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23 ألف مواطن يستفيدون من سداد األجور
مدينة عيسى - وزارة العمل

ــف وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، جميـــل  كشـ
االجتماعـــي  للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  أن  ن  ا د ـ ـ ـ ي م ح
ســـتتولى دعم رواتب البحرينيين العاملين بشـــركات 
مـــن  األكثـــر تضـــررا  الخـــاص  قطـــاع  ل ا ات  ـ ـ ومؤسسـ
الجائحـــة بحد أقصى 50 % من األجـــر المؤمن عليه، 
وذلك من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل، على 
أن يكـــون العامـــل البحريني المشـــمول بالدعم مؤمن 
عليـــه بنهاية ســـبتمبر 2020، أو من البحرينيين الذين 
يتـــم توظيفهـــم والتأمين عليهم عن طريـــق البرنامج 

الوطنـــي للتوظيـــف حتـــى نهايـــة الشـــهر الذي يســـبق 
تاريخ الصرف. 

 ومـــن المقـــرر أن يســـتفيد أكثـــر من 23 ألـــف مواطن 
مـــن دعم 50 % من إجمالـــي الراتب ممن يعملون في 
أكثـــر من 4 آالف منشـــأة من الشـــركات والمؤسســـات 
المصنفـــة في القطاعـــات األكثر تضررا مـــن تداعيات 

جائحة كورونا.
وأصدر الوزير قرارا تنفيذيا حدد من خالله القطاعات 
األكثـــر تضـــررا مـــن تداعيات جائحـــة كورونـــا، والتي 

تستحق الدعم المالي ألجور العمال البحرينيين وهي، 
قطاع خدمات الســـفر والطيران والسياحة والفنادق، 
وقطـــاع الترفيـــه والســـينمات وتنظيـــم المؤتمـــرات 
والمعـــارض وقاعات المناســـبات، والصحـــف المحلية، 
وشـــركات النقل وشركات تأجير الســـيارات، والتعليم 
والتأهيل والتدريب مثل الحضانات ورياض األطفال 
ومعاهـــد التدريب والتعليم ومراكـــز تأهيل المعاقين، 
إضافـــة إلى قطـــاع البيـــع بالتجزئـــة )لغير بيـــع المواد 

)04(الغذائية والمنزلية(، وقطاع المطاعم.

وجـــه  ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة الجهـــات المعنيـــة باتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية مع 
المخالفيـــن للتعليمـــات الصـــادرة عـــن الفريـــق الوطنـــي الطبي 

والجهات ذات العالقة حفاظًا على صحة وسالمة المجتمع.
وكان سموه قد ترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس 

الوزراء. 
ووافـــق المجلـــس على توصيـــات اللجنة التي شـــكلها صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء لمتابعة تنفيذ توصيـــات الرقابة على 
األدوية برئاسة وزير المالية واالقتصاد الوطني، وأشاد مجلس 
الـــوزراء بمـــا اتخذتـــه اللجنة من إجـــراءات فوريـــة لتصحيح 
ممارســـات إدارة مخـــزون وصـــرف األدويـــة وتفعيـــل أدوات 
الحوكمة والمســـاءلة في الصيدليـــات الحكومية والخاصة بما 
يكفـــل تقديـــم الصيدليات خدماتها بجـــودة عالية ووفق أعلى 
آليـــات الرقابة وبخاصة علـــى األدوية المخـــدرة وضمان توفر 

األدوية لكافة المرضى من المواطنين والمقيمين.

إجراءات ضد المخالفين لتعليمات الفريق الطبي
تصحيــح فوري لممارســات إدارة صرف األدوية وتفعيل المســاءلة بالصيدليات

سمو ولي العهد يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

المنامة - بنا
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جماهير المحرق والمنامة تطالب بتغيير ملعب المواجهةمزايا لتمويل “دانات اللوزي”
أعلن مصرف السالم - البحرين عن  «

شراكة جديدة مع وزارة اإلسكان 
وبنك اإلسكان لتزويد عمالئه بعرض 
حصري على التمويل العقاري ضمن 

برنامج “مزايا” للسكن االجتماعي، 
يمكنهم من شراء منازل أحالمهم في 

مشروع دانات اللوزي الجديد.

بعد صدور الجدول الجديد  «
لمباريات الجولة الثامنة 

عشرة من دوري ناصر بن حمد 
الممتاز لكرة القدم للموسم 

الرياضي الجاري 2019 2020-، 
طالب عدد من جماهير ناديي المحرق والمنامة بتغيير ملعب 

المواجهة وهو أستاد النادي األهلي.

عناصر من قوات الجيش اليمني

دبي ـ العربية نت

قال الناطق الرسمي باسم الجيش 
مجلـــي،  عبـــده  العميـــد  ليمنـــي  ا
الحوثـــي  ميليشـــيات  إن  مـــس،  أ
“انهيـــارا وتقهقـــرا وفـــرارا”  تشـــهد 
القتاليـــة  الجبهـــات  امتـــداد  لـــى  ع
مـــأرب وصنعـــاء  ـــي محافظـــات  ف

والجوف.
وأكد أن ذلك جاء إثر تحول قوات 
المعركـــة  مـــن  الوطنـــي  ـــش  ي ج ل ا

الدفاعية إلى المعركة الهجومية.
ـل الموقـــع الرســـمي للجيـــش  ـ ونقـ
إن  قولـــه  مجلـــي،  ن  ـ ـ ـ ع  ، ي ـ ـ ـ ن م ي ل ا
ـــرواح  ص و ة  ر د ـ ـ ـ خ م ل ا ت  ا ـ ـ ـ ه ب ج
والمأهليـــة ورحبـــة فـــي محافظـــة 
مـــأرب تشـــهد عمليـــات هجوميـــة 
واســـعة وتقدمات كبيرة، للسيطرة 
على األرض أمام فرار الميليشيات 

الحوثية.

الجيش اليمني: الحوثيون 
ينهارون في الجبهات

)10(

أكـــدت وزارة الداخلية، ضـــرورة االلتزام بالتدابير الوقائية في إحياء مناســـبة ذكرى 
األربعيـــن، عبـــر تقنية البث المباشـــر عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي وعـــدم إقامة 
التجمعات في المنازل. وأعربت الوزارة عن تقديرها لروح التعاون والمسؤولية التي 
أبداها رؤســـاء ومســـؤولو المآتم وإعالنهم االلتزام بالتدابيـــر الوقائية، من خالل منع 
أي تجمعات أو مواكب عزاء في محيط المآتم، وإحياء المناســـبة عبر البث المباشـــر، 

موضحين أنه سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية، حيال من يخالف ذلك.

“الداخلية” تدعو إلى االلتزام 
بالتدابير الوقائية في “األربعين”

المنامة - وزارة الداخلية

أصـــدر النائـــب العام علـــي البوعينين قرارًا بإنشـــاء نيابـــة الجرائم المالية وغســـل 
األمـــوال، يرأســـها محـــام عام ويعاونـــه عدد كاف مـــن أعضاء النيابـــة العامة. جاء 
تحقيقًا لمقتضيات أحكام المرســـوم الملكي بإصدار القانون رقم )29( لســـنة 2020 
بتعديل بعض أحكام المرســـوم بقانون رقم )4( لســـنة 2001 بشأن حظر ومكافحة 

غسل األموال وتمويل االرهاب. 
وتأتـــي أهمية إنشـــاء نيابـــة متخصصة للتحقيق والتصـــرف في قضايا 
الجرائـــم الماليـــة وغســـل األمـــوال مـــن الحاجة إلـــى إيجـــاد التخصص 
الدقيق في هذه النوعية من الجرائم، والتفرغ التام للتحقيق والتصرف 

في البالغات التي تتلقاها النيابة العامة بشأنها.

إنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل األموال
المنامة- بنا
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ذكـــر مصـــدر مطلـــع أن بنـــك اإلســـكان 
يخطـــط إلطـــالق أول منصـــة عقاريـــة 
تعزيـــز  تســـتهدف  وميـــة  ك ح ة  ـ ـ ـ ي ا ع ر ب
لمســـاكن، وتســـهيل  ا ن  ـ ـ ـ م روض  ـ ـ ـ مع ل ا
عملية شـــراء منازل السكن االجتماعي 
بشكل أساس بطريقة إلكترونية كاملة، 

وذلك على مراحل عدة.

منصة لشراء وحدات 
السكن االجتماعي

)07(

 علي الفردان

تنافســـت 5 شركات في جلسة مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس علـــى 
الخليـــج  طيـــران  لشـــركة  صـــة  ق ا ن م
لتوريـــد أنـــواع مختلفـــة مـــن األكياس 
وكان  للتحلـــل،  القابلـــة  الســـتيكية  ب ل ا
المســـقطي  خدمـــات  لشـــركة  هـــا  ل ق أ
دينـــار،  ألـــف   226.7 بنحـــو  لتجاريـــة  ا
وأكبرهـــا بقرابـــة 4.4 مليـــون دوالر )ما 

يعادل 1.6 مليون دينار(.

أكياس قابلة للتحلل 
بـ “طيران الخليج”

)07(

أمل الحامد

07
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صدر عـــن ولـــي العهد النائـــب األول 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة قرار رقم )14( لسنة 2020 
المرفقـــة  الجـــداول  تعديـــل  بشـــأن 
بالقانون رقم )15( لسنة 2007 بشأن 
المـــواد المخدرة والمؤثـــرات العقلية 
مـــواد  إلـــى  مـــواد جديـــدة  بإضافـــة 
المجموعـــة الثانيـــة جـــدول رقم )4( 

منها، جاء فيه: 
المادة األولى:

الثانيـــة  المجموعـــة  إلـــى  ويضـــاف 

)المؤثـــرات العقلية( جـــدول رقم )4( 
المرفـــق بالقانـــون )15( لســـنة 2007 
بشـــأن المـــواد المخـــدرة والمؤثرات 

العقلية، المادتان التاليتان:

)Pregabalin( البريجبالين-
)Gabapentin( الجابابنتين-

المادة الثانية:
يخصـــه-  فيمـــا  كل  الـــوزراء-  علـــى 
تنفيـــذ أحكام هذا القـــرار، ويعمل به 
مـــن اليـــوم التالي لتاريخ نشـــره في 

الجريدة الرسمية.

البريجبالين والجابابنتين 
ضمن المؤثرات العقلية
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جاللة الملك 
يتلقى شكر 

رئيس كوريا

الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  تلقى 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
برقية شكر جوابية من رئيس لجنة 
ــة لــجــمــهــوريــة كــوريــا  ــدولـ شــــؤون الـ
جونغ  كيم  الشعبية  الديمقراطية 
التهنئة  برقية  على  رًدا  وذلك  وون، 
بمناسبة  إليه  جاللته  بها  بعث  التي 
ذكــــرى الـــيـــوم الــوطــنــي لــجــمــهــوريــة 

كوريا الديمقراطية الشعبية.

المجيــدة أكتوبــر   6 بذكــرى  السيســي  تهنــئ  البحريــن 

الدفع بالعالقات مع مصر لمزيد من التطور

بعـــث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ورئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة وولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة برقيات تهنئـــة إلى رئيس 
جمهورية مصر العربية عبدالفتاح 
السيســـي، وذلـــك بمناســـبة ذكرى 
يوم السادس من أكتوبر المجيدة.

وأعربوا فـــي برقياتهم عن أطيب 
لـــه بموفـــور  تهانيهـــم وتمنياتهـــم 

ولشـــعب  والســـعادة  الصحـــة 
جمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيق 
واالزدهـــار،  التقـــدم  مـــن  المزيـــد 
مشـــيدين بعمق العالقـــات الطيبة 
والشـــعبين  البلديـــن  تربـــط  التـــي 
الشقيقين، متمنين لهذه العالقات 

المزيد من النماء والتطور.
كمـــا بعـــث ســـمو رئيـــس الـــوزراء 

وســـمو ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الـــوزراء برقيتـــي تهنئـــة 
مجلـــس  رئيـــس  إلـــى  مماثلتيـــن 
مصطفـــى  المصـــري  الـــوزراء 
ســـموهما  معربيـــن  مدبولـــي، 
فيهمـــا عـــن خالص تهانيهمـــا بهذه 

المناسبة.

المنامة -بنا

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر خادم الحرمين
تلقـــى رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة برقية شـــكر جوابية من أخيه 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  ملـــك 
الشـــقيقة خادم الحرمين الشـــريفين 
العزيـــز آل  بـــن عبـــد  الملـــك ســـلمان 

ســـعود، وذلك رًدا على برقية التهنئة 
التـــي بعـــث بهـــا ســـموه إلـــى خـــادم 
الحرمين الشـــريفين بمناســـبة ذكرى 
العربيـــة  للمملكـــة  الوطنـــي  اليـــوم 
الســـعودية. وأعرب خـــادم الحرمين 
الشـــريفين فـــي البرقيـــة عـــن شـــكره 

الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب  وتقديـــره 
رئيـــس الـــوزراء علـــى كريم مشـــاعر 
ســـموه الطيبـــة ودعواتـــه الصادقـــة، 
يمتـــع ســـموه  أن  تعالـــى  ســـائال هللا 

بموفور الصحة والسعادة.
 كمـــا تلقـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي 

رئيـــس الـــوزراء برقية شـــكر جوابية 
مماثلـــة مـــن أخيه ولـــي العهـــد نائب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير الدفاع 
بالمملكة العربية الســـعودية صاحب 
بـــن  محمـــد  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراءجاللة الملك سمو ولي العهدعبدالفتاح السيسي

توفير 25 ألف وحدة سكنية بنهاية 2022
الحمر: البحرين من الدول الرائدة في تنفيذ الهدف الـ 11 للتنمية المستدامة

رفـــع وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمر 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
البـــالد وســـمو  إلـــى جاللـــة عاهـــل 
رئيـــس الوزراء وســـمو ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء بمناســـبة 
الـــذي  العالمـــي  اإلســـكان  يـــوم 
يصادف الخامس من شـــهر أكتوبر، 
مســـتذكًرا الرعايـــة الســـامية التـــي 
أولتها القيادة والحكومة للمســـيرة 
اإلســـكانية الممتدة منذ ســـتينيات 

القرن الماضي.
وأكد الحمر أن هذه المناسبة تمثل 
الضـــوء  لتســـليط  مواتيـــة  فرصـــة 
علـــى جهود الحكومـــة الموقرة في 
تنفيذ أهـــداف التنمية المســـتدامة 
الحـــادي  الهـــدف  الســـيما   ،2030
المـــدن  “جعـــل  بــــ  المتعلـــق  عشـــر 
شـــاملة  البشـــرية  والمســـتوطنات 
للجميع وآمنة وقادرة على الصمود 

ومستدامة”.
وقال الوزير “إن المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة 
ملـــك البالد شـــهدت أولويـــة كبيرة 
فـــي تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة 
التنمويـــة  المشـــاريع  خـــالل  مـــن 
والخدميـــة التي تشـــهدها المملكة، 
انطالًقـــا مـــن حـــرص القيـــادة على 
االهتمـــام المســـتمر برفـــع مســـتوى 
الخدمـــات وتحســـين جودتها، مما 
مســـتوى  تحســـين  عليـــه  يترتـــب 
معيشـــة المواطنيـــن، منوًهـــا أيًضـــا 
إلى ما أولتـــه رؤية مملكة البحرين 
أهـــداٍف  مـــن   2030 االقتصاديـــة 
وأتـــت  االتجـــاه،  فـــي ذات  تصـــب 
ثمارهـــا بالفعـــل مـــن خـــالل التطور 
قطاعـــات  تشـــهده  الـــذي  الكبيـــر 
اإلســـكان والبنيـــة التحتيـــة تحـــت 

مظلة برنامج الحكومة الموقرة”.
وأضـــاف وزيـــر اإلســـكان أن مملكة 
البحريـــن تمتلك تجربـــة رائدة في 
التعـــاون مـــع برنامـــج موئـــل األمم 
اعتمـــاد  بعـــد  الســـيما  المتحـــدة، 
األجندة الحضريـــة العام 2016، إذ 
ضمنـــت الحكومة في برامج عملها 
الحاليـــة والســـابقة مجموعـــة مـــن 
الخطط والبرامج والمبادرات التي 
تســـهم في تحقيق أهـــداف التنمية 
يعكـــس  الـــذي  األمـــر  المســـتدامة، 
االهتمـــام الحكومي والحرص على 

تحقيق تلك األهداف.
ونوه الحمر إلى اإلشـــادات األممية 
التي حظيت بها المملكة في التعامل 

مـــع ملفات المـــدن والمســـتوطنات 
البشـــرية، مســـتذكًرا منـــح رئيـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
جائزة الشـــرف لإلنجاز المتميز في 
مجال التنمية الحضرية واإلسكان 
لعـــام 2006 من ِقبـــل برنامج األمم 
البشـــرية  للمســـتوطنات  المتحـــدة 
بجنيف، مشيًرا إلى توالي إشادات 
األمـــم المتحـــدة والـــدول األعضاء 
بالتجربة اإلســـكانية البحرينية في 
هـــذا المجـــال لـــدى المشـــاركة فـــي 
المحافل واالجتماعات ذات الصلة 

باألمم المتحدة.
وأفـــاد وزيـــر اإلســـكان أن حصـــول 
مملكة البحرين على مقعد مشترك 
مع جمهورية إندونيســـيا الصديقة 
لموئـــل  التنفيـــذي  المكتـــب  فـــي 
االنتخابـــات  فـــي  المتحـــدة  األمـــم 
التـــي أجريـــت على هامـــش انعقاد 
مؤتمر موئـــل األمم المتحدة األول 
بالعاصمـــة الكينيـــة نيروبـــي العـــام 
المكانـــة  أيًضـــا  يعكـــس  الماضـــي، 
المرموقـــة التي تتمتع بهـــا المملكة 
الصعيـــد  علـــى  المجـــال  هـــذا  فـــي 

الدولي.
وبالحديـــث عـــن تطبيـــق المملكـــة 
للهـــدف الحادي عشـــر مـــن أهداف 

التنميـــة المســـتدامة فـــي المملكـــة، 
أكد الوزير أن المســـيرة اإلســـكانية 
فـــي مملكة البحرين شـــهدت نقطة 
فـــي  2014، تتمثـــل  العـــام  تحـــول 
صـــدور األمـــر الملكي الســـامي من 
جاللـــة ملـــك البـــالد ببنـــاء 40 ألف 
وحدة ســـكنية جديدة، تم تســـليم 
25 ألـــف وحـــدة ســـكنية منهـــا فـــي 
الحكومـــة  عمـــل  برنامـــج  فتـــرة 
السابق )2015 - 2018( بفضل مدن 
البحريـــن الجديـــدة التـــي توفـــر ما 
يقارب 35 ألف وحدة سكنية موزعة 
علـــى 5 مـــدن إســـكانية نموذجيـــة، 
العالميـــة  المعاييـــر  كافـــة  تراعـــي 
الحديثـــة فـــي مجـــاالت التخطيط 
والتوفير الخدمـــات والبيئة اآلمنة 
والصحيـــة للمواطنيـــن. كما ســـاهم 
القطـــاع الخـــاص بمـــا نســـبته 12.5 
% في توفير الخدمات اإلســـكانية 
في برنامج عمل الحكومة السابق، 
أطلقتهـــا  التـــي  لمبـــادرات  نتيجـــة 
الشـــراكة  لتفعيـــل  اإلســـكان  وزارة 
مـــع القطاع الخاص، الذي ســـيلعب 
دوًرا محورًيـــا فـــي تنفيـــذ االلتـــزام 
اإلســـكاني الوارد فـــي برنامج عمل 
الحكومـــة الحالـــي )2019 - 2022( 
بشـــأن العمـــل علـــى توفيـــر 25 ألف 
وحدة ســـكنية جديـــدة، إلى جانب 

الجهود الحكومية بهذا الشأن. 
وأوضح الوزير أنه في إطار حرص 
المملكـــة علـــى اســـتدامة الخدمات 
اإلسكانية، فقد شرعت الوزارة في 
مراجعـــة السياســـة اإلســـكانية من 
خالل وثيقة تعاون ما بين حكومة 
البحريـــن وبرنامج األمـــم المتحدة 
اإلنمائـــي ومكتـــب األمـــم المتحدة 
للمستوطنات البشرية، التي تهدف 
إلى مراجعة السياســـات اإلسكانية 
الحالية وإعداد الدراســـات الالزمة 
تكفـــل  توصيـــات  إلـــى  للوصـــول 
تلـــك السياســـات، إضافـــة  تطويـــر 
إلـــى تطوير نوعيـــة الخدمات التي 
تقدمهـــا الـــوزارة للمواطنيـــن، مـــن 
علـــى  اســـتدامتها  تحقيـــق  أجـــل 

المدى البعيد.
اإلســـكان  وزارة  أن  الحمـــر  وأكـــد 
وفـــي إطـــار التزاماتهـــا الحكوميـــة 
ستواصل رفد الهدف الحادي عشر 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  مـــن 
بالمزيد من التقدم واإلنجازات، من 
خالل مواصلة المســـيرة اإلسكانية 
وخططهـــا  مبادراتهـــا  وتطويـــر 
اإلســـكانية؛ بهـــدف تحقيـــق جودة 
وضمـــان  للمواطنيـــن  المعيشـــة 

استدامة الملف اإلسكاني.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - بنا

صدر عن ولي العهد النائب األول 
لرئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، قـــرار رقم )25( 
لســـنة 2020 بتعييـــن مديـــر فـــي 

وزارة الصحة جاء فيه:

المادة األولى:

ـــن عبدهللا يوســـف الـــذوادي  ُيعيَّ
مديًرا إلدارة الخدمات المساندة 

بوزارة الصحة.
المادة الثانية:

على وزيرة الصحة، تنفيذ أحكام 
هذا القـــرار، وُيعمل به من تاريخ 
صـــدوره، وُينَشـــر فـــي الجريـــدة 

الرسمية.

الذوادي مديًرا لخدمات 
المساندة في “الصحة”

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد النائـــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة قرار رقم )15( بإعادة تشـــكيل 
مجلس الوالية على أموال القاصرين 

وَمن في حكمهم، جاء فيه:

 المادة األولى:
ُيعـــاد تشـــكيل مجلـــس الواليـــة على 
أمـــوال القاصرين وَمن فـــي حكمهم 
والشـــئون  العـــدل  وزيـــر  برئاســـة 
اإلســـالمية واألوقاف، وعضوية ُكلٍّ 

من: 
 1 - السيد رضا عبدهللا فرج.

 2 - السيد جاسم أحمد المهزع.
3 - المهندس إبراهيم حسن الحواج.

 4 - السيد عبدالجليل علي أحمد الحايكي.
 5 - المهندس مناف يوسف حمزة.

أحمـــد  الشـــيخ  الســـيد محمـــد   -  6 
العصفور.

 7 - المهنـــدس ناجـــي ســـبت ســـالم 
سبت.

 8 - السيد علي حسن ناصر الخزعلي.
المادة الثانية:

تكون مدة عضوية أعضاء المجلس 
المذكور سنتين قابلة للتجديد.

المادة الثالثة:
على وزير العدل والشئون اإلسالمية 
واألوقاف تنفيذ هـــذا القرار، وُيعمل 
به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية.

سمو ولي العهد يصدر قرارا بإعادة تشكيل 
مجلس الوالية على “أموال القاصرين”

المنامة - بنا

أعرب ســـفير جمهورية الســـودان 
محمـــد  ابراهيـــم  المملكـــة  لـــدى 
تقديـــره  عـــن  أحمـــد  الحســـن 
والداعمـــة  الثابتـــة  للمواقـــف 
ملـــك  بقيـــادة  البحريـــن  لمملكـــة 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة لتحقيـــق 
والمســـتدامة  الشـــاملة  التنميـــة 
فـــي  واالســـتقرار  واالزدهـــار 
جمهورية الســـودان، مثمنا جهود 
تحقيـــق  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
األمن والســـلم في كافة األراضي 
الســـودانية ودفـــع الجهـــود التـــي 
تقـــوم بهـــا حكومة الســـودان في 
المجـــاالت كافـــة لمـــا فيـــه الخير 

والنماء.
مملكـــة  مشـــاركة  إن  وقـــال   

البحريـــن فـــي احتفـــال التوقيـــع 
على اتفاق الســـالم بيـــن حكومة 
جمهوريـــة الســـودان وعـــدد مـــن 
الحـــركات المســـلحة الـــذي جرى 
مدينـــة  فـــي  الماضـــي  الســـبت 
“جوبـــا” عاصمة جمهورية جنوب 
الســـودان، وبتوجيهـــات ســـديدة 
من جاللة الملك، كان له بالغ األثر 
في نفوسنا، بالنظر إلى ما قدمته 
مملكـــة البحريـــن قبل أيـــام قليلة 
مـــن دعـــم للمتضررين مـــن كارثة 
فـــإن  لذلـــك  واألمطـــار،  الســـيول 
وقـــوف المملكة مع بالدنا في كل 
األوقات يجعلنا أكثر حرصا على 
توطيـــد عالقة المحبـــة والتعاون 
والتعاضـــد بين البلديـــن على كل 

الصعد.

سفير السودان يعرب عن تقديره 
لمواقف البحرين الداعمة لبالده



رأس ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
االعتيـــادي  االجتمـــاع  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 

األسبوعي لمجلس الوزراء. 
نعـــى مجلـــس الـــوزراء المغفور له بـــإذن هللا أمير دولة 
الكويت الراحل صاحب الســـمو الشـــيخ صباح األحمد 
الجابـــر الصبـــاح، حيـــث فقـــدت األمـــة بوفاتـــه زعيمـــًا 
كبيـــرًا وقائدًا انســـانيًا وقامة خليجيـــة عربية وعالمية 
كرس حياته في تقديم كل ما في وســـعه لخدمة بلده 
وشـــعبه ومجلس التعاون واألمة العربية واإلسالمية، 
مؤكـــدًا المجلس أن ذكراه ســـتظل خالده في الوجدان 
مجلـــس  يعـــرب  وإذ  والعالمـــي.  والعربـــي  الخليجـــي 
الوزراء عن خالص تعازيه ومواســـاته لألسرة الكريمة 
وشـــعب دولـــة الكويت الشـــقيقة فـــي الفقيـــد الراحل، 
فقـــد عبـــر مجلس الـــوزراء عـــن خالـــص تهانيـــه ألمير 
دولـــة الكويت الشـــقيقة صاحب الســـمو األميـــر نواف 
األحمـــد الجابر الصباح بمناســـبة توليـــه مقاليد الحكم 
متمنيًا لســـموه كل التوفيق والســـداد بما يحقق النماء 

واالزدهار للكويت وشعبها الشقيق. 
بعدهـــا أعـــرب مجلـــس الـــوزراء عـــن خالـــص تمنياتـــه 
وللهيئـــات  والطالبـــات  للطلبـــة  بالتوفيـــق  وأمنياتـــه 
األكاديميـــة واإلدارية بمختلف المؤسســـات والمراحل 
الجديـــد  الدراســـي  العـــام  بـــدء  بمناســـبة  التعليميـــة 
2020/2021 متمنيـــًا لهـــم عامـــًا دراســـيًا موفقـــًا مكلالً 
بالنجـــاح والتوفيـــق، ووجـــه المجلـــس بمناســـبة اليوم 
العالمي للمعلمين تحية تقدير واعتزاز لجميع المعلمين 
على جهودهـــم المقدرة واســـهاماتهم البناءة في خلق 
األجيال القادرة على مواصلة المسيرة خاصة في ظل 
الظروف االستثنائية لفيروس كورونا لضمان استمرار 

العمليـــة التعليمية ألبناء الوطـــن من الطلبة والطالبات 
في مختلف المراحل الدراسية.

بعـــد ذلـــك، أكد مجلـــس الـــوزراء على أهميـــة مواصلة 
التقيـــد بتوصيـــات الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيروس كورونا فيما يخص التجمعات في كل مرحلة 
مـــن مراحل التعامل مع فيـــروس كورونا وااللتزام من 
أجـــل البحريـــن لخفـــض معدالت االنتشـــار بمـــا يحفظ 
صحة وســـالمة المواطنين والمقيميـــن، منوهًا بأهمية 
تحلي الجميع بالمســـؤولية المجتمعيـــة والوطنية في 
هـــذه المرحلة؛ فكل فرد في المجتمع له دور مســـؤول 
يضطلـــع بـــه في خفـــض معـــدالت االنتشـــار. وقد وجه 
صاحـــب الســـمو الملكي ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الـــوزراء الجهات المعنية 
باتخاذ اإلجراءات القانونيـــة مع المخالفين للتعليمات 
الصـــادرة عـــن الفريـــق الوطنـــي الطبي والجهـــات ذات 

العالقة حفاظًا على صحة وسالمة المجتمع.
البحريـــن  مملكـــة  دعـــم  الـــوزراء  مجلـــس  أكـــد  ثـــم 
ومســـاندتها لكافـــة جهود المملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة في مكافحة اإلرهاب فأمن وسالمة المملكة 
البحريـــن كل ال يتجـــزأ  الســـعودية ومملكـــة  العربيـــة 
مشـــيدًا المجلس بنجاح رئاســـة أمن الدولة الســـعودي 
من اإلطاحـــة بخلية إرهابية تلقت تدريبات عســـكرية 
وميدانيـــة داخـــل مواقـــع للحـــرس الثوري فـــي إيران، 
معربـــًا المجلس عن إدانـــة كافة المحـــاوالت اإلرهابية 

التي تستهدف أمن وسالمة المملكة الشقيقة.
بعدهـــا رحب مجلـــس الـــوزراء بالتوقيـــع النهائي على 
اتفاق السالم في جوبا بين حكومة جمهورية السودان 
وعـــدد مـــن الحـــركات المســـلحة، مؤكـــدًا المجلس بأنه 
اتفـــاق تاريخـــي وإنجاز كبير على طريـــق تعزيز األمن 

واالستقرار والسالم في السودان.

 المنامة - بنا

أمن وسالمة المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين كل ال يتجزأ
الطبي الفريق  لتعليمات  المخالفين  ضد  قانونية  إجــراءات  التخاذ  يوجه  العهد  ولي  سمو 

تـعـزيــز الـرقـابــة عـلــى األدويــة وتشـديــد الـعـقـوبــات
بنـــاًء علـــى تكليـــف ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
برئاســـة   لجنـــة  بتشـــكيل  خليفـــة،  آل  حمـــد 
وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة وعضوية كل 
من وزير شـــؤون مجلسي الشـــورى والنواب 
ووزير شـــؤون الكهرباء والماء وممثلين عن 
مكتب النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزارة الداخليـــة والمجلـــس األعلى للصحة 
والخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة، تتولـــى التأكد 
المتعلقـــة  الفوريـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  مـــن 
باألدويـــة مـــن حيـــث الحوكمـــة والمســـاءلة 
وكافة اشـــتراطات التخزين والتوزيع والبيع 
والمراجعـــة، خصوصـــا المخـــدرة، ومراجعـــة 

القوانين واألنظمة ذات العالقة.
فقد أكـــدت اللجنة أن التوصيـــات المرفوعة 
مـــن قبلها والتي أقرها مجلس الوزراء أمس 
القانونيـــة  التعديـــالت  إحالـــة  فـــي  تمثلـــت 
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  إلـــى  المقترحـــة 
القانونية والتشـــريعية للدراســـة، والموافقة 

علـــى إصـــدار القـــرارات بشـــأن إدراج مـــواد 
الحاليـــة  الجـــداول  إلـــى  جديـــدة  مخـــدرة 
والقـــرارات المعنيـــة بتنظيـــم مراقبـــة صرف 
فـــي  الصيدليـــة  والمســـتحضرات  األدويـــة 
هـــذه الجداول، وتطبيـــق آليات ضبط صرف 
وتخزيـــن األدويـــة، إلـــى جانب تفعيـــل نظام 

متكامل إلدارة صرف وتخزين األدوية.
وكشـــفت اللجنـــة عـــن أبـــرز نتائـــج التدقيق 
وتخزيـــن  بصـــرف  المعنيـــة  األقســـام  علـــى 
لهـــا، والتـــي  التابعـــة  األدويـــة واإلجـــراءات 
التفتيشـــية،  الزيـــارات  خـــالل  مـــن  تمـــت 
ودراســـة الجانـــب التقنـــي، واالطـــالع علـــى 
السياســـات واإلجـــراءات، وعليـــه تـــم وضع 
خطة تنفيذية لتحســـين سير عمليات صرف 
وتخزين األدويـــة في الصيدليات الحكومية 
تتكون من خمســـة محاور هي التشـــريعات، 
والسياســـات واإلجـــراءات، وتفعيـــل أنظمـــة 
الجـــودة،  وضمـــان  والتدقيـــق  إلكترونيـــة، 

واألمن والسالمة والبنية التحتية.
وقـــد قامـــت اللجنـــة بتكليـــف فريـــق لتنفيذ 
إجـــراءات فوريـــة تختـــص بتحســـين ســـير 

العمليات في المخزن المركزي، حيث شملت 
فـــي الجانـــب العملياتـــي مـــا يلـــي: مراجعـــة 
أوقـــات العمـــل، حيث ســـيتم اســـتالم المواد 
فـــي أوقات محـــددة، ووقـــف عمليـــة تقديم 
الطلبـــات اليدويـــة، وعدم تســـليم المـــواد إال 
بوجـــود موظـــف تابـــع للمخـــازن المركزيـــة، 
والبـــدء واالســـتمرارية فـــي التدقيـــق علـــى 
ســـير العمـــل، مـــع تدريـــب الموظفيـــن علـــى 
أمـــا فـــي جانـــب األمـــن  اتبـــاع السياســـات، 
والســـالمة، فشـــملت تعزيز األمـــن لدى موقع 
تســـليم المـــواد وعـــدم الســـماح للغير مصرح 
لهـــم بالدخـــول، وأهميـــة وجود رجـــال األمن 
عنـــد عملية اإلتالف أو التخلـــص من المواد، 

والتأكد من تطبيق معايير السالمة.
في حين كانت اإلجراءات الفورية المتخذة 
صيدليـــة  فـــي  العمليـــات  ســـير  لتحســـين 
الســـلمانية فـــي الجانـــب العملياتي مـــا يلي: 
حســـب  األدويـــة  وترتيـــب  توزيـــع  إعـــادة 
نـــوع العـــالج لصيدليـــة المرضـــى الداخليـــن 
والعيـــادات الخارجيـــة والتوصيـــل المركزي، 
وتخصيـــص موقـــع محـــدد لتخزيـــن األدوية 

والمواد ذات الصـــرف العالي، ووقف تخزين 
األدويـــة فـــي غيـــر األماكـــن المخصصـــة لها، 
وتخصيـــص مكان خـــاص الســـتالم الطلبات 
المنزليـــة. في حين شـــملت التحســـينات في 
تشـــغيل  والسياســـات  اإلجـــراءات  جانـــب 
الصيدليـــات التابعة للعيـــادات الخارجية 24 
ساعة طوال أيام األسبوع، وتطبيق سياسة 
تســـليم الـــدواء فقط مـــن الصيدلـــي، ووضع 
آليـــة الســـترجاع األدويـــة، وصـــرف األدوية 
للعيـــادات الخارجيـــة من صيدليـــة المرضى 
الداخليين، إلى جانب تخصيص الصيدليات 
التابعـــة للعيادات الخارجيـــة لصرف األدوية 

للطوارئ.
ويشـــتمل محور التشـــريعات علـــى بنود هي 
العمل على إعداد تعديـــالت قانونية؛ لتعزيز 
الرقابـــة علـــى األدويـــة وتشـــديد العقوبـــات، 
وإصدار قـــرارات إلدراج المجموعة الدوائية 

الجابابنتيـــن )الريـــكا( ضمـــن جـــداول المواد 
ولتعزيـــز  العقليـــة  والمؤثـــرات  المخـــدرة 
األطبـــاء  فئـــات  يخـــص  فيمـــا  الضوابـــط 
المســـموح لهـــم بصـــرف هـــذه األدويـــة، فيما 
واإلجـــراءات  السياســـات  محـــور  اشـــتمل 
إعـــادة ترتيب وجرد المواد فـــي الصيدليات 
والمخـــازن الرئيســـة وإدخال بيانـــات المواد 
في نظـــام إدارة المخزون، ووضع سياســـات 
وتطويـــر آليـــات ســـير العمـــل فـــي الصيدلية 
والفرعيـــة  المركزيـــة  والمخـــازن  الرئيســـة 
وتدريـــب الموظفيـــن، ومراجعـــة وتحديـــث 
السياســـات واإلجراءات بشأن إتالف المواد 

الخاضعة للرقابة المسترجعة.
أمـــا محـــور الخطـــة الخـــاص بتفعيـــل أنظمة 
إلكترونيـــة، فقـــد اشـــتمل علـــى بنـــود تفعيل 
اســـتخدام نظام فّعال لتتبع المشتريات لدى 
موظفي المخازن المركزية لتســـجيل بيانات 

المخـــزون  إلدارة  نظـــام  المخـــزون، ووضـــع 
وصـــرف الـــدواء لـــدى الصيدليـــات التابعـــة 
لمجمـــع الســـلمانية الطبي، فيمـــا تمثلت بنود 
محور التدقيق وضمان الجودة في التدقيق 
على عمليـــات المخزن المركزي والصيدليات 
واألقســـام األخرى المعنية، مـــع أهمية تنفيذ 
السياســـات  اتبـــاع  علـــى  أســـبوعي  تدقيـــق 
علـــى  التدقيـــق  وكذلـــك  واإلجـــراءات، 
صيدليـــات المراكـــز الصحية من قبـــل الهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

فـــي حيـــن اشـــتمل محـــور األمن والســـالمة 
والبنيـــة التحتيـــة علـــى أهمية تعزيـــز األمن 
لدى المخازن المركزية والصيدليات، والتأكد 
مـــن ســـالمة المبنـــى والبنيـــة التحتيـــة ومن 

تطبيق معايير السالمة في مكان العمل.
وأكـــدت اللجنة علـــى أن تنفيذ بنـــود الخطة 
سيســـاهم في الوصول للهدف المنشـــود من 
خـــالل ممارســـات صحيحة وآمنـــة في كافة 
األدويـــة،  إدارة مخـــزون وصـــرف  عمليـــات 
وتقديـــم الصيدليـــات خدمتها بجـــودة عالية 

إلى جانب توافر األدوية لكافة المرضى.

المنامة - بنا

إلغاء وظيفة نائب 
رئيس تنفيذي من 
الهيكل التنظيمي 

للحكومة اإللكترونية

 تحية تقدير واعتزاز 
لجميع المعلمين 
على جهودهم 
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إعفاء مستوردات قوة 
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وقد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر 
بـــن عيســـى الناصـــر عقـــب اجتمـــاع مجلس 
الـــوزراء الذي عقد امس عن ُبعـــد عبر تقنية 
التالـــي: نظـــر  بالتصريـــح  المرئـــي  االتصـــال 
مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على 
جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما 

يلي:
أوالً: وافـــق مجلـــس الوزراء علـــى توصيات 
اللجنـــة التي شـــكلها صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
تنفيـــذ  لمتابعـــة  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
توصيـــات الرقابة علـــى األدوية برئاس وزير 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطني، وأشـــاد مجلس 
الـــوزراء بمـــا اتخذتـــه اللجنة مـــن إجراءات 
فوريـــة لتصحيـــح ممارســـات إدارة مخزون 
وصـــرف األدويـــة وتفعيـــل أدوات الحوكمـــة 
الحكوميـــة  الصيدليـــات  فـــي  والمســـاءلة 
الصيدليـــات  تقديـــم  يكفـــل  بمـــا  والخاصـــة 
خدماتهـــا بجـــودة عاليـــة ووفق أعلـــى آليات 
الرقابـــة وبخاصـــة علـــى األدويـــة المخـــدرة 
وضمـــان توفـــر األدويـــة لكافـــة المرضى من 
مجلـــس  وأحـــال  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
للشـــئون  الوزاريـــة  اللجنـــة  إلـــى  الـــوزراء 
التـــي  التعديـــالت  والتشـــريعية  القانونيـــة 

المرســـوم  علـــى  إدخالهـــا  اللجنـــة  اقترحـــت 
بقانون بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز 
المعـــدل   1997 لســـنة   )18( الصيدليـــة رقـــم 
 2015 لســـنة   )20( رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم 
وقانـــون المواد المخـــدرة والمؤثرات العقلية 
رقم )15( لســـنة 2007، فيمـــا وافق المجلس 
على مشروع قرار بتعديل الجداول المرفقة 
بالقانون رقم )15( لســـنة 2007 بشـــأن المواد 
المخـــدرة والمؤثرات العقليـــة وذلك بإضافة 
مـــواد جديـــدة لها وفـــق توصيـــة اللجنة. كما 
وافـــق أيضـــًا علـــى مشـــروع قـــرار اقترحتـــه 
تنظيـــم  إجـــراءات  قـــرار  لتعديـــل  اللجنـــة 
ومراقبـــة صـــرف األدويـــة والمســـتحضرات 

الصيدلية.
ثانيـــًا: بنـــاء علـــى توصيـــة مجلـــس الخدمة 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  برئاســـة  المدنيـــة 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء فقـــد وافق مجلس 
الوزراء على إعادة تنظيـــم هيئة المعلومات 
والحكومـــة االلكترونية وذلك بإلغاء وظيفة 
نائـــب رئيـــس تنفيذي من الهيـــكل التنظيمي 
الهيئـــة  مـــن  إدارات  ثالثـــة  ونقـــل  للهيئـــة، 
المذكـــورة منها إدارتين إلـــى وزارة الداخلية 

وإدارة إلى هيئة تنظيم االتصاالت.

ثالثـــًا: وافـــق مجلس الـــوزراء على تشـــكيل 
لجنـــة وزاريـــة عليـــا برئاســـة نائـــب رئيـــس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة لمتابعة الشـــئون المتعلقة بمسيرة 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي لـــدول الخليـــج 
والسياســـات  التوجهـــات  ودراســـة  العربيـــة 
العامـــة لمملكـــة البحرين فيمـــا يتعلق بالعمل 
الخليجي المشـــترك ومتابعـــة تنفيذ قرارات 
أصحاب الجاللة والسمو قادة دول المجلس 
المتعلقـــة  الـــوزاري  المجلـــس  وقـــرارات 
التوصيـــات  واقتـــراح  المجلـــس  بمســـيرة 
لزيـــادة مكتســـبات المواطـــن مـــن المواطنـــة 

االقتصادية الخليجية.
رابعـــًا: وافق مجلـــس الوزراء على مشـــروع 
قـــرار بشـــأن إعفـــاء مســـتوردات قـــوة دفاع 
البحريـــن وقوى األمن الداخلي من الضرائب 
)الرسوم( الجمركية وذلك في ضوء المذكرة 

المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية.
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  خامســـًا: 
المعاهـــدة  إلـــى  البحريـــن  مملكـــة  انضمـــام 
متعددة األطراف لتطبيـــق التدابير المتعلقة 
باالتفاقيـــات الضريبيـــة لمنـــع تـــآكل الوعـــاء 
الضريبي وتحويل األرباح وتهدف االتفاقية 
الـــى تعزيز التعاون فـــي المســـائل الضريبية 

عـــن طريق خلق آلية فعالـــه لتنفيذ التغيرات 
عبـــر  وفعالـــة  متزامنـــة  بطريقـــة  الطارئـــة 
شـــبكة االتفاقيات القائمة لتجنـــب االزدواج 
الضريبـــي علـــى الدخـــل دون الحاجـــة إلـــى 
إعـــادة التفـــاوض الثنائـــي علـــى كل اتفاقية 

على حده.
سادســـًا: وافق مجلس الوزراء على الالئحة 
نقـــل  بشـــأن  بقانـــون  للمرســـوم  التنفيذيـــة 
وزراعـــة األعضـــاء البشـــرية رقم )16( لســـنة 
1998، وأقر مشروع قرار بإصدارها. وتنظم 
الالئحة القواعد والضوابط والشـــروط التي 

ينبغـــي اتباعهـــا فـــي عمليـــات نقـــل وزراعـــة 
األعضـــاء وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة 
القانونيـــة  للشـــئون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مـــن 
والتشـــريعية والتـــي عرضهـــا معالـــي نائـــب 

رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
ســـابعًا: اعتمد مجلس الـــوزراء ثالثة تقارير 
لهيئـــة جودة التعليـــم والتدريب وافق عليها 
المجلـــس األعلى لتطويـــر التعليم والتدريب 
برئاســـة ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبـــارك آل 
خليفـــة نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء وذلك 
من خالل المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من 
وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة 
هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب. ويتضمن 
التقريـــر األول تقييـــم ممارســـات وتطبيقات 
التعليـــم والتدريـــب عـــن بعـــد خـــالل فتـــرة 
جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد19-( فـــي 2020م، 
الممارســـات  جـــودة  تقييـــم  حـــول  والثانـــي 
المدرسية في األوضاع االستثنائية والثالث 

التقرير السنوي للهيئة للعام 2020.
ثامنًا: بحث مجلس الوزراء برنامج التسيير 
الذاتـــي للمستشـــفيات الحكوميـــة والصحـــة 
األوليـــة اســـتنادًا لقانـــون الضمـــان الصحـــي 
صحيـــة  منظومـــة  توفيـــر  إلـــى  والهـــادف 
متكاملـــة ذات جـــودة عالية تتســـم بالمرونة 

واالستدامة جاذبة لالستثمار وتكفل الحرية 
للجميـــع في اختيار مقـــدم الخدمة الصحية، 
كمـــا يعني البرنامج المذكور بتقديم خدمات 
صحيـــة عادلة تمتاز بالتنافســـية ضمن إطار 
يحمـــي حقـــوق كافـــة األطـــراف بمـــا يحقـــق 
المملكـــة،  فـــي  الشـــاملة  الصحيـــة  التغطيـــة 
وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا 
الغـــرض مـــن المجلـــس األعلـــى للصحـــة إلى 
اللجنة الوزارية للشئون المالية واالقتصادية 

والتوازن المالي.
تاســـعًا: أحـــال مجلـــس الـــوزراء إلـــى اللجنة 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  للشـــئون  الوزاريـــة 
الصحـــة  وزيـــرة  مذكـــرة  المالـــي  والتـــوازن 
بشـــأن تدريب الكـــوادر الطبيـــة والتمريضية 
والخدمـــات المســـاندة وبما تـــم تحقيقه في 
هـــذا الصـــدد والخيـــارات المتاحـــة فـــي ظل 
لفيـــروس  االســـتثنائية  الظـــروف  تحديـــات 

كورونا.
رد  علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  عاشـــرًا: 
بشـــأن  برغبـــة  اقتـــراح  علـــى  الحكومـــة 
مركـــز وطنـــي يدعـــم االبتـــكار فـــي الـــذكاء 
االصطناعي، فيما أعاد إلـــى اللجنة الوزارية 
للشـــئون القانونية والتشـــريعية رد الحكومة 

على اقتراح برغبة بشأن دعم المخترعين.

قرارات المجلس

ياسر الناصر

إجراءات فورية من 5 محاور لتحسين عمليات 
المخزن المركزي وصيدلية السلمانية



دراسة أوضاع أصحاب مشاريع األلعاب الترفيهية
ــع الــــطــــلــــبــــات ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــل مــــســــتــــمــــر جـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــي: نــــــــراجــــــــع بـ ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــنـ ــ ــ جـ

اســتقبل الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق العمــل “تمكيــن” إبراهيــم جناحي رئيــس اللجنة 
الماليــة واالقتصاديــة بمجلــس النــواب أحمــد الســلوم، ورئيــس لجنة المرافــق العامة 
والبيئة النائب حمد الكوهجي، والنائب زينب عبداألمير في مكتبه بمقر تمكين أمس؛ 
لبحث الخطوات التي اتخذتها “تمكين” في توجيه الدعم للقطاعات األكثر تضرًرا من 

جائحة كورونا.

وأكـــد جناحي في االجتمـــاع الذي حضره 
ممثلـــون عن أصحاب مشـــاريع مســـاحات 
األلعاب الترفيهية لألطفال في المجمعات 
مســـتمرة  مراجعـــة  هنـــاك  أن  التجاريـــة، 
لكافـــة الطلبـــات التي تـــم تقديمها مســـبًقا 
ضمـــن برنامـــج دعـــم اســـتمرارية األعمال 
المســـاعدة  تقديـــم  أجـــل  مـــن  وتقييمهـــا؛ 

للقطاعات المتضررة بحسب االشتراطات 
التـــي تـــم وضعهـــا، وضمـــان عـــدم تأثرهم 
مـــن الجائحة. وأشـــاد الســـلوم بالخطوات 
التـــي يتـــم اتخاذهـــا مـــن “تمكيـــن” ودعم 
المؤسســـات األكثـــر تضـــرًرا مـــن جائحـــة 
كوورنـــا مـــن خـــال وجود موازنـــة خاصة 
لدعمهم وضمان اســـتمرارهم في ممارسة 

أعمالهـــم مســـتقباً والتخفيـــف مـــن آثـــار 
الجائحة على نشاطاتهم التجارية.

حافظـــت  المملكـــة  خطـــوات  أن  وأكـــد 

علـــى القطاعـــات المتضررة مـــن الجائحة، 
ســـاهم  القطاعـــات  مختلـــف  دعـــم  وأن 
فـــي المحافظـــة علـــى وجـــود الموظفيـــن 

يحفـــظ  بمـــا  أعمالهـــم  فـــي  البحرينييـــن 
ظـــل  فـــي  البحرينيـــة  األســـر  اســـتقرار 
االحترازيـــة  والتدابيـــر  االجـــراءات 
لمواجهـــة الجائحـــة التـــي ألقـــت بتأثيرها 
علـــى القطاعـــات التجاريـــة واالقتصادية، 
وحفظـــت المبادرات الموجهـــة إلى ضمان 
عـــدم تضررهـــا بالشـــكل الذي تناســـب مع 
االشـــتراطات التـــي تـــم وضعهـــا وإغـــاق 

العديد من المنشآت التجارية.
وقـــال إن االجتمـــاع بحـــث ســـبل تقديـــم 
الدعـــم للقطاعـــات التي مازالـــت متضررة 
مـــن الجائحـــة، والتي مـــن بينهـــا أصحاب 
الترفيهيـــة  األلعـــاب  مســـاحات  مشـــاريع 

لألطفـــال في المجمعـــات التجارية، الذين 
يأملـــون فـــي دعمهـــم بمـــا ال يؤثـــر علـــى 
االلتزامات المالية الموجودة على عاتقهم؛ 
لضمان استمرار وجودهم وعدم تضررهم 
بشـــكل كبير من اإلجـــراءات المتخذة في 

ظل غلق مشاريعهم وتوقفها.
وأوضـــح أن االجتماع تناول تقديم الدعم 
ألصحاب المشاريع، ودراسة طلباتهم عبر 
تقديـــم العون لهـــم والمســـاعدة من خال 
برنامج اســـتمرارية األعمـــال، والذي نؤكد 
المتخـــذة  والتدابيـــر  باإلجـــراءات  ثقتنـــا 
مـــن قبل تمكيـــن في دعم كافة المشـــاريع 

المتضررة.

local@albiladpress.com
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23 ألف مواطن يستفيدون من سداد األجور
7 قطاعـــات مشـــمولة بالدعـــم... والتوقـــف عـــن العمـــل أبرز اشـــتراطات االســـتحقاق

أشاد وزير العمل والتنمية االجتماعية، جميل حميدان، بإصدار عاهل 
البالد المفدى المرسوم بقانون رقم )30( لسنة 2020 بإضافة بند جديد 
للمرســوم بقانون التأمين ضد التعطل، لســداد نســبة من أجور العمال 
البحرينييــن المؤمــن عليهــم بموجــب قانــون التأميــن االجتماعي بحد 
أقصــى مقــداره 50 % مــن األجر المؤمن بموجبه، وذلك في المنشــآت 
 )COVID-19( األكثــر تضررا مــن تداعيات فيــروس كورونا المســتجد
التــي تســجل لــدى وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة وفقًا للشــروط 
والضوابــط التــي تحددهــا الــوزارة، ويكون الســداد لمدة ثالثة أشــهر 

اعتبارا من شهر أكتوبر 2020. 

يعكـــس  المرســـوم  ان  حميـــدان  وأكـــد 
حـــرص عاهـــل البـــاد علـــى االســـتقرار 
المواطنيـــن  العمـــال  ألبنائـــه  الوظيفـــي 
فـــي مختلف منشـــآت القطـــاع الخاص، 
خصوصـــا في القطاعـــات األكثر تضررا، 
وفـــي نفـــس الوقت يعكس االســـتخدام 
األمثـــل للمـــوارد الماليـــة المتاحـــة مـــن 
فائـــض التأميـــن ضـــد التعطـــل في ظل 
العالـــم  بهـــا  يمـــر  التـــي  الظـــروف  هـــذه 
بســـبب هـــذه الجائحـــة وتداعياتها على 
العديـــد مـــن القطاعـــات، الفتـــا إلـــى أنه 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات  بفضـــل 
وجهود الحكومة برئاسة رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، فقـــد تجـــاوزت 
معظـــم القطاعـــات اإلنتاجية في مملكة 

البحرين تداعيات جائحة كورونا.
ونـــوه فـــي الوقـــت ذاتـــه بقـــرار مجلس 
الـــوزراء، فـــي جلســـته األســـبوعية يوم 
اإلثنيـــن الماضـــي، برئاســـة ولـــي العهـــد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفة، بالتكفل بدفع 50 % من رواتب 
البحرينييـــن المؤمـــن عليهم في القطاع 
الخـــاص للقطاعـــات األكثر تضـــررا لمدة 
ثاثة أشـــهر بدًءا من شـــهر أكتوبر حتى 
ديســـمبر 2020، وذلك حســـب الشروط 
والضوابـــط المقـــررة فـــي هـــذا الشـــأن، 
والذي يأتـــي تنفيذا للتوجيهات الملكية 
الوطنيـــة  الجهـــود  لتوحيـــد  الســـامية 
لمواجهـــة انعكاســـات فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد19-( بمـــا يحافـــظ علـــى صحـــة 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن  وســـامة 

مملكـــة البحرين، بالتوازي مع اســـتمرار 
برامـــج الدولة ومســـيرة عملهـــا تحقيًقا 
لمســـاعي التنمية المســـتدامة ومواصلة 
ضـــخ الســـيولة فـــي األســـواق المحليـــة 
وإســـناد القطاعـــات االقتصاديـــة األكثر 

تأثًرا من تداعيات فيروس كورونا.
وقـــال حميـــدان إن قـــرار التكفـــل بدفع 
50 % مـــن رواتـــب البحرينيين المؤمن 
عليهم في القطاع الخاص جاء امتدادا 
تضمنـــت  والتـــي  الســـابقة،  للقـــرارات 
تكفـــل الحكومة بدفع الرواتـــب الكاملة 
القطـــاع  فـــي  العامليـــن  للمواطنيـــن 
الخـــاص لمـــدة األشـــهر الثاثـــة األولـــى 
)أبريـــل، ومايـــو، ويونيـــو(، ثـــم دفـــع 50 
العامليـــن  المواطنيـــن  رواتـــب  مـــن   %
فـــي المنشـــآت المتضررة ألشـــهر يوليو، 
وأغســـطس، وســـبتمبر، إضافة الى هذا 
القـــرار الذي بموجبـــه تتكفـــل الحكومة 
المواطنيـــن  مـــن رواتـــب   % 50 بدفـــع 
العاملين بالقطاع الخاص في القطاعات 
األكثـــر تضـــررا، والتـــي ال تـــزال تعانـــي 
الغلق الكلي أو الجزئي، وتواجه صعوبة 

في استمرار أعمالها.
وفـــي ضـــوء صـــدور المرســـوم الملكـــي 
الســـامي، وبعد التنســـيق والتشـــاور مع 
الجهـــات الرســـمية ذات العاقـــة، فقـــد 
أصـــدر وزير العمل والتنمية االجتماعية 
قرارا تنفيذيا حدد من خاله القطاعات 
األكثـــر تضـــررا مـــن تداعيـــات جائحـــة 
كورونـــا، والتي تســـتحق الدعـــم المالي 
ألجور العمـــال البحرينيين وهي، قطاع 
خدمـــات الســـفر والطيـــران والســـياحة 
والفنـــادق، وقطاع الترفيه والســـينمات 
والمعـــارض  المؤتمـــرات  وتنظيـــم 

والصحـــف  المناســـبات،  وقاعـــات 
وشـــركات  النقـــل  وشـــركات  المحليـــة، 
تأجيـــر الســـيارات، والتعليـــم والتأهيـــل 
وريـــاض  الحضانـــات  مثـــل  والتدريـــب 
األطفـــال ومعاهـــد التدريـــب والتعليـــم 
ومراكـــز تأهيـــل المعاقيـــن، إضافـــة إلى 
قطـــاع البيـــع بالتجزئة )لغير بيـــع المواد 

الغذائية والمنزلية(، وقطاع المطاعم.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى االشـــتراطات التي 
للدعـــم  المنشـــآت  تســـتحق  بموجبهـــا 
البحرينييـــن  العمـــال  ألجـــور  المالـــي 
ضمـــن هـــذه الفئـــة والتـــي تتضمـــن أن 
تكون من الشـــركات والمؤسســـات التي 
توقـــف العمـــل فيهـــا كليـــا أو جزئيـــا أو 
تأثرت بصـــورة جوهرية بحركة الســـفر 
والســـياحة بشـــكل يؤثـــر علـــى قدرتهـــا 
لديهـــا،  العامليـــن  بأجـــور  الوفـــاء  علـــى 
وكذلـــك على أن تلتـــزم بالمحافظة على 
الكـــوادر الوطنية العامليـــن لديها طوال 
فترة الدعـــم المالي، إضافة الى االلتزام 
بدفع النســـبة المتبقيـــة من أجور العمال 
البحرينييـــن العاملين لديها طوال فترة 
الدعـــم المالـــي، وااللتزام بصـــرف أجور 
العمـــال كاملـــة فـــي المواعيـــد المقـــررة 
العامـــل  يكـــون  وأن  األجـــور،  لصـــرف 
البحريني المســـتحق لدعـــم األجور من 
المؤمـــن عليهم بموجب قانـــون التأمين 
االجتماعـــي الصـــادر بالمرســـوم بقانون 
رقم )24( لســـنة 1976 حتى نهاية شـــهر 
سبتمبر 2020، أو من العمال البحرينيين 
الذين تم توظيفهم والتأمين عليهم عن 
طريق البرنامج الوطني للتوظيف حتى 
نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف.

العامـــة  الهيئـــة  أن  الوزيـــر  وأضـــاف 
دعـــم  ســـتتولى  االجتماعـــي  للتأميـــن 
رواتـــب البحرينيين العاملين بشـــركات 
األكثـــر  الخـــاص  القطـــاع  ومؤسســـات 
تضـــررا مـــن الجائحـــة بحـــد أقصـــى 50 
% مـــن األجـــر المؤمن عليـــه، وذلك من 
وفورات صنـــدوق التأمين ضد التعطل، 
البحرينـــي  العامـــل  يكـــون  أن  علـــى 
المشـــمول بالدعـــم مؤمـــن عليـــه بنهاية 
شهر ســـبتمبر 2020، أو من البحرينيين 
الذيـــن يتـــم توظيفهم والتأميـــن عليهم 
عن طريق البرنامـــج الوطني للتوظيف 
حتـــى نهايـــة الشـــهر الذي يســـبق تاريخ 
الصرف.  وقد استفاد )88,623( مواطنا 
بحرينيـــا يعملون في )11,922( منشـــأة 
مـــن الدعم خال المرحلـــة األولى، بينما 
اســـتفاد فـــي المرحلة الثانيـــة )60,207( 
بحرينيين يعملون في )11,118( منشأة 
فـــي القطاعـــات المتضررة مـــن دعم 50 
% مـــن إجمالي الراتـــب. ومن المقرر أن 
يســـتفيد أكثر مـــن 23 ألـــف مواطن من 
دعـــم 50 % مـــن إجمالـــي الراتـــب ممن 
يعملون في أكثر من أربعة آالف منشـــأة 
من الشركات والمؤسسات المصنفة في 
القطاعـــات األكثـــر تضررا مـــن تداعيات 
العمـــل  وزيـــر  وأكـــد  كورونـــا.  جائحـــة 
والتنميـــة االجتماعيـــة، جميل حميدان، 
أن الوزارة، وبعد التشـــاور والتنسيق مع 
الجهات الرســـمية ذات العاقة ســـتقوم 
بإحالة قائمة المنشآت المستحقة ضمن 
القطاعـــات واألنشـــطة المحـــددة للدعم 
إلـــى الهيئـــة العامة للتأميـــن االجتماعي 
لتحويـــل مبالـــغ الدعـــم إلـــى المنشـــآت 
خال األسبوع الرابع من كل شهر، الفتًا 
إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص 
الحكومـــة علـــى تعزيـــز حمايـــة وظائف 
القطـــاع  فـــي  العامليـــن  البحرينييـــن 
الخاص؛ لضمان االســـتقرار واالستدامة 
وعـــدم المســـاس بالمســـتوى المعيشـــي 
للمواطنين، مشـــيدا في الســـياق نفســـه 
مـــع  تعاونهـــم  علـــى  العمـــل  بأصحـــاب 
علـــى  بالمحافظـــة  والتزامهـــم  الـــوزارة 
هـــذه  فـــي  الوطنيـــة  العمالـــة  اســـتقرار 

الظروف االستثنائية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الوطني لـ “^”: شرف عظيم أن نحظى بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي
أعربت المؤســس لمشــروع “ نون بروجكت “ الشــابة نادية محمد الوطني، عن تقديم 
أسمى الشكر والتقدير وجزيل االمتنان لوكيل وزارة شؤون مجلس الوزارء الرئيس 
الفخــري لجمعيــة الكلمــة الطيبــة ســمو الشــيخ عيســى بن علي بــن خليفــة آل خليفة 
لتكرمــه بمنحهــا ومــن يتمتعون بالحس التطوعي مثل هذه الفرصة القيمة للمنافســة 

على جائزة أفضل مشروع تطوعي بحريني في جائزة سموه.

وأكـــدت الوطنـــي فـــي حـــوار مـــع “الباد” 
بمناسبة فوزها بالجائزة األولى، أنه لشرف 
كبير أن نحظى برعايته الكريمة وأن ننال 
التكريم بالحصـــول على المركز األول في 
النسخة العاشـــرة من الجائزة التي تهدف 
بنـــاء  فـــي  التطوعـــي  العمـــل  دور  إلبـــراز 
القـــدرات وتنميـــة المهـــارات، إضافـــة إلى 
تنميـــة الجوانـــب اإلنســـانية والمجتمعيـــة 
وروح المواطنة، بما يدعم أهداف التنمية 

المستدامة لألمم المتحدة.
وأوضحـــت، البد لنـــا من هـــذا المنطلق أن 
نعبـــر عن مدى فخرنا بالفوز بالمركز األول 
وهـــذا يعكس اهتمـــام ســـموه وتوجيهاته 

الســـديدة للجنة التحكيـــم لاهتمام بإبراز 
الجوانب المختلفـــة واإلبداعية في العمل 
المجـــاالت  مختلـــف  ليشـــمل  التطوعـــي 
واالقتصاديـــة  واالجتماعيـــة  الصحيـــة 
والثقافية والتعليمية. ولعلها المرة األولى 
التـــي يتـــم فيهـــا منـــح الجائـــزة لمشـــروع 
رقمـــي؛ ممـــا يؤكـــد أن العمـــل التطوعي ال 
يقتصـــر فقـــط علـــى تقديـــم المســـاعدات 
الخيرية فحســـب، بل يتعداه ليشمل كافة 
نواحـــي الحيـــاة المتنوعـــة والمؤثـــرة في 
خدمـــة كل فـــرد من أفـــراد المجتمع. ومما 
الشـــك أن لدى كل منا القدرة على تحقيق 
التغيير المنشود متى ما تمكن من تطويع 

مهاراتـــه وخبراتـــه وتوظيفها فـــي إمكان 
المســـاهمة فـــي العمـــل التطوعـــي بشـــتى 

الطرق والمجاالت.
فكرتـــه  أن  أوضحـــت،  المشـــروع  وعـــن 
 The Noon Project تتلخـــص في منصـــة
لتوظيـــف مهارة تحليل ومعالجة البيانات 
الضخمة Big Data التي وبســـبب حجمها 
تتعـــدى قدرة معالجتها اســـتخدام أدوات 
قواعـــد تحليـــل البيانـــات التقليديـــة، إلى 
مـــا هـــو أعقـــد مـــن ذلـــك، بحيـــث يتجاوز 
التعامـــل النمطي مع البيانـــات من التقاط، 

ومشاركة ونقل، وتخزين، وإدارة وتحليل 
إلـــى إيجـــاد روابـــط وعاقـــات بيـــن الكـــم 
الهائـــل من البيانات وتفســـيرها لمعلومات 
قياســـها  ممكـــن   Insights واســـتنتاجات 
وفهمها إضافة إلى ضرورة تنفيذ ذلك في 

غضون فترة زمنية وجيزة.
وأشـــارت، كنـــا قـــد بدأنا العمـــل في منصة 
The Noon Project على مشروع آخر؛ إال 
أنه وبسبب ظروف جائحة كوفيد19- تم 
إرجاء العمل عليه المشـــروع؛ حيث ارتأى 
فريـــق نـــون إبـــداء المصلحـــة العامـــة في 

 COVID-19: ضرورة البدء منصـــة رقمية
Bahrain Dashboard موجهة للقطاعين 
العـــام والخـــاص لتكـــون مشـــروعها األول 
والذي يعمل على تجميع البيانات وتحليل 
فيـــروس  بانتشـــار  المتعلقـــة  المعلومـــات 
الصحـــة  وزارة  قامـــت  والتـــي  كورونـــا 
بتوفيرهـــا للعامـــة ومـــن ثـــم معالجتها من 
لفيـــروس  الزمنـــي  التطـــور  إبـــراز  خـــال 
كورونـــا كوفيـــد19- فـــي مملكـــة البحرين 
وتســـليط الضوء علـــى أهـــم اإلحصاءات 
والمؤشرات المتعلقة بانتشاره. وأوضحت 
مؤسســـة المشروع، لقد ســـاعدت المنصة 
فـــي زيـــادة الوعي العام من خـــال تقديم 
قـــراءات وتفســـيرات للرســـومات البيانية 
Ad-  وتقديـــم االســـتنتاجات المتعلقـــة بها

مواقـــع  خـــال  مـــن   vanced Analytics
noonIn- االجتماعـــي  للتواصـــل  @نـــون 
sights. كما قامت المنصة بتزويد وسائل 
اإلعـــام والصحفيين بمصـــدر للتحليات 

اإلحصائيـــة والرســـومات البينية المتعلقة 
بانتشـــار المرض في المملكـــة. ومجموعة 
بيانـــات يمكن ألي من القطاعات العامة أو 
الخاصة تحميلها بغـــرض تحليلها بالطرق 
 Dataالمناســـبة بما يخـــدم صناعة القـــرار

.Driven Decision Making
وعن طموحاتها ومشـــاريعها المســـتقبلية، 
 The Noon إن مشـــوار  الوطنـــي،  تقـــول 
Project يعـــد فـــي أولـــه، حيـــث لـــن تقف 
مشـــاريعي عنـــد إطـــاق المنصـــة الرقمية 
لتحليـــل بيانـــات كوفيد19-، بل سيســـتمر 
العمـــل علـــى مشـــاريع مســـتقبلية أخـــرى 
مستفيدة من تحليل البيانات المتاحة في 
شتى المجاالت وتقديمها تطوعا للجمهور 
لمســـاعدتهم في اتخاذ القرارات التي من 
المتأمـــل أن تكـــون مؤثـــرة فـــي مســـارات 
حياتهـــم. ومـــن المتوقـــع أن يطـــرح فريق 
نون مشـــروعه القـــادم في النصـــف األول 

من العام المقبل 2021.

منصة تحليل بيانات 
“كوفيد 19” أول 

مشروع رقمي 
ينال جائزة “أفضل 
مشروع تطوعي”

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، امس، 
سفير مملكة البحرين لدى جمهورية إيطاليا ناصر البلوشي.

ورحـــب الوزيـــر بالســـفير، مشـــيدا بـــدور الســـفارة فـــي تعزيـــز أوجـــه التعـــاون 
وتقديـــم أفضل الخدمات لرعايا مملكة البحرين في إيطاليا. وتم أثناء اللقاء، 
اســـتعراض برامـــج التعـــاون األمني بيـــن البلديـــن، وفتح آفـــاق جديدة خال 
المرحلة المقبلة، وذلك في إطار العمل على تطوير عاقات التعاون والتنسيق 
المشترك. وأعرب سفير مملكة البحرين لدى إيطاليا، عن شكره وتقديره لوزير 

الداخلية على تواصله الدائم وحرصه على تطوير العمل المشترك.

برامج للتعاون األمني مع إيطاليا

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

اســـتقبل األمين العام للمؤسسة الملكية 
الســـيد،  اإلنســـانية مصطفـــى  لألعمـــال 
رئيـــس اللجنـــة العليـــا لدعـــم المتأثرين 
بالفيضانات في السودان عمر المرضي، 
بمملكـــة  الســـوداني  النـــادي  ورئيـــس 

البحرين حمزة نور.
الملكيـــة  التوجيهـــات  أن  الســـيد  وأكـــد 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  مـــن  الســـامية 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بالوقـــوف مـــع األشـــقاء فـــي الســـودان، 
تأتـــي تأكيـــًدا علـــى العاقـــات األخويـــة 
التاريخيـــة المتميـــزة التـــي تربـــط بيـــن 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة الســـودان 
الشقيقة، ومساندة لألشقاء السودانيين 
لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من 
الكارثة اإلنســـانية الكبيـــرة التي يمرون 

بها جراء الفيضانات والسيول الكبيرة.
وفـــد  زيـــارة  نتائـــج  اســـتعراض  وتـــم 
المؤسس للســـودان أثناء تسليم شحنة 
من المساعدات اإلغاثية العاجلة والتي 
احتـــوت علـــى المـــواد اإلغاثيـــة الطبية 
الازمـــة لمثل هذه الظروف اإلنســـانية، 
التـــي  اللقـــاءات  عنـــه  أســـفرت  ومـــا 
أجراهـــا وفد المؤسســـة مع المســـؤولين 
االحتياجـــات  أهـــم  عـــن  الســـودانيين 
بخالـــص  المرضـــي  وتقـــدم  العاجلـــة. 
الشـــكر والتقدير إلى جالـــة الملك على 
مـــا قدمتـــه مملكـــة البحريـــن مـــن دعـــم 
علـــى  ومســـاعدته  الســـوداني  للشـــعب 
مواجهـــة تداعيات الكارثة المؤلمة التي 
تعرضـــت لها الواليات الســـودانية جراء 

الفيضانات والسيول الكبير.

مشاريع تنموية في الخرطوم

بدور المالكي

نادية الوطني



فـــي  ومعلمـــات  معلمـــون  ـــر  ب ع
تصريحات خاصة لـ “البالد” بمناسبة 
يومهم العالمي الموافق للخامس من 
أكتوبر، عن اعتزازهم بحجم التقدير 
الـــذي يحظون به على صعيد القيادة 
الحكيمـــة ووزارة التربيـــة والتعليـــم 
وكافة شـــرائح ومؤسسات المجتمع، 
مؤكدين فخرهم بدورهم في ضمان 
التعليـــم المناســـب ألجيـــال الوطـــن، 
خصوصـــا في ظـــل جائحـــة كورونا، 
حيث قدموا دروســـا ملهمة في حب 

الوطن، والعمل رغم كل الظروف.
وقالـــت فاطمـــة المطـــوع معلمـــة علـــوم 
بمدرســـة زنوبيـــا اإلعداديـــة للبنـــات: في 
ظـــل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية التـــي 
يمـــر بها العالم بســـبب جائحة كوفيد 19 
تقـــف الكلمـــات حائـــرة مكتوفـــة األيـــدي 
أمـــام ثباتك وعطائك أيهـــا المعلم، فرغم 
الظـــروف القاســـية والتحديـــات الصعبة 
نجـــدك واقفـــا كالجبـــل ال تـــكل وال تمـــل 
وال تستســـلم أياديـــك ممتـــدة لطلبتـــك؛ 
لـــذا ال نملك إال أن ننحني شـــكرا وعرفانا 

بصنيعك، وندعو هللا دوما أن يحفظك.
فاطمـــة مبـــارك منســـقة لجنـــة الموهبـــة 
واإلبـــداع بمدرســـة زنوبيـــا االعداديـــة 
للبنـــات قالـــت: حـــارت الكلمـــات وجمـــل 
األقـــالم فـــي أن تصيـــغ عبـــارات تليـــق 
بهـــذه المناســـبة المتميـــزة مـــن كل عـــام 
يـــوم المعلـــم، فـــال يوجـــد ما يوفـــي حق 
جنـــود التعليم األبطال خاصة في اآلونة 
ــا، ختامـــا  األخيـــرة مـــع جائحـــة كورونـ
ال يســـعني إال أن أقـــول بالتعليـــم نكبـــر 

وباحتوائكم نزهر.
مريم الســـندي معلمة تربيـــة فنية قالت: 
ــم البحرينـــي قدرتـــه علـــى  ــت المعلـ أثبـ

ـتى  ـ ـات بشـ ـ ـ ـي الصعوب ـ ــف وتخطـ التكيـ
الوســـائل الممكنـــة فـــي ســـبيل إيصـــال 
رســـالة التعليم الســـاميه، وهذا يدل على 
علـــو حـــس المســـؤولية والتفانـــي ألجل 
رفعة هـــذا الوطن وازدهـــاره، هذا الكادر 
التعليمـــي الـــذي تحت ظل وزيـــر التربيه 
والتعليـــم أثبـــت وبجـــدارة أنـــه ال يبـــرح 

حتى يبلغ.
أمـــا جنـــان عبدالكريم معلمـــة علوم، فقد 
قالـــت: تعتمـــد النهضـــة اإلنســـانّية علـــى 
عـــدة ركائـــز مـــن أهمهـــا العلـــم والمعرفة 
العلميـــة بمختلـــف مجاالتهـــا وميادينهـــا 
وكذلـــك ركيزة األخـــالق وأدبياتها، ويعد 
المعلـــم محـــور النهضـــة اإلنســـانية الـــذي 
زرع ملكـــة اإلبداع لدى أبنائنا الطلبة مما 
ســـاهم بشـــكل جلي وعلـــى مـــر األجيال 
ـة  ـ ـاالت التقنيـ ـ ـي المجـ ـ ـور فـ ـ ـي التطـ ـ فـ
واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة، وهنا يجُب 
ــن  ـا للمعلميـ ـ ــال احتراًمـ ــَف األجيـ أن تقـ
موه من أجل أن تقف  وشـــكًرا على ما قدَّ
هذه األجيـــال في وجـــه التحّديات التي 
تعترض طريقها، ومن أهّم مظاهر شـــكر 
الُمعّلـــم في العالم وجـــوُد يوم للُمعّلم في 
الخامس من أكتوبـــر من كل عام، والذي 

ـــر المجتمـــع عـــن امتنانه  مـــن خاللِـــه ُيعبِّ
وتقديـــره للمعلـــم، فشـــكرا لـــك زميلـــي 
المعلم على كل ما قدمته ومازلت تقدمه 
فـــي خدمـــة مجتمعـــك وتقديـــم النماذج 
المشـــرفة المســـاهمة في تطوير وازدهار 

وطننا المعطاء.
يســـرى عبـــدهللا معلمـــة أولـــى رياضيات 
بمدرســـة خولـــة الثانويـــة للبنـــات، قالت: 
من ربوع خولة السعادة وبأكاليل الزهور 
الجورية وبشـــذى العرفـــان والحب إليك 
يـــا مصبـــاح الظـــالم ويا شـــمعة الوجدان 
والعقول نرســـل أشـــعة من نـــور لتخترق 
جـــدار التميـــز واإلبداع نرســـلها لصاحب 

ــات  ــاء وأســـاس النجاحـ ــز والعطـ التميـ
نرسلها لكل معلم ومعلمة.

ـامخ معلـــم نظـــام  ـ ـم الشـ ـ ـال إبراهيـ ـ وقـ
ة  ـ ـ ـ ي ئ تدا الب ا ري  ـ ـ ـ مع ل ا ة  ـ ـ بمدرسـ ل  ـ ـ فصـ
للبنيـــن: بـــكل اعتـــزاز أفتخر بأنـــي معلم، 
ففـــي هـــذا اليوم أود أن أقدم كل الشـــكر 
والتقديـــر لجميع المعلميـــن على تفانيهم 
وإخالصهـــم فـــي العمل وكل مـــا يبذلونه 
مـــن جهود كبيرة في توفيـــر التعليم عن 
بعـــد لطالب مـــدارس المملكـــة، خصوصا 
فـــي ظل األوضاع التي تعيشـــها مملكتنا 
الحبيبة، وكما قيل ما أشرقت في الكون 
أي حضـــارة، إال وكانت مـــن ضياء معّلم. 

فدمت أيها المعلم بألف عافية وخير.
هشام زين معلم تربية اسالمية بمدرسة 
البســـيتين االبتدائية للبنين، قال: المعلم 
هـــو دليـــل العلـــم والمعرفـــة، بـــه تزدهـــر 
األوطان وينتشر العلم وتتطور الشعوب، 
كل الكلمـــات تعجز عن تقديم الشـــكر لك 
أيها المعلم، فأنت الذي ساهمت في رقي 
األمـــم وتطورهـــا من خالل بنـــاء العقول 

وتشييدها بالعلم والمعرفة.
وقال علي البوفالســـة مرشـــد اجتماعي 
بمدرســـة البســـيتين االبتدائيـــة للبنيـــن: 
يعتبـــر يـــوم المعلم يومـــا خاصـــا لتكريم 
المعلمين على جهودهم، لكن باألحرى هو 

يوٌم له طابٌع خاص لدى المعلم؛ الحتوائه 
علـــى كمية مـــن الفخر واالعتـــزاز، وكيف 
ال؟ والمعلـــم هـــو صانـــع االجيـــال وحجر 

األساس وصاحب الرسالة واألمانة.
صـــادق حســـين معلم حاســـوب مدرســـة 
الميثـــاق اإلعداديـــة للبنيـــن قـــال: يـــوم 
المعلـــم هـــو يـــوم تكليـــٍل لمجهـــود ُبـــذل 
سنوات عّدة. فهو مصباح طريق الّنجاح، 
م، واالزدهار، فلك منـــا كل الثناء  والتقـــدُّ
والتقديـــر، بعـــدد قطرات المطـــر، وألوان 
ــر، علـــى جهـــودك  الزهـــر، وشـــذى العطـ
الثمينة والقيمة؛ من أجل الرقي بمسيرة 

التدريس.

فاطمة المطوع

إبراهيم بسام

فاطمة مبارك 

هشام زين

جنان عبدالكريم

علي البوفالسة

يسرى عبدالله مريم السندي

صادق حسين

ضمان التعليم المناسب لألجيال في ظل الجائحة
الــوطــن حــب  فــي  ملهمة  دروس  ــي:  ــم ــال ــع ال يــومــهــم  فــي   ”^“ ـــ  ل ن  و ــ م ــ ل ــ ع ــ م

المعلمون... شموع تضيء دروب العلم لوطن أكثر ازدهاًرا
ــز الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة الــمــســتــدامــة ــزي ــع ــي ت ــزة حــكــومــيــة أســاســيــة فـ ــيـ الــتــعــلــيــم ركـ

أولــت مملكــة البحريــن التعليــم اهتماما بالغا واعتبرته ركيزة أساســية تســاهم بشــكل فاعل في تعزيــز التنمية االقتصادية المســتدامة، وتوج هذا 
االهتمام الكبير بالتعليم ومؤشراته في المملكة، حيث سّجلت المركز األول عربيا والثالث على مستوى دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا فيما 
يخص المؤشرات المتعلقة بالتعليم، بحسب تقرير مجموعة بوسطن االستشارية بشأن تقويم التنمية االقتصادية المستدامة، والصادر في شهر 

يوليو 2019.

إن إنجـــازات مملكة البحريـــن في التعليم 
كثيـــرة ومتعددة ويعود ذلـــك إلى التزامها 
بالمســـاوة في تعليم أبنائها وبناتها، حيث 
تعـــد البحريـــن أول دولـــة عربيـــة تحقـــق 
التزامهـــا بالمســـاواة فـــي التعليـــم ضمـــن 
 2010 ع  ـ ـ ـ للجمي م  ـ ـ ـ ي لتعل ا ة  ـ ـ ـ ر تنمي ـ ـ مؤشـ
ـة  ـ ـدة للتربيـ ـ ـم المتحـ ـ ـة األمـ ـ ـع لهيئـ ـ التابـ
والعلـــم والثقافة )اليونســـكو(، حيث تؤكد 
المملكـــة أن إتاحة الحصـــول على التعليم 
ــى  ــوى علـ ـا القصـ ـ ــن أولوياتهـ ــي ضمـ يأتـ
اعتبـــار أن الشـــباب البحرينـــي المتعلم هو 
مفتـــاح المســـتقبل، لذلـــك جعلـــت التعليم 
حقـــا متاحـــا للجميع ضمن مبادئ شـــروط 
العدالة والمســـاواة أمام القانون بما يتفق 

والمعايير الدولية في حقوق اإلنسان.
وفـــي 5 أكتوبر من كل عام، يحتفل العالم 
بمناســـبة مهمـــة فـــي قطـــاع التعليم وهي 
اليـــوم العالمي للمعلميـــن؛ تقديرا واعتزازا 
بالجهـــود الجليلـــة التـــي يبذلهـــا المعلمون 
والمعلمـــات األفاضـــل فـــي تســـليح أجيال 
المســـتقبل بأرقى صنـــوف العلم والمعرفة 
والقيـــم التربويـــة النبيلـــة؛ للمســـاهمة في 
مسيرة التنمية واإلعمار للمملكة في كافة 

المجاالت.
المتحـــدة  األمـــم  منظمـــة  ـــدت  م عت ا د  ـ ـ ـ ق ل
فـــي احتفائهـــا بالمعلمين لهذا العام شـــعار 
“المعلمـــون: القيـــادة فـــي أوقـــات األزمات 
ووضع تصّور جديد للمستقبل”، تزامنا مع 
حدث اســـتثنائي يعيشـــه العالم هذا العام 
وهـــو جائحـــة كورونا العالميـــة التي أثرت 
علـــى قطاعات كثيـــرة حول العالـــم ومنها 
بالتأكيـــد قطـــاع التعليـــم، حيـــث توّقـــف 
التعليـــم في أغلب الـــدول العالمية نتيجة 
فرض حظر التجول، كما لم يحالف الحظ 
بعـــض الـــدول التـــي لـــم تســـتعد لألزمـــات 

العالمية ولم تضع الخطط البديلة.
ـن  ـ ـدة عـ ـ ــت ببعيـ ــن ليسـ ـة البحريـ ـ ومملكـ
تداعيـــات هـــذه الجائحة التـــي أثرت على 
قطـــاع التعليـــم في الـــدول جميعـــًا، ولكن 

البحريـــن رغـــم تداعيـــات هـــذه الجائحـــة 
وتأثيرهـــا، إال أنهـــا اســـتطاعت الصمـــود 
والتماســـك وتمكنت مـــن مواصلة العملية 
التعليميـــة رغـــم هـــذه الظـــروف الصعبـــة، 
حيـــث أدى المعلمـــون والمعلمات أدوارهم 
المنوطة بهم في تدريس وتعليم التالميذ 
ع  ـ ـ ـ م ن  ـ ـ ـ ان، متكيفي ـ ـ ـ ف وت ـالص  ـ إخـ كل  ـ ـ ـ ب
األوضـــاع الحالية من خـــالل اتباع خطط 
بديلة ولعل أهمها التعليم عن بعد، إضافة 
إلى عودة الهيئات التعليمية واإلدارية مع 
بدايـــة األســـبوع الجـــاري، حيـــث حرصت 
مملكة البحرين على إعداد المعلمين وفق 
طرق وخطط علميـــة وعلمية، بما ُيمّكنهم 
مـــن توظيف التقنيات الرقمية، األمر الذي 
أدى إلـــى اســـتمرارية عمليـــة التعلـــم فـــي 
المملكة دون توقـــف أو تأخير، األمر الذي 
يؤّكـــد مـــدى اهتمـــام الحكومـــة الرشـــيدة 
بالقطـــاع التعليمـــي، الـــذي يعـــد الركيـــزة 
األساســـية لتطور المجتمع وتعزيز التنمية 

المستدامة.

عمود التعليم

الناجـــح  البحرينـــي  داد االنســـان  ـ ـ إعـ إن 
والملـــم بشـــتى مجاالت الحيـــاة، ما هو إال 
مســـؤولية من مســـؤوليات المعلم، ولذلك 
ــب وتأهيـــل  ــي تدريـ ـتثمار فـ ـ ـإن االسـ ـ فـ
ــات  ــة أولويـ ــي فـــي مقدمـ ــن يأتـ المعلميـ
وزارة التربيـــة والتعليـــم، وهـــذا مـــا أكدته 
الوكيـــل المســـاعد للتعليـــم العـــام والفنـــي 
بوزارة التربية والتعليم لطيفة البونوظة، 
حيث أشـــارت إلى الجهد الذي يســـتهدف 
التطويـــر التربـــوي والـــذي البـــد أن يكـــون 
أساســـه االرتقـــاء بـــدور المعلـــم وأدائـــه، 
خصوصـــا فـــي ظـــل التحـــوالت الضخمـــة 
التـــي يشـــهدها العالم مـــن حولنا، الســـيما 
فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت 
وعولمة النشـــاط اإلنســـاني، حيـــث تحّول 
االقتصـــاد مـــن اقتصـــاد مبنـــي علـــى اآللة 
والمـــوارد الطبيعيـــة، إلـــى اقتصـــاد مبنـــي 

على المعرفة.
وبمناســـبة اليـــوم العالمـــي للمعلـــم، هنـــأت 
البونوظـــة زمالءهـــا المعلميـــن والمعلمات 
بمناســـبة اليوم العالمـــي للمعلمين، مؤكدة 
بـــأن المعلم في مملكـــة البحرين وفي ظل 
الرعايـــة المســـتمرة مـــن القيـــادة الحكيمة 
حفظهـــا هللا، يحظـــى باهتمـــام شـــديد من 
قبـــل وزارة التربيـــة والتعليم، حيث تعمل 
الـــوزارة على االرتقاء بمكانة التعليم ومن 
ضمنهـــا مكانة المعلم الـــذي نعتبره العمود 

الفقري للتعليم.
وفـــي حديثها حـــول المســـتويات الرفيعة 
التـــي وصـــل إليهـــا التعليـــم فـــي البحرين 
بفضـــل المعلم، أكدت البونوظة أن الوزارة 
تنظـــر إلى المعلمين والمعلمـــات على أنهم 
شـــركاء حقيقيـــون فـــي تنفيـــذ البرامـــج 
والمشـــروعات الخاصـــة بالتربيـــة والتـــي 
شـــهدت خالل الســـنوات القليلـــة الماضية 
طفرة كبيرة خصوصا في مجال تحســـين 
أداء المدارس، مشـــيدة بوقفتهم التربوية 
ل  ـ ـ فصـ ل ا الل  ـ ـ خـ ة  ؤول ـ ـ مسـ ل ا ة  ـ ـ ـ ي لوطن وا
الدراســـي الســـابق، حيث أظهـــر المعلمون 
قدرا كبيـــرا من المســـؤولية والعمل الجاد 
المثمـــر والمتميز في ســـبيل إنجـــاح العام 
الدراســـي بـــكل الوســـائل، حيـــث ضاعفوا 
ـة  ـ ــتمرار عمليـ ـبيل اسـ ـ ــي سـ ــم فـ جهودهـ

التعليم وتحقيق أهدافها المنشودة.
وفـــي الختام قالت البونوظة متحدثة عن 
مســـتقبل التعليم في مملكـــة البحرين: إّن 
وظائـــف المســـتقبل تحتـــاج إلـــى التحول 
بالمســـيرة التعليميـــة إلـــى عالـــم الرقمنـــة 
والمعلـــم البحرينـــي يجيـــد بـــكل حرفّيـــة 
اســـتثمار العالـــم الرقمـــي؛ إليمانـــه بقدرته 
وهذا ما أثبته للعالم بأســـرة عندما أغلقت 
المـــدارس بمختلـــف دول العالـــم، كمـــا أّن 
المعلم البحريني مستمر في تحقيق أعلى 
ـا  ـ ــة بمملكتنـ ــة التعليميـ ــات العمليـ ُمخرجـ
الحبيبـــة البحريـــن، فتحيـــة شـــكر وتقدير 

للمعلم في يومه العالمي.

التصدي لكورونا

ســـاهم الـــدور القيـــادي الذي اضطلـــع فيه 
أثنـــاء  البحريـــن  ة  ـ ـ ـي مملكـ ـ ـون فـ ـ المعلمـ
تصديهم لتداعيات انتشار فيروس كورونا 
)كوفيد 19(، في اســـتمرارية التعليم دون 
توقـــف أو تأخيـــر، حيث توحـــدت الجهود 
ــة  ــدروس التعليميـ ــر الـ ــن توفيـ ــر عـ لتثمـ
المرئيـــة عـــن طريـــق الشـــبكة العنكبوتية، 
والتلفاز كذلك، فلم يدخر المعلمون جهدا؛ 
لدفع عجلة التعلم واالستمرار في العطاء، 
وليتمكنـــوا مـــن النجـــاح في ســـد الثغرات 

ومواجهة األزمة بروح الفريق الواحد.
مـــن جهتها، قالت أمل ســـيف وهـــي معلم 
أول لمواد الرياضيات في مدرســـة الوفاء 
ــداع  ـنا اإلبـ ـ ــد لمسـ ــات: “لقـ ــة للبنـ الثانويـ
والتفانـــي مـــن المـــدرس البحرينـــي أثنـــاء 
التصـــدي للجائحـــة، حيـــث ســـارع الـــكادر 
التعليمـــي فـــي توظيـــف األدوات الرقمية 
رة  ـ ـ اليب مبهـ ـ ـ ـكال وأسـ ـ ـطة بأشـ ـ واألنشـ
ومتميـــزة، وهـــذا يعكـــس اهتمـــام وزارة 
التربيـــة والتعليـــم فـــي تطويـــر المعلميـــن 
بشـــكل مســـتمر، من خالل تقديم البرامج 
والـــورش التدريبة التي تســـهم في تأهيل 
الكـــوادر التعليمية في مجـــاالت مختلفة، 
ت  ا ـ ـ ـ م و ل ع م ل ا ة  ـ ـ ـ ي ن ق ت ف  ـ ـ ـ ي ظ و ت ا  ـ ـ ـ ه م ه أ و
واالتصـــال في التعليم من خالل مشـــروع 
الملـــك حمد لمـــدارس المســـتقبل، فثقافة 
التعلم الرقمي مكنت القطاع التعليمي في 
البحرين من االســـتمرار، حيث اســـتفادت 
من كل الخبـــرات الوطنية لتحقيق أفضل 

الفوائد وبشكل بارز وملحوظ”.

وأضافت: اســـتطاع المعلم أن يوفر البيئة 
ــكاره الحلـــول  ــر ابتـ ــة للطالـــب، عبـ اآلمنـ
ــة المســـتدامة  المحققـــة ألهـــداف التنميـ
2030 الخاصـــة بالتعليم، فقـــد كان المعلم 
البحرينـــي على أتـــم االســـتعداد لمواجهة 
التحديـــات والشـــروع في تنفيـــذ الخطط 
البديلـــة عبر التحول إلـــى التعليم المرئي، 
ــص  ـر الحصـ ـ ـدروس وتحضيـ ـ ـ ـزة ال ـ كتلفـ
ف  ال ـ ـ ـ ت خ ا ب ة  ـ ـ ـ ب ل ط ل ا ع  ـ ـ ـ ي م ج ل ة  ـ ـ ـ ي ئ ر م ل ا
مســـتوياتهم، كمـــا فّعـــل المعلـــم البوابـــة 
التعليميـــة وقـــام بتقديـــم كافـــة األنشـــطة 
الطالبيـــة، ولـــم يوقـــف المعلـــم التواصـــل 
مـــع طلبتـــه، إذ تواجـــد على مدار الســـاعة 
لتقديم أي مســـاعدة للطالب على وســـائل 
التواصـــل الرقمـــي عبر البريـــد اإللكتروني 
 TEAMS أو البوابـــة التعليميـــة أو منصـــة
التـــي أتاحت للطالب المشـــاركة والتفاعل 

في الحصة.
كمـــا أشـــارت المعلمة األولى أمـــل إلى دور 
المعلـــم المهـــم في حياة كل إنســـان، حيث 
يســـاهم المعّلم في نشـــر األفكار الســـليمة، 
ــاء فـــي  ــة واالنتمـ وينمـــي روح المواطنـ
نفســـه، ويســـاعده علـــى صقل شـــخصيته 
وتطويرها، فمهنة التعليم كالمســـرح الذي 
تتلقـــى منـــه المعرفـــة، ونمـــو تلـــك المهنـــة 

يعظم من دور اإلنسان.

غرس القيم

للمعلـــم دور مهـــم ومحوري فـــي المجتمع، 
ففضائله الكبيرة هي حجر األساس القوي 
الذي يزيد من متانـــة وازدهار الوطن، فال 
يمكن االستغناء عن المعلم، فهو خلف كل 

طبيب ناجح، وسياسي محنك، ومهندس 
جميـــع  وكذلـــك  عـــادل،  ٍض  ا ـ ـ ـ وق  ، ر ـ ـ ـ ك ف ُم
الشـــخصيات البارزة التي رســـمت طريقها 

المنير بفضله.
وفي هذا الســـياق، قـــال إبراهيم البردولي 
ـق نظـــام فصـــل فـــي  ـ ـم ومنسـ ـ ـ ـو معل ـ وهـ
المعلـــم  ـي إن  ـ ـ ئ ـي االبتدا ـ ـ لدين ا د  ـ ـ ـ لمعه ا
هـــو االداة والوســـيلة التـــي تغـــرس القيم 
والمبـــادئ في األجيـــال الناشـــئة؛ لتمكنهم 
من مواجهـــة وإدارة أمور الحيـــاة بعزيمة 
وإصـــرار، حيث يعلـــب دورا مهما في بناء 
شـــخصية الطالـــب، وتزويـــده بالمهـــارات 
األكاديمية والحياتية كذلك، ليصبح قادرا 
على المنافســـة والمواجهة في المستقبل، 
مؤكـــدا أن مملكـــة البحرين تولـــي التعليم 
ـي  ـ ـ باب البحرين ـ ـ ـوى، فالشـ ـ ـة قصـ ـ ـ أولوي

المتعلم هو مفتاح المستقبل المشرق.
ــه  ــرا بصفاتـ ــمو كثيـ ــن يسـ شـــعب البحريـ
الفريـــدة، فهـــو متعايش متســـامح منفتح 
علـــى األديان والثقافـــات وعاش منذ زمن 
بعيد مع أعراق متعددة تمارس معتقداتها 

وقناعاتها الدينية بكل حرية وأمان،
ـوي  ـ ـ ـى الترب ـ ـي: يحظـ ـ ـ ـاف البردول ـ وأضـ
فـــي مملكـــة البحريـــن باالهتمـــام الالفـــت 
مـــن قبـــل القيادة، حيـــث تســـعى لتكريمه 
وتقديـــره فـــي كافـــة المناســـبات المتعلقة 
بالتعليـــم، وذلـــك يزيـــد مـــن رفعـــة مكانـــة 
المعلـــم، وعزيمته على إبراز دوره التربوي 
والعلمي والثقافي، لذلـــك أفتخر أن أكون 
معلمـــًا وجـــزءا مـــن حيـــاة الطـــالب الذين 
ســـيحققون في الغـــد أهدافا تعـــود بالنفع 

على الوطن والمجتمع.

إبراهيم البردولي أمل سيف لطيفة البونوظة
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مآتم المحرق: التجمعات ممنوعة ولن نوزع األطعمة
بـــن هنـــدي يشـــيد بـــدور العبـــادة فـــي تعزيـــز الشـــعور بالمســـؤولية

المآتـــم  ممثلـــي  مـــن  عـــدد  أكـــد 
المحـــرق  بمحافظـــة  والحســـينيات 
أن الواجـــب األهـــم فـــي هـــذه الفتـــرة 
تقديـــم  تســـتلزم  الحرجـــة  الصحيـــة 
مصلحة الوطن والمواطنين والحفاظ 
وقوفهـــم  مؤكديـــن  ســـامتهم،  علـــى 
واإلجـــراءات  القـــرارات  مـــع  التـــام 
المعززة لضمان صحة وسامة األفراد 
واألسر واألهالي، معربين عن تفهمهم 
لمـــا تفرضـــه المصلحة الوطنيـــة العليا 
والجهـــود الطبيـــة المقـــدرة للحـــد من 

انتشار فيروس كورونا.
وتـــم التأكيـــد أثنـــاء االجتمـــاع علـــى 
اقتصـــار مراســـم البـــث عن بعـــد، وأن 
ال يوجـــد فـــي المآتـــم ســـوى الطاقـــم 
اإلداري وطاقـــم البث بما ال يزيد على 
10 أشخاص، مع االلتزام بلبس الكمام 
وتـــرك مســـافة متريـــن بيـــن أعضـــاء 
خـــارج  التجمعـــات  ومنـــع  الطاقـــم، 
المآتم منعا باتا وعدم توزيع األطعمة 

والوجبات.
جـــاء ذلـــك أثنـــاء اســـتقبال المحافظ 
ســـلمان بـــن هنـــدي عـــددا من رؤســـاء 
محافـــظ  نائـــب  بحضـــور  المآتـــم 
محافظـــة المحـــرق عبـــدهللا الجيران، 
ومديـــر عام مديرية شـــرطة محافظة 
ورئيـــس  الدوســـري  صالـــح  المحـــرق 
أطبـــاء مجمـــع الســـلمانية الطبي نبيل 
العشيري وممثلي األوقاف الجعفرية، 

وزيـــر  تحيـــات  المحافـــظ  نقـــل  إذ 
الداخلية للحضـــور، مؤكدا أن الوزارة 
تعمل ضمن فريـــق البحرين بكوادرها 
الوطنية لتحقيق مبدأ الصحة والعامة 
واألمـــن واألمان للجميع با اســـتثناء، 
والتأكيد على دور المآتم ودور العبادة 
فـــي تعزيـــز الشـــعور بالمســـؤولية من 
خـــال الوقفـــات الوطنية في مختلف 
الظـــروف والحفـــاظ علـــى المصلحـــة 

الوطنية والعامة.
ونـــوه المحافظ إلـــى أن هذه الجائحة 
تعكس تكاتف وتعاون الجميع وتبين 
قوة النسيج البحريني المتماسك وما 
يتميز به من شـــراكة مجتمعية عرفها 
المواطنـــون منذ قديـــم األزل في ظل 
القيـــادة، مؤكـــدا علـــى التعـــاون البناء 
المحـــرق  بيـــن محافظـــة  والملمـــوس 

وجميع المآتم بالمحافظة.

المحرق - محافظة المحرق

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
بـــأن  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
شـــرطة مكافحة المخـــدرات تمكنت 
مـــن القبـــض علـــى أربعـــة أشـــخاص 
بينهم امـــرأة، تتـــراوح أعمارهم بين 
25 و33 عاما، إثـــر قيامهم بالترويج 
للمـــواد المخدرة والتي تبلـــغ قيمتها 

نحو 111 ألف دينار.
وأوضـــح بأنه فـــور ورود المعلومات 

بهـــذا الشـــأن، تـــم تكثيـــف عمليـــات 
البحث والتحري والتي أســـفرت عن 
تحديـــد هويـــة المذكوريـــن والقبض 

عليهم.
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة إلى أنه 
واتخـــاذ  المضبوطـــات،  تحريـــز  تـــم 
اإلجراءات القانونية الازمة؛ تمهيدا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على 4 بينهم امرأة روجوا للمخدرات

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير إدارة العمليات والمراقبة 
للمـــرور  العامـــة  بـــاإلدارة  المروريـــة 
العقيـــد عـــادل الدوســـري أن “الخطـــة 
بشـــكل  للمـــدارس  للعـــودة  المروريـــة 
تدريجـــي، تهـــدف إلـــى تحقيـــق عـــام 
دراســـي آمن يشـــمل ســـامة الطاب 
الطريـــق ألوليـــاء  وانســـيابية حركـــة 
أمورهـــم والســـواق، إذ أعـــدت اإلدارة 
برفـــع  الكفيلـــة  والفعاليـــات  البرامـــج 
كفـــاءة أداء شـــرطة المرور وشـــرطة 
حـــراس  وتدريـــب  المجتمـــع  خدمـــة 
المدارس باســـتخدام تقنيـــة االتصال 
عـــن بعد، مـــن أجل الحفـــاظ على أمن 

وسامة أبنائنا وبناتنا الطلبة”.
وأشار مدير إدارة العمليات والمراقبة 
للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  أن  المروريـــة 
الدوريـــات  توزيـــع  خطـــة  وضعـــت 
التقاطعـــات  لتغطيـــة  المروريـــة 
واإلشارات الضوئية وخطوط المشاة 
أثناء فترة العـــودة للمدارس وأوقات 
الـــذروة، كما تم تشـــكيل لجنـــة ممثلة 
ووزارة  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  مـــن 
والتخطيـــط  والبلديـــات  األشـــغال 
والتعليـــم  التربيـــة  ووزارة  العمرانـــي 
لمتابعـــة الوضـــع المـــروري بالقرب من 
المدارس الحكومية والخاصة لضمان 

سامة الطلبة.
ودعـــا الدوســـري إلـــى أهميـــة تعاون 
أولياء األمور والســـائقين مع شـــرطة 

المجتمـــع  خدمـــة  وشـــرطة  المـــرور 
وحـــراس المـــدارس لتنظيـــم الحركة 
المـــدارس  مـــن  بالقـــرب  المروريـــة 
والقواعـــد  باألنظمـــة  وااللتـــزام 
توصيـــل  مـــن  والتأكـــد  المروريـــة 
الطاب إلى بوابات المدارس والتأكد 
من نزولهـــم من المركبـــات من الجهة 
اآلمنـــة وعـــدم تعريضهـــم للحـــوادث 
بالنـــزول المفاجـــئ فـــي الطريـــق، مع 
أهميـــة أمســـاك األطفـــال أثنـــاء عبور 
الطريـــق وتوعيـــة األبنـــاء باســـتمرار 
حول العبور اآلمن لخلق ثقافة لديهم 
للحفاظ على ســـامتهم، مشدًدا على 
ضرورة تخفيف الســـرعة فـــي أماكن 
عبور المشـــاة وبالقرب مـــن المدارس 
واالمتنـــاع عـــن التجـــاوز فـــي أماكن 
بالعامـــات  والتقيـــد  المشـــاة  عبـــور 
المرورية التي تنظم حركة المركبات.

خطة مرورية متكاملة لعام دراسي آمن

إجراءات ضد مخالفي التدابير الوقائية في “األربعين”
“الداخليـــة”: يجـــب االلتـــزام بالبـــث المباشـــر ومنـــع التجمعـــات فـــي المنـــازل

فـــي ضوء تأكيد مجلس الـــوزراء على أهمية 
المجتمعيـــة  بالمســـؤولية  الجميـــع  تحلـــي 
والوطنيـــة في هـــذه المرحلة وأن كل فرد في 
المجتمع له دور مسؤول يضطلع به في خفض 
معدالت انتشـــار فيروس كورونا، وما يتطلبه 
ذلك مـــن التقيد باإلجراءات االحترازية للحد 
مـــن انتشـــار الجائحـــة، والتـــي أقرهـــا الفريق 
األوقـــاف  إدارة  بيـــان  ضـــوء  وفـــي  الطبـــي، 
الجعفريـــة والداعـــي إلى منـــع التجمعات في 
مناسبة ذكرى األربعين، أكدت وزارة الداخلية، 
ضـــرورة االلتزام بالتدابير الوقائية في إحياء 

المناســـبة، من خال تقنية البث المباشـــر عبر 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي وعـــدم إقامـــة 
التجمعـــات فـــي المنـــازل، حيث تشـــير تقارير 
وزارة الصحة، إلى انتشـــار الفيروس وبشكل 
ملحـــوظ بين االطفـــال والنســـاء وارتفاع في 
عـــدد الوفيـــات، ممـــا يقتضـــي االلتـــزام بعـــزم 
وإصرار في إطار التعاطي المســـئول مع هذه 

الظروف االستثنائية.
وأعربـــت وزارة الداخلية، عـــن تقديرها لروح 
التعـــاون والمســـؤولية التـــي أبداهـــا رؤســـاء 
ومســـؤولو المآتم وإعانهم االلتزام بالتدابير 

أو  أي تجمعـــات  منـــع  مـــن خـــال  الوقائيـــة، 
مواكـــب عـــزاء فـــي محيـــط المآتـــم، واحياء 
المناســـبة عبـــر البـــث المباشـــر، موضحين أنه 
ســـيتم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة، حيـــال 
من يخالف ذلـــك، حفاظا على الصحة العامة. 
وإن المحافظة على ســـامة المجتمع، واجب 
االجتماعيـــة،  المســـئولية  تتطلبـــه  وطنـــي، 
ويجب تفهـــم اإلجـــراءات والتدابير المعمول 
بهـــا وااللتزام بتطبيقها، داعين هللا تعالى إلى 
رفع هذا الوباء وانحسار هذه الجائحة. حفظ 

هللا البحرين وشعبها من كل سوء.

المنامة - وزارة الداخلية

طرح تخصصات متوافقة مع احتياجات سوق العمل
أكــد مديــر الجامعــة العربيــة المفتوحــة فرع مملكــة البحرين غــرم هللا الغامدي، 
اهتمام الجامعة بتوفير التعليم العالي المتميز، حيث استطاعت أن تبرز وتتبوأ 
مكانــة متميــزة فــي التعليــم العالــي وذلــك باعتمــاد برامجهــا مــن جهــات دوليــة 
ومحلية وتطبيقها للوائح التعليم العالي، إضافة الى استخدام أحدث التقنيات 

اإللكترونية للتخصصات المطلوبة في سوق العمل البحرينية واإلقليمية.

الجامعـــة  خطـــة  أن  وأضـــاف 
اإلســـتراتيجية تعتمـــد على االســـتمرار 
والتخصصـــات  البرامـــج  تطويـــر  فـــي 
األكاديميـــة مـــن خال إجراء دراســـات 
جـــدوى إلطاق التخصصـــات الجديدة 
اللغـــة  تدريـــس  طـــرق  كماجســـتير 
الجرافيكـــي،  والتصميـــم  اإلنجليزيـــة، 
حيـــث  األعمـــال،  إدارة  وماجســـتير 
ســـيتم تقديمها لمجلس التعليم العالي 
للموافقة وذلك بعد اســـتيفاء الشـــروط 
المطلوبـــة، موضحـــا أن الجامعة قامت 

بتخريـــج 2381 طالبـــا وطالبـــة بدرجة 
البكالوريوس وضمهم لسوق العمل.

العربيـــة  الجامعـــة  الغامـــدي إن  وقـــال 
المفتوحـــة تعتبـــر من أوائـــل الجامعات 
التـــي اعتمدت التعليم الرقمي بالكامل، 
ولـــم يجد طـــاب الجامعة أيـــة صعوبة 
خـــال جائحـــة كورونـــا وذلـــك لوجـــود 
نظـــام التعليـــم عـــن بعد، حيث يســـمح 
نظامهـــا الجمـــع بيـــن النظـــام التقليـــدي 
يعـــرف  مـــا  وهـــو  الرقمـــي،  والتعليـــم 

بالتعليم المدمج.

وحول تشـــجيع ودعـــم الطلبة لارتقاء 
أشـــار  األكاديمـــي،  العمـــل  بالتحصيـــل 
مديـــر الجامعـــة العربيـــة المفتوحة إلى 
اهتمـــام الجامعة باالرتقـــاء بالتحصيل 
العلمـــي، والـــذي يتم من خـــال قنوات 
الصفيـــة  المحاضـــرات  منهـــا  عديـــدة 
المباشـــرة وكذلـــك نظـــام إدارة التعليم 
الـــذي يمّكـــن الطالـــب مـــن التواصل مع 
أســـاتذته باإلضافـــة إلى التشـــجيع في 
مجـــال اإلبـــداع واالبتـــكار مـــن خـــال 
المحليـــة  المســـابقات  فـــي  المشـــاركة 

والدوليـــة، والتـــي كان آخرها مشـــاركة 
طلبـــة الجامعـــة فـــي مســـابقة البحرين 

للبرمجة لطلبة الجامعات.
الجامعـــة وضعـــت  أن  الغامـــدي  وأكـــد 
بتهيئـــة  الكفيلـــة  والبرامـــج  الخطـــط 
طلبتهـــا وذلـــك مـــن خـــال قيـــام مركز 

بتنظيـــم  الطـــاب  لتأهيـــل  التدريـــب 
وتزويـــد  التدريبيـــة  الـــدورات  وعقـــد 
يحتاجونهـــا  التـــي  بالمهـــارات  الطلبـــة 
لانخـــراط في ســـوق العمـــل خصوصا 
وأن تخصصـــات الجامعـــة تنســـجم مع 
إلـــى  العمـــل، منوهـــا  متطلبـــات ســـوق 
البرامج الجديـــدة التي تعتزم الجامعة 
طرحها، وهي ماجســـتير إدارة األعمال 
اإلســـتراتيجي  الشـــريك  خـــال  مـــن 
الجامعـــة البريطانية ، ماجســـتير تعليم 
اللغـــة اإلنجليزيـــة مـــن خال الشـــريك 
 ، البريطانيـــة  الجامعـــة  اإلســـتراتيجي 

وبكالوريوس التصميم الجرافيكي.
لطلبتهـــا  المقدمـــة  التســـهيات  وعـــن 
المنتســـبين والذيـــن ينـــوون االلتحـــاق 
تقـــدم  الجامعـــة  فـــإن  مســـتقبا،  بهـــا 
تعليما مستمرا وبرامج معتمدة داخليا 

تعليميـــة  بيئـــة  توفيـــر  مـــع  وخارجيـــا 
ورســـوم  تناســـبهم  وأوقـــات  متميـــزة 
دراســـية فـــي تنـــاول الجميـــع، إضافـــة 
إلى إمكان تقســـيط الرســـوم الدراسية 

للطاب ذوي الحاجة.
وقـــال مدير الجامعة العربية المفتوحة 
الجامعـــة  فـــي  االختبـــارات  ميـــزة  إن 
العربيـــة المفتوحـــة إنها موحـــدة وتتم 
في نفس األوقات، حيث يتم اعتمادها 
من رئيس المقرر ومن العميد المختص 
ومـــن الممتحـــن الخارجـــي المختـــص، 
البحـــث  لتشـــجيع  جهودهـــا  وضمـــن 
لـــدى الجامعـــة مجلـــس  العلمـــي، فـــإن 
للبحث العلمي يجتمع بصورة مســـتمرة 
لـــكل  ويتـــم تخصيـــص حوافـــز ماليـــة 
بحث يتم نشـــره بشـــرط أن يكون اسم 

الجامعة موضحا عليه.

الجامعة العربية المنامة - الجامعة العربية المفتوحة
المفتوحة تعلن 
إمكان تقسيط 

الرسوم الدراسية

أعـــرب نائـــب رئيس لجنة الشـــؤون 
بمجلـــس  والقانونيـــة  التشـــريعية 
النـــواب النائـــب علـــي النعيمـــي عن 
خالص شـــكره وتقديـــره إلى النائب 
العـــام علـــي البوعينيـــن علـــى قـــرار 
إنشـــاء نيابـــة متخصصـــة للجرائـــم 
منوهـــًا  األمـــوال،  وغســـل  الماليـــة 
بأهميـــة القرار في إيجاد التخصص 
مـــن  النوعيـــة  هـــذه  فـــي  الدقيـــق 
الجرائـــم، والتفـــرغ التـــام للتحقيق 
التـــي  الباغـــات  فـــي  والتصـــرف 
تتلقاهـــا النيابـــة العامة بشـــأنها مما 
علـــى تحقيـــق  باإليجـــاب  ينعكـــس 

مبدأ العدالة الناجزة.
وأوضـــح النعيمـــي أن القـــرار يأتـــي 
مـــع  وانســـجامًا  اســـتجابة  كذلـــك 
المشـــروع بقانون الذي قدمه خال 
الفصـــل  مـــن  األول  االنعقـــاد  دور 
والمتضمـــن  الخامـــس  التشـــريعي 

األمـــوال،  جرائـــم  نيابـــة  انشـــاء 
مضيفـــًا أن مملكـــة البحريـــن تحـــت 
رايـــة عاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
قطعـــت خطـــوات كبيرة فـــي العمل 
التشـــريعي ومواكبـــة القوانيـــن بمـــا 
الديمقراطيـــة  المســـيرة  يواكـــب 
التـــي  التنمويـــة  المســـيرة  ويعـــزز 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  تنتهجهـــا 

مختلف األصعدة والمجاالت.

النعيمي: تخصص دقيق بالجرائم

عادل الدوسري

غرم الله الغامدي

إنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل األموال
تختـــص بجرائـــم الرشـــوة واالختـــالس واالســـتيالء علـــى المـــال العـــام

تحقيقــًا لمقتضيــات أحــكام المرســوم الملكــي بإصــدار القانون رقم )29( لســنة 2020 
بتعديــل بعــض أحكام المرســوم بقانوند رقم )4( لســنة 2001 بشــأن حظــر ومكافحة 
غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب، أصدر النائــب العام علــي البوعينين قرارًا بإنشــاء 
نيابــة الجرائــم الماليــة وغســل األمــوال، يرأســها محــام عــام ويعاونه عــدد كاف من 

أعضاء النيابة العامة.

 وبموجب قرار إنشائها فإن نيابة الجرائم 
المالية وغســـل األموال تختص بالجرائم 
المنصـــوص عليها فـــي قانـــون العقوبات، 
وفي عدد مـــن القوانين الجنائية الخاصة 
والتشـــريعات الماليـــة والرقابيـــة، والتـــي 
واالختـــاس،  الرشـــوة،  جرائـــم  تشـــمل 
علـــى  االســـتياء  وتســـهيل  واالســـتياء 
المال العام، واإلضرار العمدي بالمال العام 
بقصد التربح، واإلضـــرار بإهمال، والغدر، 
واســـتغال الوظيفـــة أو النفوذ، فضاً عن 
جرائم غســـل األمـــوال ســـواء المنصوص 

عليهـــا في المرســـوم بقانون رقم 4 لســـنة 
غســـل  ومكافحـــة  حظـــر  بشـــأن   2001
األموال أو مخالفة القرارات الصادرة بناء 
عليـــه، وكذلـــك الجرائـــم المتعلقـــة بالذمة 

المالية.
 وتأتـــي أهميـــة إنشـــاء نيابـــة متخصصة 
للتحقيـــق والتصـــرف في قضايـــا الجرائم 
الحاجـــة  مـــن  األمـــوال  وغســـل  الماليـــة 
إلـــى إيجـــاد التخصـــص الدقيق فـــي هذه 
التـــام  والتفـــرغ  الجرائـــم،  مـــن  النوعيـــة 
للتحقيـــق والتصـــرف في الباغـــات التي 

تتلقاهـــا النيابـــة العامـــة بشـــأنها، خاصـــة 
فـــي وجـــود اإلجـــراءات المتعـــددة التـــي 
الماليـــة  التشـــريعات  بمجموعـــة  وردت 
واالقتصاديـــة وقانـــون حظـــر ومكافحـــة 
غســـل األمـــوال، ومـــا يقتضيـــه التحقيـــق 
فـــي تلك النوعية من الجرائم من المواالة 

والســـرعة، وباألخـــص فيمـــا يتعلق برصد 
وجمـــع األدلة وضبـــط وماحقـــة األموال 

والتحفظ عليها واستردادها.
 كمـــا يتضمـــن القـــرار تنظيمـــًا لعملها على 
عـــن  الناشـــئة  المتطلبـــات  يحقـــق  نحـــو 
المعاييـــر الدوليـــة في مكافحـــة الجريمة، 
ســـجل  إنشـــاء  التنظيـــم  ذلـــك  ويشـــمل 
تـــدرج  النيابـــة  بتلـــك  خـــاص  الكترونـــي 
فيـــه القضايـــا والقـــرارات المتعلقة بضبط 
األموال موضوع الجرائم وبيان لطبيعتها 
األحـــوال،  بحســـب  ومقدارهـــا  وقيمتهـــا 
عليهـــا  بالتحفـــظ  الصـــادرة  واألوامـــر 
وادارتهـــا، ومـــا تـــؤول إليـــه تلـــك األموال 
بموجب األوامر واألحكام النهائية، فضا 
عـــن تولي هذه النيابة اعداد االحصائيات 
وتوفير المعلومـــات للجهات المعنية ذات 

الصلة.

المنامة- بنا

النائب العام علي البوعينين

محرر الشؤون المحلية

علي النعيمي
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 علي الفردان

أمل الحامد

السنابس - الغرفة

دعـــت غرفة تجـــارة وصناعة البحريـــن أعضاءها 
ومنتســـبيها وجميع المهتمين للمشاركة في ندوة 
افتراضيـــة تنظمهـــا بالتعـــاون مـــع وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة حول “ميثاق إدارة وحوكمة 
الشركات” وذلك غدًا األربعاء 7 أكتوبر 2020 في 
. Zoom الساعة 10:30 صباحًا عبر تطبيق زووم

وســـتتناول النـــدوة التي ســـُيقدمها علـــي العلوي 
رئيـــس قســـم حوكمة الشـــركات بـــوزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة عـــددًا مـــن المحـــاور منهـــا: 
التعـــرف علـــى مفهـــوم وأهمية حوكمة الشـــركات 
وضمـــان  والفعالـــة  الرشـــيدة  اإلدارة  لتعزيـــز 
االســـتدامة للشـــركات التجاريـــة، أهميـــة تطبيـــق 
الحوكمـــة فـــي الشـــركات العائلية، معرفـــة مبادئ 
ومضمـــون ومتطلبـــات التطبيق الفعـــال لحوكمة 
لحوكمـــة  التنظيمـــي  اإلطـــار  معرفـــة  الشـــركات، 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  ودور  الشـــركات 

والســـياحة فـــي حوكمـــة الشـــركات، إلـــى جانـــب 
التعرف على األثر اإليجابي لتطبيق الحوكمة.

ويأتـــي تنظيم هذه الندوة بهدف توعية أصحاب 
األعمـــال بكافة المســـتجدات لمســـاعدتهم بتنمية 
أعمالهـــم واالرتقـــاء بالخدمـــات التـــي يقدمونهـــا، 
وعلـــى الراغبين في المشـــاركة في هذه الورشـــة 
المبـــادرة بتعبئة اســـتمارة التســـجيل عبـــر الموقع 
اإللكتروني الرسمي للغرفة أو عبر تطبيق الهاتف. 

ــًدا ــ ــة تــــقــــام غـ ــ ــي ــ ــراض ــ ــت ــ ــي نــــــــدوة اف ــ فـ
“الغرفة” تناقش ميثاق إدارة وحوكمة الشركات

تنافست 5 شركات في جلسة مجلس المناقصات 
والمزايـــدات أمـــس على مناقصة لشـــركة طيران 
الخليـــج لتوريـــد أنـــواع مختلفـــة مـــن األكيـــاس 
البالســـتيكية القابلة للتحلل، وكان أقلها لشـــركة 
خدمـــات المســـقطي التجارية بنحـــو 226.7 ألف 
دينار، وأكبرها بقرابة 4.4 مليون دوالر )ما يعادل 

1.6 مليون دينار(.
ووفـــق وصف المناقصة، فقد اشـــترطت “طيران 
الخليـــج” أن تكـــون األســـعار المذكـــورة بالدينـــار 

البحريني أو الدوالر األميركي. ويجب أن تشمل 
األسعار جميع الضرائب والرسوم أو الرسوم التي 
تفرضها الحكومات المعنية. كما أن شروط الدفع 
المعياريـــة بالشـــركة هـــي 90 يومـــا بعـــد اســـتالم 
البضائـــع. وتنافســـت 3 شـــركات علـــى مناقصـــة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  للهيئـــة 
 ،)eNHRA( الصحية “نهرا” لتطوير نظام ترخيص
تـــم تعليـــق عطـــاء أحـــد الشـــركات، وكان أقلهـــا 
لشـــركة أوربان ســـوفت تكنولوجيز ميدل ايست 
بــــ 37.92 ألـــف دينـــار، وأكبرها بقرابـــة 86.8 ألف 
دينـــار. ووفق وصف المناقصة، فإن الهيئة بصدد 

eNHRA Licen� )تدشـــين المشـــروع اإللكتروني 
sure System( ألتمتة عملية تسجيل وترخيص 
 Health Care( المؤسسات الصحية في البحرين
Facilities � HCF(، والتي تتضمن المستشـــفيات 
والمراكز الصحية والعيادات والمختبرات الطبية 
وغيرهـــا، والتـــي تتم اآلن بشـــكل يـــدوي. وفتح 
المجلـــس أمـــس مناقصتيـــن تابعتيـــن لجهتيـــن 
حكوميتيـــن بإجمالـــي 8 عطاءات، فـــي حين تم 
تعليـــق عطـــاء وحيـــد تابـــع لجهـــة واحـــدة. وبلغ 
مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 264.7 ألف 

دينار.

دينــار ألــف   38 بـــ  “نهــرا”  لـــ  اإللكترونــي  الترخيــص  نظــام  تطويــر 
لتوريد أكياس قابلة للتحلل لـ “طيران الخليج”

“اإلسكان”: إطالق منصة لشراء وحدات السكن االجتماعي
مبـــادرة حكوميـــة لدعـــم أصحـــاب الطلبـــات وتخليـــص اإلجـــراءات إلكترونًيـــا

اإلســـكان  بنـــك  أن  مطلـــع  مصـــدر  ذكـــر 
عقاريـــة  منصـــة  أول  إلطـــالق  يخطـــط 
تعزيـــز  تســـتهدف  حكوميـــة  برعايـــة 
المعروض من المســـاكن وتســـهيل عملية 
شـــراء منازل الســـكن االجتماعي بشـــكل 
أســـاس، بطريقة إلكترونيـــة كاملة وذلك 

على مراحل عدة.
إطـــالق  توقعـــات  أن  المصـــدر  وأشـــار 
المنصـــة اإللكترونيـــة األولى مـــن نوعها، 
والتي طرحت مناقصة إنشائها قبل أيام، 
ســـترى النور وتخدم عامـــة الباحثين عن 
الســـكن االجتماعـــي في الربـــع األول من 
العـــام المقبـــل 2021 كمـــا هو مأمـــول، إذ 
ســـيكون إطالق المنصة بالتعاون ما بين 

البنك ووزارة اإلسكان. 
وتأتي هـــذه الجهـــود الحكومية في ظل 

االتجـــاه المتزايـــد نحو رقمنـــة الخدمات 
وتســـهيل اإلجراءات لتكـــون رقمية، إلى 
جانـــب تســـهيل عمليـــة الحصـــول علـــى 
منـــازل الســـكن االجتماعـــي مـــن منصـــة 

رسمية ذات موثوقية عالية.
وقـــال المصـــدر “إن الرؤيـــة العامـــة مـــن 
المشروع هي أن تســـتهدف المشروعات 
ضمـــن نطـــاق مشـــروع “مزايا”، إذ ســـيتم 
وتخليـــص  الوحـــدات  شـــراء  إتاحـــة 
كاملـــة  إلكترونيـــة  بطريقـــة  اإلجـــراءات 
مســـتقبال وذلك على مراحـــل من إطالق 
المنصـــة، وســـيتم قبول عـــرض العقارات 
مـــن قبـــل المطورين والمســـتثمرين ومن 
يرغـــب فـــي البيـــع ضمـــن حـــدود أســـعار 
وســـقف مزايا وهو حاليا 120 ألف دينار، 
مع وجود خيار الشـــراء عبر الموقع لهذه 
ســـيتم  الوقـــت  مـــرور  ومـــع  الوحـــدات، 

إضافة خدمات للمنصـــة لتكون متكاملة 
شيئا فشيئا”.

وطـــرح بنك اإلســـكان مناقصـــة من أجل 
الغـــرض  إذ إن  إطـــالق منصـــة عقاريـــة، 
من هذه المناقصة هـــو تقديم العطاءات 
لتطوير منصة إلكترونية تفاعلية تسمح 
والمطوريـــن  والمســـتثمرين  لألفـــراد 
العقاريـــة  الوحـــدات  بعـــرض  العقارييـــن 

للراغبين بشـــراء هذه الوحـــدات. وتتيح 
المنصـــة إمكانية تحميل معلومات العقار 

والتفاعل والدفع المباشر عبر المنصة.
وســـتتاح عمليـــة التقـــدم للعطـــاءات من 
قبل الشركات الراغبة في تطوير المنصة 
حتـــى 20 أكتوبـــر المقبـــل، قبـــل أن يتـــم 
افتتـــاح عطاءات المناقصـــة بعدها بيوم 

واحد.

التعديالت الجديدة على قانون الشركات
البيئـــة التشـــريعية فـــي البحرين متجـــددة وتالحـــق التطورات 
خاصـــة في المجال االقتصادي والتجاري. وفي هذا الخصوص، 
صـــدر المرســـوم بقانون رقـــم )28( لســـنة 2020 المتعلق بتعديل 
بعـــض أحكام قانون الشـــركات التجارية الصادر بالمرســـوم رقم 
)21( لســـنة 2001 وتعديالته. وســـنتناول تباعا أهـــم التعديالت 

األخيرة ألن سريانها سيبدأ قريبا. 
ينـــص قانـــون الشـــركات لســـنة 2001، علـــى أنه يجـــب أن تتخذ 
الشـــركة التجاريـــة التـــي تؤســـس فـــي البحريـــن أحد األشـــكال 
المعينة وهي تتمثل في شـــكل شركة التضامن، شركة التوصية 
البســـيطة، شـــركة المحاصة، شـــركة المســـاهمة )بشـــقيها العامة 
والمقفلة(، شـــركة التوصية باألســـهم، الشـــركة ذات المســـؤولية 
المحـــدودة، شـــركة الشـــخص الواحد، الشـــركة القابضـــة. ووفق 
التعديل الجديد لقانون الشـــركات نالحظ أنه تم حذف “شـــركة 
فهنـــاك  نعلـــم،  وكمـــا  القابضـــة”.  و”الشـــركة  الواحـــد”  الشـــخص 
شـــركات كثيـــرة فـــي البحرين تأسســـت وأخذت شـــكل “شـــركة 
الشـــخص الواحد – ســـنقل بيرســـون كمبني”. وبموجب التعديل 
الجديد يجب على أصحاب هذه الشـــريحة من الشـــركات اتخاذ 
الخطـــوات القانونيـــة إليجاد البديـــل. وهذا ربمـــا يتضمن، إنهاء 
وتصفيـــة الشـــركة أو تحويلها لنوع آخر من أنواع الشـــركات مع 
شـــركاء آخرين أو التحول الى شـــركة ذات مســـؤولية محدودة 
ألن التعديل الجديد يســـمح لشـــركة الشـــخص الواحد بالتحول 
إلى “شـــركة محـــدودة المســـؤولية”. وهنـــاك إجـــراءات محددة، 
وفق القانون، يجب اتباعها لتحويل الشركة من شكلها المرخص 
إلـــى شـــكل آخر بعد الحصول على الترخيـــص الالزم من الوزارة 
المختصة المسؤولة عن “التجارة”. وفق قانون 2001، كان يجب 
أن تتكون الشركة محدودة المسؤولية من شخصين كحد أدنى 
إلـــى خمســـين شـــخص، واآلن بموجـــب التعديل الجديـــد، يجوز 
تأســـيس الشركة محدودة المسؤولية بشخص واحد فقط كحد 
أدنى. وكخلفية، قوانين الشركات في العالم تعرف الشركة “بأنها 
عقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل قانوني مع اقتسام الربح 
أو الخسارة”، ووجود شخصين أو أكثر كان شرط أساسي، ولكن 
مع بعض المستجدات طرأت الضرورة لمنح شخص واحد الحق 
في تأسيس شركة اذا كان العمل الذي يقوم به مرتبط بشخصه. 
ولوجود هذه “الشـــخصنة” تم الســـماح بتأسيس شركة الشخص 

الواحد. وفرنسا هي أول دولة انتهجت هذا النهج. 
التعديـــل الجديد لـــم يتضمن “الشـــركة القابضة”، وهـــذا يتطلب 
التوضيـــح مـــن وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة عن وضع 
الشـــركات القابضـــة القائمـــة أو من يرغب في تكويـــن هذا النوع 
مـــن الشـــركات فـــي المســـتقبل. ونعلـــم، أن الكثير من الشـــركات 
الكبـــرى تفضـــل وجـــود كيـــان لديـــه الســـيطرة على النشـــاط مع 
تأسيس شركات تتبع لها. وهذا العمل، يعطي الفرصة للتخصص 
عبـــر شـــركات عديـــدة متخصصـــة فـــي مجـــاالت متعـــددة، مثال 
“اإلنشـــاءات القابضة”، تملك عدة شـــركات متخصصة في البناء 
وغيرها في التوصيالت الكهربائية وغيرها في الديزاين الداخلي 
وغيرهـــا في صناعة مواد المباني وهكذا يكون التخصص مفيد 

وموجود. وسنشير ألهم التعديالت تباعا.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

ــان” والـــــوزارة ــكـ ــام” و“بــنــك اإلسـ ــسـ شــراكــة بــيــن “الـ

مزايا حصرية للتمويل العقاري في “دانات اللوزي”

أعلــن مصــرف الســالم - البحريــن عن شــراكة جديدة مع وزارة اإلســكان وبنك اإلســكان لتزويــد عمالئه بعرض حصري علــى التمويل العقاري 
ضمن برنامج “مزايا” للسكن االجتماعي، يمكنهم من شراء منازل أحالمهم في مشروع دانات اللوزي الجديد.  ويوفر العرض مجموعة واسعة 
مــن المزايــا الحصريــة، مثــل تمويل ما يصل إلى 100 % من قيمة العقار مع اإلعفاء من الرســوم اإلدارية ورســوم التثمين العقاري والدفعات 

المقدمة، إضافة إلى االستفادة من معدل ربح سنوي تنافسي يبلغ 4 % لفترة محدودة. 

قـــد  الســـالم  مصـــرف  وكان 
وزارة  مـــع  شـــراكة  أخيـــًرا  عقـــد 
اإلســـكان وبنـــك اإلســـكان لتزويد 
المســـتفيدين من برنامـــج “مزايا” 
بعـــروض تمويـــل عقارية حصرية 
مماثلة في مشروع “ديرة العيون” 
الســـكني. وبفضل عملية التمويل 
تمكـــن  فقـــد  والمرنـــة،  الســـريعة 
المصـــرف مـــن إنجـــاز أول عمليـــة 
فـــي هـــذا  لفيـــال ســـكنية  تســـليم 

المشروع خالل فترة قياسية. 
وقال وزير اإلســـكان باسم الحمر 
“يشـــكل برنامـــج مزايـــا لإلســـكان 
منصـــة مثالية لتعـــاون القطاعين 
العام والخاص لتلبية االحتياجات 
أنحـــاء  مختلـــف  فـــي  الســـكنية 
المملكـــة. وقـــد نجحنا مـــن خالل 
االســـتجابة  فـــي  البرنامـــج  هـــذا 
ونحـــن  اإلســـكان،  طلبـــات  آلالف 
العديـــد  تطويـــر  فـــي  مســـتمرون 
مـــن المشـــاريع الجديـــدة. وبهـــذه 
تجـــاوز  مـــن  ســـنتمكن  الطريقـــة، 
تحســـين  إلـــى  الراميـــة  أهدافنـــا 

عملية توفير الســـكن االجتماعي، 
وتســـريع وتيـــرة مشـــاريع البنيـــة 
التحتيـــة، بمـــا يعـــزز قـــوة القطاع 
ويدعـــم  المملكـــة  فـــي  العقـــاري 

اقتصادنا الوطني بشكل عام”.  
وبـــدوره قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
للمجموعـــة في مصرف الســـالم - 
البحريـــن، رفيـــق النايض “يشـــكل 
مهمـــة  مبـــادرة  مزايـــا  برنامـــج 
توفـــر حلول اإلســـكان للمتقدمين 
المؤهلين. ويفخر مصرف السالم 
بـــدوره المحـــوري فـــي ضمـــان أن 
يستلم المستفيدون من البرنامج 
منازلهم الجديدة في أسرع وقت 
ممكـــن وبـــكل سالســـة وبتكاليف 
منخفضة. ونظـــًرا للكفاءة العالية 
طلـــب  عمليـــة  بهـــا  تمتـــاز  التـــي 
التمويـــل فـــي المصـــرف، شـــهدت 
شـــراكتنا مع وزارة اإلسكان وبنك 
اإلســـكان نجاًحا كبيًرا في تسليم 
الوحـــدات الســـكنية في مشـــروع 
ديـــرة العيـــون. ونتطلـــع قدًما إلى 
مـــن  مماثلـــة  مســـتويات  توفيـــر 

الخدمة المميزة لســـكان مشـــروع 
دانات اللوزي أيًضا”. 

مـــن جانبـــه، قـــال نائـــب الرئيـــس 
التنفيـــذي لـــدى مصرف الســـالم - 
البحريـــن، أنـــور مـــراد “يســـّرنا أن 
وزارة  مـــع  أخـــرى  مـــرة  نتعـــاون 
اإلســـكان وبنك اإلسكان لمساندة 
المواطنين البحرينيين في شراء 
منـــازل أحالمهم. نحـــن فخورون 
لخدمـــة  المســـتمرة  بجهودنـــا 
ونحـــن  أفضـــل،  بشـــكل  عمالئنـــا 
ســـعداء بمســـاهمتنا فـــي تســـهيل 
عملية شـــراء المنـــازل خالل هذه 
الفترة االستثنائية التي نعيشها”. 
وقـــال مديـــر عـــام بنك اإلســـكان، 
برنامـــج  “بفضـــل  عبـــدهللا  خالـــد 
مزايـــا وشـــراكتنا المتجـــددة مـــع 
مصرف الســـالم، أصبحـــت منازل 
األحالم متاحـــة اآلن لكل مواطن 
نتعـــاون  أن  ويســـعدنا  بحرينـــي. 
مـــرة أخـــرى مـــع مصرف الســـالم 
للمساعدة على تحويل هذا الحلم 

إلى حقيقة”. 

وتقـــع الفيالت الحديثة لمشـــروع 
“دانات اللوزي” في الجهة الغربية 
مـــن مدينـــة حمـــد وبالقـــرب مـــن 
بحيـــرة اللـــوزي، وتضـــم كل فيـــال 
أربـــع غـــرف نوم وثالثـــة حمامات 
لســـيارتين  وموقفـــًا  ومطبخيـــن 
وغرفـــة لعاملة المنزل مـــع حمام. 
االســـتمتاع  الســـكان  وبإمـــكان 
التســـوق  مركـــز  فـــي  بأوقاتهـــم 
الواقع فـــي المشـــروع، والوصول 
مباشرة إلى البحيرة والمتنزهات 
الداخليـــة، إضافة إلى االســـتفادة 
من مجموعة واســـعة من المتاجر 
ومنافذ السوبر ماركت والمطاعم.  
وتشـــكل عروض مشـــروع “دانات 
اللوزي” أحدث إضافة إلى التنفيذ 
مصـــرف  الســـتراتيجية  الناجـــح 
الســـالم الممتـــدة لثالثـــة أعـــوام، 
والتي ترتكز علـــى تزويد العمالء 
بمجموعـــة واســـعة مـــن الحلـــول 
المصرفية والتمويليـــة المتوافقة 

مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

المنامة - مصرف السالم

المنامة -المصرف المركزي

70 مليون دينار ألذونات 
الخزانة األسبوعية

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي 
ــدار رقــم  ــ ــ بـــأنـــه تــمــت تــغــطــيــة اإلصـ
 )ISIN BH0003905O29(  1829
مـــن أذونــــــات الـــخـــزانـــة الــحــكــومــيــة 
اإلصدار  هذا  قيمة  تبلغ  األسبوعية. 
استحقاق  لفترة  ديــنــار  مليون   70
91 يومًا تبدأ فـي 30 سبتمبر 2020  
كما   ،  2020 أكــتــوبــر   7 فــي  وتنتهي 
هذه  على  الــفــائــدة  سعر  مــعــدل  بلغ 
األذونــات 2.22 % مساويًا لإلصدار 

السابق بتاريخ 30 سبتمبر 2020.

* مستشار وخبير قانوني

رفيق النايض خالد عبدالله  وزير اإلسكان أنور مراد

226.7
دينــار ألــف 



جميع سيارات املستعملة املعتمدة من مرسيدس-بنز تشمل باقة الخدمة ملدة ٣ سنوات باإلضافة إلى ما تبقى 
من ضمان السيارة الذي ٥ سنوات*.

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

*تطبق الشروط واالحكام
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم 111 لسنة 2020
بشأن  تغيير االسم التجاري

 لشركة بولد موفرز كورير اند كارجو سيرفيسز ش.ش.و
لمالكها نوشادكان محمد حنيفة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســادة أصحاب شــركة  بولد موفرز كورير اند كارجو سيرفيسز  ش.ش.و لمالكها 
نوشــادكان محمــد حنيفة ، المســجلة بموجــب القيد رقــم  114324، طالبين تغيير 
االســم التجــاري مــن بولــد موفــرز كوريــر انــد كارجــو سيرفيســز  ش.ش.و لمالكهــا 
نوشــادكان محمــد حنيفــة إلــى  بولــد موفــرز كارجــو  سيرفيســز  ش.ش.و لمالكهــا 
نوشــادكان محمــد حنيفــة   فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى 

اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة: الصابر لألستشارات ش.ش.و لمالكها افاق رسول غاناي

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 

الســيد  / AFAQ RASOOL GANAIباعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة: الصابــر 

لألستشــارات ش.ش.و لمالكهــا افــاق رســول غانــاي، المســجلة كشــركة الشــخص 

الواحــد، بموجــب القيــد رقــم  123837-1 ، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة 

الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2020 -- 118275  اعالن رقم
 معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب معاملــة مشــتركة ، فعلى كل مــن لديه أي 

اعتــراض قانونــي التقدم إلى االدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ االعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

. اســـــــم التاجـــــــــــر : سيف ناجي سيف محمد

االسم  التجاري الحالي : البراق للتحف والهدايا

االسم التجـــاري الجديد : جون كونور للعبايات

رقم القيد : 7-42304

التاريخ :4/10/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
اعالن رقم CR2020  – 127152 لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سعدي للتسويق والترويج ش.ش.و لمالكتها بشرى سعدي

 تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 

الســيد  / بشــرى ســعدي     باعتبــاره المصفــي القانونــي شــركة ســعدي للتســويق 

والترويج ش.ش.و لمالكتها بشــرى ســعدي ، المســجلة كشــركة الشــخص الواحد، 

بموجــب القيــد رقــم    1 - 112428 طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة 

تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة .2001

التاريخ : 05/10/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم  ) 2020-138969(
تنازل – عن المحل التجاري 

تقــدم إلينــا  ورثــة المرحــوم / خليل ابراهيم علــي البقاره بطلــب تحويل المحالت 
التجارية التالية إلى السيد / عباس خليل ابراهيم علي

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

 
 االسم التجاري:  عباس خليل ابراهيم علي

 قيد رقم:   1-12861

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة السجل التجاري 

 CR 2020-117489 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:     سيف مبارك سيف العجمي 

االسم التجاري الحالي:  المهندس للصيانة
االســـــم التجـــاري الجديد : يور ماركت للتجارة

قيد رقم : 2-49599

قيد : 33201
التاريخ :25/9/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن رقم 132036 لسنة 2020
بشأن تحويل فروع من مؤسسة فردية  الى شركة ذات مسئولية محدودة

تقــدم إلى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة  بانه تقدم اليها 
الســيد اســامة احمــد محمــد عاشــور الكوهجــي المالــك ل كفتريــا ريــو  مؤسســة 
فرديــة    والمســجلة بموجــب القيد رقم 33201 طالبا تحويــل الفرع االول كفتريا 
ريو والفرع الرابع ريو للمشويات والبروستد من مؤسسة فردية  الى شركة ذات 
مســئولية محــدودة براســمال وقــدره 4000 لتصبــح مملوكــة مــن الســادة التاليــة 

اسمائهم :
موزه سالم عبد هللا احمد السعد

KAREEM MANAPARAMBATH

تاريخ : 04 / 10 / 2020
CR 2020  11755- اعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري 

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه السيد/الســيدة جميــل حســن علــي احمد بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيد / السيدة احمد جميل حسن علي

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــر اض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خم ســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد :  4-28564
االسم التجاري : العجيمي هوم ستار للتجارة والمقاوالت

التاريخ 1/10/2020
 وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
  CR2020  – 137443   اعالن  رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.  
اســـــــم التاجـــــــــــر : سعد احمد محمد الجفال

االسم  التجاري الحالي : ورشة الجفال للمكيفات
االسم التجـــاري الجديد : المثالي رفريجريشن

رقم القيد : 22412 – 1

القيد : 88269  -  التاريخ : 28 - 9 - 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2020
بشأن تحويل فرع لشركة اجنبية

إلى شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليه 
الســادة شــركة بوابــة الدفــع االلكترونــي القابضــة - فرع شــركة أجنبية المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 88269 ، طالبيــن تحويــل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة 
إلــى شــركة الشــخص الواحد برأســمال وقــدره 500دينار، لتصبــح مملوكه من بي 
تــي العربيــة القابضــة المحــدودة وتغييــر االســم التجاري من شــركة بوابــة الدفع 
االلكتروني القابضة - فرع شــركة أجنبية الى بيتابس ألنشــطة المكاتب الرئيســه 
ش.ش.و. علــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة 

خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

االتاريخ : 4 أكتوبر 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
اعالن رقم  CR2020 -- 125811  لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة بلوربيوم كونسولتانسي ش.ش.و 
لمالكها ميروس ماثيو

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
السيد / ميروس ماثيو باعتباره المصفي القانوني لشركة بلوربيوم كونسولتانسي 
ش.ش.و لمالكها ميروس ماثيو ،المسجلة كشركة الشخص الواحد بموجب القيد 
رقــم 118381-1 ، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقا ألحــكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

القيد: - 3007
2020 -4-10- :التاريخ

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل إعالن رقم )----( لسنة 2020-

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســادة -- فاندمنتــال لالستشــارات بالنيابــة عــن ورثة المرحــوم عبدعلي عبدهللا 
عبدعلــي ابراهيــم المالــك لـ مقــاوالت عبدعلي عبــدهللا الجزيرى )مؤسســة فردية( 
والمســجلة بموجــب القيــد رقم 3007 طالبا تحويل المؤسســة الفردية إلى شــركة 
ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 5000-دينار بحريني ، لتصبح ا لشــركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1 - .فاطمه عيسى محمد عبدعلي

2 - .اسماء محمد احمد حمدان
3 .عبدهللا عبدعلي عبدهللا عبدعلي

  4 . نادر علي عبدعلي عبدهللا عبدعلي ابراهيم
5 .ابراهيم عبدعلي عبدهللا عبدعلي

6 .حسن عبدعلي عبدهللا عبدعلي
7 .محمد عبدعلي عبدهللا عبدعلي
8 .سلمان عبدعلي عبدهللا عبدعلي

9 .عبدالعزيز عبدعلي عبدهللا عبدعلي
10 .عباس عبدعلي عبدهللا عبدعلي

11 .ايات عبدعلي عبدهللا عبدعلي
12 .ندى عبدعلي عبدهللا عبدعلي

13 .آالء عبدعلي عبدهللا عبدعلي ابراهيم
14 .فاطمه عبدعلي عبدهللا عبدعلي
15 .نجاح عبدعلي عبدهللا عبدعلي
16 .سعاد عبدعلي عبدهللا عبدعلي

17 .فتحيه عبدعلي عبدهللا عبدعلي
18 .افراح عبدعلي عبدهللا عبدعلي
19 .امال عبدعلي عبدهللا عبدعلي
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Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER(FORKLIFT) 

 suitably qualified applicants can contact
 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM

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

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17166800  or  mtqos.hr@mtq.com.sg

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874756  or  alafoo@batelco.com.bh

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-
ENERGIES.COM

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

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

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

BIN HAMADA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17780622  or  EKTHISAS2020@GMAIL.COM

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH

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

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

Eagle for Safe and Security  S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com

Mohammed Al Ojaimi Contracting Company S.P.C 
Owned by Mohammed A 

has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact
 66370888

MOHAMED ALI  ABDULLA   ALASHEERI / SAEED / 9871 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32202880  or  alsaeed4@aol.com

MANZAL ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874244  or  almanil5@gmail.com

NATIONAL CONTRACTING CO LTD. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700024  or  R.M14@HOTMAIL.COM

AL NOOR PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39425758  or  ALNOORPHARMACY.BH@GMAIL.COM

SGS NEAR EAST FZCO (FOREIGN BRANCH) 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39537012  or  salah.aboobidah@sgs.com

AL MEABAD WOODEN WORK 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39656080  or  Malmabad@gmail.com

AL RAYHANATAIN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33137449  or  DIAR.BFD@HOTMAIL.COM

Green Corner Market 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39643189  or  info@awtadi.com

Welldone yosif tyres 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36303304  or  WLDONECONT@GMAIL.COM

LAYAN COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17341512  or  SUODLAYAN@GMAIL.COM

German Quality Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17221113  or  germanquality.bh@gmail.com

German Quality Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17221113  or  germanquality.bh@gmail.com

APYSSINIA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33337747  or  SADEQ.HOHSEN@GMAIL.COM

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

AMIT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37721107  or  M_A_M180@HOTMAIL.COM

ALMAWATNEEN WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227838  or  EVERGREENDOCUMENT@GMAIL.COM

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com

ADLIYA FURNITURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404090  or  ADLIYAFB@BATELCO.COM.BH

ADLIYA FURNITURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404090  or  ADLIYAFB@BATELCO.COM.BH

EHAB HOTEL AND RESTAURANT SUPPLIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36172313  or  HOBS07@gmail.com

AL KAHF GLASS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17243665  or  MZAYA@HOTMAIL.COM

AL MUBASHIR DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17270026  or  MULLAABDEALI7865253@GMAIL.COM

CITY CORNER CAFTERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33549579  or  CRS68882@HOTMAIL.COM

HARMONICS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39675744  or  HARMONICSBH@GMAIL.COM

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural 
and Mechanical Division 

has a vacancy for the occupation of
  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact
 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com

Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural 
and Mechanical Division 

has a vacancy for the occupation of
  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact
 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net

ADHWAA ALASEEL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39227113  or  BESTBAHRAINI@HOTMAIL.COM

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH

Right Clean Auto Services Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33993322  or  buyusra@gmail.com

Hayat Communication Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17180366  or  HJUMA@HAYATCOMM.NET

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa

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

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

GHULOOM QAMBAR DDADI ZAKRI  GORZANGI (123159) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33202048  or  NOUFALNOUFUBH@GMAIL.COM

Bait Al Maraheb restaurant for mandi and madfoon w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250392  or  SH_AMNAH@HOTMAIL.COM

MOHAMMED HASAN ABDULRAHIM MOHAMMED / 
HAR ALAHMMAR 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39197169  or  BUHASSAN5553@GMAIL.COM

AMAD BAEED ELECTRICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17456590  or  PAMBAVASAN@AMADBAEED.COM

Intrntional Closets Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555095  or  HR@yas-holding.com

SHAHZAD BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39403963  or  STIFN@HOTMAIL.COM

SOLAR FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33154444  or  KOOKITOLINE@GMAIL.COM

Kannan Dinesh Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17231303  or  echobahain@gmail.com

FUL FLOWERS S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300212  or  ABBAS86Z86@HOTMAIL.COM

Farhana for toys and household utensils 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39899554  or  ZAHRA_H24@HOTMAIL.COM

Takhleed Building Solution 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66666737  or  KHALID@TBSGCC.COM

Art Rotana Hotel B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  ABEER@AMWAJ.BH

Bitu Mena WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 13611444  or  WAEL@MENAENERGY.COM

Talapady market wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17779893  or  SHAFIQ2000US@GMAIL.COM

AVATAR JEWELLARY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17702277  or  WORLD_TODAY82@YAHOO.COM

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17264088  or  BPHR@BAHRAINPHARMACY.COM

ELITE TECHNOLOGIES MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SUPPORT ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17749111  or  info@elitetechno.com

Aljanobeya super market 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66636611  or  a36611@HOTMAIL.COM

Dental technical laboratory 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17683025  or  DENTALLABCENTER@YAHOO.COM

My Choice - Nowshad Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39677640  or  fatyebrahim@hotmail.com

Aldiyar For Electrical Elevator And Escalators 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER/REPAIRER(ELEC.ELEVATORS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33413344  or  EBRAHIMBEC@GMAIL.COM

Vega International Service Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM

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

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 16666661  or  ajit@sevensholding.com

ALFARDAN TOBACCO. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34444853  or  ALI89ALFARDAN@GMAIL.COM

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

HOUSE OF BLOOMS FOR FLOWERS AND GIFTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36381827  or  JAVED.AKBAR295@GMAIL.COM

Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural 
and Mechanical Division 

has a vacancy for the occupation of
  WELDER 

 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

  LABOURER 
 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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM 
SCAFFOLDS 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830801  or  ABBAS@RAMSIS.COM.BH

WESTMINSTER GULF CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533311  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

WESTMINSTER GULF CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533311  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

WESTMINSTER GULF CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533311  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

WESTMINSTER GULF CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533311  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

AHMED CO ENTERPRICESES FOR 
CONSTRUCTION & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  TINSMITH 
 suitably qualified applicants can contact
 77444454  or  a.a.qarata.bh@gmail.com

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com

Panel Reclamation 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37772318  or  ALIQASIM2012@YAHOO.COM

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM

MAS POWERMECH ARABIA S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 3434292

8MAS POWERMECH ARABIA S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 34342928

MAS POWERMECH ARABIA S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 34342928

MAS POWERMECH ARABIA S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 34342928

CITY PEACE FACILITY SERVICES S.P.C S.P.C 
Owned by MUHAMMED BASHE 

has a vacancy for the occupation of
  OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact
 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

DREAM WAY SERVICES CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

DIGITAL ROUND DECORATION S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35619326  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM

Well Walled Decoration Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33878741  or  KH862136@GMAIL.COM

MOHAMMED NASSER AHMED ALKHAIRANI / 
LUAWAYYER 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 33511889  or  BU.NASSER8@HOTMAIL.COM

SALEH AHMED KADHEM JUMA(SROOR 
ALKHATER/7292) 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 33729552  or  Salehahmed3654@gmail.com

Vega International Service Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM

AL Lowzi Renlal Equipment and vehicles 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66332119  or  HASSAIN857@GMAIL.COM

WABAG BELHASA JV WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233331  or  ERIK.GOTHLIN@WABAG.COM

Milky Way Trading CO.PartnerShip 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 32314242  or  CHIRMAN@GSTGUF.COM

Bedo Towers Construction 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39434112  or  CEO_SALWAGROUP@YAHOO.COM

Ocean Superior Trading Co w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEER(ENGINES.EXCEPT SHIPS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17003787  or  MANOJ.SINGH@OCEANSUPERIOR.NET

Ocean Superior Trading Co w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(SHIP EQUIPMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17003787  or  MANOJ.SINGH@OCEANSUPERIOR.NET

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

Haus For Food and Beverages Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17663262  or  finance@hausphilosophy.com

Green palace cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33445235  or  MARKBEST.TRADING.BH@GMAIL.COM

Green palace cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33445235  or  MARKBEST.TRADING.BH@GMAIL.COM

Green palace cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33445235  or  MARKBEST.TRADING.BH@GMAIL.COM

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

Kayan Rehabilitation Center 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77079889  or  HAIFA.AL7AMAR@GMAIL.COM

FUTURE HOLIDAYS FOR TRAVEL 
has a vacancy for the occupation of

  TRAVEL AGENT(TICKETING & RESERVATION) 
 suitably qualified applicants can contact

 66605660  or  futureholidaysbh@GMAIL.COM

SIAM HOUSE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33218383  or  BHRAINO@GMAIL.COM

Wahaj Hairdressing Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36923907  or  KHANSAJID.CAN@GMAIL.COM

SHOBRA READY WEAR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 34361701  or  Shoobra13@hotmail.com

MINHAS CONTRACING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33519504  or  OBAIDMURTAZA17@GMAIL.COM

BEEFIES BURGER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33298270  or  raja_moheeb@yahoo.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

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L 
CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L 
CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.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

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312007  or  aamirbh@gmail.com

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.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

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

MAN TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39144776  or  SAMI1952LMRA@GMAIL.COM

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

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292393  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM

BFG Advanced Concrete Facades W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FACTORY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17581144  or  pzak62973@gmail.com

Wahaj Hairdressing Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36923907  or  KHANSAJID.CAN@GMAIL.COM

TOP DELMON CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 33543717  or  TOPDELMON@GMAIL.COM

Al mameer Air Conditioners Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39622485  or  FATIMAFOUAD9999@GMAIL.COM

AL ZOOZ FUTURE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35591466  or  MDROMAN88R@GMAIL.COM

Active Identity Management CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 37331123  or  MORSY4@YAHOO.COM

You and me advertising Co- bahraini partnership 
company 

has a vacancy for the occupation of
  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact
 34446015  or  ADMBOODY5@GMAIL.COM

H&B contracting company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38021740  or  ALMONDYAL@HOTMAIL.COM

Warsaw  Contracting Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34505579  or  MR.SAIFUL1985@GMAIL.COM

ALEKER STAR FOR Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66655501  or  ALEKER.STAR@GMAIL.COM

Fajr Al Noor Real Estate Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33300597  or  fajralnoor.bh@gmail.com

2020 temp air conditioning W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39888679  or  2020AIRCONDITIONING@GMAIL.COM

Generation Gap Technology S.P.C Owned by Tahir 
Kamal Syed 

has a vacancy for the occupation of
  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 33999461  or  GENERATIONGAP2020@GMAIL.COM

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM

S.HAMZA S.MOHSIN ALALAWI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(AGRICULTURAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17591433  or  S.MOH-66@HOTMAIL.COM

SAEED JASIM AHMED MAHDI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39159344  or  ADMIN@DANATGULF.COM

PRIVATE CLINIC DR. ABEER ISA ALKEBAISI 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17820988  or  ABEERISA@GMAIL.COM

ALTAWOOS GENTS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33973779  or  YOUSIFA.SABEEL@EWA.BH

RASHID ABDULKARIM MOHAMMED EBRAHIM BAKER 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17411584  or  BURASHED1984@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

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

LEBANON RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  HMCS2005@BATELCO.COM.BH

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM

SHAMS ALIRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550880  or  Sh.alairaq.cargo@Gmail.com

CLEANING LEADERS  S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com

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

Mazali Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292662  or  LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17795104  or  info@mancobh.com

Just  mashi Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39860601  or  KHALIDALASOOMI1@GMAIL.COM

SARINA RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253012  or  BALUSHI1371@HOTMAIL.COM

DEPAJ SWORD AND DAGGER 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17342474  or  SHAKER@DEPAJ.COM

AL- MATROOD FOOD STUFF EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39991262  or  SHAWQIALMATROOD@GMAIL.COM

GULF PALACE PASTRY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 39462262  or  BOSALMAN2@GMAIL.COM

WAAD MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39857572  or  S208030@HOTMAIL.COM

ABSCUS FRUIT AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39653135  or  AJIMANSY@GMAIL.COM

ASHBEE  METAL  CLADDING  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77037999  or  amcbh@ash-bee.com

Fadhel Abdulhussain Khamis Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33822322  or  FADELKHAMISS@GMAIL.COM

EBENEZER BUILDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39889555  or  DONIA10002@HOTMAIL.COM

Al Diyar Tree Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17753210  or  ALTAYYAR@BAPCO.NET

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  omar@AJMKOOHEJI.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

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

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net

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

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS 
CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact
 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS 
CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS 
CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS 
CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact
 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS 
CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082   or  info@bahsts.com

CTS MIDDLE EAST BAHRAIN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17555141  or  accountsme@cts-middle-east.com

PERSONAL MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17320087  or  SHIMA2027@HOTMAIL.COM

GUDAIBIYA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17535434  or  GBCONSTN@BATELCO.COM.BH

CLEAR VIEW SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM

CLEAR VIEW SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM

NASS Dredging Company S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net

Four Stars Marbles Care 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760191  or  TURKI87@MSN.COM

KANAFAWY FOR KUNAFA W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17760940  or  HUSSAIN@KANAFAWY.COM

Doma Drinking Water W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17600151  or  SADEQalaali@domadw.com

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17563180  or  SILVESTINE.VAKAYIL@ZURICH.COM

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17714916  or  ACCBAHRAIN@MALABARGROUP.COM

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

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17714916  or  ACCBAHRAIN@MALABARGROUP.COM

MOHAMMED YOUNIS FAZAL DAD NIYAZ ALI 
MOHAMMED 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 33672856  or  MOHAMMADYOUNIS336@YAHOO.COM

Diet Delight Dietetics Center W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17534499  or  BOYET@DIETDELIGHTBH.COM

Tree Palace Construction Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 36408877  or  TREE.PALACE.CONST@GMAIL.COM

EIGHTY EIGHT SWEETS AND JUICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36447411  or  ESSA.A.S@OUTLOOK.COM

Al Nada Training Centre W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008517  or  AJITH@KENSHOGLOBAL.COM

Basman Gulf Contracting Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722017  or  BASSMANGULF@GMAIL.COM
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معــارك ناغورني كارابخ تشــتد.. و ”الناتو” يدعــو لوقف النار

أرمينيا تتهم تركيا بمحاولة تنفيذ تطهير عرقي

اســـتؤنف القتال بين القـــوات األرمنية 
واألذرية بشأن إقليم ناغورني كارابخ، 
أمس االثنين، إذ اتهم الجانبان بعضهما 
البعض بشن هجمات، فيما دعا األمين 
العام لحلف شمال األطلسي إلى وقف 
الطرفيـــن. واتهـــم  بيـــن  النـــار  إطـــاق 
الرئيـــس األرميني آرمين سركيســـيان، 
أمـــس االثنيـــن، تركيـــا بمحاولـــة تنفيذ 
عمليـــات تطهير عرقي ضد األرمن في 

ناغورني كارابخ.
وقال سركيسيان، في حوار مع “سكاي 
نيـــوز عربية”، إن أذربيجـــان “هي التي 
بدأت الحرب هناك”، مضيفا “النزاع لن 
يحل بالقوة.. ليس هناك حل عســـكري 

ألزمة ناغورني كاراباخ”.
وأوضـــح أن المعـــارك أصبحـــت معقدة 
بســـبب تدخل طرف ثالـــث “والحديث 
هنـــا عـــن تركيـــا.. تدخل هـــذه األخيرة 

جعل األمور معقدة أكثر”.
وتابـــع “أنقـــرة أرســـلت آالف المرتزقـــة 
لدعـــم أذربيجـــان، معظمهـــم إرهابيون 
األرمـــن  يغضـــب  ال  هـــذا  متطرفـــون.. 
فقـــط بل ســـيغصب العديد مـــن الدول 
والمجتمـــع  روســـيا  مثـــل  اإلقليميـــة، 

الدولي”.
وأردف قائـــا “تركيـــا مثلمـــا فعلت في 
الســـابق، تحاول تنفيذ عمليات تطهير 
ناغورنـــي  فـــي  األرمـــن  ضـــد  عرقـــي 
كارابـــخ.. ال نريـــد ســـوريا أخـــرى فـــي 
الجميـــع  ســـيتدخل  حيـــث  المنطقـــة 

وسيكون األمر مدمرا”.
وأبرز رئيس أرمينيـــا أن هناك إمكانية 
للوصـــول لحـــل ســـلمي فـــي كارابـــاخ، 
ستنســـحب  “حيـــن  أنـــه  إلـــى  مشـــيرا 
تركيا، ســـيمارس أصدقاء الســـام في 
المنطقـــة الضغوط لوقف إطـــاق النار 
وبحـــث جهـــود الســـام وإعـــادة بنـــاء 
الثقـــة بين األطـــراف والعـــودة لطاولة 

المفاوضات”.
وختم بالقول “األزمة اإلنســـانية كبيرة 
وعظيمة.. وحياة الناس على المحك.. 
المدنيـــون يقتلون مـــن الجانبين وهذا 

سيصبح خارج السيطرة”.

الـــى ذلك، أفـــادت وكالـــة “أرمنبريس”، 
المدنييـــن  القتلـــى  حصيلـــة  بارتفـــاع 
نتيجة هجوم أذربيجان على ناغورني 
كارابخ إلى 19، مشـــيرة إلى أن القوات 
األذربيجانيـــة اســـتهدفت أكثر من 60 
مســـتوطنة مدنيـــة و24 أصيبوا داخل 

أو بالقرب من منازلهم.
أرمـــن  عســـكريون  مســـؤولون  وأفـــاد 
بشـــن ضربـــات صاروخيـــة اســـتهدفت 
ناغورنـــي  عاصمـــة  ســـتيباناكيرت، 
كارابخ. وتقع المنطقـــة في أذربيجان، 
لكنهـــا كانـــت تحـــت ســـيطرة القـــوات 
مـــن  المدعومـــة  األرمينيـــة  العرقيـــة 
أرمينيـــا منذ نهاية الحـــرب االنفصالية 

في العام 1994.
وقالـــت المتحدثة باســـم وزارة الدفاع 
األرمينيـــة، شوشـــان ســـتيبانيان، على 
“فيسبوك” إن معارك إطاق النار “ذات 
الشدة المختلفة.. ال تزال مستعرة” في 

منطقة الصراع.
الدفـــاع  وزارة  اتهمـــت  بدورهـــا، 
األذربيجانية القـــوات األرمنية بقصف 
بلـــدات ترتار وبـــاردا وبياغـــان. وقال 
مسؤولون: إن مدينة غنجه، ثاني أكبر 
مدينـــة فـــي أذربيجـــان خـــارج منطقة 

الصراع، “تتعرض أيًضا إلطاق نار”.

الخارجيـــة  وزارة  نفـــت  جانبهـــا،  مـــن 
األرمينيـــة، في بيان لها، شـــن هجمات 
مـــن األراضي األرمينية، ووصفت ذلك 

بـ “حملة تضليل” تطلقها أذربيجان.
وحـــذر فهـــرام بوغوســـيان، المتحدث 
باســـم زعيـــم ناغورنـــي كارابـــخ، أمس 
االثنيـــن، في بيان على “فيســـبوك” من 
أن قوات اإلقليم ستســـتهدف منشآت 
األذربيجانيـــة  المـــدن  فـــي  عســـكرية 
رًدا علـــى الضربـــات التـــي اســـتهدفت 
ســـتيباناكيرت وشوشـــي، وهـــي بلـــدة 

واقعة في ناغورنو كاراباخ.
يأتي ذلك فيما دعا األمين العام لحلف 
شـــمال األطلســـي، ينـــس ســـتولتنبرغ، 
أمـــس، إلـــى وقـــف إطـــاق النـــار فـــي 
عـــدد  ارتفـــاع  مـــع  كارابـــخ  ناغورنـــي 
القتلـــى فـــي االشـــتباكات الدائـــرة في 

اإلقليم الواقع في جنوب القوقاز.
وقال ســـتولتنبرغ، الـــذي كان يتحدث 
إلـــى جانـــب وزيـــر الخارجيـــة التركـــي 
مولود جاويش أوغلو في أنقرة، إنه ال 

يمكن حل الصراع بالطرق العسكرية.
وأضـــاف “مـــن المهـــم للغايـــة أن ننقـــل 
رســـالة شـــديدة الوضـــوح إلـــى جميـــع 
القتـــال  بـــأن عليهـــم وقـــف  األطـــراف 
علـــى الفور، وبأننـــا ينبغي أن ندعم كل 

الجهـــود إليجـــاد حل ســـلمي من خال 
التفاوض”.

واندلـــع القتال في 27 ســـبتمبر وأودى 
بحيـــاة العشـــرات، فـــي أكبـــر تصعيـــد 
فـــي الصراع المســـتمر منـــذ عقود على 
بعضهمـــا  الجانبـــان  واتهـــم  المنطقـــة. 
البعـــض بتوســـيع نطاق القتـــال إلى ما 
وراء منطقـــة الصـــراع فـــي ناغورنـــي 

كارابخ.
وقال مســـؤولون في ناغورني كارابخ 
إن نحـــو 200 جندي مـــن جانبهم ُقتلوا 
فـــي االشـــتباكات حتـــى اآلن. ُقتل 18 
مدنًيـــا وأصيـــب أكثـــر مـــن 90 آخرين. 
األذربيجانيـــة  الســـلطات  تقـــدم  ولـــم 
تفاصيل عن خسائرها العسكرية، لكنها 
قالت إن 24 مدنًيا قتلوا وأصيب 121 

آخرون.
وكانـــت ناغورني كارابخ منطقة تتمتع 
أذربيجـــان  داخـــل  الذاتـــي  بالحكـــم 
خال الحقبة الســـوفيتية. فقد أعلنت 
اســـتقالها عن أذربيجـــان العام 1991، 
قبـــل نحو 3 أشـــهر مـــن انهيـــار االتحاد 
السوفيتي. قتلت حرب واسعة النطاق 
اندلعـــت في العام 1992 ما يقدر بنحو 

30 ألف شخص.

عواصم ـ وكاالت

القوات المسلحة األذربيجانية تقصف بشكل مكثف مدينة ستيباناكرت عاصمة جمهورية إقليم ناغورني كارابخ.

عناصر من قوات الجيش اليمني

الرباط ـ أ ف ب

أعلنـــت شـــرطة مكافحـــة اإلرهـــاب 
المغربيـــة أنها فككت أمـــس االثنين 
فـــي  يشـــتبه  أفـــراد   4 مـــن  خليـــة 
مواالتهـــم لداعـــش، وأنهـــم “قـــرروا 
إرهابيـــة  مشـــاريع  فـــي  االنخـــراط 

خطيرة ووشيكة”.
المركـــزي  للمكتـــب  بيـــان  وقـــال 
لألبحـــاث القضائيـــة إنـــه تمكـــن من 
مواليـــة  إرهابيـــة  خليـــة  “تفكيـــك 
بمدينـــة  تنشـــط  داعـــش  لتنظيـــم 
طنجة” شـــمال المملكة، مشـــيرا إلى 
إطاق رصاصات تحذيرية “بشـــكل 
الخطـــر  درء  مـــن  مكـــن  احتـــرازي 
اإلرهابـــي وتوقيـــف المشـــتبه بهـــم” 
المتراوحـــة أعمارهـــم بيـــن 23 و26 

عاما.
األوليـــة  المعلومـــات  أن  وأضـــاف 
تشير إلى أنهم “قرروا االنخراط في 
مشـــاريع إرهابية خطيرة ووشـــيكة 
تســـتهدف زعزعـــة أمـــن واســـتقرار 
المملكة”، وذلـــك بعدما “تعذر عليهم 
االلتحـــاق” بمعســـكرات داعـــش في 

منطقة الساحل جنوب الصحراء. 
حجـــز  إلـــى  أيضـــا  البيـــان  وأشـــار 
البيضـــاء  األســـلحة  مـــن  مجموعـــة 
ومعـــدات  األحجـــام  مختلـــف  مـــن 
عـــن  فضـــا  إلكترونيـــة،  ودعامـــات 
فيديـــو “يوثـــق لمبايعـــة أميـــر هـــذه 
الخليـــة اإلرهابيـــة لألميـــر المزعـــوم 

الحالي” للتنظيم المتطرف.

المغرب يعلن تفكيك خلية “موالية” لداعش

بغداد ـ وكاالت

قـــال الرئيـــس العراقي برهـــم صالح، 
ضـــد  المعركـــة  إن  االثنيـــن،  أمـــس 
اإلرهـــاب مـــا زالـــت مســـتمرة، فيمـــا 
أكـــد أهميـــة تعزيـــز األمن فـــي الباد، 
أشـــار إلـــى ضـــرورة حمايـــة البعثـــات 

الدبلوماسية.
وذكر بيان رئاسي، أن “صالح استقبل 
رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق 
أول الركـــن عبد األمير يـــارهللا، وأكد 
على ضرورة تعزيز األمن واالستقرار 
في الباد، وحماية البنايات والمراكز 
الحكوميـــة والبعثـــات الدبلوماســـية، 
وترســـيخ ســـلطة الدولـــة فـــي فرض 
القانـــون ومواجهـــة اإلرهابيين ومنع 

األعمال الخارجة عن القانون”.
مـــن جانب آخـــر، دعا رئيس 

العراقيـــة  الحكومـــة 
الكاظمـــي،  مصطفـــى 
أمـــس، األجهزة األمنية 

إلى “التعامل المهني” مع المتظاهرين، 
ومراعـــاة حقـــوق اإلنســـان واحتـــرام 

حرية الرأي.
إن  الكاظمـــي،  لمكتـــب  بيـــان  وقـــال 
خـــال  بحـــث  الحكومـــة  “رئيـــس 
العســـكرية  بالقيـــادات  اجتماعـــه 
قـــار،  ذي  محافظـــة  فـــي  واألمنيـــة 
بحضـــور وزيـــر الداخليـــة، األوضـــاع 

األمنية في المحافظة”.
وأكد الكاظمي بحسب البيان “رفضه 
التام االعتداء والتجاوز على القوات 
األمنيـــة وهي تـــؤدي مهامهـــا األمنية 

في حفظ األمن”.
وشـــدد علـــى “ضـــرورة إعـــادة الثقـــة 
وهيبتهـــا  األمنيـــة  بالمؤسســـة 
داخلهـــا،  الفســـاد  ومكافحـــة 
تحقيـــق  فـــي  يســـاعد  بمـــا 
األمـــن واالســـتقرار بعموم 

العراق”.

العراق: المعركة ضد اإلرهاب ال تزال مستمرة

جنيف ـ وكاالت

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس اإلثنين، إن عشـــرة 
بالمئـــة تقريبـــا من ســـكان العالم ربما أصيبـــوا بفيروس 
كورونـــا المســـتجد، ممـــا يتـــرك الغالبيـــة العظمـــى مـــن 

السكان عرضة لإلصابة بمرض كوفيد19- الناتج عنه.
وذكـــر مايك رايان، كبير خبراء الطـــوارئ في المنظمة، 
لمجلسها التنفيذي أن بؤر التفشي تزداد في أجزاء من 
جنوب شـــرق آســـيا وأن أعداد اإلصابات والوفيات في 

ارتفاع في مناطق من أوروبا وشرق البحر المتوسط.
وأضاف رايان: “أفضل تقديراتنا الحالية تقول إن نحو 
10 في المئة من ســـكان العالم ربما أصيبوا بالفيروس. 
يختلـــف األمر مـــن بلد آلخـــر، ومن المناطـــق الحضرية 
إلـــى الريفيـــة، يختلـــف وفقـــا للجماعات. لكن مـــا يعنيه 
هـــو أن الغالبية العظمى من العالـــم ال يزالون يواجهون 
مخاطـــر”. وقال: “نحـــن اآلن متجهون إلى فترة صعبة. 

المرض يواصل االنتشار”.
وأوضـــح أن منظمـــة الصحـــة قدمـــت إلـــى الســـلطات 
الصينيـــة قائمـــة للنظر فيها تضم خبراء للمشـــاركة في 
بعثة دولية إلى الصين؛ للتحقيق بشـــأن منشـــأ فيروس 

كورونا.

وتعنـــي أرقـــام منظمة الصحة أن أكثر مـــن 760 مليون 
شخص أصيبوا بالفيروس، بناء على عدد سكان العالم 

الحالي البالغ نحو 7.6 مليار.
إال أنـــه حســـب إحصـــاءات موقـــع “وورد ميتـــرز”، فـــإن 
“كوفيد19-” أصاب حتى اليوم نحو 35 مليون شخص 
فـــي مختلـــف دول العالم، مـــن بينهم مليـــون ونحو 42 
ألـــف حالـــة وفـــاة. أمـــا الحـــاالت التـــي تماثلت للشـــفاء 

فناهزت الـ 26 مليونا.

الغالبيــة العظمى مــن العالم ال يزالــون يواجهون مخاطر
منظمة الصحة: كورونا أصاب 760 مليون شخص

دبي ـ العربية نت

قال الناطق الرســـمي باســـم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، 
أمـــس االثنيـــن، إن ميليشـــيات الحوثي تشـــهد “انهيـــارا وتقهقرا 
وفـــرارا” علـــى امتـــداد الجبهـــات القتاليـــة في محافظـــات مأرب 

وصنعاء والجوف.
وأكد أن ذلك جاء إثر تحول قوات الجيش الوطني من المعركة 

الدفاعية إلى المعركة الهجومية.
ونقـــل الموقـــع الرســـمي للجيـــش اليمنـــي، عـــن مجلـــي، قوله إن 
جبهات المخدرة وصرواح والمأهلية ورحبة في محافظة مأرب 
تشـــهد عمليات هجومية واسعة وتقدمات كبيرة، للسيطرة على 
األرض أمـــام فـــرار الميليشـــيات الحوثية، التي تلقت اســـتهداًفا 
مباشـــًرا واســـتنزاًفا مســـتمًرا، من خال اســـتراتيجيات الكمائن 

وااللتفاف والتطويق.
ولفـــت إلى اســـتمرار التقـــدم واالنتصـــارات وتحقيق المكاســـب 
على األرض في مختلف جبهات محافظة الجوف ومنطقة نجد 

العتق وصلب بمحافظة صنعاء.
الجيـــش  قـــوات  أن  اليمنـــي  الجيـــش  باســـم  الناطـــق  وأوضـــح 
والمقاومة الشعبية شـــنت هجوًما مباغًتا، من عدة محاور،أمس 
االثنيـــن، على مواقـــع كانت تتمركـــز فيها الميليشـــيات الحوثية 
المدعومـــة مـــن إيـــران فـــي جبهـــة المخـــدرة، وجبهـــة المأهليـــة، 

وجبهة رحبة، تزامنت مع غارات مكثفة شـــنتها مقاتات تحالف 
دعم الشـــرعية على مواقع وتحصينات وتعزيزات الميليشـــيات 

الحوثية.
وكان المركـــز اإلعامـــي للقـــوات المســـلحة اليمنيـــة أكـــد تحرير 
مواقع ومرتفعات استراتيجية في منطقة رحبة ومناطق أخرى 
جنوب مأرب، مشيًرا إلى أن المعارك ما تزال مستمرة حتى اآلن.
وأفـــاد أن المعـــارك التـــي جـــرت، االثنيـــن، أســـفرت عـــن ســـقوط 
عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية إلى 

جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

تزامنــت المعارك مع غارات مكثفة شــنتها مقاتالت تحالف دعم الشــرعية
الجيش اليمني: انهيار للحوثيين في جبهات عدة

واشنطن ـ وكاالت

حّث الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
أمس االثنين، من خال حســـابه على 
“تويتـــر”، الناخبيـــن األميركييـــن على 

التصويت في االنتخابات المقبلة.
وغّرد من داخل مستشفى “والتر ريد” 
في واشـــنطن، واعًدا منتخبيه بطفرة 
فـــي البورصات األميركيـــة، وأن العام 
المقبل سيكون األفضل على اإلطاق، 

مضيًفا “صوتوا، صوتوا، صوتوا!!!!”.
وقـــال فـــي تغريـــدة أخـــرى “إذا أردت 
أن تشـــهد زيـــادة هائلة فـــي الضرائب، 
أكبـــر زيادة في تاريـــخ الباد، وإغاًقا 
لاقتصـــاد والوظائـــف أيًضـــا، فعليـــك 

بالتصويت للديمقراطيين!!!”.
واســـتطرد ترامب قائًا في سلســـلة 

“ارتفاعـــات  التغريـــدات  مـــن 
الماليـــة..  األســـواق  فـــي 

أقـــوى  فلتصوتـــوا! 
جيش علـــى اإلطاق.. 

والنظـــام..  القانـــون  فلتصوتـــوا! 
الدينيـــة..  الحريـــة  فلتصوتـــوا! 
فـــي  انخفـــاض  أكبـــر  فلتصوتـــوا! 
الضرائب علـــى اإلطاق.. فلتصوتوا!” 
فـــي  جديـــد  بانخفـــاض  وعـــد  بينمـــا 

الضرائب.
واســـتكمل ترامـــب وعـــوده للناخبين 
مـــن خـــال تغريداتـــه “قـــوة الفضاء.. 
أفضـــل  صحيـــة  رعايـــة  فلتصوتـــوا! 
وأرخص.. فلتصوتوا! محاربة اإلعام 
الفاســـد والكاذب.. فلتصوتوا! السام 
من خـــال القوة )وعـــودة جنودنا إلى 

ديارهم(.. فلتصوتوا!”
وألقى الرئيس األميركي التحية على 
الـــذي  المستشـــفى  خـــارج  أنصـــاره 
 ،19 يعالـــج فيـــه مـــن كوفيـــد - 
مســـاء األحـــد، بعدمـــا غـــادره 
لفتـــرة وجيـــزة فـــي جولـــة 

داخل مركبة.

ترامب يروج لحملته االنتخابية من المستشفى
باماكو ـ أ ف ب

أعلنت مصـــادر أمنيـــة وبرلمانية في 
الســـلطات  أن  اإلثنيـــن  أمـــس  مالـــي 
األســـبوع  نهايـــة  خـــال  أفرجـــت 
الماضـــي عن أكثـــر من 100 متشـــدد 

ممن أدينوا أو يشتبه بهم.
وأفادت المصـــادر بأن عملية اإلفراج 
تمت في إطـــار مفاوضات تجري من 
أجل إطـــاق ســـراح الزعيم الســـابق 
للمعارضة ســـومايا سيسي، وعاملة 
اإلغاثة الفرنســـية صوفـــي بيترونين 

المحتجزين لدى المتشددين.
وأكـــد مســـؤول في األجهـــزة األمنية 
أنـــه تـــم إطاق ســـراح الســـجناء في 
ومنطقـــة  )وســـط(  نيونـــو  منطقـــة 

تســـاليت )شـــمال(، حيث تـــم نقلهم 
جوا.

المســـؤولين  أحـــد  وقال 
علـــى  المشـــرفين 
الوساطة لوكالة األنباء 

الفرنســـية: “فـــي ســـياق المفاوضـــات 
مـــن أجل التوصل إلى إطاق ســـراح 
سومايا سيسيه وصوفي بيترونين، 
تم اإلفراج عن أكثر من 100 ســـجين 
نهايـــة  عطلـــة  فـــي  الجهادييـــن  مـــن 

األسبوع على األراضي المالية”.
وأكـــد نائـــب في تســـاليت فضل عدم 
الكشـــف عـــن هويتـــه وصـــول “أعداد 
الجهادييـــن”  الســـجناء  مـــن  كبيـــرة 
وإطـــاق  األحـــد  يـــوم  بالطائـــرة 

سراحهم.
واختطفت صوفي بيترونين في 24 
ديســـمبر 2016، مـــن قبـــل مســـلحين 
فـــي غـــاو )شـــمال مالـــي(، وبـــدت في 
آخر شـــريط مصور ظهرت فيه في 
منتصـــف يونيـــو 2018 مرهقـــة 
ووجهها هزيل، وناشدت فيه 
الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون للتدخل.

مالي تفرج عن أكثر من 100 متشدد

ُعمان تعيد سفيرها 
إلى سوريا

دمشق ـ وكاالت

الخارجية  وزيــر  الـــوزراء،  رئيس  نائب  تسلَّم 
نسخا  الــمــعــلــم،،  ولــيــد  ــســوري  ال والمغتربين 
محمود  بن  تركي  السفير  اعتماد  أوراق  من 
البوسعيدي، سفير سلطنة عمان المعّين لدى 
وزير  وأعــرب  السورية.  العربية  الجمهورية 
الخارجية والمغتربين خالل استقباله للسفير 
بالسياسة  السورية  الجمهورية  اعــتــزاز  عــن 
الخارجية الُعمانية ودعواته له بالتوفيق في 
بين  الوثيقة  األخوية  وللعالقات  عمله  مهام 

البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والنماء.
عند  ــارق  طـ بــن  هيثم  عــمــان  سلطان  وتعهد 
تــولــيــه الــســلــطــة فــي يــنــايــر بــمــواصــلــة إقــامــة 

عالقات ودية مع جميع الدول.

إيران تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا الجديدة
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سارقو التاريخ... سرقة التطور والعلوم
عندمـــا احتـــل العثمانيـــون األمـــة العربيـــة عـــام 1517، دمرت األمـــة العربية 
اإلسالمية وحضارتها اإلنسانية وما قدمته للبشرية من علوم وفنون وتطور 
في كل المجاالت، من طب وفلك وأدب وفلســـفة وعمارة وزراعة، وخســـرت 
اإلنســـانية والبشـــرية هذه األمة العربية المســـلمة ودورها باستكمال التطور 
العلمي بسبب العثمانيين وفلسفتهم ومخططهم ضد األمة العربية المسلمة.
فقـــد انتهـــج العثمانيـــون سياســـة أن ال يســـعى العـــرب المســـلمون ألي عمـــل 
أو بحـــث أو تطـــور علمـــي، والســـبب أن العثمانييـــن كانوا خليطا مـــن قوقاز 
ومنغـــول وفـــرس وبقايا بلغـــار وأرمن ويونـــان وبيزنطيين، ولـــم يكن لديهم 
رابـــط ال عرقـــي وال رابط تحضر لكي يســـتفيدوا من علوم العرب المســـلمين 
ويقوموا بتطويرها أو على األقل بتشجيع العلماء العرب الستكمال علومهم 
اإلنســـانية، فقد كانوا يشـــعرون بالنقص العرقي من العرب المســـلمين، وكان 
هدفهم إذالل العرب وجعلهم متخلفين لكي يكونوا مجرد سخرة وعبيد لهم، 
وهذه ليســـت أبدا أخالق المســـلمين، بل أخالق خليط شعوبي يضم رعاعا ال 

يقيمون للعلم والتطور أدنى وزن.
لهذا سرق العثمانيون من األمة العربية المسلمة ومن اإلنسان العربي المسلم 
اإلبـــداع والعلـــم والتطـــور، وجعلـــوا األمـــة العربيـــة تعيـــش ســـنوات وعقودا 
مـــن التراجـــع، ال هـــم لها إال دفـــع الضرائب للصعلـــوك العثمانـــي حفيد الرعاع 
والســـوقة وخدمة العثمانيين والبحث عن قوت يومهم. واألمر نفســـه طبقه 
هؤالء الرعاع مع كل بلد يحتلونه، حتى مع أوروبا الشـــرقية التي تضم اآلن 
بلغاريا واليونان ومقدونيا ويوغوســـالفيا السابقة، ففي الوقت الذي يتطور 
فيـــه كل بلـــد يفتحه العرب المســـلمون ســـواء في فارس أو آســـيا الوســـطى 
وأفريقيا، وتنتشـــر فيه العلوم وينعم شـــعبه بالتطور العلمي، منع العثمانيون 
أي تطـــور ألوروبـــا الشـــرقية طيلة فتـــرة احتاللهم لها، هذا فـــي الوقت الذي 
شـــهدت فيه أوروبا الغربية التطور وعصـــر النهضة والثورة الصناعية، كونها 

لم تقع تحت احتالل الصعاليك والرعاع وقطاع الطرق العثمانيين.
لقد سرق العثمانيون من العرب ومن كل البلدان التطور والعلم والحضارة  «

اإلنسانية. وللسرقات بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

رسالة سمو رئيس الوزراء في يوم الموئل العالمي.. رؤية قيادية لرخاء الشعوب
الرســـالة التـــي وجههـــا ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رئيس الـــوزراء الموقر حفظه هللا ورعـــاه، إلى العالم 
بمناســـبة يوم الموئل العالمي الذي يقام هذا العام تحت شـــعار “اإلسكان 
للجميـــع: مســـتقبل حضـــري أفضـــل” علـــى رؤيـــة قياديـــة فـــي التنفيـــذ 
وخصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بالمشـــاريع اإلســـكانية وخطط تنمويـــة تتعلق 
بالتنميـــة والرخـــاء واألمن واالســـتقرار، وكل ما يصب فـــي اتجاه تنمية 
وتطوير المجتمعات، فســـموه أيده هللا يمتلك نظرة متكاملة في عملية 
التنميـــة الشـــاملة وتحقيـــق أهدافهـــا القريبـــة والبعيدة خدمـــة لألجيال 

الحاضرة والقادمة.
يقـــول ســـموه أيـــده هللا )إن جائحـــة كورونا أثبتـــت أن البنيـــة التنموية 
القويـــة فـــي كل المجـــاالت اإلســـكانية والصحية والتعليميـــة، هي حجر 
األســـاس في تعزيز قدرة الدول على مواجهـــة مختلف التحديات، وإن 
الحصول على الســـكن المالئم يشـــكل إحدى الركائز األساســـية لتحقيق 
أمـــن واســـتقرار المجتمعـــات، األمر الذي من شـــأنه أن يســـهم في تعزيز 

مقومات سالم البشرية وتطورها(.

بـــدون شـــك وكمـــا أوضـــح ســـموه أن البنيـــة التنمويـــة القويـــة فـــي كل 
المجـــاالت اإلســـكانية والصحيـــة والتعليمية، هي الفيصل في اســـتمرار 
دولة الرفاهية، واالســـتمرار في تســـجيل الخطوات الكبيرة في مختلف 
المياديـــن، حيـــث إن الدولـــة التي تتميـــز بالبنية التنمويـــة القوية تكون 
قـــادرة علـــى التعامـــل مع كل تحديـــات الحيـــاة والمتغيـــرات، والبحرين 
وبفضـــل مـــن هللا وحكمة القيادة اســـتطاعت وبالرغم مـــن أزمة كورونا 
وتداعياتهـــا علـــى مختلف أوجه الحياة، أن تســـتمر وبنجـــاح في تنفيذ 
البرامج والخطط الوطنية للدور والهدف المنشـــود في التنمية الشاملة، 

وضمان وأمن وسالمة المواطن.
يقول سموه حفظه الله ورعاه عن الدور الطليعي لمملكة البحرين  «

ومقدرتها على تخطي التحديات )إن مملكة البحرين بقيادة جاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد، حفظه الله ورعاه، استطاعت أن 

تواجه التحديات الراهنة بفضل صالبة البنية التحتية التي أنجزتها المملكة 
على مدى سنوات في مختلف المجاالت، والتي مازالت تتواصل في 

ظل توجيهات جاللته بوتيرة متسارعة في مشروعات اإلسكان والتنمية 
الحضرية والرعاية الصحية وغيرها(.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

المقـــاالن الســـابقان وثقا األوبئة الســـبعة وكورونا بمملكـــة البحرين في )1903 - 
2020( - الطاعون )1903(، الكوليرا )1904(، األنفلونزا األسبانية )1918(، المالريا 
)1937(، الجدري )1939(، األنفلونزا اآلسيوية )1957(، انفلونزا الخنازير )2009(. 
مقالنا اليوم والالحق له نحلل كورونا )2020(، لألشـــهر )يناير - أكتوبر(، بطريقة 
الســـوات SWOT، متناولين نقاط القوة ومواطـــن الضعف والفرص والتحديات 

لألوبئة السبعة عمومًا، وكورونا خصوصًا. 
األوبئة الســـبعة، لـــم تظهر نقاط قوة، إال دعم الجهات الرســـمية، وتوثيق جهات 
أجنبيـــة كاإلرســـالية األميركيـــة لهـــا، ومواطـــن الضعف ومـــا أكثرها، لعـــل أهمها 
غيـــاب الوعـــي والتوعية بخطورتها، والفرص وما أندرهـــا، ومنها التعلم بطريقة 
التجربـــة والخطـــأ فـــي عالجها، أمـــا التحديات ونتائجهـــا فغالبة، كتكـــرار ظهور 
الطاعـــون خمـــس مرات في )1903 - 1920(، وحدوث األنفلونزا بأنواعها الثالثة 
- األســـبانية واآلســـيوية والخنازير- وصعوبة الســـيطرة على الكوليرا والمالريا 
والجـــدري وغياب الكوادر الطبية الوطنية، ومحدودية اإلمكانيات اللوجســـتية 

واألجهزة بالرغم من المحاوالت التي بذلت من قبل الحكومة.
أمـــا مربـــع التحليل الســـواتي لكورونـــا، فواضح المعالم. ســـنتناول اليـــوم نقاط 
القوة لألشـــهر العشـــرة األولى للوبـــاء )يناير - أكتوبر( ومواطـــن الضعف، الفرص 
والتحديـــات الحقـــًا. أما نقاط القـــوة فكثيرة، كانطالق الخطـــوات اإلعدادية مع 

إعـــالن العالـــم لحاالت إصابة بـــه بنهايـــة )2019( وبداية )2020(، فنـــرى المملكة 
فـــي )22 – 1 - 2020( تعـــد العـــدة للمواجهـــة قبـــل تســـجيل أول إصابـــة في )24 
– 2 - 2020( مـــع إعـــالن وزارة الصحـــة إجراءات فورية لفحـــص القادمين جوًا، 
وتفعيـــل المركز الوطني لمواجهة الكوارث لتفادي انتقال الوباء، ومبادرة ســـمو 
ولـــي العهـــد بمضاعفة الجهـــود التخاذ اإلجـــراءات االحترازيـــة وتكثيف مراقبة 
المـــرض والتوجيـــه بتوفيـــر أجهـــزة الفحـــص المبكـــر، واســـتالمها الحقـــًا، وعقد 
اجتماع للمستشفيات وفريق عمل “الوبائيات”، وتوفير المجلس األعلى للصحة 
في فبراير أماكن العالج والعزل للمشـــخصين، وبدء عزل حاالت مشـــتبه بها لـ 6 
ســـاعات بالســـلمانية، وفحص 39 حالة، كانـــت نتائجهم ســـليمة، وانعقاد اللجنة 
التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد  أسبوعيا لمتابعة “إجراءات كورونا”، وتعيين 
فرق الطوارئ بالمستشفيات والمنافذ وتجهيزها، وخطط التعامل، واإلجراءات 

االحترازية للمرض.
في 21 - 2 - 2020، اإلعالن عن 55 حالة اشتباه، وتسجيل أول إصابة كورونا بعد 4  «

أيام، وإغالق المدارس والروضات، وتعليق الرحالت مع دبي والشارقة وعدة دول، 
وتعليق الدراسة ألسبوعين، ووقف ديوان الخدمة المدنية بصمة الدخول والخروج 

لموظفي الحكومة، ودعوة المواطنين القادمين من الخارج لالتصال برقم 444 
لفحص كورونا. وللموضوع تكملة.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

سبعة أوبئة وكورونا في 117 عاما والتحليل السواتي لعشرة أشهر )1(

قالـــت وبصـــوت جميـــل “حتى حتحتت قلبـــي.. حتى لم أجد مكاًنا أضـــع فيه حتى”، 
قالتهـــا حينما أرادت تفســـير ما تفعلـــه كلمة “حتى” كما يقول العلماء “حتى رأُســـها.. 
حتى رأَســـها.. حتى رأِســـها”، ومـــن حتى تقولبت لـــدي الذكريات واســـتحضرت هذا 
الكالم الجميل الذي ألقته يوًما معلمة اللغة العربية في أحد دروس القواعد النحوية 
بالمرحلـــة الثانويـــة، تذكـــرت حينها إيقاًعـــا غريًبا هز أذنّي وجعلنـــي أنهض لكتابة ما 
قالـــت في أعلى صفحة الكتاب، ذلك المكان الذي كنت أخصصه دائًما لتدوين بعض 
الكوتات المهمة بالنسبة لي، لكنني لم أكن أعلم حينها أنني قد أستخدم تلك العبارة 
اليوم بعد مضي قدر ليس قليالً من الســـنوات، ليس الغريب في أنني تذكرت القول 
ونجحت في اختبار الذاكرة، لكن الغرابة فيما قاله الفراء: “أموت وفي نفسي شيء 

من حّتى؛ ألنها تخفض وترفع وتنصب” )وفيات األعيان، 6: 180(.
وهذا يجعلنا نقف قليالً ونتأمل في وقع الكلمات علينا وتأثيرها الحســـي، خصوصا 
إن صـــدرت ممـــن يمتلكون مكاًنا وتقديًرا في نفوســـنا، فكما أننـــي مازلت أتذكر ذلك 
الكالم الجميل لما فعلته كلمة “حتى” ورنينها في نفسي، ففي المقابل نسيت الكثير 

مما ســـمعت في الماضي وحتى مؤخًرا من كالم غير ذي قيمة من أصحابه وال وزن 
في إيقاعه. أال ترون معي أن هذا الربط الذي يستحق التأمل هو حكمة ربانية؟! فما 
نمتلك من قدرات هائلة في ترتيب األولويات السمعية هو ما يجعلنا ُنظهر تأثيراتها 
السلوكية التي ترتسم معها تعبيراتنا الجسدية. وهنا نريد أن نتمعن في ذلك الحس 
اإليقاعي في النطق حيث نقع تحت تأثير إيقاع فني من الكلمات، ما يجعلنا نتغانم 
معها بالســـمع والتأثر، ونبتعد كل البعد عن األخذ بأعالها صوًتا ألنه حتًما يؤدي إلى 
ازدحـــام ووشوشـــة مزعجة تؤثر على انســـجام اللحـــن والتعبير، فتصرفنـــا عن أكبر 
نعمـــة مـــن نعم هللا علينا فيمـــا نمتلك من قدرات تجعلنا نعيـــش الطرب الرائع والذي 

ستكون نتائجه أفضل األلحان نرسلها كما نستقبلها.
من هنا أستغرب ممن يتجاهلون هذه اإلمكانيات أو حتى ال يدركونها أصاًل، ال  «

لشيء فيها سوى سيطرة األعلى صوًتا منها، غير مدركين أهمية األطرب لحًنا 
فيها، واآلن حتى نرجع إلى عنوان هذا المقال، هل فكرتم يوًما في السبب الذي 

يجعلنا غالًبا نبدأ بأكل جسم السمكة ونكافئ أنفسنا برأسها حتى لحظات 
النهاية؟.

د. حورية الديري

أكلت السمكة حتى رأسها

يوم الُمعلم العالمي
احتفلت دول العالم في الخامس من أكتوبر بيوم المعلم العالمي، وقد اســـتقت 
مـــن المعلميـــن فضائل التربية وســـمو األخـــالق والرفعة الوطنيـــة واإليمان بكل 
معاني الحياة، ويتوافق هذا االحتفال مع ذكرى توقيع االتفاق بين اليونيســـكو 
ومنظمـــة العمل الدولية من أجل “االعتراف بحقوق المعلمين المادية والمعنوية 

وتعديل أوضاعهم”.
وأكثـــر مـــا يتطلبـــه االحتفـــاء بالمعلميـــن هـــو تقديرهـــم واالعتـــزاز بمكانتهـــم 
واالهتمـــام بأوضاعهـــم الوظيفية والحقوقية بما يتناســـب مـــع دورهم التربوي 
وأدائهـــم التعليمـــي، والعمـــل علـــى إعدادهـــم وصقـــل مهنتهـــم بالتدريـــب الجاد 
التقني واإللكتروني بما يتناسب مع تكنولوجيا التعليم وتطور أساليبه، وإمداد 
المـــدارس بالموارد البشـــرية الوطنية وتحســـين بيئة التعلـــم والتربية والتعليم 
فيهـــا، والعمل على تحقيق األهداف الوطنيـــة والمجتمعية للتربية والتعليم بما 
يتناغم مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتعليم لألعوام 
2015م ـــــ 2030م وهو )ضمان التعليم الجيد الُمنصف والشـــامل للجميع وتعزيز 
فـــرص التعلـــم مدى الحيـــاة للجميـــع(، وذلك من أجل رفـــع اإلنجـــازات التربوية 
والتعليميـــة والنظـــر فـــي الطـــرق التي تكفـــل مواجهـــة التحديات لتعزيـــز مهنة 
التعليم وتطويرها، وســـيكون موضوع احتفال 2020م باليوم العالمي للمعلمين 

بعنوان )المعلمون: القيادة في أوقات األزمات ووضع تصور جديد للمستقبل(.
تتوافق هذه االحتفالية مع وجود جائحة الكوفيد لتضيف عبًئا آخر ومسؤولية 
أكبـــر على المنظومة التعليمية، وهي مســـؤولية تتطلب جهًدا أكثر من أي وقٍت 
مضـــى، كمـــا تتطلب تضافـــر جهـــود وزارة التربيـــة والتعليم والهيئـــات اإلدارية 
والتعليمية والمؤسســـات الرســـمية والمجتمعية لحماية الحـــق التعليمي للطلبة 
فـــي ظل هذه الظروف الجديدة االســـتثنائية أوال، وثانًيـــا االلتزام بنظم التعليم 
اإللكترونية الجديدة. إن شعار هذا العام يتعلق بأهمية المعلمين والمعلمات وما 
حققـــوه من إســـهامات رائدة في المجـــال التربوي والتعليمي فـــي مجال توفير 
التعلـــم عن ُبعد من خالل الشـــبكات اإللكترونية والتواصـــل االجتماعي ألبنائهم 
الطلبـــة من أجل ضمان وســـّد الثغرات التعليمية للذين لـــن يذهبوا للمدارس، ما 
يؤكـــد قـــدرة المعلميـــن والمعلمات على العمـــل التربوي التعليمي التقني ورســـم 

مالمح مستقبل التعليم ومهنة التعليم.
باقة ورد عطرة لحملة رسالة العلم، وتقدير ُمبجل لدورهم اإليجابي الفاعل  «

في المجتمع، فالمجتمعات من شرقية وغربية ُبنيت على سواعدهم 
وزانت الحضارات بفكرهم وتقدمت الدول وازدهرت بفضلهم، وكل عام 

وجميعنا بخير.

عبدعلي الغسرة
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“ميـــرور”  صحيفـــة  ـــدت  ك أ
ليـــدز يونايتـــد،  أن  لبريطانيـــة،  ا
يجّهـــز عرضـــا متأخـــرا لضم أحد 
ـي ليفربـــول الشـــبان، قبـــل  ـ العبـ
انتهاء فترة االنتقاالت الصيفية.

ـرت الصحيفـــة أن مـــدرب  ـ وذكـ
ليفربول يورجن كلوب، سيسمح 
ـر الشـــاب ياســـر  ـ ـره األيسـ ـ لظهيـ
العروســـي، بالرحيل عن الفريق، 
خصوصـــا بعـــد شـــرائه خدمـــات 
اليوناني كوســـتاس تسيميكاس 
الـــذي يلعـــب دور البديـــل للظهير 

األساسي أندي روبرتسون.
وتابعـــت “ميـــرور”، أن ليفربـــول 

يفضـــل انتقـــال العروســـي إلـــى 
فريـــق إنجليـــزي، خصوصـــا إذا 

تمت الصفقة بنظام اإلعارة.
ويتصـــدر ليـــدز يونايتـــد قائمـــة 
المهتميـــن بضـــم العروســـي الذي 
انضم إلى ليفربـــول العام 2017، 
ويتبقـــى فـــي عقـــده الحالي عام 

واحد مع النادي اإلنجليزي.
وفـــي وقـــت جـــرب فيـــه كلـــوب 
مجموعـــة مـــن الالعبين الشـــبان 
مـــع الفريـــق األول خـــالل الفترة 
ل  و ـ ـ ـ ب ر ف ي ل ع  ـ ـ ـ ل ط ت ي  ، ة ـ ـ ـ ي ض ا م ل ا
للتخلص من هؤالء الزائدين عن 

حاجة المدرب األلماني.

ظهير ليفربول مطلوب في ليدز

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تحـــاد  ال ا س  ـ ـ ـ ي ئ ر ب  ـ ـ ـ ئ ا ن ل  ب ق ت ـ ـ ـ س ا
البحريني لكرة القدم للشـــؤون الفنية 
الشـــيخ خالـــد بـــن ســـلمان آل خليفة، 
وكيـــل وزارة التربية والتعليم للموارد 
والخدمات محمد جمعة، بحضور عدد 
من المسؤولين في قسمي المنتخبات 
والمســـابقات باالتحـــاد والجهاز الفني 

للمنتخب الوطني األول.
ورحـــب الشـــيخ خالـــد بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة بوكيل وزارة التربية والتعليم 
للمـــوارد والخدمـــات فـــي بيـــت الكرة 
البحرينيـــة، ناقـــاًل لـــه تحيـــات رئيس 
مجلـــس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 

آل خليفة.

ـاء اللقـــاء، أشـــاد نائـــب رئيـــس  ـ وأثنـ
االتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون 
الفنية بالتجـــاوب الكبير والدعم الذي 
يلقاه االتحاد مـــن قبل الوزارة بقيادة 
وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، 
مثنًيـــا على التعاون الكبير الذي تبديه 
الوزارة بإداراتها المختلفة مع االتحاد 

على مستويات مختلفة.
وبحـــث الطرفـــان أثنـــاء اللقـــاء أطـــر 
العمـــل الخاصـــة فـــي ظـــل الظـــروف 
الراهنـــة، إذ ناقـــش المجتمعون ســـبل 
التعـــاون بمـــا يخدم التطلعـــات ويعزز 
من األهداف المشتركة بين الطرفين، 
إذ تـــم التطـــرق إلى مجـــاالت التعاون 
بيـــن االتحـــاد والوزارة لدعـــم الطالب 

من العبي المنتخبات الوطنية بتقديم 
تســـهيالت مختلفة لهم فـــي الجانبين 
ا  ـ ـ ـ ًص و ص خ  ، ي ـ ـ ـ ض ا ي ر ل ا و ي  ـ ـ ـ م ي ل ع ت ل ا

فـــي أوقـــات ارتباطهـــم بالمشـــاركات 
الخارجيـــة، عـــالوة علـــى ســـبل دعـــم 
العبـــي األنديـــة في مســـابقات الفئات 

العمرية، ومراعـــاة الجوانب المرتبطة 
كافة ببرمجة مســـابقات الفئات وعدم 
تعارضهـــا مـــع االمتحانـــات الدراســـية 

للطالب، ووضع الحلول المناســـبة ألي 
عوائق أو مشكالت حدثت أو معرضة 

الحدوث مستقباًل.

جانب من اللقاء خالد بن سلمان

ــة” ــ ــي ــ ــرب ــ ــت ــ ــن “اتــــــحــــــاد الــــــكــــــرة” و “ال ــ ــي ــ بــــحــــث أطـــــــر الـــــتـــــعـــــاون ب

خالد بن سلمان يستقبل محمد جمعة

كووورة اتحاد السلة - المركز اإلعالمي اتحاد اليد

بات آرســـنال قريًبا من الموافقة على 
دفع 45 مليون جنيه إســـترليني؛ من 
أجل الظفر بخدمـــات توماس بارتي 
العب أتلتيكو مدريد، وتأمين انتقاله 

إلى ملعب اإلمارات أمس اإلثنين.
وارتبـــط اســـم بارتـــي باالنتقـــال إلى 
االنتقـــاالت  ســـوق  طـــوال  رســـنال  آ
الجارية، ومثل الشـــرط الجزائي في 
عقـــده البالـــغ 45 مليـــون إســـترليني 
إدارة  أن  إال  للمدفعجيـــة،  شـــكلة  م
آرســـنال تمنـــي النفـــس بقدرتهـــا بيع 
بعض الالعبين قبـــل نهاية الميركاتو 
“ســـكاي  بحســـب  وذلـــك  ليـــوم،  ا

سبورتس”.
ويقترب ماتيو جاندوزي من االنتقال 
إلى هيرتا برلين على ســـبيل اإلعارة، 
ويســـتعد لـــوكاس توريـــرا لالنتقـــال 
ألتلتيكو بـــدوره على ســـبيل اإلعارة 
أيًضـــا، مع وجود محادثات مســـتمرة 

ســـياد  بشـــأن  ليفركـــوزن  بايـــر  مـــع 
كوالســـيناك، وتســـتمع إدارة آرسنال 

للعروض المقدمة إلى سوكراتيس.
ويأتـــي ذلـــك فـــي الوقت الذي ســـبق 
وأن صـــرح فيه ميكيل أرتيتا، مدرب 
آرســـنال، منـــذ أيـــام أن اإلدارة تقـــوم 
بكل ما في وســـعها إلنهاء االنتقاالت 

الممكنة في اليوم األخير.

يعقـــد االتحـــاد البحرينـــي لكرة الســـلة 
عند الســـابعة من مســـاء اليوم الثالثاء 
6 أكتوبـــر اجتمـــاع الجمعيـــة العمومية 
العـــادي وذلك بفنـــدق غولـــدن توليب، 
العلـــوي  وليـــد  تزكيـــة  فيـــه  وســـيتم 
ُمرشـــح نـــادي الرفـــاع، رئيًســـا جديـــًدا 
لالتحاد، بعد أن تقدم وحيًدا لشغر هذا 
المنصب، ليكون رئيًسا للسنوات األربع 
المقبلة وتحديـــًدا حتى 2024، ليخلف 

الرئيس الحالي طالل كانو.
اإلدارة،  مجلـــس  لعضويـــة  وبالنســـبة 
ســـيفوز  شـــخًصا   13 ترشـــح  فقـــد 
اإلدارة،  مجلـــس  بعضويـــة   8 منهـــم 
والمرشـــحون الــــ 13 هم: محمـــد ناصر 
النعيمـــي مرشـــحا عـــن نـــادي الرفـــاع، 

أســـامة أحمد الكوهجي مرشحا 
عـــن نادي الحالـــة، عبدهللا 

الفحل ووســـام  أحمـــد 
محمـــد  عبدالعزيـــز 

مرشـــحان عـــن نـــادي المحـــرق، محمد 
علـــي مرهـــون عـــن نـــادي النويـــدرات، 
علي حســـن الخاجة عن النادي األهلي، 
نـــادي  عـــن  خليفـــة  عبـــدهللا  محمـــد 
المنامـــة، حســـين علـــي اضرابـــوه عـــن 
نادي ســـترة، عبدالكريم محمد شكيب 
وحســـن علي ياســـين عن نـــادي مدينة 
عيســـى، خليفـــة علـــي عن نـــادي الحد، 
حســـين علي محمد الـــدرازي عن نادي 
سماهيج، سعود عبدالعزيز البحري عن 

نادي النجمة.
الرســـمية  الدعـــوة  االتحـــاد  ووجـــه 
لألندية األعضاء تحت مظلته لحضور 
االجتماع، فيمـــا تم االنتهاء من األمور 
التنظيميـــة كافة المتعلقـــة باالجتماع، 
وفـــق  عقـــده  ســـيتم  الـــذي 
الصحيـــة  االشـــتراطات 
واالحترازية المتعلقة 

بجائحة كورونا.

يعقـــد االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
اليـــد مؤتمـــًرا صحافًيـــا اليوم 

)الثالثـــاء( فـــي مقـــر االتحاد 
بـــأم الحصـــم لتقديم مدرب 
األلمانـــي  األول  المنتخـــب 
مايـــكل روث واإلعـــالن عـــن 

رعاية لمنتخبات كرة اليد.
وسيبدأ المؤتمر الصحافي في 

تمـــام الســـاعة الثانية عشـــر ظهًرا 
فـــي مدخـــل االتحـــادات الرياضية 
بالصالة، وسيشـــهد المؤتمر حضور 
إدارة  مجلـــس  وأعضـــاء  رئيـــس 
االتحـــاد وممثلـــي الشـــركة الراعية 
الصحافـــة  وســـائل  ومختلـــف 

واإلعالم المحلية.
يذكر أن المنتخبـــات الوطنية لكرة 
اليد تســـتعد في الفترة الحالية إلى 
االســـتحقاقات الخارجيـــة القادمـــة 

والمتمثلة في بطولة العالم للرجال 
والتـــي تســـتضيفها جمهورية مصر 
العربية في شهر يناير المقبل، فيما 
يســـتعد منتخبا الناشئين والشباب 
للمشاركة في التصفيات اآلسيوية 
العالـــم  كأس  لنهائيـــات  المؤهلـــة 
واللتان تقامان في شهر مارس من 

العام المقبل.

أرسنال يقترب من ضم بارتي اليوم عمومية اتحاد السلة اتحاد اليد يعقد مؤتمًرا صحافًيا
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2021؟ ــل  ــ ــري ــ أب ــي  ــ ف ــده  ــ ــوع ــ م عـــنـــد  ــام  ــقـ يـ ــل  ــ ه

األولمبية الكويتية تستعد لألولمبياد الخليجي

بــدأت اللجنــة األولمبيــة الكويتيــة تحركاتهــا مــن أجــل الوقــوف علــى 
جهوزيــة اتحاداتها الوطنية للمشــاركة بالنســخة الثالثة لدورة األلعاب 
الخليجية والتي من المؤمل أن تحتضنها دولة الكويت الشقيقة خالل 

شهر أبريل المقبل 2021.

إقامـــة  أجلـــت  الكويـــت  وكانـــت 
إلـــى  أبريـــل  شـــهر  مـــن  البطولـــة 
ديســـمبر 2020 قبل أن يتم تحديد 
2021؛  موعـــد جديـــد فـــي أبريـــل 
بســـبب تفشي وباء كورونا )كوفيد 

.)19 –
ووفقـــا لصحيفة “القبس” الكويتية 
فـــإن اللجنـــة األولمبيـــة الكويتيـــة 
مـــع  منفصلـــة  اجتماعـــات  عقـــدت 
للحصـــول  الرياضيـــة  االتحـــادات 

على شـــرح مفصل حـــول جهوزية 
واألطقـــم  والصـــاالت  المالعـــب 
اإلدارية التي ســـتكون على عاتقها 
مســـؤولية التنظيـــم، كمـــا ناقشـــت 
كافـــة الجوانـــب الفنيـــة والمتمثلة 
فـــي إعداد قوائم الحـــكام، وإمكان 
وضـــع قوائم أولية بحاجة كل لعبة 
مـــن الحكام المطلوب اســـتقدامهم 
والتنســـيق  الكويـــت،  خـــارج  مـــن 
مـــع األمانـــة العامـــة لـــدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية حول 
هـــذا األمر، إلـــى جانـــب المراقبين، 
لتصبح البطولة متكاملة من جميع 

الجوانب. 
وبحســـب الصحيفـــة، فـــإن اللجنة 
األولمبيـــة الكويتيـــة علـــى تواصل 

الصحيـــة  الســـلطات  مـــع  مســـتمر 
فـــي الكويـــت ومـــع جميـــع الـــدول 
آخـــر  علـــى  للوقـــوف  المشـــاركة؛ 
المستجدات حول فيروس كورونا 
والتـــي  الجديـــدة،  والتطـــورات 
ســـيكون لها تأثير كبير على إقامة 
البطولـــة فـــي موعدهـــا أو تأجيلها 
لموعـــد آخـــر؛ وذلـــك حرصـــا علـــى 

سالمة الرياضيين.
إقامـــة  قـــرار  أن  إلـــى  وأشـــارت 
البطولة في موعدها من عدمه بيد 
الســـلطات الصحيـــة فـــي الكويت، 
إلى جانب التنسيق مع المسؤولين 
في الدول الخليجية الشقيقة، غير 
أن اللجنة األولمبية تعمل على رفع 
درجة االســـتعداد، تحســـبا لتحسن 

األوضاع الصحية.

شعار اللجنة األولمبية الكويتية

دوري ــل  ــك ــش ب تــصــفــيــتــهــا  ــم  ــت ت ــرة  ــي ــب ك ــة  ــم ــائ ــق ب

منتخب كرة الشواطئ يبدأ تجمعه المحلي

بدأ منتخب الشواطئ لكرة القدم تجمًعا محلًيا على الملعب الرملي التابع 
لالتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم، وذلــك ضمن إطــار تحضيــرات المنتخب 

للمشاركة في بطولة آسيا للشواطئ المقررة مارس المقبل في تايلند.

ويجـــري المنتخـــب تدريباتـــه بقيادة 
المدرب الوطني محمود الغاوي، وهو 
آخـــر المدربيـــن الذيـــن أشـــرفوا علـــى 
تدريب المنتخب في آخر المشاركات 

الرسمية.
واســـتدعى المـــدرب محمـــود الغاوي 
قائمـــة كبيـــرة مـــن األســـاماء؛ بهـــدف 
الالعبيـــن  جاهزيـــة  علـــى  الوقـــوف 
ومســـتوياتهم الفنيـــة، خصوًصـــا أنها 
مضت فترة طويلة على المنتخب لم 

يقـــم فيها أي تجمعات أو تدريبات أو 
مباريات.

وسيســـتغل الجهاز الفني للمنتخب 
الفتـــرة المقبلـــة فـــي التعـــرف عـــن 
قرب وبشـــكل أكبر على مستويات 
الالعبيـــن، علـــى أن تتـــم التصفيـــة 
دوري  بشـــكل  القائمـــة  وتقليـــص 
إلى حيـــن اكتمـــال الصورة بشـــكل 

واضح.
وتعتبـــر بطولـــة آســـيا للشـــواطئ من 

المســـابقات المؤهلة إلـــى كأس العالم 
ويمتلـــك  الشـــاطئية،  القـــدم  لكـــرة 
منتخبنا لكرة القدم الشـــاطئية سجال 
اآلســـيوية،  البطـــوالت  فـــي  حافـــال 
إذ ســـبق لـــه تحقيـــق نتائـــج إيجابية 

والوصول إلى كأس العالم أيًضا.
وشارك منتخب الشواطئ في بطولة 
آســـيا 2019 فـــي تايلنـــد، وخـــرج من 
الـــدور ربـــع النهائـــي أمـــام المنتخـــب 

الياباني.

منتخب الشواطئ

ياسر العروسي

سبورت

أحمد مهدي

توماس بارتي



تتويج خاص واستثنائي بدوري ناصر بن حمد الممتاز

كشف نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة 
القـــدم للشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة علـــي 
البوعينيـــن عن تتويج خاص واســـتثنائي 
ســـيقيمه االتحـــاد لبطـــل دوري ناصـــر بـــن 
حمـــد الممتـــاز للموســـم الرياضـــي الجاري 

.2020 - 2019
وأكـــد البوعينيـــن أن اســـتاد مدينة خليفة 
الرياضيـــة ســـيحتضن تتويـــج البطل يوم 
8 أكتوبـــر الجـــاري فـــي حـــال حســـم لقب 
الدوري في يوم 7 أكتوبر. وقال “إن اتجاه 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم إلى هذه 

الخطوة نظًرا للظروف الراهنة”.
وأضـــاف البوعينيـــن “فـــي ظـــل الظـــروف 
الراهنـــة والتزاًما من الجميـــع باإلجراءات 
فـــإن  الوقائيـــة،  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
التالـــي  اليـــوم  فـــي  ســـيكون  التتويـــج 
للمباريـــات، وســـيخصص للفريـــق البطـــل 
فقـــط فـــي حـــال حســـم اللقـــب، علـــى أن 
يرجـــئ التتويج ليوم الحق في حال عدم 
الحســـم”. ولفت إلـــى أن مراســـم التتويج 
للنـــادي البطل ســـتبدأ عبر مغـــادرة الفريق 
بحافلـــة مكشـــوفة مـــن مقـــر ناديه مـــروًرا 
بمحطـــات مختلفـــة فـــي منطقتـــه لتحيـــة 

الجماهيـــر فـــي طريقـــه إلى اســـتاد مدينة 
خليفة الرياضية، على أن يشـــهد االســـتاد 
التتويج الرســـمي للفريق البطل وتسليمه 
درع الـــدوري والميداليـــات الذهبيـــة، ثـــم 
تعـــاود الحافلـــة نقـــل األبطـــال إلـــى مقـــر 
النادي لالحتفال مـــرة أخرى مع الجماهير 
التـــي ســـتكون غائبـــة عـــن حفـــل التتويج 
الختامي؛ نظًرا للظروف الصحية الراهنة.

 وبين البوعينيـــن أن هذه الخطوة جاءت 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  مـــن  كمبـــادرة 
القـــدم للحـــرص علـــى مشـــاركة جماهيـــر 
النـــادي المتوج باللقـــب لفريقها في فرحة 

إحـــراز درع دوري ناصر بن حمـــد الممتاز، 
مؤكًدا أنها األولى من نوعها على مســـتوى 

االتحادات الرياضية المحلية.
وأكد البوعينين أن االتحاد البحريني لكرة 
القـــدم ســـينهي في األيـــام القليلـــة المقبلة 
للتتويـــج  كافـــة  التنظيميـــة  اإلجـــراءات 
الذي ســـيكون مغايًرا هذا الموسم، مشيًرا 
إلـــى أن الخطـــوة النوعيـــة جـــاءت تزامًنا 
مـــع الظـــروف الراهنة التـــي فرضت غياب 
الجماهيـــر عـــن المالعـــب الرياضية وعدم 
أنديتهـــا  مـــع  االحتفـــال  علـــى  مقدرتهـــا 

علي البوعينينباأللقاب.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

كووورة

دشــن األميــر عبدالعزيــز بــن تركــي الفيصــل، وزيــر الرياضــة ورئيــس 
اللجنة األولمبية العربية الســعودية،  االثنين، حملة ترشــح العاصمة 
اآلســيوية  األلعــاب  دورة  الســتضافة   ”2030 “الريــاض  الســعودية 
أمــس  رســمًيا  االســتضافة  ملــف  قــدم  بعدمــا  والعشــرين،  الحاديــة 

للمجلس األولمبي اآلسيوي.

ملـــف  عـــرض  فـــي  وشـــارك 
االستضافة األميرة ريما بنت بندر 
بن ســـلطان، عضوة مجلس إدارة 
اللجنة األولمبية الدولية، واألمير 
نـــواف بن فيصل بـــن فهد، العضو 
الشـــرفي فـــي اللجنـــة األولمبيـــة 
الدوليـــة، واألميـــر فهد بـــن جلوي 
بـــن عبدالعزيـــز بن مســـاعد، نائب 
رئيس اللجنـــة األولمبيـــة العربية 

السعودية.
وأّكد رئيس لجنة ملف استضافة 
)الريـــاض  اآلســـيوية  األلعـــاب 
بـــن  عبدالعزيـــز  األميـــر   ،)2030
تركـــي، فـــي كلمتـــه خـــالل حفـــل 
التدشين، أّن “اســـتضافة األلعاب 
اآلســـيوية شـــرف كبيـــر، وفرصة 
إللهام جيل جديد من الرياضيين، 

في جميع أنحاء قارة آسيا”.

وأشـــار إلى أّن ألعاب آسيا 2030، 
للحركـــة  األول  الهـــدف  تعـــدُّ 
لكونهـــا  الســـعودية،  الرياضيـــة 
التغييـــر  لدفـــع  ذهبيـــة  فرصـــة 

الرياضـــي والمجتمعـــي والثقافي 
طويل األمد.

الفـــوز  حـــال  “فـــي  وأضـــاف: 
باالســـتضافة، فإننـــا نعـــد بتنظيم 

المقاييـــس،  بـــكل  ناجحـــة  دورة 
تماشًيا مع رؤية المملكة 2030”.

مـــن جهتهـــا، أكـــدت األميـــرة ريما 
 2030 الريـــاض  أّن  بنـــدر،  بنـــت 

ـــا ومتنوًعـــا  ســـتكون حدًثـــا حيويًّ
في جو فريد، باســـتغالل األماكن 
الموجودة مسبًقا، جنًبا إلى جنب 
لهـــذا  المصممـــة  الســـاحات  مـــع 

الغـــرض، إضافة إلى إيجاد منصة 
لتسليط الضوء على قوة األلعاب 
األولمبية، في جميع أنحاء القارة 

الصفراء.

ــن ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــل جـــــــديـــــــد مــــــــن الـ ــ ــ ــي ــ ــ فـــــــرصـــــــة إللــــــــهــــــــام ج

الفيصل يدشن ملف آسياد الرياض 2030

ذكـــر مســـاعد مـــدرب فريـــق المحرق 
خالد تاج أن ركلة الجزاء التي تحصل 
عليهـــا الحالة في مباراة فريقه ضمن 
الجولـــة 16 لـــدوري ناصـــر بـــن حمـــد 
الممتـــاز ســـاعدت “البرتقالـــي” كثيـــًرا 
في العودة إلى أجواء المباريات، بيد 
أن المحرق حقق األهم بكســـب نقاط 

الفوز في نهاية المطاف.
األداء  أن  إلـــى  تـــاج  خالـــد  وأشـــار 
الـــذي قدمـــه المحـــرق ليـــس المعهود 

أو المأمـــول منه، مشـــيًرا إلـــى وجود 
ضغوطات على جميع فرق المنافسة 
بمـــا فيهم الحالة الـــذي كان لديه أمل 

أخير للبقاء ضمن الدوري الممتاز.
وأكـــد أن التكتل الدفاعـــي واالعتماد 
علـــى المرتـــدات صعب األمـــور كثيًرا 
قلـــة  مـــع  خصوًصـــا  المحـــرق،  علـــى 
الفرص الحقيقية في الشوط الثاني، 
لكن المحرق حقق األهم في مباريات 

من هذا النوع.

قـــال العب الحد أحمـــد بوغمار إن 
فريقـــه حقـــق األهـــم خـــالل مباراة 
المنامـــة، والتـــي انتهـــت لصالحهم 
بنتيجـــة )1-2(. وأشـــار بوغمار إلى 
أن الحد خاض مبـــاراة صعبة أمام 
المنامييـــن، مبيًنـــا أن زمـــالءه فـــي 
الفريـــق قدمـــوا مســـتويات أفضل 
مـــن تلك التـــي ظهر عليهـــا الفريق 
خالل مباراة الحالة في الجولة 16 
من مســـابقة دوري ناصـــر بن حمد 

الممتاز.
وأوضح نجم خط الدفاع أن فريق 
الحد فقد الســـيطرة على الكرة في 
بعض أوقـــات المبـــاراة؛ معلالً ذلك 
بخوض مبـــاراة قبل 3 أيام، مؤكًدا 

أن ذلك يعد أمًرا طبيعًيا.
ولفت إلى أن األهم تحقق بكســـب 
النقـــاط الثـــالث، مبيًنـــا أن الفريـــق 

مصيريـــة  مباريـــات   4 خـــاض 
وتبقـــت  الماضيـــة،  الفتـــرة  فـــي 
أمامـــه خطـــوة وحيدة نحـــو الفوز 

والتتويج بلقب الدوري.

أكـــد نجم فريـــق الرفاع لكـــرة القدم 
المبكـــر  الهـــدف  أن  شمســـان  حمـــد 
ســـاعد فريقـــه كثيـــًرا خـــالل مبـــاراة 
النجمة التي انتهت لصالح السماوي 
منافســـات  ضمـــن   )4-0( بنتيجـــة 
الجولة قبل األخيرة لدوري ناصر بن 

حمد الممتاز.
وبين حمد شمسان أن الهدف ساهم 
في إراحة فريقه وإزالة الضغط عنه، 
كمـــا أن الهـــدف المبكـــر في الشـــوط 
الثانـــي وحالـــة الطـــرد التـــي تحصل 
عليها العب النجمة علي مدن ساعدا 
علـــى تحقيق فوز عريـــض واصل به 

سماوي الرفاع نتائجه اإليجابية.
وبارك شمســـان لمجلـــس إدارة ناديه 
وأفـــراد فريقـــه مـــن جهازيـــن فنـــي 
وإداري والعبيـــن، مبيًنـــا أن الرفـــاع 
يمتلك جهاًزا فنًيا على مستوى عال 

أخـــرج الفريق مـــن الضغوطات قبل 
لقـــاء النجمة، مؤكـــًدا النظـــر بأهمية 
الرفـــاع  أمـــام  المقبـــل  اللقـــاء  نحـــو 
الشـــرقي وال شـــيء ســـوى تحقيـــق 

الفوز.

تاج: الجزائية أعادت الحالة شمسان: الهدف المبكر ساعدنابوغمار: حققنا األهم

بعــد صــدور الجــدول الجديــد لمباريات الجولــة الثامنة عشــرة من دوري 
ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكــرة القــدم للموســم الرياضــي الجــاري 2019 - 
2020، عبر عدد من جماهير ناديي المحرق والمنامة عن استيائهم الكبير 

إلقامة المباراة على استاد النادي األهلي.

بإقامـــة  النادييـــن  جماهيـــر  ودعـــا 
لنقـــل  آخـــر؛  المبـــاراة علـــى ملعـــب 
الهـــواء  علـــى  للجمهـــور  المواجهـــة 
البحريـــن  قنـــاة  عبـــر  مباشـــرة 
الرياضية، حيث إن المباريات التي 
تقـــام علـــى اســـتاد النـــادي األهلـــي 

يتعذر نقلها من قبل القناة ألســـباب 
فنيـــة بينمـــا تنقل مباريـــات الدوري 
التي تقام على استاد مدينة خليفة 
الرياضية واســـتاد الشـــيخ علي بن 

محمد آل خليفة بنادي المحرق.
وفـــي ظل عـــدم الســـماح للجماهير 

بحضـــور مباريات الـــدوري كإجراء 
احترازي مـــن وباء فيروس كورونا 
الجماهيـــر  فـــإن   ،)19  – )كوفيـــد 
تطالـــب بتغييـــر موعـــد المبـــاراة أو 
نقلهـــا لملعب آخـــر إلتاحـــة الفرصة 
فـــي  فريقهمـــا  لمتابعـــة  أمامهـــم؛ 
المســـابقة،  مـــن  األخيـــرة  الجولـــة 
خصوصـــا جماهيـــر نـــادي المحـــرق 
التـــي ينافـــس فريقهـــا علـــى بطولة 
لقـــب الـــدوري، حيـــث أصبـــح النقل 
المباشر عبر التلفزيون واإلذاعة هو 

المتنفس الوحيد للجماهير.

وكان اتحـــاد الكـــرة أصـــدر جـــدول 
مبـــاراة  بإقامـــة  الثامنـــة  الجولـــة 
األهلـــي والشـــباب يـــوم األربعـــاء 7 

أكتوبـــر على اســـتاد مدينـــة خليفة 
الرياضيـــة، وفـــي ذات اليوم يلتقي 
الحد والبسيتين على استاد الشيخ 

علي بن محمد آل خليفة، كما يلتقي 
فـــي اليوم ذاتـــه المنامـــة والمحرق 
على اســـتاد النـــادي األهلي، فيما لم 

يحدد االتحاد مكان وموعد مباراة 
الحالـــة والنجمـــة والرفاع الشـــرقي 

والرفاع.

ــر الـــقـــنـــاة الـــريـــاضـــيـــة ــبـ ــل الـــلـــقـــاء عـ ــقـ ــذر نـ ــعـ ــتـ لـ

جماهير المحرق والمنامة تطالب بتغيير ملعب المواجهة

من مباريات دوري ناصر بن حمد الممتاز
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احتفــال البطل ينطلق بحافلة مكشــوفة مــن ناديه إلى االســتاد ويعود لالحتفــال مع جماهيره

سبورت

أحمد مهديأحمد مهدي

أحمد مهدي

أحمد بوغمار
حمد شمسان

خالد تاج



قريبا يمكن أن تتحول األشياء في صالحك.

عليك أن تعمل بحكمة في األمور المالية.

أنت بحاجة إلى خطة مالية جيدة في هذا 
الوقت.

من الممكن أن ينظر كبار المسؤولين إلى عملك 
الشاق.

إذا كنت تدير شركة، فيمكنك تحقيق نجاح جيد.

عملك الجاد سيؤتي ثماره وستحصل على فوائد.

على الصعيد االقتصادي، سيكون اليوم جيًدا.

قد تظهر مشكلة مفاجئة في حياتك الشخصية.

وظف طاقاتك لتعزيز استقرار موازنتك.

زاول بعض األلعاب الرياضية الجماعية الخفيفة.

يدعمك القدر ويأتيك االنفراج في الوقت 
المناسب.

استمع إلى نصائح األصدقاء فهي لمصلحتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

شــارك النجم أحمــد فهمي كضيف شــرف ضمن أحداث 
مسلســل “إســعاف يونس”، الــذي يعد أولــى بطوالت 
النجــم محمد أنور المطلقة، ويتــم عرضه على منصة” 
وتش الرقمية.  ويجســد أنور من خالله شخصية دكتور، 

من تأليــف فاروق هاشــم ومصطفى عمــر، ومن إخراج 
معتز التونى، وإنتاج ســينرجي. ويعد ثاني المسلسالت التي 

تقــوم على إنتاجها بعدما قدمت منذ فترة مسلســل “شــديد الخطورة”، من 
بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى، ومن إخراج حسام علي.

حرصــت المطربــة اإلماراتيــة أحــالم الشامســي على 
طمأنت جمهورهــا لحالتها الصحية في اليوم الثالث 
مــن خوضهــا تجربة لقاح فيــروس كورونــا في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
ونشــرت أحالم عبر حســابها فــي “تويتر”، صــورة لها 

وعلقت “مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم 
اللي أخذته لكوفيد 19 الحمد لله كل شيء ممتاز وأنا مرتاحة جًدا وثقتي في 

بالدي أنها صاحبه الريادة دائًما اسأل الله أن ينفع به اإلنسانية جميًعا”.

كشــف حمادة هالل عن سبب تأجيل طرح أغنية “طحن 
في طحن”، المقرر طرحها منذ فترة.

وقــال “إن األغنيــة لهــا مــود خــاص وصنعــت لفترة 
محــددة، لكنها ال تتوافــق اآلن مع أجــواء كورونا لذلك 

سيتم تأجيلها قليال”.
على الجانب اآلخر، أحيا هالل حفال بمسرح الزمالك الجمعة 

الماضيــة، وقدم عدًدا من أغانيه الشــهيرة، منها “بحبك آخر حاجة، وجمالها 
اوه ال ال، ومش هقول”.

“طحن في طحن”أحالم ولقاح كورونااسعاف يونس
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الرميثي: أصحاب المتاحف المنزلية يملكون كنوزا من القطع التراثية
أكـــد الفنان خليل الرميثـــي على أهمية 
البحرينـــي  التـــراث  علـــى  المحافظـــة 
األصيـــل ودعـــم كل من يهتـــم بالتراث 
المنزليـــة  المتاحـــف  أصحـــاب  خاصـــة 
الذيـــن يملكـــون كنـــوزا مـــن “األنتيـــك” 
وأحد أبرز هؤالء علي مســـاعد صاحب 
المتحـــف الشـــهير فـــي البســـيتين الذي 
يعـــد معلمـــا تراثيـــا ومرجعـــا للذكريات 
القديمـــة، ويضم بيـــن جدرانه أكثر من 

مليون قطعة من مختلف العصور.
جاء ذلـــك خالل زيارة عدد من الفانين 
لمتحـــف علـــي مســـاعد فـــي البســـيتين 
يـــوم الســـبت الماضـــي، حيـــث أخـــذوا 
جولـــة فـــي أرجـــاء المتحـــف المقســـم 
إلـــى عـــدة أقســـام منهـــا، ركـــن الغوص، 

وركـــن الحالق، وركن المدرســـة، وركن 
وركـــن  األســـتوديو،  وركـــن  “لبياعـــه”، 
تاريـــخ الطيـــران. ناهيـــك عـــن الوثائق 
والصـــور وعـــدة الغـــوص والكاميـــرات  
التي تعود إلـــى بدايات القرن الماضي، 
ومالبـــس  وأواٍن  تســـجيل  وأجهـــزة 

وأثاث وغيرها.
بـــدوره، أعرب الفنـــان أمين الصايغ عن 
إعجابه الكبير بما يحتويه متحف علي 
مســـاعد من قطـــع تراثية نـــادرة، تعود 
باإلنســـان إلى أيـــام زمـــان، موضحا أن 
زيارة مثل هذه المتاحف المنزلية ليس 

فيهـــا متعـــة فحســـب، وإنمـــا مشـــاهدة 
التاريـــخ عبر نافـــذة الماضـــي وتعطينا 

دروسا في تغير أسلوب الحياة.
أمـــا الفنـــان جمـــال الســـيب، فقـــد بيـــن 
أن مملكـــة البحريـــن تزخـــر بمثـــل هذه 
تســـتقطب  التـــي  المنزليـــة  المتاحـــف 

الـــزوار مـــن كل األعمـــار، داعيـــا أولياء 
إلـــى هـــذه  أبنائهـــم  إلـــى أخـــذ  األمـــور 
حيـــاة  واكتشـــاف  للتعـــرف  المتاحـــف 

“األولين”.
يذكر أن علي مساعد بدأ مع هواية جمع 
األنتيك في سن العاشرة، وتحديدا في 

العـــام 1980، حيـــث اتجه أوال إلى جمع 
الطوابع وتبادلها مع األصدقاء، وبعدها 
أصبح مندوبا في مجلة ماجد الشهيرة، 
اتســـعت رقعـــة الصداقـــات  ومـــن هنـــا 
التســـعينات  بدايـــة  ومـــع  والعالقـــات، 
ابتعـــد عـــن هـــذه الهوايـــة واتجهت إلى 
كـــرة القـــدم فـــي نـــادي البســـيتين، بيـــد 
أن حبـــه للتـــراث وجمع القطـــع كان في 
قلبـــه، وذات يوم شـــاهد صديقا يمتلك 
ألبـــوم طوابع قديمـــة جدا وعرض عليه 
شراءه بأي ثمن، وهذه هي المحطة كما 
يقول مســـاعد التي وضعته على طريق 
هواية جمع األنتيك، حيث استطاع في 
ســـنة واحدة فقط أن يجمع “كل طوابع 
العـــام  األول  اإلصـــدار  مـــن  البحريـــن” 

1932 وحتى 2005

6 أكتوبر

1981
اغتيال الرئيس المصري محمد 

أنور السادات أثناء العرض 
العسكري المقام بمناسبة ذكرى 

حرب أكتوبر، وقام بتنفيذ 
العملية خالد 
اإلسالمبولي 

الذي أعدم في 
وقت الحق.

 1903
مولد عالم الفيزياء اإليرلندي إيرنست والتون، الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء العام 1951.

1787
القائد العثماني حسن باشا جزايرلي يغادر مصر بعد فشله في القضاء على المماليك.

 1979
البابا يوحنا بولس الثاني يستقبل في البيت األبيض ليكون أول بابا يستقبل فيه.

 2014
جون أوكيف وماي بريت موزر وإدوارد موزر يفوزون بجائزة نوبل في الطب.

 2017
منظمة الحملة الدولية إللغاء األسلحة النووية تحصل على جائزة نوبل للسالم.

وجهت النجمة 
سلمى حايك 

التهنئة البنتها 
فالنتينا؛ 

بمناسبة عيد 
ميالدها، 

وعلقت: “لم 
أرغب أبدا 

بوجود شخص ما 
بقدر ما تمنيت أن 
تدخلي حياتي. 

نشكرك على 
حضورك قبل 

ثالثة عشر 
عاما في يوم 
مثل اليوم“.

tariq_albahhar

زوي ديشانيل: “أحافظ على جمال شعري بالطبيعة والغناء”

أكـــدت الممثلـــة األمريكيـــة الجميلـــة زوي ديشـــانيل أنهـــا 
تعيـــش اليوم أســـعد أوقاتها مـــع زوجها الممثـــل جوناثان 
سكوت الذي ظهر في حياتها بالوقت المناسب، خصوصا 
مـــع جاكـــوب  فاشـــلة  زواج  تجربـــة  مـــن  بعـــد خروجهـــا 
بيتشـــنيك استمرت 4 ســـنوات، وأثمرت ابنتها إليس أوتر 
وابنها شـــارلي وولف، خصوصا وان هناك أشياء مشتركة 
كثيـــرة بينهمـــا، مـــن بينهـــا الموســـيقى ومشـــاهدة األفالم 

والمســـرحيات، وترديد أناشـــيد الكريسماس، إلى جانب 
روح الدعابة والمرح. 

sty�  النجمـــة جلســـت فـــي لقـــاء طويـــل مع موقـــع
lecaster.com عـــن حياتها والتمثيل وأمور كثيرة 

حولها:
”هنـــاك الكثيـــر مـــن الموســـيقيين الذيـــن تحولـــوا إلى 

ممثليـــن، ونوع ما نجحوا في هذا التحول، ولكن ليس 
الكثيـــر مـــن الممثلين الذيـــن تمكنوا مـــن االنتقال بنجاح 

إلى الموســـيقى”، هكـــذا تؤكد قول ديشـــانيل، وفي نفس 
الوقت ال تصور نفسها دوما في فرقة موسيقية، أو الغناء 
بمفردها في المســـتقبل، فهي ســـعيدة بهـــذه الموهبة، وال 
تستطيع أن تتخيل أي مهنة موسيقية أخرى: “ليس لدي 
أي حاجـــة إلـــى ذلك حقـــا حاليـــا“، وال تعتبر نفســـها أكثر 
عازفة أو ممثلة متخصصة، لكنها تعتبر نفســـها كلتيهما. 
وتقـــول: “كنـــت موســـيقية دومـــا وممثلـــة دائمـــا. ورغم 

أنهـــا تعشـــق ســـيطرة الموســـيقى عليهـــا بشـــكل أكبر من 
سيطرة األفالم أو المسلسالت التلفزيونية، فإن ديشانيل 

ســـوف تختـــار أحدهمـــا اآلخـــر دوما فـــي ترابط تـــام، من 
دون االســـتعانة بأحد، وأقوم بنفســـي بكتابة الموســـيقى، 
فـــي حيـــن أن العمـــل في فيلـــم أو عرض ما هـــو العمل مع 
أشـــخاص كثيريـــن هنـــا وهنـــاك، وكل شـــخص لديـــه هذه 
والمحـــددة  للغايـــة  الصغيـــرة  المهمـــة 
للغاية والمهمة جدا، يحتاج الكثير 
المشـــاركة  إلـــى  األشـــخاص  مـــن 
منهـــم ممتـــع  فـــكل  األمـــر،  فـــي 
للغاية. ولكـــن األمر مختلف في 
تتطلـــب  ال  التـــي  الموســـيقى 
الكبير. وأتحكـــم  العـــدد 
أكثر فيها“، حيث تشتهر 
بعالمتهـــا  ديشـــانيل 

التجارية باســـم ”هـــو وهي“ في مجال الغنـــاء، إلى جانب 
األدوار التي تلعبها في البرامج التلفزيونية واألفالم.

وبعيدا عن الغناء تحافظ ديشـــانيل على شـــعرها الكثيف 
والمعروف عنها في األعمال الســـينمائية بأشـــياء طبيعية 
فقـــط كما تقـــول، وتبتعد عن وضـــع الكثير مـــن الصبغات 
مثـــل مـــا حدث في فيلم “إلف”، لكنها توقفت عن ذلك بعد 
ذلك، وعادت إلى لون شعرها األصلي، وهو البني الغامق، 
وتشـــير إلـــى أن وراثـــة مـــن أســـرتها الذيـــن جميعهم ذات 
الشـــعر البني، بما في ذلك أختها إميلي ديشـــانيل: “شعري 
هـــو نفس لون حياتـــي بالكامل إلى حد كبير، شـــعري بني 
داكـــن بشـــكل طبيعي، وإذا نظـــرت إلى عائلتـــي، فإن أبي 
لديه شـــعر بني داكن، أمي لديها شعر بني داكن، شقيقتي 

لديها شعر بني، وكل اإلشارات تشير إلى الشعر البني”.

يعد أكتوبر الوردي شـــهرا للتوعية بمرض ســـرطان الثدي منذ ســـنة 
٢٠٠٦، حيث اهتم المختصون في هذا الشهر بزيادة مستوى توعية 
اإلنـــاث؛ ألنهن أكثر عرضـــه باإلصابة به، وفي هذا الشـــهر بالتحديد 
تقـــوم وزارات الصحة بأنحاء العالم كافة بإجراء فحوصات مبكرة 
للكشـــف المبكـــر عنه، كفحـــص ذاتي أو إجـــراء فحـــص ماموجرام؛ 
الكتشاف التغيرات التي قد تصبح غير طبيعية في أنسجة الثدي.

وهذا النوع من أنواع السرطان أكثر شيوعا في العالم بعد سرطان 
الرئـــة، ويعتبـــر في المرتبـــة األولى عند النســـاء عالميـــا؛ لذا منحت 
وزارات الصحـــة التوعيـــة أهميـــة لهـــذا المـــرض، وذلـــك عـــن طريق 
تعريـــف النـــاس بأعراضـــه وكيفيـــة عالجـــه، كما 
حثـــت وزارت الصحـــة علـــى االســـتمرار فـــي 
توعيـــة النســـاء خصوصـــا بأهميـــة إجـــراء 
الفحوصـــات المبكـــرة والدوريـــة؛ من أجل 

سالمتهن.
ســـيقل  االســـتثنائية  الســـنة  هـــذه  وفـــي 
العالـــم مـــن توعيـــة المجتمع لهـــذا المرض؛ 
بســـبب جائحة كورونا الذي ينشـــغل العالم 
بـــه، والـــذي وصل عـــدد وفيات العالـــم قرابة 
المليونيـــن نســـمة فـــي كافة أنحـــاء العالم، 
ولكننا يجب أال ننسى مرضى هذا الداء 
العضـــال الذي يتعالج معظم مصابيه 
أن  هللا  ندعـــو  كمـــا  بالكيمـــاوي، 

يشفي كل مريض بهذا المرض. 

كتب: طالب اإلعالم محمد حميدان
جامعة البحرين

أسامة الماجد

أكتوبر الوردي .. في ظل كورونا

ترجمة: طارق البحار

الرميثي وصاحب المتحف علي مساعد



“ألبـــا”  البحريـــن  ألمنيـــوم  شـــركة  فـــازت 
جائـــزة  وهمـــا  مرموقتيـــن،  بجائزتيـــن 
الشركة الرائدة وجائزة أفضل متخصص 
فـــي مجـــال عالقـــات المســـتثمرين فـــي 
البحريـــن، وذلـــك خـــالل مؤتمـــر وحفـــل 
توزيـــع الجوائز الســـنوي لجمعية عالقات 
المســـتثمرين ب الشرق األوســـط الذي عقد 
على المنصة االفتراضية بتاريخ 22 و23 

سبتمبر الماضي.
عالقـــات  جمعيـــة  جوائـــز  حفـــل  ويعـــد 
أكبـــر  األوســـط  بالشـــرق  المســـتثمرين 
الشـــرق  حـــدث مـــن نوعـــه فـــي منطقـــة 
األوســـط وشـــمال أفريقيا )مينـــا(، وُيعنى 
بتكريـــم الشـــركات ومتخصصي عالقات 
فـــي  بـــارز  دور  لهـــم  ممـــن  المســـتثمرين 
تطويـــر هـــذا القطـــاع فـــي المنطقـــة. كما 
يمثـــل الحدث منصـــة للشـــركات المحلية 
المدرجـــة في البورصة وكذلك الشـــركات 

الدولية والمستثمرين والمحللين الماليين 
التنظيميـــة  والهيئـــات  والمستشـــارين 
لتبادل الخبرات حول أفضل الممارســـات 

ومناقشة تحديات السوق.
وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة ألبا، علي 
البقالـــي “ال يمكننا التنبؤ بما تنطوي عليه 

ظروف الســـوق، ولكن لدينا هذه الفرصة 
لـــدى  إيجابـــي  انطبـــاع  لتـــرك  المتاحـــة 
المســـتثمرين والمؤسســـات الماليـــة على 
حـــد ســـواء. نحـــن مســـرورون بالحصول 
مرة أخـــرى على هذا التكريـــم في مؤتمر 
وحفـــل توزيـــع الجوائز الســـنوي لجمعية 
عالقـــات المســـتثمرين ب الشـــرق األوســـط 
لعـــام 2020 نظيـــر انضباطنـــا فـــي مجال 
تجـــاه  والتزامنـــا  المســـتثمرين  عالقـــات 

األطراف المعنية بالشركة”.
وأضاف “أود أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئة 
المســـتثمرين  لعالقـــات  اإلداري  المديـــر 
والتأمين وسكرتارية الشركة إيلين هالل 
وفريـــق عالقـــات المســـتثمرين بالشـــركة 
على هذا اإلنجاز، وشكرهم على تمرسهم 
فـــي االرتقاء بعالقـــات المســـتثمرين في 
الشـــركة على مســـتوى المنطقـــة وتقديم 

القيمة األفضل للمساهمين”.

أعلنت شركة نســـيج، عن تسجيلها 
لنســـبة بحرنـــة 81 % خـــالل العـــام 
الجاري 2020، محققة زيادة بنسبة 
5 % مقارنـــة مع النســـبة المســـجلة 

في العام 2018. 
البشـــرية  المـــوارد  رئيـــس  وقـــال 
والشؤون اإلدارية في شركة نسيج 
عامر جناحي “تفخر شـــركة نســـيج 
بأن تكون من الشـــركات البحرينية 
الوظائـــف  بحرنـــة  فـــي  الرائـــدة 
وتوفير أفضل فرص العمل للكوادر 
البحرينيـــة المؤهلـــة بوصولنا حاليًا 
الشـــركة  وتطمـــح   ،%  81 لنســـبة 
بتحقيـــق نســـبة بحرنـــة أعلـــى فـــي 
الفتـــرة القادمـــة تصـــل الـــى 85 % 
والحفـــاظ علـــى هـــذه النســـبة فـــي 
المســـتقبل المنظـــور، بمـــا ينســـجم 
مـــع اســـتراتيجية الموارد البشـــرية 

المؤسســـية لـــدى الشـــركة لتوطين 
الوظائف الُمتاحة بالشركة”.

وأضـــاف جناحـــي “تبحـــث شـــركة 
المواهـــب  عـــن  دائمـــًا  نســـيج 
بخبـــرات  تتمتـــع  التـــي  البحرينيـــة 

جيدة ومؤهالت عالية.

كما تدعـــم اإلدارة عنصـــر التدريب 
والتأهيـــل لجميع الـــكادر الوظيفي 
وفرق العمـــل، إضافة إلى مســـاندة 
الموظفيـــن الراغبين بنيل مؤهالت 
أي  عنـــاء  تكبـــد  دون  احترافيـــة 
تتكفـــل  حيـــث  دراســـية،  نفقـــات 
الشركة بتغطية كامل المصاريف”. 

وتابع جناحي “ضمن استراتيجيتها 
المؤسســـية، تؤمـــن شـــركة نســـيج 
بأهمية تخريج جيـــل واعد وكفء 
للمســـاهمة فـــي االرتقـــاء بمســـتوى 
العقـــاري، ولذلـــك  التطويـــر  قطـــاع 
مـــع  وبالتعـــاون  الشـــركة  تحـــرص 
جامعـــة البحرين وجامعـــات أخرى 
للخريجيـــن  الفرصـــة  إتاحـــة  علـــى 
وطلبـــة الجامعـــات باالســـتفادة من 
فتـــرة التدريب في مختلف أقســـام 

الشركة“.

علي البقالي عامر جناحي

ــرق األوســـط ــش ــال ــات الــمــســتــثــمــريــن” ب ــاقـ مـــن “عـ ـــة ـــة للكفـــاءات الوطني ـــة عمـــل مثالي ـــر بيئ جناحـــي: توفي

“ألبــا” تحصـــد جـائـزتيــن مـرموقتيــن “نسيج”: 81 % نسبة البحرنة خالل العام 2020

ا استخدام “السيكودراما” لتحسين كفاءة المعاقين ذهنيًّ
اســتطاعت دراســة علمية حديثة في إثبات فاعلية برنامج )السيكو دراما( 
فــي تحســين الكفــاءة االجتماعيــة لألطفــال المعاقيــن ذهنيًا. حيــث أثبتت 
الباحثــة ســارة ســعود العنــزي قــدرت هــذا النــوع العالجــي علــى تحســين 
الكفاءة االجتماعية لألطفال المعاقين ذهنيًا على مستويات: الحفاظ على 
الممتلــكات العامــة، االعتذار عــن الخطأ، التعبير عن المشــاعر واالنفعاالت، 
التواصل مع اآلخرين، بناء العالقات )الصداقة(، حل المشكالت والخالفات.

إطـــار  فـــي  جـــاءت  النتائـــج  هـــذه 
مناقشـــة الدراســـة العلميـــة )فاعلية 
برنامـــج قائـــم علـــى الســـيكو درامـــا 
االجتماعيـــة  الكفـــاءة  تنميـــة  فـــي 
ذهنيـــًا(.  المعاقيـــن  األطفـــال  لـــدى 
والتـــي قدمت كجزء مـــن متطلبات 
الحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير 
مـــن جامعـــة الخليـــج العربي، قســـم 
صعوبات التعلم واإلعاقات النمائية، 

تخصص اإلعاقة الذهنية.
علـــى  درامـــا(  )الســـيكو  تعـــرف  و   

انهـــا إحدى أشـــكال العالج النفســـي 
الجماعي القائـــم على مبدأ التلقائية 
فـــي األداء، حيـــث يقـــوم المريـــض 
)البطـــل( بتمثيل مواقف حياتية من 
الماضي أو الحاضر والمســـتقبل في 
إطـــار الجماعة فيعبر عن نفســـه في 
إطـــار مســـرحي بحريـــة، ممـــا يتيح 
له التنفيس االنفعالي، واالســـتبصار 
مهاراتـــه  وتحســـين  بمشـــكالته، 

وتعامالته.
إلى ذلـــك، أوصـــت الباحثـــة بتأهيل 

النفســـيين  االختصاصييـــن 
فـــي  العامليـــن  واالجتماعييـــن 
المؤسســـات االجتماعيـــة والتربوية 
الســـيكودراما،  اســـتخدام  علـــى 
مـــع  التعامـــل  فـــي  وتوظيفهـــا 
المشـــكالت االجتماعيـــة واالنفعالية 
المختلفـــة لـــدى األطفـــال المعاقيـــن 

ذهنيًا. 
بالتدخـــل  باالهتمـــام  أوصـــت  كمـــا 
الســـيكولوجي متمثـــالً فـــي البرامج 

االرشادية السيكودرامية، واالقتناع 
بـــدور هذه البرامج في تغيير الواقع 
التربـــوي لألطفـــال المعاقيـــن ذهنيًا 

فيما يواجهون من مشكالت. 

االهتمـــام  ضـــرورة  علـــى  وحثـــت 
بتدريب اآلباء والمعلمين والمعلمات 
على اســـتخدام فنيات السيكودراما 
الكفـــاءة  تنميـــة  فـــي  المتنوعـــة 

االجتماعية لدى األطفـــال المعاقين 
ذهنيًا. إلى جانب اســـتثمار المسرح 
المدرسي وتهيئة المجتمع المدرسي 
الســـتخدام وتطبيـــق الســـيكودراما 
العالجيـــة  الثالثـــة  بأشـــكالها 
والترفيهيـــة  التربويـــة  والتعليميـــة 
الترويحية بشـــكل متكامل ومستمر 
وتفريـــغ  االنفعالـــي  التنفيـــس  فـــي 
لألطفـــال  العدوانيـــة  الشـــحنات 

المعاقين ذهنيًا.
أعـــدت  الدراســـة  أن  إلـــى  يشـــار 
مريـــم عيســـى  الدكتـــورة  بإشـــراف 
الشـــيراوي، أســـتاذ التربيـــة الخاصة 
المشـــارك في قســـم صعوبات التعلم 
بجامعة الخليج العربي. وبمشـــاركة 
الدكتور ســـعد الخميسي أستاذ علم 
النفـــس والتربيـــة الخاصة المشـــارك 

في جامعة الخليج العربي.

دراسة علمية 
بجامعة الخليج 

أثبتت فعالية 
البرنامج
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

ســـلط نـــادي روتاري المنامة مؤخـــًرا الضوء على الجهود الجبـــارة التي تبذلها 
الفـــرق الطبية التـــي تعمل في الصفوف األولى فـــي مكافحة جائحة فيروس 
كورونا )كوفيد 19-( ومعالجة المرضى. جاء ذلك خالل االجتماع األســـبوعي 
االعتيادي للنادي، والذي تم عقده عبر وسائل االتصال المرئي، بحضور رئيس 
نـــادي روتـــاري المنامـــة، مرجـــان مـــدارا، إضافة إلى عـــدد من أعضـــاء النادي، 

والضيوف، ورؤساء وأعضاء نوادي روتاري في البحرين.
وخالل االجتماع، أكدت مرجان مدارا على الدور الرئيســـي الذي تلعبه الفرق 
الطبيـــة في مكافحة الفيروس وحماية المجتمعـــات من األمراض، كما عبرت 
عـــن بالـــغ االمتنان والتقديـــر لفريـــق البحرين بقيـــادة صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، ولي العهـــد، نائب القائد األعلـــى، والنائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، واللجنـــة الوطنية لمكافحة فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد19-(، علـــى دورهـــم الفعـــال فـــي قيـــادة الجهـــود المبذولـــة لمكافحـــة 
الجائحـــة؛ األمر الذي جعـــل مملكة البحرين محل إشـــادة وتقدير دولي؛ نظًرا 

إلدارتها لألزمة بشكل فّعال.
وتم تقديم شـــرح للحضور عـــن دور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة في تنظيـــم القطاع الصحي في البحريـــن والتأكد من امتثال جميع 

مؤسسات الرعاية الصحية بأعلى المعايير الدولية في هذا المجال.

“روتاري المنامة” يستعرض الجهود الطبية لمكافحة “كورونا”

ــت” ــاسـ ــودكـ ــبـ لـــرعـــايـــة الـــمـــدونـــات الــصــوتــيــة “الـ

“زين البحرين” تطلق منصة “أصوات”

أطلقـــت زيـــن البحريـــن، مبـــادرة “أصـــوات”، وهـــي 
الصوتيـــة  البرامـــج  لرعايـــة  مخصصـــة  مبـــادرة 
للمتحدثيـــن التـــي تركـــز علـــى مواضيـــع متنوعـــة 
ذات أهميـــة للمجتمـــع المحلـــي. تـــم إطـــالق هـــذه 
المبـــادرة تماشـــيًا مع مبـــادرات زيـــن البحرين التي 
المســـئولية االجتماعيـــة لشـــركة  تتعلـــق بأنشـــطة 
زيـــن البحريـــن بمـــا يتماشـــى مـــع أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة لألمـــم المتحـــدة. ومـــن خـــالل شـــعار 
“أصـــوات متنوعـــة، أفكار فريدة”، تهـــدف الحلقات 
التـــي تتم رعايتها لربط المفكريـــن وصناع التغيير 
بأشـــخاص ذو تفكير مشـــابه ومستخدمي األجهزة 
المحمولـــة من خالل مكتبة متنوعـــة من المحتوى 

الصوتي.
تنطلق “أصوات” مع الناشطة البيئية هيا الدوسري 
بأســـم  العربيـــة  باللغـــة  بيئـــي  بودكاســـت  بـــأول 
Green Sprouts لنشـــر الوعـــي البيئـــي ومناقشـــة 
الموضوعـــات العلميـــة واالجتماعيـــة التي تســـاعد 

على تحسين الحياة.
يركز بودكاست Green Sprouts على االهتمامات 
مـــع  بالتعـــاون  محتملـــة  حلـــوالً  ويقـــدم  البيئيـــة 

خبـــراء يتـــم اســـتضافتهم بانتظـــام. باإلضافة إلى 
ذلك، يقدم البودكاســـت مســـاحة يمكـــن للناس من 
خاللهـــا مشـــاركة ممارســـاتهم وأفكارهـــم الصديقة 

للبيئـــة التـــي تلهم المســـتمعين وتســـاعد في جعل 
كوكـــب األرض مكانًا أفضل للعيش فيه. وســـيكون 
البودكاســـت متاًحـــا عبـــر تطبيقـــات ســـاوندكالود 

واآلبل بودكاستس وتطبيقات البث األخرى.
وقـــال المدير التنفيذي إلدارة االتصال المؤسســـي 
وعالقات المستثمرين لدى الشركة، الشيخ عبدهللا 
بن خالد آل خليفة، “كثير من الناس، وال سيما جيل 
األلفية، قاموا بتبني البودكاست كمنصة لالستماع 
ألفكار مختلفة ومعاصرة، وأدركنا أن هناك اهتماًما 
لذلك في المنطقة. ولـــرد الجميل للمجتمع وكجزء 
مـــن التـــزام شـــركة زين البحريـــن بأهـــداف التنمية 
المستدامة، حرصنا علــــى رعاية حلقات بودكاست 
فريـــدة تلهم اآلخرين. فيما يعمل فريقنا باســـتمرار 
علـــى تقديـــم أفـــكار جديـــدة توفـــر محتـــوى فريد 
وتقـــدم خدمات مفيدة لعمالئنـــا. من خالل إطالق 
“أصـــوات”، فإننـــا نرنـــو للوصـــول إلى مســـتخدمي 
زيـــن البحرين بطرق مختلفـــة بالتعاون مع صانعي 
البودكاست المحليين واإلقليميين الذين يناقشون 
بـــأن  متفائلـــون  ونحـــن  مغـــزى،  ذات  مواضيـــع 

المستمعين سيستفيدون منها بشكل كبير”.

“مـــع شـــهر  البحريـــن فعاليـــة  نظمـــت غرفـــة 
التوعيـــة بســـرطان الثـــدي”، وتأتـــي بالتزامن 
مع الشـــهر العالمـــي للتوعية بســـرطان الثدي، 
الذي يصادف شـــهر أكتوبر من كل عام، ضمن 
البرامـــج التـــي تطرحها لجنة الســـعادة بغرفة 
البحريـــن، بحســـب توجيهـــات رئيـــس الغرفة 

سمير ناس.
 ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار الجهود 
التي تقوم بها غرفة البحرين لتحسين جودة 
حيـــاة موظفاتهـــا وتعزيز ســـالمتهن الصحية 
والنفســـية وتمكينهن من التمتع بحياة كريمة 
وآمنة في جميع مراحلهن العمرية، وتوســـيع 
خيـــارات العمـــل المتاحة للمـــرأة لتكون قيمة 

مضافة في المجتمع.
المشـــاركة  علـــى  البحريـــن  غرفـــة  وتحـــرص 

فـــي فعاليـــات ذات صلة بنشـــر الوعي بمرض 
سرطان الثدي في أوساط النساء البحرينيات 
وأعمارهـــن،  مســـتوياتهن  اختـــالف  علـــى 
خصوصـــا وأن إيـــالء أهميـــة خاصـــة لصحـــة 
المرأة من شـــأنه أن يعود بالفائدة ليس عليها 
فقـــط وإنما على اســـتقرار األســـرة والمجتمع 

البحريني عموما.
وفي هذا الصدد، تعتزم الغرفة تنظيم فعالية 
توعويـــة لموظفاتهـــا حـــول مـــرض ســـرطان 
الثـــدي، ســـيتم خاللهـــا تقديـــم شـــرح مفصل 
بأعـــراض المـــرض والســـبل الكفيلـــة بالوقاية 
مـــن اإلصابة به، وتســـليط الضوء على أهمية 
عـــن  فضـــال  المبكريـــن  والكشـــف  الفحـــص 
الوســـائل الوقائيـــة والفحوصات الشـــخصية 

والطبية الالزمة.

ــا ــه ــات ــف ــوظ ــن جــــــودة حـــيـــاة م ــي ــس ــح ــت نــظــمــت فـــعـــالـــيـــة ل
“الغـرفــة” تـدعــم التوعيــة بسـرطــان الثـــدي
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“رؤية الوعد، سلمان بن حمد” يواصل حمل اسم البحرين للعالمية

دعوى خلع بسبب 
الفنانة ياسمين صبري

حقــق الفيلــم الوثائــق “رؤيــة الوعــد، ســلمان بــن 
حمــد” للمخرجــة البحرينيــة إيفــا داود خالل عام 
2020م منجــزات كثيــرة، حيــث تــم عرضــه فــي 
مهرجانات أفالم عالمية وحظي بإشادات واسعة 
وحصــل علــى عــدد مــن الجوائــز وتــم عرضه في 
مختلــف الصــاالت فــي مدن كبــرى بأميركا، آســيا 

وأوروبا.   
ففــي الواليــات المتحــدة األميركيــة القــى الفيلم 
صــدى واســعًا وحصــل علــى الجائــزة الفضية من 
االمتيــاز  وجائــزة  لألفــالم،  هيوســتن  مهرجــان 
ألفضل فيلم وثائقي، أفضل تأثير على المشــاهد 
وأفضــل مونتــاج مــن مهرجــان “WRPN” للمــرأة 
الدولــي لألفالم. كذلك شــارك الفيلم في مهرجان 
بجائــزة  للفــوز  رســميًا  وترشــح  لألفــالم  داالس 
الفيلم الوثائقي القصير، وتم عرضه في مهرجان 
وثائقيــات بال حدود الدولــي لألفالم، مهرجان “ال 
للعنــف” العالمــي لألفالم، مهرجــان جزيرة فليكرز 
أفضــل”  “مــدن  مهرجــان  لألفــالم،  الدولــي  رود 

لألفالم ومهرجان مارينا ديل ريه لألفالم.  
وفي آســيا، حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم 
تعليمــي وجائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي وجائــزة 
أفضــل مخــرج مــن كارنافــال الفيلــم العالمــي في 
ســنغافورة. كما تم عرضه في مهرجان سوتشــي 
لألفــالم ومهرجــان الليالــي البيضــاء فــي ســانت 
بطرســبرغ بروســيا، مهرجان طوكيــو ليفت أوف 
لألفــالم باليابان، مهرجان لبنان المســتقل لألفالم 

ومهرجان بوني لألفالم القصيرة في الهند. 
فــي  حضــور  للفيلــم  فــكان  أوروبــا  فــي  أمــا 

مهرجــان “ARFF” لألفــالم فــي باريــس بفرنســا، 
مهرجــان”ARFF” لألفالم في أمســتردام بهولندا، 
رومــا  فــي  المســتقلة  بريزمــا  جائــزة  مهرجــان 
ومهرجان األفالم العالمي االجتماعي في نابلولي 
بإيطاليــا ومهرجان دبلن الدولي لألفالم القصيرة 

والموسيقى في أيرلندا.   
يذكــر أن فيلــم “رؤيــة الوعــد، ســلمان بــن حمــد” 
نهايــة  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة  أنتجتــه 
ســنًة   20 بمســيرة  احتفــاء  وذلــك  2019م،  عــام 
علــى إطــالق برنامج ولــي العهد للمنح الدراســية 
العالميــة، وهــو من إخراج وتأليــف المخرجة إيفا 

داود ومّدته 28 دقيقة.  
وفــي مضمــون الصفحــة الرســمية للمهرجان ذكر 
القائمــون عليــه: “التعليــم هــو الثــروة الحقيقيــة 
لإلنســان، وأن هــذا الفيلم الوثائقــي “رؤية الوعد” 
هــو دليــل حي على اســتثمار البحريــن لمواطنيها 
والــذي يتيــح لهــم بناء أســاس قــوي لمســتقبلهم، 
وأن إعطــاء األولويــة للتعليــم مــن خــالل المنــح 

الدراسية هو أكثر من مجرد نعمة يمكن للشخص 
الحصــول عليها، ومن الجيــد أن تكون هناك مثل 
هــذه البرامــج التــي تســهم فــي تطويــر الطــالب 

وتصبح جزًءا مهًما لمستقبل البلد”.  
ويلقــى هــذا الفيلــم الضــوء علــى جهــود صاحــب 
الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي 
لرئيس مجلس الوزراء في االستثمار في العنصر 
البشــري والطاقــات البحرينية الواعــدة عبر تبني 
وإطالق مشــروع برنامج ســموه للمنح الدراســية 
العالميــة، الــذي يســتفيد منــه الطلبــة والطالبــات 
مــن خريجي المــدارس الحكوميــة والخاصة في 
الوثائقــي  الفيلــم  هــذا  ويأتــي  البحريــن.  مملكــة 
ضمــن رؤيــة هيئــة الثقافــة الرامية إلــى التعريف 
بالنشــاط العلمــي واألكاديمي الــذي تدعمه قيادة 
مملكــة البحرين الحكيمة، وللترويج للمكتســبات 

التاريخية والحضارية بالمملكة.

رفعــت إحــدى الســيدات المصريــات دعــوى خلــع علــى زوجها بســبب الفنانة 
المصرية ياسمين صبري، األمر الذي دفع الممثلة الشهيرة للتعليق.

وأثبتــت الزوجــة الشــابة فــي عريضــة دعــوى طلب الطــالق خلعــا أن زوجها 
اقتــرح عليهــا أن يمنحها كل مــا يلزمها من مال مقابل إجرائها عملية تجميل 

تجعلها قريبة الشبه من ياسمين صبري.
لكــن كان رد الســيدة علــى زوجهــا هو أنها طلبت منه أن يتزوج ســيدة أخرى 
تقبــل بعرضــه، وطلبــت الطــالق منــه بصــورة وديــة، لكنــه امتنــع عــن منحهــا 
حريتها بسبب صلة القرابة العائلية بينهما وعدم رغبته في إثارة أزمة داخل 

العائلة.
وعلقت الفنانة ياســمين على الواقعة قائلة إنها “تحب الســتات جدا وتنحاز 

لهن ودائما يزعجها أن نساء الشرق األوسط يصنفوا كدرجة ثانية”.

ألتــر  هارفــي  األميركيــان  حصــل 
والبريطانــي  رايــس  إم  وتشــارلز 
مايكل هوتون، على جائزة نوبل في 
الطــب )أو علــم وظائــف األعضــاء(؛ 
الكتشــافهم فيــروس التهــاب الكبــد 

“سي”.
فــي  الجائــزة  عــن  اإلعــالن  وعنــد 
ســتوكهولم أمــس االثنيــن، أشــارت 
لجنــة نوبــل إلــى أن عمــل الثالثــي 
رئيــس  مصــدر  تفســير  فــي  ســاعد 
عــن  ينتقــل  الــذي  الكبــد،  اللتهــاب 
طريق الدم والذي ال يمكن تفســيره 
بواســطة فيروســات التهــاب الكبد أ 

و بي.
جعــل  عملهــم  “إن  اللجنــة  وقالــت 
مــن الممكــن إجــراء اختبــارات الدم 
أنقــذت  التــي  الجديــدة  واألدويــة 

ماليين األرواح”. 
ســمح  “اكتشــافهم  وأضافــت 
بالتطوير الســريع لألدويــة المضادة 
للفيروســات الموجهــة ضــد التهــاب 
الكبــد ســي. ألول مرة فــي التاريخ، 
المــرض،  مــن  الشــفاء  اآلن  يمكــن 
مــا يرفــع اآلمــال فــي القضــاء علــى 
مــن  ســي  الكبــد  التهــاب  فيــروس 

سكان العالم”.

نشــر أحــد مســتخدمي تطبيق “تيــك توك” فيديو فريــد يظهر طريقة 
مبتكرة للتصالح مع زوجته.

ويظهــر فــي الفيديــو كيــف يقــوم الــزوج بإغــالق المــاء فــي الحمــام، 
وتعطيــل التلفزيــون، وفــك األضــواء قليــال، ووضــع الطناجــر علــى 
الرفــوف العاليــة في المطبخ، وقام بتغييــر إعدادات الهاتف، وإيقاف 

تشغيل الواي فاي.
 ثــم يبيــن الفيديــو الــذي حصــد أكثــر مــن 13 مليــون مشــاهدة كيــف 

يجلس الزوج وينتظر طلب زوجته المساعدة.
مــن جانبهم، أشــاد بعض المتابعين بفكــرة الرجل واصفين إياها بأنها 
رائعــة، بينمــا انتقــد البعــض اآلخر الفكــرة وكتب أحدهم “ســتتحدث 
إليك بالتأكيد... عن الطالق”، وقال آخر “ارقد في سالم.. أعتقد أنك 

عشت حياة طيبة”.

أميركيان وبريطاني يفوزون بجائزة نوبل للطب

رجل يبتكر طريقة فريدة ليتصالح مع زوجته

فلسطينية تحصد الزيتون في رفح، جنوب قطاع غزة )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

شــفيت امرأة مكســيكية كانــت تعاني مرضا رئويا حــادا ومزمنا من 
وبــاء كوفيــد - 19، بعدمــا أمضــت 11 يومــا فــي المستشــفى لتلقــي 

العالج، وفق المعهد المكسيكي للضمان االجتماعي.
وكانت دونا ماريا أدخلت في 22 سبتمبر المستشفى الحكومي في 
مدينة غواداالخارا بوالية خاليســكو )غرب( إثر معاناتها من ســيالن 
األنف، وارتفاع الحرارة وصعوبة التنفس، لكّنها لم تحتج إلى جهاز 

المساعدة على التنفس.
ونقــل البيــان عن مدير المستشــفى دافيد سانشــيز قولــه إنها “بقيت 
مرحــة، ولــم تغــب عــن الوعــي، وكانــت تتحــدث مــع األطبــاء. وفي 
النهاية طلب منا االعتناء بأنفســنا. لقد تحّســنت حالتها بشــكل جيد 

جدا، وزالت العوارض”. 
وعــادت إلــى منزلهــا الجمعــة الماضي. ونشــر المعهد صــورا لها تبدو 
فيها وهي تحيي األطباء بالتصفيق لدى مغادرتها المستشــفى على 

كرسي متحرك.

عمرها 103 أعوام وتقهر كورونا

جريمة جديدة ضمن سلســلة جرائم خطف وقتل هزت الجزائر، أمس األول 
األحــد، حيــث تعلــق األمر هذه المرة بحادثة مأســاوية راحت ضحيتها الفتاة 

“شيماء” البالغة من العمر 18 عاما.
وعثــر علــى جثــة شــيماء فــي محطــة مهجــورة للوقــود بمدينــة الثنيــة فــي 

بومرداس )شرق الجزائر العاصمة(.
ـات األوليــة فــإن مرتكــب الجريمــة مــن ذوي الســوابق  وبحســب التحقيقـ
الجنائية، وقد سبق للضحية أن تقدمت بشكوى ضده بتهمة االغتصاب عام 

2016، حين كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط.
ووفــق وســائل اإلعــالم المحليــة، تم توقيــف الجانــي آنــذاك، وأودعت بحقه 

دعوى أمام العدالة انتهت بإدانته، ما دفعه لالنتقام من شيماء الحقا.
حيــث أعــاد المجــرم فعلتــه، فقــام بخطف شــيماء من أمــام بيتها مســتخدما 

السالح األبيض، واغتصبها، ثم أحرق جثتها، وفر هاربا.
وخرجت هذه الجريمة إلى العلن بعد نشــر والدة شــيماء شــريط فيديو عبر 

شبكات التواصل اإلجتماعي، تروي فيه تفاصيل الحادثة.
وهزت هذه الجريمة البشعة الرأي العام، وتم تداول دعوات من قبل نشطاء، 
وحتــى شــخصيات، لتطبيــق القصــاص على الجانــي، من أجــل ردع أصحاب 

مثل هذه الجرائم.

جريمة “شيماء” تهز الجزائر

تصدر أمير الكويت الراحل، الشــيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح، أكثر المقاالت زيارة 
على “ويكيبيديا” العربية في شــهر سبتمبر 

.2020
علــى  العربيــة  ويكيبيديــا  ر حســاب  ـ شـ ون
موقــع تويتــر، قائمــة بأكثــر 15 مقــاال تمت 
وتصدرتهــا  ســبتمبر،  شــهر  ــي  ف ا  ـ ـ ه ت ر ا ي ز
الصفحــة الخاصــة باألميــر صبــاح األحمــد 
الجابر الصباح، إذ وصل عدد الزيارات إلى 

841,746. وفــي المركــز الثانــي، جــاءت صفحة األمير نواف األحمــد الجابر الصباح، 
الذي استلم سدة الحكم خلفا لألمير الصباح. ووصل عدد الزيارات إلى 726,656.

وكان الشيخ الراحل صباح األحمد الجابر الصباح، الذي توفي الثالثاء في الواليات 
المتحدة، إذ كان ُيعالج منذ يوليو الماضي، وحكم الكويت منذ 2006، وقاد سياستها 

الخارجية ألكثر من 50 عاما.

“أمير اإلنسانية” الراحل يتصدر “ويكيبيديا” الفجر:  
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