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كشـــف وزير التربية والتعليـــم ماجد علي النعيمي لـ “البالد” 
عن مالمح الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.

وقال ردا على استفسارات “البالد” إن المنظور الذي اعتمد 
فـــي عملية المراجعة والتطوير هـــو المنظور الوظائفي، من 
حيـــث وضـــع نظـــام واضح القتســـام المهـــام اإلداريـــة، بين 

األجهزة اإلدارية داخل الهيكل العام.
وأوضـــح أن الهيكل التنظيمي للوزارة ســـيتكون من أجهزة 
عليـــا، ومـــن إدارات وأقســـام جميعهـــا مبنية على دراســـات 

وتجارب عالمية، بما سيحقق النتائج اإليجابية المرجوة.
وأضاف: “ســـيتم اســـتحداث إدارات جديـــدة ودمج أخرى، 
بمســـميات واختصاصـــات جديـــدة فـــي كثير مـــن الحاالت، 
مـــع مراعاة عدم تضـــرر الموظفين في مختلـــف القطاعات 

بالوزارة”.
ـــن أن الهيـــكل الجديد جاء بعد مرور أكثر من 16 ســـنة  وبيَّ
ونتيجـــة للتطـــورات والمتغيـــرات العديـــدة التـــي كان مـــن 
الضـــروري النظر مجددا في تطويـــر ومراجعة هذا الهيكل، 
بمـــا يســـتجيب لتلـــك المســـتجدات والبرامـــج التطويريـــة 

والطموحات العديدة.

استحداث  إدارات ودمج أخرى وال ضرر للموظفين
النعيمي يكشف مالمح الهيكل التنظيمي الجديد.. والوزارة ستتفرغ للتعليم

وزير التربية والتعليم 

أعلن وكيل الزراعة والثروة البحرية 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح 
لــــ “البـــالد” أن لدى الـــوزارة 14 أرضا 
قطـــاع  فـــي  لالســـتثمار  مخصصـــة 

االستزراع السمكي.
هنالـــك  أن  عـــن  أبوالفتـــح  وكشـــف 
قائمة كبيرة من الراغبين باالستفادة 
مـــن هـــذا االســـتثمار بالتعـــاون مـــع 
الحكومة، موضًحا أن الوزارة تعكف 
على تشـــكيل لجنة مختصة لدراسة 
ملـــف كل شـــركة تقدمـــت؛ مـــن أجل 

االستفادة من هذه األراضي.
وبيـــن أن اللجنة ســـتدرس الطلبات 
وفًقـــا ألمـــور فنيـــة خاصـــة، تكـــون 
فيهـــا المنفعة حقيقيـــة وأن الملفات 
التـــي ســـتتجاوز اللجنـــة يجـــب أن 
تكون متكاملة ومبنية وفًقا لدراسة 
جـــدوى حقيقيـــة تشـــمل المتطلبات 

الفنيـــة والتشـــغيلية وكذلـــك القـــوى 
أي  مخطـــط  تنفيـــذ  علـــى  العاملـــة 

شركة تقدمت للعطاء.
وأكـــد أن الـــوزارة ســـتقوم بتقديـــم 
أراض مخصصة لالستزراع السمكي 
كهربـــاء  مـــن  الالزمـــة  والخدمـــات 
وميـــاه، مشـــيرا إلـــى أن الـــوزارة لن 
تســـاهم فـــي عمليـــات البنـــاء الفني 
أو المعمـــاري وســـتقتصر الخدمـــات 
األراضـــي  توفيـــر  علـــى  الحكوميـــة 
الخدمـــات  جوانـــب  مـــن  وتهيئتهـــا 

الضرورية.

طرح 14 أرضا مخصصة 
لالستثمار في االستزراع السمكي

)04(
)06(

ــاص ــرص ــال ب  8 وتــصــفــيــة  ــا  ــن ــواط م  12 ــاف  ــط ــت اخ

“مجـزرة الفرحاتيـة” تهـز العـراق

دبي - الحدث.نت

عثرت شـــرطة محافظة صالح الدين 
على 8 جثث لعراقيين اختطفوا مع 4 
آخرين ظهر أمس ، فيما ال يزال مصير 
األربعـــة مجهـــوالً، بينما أرســـل رئيس 
الـــوزراء وفـــدا أمنيـــا للمحافظة وأمر 

بمحاسبة المسؤولين المقّصرين.
تفصيـــالً، قـــال قائد شـــرطة محافظة 
صالح الدين، اللـــواء قنديل الجبوري 
إن شـــرطة الطـــوارئ عثـــرت علـــى 8 
جثـــث لمواطنيـــن مـــن أهالـــي ناحيـــة 
الفرحاتية التابعـــة لقضاء بلد جنوبي 
تـــم  مدنيـــًا   12 أصـــل  مـــن  تكريـــت 
اختطافهـــم مـــن قبـــل قـــوة مســـلحة 
مجهولـــة الهوية، فيمـــا ال يعرف حتى 
هذه اللحظة مصير األربعة اآلخرين”.

بـــدوره، تقـــدم محافـــظ صـــالح الدين 
عمـــار جبر خليـــل، بـ”طلـــٍب عاجل إلى 
مكتـــب القائد العام للقوات المســـلحة 

)مصطفى الكاظمي( للتحقيق الفوري 
في جريمة الفرحاتية”.

 ووجـــه الكاظمـــي بإرســـال وفد أمني 
عالي المستوى إلى المحافظة لتقييم 

األوضاع، بعد المجزرة.

للمجلـــس  طـــارئ  اجتمـــاع  وفـــي 
الـــوزاري لألمن الوطني، الذي رأســـه 
“االعتـــداء  المجلـــس  دان  الكاظمـــي 
اإلرهابـــي” فـــي قضاء بلـــد بمحافظة 

صالح الدين.

عنصر من الشرطة العراقية المنامة - األهلي المتحد

أعلـــن البنك األهلي المتحد، أكبر مؤسســـة مصرفية في المملكة، عن 
إطالق منصة بحرين تريد تحت مظلة منصته للتداول عبر االنترنت، 
مضيفـــًا بورصة البحرين إلـــى قائمة األســـواق اإللكترونية المتوافرة 

.)AUB Trader( بمنصة البنك للتداول عبر اإلنترنت

“األهلي المتحد” يطلق “بحرين تريد”

المنامة - وزارة الخارجية

دانـــت وزارة الخارجية حـــادث الطعن 
اإلرهابي الذي وقع في إحدى ضواحي 
مدينـــة باريس بالجمهورية الفرنســـية، 
مما أســـفر عـــن مقتل مواطن فرنســـي، 
مؤكـــدة تعاطـــف مملكـــة البحريـــن مع 
الشـــعب الفرنســـي الصديـــق، وتضامن 
المملكة مـــع الجمهورية الفرنســـية في 
جهودهـــا الراميـــة لمكافحـــة اإلرهـــاب 
والتطـــرف،  العنـــف  أشـــكال  وكافـــة 
ومـــا تتخـــذه مـــن إجـــراءات مـــن أجل 
الحفاظ على أمنها وســـالمة مواطنيها 
الـــوزارة  وأعربـــت  فيهـــا.  والمقيميـــن 
والمواســـاة  التعـــازي  خالـــص  عـــن 
ألهالـــي وذوي الضحيـــة، مشـــددة على 
ضـــرورة تكاتـــف المجتمـــع الدولي من 
أجـــل القضـــاء علـــى العنـــف والتطرف 
واإلرهـــاب بكل صوره وأشـــكاله ومهما 

كانت أسبابه ومبرراته.

البحرين تدين 
حادث الطعن 

اإلرهابي بباريس

)07(
)10(

اللواء محمد بوحمود... رحلت القامة وبقيت القيمة
بعد مسيرة عطاء 

ثرية، وسلسلة 
إنجازات، ال يتسع 
المجال لحصرها، 
رحل عن عالمنا 

اللواء محمد راشد 
سالم بوحمود 

الوكيل المساعد 
للشؤون القانونية 

بوزارة الداخلية 
)أرشيفية(

05071013

منتخب التيكواندو يحصد 8 ميداليات“الوطني” ُيعلن الفائز بالجائزةالرئيس األلماني في الحجر الصحيتدريب مجاني لـ 5 آالف بحرينيحبس حرامي الذهب
صرح رئيس نيابة المحافظة  «

الجنوبية الشيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن آل خليفة بأنه تم 

التوصل إلى هوية المتهم وآخر 
ثبت إخفاؤه المصوغات الذهبية 

المسروقة بمنطقة الرفاع الشرقي، 
وأمرت النيابة العامة بحبسهما.

أعلن معهد “إن جي إن”  «
للتدريب والتطوير عزمه توفير 

تدريب نوعي مجاني عن بعد لـ5 
آالف بحريني في مجاالت أمن 

المعلومات، في إطار تهيئة 
وتدريب الكوادر الوطنية.

وضع الرئيس األلماني فرانك فالتر  «
شتاينماير الذي له سلطة معنوية 

في ألمانيا، نفسه في الحجر 
الصحي أمس بعد اكتشاف إصابة 
أحد حراسه الشخصيين بفيروس 

كورونا المستجد، وفق ما أعلن 
متحدث باسمه.

أجرى بنك البحرين الوطني  «
)NBB( السحب األخير لحملة 
الخدمات المصرفية الرقمية 

للعام 2020 – والتي تم إطالقها 
في أبريل وحتى أغسطس 

– لإلعالن عن الفائز بالجائزة 
الكبرى.

حقق العبو منتخبنا الوطني  «
للتيكواندو 8 ميداليات ملونة 
في بطولة بنغالديش الدولية 

االفتراضية للبومسية، التي 
شهدت مشاركة واسعة ضمت 

344 العبًا والعبة يمثلون العديد 
من المنتخبات.

)١٥(صفحة “الملتقى” برعاية “البحربن الوطني”

40 عاما 
من العطاء 

الوطني 
سطر فيها 

تاريخا 
)02(وإخالصا

راشد الغائب

علوي الموسوي
أبوالفتح لـ “البالد”: 

قائمة كبيرة من 
العطاءات والوزارة 

ستوفر الخدمات 
األساسية
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بعـــد مســـيرة عطـــاء ثريـــة، وسلســـلة 
إنجازات، ال يتســـع المجـــال لحصرها، 
رحـــل عن عالمنـــا اللواء محمد راشـــد 
المســـاعد  الوكيـــل  بوحمـــود  ســـالم 
للشـــؤون القانونية بـــوزارة الداخلية، 
كان وســـيظل قيمـــة وقامـــة قانونيـــة 
مـــن  تاريخـــا  وراءه  وســـطر  رفيعـــة، 
العطاء الوطني واإلخالص النموذجي 
في مواقـــف ومحطات بالغة األهمية، 
أثبـــت خاللهـــا نبوغـــا قانونيـــا وتفانيا 
فـــي العمـــل. جمع بيـــن العمـــل األمني 
والقانونـــي، وأثبـــت أن رجـــل األمـــن 
فـــي وزارة الداخلية ال يشـــغله ســـوى 
تطبيـــق القانـــون وتأكيد ســـيادته في 
كافـــة مجـــاالت العمـــل األمنـــي، رحل 
اللواء بوحمـــود ونعاه وزير الداخلية، 
متقدما ألســـرته وذويـــه بأحر التعازي 
وصادق المواساة، داعيا المولى العلي 
رحمتـــه  بواســـع  يتغمـــده  أن  القديـــر 
ورضوانه، وأن يســـكنه فسيح جناته، 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

محطات مضيئة بالعطاء

بمحطـــات  العطـــاء  مســـيرة  مـــرت 
متعـــددة، كان فيها الفقيد رمزا لألداء 
المنضبط إلى أبعد مدى. فمنذ تعيينه 
العام 1981 وحتـــى رحيله عن عالمنا 
ظل متمتعا بروح متميزة من التفاؤل 
واألخـــالق الرفيعـــة والتواضـــع الجم، 
التـــي  عامـــا  األربعيـــن  طـــوال  وظـــل 
قضاهـــا فـــي وزارة الداخليـــة، ما بين 
مواقـــع متعـــددة، ســـواء فـــي اإلدارة 
العامـــة للحراســـات أو إدارة االدعـــاء 
العام وكذلك إدارة الشؤون القانونية، 
رجـــل القانـــون. ليـــس هـــذا وكفى بل 
الفكـــر  ذو  المســـتنير،  األمـــن  رجـــل 
الرشـــيد والرؤيـــة الناضجـــة والتفكير 

العلمي المنطقي.
ومنـــذ أن كان برتبة مالزم عام 1983 
وحتـــى صـــار برتبة لـــواء فـــي مارس 
2015 لـــم يتغيـــر فـــي أدبـــه ولياقتـــه 
وأخالقـــه الرفيعة، وتـــرك عند كل من 
تعامـــل معه بصمة من الـــذوق الرفيع، 
مـــا يجعلك تعـــاود التعامل معه ثانية، 
فهكـــذا الرجال الذين تســـعد بالتعامل 
معهـــم، ويســـتحقون أن تجعـــل منهم 

نموذجا وقدوة.
الفقيـــد حاضـــرا ومشـــاركا  كان 

مـــن  العديـــد  فـــي  بقـــوة 
وممثـــال  االجتماعـــات 
عـــن وزارة الداخلية في 
الكثيـــر منهـــا، خصوصا 
تكتســـي  التـــي  تلـــك 
القانونـــي،  بالطابـــع 
بصماتـــه  فكانـــت 
يعبـــر  التـــي  ورؤاه 
فيهـــا عـــن توجهات 
الداخليـــة  وزارة 
واضحة في العديد 
من االتفاقات، ومنها 

العربيـــة  االتفاقيـــة 
اإلرهـــاب،  لمكافحـــة 

والنـــدوات مثـــل الندوة 
اتفاقيـــة  حـــول  الدوليـــة 
األمم المتحـــدة لمكافحة 
المنظمـــة  الجريمـــة 

والمؤتمـــرات مثـــل مؤتمـــر 
العـــرب  الشـــرطة  قـــادة 
ومؤتمـــر حمايـــة الطفـــل 

المعاملـــة  ســـوء  مـــن 

المتخصصيـــن  ومؤتمـــر  واإلهمـــال 
فـــي القانـــون الدولي العـــام والخاص، 
بجانب إلقائه العديد من المحاضرات 
فـــي المجال القانوني ومشـــاركته في 
كثيـــر مـــن اللجـــان مثل لجنـــة حقوق 
ولجنـــة  الداخليـــة  بـــوزارة  اإلنســـان 
وضـــع نظام موحـــد لشـــروط وقواعد 
وآليـــات  والهبـــات  التبرعـــات  قبـــول 
صرفها، بجانب مشـــاركته في العديد 
مـــن االجتماعات المحليـــة واإلقليمية 

والدولية والزيارات الرسمية.
وتوالت إنجازات اللواء محمد راشـــد 
بوحمـــود فـــي العديـــد مـــن المجاالت 
القانونيـــة، وكان مـــن بينها مالحظاته 
كثيـــر  فـــي  البنـــاء  القانونيـــة  وآراؤه 
مـــن األمور، منهـــا المرئيـــات القانونية 

لكافة إدارات الوزارة واإلشـــراف على 
إعـــداد الدورات والمحاضرات وورش 
واقتـــراح  وإعـــداد  القانونيـــة  العمـــل 
وإبـــداء المرئيـــات والمالحظـــات على 
والتعديـــالت  القوانيـــن  مشـــروعات 
الخاصـــة بهـــا، ومنها قانـــون العقوبات 
والئحـــة  وقانـــون  الطفـــل  وقانـــون 
مؤسســـة  والئحـــة  وقانـــون  المـــرور، 
اإلصـــالح والتأهيـــل، وقانـــون الدفاع 
المدنـــي، وقانون حمايـــة المجتمع من 
األعمـــال اإلرهابيـــة. هـــذا فضـــال عـــن 
دوره في التنســـيق الدائم مع الجهات 
المختصـــة بإعـــداد التقاريـــر المتعلقة 
بحقوق اإلنسان واإلشراف على إبداء 
مرئيات الشؤون القانونية في صياغة 
االتفاقـــات األمنيـــة لـــدول مجلس 
التعاون، والمشاركة الدائمة 
المنبثقـــة  اللجنـــة  فـــي 
الوزاريـــة  اللجنـــة  عـــن 
القانونيـــة  للشـــؤون 

والتشريعية.
وأنـــواط  أوســـمة 

تعكس تقديرا وطنيا
تقديرا لعطائه وإخالصـــه، نال الفقيد 
العديد من األوســـمة واألنـــواط، نذكر 
منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال، ال الحصر: 
وســـام البحرين مـــن الدرجـــة األولى، 
 25“ الطويلـــة  للخدمـــة  األمـــن  نـــوط 
ســـنة”، نـــوط عهد الشـــيخ عيســـى من 
الدرجـــة األولـــى، نوط األمـــن للخدمة 
الممتـــازة من الدرجـــة األولى، بجانب 
نـــوط الشـــهامة والعديـــد مـــن رســـائل 

الشكر والتقدير.
وشـــمل هـــذا التقدير مناصـــب عديدة 
شـــغلها الفقيـــد، كان آخرهـــا عضويـــة 
مجلـــس وزارة الداخليـــة 2020 وظل 
عضـــوا بلجنة حقوق اإلنســـان بوزارة 
الداخليـــة وكذلـــك اللجنـــة المشـــتركة 
بيـــن وزارتـــي الخارجيـــة والداخليـــة 
المعنية بمســـائل حقوق اإلنســـان منذ 
بجانـــب   2020 وحتـــى   1998 العـــام 
عضويته في اللجنة التنســـيقية العليا 

لحقـــوق اإلنســـان واللجنـــة المختصة 
بمســـائل الهجرة والجوازات ومجلس 
أمنـــاء األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة 

واللجنة العليا للدفاع المدني.
وعمـــل الفقيـــد قائما بأعمـــال المدعي 
العام منذ 1 أكتوبر 2002 حتى انتهاء 
نظـــام االدعاء العام في البـــالد، ونائبا 
لمدير إدارة الشؤون القانونية، فقائما 
باألعمـــال ومـــن ثـــم وكيـــال مســـاعدا 

للشؤون القانونية منذ عشرين عاما.
وهكـــذا كانت مســـيرة الراحـــل اللواء 
محمد راشد بوحمود ، التي سطر فيها 
أروع نمـــاذج العطـــاء لوطنـــه، أخلص 
حتى الرمـــق األخير حتى في ظروف 
مرضـــه لـــم يتـــوان لحظة واحـــدة عن 
العطـــاء والمتابعة، فإخـــالص الرجال 
ال يتوقـــف إال مع توقف نبض القلوب؛ 
ولذلك ســـتظل ذكراهـــم حاضرة بيننا 

نتعلم منها ونورثها لألجيال. 
رحـــم اللـــواء محمـــد راشـــد بوحمود، 
وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه 

راجعون.

المنامة - وزارة الداخلية

اللواء محمد بوحمود...رجل األمن والقانون...

رحلت القامة وبقيت القيمة
ــا ــاصـ ــا وإخـ ــخـ ــاريـ ــا تـ ــه ــي ــي ســـطـــر ف ــنـ ــوطـ ــاء الـ ــطـ ــعـ ــن الـ ــ ــا م ــامـ أربــــعــــون عـ

المنامة - بنا

سمو ولي العهد يتلقى 
برقيتي شكر

النائب األول  القائد األعلى  نائب  العهد  تلقى ولي 
الملكي  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ الـ لــرئــيــس مجلس 
شكر  برقيتي  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
المؤيد،  أيمن  والرياضة  الشباب  شؤون  وزير  من 
والحكومة  المعلومات  لهيئة  التنفيذي  والرئيس 
سموه  تكريم  بمناسبة  القائد،  محمد  اإللكترونية 
للجهتين ضمن أفضل الجهات من حيث األداء في 
)تواصل(  والشكاوى  للمقترحات  الوطني  النظام 
للعام 2020. وأعربا في البرقيتين عن جزيل الشكر 
الجهتين،  بتكريم  ســمــوه  تفضل  على  والــعــرفــان 
وعلى ما يبديه سموه من اهتمام ومتابعة مستمرة 
أسهمت في رفع كفاءة األداء ومستويات جودة 
دفعة  التكريم  أن  مــؤكــديــن  الــخــدمــات،  وكــفــاءة 
لمواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل خدمة 

الوطن والمواطنين.
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شكرعلى تعاز
تتقدم 

جميلــــة علي سلمــان نصيـــف 
النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى

بخالص الشكر وعظيم االمتنان

 إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البالد المفدى حفظه هللا ورعاه 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة حفظها هللا ورعاها 

وإلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الديوان الملكي

وإلى معالي السيد علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى 

وإلى معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة
وزير الداخلية

ـــس  ـــة مجل ـــي رئيس ـــة، ومعال ـــة الكريم ـــة المالك ـــراد العائل ـــعادة أف ـــي والس ـــمو والمعال ـــاب الس ـــى أصح وإل
ــي  ــاء مجلسـ ــعادة اعضـ ــاب السـ ــكري واصحـ ــاء العسـ ــس القضـ ــام ورئيـ ــب العـ ــعادة النائـ ــواب وسـ النـ
ـــاء  ـــن والوجه ـــال الدي ـــاء ورج ـــة العلم ـــاب الفضيل ـــارين، وأصح ـــوزراء والمستش ـــواب، وال ـــورى والن الش
واألعيـــان والمحافظيـــن والســـفراء ورؤســـاء البعثـــات الدبلوماســـية والـــوكالء والـــوكالء المســـاعدين، 
ـــن  ـــة البحري ـــارة وصناع ـــة تج ـــاء غرف ـــة، وأعض ـــس البلدي ـــاء المجال ـــاء وأعض ـــاط، ورؤس ـــع الضب وجمي
ـــاع والحـــرس  ـــوة الدف ـــة وق ـــالم، ومنتســـبي وزارة الداخلي ـــة واإلع ـــئولي الصحاف ـــر ومس ـــاء التحري ورؤس
الوطنـــي، وزارات المملكـــة، وجميـــع األهـــل واألصدقـــاء والمعـــارف، وكل مـــن واســـانا بالبـــرق أو بالهاتـــف

في وفاة زوجها المغفور له بإذن هللا تعالى 

اللـــــواء محمــــد راشــــد بوحمــــــود
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية

والد كل من : سارة، علي، راشد، فاطمة 
داعين المولى عز وجل أال يريهم مكروها في عزيز لديهم، وأن يديم نعمة الصحة والعافية على الجميع



طرح 14 أرضا مخصصة لالستثمار في االستزراع السمكي
ــات األســاســيــة ــدم ــخ ــاءات والـــــوزارة ســتــوفــر ال ــط ــع ــن ال ـــ “^”: قــائــمــة كــبــيــرة م أبــوالــفــتــح ل

أعلــن وكيــل الزراعــة والثروة البحرية بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانــي نبيــل أبوالفتــح لـــ “البــالد” أن لدى الــوزارة 14 أرضا مخصصة لالســتثمار في 

قطاع االستزراع السمكي.

وكشـــف أبـــو الفتـــح عـــن أن هنالـــك قائمة 
كبيـــرة مـــن الراغبيـــن باالســـتفادة من هذا 
االســـتثمار بالتعاون مع الحكومة، موضًحا 
لجنـــة  تشـــكيل  علـــى  تعكـــف  الـــوزارة  أن 
مختصة لدراســـة ملف كل شـــركة تقدمت؛ 

من أجل االستفادة من هذه األراضي.
وبيـــن أن اللجنـــة ســـتدرس الطلبـــات وفًقا 
ألمـــور فنيـــة خاصـــة، تكـــون فيهـــا المنفعة 

ســـتتجاوز  التـــي  الملفـــات  وأن  حقيقيـــة 
اللجنـــة يجـــب أن تكـــون متكاملـــة ومبنية 
تشـــمل  حقيقيـــة  جـــدوى  لدراســـة  وفًقـــا 
وكذلـــك  والتشـــغيلية  الفنيـــة  المتطلبـــات 
القـــوى العاملـــة علـــى تنفيـــذ مخطـــط أي 

شركة تقدمت للعطاء.
أراض  بتقديـــم  ســـتقوم  الـــوزارة  أن  أكـــد 
مخصصة لالســـتزراع السمكي والخدمات 

الالزمـــة مـــن كهربـــاء وميـــاه، مشـــيرا إلـــى 
أن الـــوزارة لن تســـاهم في عمليـــات البناء 
الفنـــي أو المعمـــاري وســـتقتصر الخدمات 
الحكوميـــة على توفيـــر األراضي وتهيئتها 

من جوانب الخدمات الضرورية.
إلـــى ذلك قـــام أبـــو الفتح قبل أيـــام بزيارة 
ميدانيـــة إلـــى المركـــز الوطني لالســـتزراع 
البحري برأس حيـــان؛ للوقوف على العمل 
في تجهيز األراضي المخصصة لالستثمار 

في قطاع االستزراع السمكي.
واطلـــع أبوالفتح علـــى العمل فـــي الموقع، 
إذ تـــم االنتهـــاء مـــن دفن المرحلـــة األولى، 
موجًها لضـــرورة تجهيز الموقـــع واالنتهاء 

من المهمة وفًقا للجدول الزمني الموضوع 
بخصوص ذلك.

وأكـــد أبوالفتـــح أن الوكالـــة وبتوجيهـــات 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  مـــن 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام بـــن عبدهللا 
خلـــف ماضيـــة فـــي خطـــوات الشـــراكة مع 
القطـــاع الخـــاص فـــي مجـــال االســـتزراع 

السمكي.
وأشـــار إلـــى أن خطـــوة تســـوية األراضـــي 
تأتـــي تمهيدا لدعوة المســـتثمرين إلطالق 
المشـــروعات الخاصـــة بتربيـــة اصبعيـــات 
األســـماك للوصول للحجم التجاري وإمداد 
األســـواق المحلية باألســـماك، ما سيساهم 

المصائـــد  علـــى  الضغـــط  تخفيـــف  فـــي 
السمكية.

الســـتقطاب  مســـتمرة  الجهـــود  إن  وقـــال 
مزيد من شـــركات القطاع الخاص إلطالق 
مشـــروعات اســـتثمارية تهدف إلى تعظيم 
اإلنتـــاج المحلـــي مـــن األســـماك بمـــا يحقق 

االكتفاء الذاتي في مملكة البحرين.
وأوضـــح أن مـــن أبـــرز المهـــام التـــي تعمل 
عليهـــا وكالـــة الزراعـــة والثـــروة البحريـــة 
هـــي إدخـــال كـــوادر بحرينية مهنيـــة ذات 
كفـــاءة وتقنيـــات عالية تســـهم فـــي تنمية 
مســـتذكًرا  الســـمكي،  االســـتزراع  قطـــاع 
في هـــذا الصـــدد البرنامـــج التدريبي الذي 

نظمته الوكالة بالتعاون مع صندوق العمل 
)تمكيـــن( وتم خالله تدريـــب مجموعة من 
الشباب البحريني على االستزراع السمكي 
وخـــارج  داخـــل  تدريبـــي  برنامـــج  ضمـــن 
البحريـــن، مؤكـــًدا العـــزم علـــى المضي في 

إقامة مزيد من هذه الدورات التدريبية.
االســـتزراع  قطـــاع  أن  أبوالفتـــح  وذكـــر 
ضمـــن  مهًمـــا  محـــوًرا  يشـــكل  الســـمكي 
اســـتراتيجية الرامية لتحقيق أمن غذائي 
مســـتدام لمملكـــة البحريـــن، خصوًصـــا أن 
قطـــاع الثروة الســـمكية يعد مرتكـــًزا مهًما 
ضمن مصادر الغذاء للمواطنين والمقيمين 

في المملكة.

علوي الموسوي

الفضالة: ننتظر منكم األفكار اإلبداعية وسأكون معكم دائًما
خاطبت مدير عام بلدية المنطقة الشــمالية لمياء الفضالة في اجتماع عقد صباح 
األربعاء 30 سبتمبر 2020 بتقنية االتصال المرئي عبر منصة “زووم” أعضاء لجنة 
أصدقاء الحدائق، بالتأكيد على تقدير دورهم التطوعي الراقي، مؤكدًة في الوقت 

ذاته على أن البلدية تضع كل اإلمكانات المتاحة بين يديهم.

انطالًقا من الشراكة المجتمعية

وتناولـــت خـــالل االجتمـــاع الذي شـــارك 
فيـــه عدد من المتطوعين المنضمين إلى 
عضويـــة أصدقاء الحدائق اإلشـــارة إلى 
أن هـــذه التجربة التي بدأتها البلدية في 
العام 2012 كانت مؤسســـة على تطبيق 
مفهوم “الشراكة المجتمعية”، وكان عدد 
الحدائـــق في المحافظة الشـــمالية آنذاك 
قرابة 12 حديقة فيما ارتفع العدد اليوم 
إلـــى 30 حديقـــة فـــي مختلـــف مناطـــق 
المحافظـــة الشـــمالية، مما يؤكـــد اهتمام 
القيـــادة الرشـــيدة للبالد بهـــذه الخدمات 
والمقيميـــن؛  للمواطنيـــن  المقدمـــة 
باعتبـــار الحدائق مـــن المعالم الحضارية 

والجماليـــة كمتنفس للناس، وقد تميزت 
بلديـــة المنطقة الشـــمالية بهـــذه التجربة 
التي نراها اليوم تنطلق بحماسة جديدة 
وفـــي ظـــروف اســـتثنائية نعيشـــها إثـــر 

جائحة كورونا.
الزراعـــي  القطـــاع  إن  قولهـــا  وزادت 
يحظـــى بدعـــم صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
خليفـــة، قرينـــة جاللـــة العاهـــل المفـــدى، 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، رئيس 
المجلس االستشـــاري للمبـــادرة الوطنية 
لتنميـــة القطـــاع الزراعي، فـــكل البرامج 
التـــي  الجديـــدة  واألفـــكار  والمبـــادرات 
بدعـــم  تحظـــى  القطـــاع  هـــذا  تخـــدم 
ومباركة ســـموها، وقالت :”نعتز ونفتخر 

بكـــم.. أنـــا عاجـــزة عـــن توجيـــه الشـــكر 
والتقدير لكم على هذه الروح البحرينية 
الطيبة، وكلنا أمل في أن تكون انطالقة 
أصدقـــاء الحدائـــق بكل حماســـة وإيمان 
بتحقيـــق المزيد من المكتســـبات. ننتظر 
منكـــم األفكار اإلبداعية وســـأكون معكم 
دائًمـــا، وتأكـــدوا أن كل إمكانـــات البلدية 

المتاحة، وجهود مسؤوليها معكم”.

مرحًبا بأفكاركم ومقترحاتكم

وعبـــرت عن امتنانهـــا وثقتها بأن أعضاء 
أصدقـــاء الحدائـــق قادرين علـــى تقديم 
األفـــكار الخالقـــة والمبدعة، وشـــجعتهم 

األفـــكار  بتقديـــم  “بـــادروا  بالقـــول: 
الحدائـــق  تخـــدم  التـــي  والمقترحـــات 
وتنميهـــا.. اليـــوم وجودكـــم مهـــم وهـــو 
داعـــم لنا.. وأقترح عليكـــم اقتراًحا وهو 
أن نبـــدأ بتخصيص أركان فـــي الحدائق 
لزراعة األشـــجار المثمرة بحيث يستفيد 
منها الجميع”، وشـــارك عدد من األعضاء 
في طرح تســـاؤالتهم المتعلقة بما يمكن 
القيام بها من تشـــجير وزراعة بالميادين 
كمدينـــة  الجديـــدة  والمـــدن  والشـــوارع 
ســـلمان، وأفـــاد رئيـــس قســـم التنســـيق 

والمتابعة ببلدية المنطقة الشـــمالية علي 
الســـلم بـــأن أصدقـــاء الحدائـــق يعملـــون 
دورهـــم  ويكـــون  أساســـي  نظـــام  وفـــق 
هـــو تحقيـــق األهـــداف التي تم تشـــكيل 
المبادرة من أجلها وفق برامج وأنشـــطة 
وفعاليـــات مـــن شـــأنها توثيـــق العالقـــة 
بيـــن البلديـــة والمجتمـــع، حيـــث تســـعى 
اللجنة لالرتقـــاء بالوعي للمحافظة على 
مســـتوى  ورفـــع  واســـتدامتها  الحدائـــق 
الخدمـــات، والمســـاهمة فـــي تطويـــر مـــا 
تقدمـــه البلديـــة من خدمـــات للمواطنين 

فيما يتعلق بالحدائق.

جيل يتمتع بالمسؤولية

وعبـــر األعضاء عن ســـعادتهم باالنضمام 
للمجموعة التي بلـــغ عدد أعضائها قرابة 
30 عضًوا من مختلف مناطق الشـــمالية، 
وهنـــاك نظـــام مفتـــوح للعضويـــة بحيث 
يتـــم مســـتقباًل تشـــكيل مجموعات عمل 
مـــن المتطوعين مـــن أصدقـــاء الحدائق 
مـــن  القريبـــة  للحدائـــق  عمـــل  كفـــرق 
مناطق ســـكنهم، وكذلك التعاون إلنجاح 
بنـــاء  مقدمتهـــا  فـــي  والتـــي  األهـــداف 
جيـــل يتمتع بالمســـؤولية تجـــاه المرافق 
العامـــة والمحافظـــة علـــى الحدائـــق من 
التخريـــب والعبث بمحتوياتهـــا وضمان 
اســـتدامتها، وإيجاد حلـــول بيئية تخدم 
قطاع الحدائق كاإلنارة بالطاقة النظيفة 
وحماية مرافقها، وجعلها مناطق حيوية 
من خالل األنشطة والفعاليات المتنوعة 

المقدمة للجمهور.

المهندسة لمياء الفضالةالمهندس علي السلم

بلدية الشمالية 
تضع كل اإلمكانات 
بين يدي أصدقاء 

الحدائق

سعيد محمد

الشيعة والقضية الفلسطينية
Û  مــا حــدا بي إلــى كتابة هــذا المقال هو أننــي تلقيت

عــددا من االتصاالت تســألني بالتحديــد: لماذا يبدو 
بعــض الشــيعة فــي البحريــن أكثــر حماســا وحــدة 
دولــة  قيــام  معارضــة  فــي  غيرهــم  مــن  واندفاًعــا 
اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بتطبيع 
عالقــات  وإقامــة  اســرائيل  دولــة  مــع  عالقاتهمــا 
دبلوماســية معهــا؟ ومنــذ متــى كان للشــيعة بشــكل 

عام أي اهتمام أو تفاعل مع القضية الفلسطينية؟
Û  إنني ال استطيع ادعاء المقدرة على اإلجابة الوافية

علــى هذيــن الســؤالين الهاميــن فــي هــذه العجالــة 
بالتأكيــد  أبــدأ  أن  أود  لكننــي  الضيقــة،  والمســاحة 
على أن الشــيعة العرب، شــأنهم في ذلك شــأن باقي 
العــرب المســلمين، ملتزمــون ويؤمنــون فــي عميــق 
ضمائرهــم بعدالــة هــذه القضيــة منــذ بدايتهــا، وال 
يحتاجــون لمــن يعطيهــم دروســا فــي فضائــل قيــم 
يرفضــون  وهــم  بهــا،  المرتبطــة  والعدالــة  الحريــة 
محــاوالت اســتنهاض الشــعور بالمظلوميــة الدفيــن 
فــي وجــدان الكثير منهم، وتحريكه واســتغالله من 
قبــل المتاجريــن بقضايــا ومصائــر الشــعوب لخدمة 

أهدافهم  وأجنداتهم ومصالحهم الخاصة.
Û  بعــض بتوضيــح  ســنبدأ  اإلجابــة  محاولــة  وفــي 

الجوانــب  والخلفيــات التــي قــد تســاعدنا؛ منهــا أن 
اإلســماعيليين المســلمين بمختلــف تفرعاتهــم مثــل 
وغيرهــم،  نجــران  واســماعيلية  والخوجــة  البهــرة 
يعتبــرون من الطوائف الشــيعية، هــؤالء ال يهتمون 
وال يعرفــون أو يريــدون أن يعرفــوا أي شــيء عــن 
القضية الفلســطينية، وال وجود لهذه القضية ضمن 
البهــرة  طائفتــي  وإن  أبجدياتهــم،  أو  مفرداتهــم 
والخوجــة بشــكل خــاص منشــغلتان دائًمــا وحتــى 
النخــاع بقضايا العلم والمــال والتجارة، وال تلتفتان 
إلــى القضايــا السياســية، وهمــا ال تنكــران ذلــك بــل 
لــذا فإننــا ســنحصر مالحظاتنــا فــي  بــه،  تفاخــران 
الشــيعة اإلثناعشــرية أو اإلماميــة، وهــم يشــكلون 
الغالبيــة العظمــى مــن الشــيعة، وتتــراوح تقديــرات 
عددهم من 150 إلى 300 مليون، ومن بينهم شيعة 

البحرين والخليج العربي.
Û  ثمــة حقائــق ووقائع مفصلية يعرفها الجميع نحتاج

أن نمــر بها بســرعة خاطفة لتقربنــا من التوصل إلى 

األجوبــة؛ فصفحــات التاريــخ التــي ال غبــار عليهــا 
وال خــالف حولهــا تؤكــد أن القــدس قــد استســلمت 
بقيــادة  يحاصرهــا  كان  الــذي  المســلمين  لجيــش 
الصحابــي أبوعبيــدة بــن الجــراح في عهــد الخليفة 
عمر بن الخطاب، الذي حرص على التوجه شخصًيا 
إلى مدينة “إيليا” أو القدس في العام 16هـ الستالم 
مفاتيحهــا، وبذلــك اســتكمل فتــح بــالد الشــام التي 
تضم األراضي الفلسطينية، وصارت جزءا من دولة 
الخالفة الراشــدة، وقد ُعين معاوية بن أبي ســفيان 
واليا على الشــام بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب 
في العام 21هـ.، وكانت بالد فارس قد فتحت أيًضا 

في عهد الخليفة عمر.
Û  وعندما تولى اإلمام علي بن أبي طالب الخالفة في

عــام 35هـــ امتنع معاوية وأهل الشــام عــن مبايعته، 
فنشــب وتصاعــد الخــالف بينهمــا وبلــغ ذروتــه فــي 
حــرب صفيــن، وقد “ظلت فلســطين مــع بقية أجناد 
الشــام وفية لمعاوية، وانضمت إلى جيشــه المقاتل 
فــي صفيــن قبائــل فلســطين كاألزد وكنانــة وجذام 
ولخــم وخثعم”، وقتل في تلــك المعركة 45 ألًفا من 

أهل الشام.
Û  ومن أرض الشام أصدر الخليفة األموي الثاني يزيد

بــن معاويــة أوامــره بقتل اإلمام الحســين إذا رفض 
مبايعتــه، وإلــى أرض الشــام، بعــد مقتــل الحســين، 
ســيقت ســيدات البيــت النبــوي ســبايا ليريــن أهــل 
الشــام شــامتين يســتقبلونهن باألهازيــج والطبــول 
والدفــوف كمــا ورد فــي المرويــات الشــيعية، وقــد 
أصبح مقتل اإلمام الحسين في كربالء هو الحدث 
التاريخــي الــذي ســاهم فــي بنــاء الوعــي الجماعــي 
الشــيعي، فهــل بقيت تلــك الوقائع قابعــة في المهج 
الشــيعية لتلقــي بظاللهــا على مواقفهــم من القضية 
الفلسطينية عندما برزت إلى السطح قبيل منتصف 

القرن الماضي؟ 
Û  إن الوجــدان الشــيعي ظــل، من دون شــك، مشــغواًل

ومســكوًنا بقضيــة اإلمــام الحســين ومظلومية أهل 
الكبــرى،  المركزيــة  التــي صــارت قضيتهــم  البيــت، 
كان   1948 عــام  فــي  إســرائيل  دولــة  قيــام  وعنــد 
الشــيعة العــرب يعانــون مــن اإلحســاس بالتهميــش 
واالقصــاء عندمــا كانــوا يعيشــون تحــت االحتــالل 

البريطانــي؛ كمــا كان حال شــيعة البحرين، أو تحت 
الحكــم العثماني مثل شــيعة العراق؛ الذين تعرضوا 
أيًضــا للمزيد من االقصــاء نتيجة لدورهم في ثورة 
1920 ضــد البريطانييــن الذيــن احتلــوا العــراق بعد 

انهيار اإلمبراطورية العثمانية.
Û  ونتيجة إليمان الشيعة عموًما بنظرية االنتظار فقد

صار الفكر السياســي للشــيعة العرب حتى منتصف 
القــرن الماضــي واقعــا تحــت تأثيــر الفقــه التقليدي 
الشــيعي الــذي يعوقهــم عــن االنخراط في النشــاط 
السياســي أو ممارســته إال بعد ظهور اإلمام المهدي 
المنتظــر، مــا أدى إلــى تقوقعهــم وانكفائهــم، ولعــل 
ذلــك يفســر عــدم مشــاركة شــيعة البحريــن بشــكل 
ملحــوظ في المظاهرات التي قامت احتجاجا على 
قــرار األمــم المتحدة بتقســيم فلســطين بين العرب 
واليهــود فــي العام 1947 والتي تم خاللها االعتداء 
على المعبد اليهودي وعلى ممتلكات عدد من اليهود 
المقيمين في البحرين ونهبها، وعلى الرغم من ذلك 
فقد كان للشيعة العرب مواقفهم المؤيدة والداعمة 
للقضيــة الفلســطينية من خــالل مرجعيتهم العربية 

في النجف األشرف بالعراق كما سنرى الحًقا.
Û  إن إيــران هــي الدولــة التــي يقطنهــا أكبــر عــدد مــن

أكبــر  مــن  عــددا  وتحتضــن  العالــم،  فــي  الشــيعة 
الشــيعية،  والفقهيــة  العلميــة  والمراجــع  الحــوزات 
وبمدينة قم اإليرانية تقع المرجعية الشــيعية العليا 
الثانيــة بعــد العــراق، التــي كانــت حتــى فــي العهــد 
البهلــوي وأيــام الشــاه محمــد رضــا تتمتــع بحضــور 
وتأثيــر محسوســين علــى مجريــات األحــداث فــي 

الساحة اإليرانية.
Û  وقــد كانــت إيران ثاني دولة بعــد الواليات المتحدة

 De facto( ”تعتــرف بإســرائيل “بحكــم األمر الواقــع
Recognition

Û  فــور قيامهــا في العام 1948، ثم توج ذلك باعتراف
كامل بها وتبادل دبلوماسي معها في عام 1950.

Û  ورغــم أن نفــرا مــن الشــيوعيين اإليرانييــن كانــوا
قــد عبــروا باســتحياء شــديد عــن اســتيائهم لقــرار 
الحكومــة، وأن الزعيــم اإليرانــي الليبرالــي محمــد 
مصدق قام بتخفيض مســتوى العالقات السياســية 
مــن  للــوزراء  رئيســا  أصبــح  عندمــا  إســرائيل  مــع 

1951 إلــى 1953، والتــي عــادت إلــى نصابهــا بعــد 
اإلطاحة به؛ إال أنني لم أتمكن، رغم محاوالتي، من 
الحصــول علــى أي دليــل يؤكــد أو حتــى يشــير إلــى 
قيــام المرجعيــة العليا في إيــران أو أي من حوزاتها 
أو مراجعهــا الكبــار، أو أي مــن قطاعــات المجتمــع 
اإليراني، باالعتراض أو االحتجاج على قرار الشــاه 
باالعتــراف بإســرائيل، أو أن القضيــة الفلســطينية 
كانــت فــي ذلك الوقت حاضرة في وجدان الشــعب 
اإليرانــي بشــكل عــام حتى ظهــور اإلمــام الخميني، 
وذلــك علــى خــالف المواقــف والجهود التــي بذلتها 
المرجعيــة العربيــة بالنجــف وعــدد من كبــار مراجع 
العــراق مثــل الشــيخ محمــد حســين كاشــف الغطاء 
الــذي ســافر فــي عــام 1931 إلــى فلســطين وحضــر 
مؤتمرا إسالمًيا لنصرة الشعب الفلسطيني والدفاع 
عنه في القدس، وألقى خطابا ارتجاليا في المؤتمر 
دام ساعتين ألهب شعور المشاركين، وكان له العديد 
من الخطابات والبيانات التي تدعم وتنصر الشعب 
الفلســطيني، جمعهــا فــي كتــاب اســماه “فلســطين 
قضيــة المســلمين الكبــرى”، وأيضــا كانت فلســطين 
حاضــرة فــي خطــب ومكاتبــات المراجــع الكبار في 
العراق مثل الســيد محســن الحكيم والســيد محمد 

باقر الصدر والسيد أبو القاسم الخوئي وغيرهم.
Û  ولم يكن خافيا على أحد أن نجاح الثورة في إيران

في العام 1979، كان قد أطلق عنان قادتها لتحقيق 
طموحاتهــم المعلنة في بســط نفوذهم وســيطرتهم 
على دول المنطقة وتزعم العالم اإلســالمي بتفعيل 
اســتراتيجية أو سياسة تصدير الثورة، وما يتطلبه 
ذلــك من تعبئة وجدانية، وتوظيف سياســي للدين، 
فكانــت  للشــعوب،  المصيريــة  للقضايــا  واســتغالل 
القضيــة الفلســطينية والصــراع مع إســرائيل أفضل 
قاطرة أو معبر لتســهيل عملية التصدير وتســويقها 
فــي العالــم العربي، مســتهدفين الشــيعة العرب في 
أوطانهم كجسور وممرات للعبور، وقد وقع بعضهم 
لألســف الشــديد في الفــخ، وابتلع الطعــم، ووضعوا 
انفســهم، ربمــا بحســن نيــة، فــي واجهــة المعارضــة 

لجهود التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.
Û .نرجو من هللا أن يهدينا جميًعا إلى سواء السبيل
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المنامة- النيابة العامة

صرح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية 
آل  عبدالرحمـــن  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
خليفـــة بتلقي النيابـــة العامة بالغًا من 
مديريـــة شـــرطة المحافظـــة الجنوبية 
مفاده سرقة شخص مصوغات ذهبية 
من أحد محالت الذهب الكائنة بمنطقة 
الرفـــاع الشـــرقي، وتوصلـــت تحريات 
الشـــرطة الـــى هوية المتهـــم وإلى آخر 
ثبـــت إخفـــاؤه تلـــك المســـروقات، وتم 

ضبطهما والمسروقات.
إجـــراءات  العامـــة  النيابـــة  وباشـــرت 
البـــالغ،  تلقيهـــا  فـــور  التحقيـــق 
واســـتجوبت المتهميـــن اللذين اعترفا 
بعـــد  اتهـــام  مـــن  إليهمـــا  نســـب  بمـــا 
مواجهتهما بالمضبوطات وما أســـفرت 
تســـجيل  وكذلـــك  التحريـــات  عنـــه 
الواقعـــة المأخوذ من كاميـــرا المراقبة 

بالمحـــل، حيث اعتـــرف المتهم األول، 
وهـــو من ذوي االســـبقيات، بأنه ســـرق 
ســـيارة، وتوجهه بها الى محل المجني 
عليـــه، وهنـــاك أوهـــم العامـــل برغبتـــه 
بشـــراء المصوغات الذهبية، ثم غافله 
واستولى على المصوغات والذ بالفرار، 
وتوجـــه بهـــا إلـــى محـــل المجوهـــرات 
الخـــاص بالمتهم الثاني، فاشـــترى منه 
األخيـــر المســـروقات دون أي إثباتـــات 
تدل علـــى ملكيته للمصوغات الذهبية 
أو هويتـــه، فيما تبين ان المتهم الثاني 

سبق الحكم عليه في وقائع مماثلة.
المتهميـــن  بحبـــس  النيابـــة  وأمـــرت 
احتياطيًا على ذمة التحقيق وتســـليم 
المصوغات الذهبيـــة لمالكها والتحفظ 
علـــى حصيلـــة بيعهـــا، وجار اســـتكمال 
التحقيق تمهيـــدًا الحالة المتهمين إلى 

المحكمة المختصة.

حبس حرامي المصوغات الذهبية والشاري تمهيًدا للمحاكمة

سمو الشيخ عيسى بن علي يسير على النهج األصيل لسمو رئيس الوزراء
المكرمين في الصفوف األمامية “العمل” ضمن  حميدان: نتشرف أن تكون 

اســـتقبل وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان، رئيـــس جمعيـــة الكلمـــة 
الطيبـــة ورئيـــس االتحاد العربـــي للتطوع 
حســـن بـــو هـــزاع، فـــي مكتبـــه؛ لتســـليمه 
جائـــزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي آل 
خليفة للعمـــل التطوعي، والتي كرمت بها 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية ضمن 
المكرمين في الحفل االفتراضي للنســـخة 
العاشـــرة للجائـــزة التي خصصـــت لتكريم 
رواد العمـــل التطوعـــي والكـــوادر الوطنية 
أقيـــم  والـــذي  األماميـــة،  الصفـــوف  فـــي 
بتاريـــخ 27 مـــن ســـبتمبر الماضـــي، وذلك 
تحـــت رعاية وكيل وزارة شـــؤون مجلس 
الوزراء والرئيـــس الفخري لجمعية الكلمة 
الطيبة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي آل 
خليفة. وبهذه المناسبة، هنأ حميدان سمو 
الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفـــة، على 
نجاح الحفل الختامي للجائزة في دورتها 

العاشرة، حيث حققت نجاحا مميزا خالل 
عقد مضى، مشـــيدا بدور ســـموه في دعم 
وتعزيـــز قيـــم العمـــل التطوعـــي، وتأكيـــد 
ســـموه الدائم علـــى دعمـــه وتطويره على 
المســـتويات كافـــة، وذلـــك اقتـــداًء بالنهج 
األصيل لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة.
كما نوه الوزير بلفتة سمو الشيخ عيسى بن 
علـــي آل خليفة بتوجيه التكريم هذا العام 

للكـــوادر الوطنيـــة العاملـــة فـــي الصفـــوف 
األماميـــة فـــي ظل الظـــروف االســـتثنائية 
التي اجتاحـــت العالم والبحرين، حيث لم 
تتردد هذه الكوادر فـــي تقديم التضحية، 
والعمل بكفاءة عالية، ومســـؤولية وطنية 
للمواطنـــة  ســـامية  ومعـــاٍن  مشـــهودة، 
الصالحـــة والمخلصـــة، مشـــيدا في الوقت 
ذاتـــه بإدارة جمعية الكلمة الطيبة للجائزة 
منـــذ  واالقتـــدار  بالكفـــاءة  تميـــزت  التـــي 

انطالقها.

وأكـــد حميـــدان أنـــه لمـــن دواعي الشـــرف 
واالعتـــزاز أن تكون وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة مـــن ضمن المكرميـــن بجائزة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة 
للعمـــل التطوعي، مؤكدا فـــي الوقت ذاته 
أن ما تقوم به الوزارة هو واجب إنســـاني 
أصيل، فـــي خدمة المجتمـــع بكافة فئاته، 
وأن الجهـــود ستســـتمر فـــي هـــذا الشـــأن 
فـــي إطـــار شـــراكة مجتمعيـــة فاعلـــة مـــع 
المجتمـــع  ومنظمـــات  الدولـــة  مؤسســـات 
المدنـــي. من جانبه، أشـــاد بو هزاع بجهود 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة فـــي 
دعم منظمـــات العمل األهلي، ومســـاندتها 
للقيـــام بدورها الوطني في إطار الشـــراكة 
الفاعلـــة، مؤكـــدا أن جمعيـــة  المجتمعيـــة 
الكلمة الطيبة تقدر دعم ومساندة الوزارة 
لها في ممارســـة عملها التطوعي والخيري 
فـــي خدمـــة المجتمع على اختـــالف فئاته 

ومكوناته.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

ناصر بن حمد يشارك في “مهمة طموح زايد”
ــاء ــوم الفضـ ــتقبل بعلـ ــاق المسـ ــح آفـ ــة تفتـ ــة الحواريـ ــموه: الجلسـ سـ

يشـــارك ممثل جاللـــة الملـــك لألعمال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
وســـفير دولـــة اإلمـــارات لـــدى مملكـــة 
البحرين الشـــيخ ســـلطان بـــن حمدان 
بـــن زايـــد آل نهيان، اليوم في جلســـة 
حواريـــة مرئية بعنـــوان “مهمة طموح 
زايد”، حيث يلقي ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة كلمة في الفعالية، 
التي تقام بتنظيم من سفارة اإلمارات 
العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، 
ومركز محمد بن راشـــد للفضاء بدولة 
لعلـــوم  الوطنيـــة  والهيئـــة  اإلمـــارات، 

الفضاء في البحرين.
وبهذه المناسبة؛ أكد سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أهميـــة الجلســـة 
الحواريـــة التـــي من شـــأنها فتح آفاق 

المســـتقبل لمـــا يتعلق بعلـــوم الفضاء، 
اإلنجـــازات  أن  إلـــى  ســـموه  مشـــيرًا 
العلميـــة الكبيـــرة التـــي حققتهـــا دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة 
فـــي مجـــاالت علـــوم الفضـــاء، مصدر 
فخـــر لألمتيـــن العربيـــة واإلســـالمية، 
مؤكدًا أهمية االســـتثمار في الشـــباب 
وعلـــوم المســـتقبل، ومواصلة التفوق 

العلمي واستكشاف الفضاء.
دولـــة  تمكـــن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
اإلمارات العربيـــة المتحدة من تذليل 
الصعـــاب رغـــم الظروف التـــي يمر بها 
التقـــدم والنجـــاح  العالـــم، ومواصلـــة 
العلـــم واالستكشـــاف،  فـــي مجـــاالت 
بفضـــل اهتمام وتشـــجيع رئيس دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، ونائب رئيس دولة اإلمارات 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتـــوم، وســـواعد دولـــة اإلمارات 
وشـــبابها، وجهودهـــم الجبـــارة التـــي 
ســـاهمت في دحر العقبات والوصول 

إلى النجاح.
التـــي  الحواريـــة  الجلســـة  ان  يذكـــر 

ســـتقام في تمـــام الســـاعة الخامســـة 
مســـاًء عبـــر تطبيـــق “Zoom” ســـتدار 
مـــن الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
العســـيري،  محمـــد  الفضـــاء  لعلـــوم 
ويتحـــدث خاللها من دولـــة اإلمارات 
العربية الشقيقة، رائدي الفضاء هزاع 
المنصوري وســـلطان النيـــادي، اللذان 
تجربتهمـــا  مراحـــل  سيســـتعرضان 
العلميـــة بـــدءا مـــن اختيارهمـــا مرورًا 
والرحلـــة  روســـيا،  فـــي  بتدريبهمـــا 
إلـــى الفضـــاء وانتهـــاًء بالعـــودة إلـــى 
الوطـــن، ومـــا حققته هـــذه الرحلة من 
استكشـــاف األفق العلمية في الفضاء 
التـــي حققتهـــا  الناجحـــة  والمشـــاريع 
دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة في 
التجربـــة الفضائيـــة التـــي مـــن شـــأنها 
ان تحقـــق مزيـــدًا مـــن النجاحات في 

العلوم الفضائية مستقبالً.

المنامة - بنا

األنصاري: التوجيهات السامية تعزز مشاركة المرأة في الشأن االقتصادي
أكـــدت األمين العـــام للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة هالة األنصـــاري أن التوجيهات 
السامية والقرارات ذات الصلة بالمرأة 
التي شهدتها مملكة البحرين في اآلونة 
األخيـــرة عكســـت مـــرة أخـــرى مكانـــة 
البحريـــن كدولـــة متقدمـــة متحضـــرة 
داعمـــة للمرأة من جهة، وأســـهمت من 
جهة أخرى في زيادة تفعيل مشـــاركة 
المـــرأة البحرينية في الجهود الوطنية 
للحد مـــن تداعيات جائحة كوفيد19- 
والحيـــاة  واالقتصـــاد  المجتمـــع  علـــى 

العامة في المملكة.
األعلـــى  المجلـــس  أن  إلـــى  وأشـــارت 
للمـــرأة، برئاســـة قرينـــة عاهـــل البـــالد  
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
يرصـــد األثـــر اإليجابـــي الكبيـــر لهـــذه 

التوجيهات الســـامية والقـــرارات على 
المرأة البحرينية واالســـتقرار األســـري 
والمجتمعـــي، الفتـــة إلى أنـــه في حين 
واجهت الكثير من الدول والمجتمعات 
تحديات كبيرة، بقيت مملكة البحرين 
فـــي منأى عن ذلك نتيجة لحزم الدعم 
الكبيرة للمواطنين والمؤسسات خالل 
جائحة كوفيد19- من جهة، والقوانين 
والقـــرارات واإلجـــراءات التي صدرت 
خالل الجائحة من جهة أخرى، وجزء 
كبيـــر منها موجه بشـــكل خـــاص لدعم 
المـــرأة البحرينيـــة وأســـرتها باعتبارها 
االســـتقرار  عـــن  األساســـي  المســـؤول 
النفســـي والصحـــي لألســـرة، واألكثـــر 
حضورا في قطاعات حيوية جدًا مثل 

التعليم والصحة.
المجلـــس  أن  األنصـــاري  وأوضحـــت 
ســـيبقى يتابـــع عن كثـــب االحتياجات 

فـــي  البحرينيـــة  للمـــرأة  المســـتجدة 
ظـــل تطـــورات األوضاع علـــى األرض 
بســـب الجائحـــة، ويتعـــاون فـــي إطار 
الخطـــة  وتوجهـــات  اختصاصاتـــه 
الوطنية لنهوض المـــرأة البحرينية مع 
جميـــع الجهات المعنيـــة؛ لزيادة تفعيل 
وتعزيـــز  البحرينيـــة  المـــرأة  طاقـــات 
قدرتهـــا علـــى الموازنة بيـــن متطلبات 
العمـــل والمتطلبـــات األســـرية كمدخل 
رئيـــس لتحقيـــق االســـتقرار األســـري، 
ورفـــع جـــودة حياتها، والحـــرص على 
التطبيق السليم للتشريعات والقوانين 

ذات العالقة المباشـــرة وغير المباشرة 
بحقوق المرأة وحفظًا الستقرار ورفاه 

األسرة البحرينية.
صـــدور  البحريـــن  مملكـــة  وشـــهدت 
قـــرارات نوعيـــة داعمـــة للتـــوازن بين 
الجنســـين تراعي وضع المرأة في ظل 

األوضاع المســـتجدة التي تســـببت بها 
العاملـــة  المـــرأة  خصوصـــا  الجائحـــة، 
مـــا  وهـــذا  األماميـــة،  الصفـــوف  فـــي 
انعكـــس إيجابـــا علـــى اســـتدامة أداء 
المرأة لمســـؤولياتها األسرية والمهنية، 
الخدمـــات  علـــى  حصولهـــا  وتســـهيل 
الصحيـــة، ودعم اســـتقراراها النفســـي 
وتعايشـــها مـــع األوضـــاع المســـتجدة، 
األســـرة  اســـتقرار  علـــى  والحفـــاظ 

والمجتمع البحريني ككل.
ففـــي 21 مـــارس، ومـــع بدايـــة ظهـــور 
كوفيـــد19-،  جائحـــة  تداعيـــات 
وبمناســـبة يـــوم األم الـــذي تحتفـــل به 
مملكـــة البحريـــن، وجـــه عاهـــل البـــالد 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة الجهـــات المختصة 
بالحكومـــة إلـــى تطبيـــق نظـــام العمـــل 
مـــن المنزل لألم العاملة فـــي الوزارات 

والهيئات والمؤسسات الحكومية على 
أن تصـــدر الجهـــات المختصـــة تنظيم 
ذلـــك ومـــا يقتضيـــه الصالح العـــام من 
اســـتمرار األم العاملة في شرف تأدية 
فـــي  وباألخـــص  الحيويـــة  الوظائـــف 
القطـــاع الصحي وقطـــاع األمن خدمة 
للوطن ومواطنيه ومقيميه بكل شرف 
جاللـــة  لتوجيهـــات  وتنفيـــذا  وأمانـــة 
الملـــك، صـــدرت عـــدد مـــن توجيهـــات 
للخدمـــة المدنيـــة عن تطبيق سياســـة 
العمل مـــن المنزل باإلضافة إلى إعالن 
والمجلـــس  المدنيـــة  الخدمـــة  ديـــوان 
لجنـــة  تشـــكيل  عـــن  للمـــرأة  األعلـــى 
مشـــتركة لمتابعة تطبيق نظـــام العمل 
مـــن المنزل لـــألم العاملة فـــي الوزرات 

والهيئات والمؤسسات الحكومية.
)التفاصيل على الموقع اإللكتروني(

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة

استعراض حزمة القرارات 
الداعمة للبحرينية بظل 

أزمة “كورونا”

مجلس الرئيس... مبادرة كريمة

Û  رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان حفظــه هللا ورعاه
ســيظل دائًمــا وأبــًدا رمــًزا لــكل جهد إنســاني خالق، لــكل عمل وطنــي دؤوب، ولكل 
مكارم أخالقية ال تغرب عنها الشمس، مؤخًرا أصدر سموه توجيهاته الكريمة بإعفاء 
411 مــن الطواقــم الطبيــة من غرامات التأخير التي فرضت عليهم بســبب تأخرهم 
فــي تجديــد تراخيــص مزاولتهم للمهن الطبية، النظام نظام صحيح، لكن العفو عند 
المقدرة، صحيح أيًضا، والرحمة فوق العدل أحياًنا هذا في حد ذاته صحيح كذلك، 
مــن هنــا تخرج علينــا الصحف مهللــة بالمكرمات، بالتوجيهات اإلنســانية الســديدة، 
بالمواقــف الوطنيــة الشــامخة، ومن هنا نجد أن األب الرئيــس دائًما ما يبادر، ودائًما 
مــا يوجــه، ودائًمــا مــا يتقــدم المواكب لكــي يطلق توجيهاتــه الكريمة باتجــاه كل ما 
يهبط برًدا وسالًما على قطاع اقتصادي يعاني، أو على مرفق حيوي يئن، أو باتجاه 
نخب فئوية، وجماعات مهنية مطلوب منها أن تعيش الطوارئ على مدار الســاعة، 

والقلق على المرضى والسهر على راحتهم من دون كلل أو ملل.
Û  وهــا نحــن نقــف هذه األيــام جنًبا إلى جنب مــع الطواقم الطبيــة المكافحة لفيروس

كورونــا، جنًبــا إلــى جنــب للتصــدي لجائحــة طــال أمدهــا وال يعلــم ســوى هللا وحده 
الكيفيــة والمــدة الزمنيــة التــي يمكــن أن ترحــل بهــا مــن عالمنــا بعــد أن كبدتــه مــن 
الخسائر والضحايا ما لم تكبده جائحة أخرى على مدى التاريخ اإلنساني الطويل.

Û  ،لقــد تصــدت الجيــوش البيضــاء وصمــدت بمــا فيــه الكفايــة أمــام الفيــروس اللعين
عرضــت حياتهــا للخطــر، وحاولــت بــل واســتماتت مــن أجــل إنقاذ حيــاة اآلالف من 
المواطنيــن والمقيميــن، دافعــت عــن شــريعة أهل العلــم، وقوافــل المواجهة، وقفت 
صًفا واحًدا إلى جانب حماية اإلنسان واإلنسانية من الوباء، بذلت الغالي والنفيس 
مــن أجــل أن يكــون لمملكة البحرين موقًعا مشــرًفا بين أمــة الكون في مكافحة هذا 
الفيــروس الغامــض، موجــة أولــى منذ فبراير، وموجــات أخرى على الطريــق، العالم 
يضرب أخماًســا في أســداس، يتســابق على إنتاج لقاح، ويدعي من يدعي أنه قاب 
قوســين أو أدنــى مــن الكشــف المبيــن، لكــن الهــول كل الهــول يصيبنا عندمــا تخرج 

منظمة الصحة العالمية علينا بنفي للخبر، ومصادرة للقاح المزعوم.
Û  و... وســط كل هــذه المكابــدات نجــد طواقمنــا الطبيــة صامــدة، ال تــكل وال تمل وال

تجــأر بالشــكوى، لذلــك لــم ينــس رئيــس الــوزراء كتائبنــا البيضــاء المقاتلــة، فجــاء 
توجيهــه الكريــم في موعــده، ال غرامات على كوادرنا الطبية إذا تأخروا عن تجديد 
تراخيص مزاولتهم لمهنتهم المقدســة، وال عقاب يذكر حيث إن هذه الفئة تحديًدا 
ال تجد من الوقت ما يساعدها على القيام بواجب آخر أكثر أهمية من الوقوف صًفا 

واحًدا في وجه وباء طال أمده، وباتجاه جائحة لم يحن موعد انقضاء مهمتها.
Û  تحيــة للرئيس القائد على لفتاته اإلنســانية، وعلــى توجيهاته الكريمة، والتي مازلنا

نفخر بها، ومازالت أيادينا مرفوعة للســماء بالدعاء إلى ســموه، راجين من هللا جل 
وعال أن يديم على األب الرئيس نعمة الصحة والعافية وأن يعود إلى وطنه الغالي 

سليًما معافى، إنه سميع مجيب.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج
سمو الشيخ ناصر بن حمد

حميدان متسلما الجائزة من بوهزاع

دور بارز لسمو الشيخ عيسى بن علي في دعم التطوع
ــق االحـــــتـــــرازات بـــصـــورة مــســتــمــرة ــي ــب ــط ــد: نـــراقـــب ت ــؤيـ ــمـ الـ

اســـتقبل وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة 
أيمن المؤيد، رئيس جمعية الكلمة الطيبة 
ورئيـــس االتحـــاد العربـــي للتطوع حســـن 
الجمعيـــة،  أعضـــاء  مـــن  وعـــدد  بوهـــزاع 
والـــذي قام بدوره بتســـليم الوزيـــر جائزة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة 
للعمـــل التطوعـــي، والتـــي قدمـــت للوزارة 
فـــي الحفل الختامي االفتراضي للنســـخة 
العاشـــرة مـــن جائزة ســـموه لتكريـــم رواد 
العمـــل التطوعـــي “الكـــوادر الوطنيـــة فـــي 

الصفوف األمامية”.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، أشـــاد وزيـــر شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة بجهـــود وكيـــل وزارة 
شـــؤون مجلس الـــوزراء الرئيـــس الفخري 

لجمعية الكلمة الطيبة راعي الجائزة سمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة فـــي 
دعم العمـــل التطوعي في المملكة والعمل 
على تكريم الـــوزارات والهيئات الحكومة 
والقطـــاع األهلـــي بهـــذه الجائـــزة الرائدة، 

وتقدير ســـموه للدور البـــارز التي تقوم به 
تلك المؤسسات في خالل جائحة كورونا.

وأضاف المؤيد أن وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضة حرصـــت على تقديم المبادرات 
وعرض اإلجـــراءات االحترازية والوقائية 

لمواجهـــة تداعيات فيـــروس كورونا على 
والعمـــل  والرياضـــي،  الشـــبابي  القطـــاع 
علـــى مراقبـــة تنفيـــذ القطاعات الشـــبابية 
والرياضية كافة لتلك االحترازات بصورة 
باختيـــار  ســـعادته  عـــن  معربـــا  مســـتمرة، 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة ضمـــن 
حظيـــت  التـــي  الحكوميـــة  المؤسســـات 
بالتكريم في جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى 

بن علي آل خليفة للعمل التطوعي.
وأشـــاد وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
رئيـــس  يبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة  بالجهـــود 
وأعضـــاء جمعيـــة الكلمة الطيبـــة ودورها 
البارز في العديـــد من المجاالت، خصوصا 
فـــي  التطوعـــي  العمـــل  تعزيـــز  جوانـــب 

المجتمع البحريني.

أثناء تسليم الجائزة

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

هالة األنصاري



كشــف وزيــر التربيــة والتعليــم ماجد علي النعيمي لـ “البــالد” عن مالمح الهيكل 
التنظيمي الجديد للوزارة. وقال ردا على استفســارات الصحيفة بأن المنظور 
الــذي اعتمــد فــي عملية المراجعــة والتطوير هو المنظــور الوظائفي، من حيث 
وضــع نظــام واضــح القتســام المهــام اإلداريــة، بيــن األجهــزة اإلداريــة داخــل 

الهيكل العام.

وأوضح أن الهيـــكل التنظيمي للوزارة 
سيتكون من أجهزة عليا، ومن إدارات 
وأقســـام جميعها مبنية على دراســـات 
وتجارب عالمية، بما ســـيحقق النتائج 
اإليجابيـــة المرجوة. وأضاف: “ســـيتم 
ودمـــج  جديـــدة  إدارات  اســـتحداث 
واختصاصـــات  بمســـميات  أخـــرى، 
جديـــدة فـــي كثيـــر مـــن الحـــاالت، مـــع 
مراعـــاة عـــدم تضـــرر الموظفيـــن فـــي 

مختلف القطاعات بالوزارة”.
ن أن الهيكل الجديد جاء بعد مرور  وبيَّ
أكثـــر من 16 ســـنة ونتيجـــة للتطورات 
والمتغيـــرات العديـــدة التـــي كان مـــن 
الضـــروري النظـــر مجـــددا فـــي تطوير 
ومراجعـــة هـــذا الهيكل، بما يســـتجيب 
لتلك المستجدات والبرامج التطويرية 

والطموحات العديدة.

تصريح الوزير

بشـــأن  )البـــاد(  ســـؤال  عـــن  رده  فـــي 
إعـــادة هيكلة وزارة التربيـــة والتعليم، 
وآخـــر مســـتجداتها، أكد وزيـــر التربية 
أن  النعيمـــي  علـــي  ماجـــد  والتعليـــم 
التنظيمـــي  الهيـــكل  تطويـــر  موضـــوع 
لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم هـــو جزء ال 
يتجـــزأ مـــن الجهـــود المبذولـــة لتطوير 
التعليـــم واالرتقـــاء بمخرجاتـــه، والذي 
بـــدأ منـــذ إطـــاق مبـــادرات المشـــروع 
الوطنـــي لتطويـــر التعليـــم والتدريـــب 
فـــي العـــام 2005، وتتواصـــل حلقاتـــه 
إلـــى اليـــوم؛ وذلـــك لألهميـــة الكبيـــرة 
التـــي يحظـــى بهـــا التعليم فـــي مملكة 
البحريـــن، حيـــث يأتي هـــذا الجهد مع 
مراعاة مـــا أجزته الوزارة في المراحل 

الســـابقة مـــن تطويـــر، ومـــا حققته من 
إنجـــازات، وانطاقـــا مـــن الرغبـــة فـــي 
مراجعـــة وتفعيـــل الهيـــكل التنظيمـــي 

بشكل أفضل.
وزارة  شـــهدت  لقـــد  الوزيـــر  وأشـــار 
 2004 العالـــم  فـــي  والتعليـــم  التربيـــة 
تطويـــر  فـــي  أســـهمت  هيكلـــة  إعـــادة 
مـــرور  وبعـــد  واليـــوم  واألداء،  العمـــل 
أكثـــر من 16 ســـنة ونتيجـــة للتطورات 
والمتغيرات العديدة كان من الضروري 
النظـــر مجـــددا فـــي تطويـــر ومراجعة 
لتلـــك  يســـتجيب  بمـــا  الهيـــكل،  هـــذا 
التطويريـــة  والبرامـــج  المســـتجدات 
يؤكـــد  وممـــا  العديـــدة.  والطموحـــات 
األهميـــة الكبيرة التـــي يوليها المجلس 
والتدريـــب  التعليـــم  لتطويـــر  األعلـــى 
برئاســـة سمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، 
رئيس المجلس األعلى لتطوير التعليم 
بشـــركة  اســـتعانت  أنهـــا  والتدريـــب، 
فـــي  للمســـاعدة  معروفـــة؛  عالميـــة 
تطوير هـــذا الهيكل، وعمل الدراســـات 
الضروريـــة للتطويـــر، وقـــد عملت هذه 
الشركة خال األشهر الماضية مع عدد 
من المسؤولين والخبراء والمختصين 
من الـــوزارة ومـــن الجهـــات الحكومية 
ذات العاقـــة األخـــرى، ولفتـــرة طويلة 
إلعـــداد الدراســـات الازمـــة التـــي قام 
دوليـــون، موضحـــا  خبـــراء  بإعدادهـــا 
أن المتغيـــرات المســـتمرة تجعـــل مـــن 
توزيـــع  وإعـــادة  التنظيمـــي  التطويـــر 
المهـــام عمليـــة مســـتمرة، بمـــا في ذلك 
فصل التعليم العالي عن الوزارة، وقرار 
نقل تبعية معهد البحرين للتدريب إلى 

بوليتكنك البحرين، ضمن إستراتيجية 
تهـــدف إلى تطويـــر التعليـــم الفني، لما 
بعـــد المرحلـــة الثانويـــة، وكذلـــك نقـــل 
مســـؤولية اإلشـــراف علـــى امتحانـــات 
الصفيـــن التاســـع والثانـــي عشـــر إلـــى 
هيئـــة ضمان جودة التعليم والتدريب، 
حيث بني كل ذلك على دراسات عديد 
استمرت لسنوات وصوال إلى استكمال 
اإلجـــراءات الازمة، ضمن خطة إعادة 
الهيكلـــة، والتـــي أعلـــن عنهـــا مؤخـــرا، 
لتتفـــرغ الـــوزارة لاهتمام بشـــكل أكبر 
بالتعليـــم األساســـي والثانـــوي بكافـــة 
فروعـــه، بمـــا فـــي ذلـــك التعليـــم الفني 

والمهنـــي، والتعليـــم الخـــاص والتعليم 
المســـتمر ورياض األطفال، والخدمات 
الطابيـــة المختلفة، وهـــي مهام كثيرة 
جـــدا ومتشـــعبة خصوصـــا فـــي ضـــوء 
التطـــورات التـــي يشـــهدها التعليم في 

العالم.
وأمـــا بخصـــوص النمـــوذج الـــذي جرى 
الماضيـــة؛  الفتـــرة  فـــي  عليـــه  العمـــل 
إلعادة تصميم وبناء الهيكل التنظيمي 
بـــأن  للـــوزارة، فأكـــد الوزيـــر النعيمـــي 
عمليـــة  فـــي  اعتمـــد  الـــذي  المنظـــور 
المنظـــور  هـــو  والتطويـــر  المراجعـــة 
نظـــام  وضـــع  حيـــث  مـــن  الوظائفـــي، 

واضـــح القتســـام المهـــام اإلدارية، بين 
األجهـــزة اإلدارية داخـــل الهيكل العام، 
بحيث يقســـم إلى جانبيـــن متكاملين: 
السياســـات واإلســـتراتيجيات وتقييم 
األداء مـــن ناجيـــة، والعمليات اليومية 
فـــي متابعة عمل المـــدارس والمعلمين 
وتمهينهـــم، والطلبـــة من ناحيـــة ثانية، 
ويصاحب ذلك تحمل المســـؤولية عن 
اتخاذ القرار، وإدراك بأن اقتســـام هذه 
المهـــام ليس هدفا في ذاتـــه، وإنما هو 
إجراء لتســـيير عمل األجهزة اإلدارية، 
بمرونـــة أكثـــر، وبســـرعة أكبر، وبيســـر 
أفضـــل، وإعـــداد العامليـــن فـــي الجهاز 

الجماعـــي  العمـــل  روح  علـــى  اإلداري 
وفقـــا  األداء  وتقييـــم  التكاملـــي، 
للمؤشرات المقررة. وضمن هذه الرؤية 
ســـيتّكون الهيـــكل التنظيمـــي للـــوزارة 
مـــن أجهزة عليا، ومن إدارات وأقســـام 
جميعها مبنية على دراســـات وتجارب 
عالمية، بما سيحقق النتائج اإليجابية 
المرجوة بإذن هللا تعالى، حيث سوف 
يتم اســـتحداث إدارات جديدة ودمج 
واختصاصـــات  بمســـميات  أخـــرى، 
جديـــدة فـــي كثيـــر مـــن الحـــاالت، مـــع 
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“التربية”: المدارس جاهزة لالستقبال الجزئي للطلبة
ــن واإلداريـــــيـــــن ــي ــم ــل ــع ــم ــل ــة ل ــ ــن ــ ــودة آم ــ ــ ــة ضـــمـــنـــت عـ ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ اإلجـــــــــــراءات االحـ

أكـــد الوكيل المســـاعد للمـــوارد المالية 
والخدمـــات بـــوزارة التربيـــة والتعليم 
خالد غريب أنه بالتنســـيق مع الجهات 
مـــن  وانطاًقـــا  بالدولـــة،  المختصـــة 
كـــون الصحـــة والســـامة فـــي مقدمة 
األولويـــات، في ظل الظروف الصحية 
الراهنـــة، حـــددت الـــوزارة اإلجراءات 
االحترازية وتدابير الصحة والســـامة 
الوقائيـــة التي من شـــأنها تهيئة عودة 
ناجحـــة للمـــدارس، مما مّكـــن الهيئات 
مـــن  والفنيـــة  والتعليميـــة  اإلداريـــة 
العـــودة إلـــى العمـــل فـــي بيئـــة آمنـــة، 
إضافًة إلى استكمال كل االستعدادات 
لعـــودة الطلبـــة جزئيـــًا بالتنـــاوب، فـــي 

الفترة المقبلة.
وأكـــد أن الدليـــل االسترشـــادي الـــذي 
أصدرتـــه الـــوزارة ســـّهل عمليـــة عودة 
وغيرهـــا  المـــدارس  إلـــى  الموظفيـــن 
بمختلـــف  تعليميـــة  مؤسســـات  مـــن 
توزيعـــه  بعـــد  الدراســـية،  المراحـــل 
علـــى الجميـــع، فهو يتســـم بالشـــمولية 
البروتوكـــوالت  شـــرح  فـــي  والدقـــة 
الصحية وإرشادات العودة المدرسية، 
واإلجـــراءات االحترازية قبل الدخول 
للمؤسســـة التعليمية وأثنـــاء الحضور 
فيهـــا وحتى االنصـــراف، والتعامل مع 
الحاالت الطارئة، بما في ذلك تشـــكيل 
فريق صحي بكل مدرسة مسؤول عن 
تنظيم وتطبيق اإلجـــراءات الصحية، 
ووضـــع ضوابـــط اســـتقبال الموظفين 

بمـــا فيهـــا فحـــص درجـــات  والطلبـــة، 
حرارتهم، وضمان التباعد االجتماعي، 
والتطهيـــر والتعقيـــم المســـتمر لجميع 

المرافق.
وأردف غريـــب أنه تم وضع إرشـــادات 
داخــــــل  للتنفيـــذ  وقابلـــة  واضحـــة 
المؤسســـات التعليميـــة، لضمان توفير 
علـــى  للحفـــاظ  آمنـــة،  تعليميـــة  بيئـــة 
صحة وســـــــامة الطلبـــة والموظفين، 
القطـــاع  فـــي  العامليـــن  ومســـــــاعدة 
التعليمي على االستجابة السريعة في 
حـــال وجود أي حالة يشـــتبه بإصابتها 
بالفيروس، ومن ضمنها: إشعار الجهات 
الصحية المختصة، والتواصل مع ولي 
األمـــر في حـــال عودة الطلبـــة، والعزل 
بالمدرســـة،  مخصصـــة  أماكـــن  فـــي 

تـــم  أنـــه  كمـــا  المخالطيـــن،  وتحديـــد 
تحديـــد الطاقـــة االســـتيعابية للصـــف 
الدراســـي بحيث تترك مســـافة ال تقل 
عـــن متر ونصـــف بين كراســـي الطلبة، 
ووضـــع ضوابـــط تشـــغيل واســـتخدام 
خدمـــة المواصـــات المقدمـــة من قبل 
الوزارة، بمـــا فيها التباعـــد االجتماعي 

وتطهير الحافات. وأوضح أن الوزارة 
المبانـــي  تطهيـــر  إجـــراءات  وضعـــت 
والمؤسســـات  بالمـــدارس  والمرافـــق 
التعليمية باستخدام منتجات معتمدة 
بالمملكـــة،  المختصـــة  الجهـــات  مـــن 
حيـــث يشـــمل ذلـــك جميـــع الصفـــوف 
والقاعات الدراسية ومرافق المؤسسة 
التعليميـــة ودورات المياه، مع التركيز 
علـــى األماكـــن التـــي تـــزداد احتماليـــة 
التامـــس فيهـــا مثل مقابـــض األبواب 
والمقاعد والطـــاوالت، وتقوم الجهات 
المكلفة بعمليـــات التطهير بتنفيذ ذلك 
بعـــد انتهـــاء اليـــوم الدراســـي والتأكد 
قامـــت  كمـــا  الجميـــع.  انصـــراف  مـــن 
الـــوزارة بتصويـــر أفـــام توعويـــة عن 
كيفية تطبيق االجـــراءات االحترازية 

بالمؤسســـات التعليمية، وتنفيذ ورش 
عمـــل عـــن بعـــد لتدريـــب العاملين في 
هـــذه المؤسســـات بشـــأن التعامـــل مع 
انتشـــار فيروس كورونا وطرق انتقاله 
ووســـائل الوقاية الازمـــة منه، واتباع 
بهـــذا  الســـليمة  الصحيـــة  الممارســـات 
الخصوص.كمـــا حرصت الـــوزارة، في 
حال رجوع الطلبة للدراســـة النظامية، 
مجموعـــات  ضمـــن  وجودهـــم  علـــى 
صغيرة وثابتة داخل المدرسة، بهدف 
منـــع االختاط بقـــدر اإلمـــكان، والذي 
يعد من أبرز سبل الوقاية من فيروس 
كورونـــا كوفيـــد19-، حيـــث أن وجـــود 
صغيـــرة  مجموعـــات  داخـــل  الطلبـــة 
وثابتـــة )Bubble( يضـــع الطالـــب فـــي 

دائرة آمنة.

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

 خالد غريب
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الهملة - بتلكو

أعلنت شـــركة بتلكو عن انطالق 
 Batelco Fantasy“ مســـابقة 
League” لكـــرة القـــدم بالتزامـــن 
مع منافســـات الدوري اإلنجليزي 
فانتـــازي  لعبـــة  ضمـــن  الممتـــاز 
حتـــى  وتســـتمر  ليـــغ،  بريميـــر 
انتهـــاء الـــدوري في نهايـــة مايو 
2021. ُتقـــدم بتلكو للفائزين في 
المســـابقة جوائـــز نقديـــة قّيمـــة 
بمبلغ إجمالي يصل إلى 10,000 
أجهـــزة  إلـــى  باإلضافـــة  دوالر 
ســـيتنافس  حيـــث  إلكترونيـــة، 
المشـــتركين فـــي المســـابقة على 
مـــن  ابتـــداًء  شـــهر  لـــكل  جائـــزة 
نوفمبـــر لتحديـــد الفائـــزون فـــي 
أكتوبـــر، إلى جانب جوائز نهائية 
ألصحاب المراكز الثالثة األولى، 
لينـــال الفائز بالمركـــز األول على 
مبلـــغ  وســـيكون  دوالر،   5,000
2,000 دوالر مـــن نصيـــب الفائـــز 
الثانـــي، بينمـــا ســـيحصل الفائـــز 

بالمركز الثالث على جائزة نقدية 
ســـيتم  دوالر.   1,000 بقيمـــة 
اختيـــار الفائزيـــن في المســـابقة 
بنـــاًء علـــى مجمـــوع نقاطهم في 
برنامـــج فانتـــازي ليغ فـــي نهاية 
كل شهر، إلى جانب النقاط التي 
تم تجميعها بشكل إجمالي طيلة 

الدوري.
وســـتكون المشـــاركة عبـــر زيارة 
الموقع اإللكتروني الرسمي للعبة 
“فانتازي بريمير ليغ” على الرابط 
https://fantasy.premier� )

league.com( لتسجيل أفرقتهم 
واالنضمام لدوري بتلكو بإدخال 
وســـيتوجب   .)32BBVZ( الرمـــز 
زيـــارة  الُمشـــاركين  علـــى  أيًضـــا 
https://batelco.com/( الرابط 
 )fantasy�football�league
لتســـجيل بياناتهـــم لـــدى بتلكـــو 
ليكونوا مؤهليـــن للفوز بالجوائز 
النقدية الُمقدمة ضمن المسابقة.

“بتلكو”: 10 آالف دوالر للفائزين 
بمسابقة “فانتازي ليغ”

تتيح الوصول ألسواق الخليج والواليات المتحدة وأهم الدول األوروبية

“األهلي المتحد” يطلق “بحرين تريد”

أعلـــن البنـــك األهلي المتحـــد، أكبر 
مؤسســـة مصرفيـــة فـــي المملكـــة، 
عـــن إطـــالق منصـــة بحريـــن تريد 
تحـــت مظلة منصته للتـــداول عبر 
االنترنت، مضيفًا بورصة البحرين 
إلـــى قائمـــة األســـواق اإللكترونية 
المتوفـــرة من خالل منصـــة البنك 
 AUB( اإلنترنـــت  عبـــر  للتـــداول 

.)Trader
تـــم إطـــالق المنصـــة العـــام 2006، 
وهـــي معروفة بكونهـــا أول خدمة 
لتداول األســـهم عبـــر اإلنترنت في 
مملكـــة البحريـــن تتيـــح الوصـــول 
إلـــى مختلف أســـواق األســـهم في 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

والواليات المتحدة وأوروبا.
وتعليقـــًا علـــى الخبـــر، قـــال نائـــب 
 – للمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الخزينة واالســـتثمارات في البنك 
أولـــون:  ديفيـــد  المتحـــد  األهلـــي 
التـــداول  منصـــة  إطالقنـــا  “منـــذ 
عامـــًا،   14 قبـــل   AUB Trader
لـــم نتوقـــف عـــن تطويـــر مختلـــف 
والمزايـــا  والخيـــارات  الخدمـــات 
التـــي نوفرهـــا مـــن خاللها. مـــا زلنا 

نسعى باستمرار إلى عقد شراكات 
جديـــدة من أجل فتـــح المزيد من 
األســـواق لعمالئنا في كافة أنحاء 
العالـــم. توفر هـــذه المنصة أحدث 
األدوات التي تســـاعد في عمليات 
التـــداول عبـــر اإلنترنـــت، وهـــو ما 
يعبـــر عن اهتمامنا الكبير بتســـريع 
عمليـــة التحول الرقمـــي في كافة 
جوانب عملياتنـــا المصرفية. نحن 
نهـــدف إلـــى جعـــل تداول األســـهم 
أكثر سرعة وســـهولة من أي وقت 
مضى، ولذا فـــإن إضافتنا لبورصة 
البحريـــن تأتـــي كخطـــوة طبيعية 

الخيـــارات  توســـيع  إطـــار  فـــي 
المتاحة عبر AUB Trader، لتكون 
بذلـــك إحدى أكثر منصـــات تداول 

األسهم تنوعًا في المملكة.”
الرئيـــس  صرحـــت  جانبهـــا  ومـــن 
التنفيذي للعمليـــات بقولها نرجس 
فـــروخ جمـــال: إن إضافـــة بورصة 
 AUB Trader البحرين إلى منصة
يعـــد إنجازا مهمـــا يأتي اســـتكماال 
البحريـــن  بورصـــة  الســـتراتيجية 
 Bahrain شـــبكة  فـــي  التوســـعية 
لتشـــجيع  تهـــدف  والتـــي   Trade
المشـــاركة النشـــطة لعمالء البنوك 

ممـــا يســـهل للمســـتثمرين عمليـــة 
الوصـــول إلى الســـوق عبـــر قنوات 

ومنصات الكترونية مختلفة.
وتعمل منصـــة AUB Trader على 
إلـــى خدماتهـــا  الوصـــول  تســـهيل 
علـــى  ذكـــي  تطبيـــق  خـــالل  مـــن 
األندرويد واأليفون يتيح للعمالء 
التداول بشـــكل مباشر في أسواق 
األســـهم، مما يتيح لهم االســـتفادة 
االســـتثمارية  الفـــرص  كافـــة  مـــن 
المتاحـــة عبر األدوات المالية التي 
توفرهـــا البورصـــات المدرجـــة في 
المنصـــة. كمـــا أن بإمكانهم اختيار 
ما يناســـب أهدافهم االســـتثمارية 
مـــع  التعامـــل  إلـــى  الحاجـــة  دون 
أي وســـطاء. واألفضـــل مـــن ذلـــك 
أنه يمكـــن للعمـــالء الحصول على 
بيـــع  فـــوري،  بشـــكل  التســـعيرات 
مـــكان،  أي  مـــن  األســـهم  وشـــراء 
األخبـــار  مختلـــف  علـــى  االطـــالع 
مـــن  واالســـتفادة  واإلعالنـــات، 
األدوات  مـــن  واســـعة  مجموعـــة 
التحليلية لمســـاعدتهم على اتخاذ 

قرارات ذكية ومدروسة.

المنامة - األهلي المتحد

نرجس جمال  ديفيد أولون

أبوظبي - العين اإلخبارية

شركات سعودية تقاطع 
المنتجات التركية

صــعــدت الــشــركــات الــســعــوديــة مـــن حملة 
ــلــمــنــتــجــات الـــتـــركـــيـــة رفــضــا  مــقــاطــعــتــهــا ل
رجب  التركي  للرئيس  العدائية  للسياسات 
طيب أردوغان ضد بالدهم ودعمه لإلرهاب 
وتــدخــالتــه فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــدول 
كبرى  سعودية  شركات  وأعلنت  المنطقة. 
ومــتــوســطــة وصــغــيــرة ومــحــال بــيــع تجزئة 
المنتجات  مقاطعتها  المقاهي  من  والعديد 
التركية ووقف استيرادها وبيعها وتداولها 
وتــوفــيــر بـــدائـــل مـــن الــمــنــتــجــات الــوطــنــيــة 

ومنتجات الدول الشقيقة والصديقة.

“إن جـي إن”: تـدريــب مجـانــي لخـمـســة آالف بحـريـنــي
للتدريـــب  إن”  جـــي  “إن  معهـــد  أعلـــن 
والتطويـــر عزمـــه توفير تدريـــب نوعي 
مجاني عـــن بعد لخمســـة آالف بحريني 
في مجـــاالت أمن المعلومات، وذلك في 
إطـــار تهيئـــة وتدريب الكـــوادر الوطنية 
وفقـــا للمتطلبات المســـتجدة في ســـوق 
الصناعيـــة  الثـــورة  ومتطلبـــات  العمـــل 
الرابعـــة، وفي إطار دعـــم جهود التحول 
الرقمـــي الذي تشـــهده مملكـــة البحرين، 
وبنـــاء اقتصاد المعرفة كمـــا نصت عليه 

رؤية البحرين 2030.
ولهـــذه الغايـــة، وقـــع الرئيـــس التنفيذي 
للمعهـــد يعقوب العوضـــي مذكرة تفاهم 
مـــع وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
ممثلة بالوكيل المســـاعد لشؤون العمل، 
أحمـــد الحايكي، بحضـــور الوزير جميل  
حميدان، ومدير إدارة التدريب وتطوير 

القـــوى العاملـــة عصـــام العلـــوي ومديـــر 
مفتـــاح،  أحمـــد  المعاهـــد  شـــؤون  إدارة 
وذلـــك في إطار سلســـلة مـــن المذكرات 
المشـــابهة التي وقعتها الـــوزارة لتدريب 
الباحثيـــن عـــن عمـــل، باســـتخدام تقنية 
التدريـــب االفتراضـــي، وســـعيا لتقديـــم 
أفضـــل الخدمـــات التدريبيـــة التي تلبي 
لتأهيلهـــم  الوطنيـــة  الكـــوادر  حاجـــات 
وتســـهيل عمليـــة إدماجهم في منشـــآت 
وتعزيـــز  وتطويـــر  الخـــاص،  القطـــاع 
المهـــارات والقـــدرات الذاتيـــة للباحثين 

عن عمل وزيادة فرص توظيفهم.
وقـــال العوضـــي فـــي تصريـــح لـــه علـــى 
هامـــش حفـــل التوقيع إن هـــذه المبادرة 
“تأتـــي فـــي إطار النهـــوض بمســـؤوليتنا 
االجتماعيـــة تجـــاه المجتمـــع البحريني، 
وبناء على خبراتنـــا المتراكمة وتجاربنا 

المعلومـــات  أمـــن  أهميـــة  تؤكـــد  التـــي 
كركيـــزة أساســـية للتحـــول الرقمـــي في 
مختلف مجـــاالت الخدمـــات الحكومية 
والتعليـــم والصناعة والخدمـــات المالية 
وغيرها”، وأضاف “ســـنركز بشكل خاص 
مـــن خالل هـــذه المبادرة علـــى موضوع 
نشـــر الوعـــي بأهميـــة األمن الســـيبراني 
لـــدى المؤسســـات والشـــركات واألفراد، 
وذلـــك تزامنا مع تفعيـــل المركز الوطني 

لألمن السيبراني في مملكة البحرين”.

العمـــل  وزارة  بدعـــم  العوضـــي  ونـــوه 
لمؤسســـات  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
أي  تجـــاوز  فـــي  الخاصـــة  التدريـــب 
صعوبات تواجهها، ومســـاندتها لالرتقاء 
بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، 
وتقديم أفضل الخدمات التدريبية التي 

تلبي حاجات الكوادر الوطنية؛ لتسهيل 
عملية إدماجهـــم في مختلف القطاعات 

اإلنتاجية والوظائف النوعية.
وقـــال “نحـــن نثـــق بـــأن توفيـــر تدريـــب 
وتأهيل نوعي للكوادر الوطنية في أمن 
المعلومات يســـهم في توفير المزيد من 

فرص العمل أمامها، خصوصا وأن قطاع 
أمن المعلومات يرتبط بشكل مباشر مع 
التقنيـــات الحديثـــة التـــي تشـــكل عمـــاد 
الثـــورة الصناعـــة الرابعـــة مثـــل الـــذكاء 
الصناعي وإنترنت األشـــياء والحوســـبة 

السحابية وغيرها”.
وأوضـــح أن هذه المبادرة ال تهدف فقط 
إلى تشـــجيع الناشـــئة والخريجين على 
دراســـة اختصاصـــات ذات صلـــة بأمـــن 
إلـــى رفـــع مســـتوى  المعلومـــات، وإنمـــا 
المواطنيـــن  شـــرائح  مختلـــف  وعـــي 
شـــبكة  علـــى  الخصوصيـــة  بأهميـــة 
اإلنترنت والحفاظ على أمن معلوماتهم 
التوســـع  مـــع  خاصـــة  وبياناتهـــم، 
الرقميـــة  الحكوميـــة  الخدمـــات  فـــي 
والتحويـــالت المالية فـــي ظل األوضاع 

الراهنة.

المنامة -  معهد “إن جي إن”

على أساسيات أمن 
المعلومات دعما 
للتحول الرقمي 

واقتصاد المعرفة

فوز “ASAR البحرين” بجائزة أفضل صفقة اندماج واستحواذ
”Uber“و  ”Careem“ شـــركـــتـــي  بـــيـــن  ــم  ــ ــه ــ األس خــــيــــارات  تـــحـــويـــل  ــت  ــن ــم ــض ت

أعلـــن مكتـــب ASAR � الرويـــح وشـــركاه، 
واالستشـــارات  المحامـــاة  مكتـــب  وهـــو 
القانونيـــة الرائـــد في منطقـــة الخليج، عن 
حصولـــه علـــى الجائـــزة الســـنوية ألفضل 
صفقـــة في مجال االندماج و االســـتحواذ 
International Fi� (التـــي تقدمهـــا مجّلـــة 

. nancial Law Review  )IFLR
بـــدور  البحريـــن   ASAR مكتـــب  قـــام 
شـــراء  صفقـــة  فـــي  المحلـــي  المستشـــار 
األصـــول واســـتحواذ شـــركة Uber علـــى 
شـــركة Careem. وتضمنـــت الصفقـــة من 
بيـــن أمور أخرى تحويل خيارات األســـهم 
 Careem التي سبق منحها من قبل شركة
إلـــى خيـــارات  البحريـــن  فـــي  للموظفيـــن 

.Uber لألسهم في شركة
وقد صرح ســـام حباس الشريك الرئيسي 

الرويـــح وشـــركاه،   � ASAR فـــي مكتـــب 
وتقديـــر  مكتبنـــا  ترشـــيح  “يســـرنا  قائـــال 
جهودنـــا بمنحنـــا جائـــزة صفقـــة االندماج 
وإن   .IFLR لــــ  الســـنوية  واالســـتحواذ 
حصولنـــا علـــى هـــذه الجائـــزة إنمـــا يؤكـــد 
أهمية ومكانة عمالئنا والثقة التي يضعها 
بصفقاتهـــم  لالضطـــالع  بمكتبنـــا  هـــؤالء 
خبـــرات  إلـــى  يعـــود  وذلـــك  التجاريـــة، 
محامينـــا المتميـــزة وتفانيهـــم فـــي العمل 
والخدمات الريادية التي يقدمونها بشكل 
مســـتمر الى عمالئنا من خالل مكاتبنا في 

دولة الكويت ومملكة البحرين. 
يذكـــر أن أحـــد األســـباب الرئيســـة األخرى 
وراء تمكننـــا مـــن تحقيق هـــذا النجاح هو 
التجاريـــة  والصفقـــات  العاليـــة  الجـــودة 
المعقـــدة التـــي يواصـــل مكتبنا المشـــاركة 

فيها بشـــكل مســـتمر في مملكـــة البحرين. 
وغني عـــن القول إننا نضـــع عمالءنا دائما 
فـــي مقدمـــة أولوياتنـــا، فنجاحهم يشـــكل 

نجاحا لنا”.
وأشـــار ســـتيف براون، الشريك في مكتب 
البحريـــن، إلى أنه لشـــرف كبير لنا أن نفوز 
بجائزة أفضـــل صفقة في مجال االندماج 
واالســـتحواذ فـــإن ذلـــك يعكـــس الجـــودة 
العالية للعمـــالء الذين نقدم لهم الخدمات 
فضـــالً  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  القانونيـــة 
عن مســـتوى الخدمـــات القانونيـــة العالية 
الجـــودة التـــي يقدمهـــا مكتبنـــا. ونحـــن إذ 
نقـــدر والء عمالئنـــا لنـــا، ممتنـــون للعمـــل 
معهـــم لتحقيـــق أهدافهـــم فـــي صفقاتهـــم 

التجارية”.
 ASAR � ويقـــدم مكتـــب الرويح وشـــركاه

من خالل مكاتبه في كل من دولة الكويت 
ومملكـــة البحريـــن، إلـــى جانـــب المكاتـــب 
خدماتـــه  األخـــرى،  الـــدول  فـــي  الزميلـــة 
عمـــالء  لقاعـــدة  المتكاملـــة  االستشـــارية 
واســـعة في قطاعات مختلفة، وذلك دعما 

ألنشـــطتهم التجاريـــة فـــي الكويـــت وفي 
البحريـــن وفي جميع أنحـــاء دول مجلس 

التعاون الخليجي وخارجها.  
وقـــد تـــم تصنيـــف مكتـــب ASAR بصورة 
مستمرة لريادته في مجال قانون التجارة 

والشـــركات بدولة الكويـــت وذلك من قبل 
Cham�  مؤسســـات تصنيف مرموقة مثل
 Internationalو  ،bers Global Guide
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المنامة - مكتب ASAR - الرويح وشركاه

الحضور في االحتفال بالجائزة 

“الغرفة” تناقش التعديل بقانون الشركات التجارية
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  دعـــت 
ومنتســـبيها  أعضاءهـــا  البحريـــن 
وجميـــع المهتمين؛ للمشـــاركة في 
اللقـــاء االفتراضـــي الـــذي تنظمـــه 
الصناعـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
“للتعريـــف  والســـياحة  والتجـــارة 
بالمرســـوم بقانون رقم )28( لسنة 
2020 بتعديل بعض أحكام قانون 
الشركات التجارية” وذلك يوم غٍد 

اإلثنين الموافق 19 أكتوبر 2020 
فـــي الســـاعة 10:30 صباحـــا عبـــر 

.Zoom تطبيق زووم
وســـوف يقدم اللقـــاء االفتراضي 
رقابـــة  إدارة  مديـــر  مـــن  كالًّ 
الصناعـــة  بـــوزارة  الشـــركات 
والتجـــارة والســـياحة المستشـــار 
علـــي عبدالنبـــي مرهـــون، وخبيـــر 
بالـــوزارة،  القانونيـــة  الشـــؤون 

عبدالمنعـــم  محمـــد  المستشـــار 
العيـــد، ويأتـــي تنظيم هـــذا اللقاء 
االفتراضـــي؛ نظـــرا ألهميـــة هـــذا 
المرســـوم بقانون ومـــا تضمنه من 
تعديـــالت وإضافات علـــى المواد 
الشـــركات  قانـــون  فـــي  الـــواردة 

التجارية.
عـــن  البحريـــن  غرفـــة  وأعربـــت 
ترحيبهـــا بجميع أصحاب األعمال 

والُمهتمين بمتابعة هذا اللقاء عبر 
المبـــادرة بالتســـجيل علـــى موقع 
الغرفـــة اإللكتروني أو عبر تطبيق 
خـــالل  مـــن  أو  النقالـــة  الهواتـــف 
الباركود الخاص بالفعالية، مرحبًة 
االستفســـارات  جميـــع  بتلقـــي 
والتســـاؤالت المتعلقة بهذا الشأن 
وأصحـــاب  التجـــار  جانـــب  مـــن 

األعمال.

السنابس - الغرفة

 عقب توقيع مذكرة التفاهم 



يقع ما بين 
جزيـــرة دلمونيا
وجزيرة أمــــواج
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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
*ما تبقى من ضمان السيارة الذي مدته ٥ سنوات

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

ٕادارة السجــــل التجــاري
 ) 135489-CR2020( ٕاعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني 

التقــدم ٕالــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعالن بكتــاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه .

اســـــــم التاجـــــــــــر:    عبدالنبي حسن سلمان حجير 

االسم التجاري الحالي:  مٔوسسة ٕاسترجاع التجارية

االســـــم التجـــاري المطلوب : مٔوسسة سهيل لتخليص المعامالت

 رقم السجل : 5-29365

التاريخ : 2020/09/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )CR2020-107316( لسنة 2020 

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة ايه ام انصاري شركة تضامن بحرينية 

 
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســيد / ZIAUL HOQUE ZABED HOQUE باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
ايــه ام انصــاري شــركة تضامــن بحرينيــة  ، المســجلة كشــركة تضامــن بحرينيــة 
بموجب القيد رقم 1-130302 ،طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

األحد 18 أكتوبر 2020 - غرة ربيع األول 1442 - العدد 4387 08



Vacancies Available
INDUSTRIAL MARKETING CENTER AL-OT 

has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR SALES 

 suitably qualified applicants can contact
 17736322  or  ABDULLAH@AL-OTHMAN.COM 

REAL TEASTE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

CITY GLASSES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

ISMCO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39593981  or  SH.ALAIRAQ.CARGO@GMAIL.COM 

Las bialmas Educational support 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33224415  or  AHMED@ALLIANZ-BH.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Anwaar Alhasabi Trading 
has a vacancy for the occupation of

  VEGETABLE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33302220  or  H232@HOTMAIL.COM 

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

  WELDER 
 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 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Dose Cafe Food & Beverage Service Activities Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000990  or  BESHARA.ABDU@GMAIL.COM 

Gulf Alley Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33260454  or  zakir34582@gmail.com 

THREE LINES LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17471919  or  AYMAN.H.ALMUTAWA@GMAIL.COM 

THREE LINES LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17471919  or  AYMAN.H.ALMUTAWA@GMAIL.COM 

DREAM LINK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273345  or  CAREERLINKBH@GMAIL.COM 

Tik talk Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66669929  or  HUTHAIFA-94@HOTMAIL.COM 

HAIDER CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33322449  or  ALHAWRA.VEGETABLE@GMAIL.COM 

Asad car and air conditioners 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33251733  or  ALERML@ICLOUD.COM 

Gulf City projects constructions SPC 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17644899  or  ABC51854@GMAIL.COM 

AL AMAL HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33322073  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

Al waheed trading est 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17241459  or  FAD-85@HOTMAIL.COM 

Lawi Curtain 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33149171  or  HADD1965@YAHOO.COM 

MOHAMMAD ASGHAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39860568  or  TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

BU KAHALLAF gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783189  or  AHMED.BUKHALLAF@GMAIL.COM 

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 

LS Cable Ltd 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17231465  or  MACRO3@LSCNS.COM 

TAURUS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39120524  or  NOREENYASIN@yMAIL.COM 

MY LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  WASHING MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 17590431  or  MYLAUNDRY.BAHRAIN@GMAIL.COM 

MONSTERWICHES BURGER 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33995542  or  monsterwiches.bh@gmail.com 

FAHAD ALKHALEEJ SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39033464  or  LOORD211@HOTMAIL.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

HAMEEDA MOHAMED ABDULRAZAQ MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMHESHAM1947@GMAIL.COM 

Al -Mahd Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36686683  or  mohd@al-mahd.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

ALLIANCE PROJECTS S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17535727  or  ACE10@BATELCO.COM.BH 

NASS FOODS 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

ASCON CONTROL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17730724  or  pambavasan@amadbaeed.com 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

SARINA Mechanical and Electrical contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17112344  or  KIOUMJIZ@GMAIL.COM 

Gulf Biotech B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33623023  or  dr.waqar.mughal@gmail.com 

AL AALIYA RECLAMATION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36837799  or  ALALEI.CONS@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 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

  WELDER 
 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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 0  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

SALEH ALI MOHAMMED ASHOOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38477979  or  JSASHOOR@GMAIL.COM 

MOHAMED EBRAHIM MOHAMED ISA / AFRAAH1 / 10640 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39250059  or  MOHAMEDEBRAHIM083@GMAIL.COM 

ALMANNAI TRADING & INVESTMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contact
 17697800  or  mannaigr@batelco.com.bh 

ALMANNAI TRADING & INVESTMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17697800  or  mannaigr@batelco.com.bh 

Glass Tech Industries B.S.C closed 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17697800  or  mannaigr@batelco.com.bh 

MIDAL CABLES COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17832832  or  EBTEHAL@MIDALCABLE.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17241360  or  DASMAN_AC@YAHOO.COM 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17241360  or  DASMAN_AC@YAHOO.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

COMPUTER WORLD S.P.C. Owned by AL MOAYYED INTERNATIONAL GROUP B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT (TECHNICAL AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17561842  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

ABDULRASOOL MERZA ABBAS AL ABDULHAI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39452828  or  RASOOL.ABDULHAI@OUTLOOK.COM 

HKZ TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39772677  or  NADER.SAIF11@GMAIL.COM 

HJEAIR CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554202  or  khejair@gmail.com 

AL EMARAH WELDING SMITHERY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669495  or  ALEMARAH000@HOTMAIL.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

AL QAIRAWN BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39286076  or  AHAM1245@GMAIL.COM 

WHITE VEIL FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39616603  or  aswad2009@gmail.com 

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

YARA SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242237  or  HUSAIN.TAQAWI@GMAIL.COM 

SOLID WOOD CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17820028  or  ALSADAGROUP.BH@GMAIL.COM 

Ajyal Construction And Fuels 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17294498  or  CASILLAS-NEO-1@HOTMAIL.COM 

SALAMI FURNISHINGS 
has a vacancy for the occupation of

  STORE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39610080  or  ALFANOON@BATELCO.COM.BH 

Strawberries garden juice 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17414381  or  BAT242@HOTMAIL.COM 

DELUXE COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39453888  or  aldoseri.adel@gmail.com 

ALNOORAIN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

SABT SERVICES Est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER (CAR ELECTRICAL WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

LUXOR CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39027519  or  nani9953@gmail.com 

PREMATOR GULF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

AL BAIRAMI CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39337515  or  m-albairami@live.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295488  or  ATLASBMS@BATELCO.COM.BH 

HOTERS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

Arab Asian Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17251444  or  buahmed101@hotmail.com 

Al inma Construction Co.W l l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34342928  or  MH2990@HOTMAIL.COM 

SAMBA GULF CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242566  or  ZHFN90@GMAIL.COM 

ABU MAHMOOD FISHING EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39145891  or  AZAZAZ1977@GMAIL.COM 

BANDAR ALDAR FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66300270  or  abdalialsanadi58@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Ice kool w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17210747  or  MAKFORU2@GMAIL.COM 

D Box Publicity and Advertising 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33201025  or  ahmedyousif2219@gmail.com 

White box cargo services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36721996  or  ahmedyousif2219@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39865806  or  TURNKEYCONTRACTING.BH@GMAIL.COM 

ALHAMALA AUTO PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34687672  or  ALHAMALAAUTOPARTS@GMAIL.COM 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

SUMMIT STEEL CONSTRUCTIONS CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17580611  or  Zrahmani@summitsteelco.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33001435  or  MRTASAWAR@GMAIL.COM 

668 cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39683100  or  668.BHR@GMAIL.COM 

668 cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39683100  or  668.BHR@GMAIL.COM 

STRONG HOME CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17642055  or  ABOKHORSHEED11@GMAIL.COM 

NAVEEL INTERIOR DECORATION COMPANY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33217233  or  NAVEELSHAHZAD11@GMAIL.COM 

MOHAMMAD ABDULLA ALAReedh CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact

 38811122  or  ALI@ALAREEDH.COM 

Golden Maxstar Uniform W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38267447  or  FAIZINC@YAHOO.CO.IN 

ABDULAMEER ABDULLA SALMAN ALI 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39688919  or  ABDULLAMEER65@HOTMAIL.COMC 

Deera Land Beverages Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33502128  or  ADMIN@DEERABEVERAGES.COM 

TECHNO FIRE SYSTEMS AND SAFETY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33422370  or  info@technofiresafe.com 

PURITY CODES FOR INFORMATION TECHNOLOGY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMS MANAGEMENT ADVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33668870 

Stork Cooperheat Bahrain SPC Owned by Stork Technical Services R 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 133410102

DI CASA TECHNOLOGIES S.P.C Owned by JIYOMON JOSEPH 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 38752020  or  JIYOJOSEPH3@GMAIL.COM

STAR LIGHTS ORGANIZATION EVENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17669392  or  PK75907@GMAIL.COM 

Future Fitness Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPORTS / PLAY GAMES INSTURCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39303049  or  KQUBAIL@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  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

  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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  PLUMBER 
 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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STOREKEEPER 
 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 

AL MUSSILAH TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33116604  or  MAJEBASALEH2755@GMAIL.COM 

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.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 

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

Arab Asian Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17251444  or  buahmed101@hotmail.com 

Arab Asian Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17251444  or  buahmed101@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 

Black lion food stuff 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17685318  or  UMNAYEF7812@OUTLOOK.COM 

Slider Station W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17326603  or  HR@MESKHOLDINGS.COM 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38843999  or  GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

Sanawar food Industries SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 69990130  or  sanawargandour@gmail.com 

City Tower Apartments S.P.C owned by Blue Hills Property Managem 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33485689  or  BLUEHILLSMANAGEMENT@GMAIL.COM 

MARIAM ABDULLA ABDULHASAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37788923  or  MARIAM98090@GMAIL.COM 

HUSSAIN JAWAD HASAN AHMED KADHEM ALHADI (140411) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33806976  or  SHERPAOAHMED1@GMAIL.COM 

ABDALI JAAFAR ALI ABDALI ( DANAT ALKHNAIZA / 6206 ) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33638912  or  FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

AHMED RASHID ABDULQADER MOHAMMED ALR (WALAD ALAIWAD / 7237) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39456786  or  ALROWAIEI@LIVE.COM 

AUTO COLOURS GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE POLISHER 
 suitably qualified applicants can contact

 36076888  or  DARALBASTAKI.2018@GMAIL.COM 

ALAAEDDINE BIN AL TAHER AKRMI COMPANY BAHRAINI PARTBERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38960752  or  ALAADIN_AKREMI@HOTMAIL.COM 

Karach darbar restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

NATHRY MODHAPI & ALMANDI RESTAURNT CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17716911  or  WALEED200@LIVE.COM 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

Buyukada Salon Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36806200  or  BUYUKADASALON@GMAIL.COM 

AYIDA INTERIOR DECOR CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35964334  or  SHAKI950@GMAIL.COM 

UMAR HAYAT DECORATION SPC CO. OWNED BY UMAR HAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66907626  or  ABCDEF1234098765@GMAIL.COM 

MOZUMDER INTERIOR DECORATION S.P.C Owned by NOWAB MIAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17590969  or  NOWAB29@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980350  or  BAYANALJUFFAIR@GMAIL.COM 

DIGITECH PLUS TECHNOLOGIES S.P.C Owned by ABDURAHEEM UNDODIYIL 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17382020  or  DREAMTOWNBAHRAIN@GMAIL.COM 

T NG Food Transportation 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39996092  or  HANA@TNG.LIVE 

CONVSTORE MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32295684  or  FAGISMV@GMAIL.COM 

Easy Way Business Support Services. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR  ACCOUNTING 
 suitably qualified applicants can contact

 39889366  or  ZAYEDARSHID@YAHOO.COM 

GENERAL CONTRACTING & TRADING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700663  or  info@gcts-bahrain.com 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

PREMATOR GULF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

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

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17757017  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

YJM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 39222727  or  JABER-HASAN@HOTMAIL.COM 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ATCBAHRAIN830@GMAIL.COM 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ATCBAHRAIN830@GMAIL.COM 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.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 

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

  WELDER 
 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 

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 

Total Fresh Market Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33346660  or  TOTALFRESHMARKET@GMAIL.COM 

SYED JUNAID ALAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact
 17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM 

ALMUNTAZAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

SALMANIYA AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17785545  or  KUZBARH@HOTMAIL.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 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALMOOSAWI TRADING & ELECTRICAL CONTRACTING B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 172700000  or  sadeeiq@yahoo.com 

YATEEM GULF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253397  or  AAYATEEM@BATELCO.COM.BH 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

ALFAJR ALUMINIUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MECHANICAL EQUIPMENT OPERATING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17784605  or  ALFAJAR_W.S@HOTMAIL.COM 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ABA ALFADHUL COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33444413  or  ABUFADULCOLDSTORE@GMAIL.COM 

BMMI bsc 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17739517  or  LMRA@BMMI.COM.BH 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

HOME OF VETERINARY MEDECINE EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(MEDICAL DENTISTRY&VETERINARY) 
 suitably qualified applicants can contact

 33748794  or  INFO@JASSIMALMUTTAWA.COM 

AL RASHID GROUP B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17116223  or  khadija.jamsheer@arg.com.bh 

EIFFEL GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280050  or  ALSAWARI@HOTMAIL.COM 

HASAN MOHAMMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17773554  or  akone9@gmail.com 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ATCBAHRAIN830@GMAIL.COM 

Sheeshal Gate Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33777315  or  MR_ALI_ALNAJJAR@HOTMAIL.COM 

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

  WELDER 
 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

  RIGGER 
 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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000786  or  RAYRAMZAN@GMAIL.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  TENNIS PLAYER 
 suitably qualified applicants can contact

 17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

ONYX GATE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36877709  or  NADIATRADINGADV@GMAIL.COM 

KASHMIR SCRAP EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39320683  or  RED_BUTTERFLY636@YAHOO.COM 

MUMTAZ BAIKAM HUSSAIN KHAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17651622  or  SABEEHA@BATELCO.COM.BH 

AL ALAA SHADE COMPANY (ALASCO) S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TURNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784882  or  ACCOUNTS@ALASCOBH.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17737077  or  NARAINA@BATELCO.COM.BH 

Crown steelmould W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830038  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

UM HABIB MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17410598  or  SIMSIMSALES@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

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

  MANAGER (INTERNATIONAL RELATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17672294  or  naiminfc@yahoo.com 

Blue eyes phones 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39956650  or  SAMEERAMER743@GMAIL.COM 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPS MASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

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

  ELECTRICAL ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17311808  or  ALHAYKITAHA@GMAIL.COM 

YASMINE SHADOW BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33899550  or  N1S2M35@HOTMAIL.COM 

KABAB HOUSE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33409191  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  STONE SPREADING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

ALATAR GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17411610  or  alkaabi6800@windoslive.com 

RAMADY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17293727  or  laylajaseema@hotmail.com 

KOTO BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39710107  or  ALHADAFKH@HOTMAIL.COM 

BU ALI INTERNATIONAL RESTAURANTS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17240030  or  hrbualigroup@gmail.com 

RAMEE ROSE HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17111999  or  mturki101@yahoo.com 

SAYED SIDDIQ AL HADHRAMI STORES 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36856570  or  sid529@yahoo.com 

BIN ZAMIL GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33448883  or  zameel1964@gmail.com 

EBTHAL ALBADO SUPARMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77160001  or  KEFAYAA69@HOTMAIL.COM 

TIHAMA CONSTRUCTION & MAINTENANCE EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39002777  or  TIHAMA@BATELCO.COM.BH 

Al -Mahd Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36686683  or  mohd@al-mahd.com 

N R BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C OWNED BY MD RAHIM MIAH MIAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66669918  or  NRBUILDING8@GMAIL.COM 

Climate control mechanical and electrical maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300212  or  ABBAS86Z86@HOTMAIL.COM 

AL KWAR RESTAURANT & GRILLS  CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 77116644  or  ahmed.arahman@gmail.com 

Fahad Phone Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77028802  or  FAHDFON88@GMAIL.COM  
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عقــب مقتل 13 مدنًيا واصابة أكثر مــن 40 في مدينة كنجه

أذربيجان مهددة أرمينيا: “سننتقم لقصف مدننا”

تصاعـــدت االتهامات والتهديدات بين 
أرمينيـــا وأذربيجان، مع عـــودة العنف 
إلـــى إقليم ناغورنـــو كارابـــاخ. وتوعد 
الرئيـــس األذربيجانـــي، إلهـــام علييف، 
أمس، باالنتقام لقصف ثاني أكبر مدن 
البالد.كما أعلن أن جيش بالده سيطر 
علـــى مدينـــة فضولـــي فـــي كارابـــاخ. 
وقـــال في كلمة للشـــعب األذربيجاني: 
غوتشـــاخميدلي،  قـــرى  تحريـــر  “تـــم 
وتشـــيمن، وجوفارلي، وبيراخميدلي، 
وموصبيلي، وإشـــيغلي، وديديلي في 

منطقة فضولي”.
ُقتلـــوا  مدنيـــا   13 إن  باكـــو  وقالـــت 
مدينـــة  فـــي   40 مـــن  أكثـــر  وأصيـــب 
كنجـــه بعد هجوم صاروخـــي أرميني، 
فـــي حيـــن اتهمـــت يريفـــان أذربيجان 
بمواصلـــة القصـــف. كمـــا ذكـــر مكتـــب 
المدعي العام في أذربيجان أن منطقة 
ســـكنية في كنجه، التـــي تقع على بعد 
أميـــال عـــن كارابـــاخ وُتعـــد ثانـــي أكبر 
مدن البالد، تعرضت لقصف صاروخي 
وأن حوالي 20 مبنى سكنيا تضررت.

كما أكدت أن أرمينيا أطلقت صواريخ 
أيضـــا علـــى مدينـــة مينكتشـــفير لكـــن 
منظومة الدفاع الجـــوي األذربيجانية 

أسقطتها.
ففي غنجه، شـــاهد صحافيون  منازل 
مدمرة جراء قصف اســـتهدف ســـكان 
نائميـــن نحـــو الســـاعة الثالثـــة فجـــرًا 
غ(،  ت   23,00( المحلـــي  بالتوقيـــت 
ما أســـفر عن مقتـــل “13 مدنيـــًا بينهم 
أطفال، وإصابة أكثـــر من 45 آخرين”، 

وفق ما أعلن المدعي العام.
وتقـــول روبابـــا زهافاروفـــا )65 عامـــًا( 
من أمـــام أنقـــاض منزلهـــا “كل المنازل 
المجـــاورة ُدّمـــرت. هنـــاك الكثيـــر مـــن 
األشـــخاص تحـــت األنقـــاض. بعضهـــم 

ُقتل وآخرون ُجرحوا”.
وكان عشرات العناصر من فرق اإلنقاذ 
يبحثون ليالً عن ناجين بين األنقاض. 
بعـــد بضع ســـاعات، وضع فريـــق إنقاذ 

فـــي ســـيارة إســـعاف أكياســـًا ســـوداء 
تحتوي على أشالء جثث.

وقـــال مايـــل شـــاخنازاروف )36 عامًا( 
“ليس بامكاننا التعرف على الجثث، ال 
نعرف إذا ســـنتمكن مـــن التعرف عليها 

في المشرحة. كلها مقّطعة”.
وصـــرخ رجل كان مســـعف يأخذه إلى 
ســـيارة اإلسعاف “زوجتي كانت هناك، 

زوجتي كانت هناك”.
وقـــال أحد الســـكان إنه شـــاهد عملية 
ســـحب طفل وامرأتيـــن وأربعة رجال 
إلميـــر  وروى  األنقـــاض.  تحـــت  مـــن 
“امـــرأة  أن  عامـــًا(   26( شـــيريزاداي 
فقدت رجليها. هناك شخص آخر فقط 

ذراعًا”.
واسُتهدفت مدينة غنجه )كنجه( التي 
تعّد 300 ألف نســـمة، مـــرات عدة منذ 
بـــدء النـــزاع، خصوصـــًا األحـــد عندما 
ســـقط صـــاروخ فيها وأدى إلـــى مقتل 

عشرة أشخاص.
وأكـــد االنفصاليـــون األرمـــن أمـــس أن 
المدينـــة تضـــّم “أهدافـــًا شـــرعية” هي 
قاعـــدة جويـــة وقيـــادة لـــواء وقـــوات 
الدفـــاع  عمليـــات  ومركـــز  خاصـــة 

وقـــود  ومســـتودعات  األذربيجانـــي 
للجيش ومصانع ذخائر.

واّتهمـــوا أيضـــًا أذربيجان باســـتهداف 
ليـــالً بنى تحتية مدنية في قره باغ ما 

يستدعي ردًا.
وتقول غايـــان غاريبيـــان، أرمنية تبلغ 
45 عامـــًا كانـــت نائمـــة في ملجـــأ فيما 
كان زوجهـــا علـــى الجبهـــة، “مـــا حصل 
هنا غيـــر منطقي. كيف يمكن لألســـرة 
الدوليـــة أن تكـــون المباليـــة إلـــى هذا 

الحّد!”.
الدفـــاع  وزارة  نفـــت  المقابـــل،  فـــي 
األرمينية االتهامـــات بقصف مدن في 
أذربيجـــان، واتهمـــت باكو باالســـتمرار 
في قصـــف مناطـــق مأهولة بالســـكان 
داخـــل ناغورنـــو كارابـــاخ واســـتهداف 
العاصمة ومدينـــة خانكندي أكبر مدن 

اإلقليم.
يشـــار إلـــى أن العنـــف الـــذي اندلع منذ 
27 ســـبتمبر الماضـــي  يعد أعنف قتال 
خاضـــت  أن  منـــذ  المنطقـــة  شـــهدته 
أذربيجـــان وقوات مـــن األرمن الحرب 
إقليـــم  بســـبب  التســـعينيات،  فـــي 
ناغورنو كارابـــاخ االنفصالي الذي يقع 

فـــي أذربيجـــان، لكـــن يقطنـــه ويديره 
األرمـــن. وُتظهر عمليـــات القصف هذه 
وكذلـــك المعـــارك علـــى خـــط الجبهـــة، 
عجز األســـرة الدولة منذ ثالثة أسابيع 
عـــن تهدئـــة األوضاع. منذ أســـبوع، لم 
ُيطّبـــق اتفـــاق الهدنـــة اإلنســـانية الذي 
تـــم التفـــاوض بشـــأنه تحـــت إشـــراف 
موســـكو. وشـــدد مجددًا وزيـــر الدفاع 
األميركي مارك إسبر ووزيرة الجيوش 
الفرنسية فلورنس بارلي على ضرورة 

وقف المعارك.
و يؤكـــد االنفصاليون أنهم قتلوا آالف 
الجنود ويعترفـــون بأنهم ُأرغموا على 
التراجـــع إال أنهـــم يؤكدون “الســـيطرة 
علـــى الوضـــع”. وأعلنـــوا رســـميًا أنهـــم 
فقـــدوا حوالـــى 700 عنصـــر فيما نزح 
نصف السكان البالغ عددهم 140 ألفًا.

وإضافـــة إلـــى الخشـــية مـــن احتمـــال 
حصـــول أزمة إنســـانية، هناك مخاوف 
مـــن تدويـــل النـــزاع. إذ إن تركيا تقدم 
الدعـــم ألذربيجان بينمـــا أرمينيا التي 
تدعـــم االنفصالييـــن ماديـــًا وسياســـيًا 
وعســـكريًا، لديها تحالف عســـكري مع 

روسيا.

عواصم - وكاالت

الصراع ينذر بكارثة إنسانية

بيروت - وكاالت

شـــارك مئـــات اللبنانييـــن أمـــس فـــي 
مسيرة جابت شوارع بيروت وصوالً 
الـــى المرفـــأ، إحيـــاء لمرور عـــام على 
انطـــالق تظاهـــرات شـــعبية مناوئـــة 
للســـلطة ومطالبة برحيلها، في وقت 
أزماتهـــا  أســـوأ  فـــي  البـــالد  تتخّبـــط 

االقتصادية والسياسية.
وســـط  إلـــى  المتظاهـــرون  وتوافـــد 
بيروت، حمل بعضهم األعالم اللبنانية 
والفتـــات عليها شـــعارات عـــدة بينها 
“17 تشرين ليســـت ذكرى، إنها قصة 
مواجهة بين سلطة فاسدة وشعب”. 
كمـــا رفعت الفتة كبيـــرة تحمل صور 
النـــواب وتطالـــب باســـتقالتهم فورًا. 
وانطلـــق المتظاهرون الذين توافدوا 

من مناطق عدة الى ســـاحة الشهداء 
التي شـــّكلت أبـــرز ســـاحات التظاهر 
قبل عـــام، باتجـــاه مصـــرف لبنان ثم 
وزارة الداخليـــة وصـــوالً إلـــى مرفـــأ 
فـــي  انفجـــار  أودى  حيـــث  بيـــروت، 
الرابـــع من أغســـطس بأكثر من مئتي 
قتيل وآالف الجرحى وألحق أضرارًا 
جســـيمة بعـــدد مـــن أحيـــاء العاصمة 

والنشاط االقتصادي.
وعنـــد الســـاعة 18,07 )15,07 ت غ(، 
لحظـــة دوي انفجـــار المرفـــأ، أضيئت 
تـــم  معدنـــي  مجســـم  فـــي  شـــعلة 
تصميمـــه خصيصـــًا للمناســـبة يحمل 
عبـــارة “ثـــورة 17 أكتوبـــر” علـــى وقع 

هتافات “ثورة، ثورة”.

اللبنانيون يحيون الذكرى األولى للتظاهرات

الخرطوم - أف ب

الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  أعلـــن 
حمـــدوك،  هللا  عبـــد  الســـوداني، 
المحكمـــة  مـــن  وفـــدا  أن  أمـــس 
الجنائيـــة الدوليـــة بقيـــادة المدعية 
فـــي  البـــالد  يصـــل  بنســـودا  فاتـــو 
زيـــارة رســـمية تمتد حتـــى الحادي 

والعشرين من أكتوبر الحالي.
وقـــال المكتب في تصريح مكتوب  
خـــالل  الزائـــر  الوفـــد  “ســـيناقش 
الزيارة ســـبل التعاون بين المحكمة 
والســـودان  الدوليـــة  الجنائيـــة 
بخصوص المتهمين الذين أصدرت 

المحكمة بحقهم أوامر قبض”. 
وأكد مكتب رئيس الوزراء أن 

الوفد سيعقد اجتماعات 
مع كبـــار المســـؤولين 

السودانيين.
مصـــدر  وصـــرح   

ســـوداني  حكومـــي 

أن المدعيـــة وصلـــت الســـبت إلـــى 
الخرطـــوم في زيارة تســـتمر ثالثة 
أيـــام للبحـــث فـــي تســـليم الرئيس 
البشـــير  عمـــر  الســـابق  الســـوداني 

وآخرين إلى المحكمة.
وقـــال المصـــدر إن “فاتـــو بنســـودا 
وصلـــت الخرطوم في زيـــارة تمتد 
مســـؤولين  تلتقـــي  أيـــام  لثالثـــة 
حكومييـــن لتبحـــث معهـــم تســـليم 
عمر البشير وآخرين إلى المحكمة”.

وكانت  المحكمة أصدرت مذكرات 
اعتقـــال بحق عمـــر البشـــير واثنين 
ارتـــكاب  بتهـــم  مـــن مســـاعديه 
جرائم إبادة جماعية وتطهير 
عرقي وجرائم حرب وضد 
اإلنســـانية أثنـــاء النزاع 

في إقليم دارفور.

مدعية “الجنائية” تبحث تسليم البشير

بغداد - وكاالت

هاجـــم مئات من أنصار الحشـــد الشـــعبي 
مقر الحـــزب الديموقراطي الكردســـتاني 
فـــي بغداد وأضرموا النـــار به على تنديدا 
القيـــادي  زيبـــاري  هوشـــيار  بانتقـــادات 
فـــي الحـــزب لهـــذا التحالف مـــن الفصائل 
المســـلحة المواليـــة إليـــران المندمـــج في 

الدولة العراقية.
مقـــر  الشـــعبي  الحشـــد  أنصـــار  واقتحـــم 
الحـــزب التابـــع للزعيـــم الكـــردي مســـعود 
ودمـــروا  بغـــداد  وســـط  فـــي  بارزانـــي 
محتوياتـــه، قبـــل إشـــعال النار فيـــه على 

الرغم من انتشار كبير للشرطة. 
ووســـط أعمدة من الدخان األســـود، لوح 
المتظاهرون بأعالم الحشـــد وكذلك صور 
الجنرال اإليراني قاســـم سليماني ونائب 
قائد الحشد الســـابق أبو مهدي المهندس 
اللذين قتال في غـــارة أميركية في بداية 

العام الجاري. 
وأقـــدم المحتجون أيضا على حرق العلم 
الكـــردي وكذلـــك صـــور مســـعود بارزانـــي 

الخارجيـــة  وزيـــر  زيبـــاري  وهوشـــيار 
العراقـــي األســـبق والمســـؤول التنفيـــذي 
األول للحزب الديموقراطي الكردستاني.

وكان زيباري دعا قبل اسبوعين الحكومة 
العراقية إلـــى “تنظيف المنطقة الخضراء 
الحشـــدي”،  المليشـــياوي  التواجـــد  مـــن 
ووصف الحشد الشعبي بأنه “قوة خارجة 

عن القانون”.
و دانت فيان صبري رئيســـة كتلة الحزب 

الديموقراطـــي الكردســـتاني في مجلس 
النواب الحادثة. وقالت إن “ثقافة الحرق 
والســـحل مازالت موجـــودة لدى البعض”، 
مشـــيرة الـــى أنـــه “بالفعـــل كان هناكحرق 

سفارات وحوادث مماثلة غيرها”
ألن  تظاهـــرة  ليســـت  “هـــذه  وأضافـــت 
التظاهـــر يجـــب ان يكـــون ســـلميا وفـــق 
الدســـتور”، محملة “فصائل غير منضبطة 

بالوقوف وراء هذه االعمال”.

 

تنديــدا بانتقــادات زيبــاري للفصائــل المواليــة إليــران
أنصار الحشد الشعبي يحرقون مقرا كرديا ببغداد

دبي - الحدث.نت

عثرت شـــرطة محافظـــة صالح الدين 
على 8 جثث لعراقيين اختطفوا مع 4 
آخرين ظهر أمس ، فيما ال يزال مصير 
األربعـــة مجهـــوالً، بينما أرســـل رئيس 
الـــوزراء وفـــدا أمنيا للمحافظـــة وأمر 

بمحاسبة المسؤولين المقّصرين.
تفصيـــالً، قـــال قائد شـــرطة محافظة 
صالح الدين، اللـــواء قنديل الجبوري 
علـــى  عثـــرت  الطـــوارئ  شـــرطة  إن 
ثمانـــي جثـــث لمواطنيـــن مـــن أهالـــي 
ناحيـــة الفرحاتيـــة التابعـــة لقضاء بلد 
جنوبـــي تكريـــت مـــن أصـــل 12 مدنيًا 
تـــم اختطافهـــم من قبل قوة مســـلحة 
مجهولـــة الهوية، فيمـــا ال يعرف حتى 
هذه اللحظة مصير األربعة اآلخرين”.

بـــدوره، تقـــدم محافـــظ صـــالح الدين 
عمـــار جبر خليـــل، بـ”طلـــٍب عاجل إلى 
مكتـــب القائد العام للقوات المســـلحة 
)مصطفى الكاظمي( للتحقيق الفوري 

في جريمة الفرحاتية”.

مســـلحة  “جهـــة  إن  المحافـــظ  وقـــال 
مجهولـــة الهويـــة قامـــت ظهـــر اليـــوم 
)أمـــس( بخطـــف 12 شـــابًا مـــن أهالـــي 
جهـــة  إلـــى  واقتادتهـــم  الفرحاتيـــة 
مجهولة وبعد ســـاعة واحدة فقط تم 
العثور على ثمانية منهم تم تصفيتهم 
رميـــًا بالرصـــاص أغلبهـــا فـــي منطقـــة 

الراس والصدر”.

 ووجـــه الكاظمـــي بإرســـال وفد أمني 
عالي المستوى إلى المحافظة لتقييم 

األوضاع، بعد المجزرة.
للمجلـــس  طـــارئ  اجتمـــاع  وخـــالل 
الـــوزاري لألمـــن الوطني، الذي رأســـه 
“االعتـــداء  المجلـــس  دان  الكاظمـــي 
اإلرهابـــي” فـــي قضـــاء بلـــد بمحافظة 

صالح الدين.

الضحايا اختطفوا أمس مع 4 آخرين 

رئيس الــوزراء يبعــث وفدا أمنيــا لمحافظة صــاح الدين
اختطاف 12 عراقيا وتصفية 8 بالرصاص

باريس - أ ف ب

تســـعة  الفرنســـية  الشـــرطة  أوقفـــت 
فـــي  التحقيـــق  إطـــار  فـــي  أشـــخاص 
مقتل مدرس قرب مدرسته بضواحي 
باريس، حســـبما أعلن مصـــدر قضائي 
أمـــس، فـــي اعتـــداء وصفـــه الرئيـــس 
إيمانويل ماكرون بأنه “هجوم إرهابي 

إسالمي”.
القتـــل  عمليـــة  أن  المصـــدر  وأعلـــن 
نفذها شيشـــاني عمره 18 عاما، أردته 
الشـــرطة قتيـــال  فيما بعـــد قرب موقع 
االعتداء في كونفالن سانت أونورين 

إلى شمال غرب باريس.
وقالـــت الشـــرطة إن الضحيـــة اســـتاذ 
تاريخ عمره 47 عاما واسمه صامويل 
باتـــي. وكان قـــد عرض علـــى تالميذه 
رسوما كاريكاتورية للنبي محمد )ص(  
خالل حصة دراســـية فـــي إطار نقاش 
حـــول حريـــة التعبير، ما أثار شـــكاوى 
من بعـــض األهالي.وأوقفت الشـــرطة 

اثنيـــن مـــن أشـــقاء المعتـــدي وجديـــه 
لالستجواب.

وقـــال المصـــدر القضائـــي  إن خمســـة 
أشـــخاص آخريـــن تم توقيفهـــم بينهم 
والـــدي تلميذ في المدرســـة وأصدقاء 
المصـــدر  وبحســـب  الهجـــوم.  لمنفـــذ 
القضائـــي فـــإن الوالديـــن الموقوفيـــن 
عبـــرا عـــن معارضتهما لقـــرار المدّرس 
عـــرض الرســـوم. وجاء االعتـــداء في 
وقت تستمر جلسات محاكمة شركاء 
الـــذي  الهجـــوم  لمنفـــذي  مفترضيـــن 
2015 مكاتـــب  ينايـــر  فـــي  اســـتهدف 

مجلة شارلي إيبدو الساخرة.

توقيف 9 أشخاص بمقتل مدرس فرنسي
الفاتيكان - وكاالت

أعلـــن الفاتيكان أمس اكتشـــاف 
إصابـــة بكوفيـــد - 19 فـــي بيت 
القديســـة مرتا، مقـــّر إقامة البابا 

فرنسيس.
فـــي  اإلعـــالم  مكتـــب  وقـــال 
“تـــم  إنـــه  الرســـولي  الكرســـي 
اكتشـــاف حالـــة إيجابيـــة أخرى 
بكوفيـــد19- لشـــخص مـــن بيـــن 
ســـكان دولة الفاتيـــكان. وُوضع 
المصـــاب الذي ال يـــزال من دون 
فـــي  الســـاعة،  حتـــى  عـــوارض 
العـــزل على غـــرار كل مـــن كانوا 

على احتكاك مباشر معه”.
 وأضـــاف أنه “غـــادر مؤقتًا بيت 
يقطـــن  حيـــث  مارتـــا  القديســـة 
عادًة”.فـــي المقابل، لـــم ُيذكر أي 
الصحـــي  الوضـــع  عـــن  تفصيـــل 
فّضـــل  الـــذي  فرنســـيس  للبابـــا 
عنـــد انتخابـــه الســـكن فـــي بيت 

القديســـة مرتـــا بدالً مـــن القصر 
الرسولي. واكتفى البيان بالقول 
القاطنيـــن  جميـــع  “صحـــة  إن 

مراقبة باستمرار”.
وتجنـــب البابا فرنســـيس خالل 
لقـــاء عـــام تقليدي األربعـــاء، أي 

احتكاك مقرب مع “المؤمنين”. 
وقـــال البابا الـــذي ال يضع كمامة 
خـــالل لقاءاته العامة والخاصة، 
منكـــم  االقتـــراب  فـــي  “أرغـــب 
وتحيتكم، كما أقـــوم عادة، لكن 
)...( مـــن األفضـــل اإلبقـــاء علـــى 

مسافة”.

إصابة بـ”كورونا” في مقّر إقامة البابا

الرئيس األلماني 
في الحجر الصحي

برلين - وكاالت

فالتر  فرانك  األلماني  الرئيس  وضع 
معنوية  سلطة  لــه  الــذي  شتاينماير 
ــي الــحــجــر  ــا، نــفــســه فــ ــيـ ــانـ ــمـ ــي ألـ فــ
إصابة  اكتشاف  بعد  أمس  الصحي 
بفيروس  الشخصيين  حراسه  أحــد 
ــق مــا أعلن  كـــورونـــا الــمــســتــجــد، وفـ
إن  المتحدث  باسمه.وقال  متحدث 
في  نفسه  وضــع  الفدرالي  “الرئيس 
ألن  )أمـــس(  الــيــوم  الصحي  الحجر 
أحد حراسه الشخصيين أتت نتيجة 

فحصه إيجابية”.
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مركز االتصال الوطني والخط الســـاخن 444 همـــا الوحيدان الفعاالن، حيث يعمالن 
على إنقاذ المواطن من عبارة “جميع الموظفين مشغولون سنرد بعد قليل”، وينتهي 
الوقـــت ويغلـــق خط جميع الموظفين مشـــغولون! نحن بزمـــن متغير ووقت عصيب 
يمر به العالم، كّل شـــيء تغّير، من الوسائل واآلليات واألساليب، ويشهد العالم ثورة 
بقطاع الخدمات تعتمد على ســـرعة اإليقاع واختصار المســـافات وتجنب االختالط 
وتحقيـــق أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن التواصـــل اإللكتروني بين المؤسســـات والشـــركات 
والحكومـــات اإللكترونيـــة خصوصـــا، ويبـــدو أن ثمـــة قطاعـــات حتـــى اآلن عندنا لم 
تســـتوعب هـــذا التغييـــر ولـــم يتحرك مســـؤولوها للتناغم واالنســـجام مـــع متطلبات 
المرحلـــة الدقيقـــة والحساســـة التي لم تـــأُل حكومة ســـمو األمير خليفة بن ســـلمان 
حفظه هللا ورعاه التي كرست كّل جهدها للتخفيف من أعباء المرحلة الحرجة التي 
نمـــر بهـــا لتوفيـــر كل الدعم الالمحـــدود ليكون المواطـــن بمأمن مـــن التداعيات التي 
تفرزها تحديات األزمة المترتبة على وباء كورونا وما نتج عنها من تداعيات أخرى.

المشـــكلة التـــي يعانـــي منهـــا المواطن اليـــوم تفرض عليـــه التواصل مع المؤسســـات 
والشركات الخاصة والعامة، كالبنوك والوزارات الخدمية والمستشفيات وغيرها من 
المؤسســـات، كثير منها لم تواكب هذه اآللية التي تتحرك بها الحكومة، وكما ذكرت 
فـــي البدايـــة، المشـــكلة تتركز في عدم وجود آلية ســـريعة اإليقاع تواكب مشـــكالت 

المواطن، فاالتصال بالجهات المعنية أصعب مما تفرضه الظروف، فال خط ســـاخن، 
وإن ُوجـــد فهـــو خط بارد بل جليـــد... عنوانه “جميع الموظفين مشـــغلون”، جرب أن 
تتصل بحماية المســـتهلك، والمراكز الصحية واســـتعالمات بعض الوزارات الخدمية 
والبنـــوك، وإن كتبـــت لـــك الســـالمة من اإلصابـــة بضغط الـــدم ردَّ عليـــك أحدهم بعد 
أن اســـتيقظ، ســـتفاجأ بأن حّل المشـــكلة يتوجب الحضور شـــخصًيا إلـــى الدائرة أو 
البنـــك أو المؤسســـة! تجيبـــه بكلمة واحدة وهـــي كورونا، ليفهم أن الوضع ال يســـمح 

باالختالط، فيجيبك بعبارة جامدة مكررة “هذا هو النظام”!
جرب أن تحل مشـــكلة بين وكالة تجارية وقعت في فخها وقســـم حماية المستهلك، 
أتحـــدى أن تحـــل بوقتها قبل أن تصاب بوعكة... أيام ســـتمر وربما أســـابيع والحجة 
دائًمـــا انتظـــار رد من الوكيل أو الشـــركة، لماذا ال يتم االتصـــال بهم فور تلقي البالغ؟ 
يجيبك النظام يســـمح بفترة 5 أيام أولى النتظار الرد وثالثة أيام بعد ذلك لمعاودة 

االتصال بهم؟ لماذا كّل هذا الوقت؟ إنه النظام؟
لماذا ال يعمل الجميع مثل التميز الذي يعمل به خط 444؟ رغم حجم الضغط الهائل 

الواقع عليه؟ أتمنى دراسة هذه المسألة وتفعيل جميع الخدمات بآلية 444.

تنويرة: ال تأمن أقرب األصدقاء ألنك تحبه فقط. «

الوعي بخطر الوباء
القـــراءة األولية لإلحصاءات اليومية حول وباء كوفيد 19 تؤكد 
أن الوعـــي المجتمعـــي يتنامـــى بصـــورة ملحوظـــة، وال أدل علـــى 
هذا من إشـــادة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء بـــروح المســـؤولية التـــي أبداهـــا المواطنـــون والمقيمون 
بااللتزام باإلجراءات. طبعا جاءت النتائج مثمرة وكشفت تحسنا 

ملحوظا في أعداد الحاالت القائمة يوميا.
اإلعـــالن عن انخفاض الحاالت بـــث الطمأنينة في نفوس الجميع 
واألمـــل بإمكانيـــة الوصـــول إلى أدنى حـــد، وليس بعيـــدا القضاء 
علـــى الوبـــاء بصورة نهائيـــة. لقد تأكـــد جليا أّن الوعـــي وااللتزام 
لدى األغلبية هو الســـبيل األجدى للتصدي ومكافحة الوباء، وأّن 
الرهان على وعي المواطن كان ناجحا وصائبا. صحيح أّن البعض 
تعامـــل مـــع وباء كوفيـــد 19 بوصفه فيروســـا كبقية الفيروســـات 
كاألنفلونـــزا، وهذا ينم عـــن جهل مطبق من جهة، ومن جهة ثانية 
كان نتيجـــة مـــا يتم الترويج له عبر وســـائل التواصل االجتماعي 
مـــن قبل بعض األشـــخاص غير المؤهلين الذيـــن ال يحملون أدنى 
درجة من الخبرة الطبية، وهذا مؤســـف بال شـــك، وقد أفضى إلى 

تفاقم في أعداد المصابين وانتشار واسع للحاالت.
وسائل التواصل االجتماعي لعبت دورا بالغ الخطورة في إشاعة 
معلومـــات ال صلـــة لهـــا بالواقع، مـــا أدى إلى االســـتخفاف بالوباء، 
والمحـــزن أّن الكثيرين أخذوا األمور كحقائق غير قابلة للدحض، 
فهنـــاك كنمـــوذج من نعت نفســـه بأنه خبير فـــي األوبئة وحذر من 
المبالغـــة فـــي تصور الوبـــاء، مطالبا بالتعامل معـــه كأي وباء آخر، 
مدعمـــا كالمـــه بأّن نســـبة المتوفين ال تتعدى الــــ 2 % فقط! وهذا 

بنظره ال يستدعي ما ينتاب الناس من هلع!
ال أعتقد أّن أحدا يقر بأّن الهلع الشـــديد المبالغ فيه حالة صحية، 
ذلـــك أّن عواقبـــه وخيمة لما يفضي إليه مـــن مضاعفات، وهذا ما 
تؤكد عليه الكوادر الطبية، لكن في المقابل.. إن االستخفاف ليس 
مقبوال على اإلطالق. ما يدعو إلى األسف أن يتم عقد المقارنات 
بيـــن وباء كورونا وغيره من األوبئـــة كاألنفلونزا. كم هو مؤلم أن 
هناك آالفا تم ضبطهم يتجاهلون التعليمات واإلرشـــادات الطبية، 
حيـــث إنهم ال يضعون الكمامات الواقية، متجاهلين حجم الضرر 
الـــذي مـــن الممكـــن أن يقع علـــى أقرب النـــاس لهم، وهـــذا ما دفع 
الجهات المســـؤولة إلى رفع الغرامة إلى عشـــرين دينارا وتكثيف 

الحمالت التفتيشية كرادع ال مفر منه.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

جميع الموظفين مشغولون!

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

للتواصل: 17111483

المرأة البحرينية... قوة وشهرة ومكانة مرموقة في المجتمع
حمـــل خطـــاب فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينل رئيـــس مجلس النـــواب في 
افتتـــاح دور االنعقاد الثالث من الفصل التشـــريعي الخامس لمجلســـي 
الشـــورى والنـــواب، صورة مشـــرفة للمرأة البحرينيـــة ودورها الطليعي 
فـــي خدمة الوطـــن والقيادة والنمـــاء والعطاء، بقيادة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفـــة قرينة العاهل المفدى 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، حفظهـــا هللا، وتوجيهاتهـــا الســـامية 
للنهوض بواقع ومســـتقبل المرأة البحرينية من خالل المجلس األعلى 
للمـــرأة وما حققه من إنجـــازات كبرى ونجاح وتفوق في كل المجاالت 

والتخصصات.
إن كلمـــة نجـــاح تأتي في مقدمة المســـائل عند المـــرأة البحرينية التي 
شاهدها العالم وكل من يتأمل التاريخ العربي بقوة عزيمتها وتصميمها 
على احتالل موقع أفضل في كل ميادين الحياة والمساهمة مع الرجل 
في رفد الحضارة اإلنســـانية وإغنائها، فالمـــرأة البحرينية عبر التاريخ 
كســـبت الرهان في كل المجاالت وشـــاركت بفعالية فـــي بناء المجتمع 
وتطـــوره وتحقيـــق أهدافـــه المســـتقبلية وتحمـــل المســـؤولية، فكانت 

دومـــا فاعلـــة ومنتجة ومســـؤولة وقيادية، ومتفـــردة بكفاءتها وعلمها 
وثقافتهـــا، وقـــد أكـــدت ذلك رئيـــس مجلس النـــواب فـــي كلمتها حيث 
قالـــت”: “إن المـــرأة البحرينيـــة في عهـــد جاللتكم الزاهـــر تعيش أزهى 
عصورها، وأصبحت شـــريكا رئيسيا في مســـيرة التنمية الشاملة التي 
يعيشها الوطن، فهي نالت كل الدعم والرعاية واالهتمام من جاللتكم، 
وأضحـــت قصـــص نجاحاتهـــا وتقدمها نموذجـــا متميـــزا ورائدا يعكس 

الوجه الحضاري لمملكة البحرين وشعبها العريق”.
ال يمكـــن ألي متابع أو راصد إال أن يشـــيد بما حققتـــه المرأة البحرينية 
مـــن إنجـــازات حضاريـــة وريادية مشـــهود لها، ويأتـــي المجلس األعلى 
للمـــرأة تقديـــرا لدورهـــا الكبيـــر فـــي المجتمـــع وتتويجـــا لجهودها في 
الماضـــي والحاضـــر، وقد شـــهد المجلس عبر ســـنوات مســـيرته نقالت 
نوعية مشـــرفة، ونفذ برامج وفعاليات ذات مســـتوى عال وراق يصب 
في صالح المرأة البحرينية وتنمية قدراتها المختلفة في شتى ميادين 
الحياة، وها هي اليوم – أي المرأة البحرينية – تتمتع بالشـــهرة والقوة 

والمكانة المرموقة في المجتمع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

خلق هللا سبحانه وتعالى اإلنسان والطبيعة مًعا لكي يستفيد كٌل منهما من اآلخر، 
فالطبيعـــة لديهـــا ما يحتاجه اإلنســـان من مـــوارد حياتية، ولإلنســـان من القدرات 
مـــا يســـتخرج به هـــذه الموارد لتكون معاًشـــا له وحيـــاة، ومع العصـــور والتجارب 
اإلنسانية أصبحت لديه المنتجات وأفضل التقنيات، وكان يأمل بمجتمع يتحقق 
فيه التساوي بين الذين يملكون الكثرة من الموارد وبين الكثرة الذين يتقاسمون 
مـــا تبقـــى من المـــوارد، وهي معادلة لم تكن نتيجة ضيـــق الطبيعة وال عجزها عن 
إشباع احتياجات البشر، بل كانت نتاج تحول اإلنسان من كائن إنساني إلى كائن 
مـــادي، ســـالًبا مـــا يحتاجه الغيـــر ليحصل على أكثـــر من حاجته ليعيـــش في ثراٍء 

فاحش، ما جعل اآلخرين يعيشون حياة البؤس والظمأ والعوز والجوع.
العالـــم اليـــوم يزخر بالوســـائل التكنولوجيـــة والمـــوارد المالية وخيـــرات الطبيعة 
التي لو اســـتغلت اســـتغالاًل أمثل لشـــبع من في األرض جميًعا، إال أن ما تحقق من 
تقـــدم اجتماعـــي ونمو اقتصادي وســـع الفجوة بيـــن األغنياء والفقـــراء، إنه الفقر 
الـــذي تحدثـــت عنه النظريات ولمع اســـمه فـــي المؤتمرات وصـــدرت ألجله الكثير 
من القرارات التي لم تســـد جوع الفقراء وتشـــفع لهم عند األغنياء، بل زادت من 

الملكيات وتضخمت الرساميل.

فالفقـــر ليس مســـألة اقتصادية أو سياســـية أو اجتماعيـــة أو أخالقية، بل ظاهرة 
متعـــددة األبعـــاد، ومن أســـبابها غيـــاب المســـاواة، البطالة، غياب حقوق اإلنســـان 
وهشاشة التنمية، الصراعات السياسية والعسكرية، استبداد المنظمات التمويلية 

الدولية وارتفاع الدين العام.
ويحتفـــل العالـــم عام 2020م بيوم الفقر تحت عنـــوان “العمل مًعا لتحقيق العدالة 
االجتماعيـــة والبيئة للجميع”، أي أن القضاء على الفقر ُيحقق العدالة االجتماعية 
التـــي تتطلـــب التطـــور االقتصادي والتقـــدم االجتماعـــي الذي يقضي علـــى الفقر 
وُيوفـــر احتياجـــات الجميع من غـــذاء وتعليم وصحة ومأوى والحقوق البشـــرية 

األخرى.

لذا، البد لدول العالم من خلق بيئة تنموية قادرة على تحقيق اإلنتاج والعمل  «
وعدم تجاهل أو تهميش اآلخر، وهذا األمر يتطلب نهجا اقتصاديا واجتماعيا 

وحقوقيا يتصدى لكل ما يتسبب في الفقر... بالتنمية الصحيحة والتعليم 
الُمثمر والعالج الصحي الفعال، وكل ما ُيحقق لإلنسان الحياة اآلمنة والكرامة 

اإلنسانية يتم القضاء على الفقر.

عبدعلي الغسرة

الفقر والعدالة االجتماعية

“الشكوى هلل”
انفـــرد أحـــد المواقع بخبر مضحـــك مبك في آن واحـــد، مفاده أن 
أحد األســـاتذة في إحدى الجامعات تواصـــل مع طلبته ليخبرهم 
بتعـــذر اتصالـــه باإلنترنت في هذا اليوم وأنه ســـيقوم بتعويضهم 
بمـــدة أكبر ومحاضرة أخرى مكثفة في اليوم الذي يليه، وهو أمر 
وارد الحـــدوث مـــع الضغط الالمتناهـــي على الشـــبكة العنكبوتية 
ومـــع مـــا قد يواجه األشـــخاص من انقطاع مفاجـــئ في اإلنترنت 
أو غيـــره، لكـــن غير المقبـــول الصيغة التي ُكتب بهـــا الخبر، حيث 
انفـــرد الموقع بعنوان عريض يبين مـــدى الهلع الذي انتاب الطلبة 
بســـبب خوفهم على ضياع مســـتقبلهم الدراســـي إثر تأجيل هذه 

المحاضرة.
ال وهللا! “أنـــا صدقـــت مثـــل مـــا نقـــول بالعامـــي”.. حقيقـــة ال أعلم 
إلـــى أي مســـتوى وصلنـــا في تـــداول األخبـــار فقط لجـــذب انتباه 
المتابعين والحصول على مزيد من “الاليكات” واإلضافات، ما هو 
المقصد الحقيقي من هذا الخبر، هل هو الطعن في أداء الجامعة 
التي ينتســـب إليها األســـتاذ أم الطعن في األســـتاذ نفســـه؟ “وهللا 
عيب” ما وصل إليه البعض من مســـتوى يود من خالله المســـاس 
باآلخرين بأية طريقة كانت، ونشـــر أخبـــار فجة تحض من اآلخر 

أو تقلل من شأنه في سبيل “الشو اإلعالمي” كما نسميه.

نحن نعيش كارثة.. نعم كارثة اسمها “إن ما عجبك شي روح  «
واشتكي في مواقع التواصل االجتماعي”، أي شيء بمعنى الكلمة، 

وصنف على ذلك الكثير من األخبار التي ليس لها أي معنى وال 
تحمل صفات الخبر التي ندرسها لطلبتنا في مجال اإلعالم، وال حتى 
توجد بها أية قيمة خبرية من الممكن االستناد عليها، نحن ببساطة 

في عصر الشكوى، والشكوى لغير الله مذلة.

سمر األبيوكي



اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أعـــرب 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة عن أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى ممثـــل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطنـــي رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة 
فـــوز مملكة البحرين بالمركز األول عالمًيا 
في تنظيم سباق نصف الماراثون الدولي 

الذي أقيم في شهر مارس العام 2019.
كما أعرب سعادته عن أسمى آيات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
البحريني لكرة القدم إن اإلنجاز انعكاس 

للرعايـــة الكريمـــة والفائقـــة التـــي تحظى 
بهـــا الرياضـــة البحرينية مـــن قبل حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه 
هللا ورعـــاه، والذي جســـد مكانـــة متميزة 
لمملكـــة  البحريـــن على خارطـــة الرياضة 
الدولية بصفتها محطة ووجهة الحتضان 

مختلـــف الفعاليـــات الكبرى علـــى الصعيد 
الرياضي، منوًها بالرؤية الملكية السامية 
بمختلـــف  البحريـــن  مملكـــة  إبـــراز  فـــي 

المحافل الرياضية.
ولفـــت إلـــى أن اإلنجـــاز العالمـــي يشـــكل 
مكســـًبا إضافًيا للمكتســـبات التي تحققها 
الرياضـــة البحرينيـــة بفضـــل جهود ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وحرص 
ســـموه على االرتقـــاء برياضتنا ووصولها 
إلى مصاف العالمية عبر التنظيم المتميز 

للفعاليات الكبرى.
 كمـــا قـــدم الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة بـــن 
أحمـــد آل خليفة التهنئـــة لرئيس االتحاد 
البحرينـــي أللعاب القوى محمد بن جالل، 
مثنًيـــا علـــى العمـــل البـــارز الـــذي قـــام بـــه 
االتحـــاد الســـتضافة الماراثـــون وتنظيمه 
بـــكل امتيـــاز؛ ليحصل علـــى المركز األول 
بجدارة، متمنًيا التحاد ألعاب القوى دوام 

التوفيق والنجاح.

ــدولــي ال ــون  ــاراث ــم ال نــصــف  ــاق  ســب ــاز  ــج إن بمناسبة 
رئيس اتحاد الكرة يهنئ ويصفه بالمكسب

حظيـــت بطولة آســـيا لكـــرة الصاالت 
2020 بتأجيـــل جديد، وهو الرابع، إذ 
أعلـــن االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم 
ترحيلها إلى العام المقبل )2021( بدال 
من إقامتها في العام الجاري )2020(.
وكان مقرًرا أن تقام البطولة في شهر 
فبرايـــر الماضي بتركمانســـتان، إال أن 
الظروف الصحية حول العالم بسبب 
انتشـــار جائحـــة كورونـــا حـــال دون 
ذلـــك، وأدى إلى تأجيـــل البطولة إلى 

أغسطس الماضي. 
ومـــع عـــدم التمكـــن مـــن إقامتهـــا في 
أغســـطس، فإن خيار إقامـــة البطولة 
اتجه إلى شـــهر نوفمبر بنفس الدولة 
)تركمانستان(، قبل أن تعتذر األخيرة 
عـــن االســـتضافة وتســـند إلـــى دولـــة 
الكويـــت مع تحديـــد موعد جديد هو 

شهر ديسمبر، إال أن االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم أعلـــن قبل يومين تأجيل 

البطولـــة وترحيلها إلى العـــام المقبل 
.)2021(

يشـــار إلى أن قرعـــة البطولة أوقعت 
الثالثـــة  المجموعـــة  فـــي  منتخبنـــا 
وأوزبكســـتان  الصيـــن  جانـــب  إلـــى 
وإندونيسيا، ويقود منتخبنا المدرب 

البرازيلي “لينو”.

منتخب كرة الصاالت

المقبل ــام  ــعـ الـ ــى  ــ إل يــرحــلــهــا  الـــقـــاري  االتـــحـــاد 
تأجيل رابع لبطولة آسيا لكرة الصاالت
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قدمت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
والتبريـــكات  التهانـــي  خليفـــة  آل 
إلى ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة ممثل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
وإلـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  خليفـــة  آل 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبيـــة البحرينية؛ 
بمناسبة فوز مملكة البحرين بالمركز 
األول عالمًيا في تنظيم سباق نصف 
الماراثـــون الدولـــي الـــذي أقيـــم فـــي 

شهر مارس العام 2019.
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  وأكـــدت 
عبدالعزيـــز آل خليفة أن هذا اإلنجاز 
يقدمـــه  الـــذي  االهتمـــام  يعكـــس 
سموهما للرياضة البحرينية وحرص 
ســـموهما علـــى تقديـــم كامـــل الدعم 
للقطاعيـــن الشـــبابي والرياضـــي في 
المملكـــة، حيـــث جســـد هـــذا اإلنجاز 
مكانة مملكة البحرين على الخارطة 
الدوليـــة وأكـــد بـــأن المملكـــة وجهـــة 

رياضيـــة مميـــزة الحتضـــان مختلف 
الصعيـــد  علـــى  الكبـــرى  الفعاليـــات 

الرياضي.
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  وأشـــادت 
عبدالعزيز آل خليفة بجهود االتحاد 
برئاســـة  القـــوى  أللعـــاب  البحرينـــي 
محمـــد بن جـــالل والذي بـــذل جهود 
ســـمو  توجيهـــات  لترجمـــة  بـــارزة 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
وســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، مشـــيدة بالعمل البـــارز الذي 
قام به االتحاد الستضافة الماراثون 

وخروجه بأفضل مستوى تنظيمي.

الشيخة حياة تهنئ بإنجاز “نصف الماراثون”

كووورة

سبورت

مضيفـــه  ســـاوثهامبتون  حـــرم 
الفـــوز  نقـــاط  مـــن  تشيلســـي 
بالتعادل معـــه في الوقت القاتل 
)3-3(، أمس الســـبت، في مباراة 
ســـتامفورد  ملعـــب  احتضنهـــا 
بريـــدج بالجولـــة الخامســـة مـــن 

الدوري اإلنجليزي الممتاز.
أهـــداف البلوز جاءت عن طريق 
فيرنـــر  تيمـــو  األلمانـــي  الثنائـــي 

فـــي  هافيرتـــز  وكاي  “هدفيـــن” 
الدقائق 15، 28 و59، فيما أحرز 
داني إنجز، تشي أدامز وجانيك 
فيســـتيرجارد ثالثيـــة الضيـــوف 

في الدقائق 43، 57 و92.
بهذه النتيجة، اســـتقر تشيلســـي 
فـــي المركـــز الســـادس برصيد 8 
نقاط، فيما احتل ســـاوثهامبتون 

المرتبة العاشرة بنقطة أقل.

ودع نادي المحرق أحد أبرز العبي فريقه الكروي 
األول، وهو المهاجم إيفرتون الذي سبينتقل إلى 
محطة جديدة في مشواره الكروي، واألرجح أن 
تكون في دوري محمد بن سلمان ألندية الدرجة 
األولـــى، وبالتحديـــد مع نادي العدالة الســـعودي. 
وأعلـــن الحســـاب الرســـمي لنـــادي المحـــرق عـــن 
تمنياتـــه بالتوفيق لنجم خـــط المقدمة إيفرتون، 
خـــالل  لفريقـــه  األغلـــى  الهـــدف  ســـجل  والـــذي 
منـــح  حينمـــا   ،2019-2020 الحالـــي  الموســـم 
المحرق لقب كأس جاللة الملك بتســـجيله هدف 
الفوز على الحد في المباراة النهائية التي أقيمت 
يـــوم اإلثنين الماضـــي، وذلك في الوقـــت القاتل 
من المباراة؛ ليحرز المحرقاويون أغلى الكؤوس 
للمـــرة الــــ 19 فـــي تاريخهـــم. ويعتبـــر إيفرتـــون 
مـــن الالعبين المميزيـــن في خط الهجـــوم؛ نظًرا 
لإلمكانات العالية التي يمتلكها، وسبق له تمثيل 
نـــادي المنامة وإحـــراز كأس الملك معه أيًضا في 

عام 2017.

اقتـــرب النـــادي األهلـــي من حســـم صفقة 
انتقـــال الحـــارس عبـــدهللا الـــذوادي إلـــى 
صفوفـــه؛ ليمثل الفريـــق األول لكرة القدم 
الجديـــد  الرياضـــي  الموســـم  مـــن  بـــدًءا 

.2020-2021
وكان عبدهللا الذوادي مثل البسيتين في 
الموســـم االســـتثنائي 2020-2019 الـــذي 
امتـــد 12 شـــهًرا بســـبب فيـــروس كورونا، 
فيما حســـم األهلي صفقة انتقال الذوادي 
إليـــه علـــى أن يتـــم اإلعالن رســـمًيا خالل 
الفتـــرة القليلـــة المقبلـــة. ويعتبـــر عبدهللا 
الـــذوادي مـــن الحـــراس الشـــباب أصحاب 
اإلمكانـــات الجيـــدة، وهـــو من أبنـــاء نادي 
المحـــرق، ويأتـــي التعاقـــد األهـــالوي معه 
تدعيًما لصفـــوف الحراســـة، خصوًصا مع 
األساســـي  الحـــارس  مغـــادرة  احتماليـــة 
أنبـــاء  ربطتـــه  الـــذي  العجيمـــي  محمـــود 
إعالمية باحتمالية انتقاله إلى نادي الحد 

في الموسم الجديد.

ساوثهامبتون يخطف تعاداًل قاتاًل أمام تشيلسي

المحـــرق يـــودع المهاجـم إيفـرتـون األهلي يقترب من ضم الحارس الذوادي
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تنافس كبير على البطاقة الثانية المباشرة بين البديع ومدينة عيسى

المالكية يتوج بلقب دوري “الثانية”.. اليوم

ســـيكون فريـــق المالكيـــة مســـاء 
اليوم )األحد( على موعد للتتويج 
بلقـــب دوري الدرجة الثانية لكرة 
القدم للموســـم الرياضـــي الحالي 
2020-2019، حينمـــا يلعـــب أمام 
البحريـــن عنـــد 6.30 مســـاًء على 
اســـتاد الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد 
 23 الجولـــة  ضمـــن  خليفـــة،  آل 
واألخيـــرة مـــن المســـابقة. وفـــي 
ذات التوقيت، تقام مباراة مهمة 
على استاد النادي األهلي وتجمع 

فريقي البديع ومدينة عيسى.
ويرعى رئيس االتحاد البحريني 
لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة 
آل خليفـــة، ختـــام دوري الدرجة 
الثانية، والذي سيشـــهد التتويج 
الرســـمي لفرســـان الغربيـــة بغض 
النظـــر عـــن نتيجـــة اللقـــاء أمـــام 
غـــزال البحريـــن. وكان المالكيـــة 
حسم اللقب بوصوله للنقطة )45( 
مـــن 14 حالة فـــوز و3 تعـــادالت، 
للخســـارة مرتيـــن  تعـــرض  فيمـــا 
فقط طوال مشواره في األقسام 
مـــن األول وحتـــى الثالـــث، علًمـــا 
أن الثالـــث يضم الفـــرق أصحاب 

المراكز الخمسة األولى فقط.
وعلى الرغـــم أن نتيجة اللقاء لن 
تؤثـــر علـــى تتويـــج المالكيـــة، إال 
أنها ســـتحدد بشكل كبير وضعية 
فريـــق البحرين الـــذي كان يحتل 
الوصافة وصار بعيًدا عنها اآلن، إذ 
يحتل المركز الثالث برصيد )35( 
نقطـــة، وهـــو ذات رصيـــد مدينة 
أمـــام  البحريـــن  وبـــات  عيســـى. 
فرصـــة وحيـــدة وهـــي الحصول 
على المركز الثالث ولعب الملحق 
أمـــام ثامن الترتيب بدوري ناصر 
بن حمـــد الممتاز. البحرين يكفيه 
الفـــوز بـــأي نتيجة علـــى المالكية 
أو تعادلـــه مـــع المالكيـــة شـــريطة 

تعثـــر مدينة عيســـى بالتعادل أو 
الخســـارة من البديع، أو في حال 
خسارته وخسارة مدينة عيسى، 

فإنه سيكون ثالًثا أيًضا.
أمـــل  ففيـــه  الثانـــي،  اللقـــاء  أمـــا 
الـــذي  نقطـــة(   38( للبديـــع  كبيـــر 
يملـــك مصيـــره بيده؛ كـــون الفوز 
أو التعـــادل يؤهله ثانًيا وبشـــكل 
مباشـــر إلـــى دوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز، كمـــا ســـيتأهل ثانًيا في 
حـــال خســـر مـــن مدينـــة عيســـى 
وفاز البحريـــن على المالكية. من 
جهـــة أخـــرى، فـــإن نـــادي مدينـــة 
عيسى سيتأهل مباشرة في حال 
فوزه على البديع شـــريطة تعادل 

أو خســـارة البحرين من المالكية، 
أمـــا فـــي حـــال تعادله مـــع البديع 
وخســـارة البحريـــن مـــن المالكية 
فإنـــه ســـيتأهل ثالًثا. وفـــي حال 
فـــوز مدينة عيســـى علـــى البديع 

وفوز البحرين على المالكية، فإن 
البديـــع ســـيكون ثانًيـــا والبحرين 
ثالًثـــا، وســـيخرج مدينة عيســـى 
مـــن المنافســـة باحتاللـــه المركـــز 

الرابع.

فريق المالكية

أحمد مهدي

الشيخ علي بن خليفة

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

أحمد مهدي

أحمد مهدي

إيفرتون عبدالله الذوادي
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منتخـب التيكوانـدو يحصــد 8 ميداليـات
ــش الـــــدولـــــيـــــة لــلــبــومــســيــه ــ ــادي ــ ــغ ــ ــن ــ ــة ب ــ ــول ــ ــط ــ ــي ب ــ ــ ف

منتخبنـــا  العبـــو  حقـــق 
 8 للتيكوانـــدو  الوطنـــي 
فـــي  ملونـــة  ميداليـــات 
بطولة بنغالديش الدولية 
للبومســـية،  االفتراضيـــة 
مشـــاركة  شـــهدت  التـــي 
 344 ضمـــت  واســـعة 
يمثلـــون  والعبـــة  العبـــًا 
منتخبـــات:  مـــن  العديـــد 
بنغـــالدش،  البحريـــن، 
إندونيســـيا،  الهنـــد، 
ماليزيـــا، الفلبيـــن، امريكا، 
اســـتراليا،  المكســـيك، 
باكســـتان،  الســـعودية، 

اذربيجان وأوزبكستان. 
منتخبنـــا  العبـــو  وقـــدم 
فـــي  قويـــة  مســـتويات 
منافســـات هـــذه البطولة، 
حيـــث نجحوا فـــي إحراز 
ميداليتيـــن ذهبيتيـــن و6 

ميداليات برونزية. 
ســـامي  الماســـتر  وأحـــرز 
محمـــد الميدالية الذهبية 
فـــي فئـــة تحـــت 50 عامًا، 
حيث حصـــل على 6.699 
درجـــة متفوقًا على العب 
مكسيكي، فيما فاز البطل 
علـــى  عبدالحـــي  الصغيـــر 

الميداليـــة الذهبية في فئة 
تحت 6 سنوات للذكور. 

دينـــا  الالعبـــة  وحصلـــت 
ميداليـــة  علـــى  الدوســـري 
فـــي  الثالـــث  المركـــز 
منافســـات الفئـــة تحت 40 
وحصـــل  للســـيدات،  عامـــًا 
الالعب عيســـى أحمد على 
فـــي  البرونزيـــة  الميداليـــة 
منافسات تحت 8 سنوات، 
ريتـــال  الالعبـــة  وحصلـــت 
علـــى الميداليـــة البرونزيـــة 
 10 تحـــت  منافســـات  فـــي 

الالعـــب  تمكـــن  للحـــزام األصفـــر، فيمـــا  ســـنوات 
عيســـى أحمـــد مـــن الحصـــول علـــى برونزيـــة فئة 

تحت 8 سنوات للحزام 
األصفر، وحصلت الالعبة ريم طالب على برونزية 
فئـــة تحـــت 17 عامـــًا للحـــزام األحمـــر، وحصلـــت 

الالعبة إيثـــار حيان على 
برونزيـــة فئـــة تحـــت 30 

عامًا للحزام األصفر. 
المشـــاركة  هـــذه  وتأتـــي 
االتحـــاد  خطـــة  ضمـــن 
للتيكوانـــدو  البحرينـــي 
لتعزيـــز اســـتمرارية وضع 
فـــي  المنتخـــب  العبـــي 
فـــي  المنافســـات  اجـــواء 
عبـــر  الدوليـــة  البطـــوالت 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، 
في ظـــل التداعيات التي 
فرضتهـــا جائحـــة كورونا 
كوفيـــد 19 على مســـتوى 

الرياضة في العالم. 
مـــن جانبـــه، قـــال رئيس 
البحرينـــي  االتحـــاد 
الســـيد  للتيكوانـــدو 
عبـــدهللا عيســـى الـــدوي: 
يواصـــل  االتحـــاد  “إن 
برامجه فـــي ظل الظرف 
االستثنائي الذي فرضته 
جائحـــة كورونـــا كوفيـــد 
التـــام  التزامـــه  مـــع   ،19
االحترازية  باإلجـــراءات 
اللجنـــة  اعتمدتهـــا  التـــي 
والفريـــق  التنســـيقية 
يســـعى  حيـــث  الطبـــي، 
االتحاد لمواصلة الجهود 
التي تســـاهم في تطوير 
الشـــكل  علـــى  الرياضـــة 
الذي يتناسب مع تطلعات 
البحرينـــي  المجلـــس 
لأللعاب القتالية برئاســـة 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
محمـــد آل خليفة، بهدف 
الالعبيـــن  مســـتوى  رفـــع 
وتهيئتهـــم  والالعبـــات 
قادريـــن  ليكونـــوا 
وتقديـــم  العطـــاء  علـــى 
األفضـــل وتحقيق المزيد مـــن اإلنجازات للرياضة 

البحرينية”.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية- المركز اإلعالمي

كووورة

كووورة

كووورة

أكـــد نادي فالنســـيا أمس الســـبت، 
أن العبـــه جيفـــري كوندوجبيـــا لن 
يشارك في مواجهة فياريال اليوم، 
ضمـــن الجولـــة السادســـة بالدوري 
اآلالم  بعـــض  بســـبب  اإلســـباني؛ 
فـــي الكعـــب األيمـــن. ولـــم يتدرب 
الالعـــب الفرنســـي مـــع زمالئه في 
األيـــام األخيـــرة، وأوضـــح النـــادي 
أنه يشـــعر بآالم فـــي مؤخرة كعب 
العـــالج  ويتابـــع  اليمنـــى،  قدمـــه 

حتى يتحســـن. واتهم كوندوجبيا 
الخميس الماضـــي، رئيس النادي، 

أنيل مورثي، بخداعه.

دوري  لوصافـــة  غرناطـــة  صعـــد 
الدرجـــة األولـــى اإلســـباني، بعدمـــا 
تمكن مـــن إكـــرام ضيافة إشـــبيلية 
بهـــدف نظيـــف، فـــي المبـــاراة التي 
أمـــس  الفريقيـــن،  بيـــن  جمعـــت 
الســـبت، علـــى ملعـــب نويفـــو لوس 

كارمينيس، في انطالقة منافســـات 
الجولة السادسة. وسجل ألصحاب 
األرض، الدولـــي الفنزويلي، يانجل 
إشـــبيلية  ولعـــب  )ق82(.  هيريـــرا 
منقوصـــا منذ الدقيقة 45، بعد طرد 

خوان جاردن.

شـــهدت مبـــاراة ليفربـــول وإيفرتون 
فـــي ديربـــي الميرسيســـايد، والتـــي 
اإليجابـــي  بالتعـــادل  أمـــس  انتهـــت 
2-2، إثـــارة كبيـــرة في نهايتهـــا، بعد 
إلغـــاء هـــدف قاتـــل للريـــدز، وطـــرد 

ريتشارلسون العب التوفيز.
البطاقـــة  المبـــاراة  حكـــم  وأشـــهر 
الحمراء في وجه ريتشارلسون، بعد 
تدخله العنيف على تياجو ألكانتارا، 

في وسط الملعب.
وذكرت شـــبكة “أوبتـــا” لإلحصاءات، 
أن مواجهة ليفربول وإيفرتون باتت 
األكثر مشـــاهدة للبطاقـــات الحمراء 
في تاريخ البريميرليج، بـ22 بطاقة.

كونودبيا يغيب عن فالنسيا

غرناطة يكسب إشبيلية ويحرز الوصافة

رقم سلبي تاريخي يطارد ديربي الميرسيسايد

بـ “ميرفي” وبدونه .. األهلي ما “توقفونه”
األصفـــر يهـــزم المحـــرق ويتأهـــل لنهائـــي كأس خليفـــة بـــن ســـلمان

كـــرر فريـــق األهلـــي تفوقه علـــى نظيره 
المحـــرق بعدما أنزل به هزيمة كاســـحة 
التـــي  المبـــاراة  فـــي   )83/107( قوامهـــا 
لحســـاب  الســـبت  مســـاء  جمعتهمـــا 
الجولـــة الثالثـــة مـــن مربـــع كأس خليفة 
بن ســـلمان لكرة الســـلة.  وجاءت نتائج 
األشـــواط األربعة كلها كاآلتـــي: )19/22 
 22/31 األهلـــي،   18/30 المحـــرق، 
األهلـــي، 21/27 األهلـــي(، وبذلـــك تأهل 
األهلـــي “بطـــل الـــدوري” بقيـــادة مدربه 
أحمد جـــان للمبـــاراة النهائيـــة لمواجهة 
غريمـــه التقليـــدي المنامـــة وذلـــك يـــوم 
الثالثـــاء المقبـــل. ويديـــن األهلـــي بهذا 
الفـــوز إلـــى الجاهزيـــة الفنيـــة والذهنية 
لـــدى العبيه كافـــة وتعملقهم بتســـجيل 
النقـــاط، بخـــالف المحـــرق الـــذي عـــول 
على مشـــاركة محترفه ميرفي الذي لم 
يستطع أن يصنع الفارق لوحده في ظل 

بالفريـــق  غيـــاب زمالئـــه 
عن مستوياتهم.

صفـــوف  فـــي  وتألـــق 
هشـــام  مـــن  كل  األهلـــي 
نقطـــة(،   33( ســـرحان 
نقطـــة(،   26( دومينـــك 
نقطـــة(،   25( برانـــدون 
ميرفـــي  المحـــرق  وفـــي 
)34 نقطـــة(، محمد ناصر 
)15 نقطـــة(، بـــدر جاســـم 

)14 نقطة(، 

تفوق المحرق

الربـــع األول شـــهد تفوق 
المحرق  لمصلحـــة  كبيـــر 
الذهني  التركيـــز  بفضـــل 
وتألـــق محترفـــه ميرفي 
وبـــدر  ناصـــر  ومحمـــد 
جاسم وجيرومي بإحراز 
وخـــارج  داخـــل  النقـــاط 
األهلـــي  فيمـــا  القـــوس، 
األخطـــاء  كثيـــر  كان 

الشـــخصية وغياب الدقة في التسجيل 
وتحمـــل دومينـــك وبراندون مســـؤولية 
إحراز النقاط مع وجود ثالثيتين لهشام 
ســـرحان وســـيد هاشـــم حبيب، لينتهي 

الربع بتقدم المحرق )19/22(.

عودة األهلي

الربـــع الثانـــي، عـــاد األهلي بقـــوة كبيرة 

من خـــالل النصف األخير من عمر الربع 
بفضـــل  متقدًمـــا  المحـــرق  كان  بعدمـــا 
ثالثيـــات ميرفي، إال أن ذلك لم يســـتمر 
طويالً بسبب الصيام عن التسجيل من 
جهـــة واألخطـــاء الشـــخصية مـــن جهة 
أخـــرى. األصفـــر تمكن بشـــكل تدريجي 
عبـــر الدفـــاع الجـــاد ونقـــاط التســـجيل 
داخل وخارج القوس من ِقبل براندون 

ســـرحان ومحمـــد قربان وميثـــم جميل 
من إنهاء الربع لصالحه )40/49(.

األهلي يوسع

فـــي الربـــع الثالث ضـــرب األهلـــي بقوة 
ووسع الفارق لصالحه بشكل كبير للغاية 
مستغالً اندفاع العبيه وتركيزهم العاٍل 
بالدفاع الصحيـــح والنجاعة الهجومية 
في براندون ودومينـــك وصحوة ميثم 
بالثالثيـــة وكذلـــك ســـرحان وبجانبهـــم 
محمـــد قربـــان، فيمـــا المحرق لـــم يظهر 
بالشـــكل المطلـــوب في كافـــة النواحي، 
مـــن  بعـــدد  مدربـــه  تغييـــرات  ورغـــم 
الالعبيـــن إال أن األمـــور لم تتحســـن إال 
بالدقائـــق األخيـــرة عبـــر إضافـــة النقاط 
عبر ثالثية ســـيد كاظـــم ونقاط ميرفي 
وجيرومـــي وبـــدر تحـــت الحلـــق لينهي 
نقطـــة   18 بفـــارق  متخلًفـــا  الشـــوط 
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األهلي يفوز

أفضليته  األهلـــي  واصل 
كافـــة  علـــى  الفنيـــة 
األصعـــدة ووســـع الفارق 
لصالحـــه بشـــكل جنوني 
كبيـــر  تألـــق  وســـط 
الميدان  بأرضية  لالعبيه 
للنقـــاط من  وتســـجيلهم 
مختلـــف المراكـــز لينهـــي 
مبكـــًرا،  لصالحـــه  اللقـــاء 
متواضـــع  أداء  مقابـــل 
المحـــرق  العبـــي  لكافـــة 
استســـلموا  الذيـــن 
لخصمهم في وقت مبكر 
مدربهـــم  تدخـــل  رغـــم 
مـــراًرا بوقت المســـتقطع 
إال  التغييـــرات،  وإجـــراء 
أن األمـــور قـــد حســـمت 
منذ منتصف الربع والذي 
كان فيـــه الفارق بلغ أكثر 

من 25 نقطة.

سلة األهلي إلى نهائي الكأس

لقاء األهلي والمحرق

العالم تحت المجهر
* إصابــة النجــم كرســتيانو رونالــدو بفايــروس كورونــا، ثــم إعــالن 
إصابة العب وســط يوفنتوس ماكيني بكورونا أيضا، ومن بعدهم 
إصابــة أربعــة العبيــن من بارما، وقبلهم العديــد من الالعبين الذين 
تعــادوا مــن هذا الفايــروس الخطير.. كل هذه االصابــات المتزايدة 
فتحــت باب الشــكوك حول إمكانية إيقــاف الدوري اإليطالي حتى 

إشعار آخر!
االتحاد اإليطالي لكرة القدم كان من أوائل االتحادات التي أعلنت 
عــن عــودة كــرة القــدم بعدمــا توقفت لشــهور طويلــة عنــد بدايات 
انتشــار الكورونــا حول العالــم، ولكن االتحاد وضع شــروطا عديدة 
لعمليــة االســتئناف، ولعــل أبرزهــا عدم ظهور حاالت بيــن الالعبين 
أو الطواقــم الفنيــة واإلداريــة لألندية وإال ســيضطر حينها إليقاف 
المســابقات. وبعــد ظهــور العديــد من الحــاالت منذ بدايــة انطالقة 
االتحــاد  يضطــر  قــد  الالعبيــن.  بيــن  وتزايدهــا  الجديــد  الموســم 
اإليطالــي فعليــا إليقاف جميع المســابقات المحلية واالكتفاء فقط 
بمشــاركة بعض األندية في البطوالت األوروبية، وهذا ما ســيزعج 

عشاق ومحبي الكالتشيو اإليطالي!!
  * الفوز على بوليفيا يعتبر من أكثر المهمات الشاقة في كرة القدم 
وذلك ليس بســبب قوة المنتخب البوليفي إنما لصعوبة اللعب في 
العاصمــة البــاز المرتفعــة عن ســطح البحــر بحوالــي 3500 متر مما 
يقلل أمام الالعبين نســبة األكســجين المستنشق، فبوليفيا تعوض 
النواقــص الفنية فــي الفريق باالعتماد على عامل األرض وصعوبة 

الطقس أمام الخصوم، وتكون لها بمثابة األسلحة الفتاكة!!
المنتخــب األرجنتينــي تمكن أخيرا وبعد عقدة الزمته 15 عاما من 
تحقيق فوز شاق في الباز، وهو يعادل الفوز بأكثر من مباراة نظرا 

لصعوبة تحقيقه!!
  * العديد من المصادر في إنجلترا تتحدث عن إمكانية إقالة مدرب 
مانشســتر يونايتد سولشاير في حال تعثر الفريق من جديد..على 

أن يكون مدرب توتنهام السابق األرجنتيني بوكتينو بديال له. 
مــن مآســي إدارة مانشســتر يونايتــد أنهــا ال تتخذ القــرار الصحيح 
فــي الوقــت المناســب، فطالما هنــاك قناعة من اإلدارة بســوء عمل 
سولشــاير.. إذن لمــاذا االنتظــار وتحين ســقوطه؛ حتــى تتم إقالته 
رسميا؟ ألم تتعلم اإلدارة من درس مورينيو بعد الذي صبرت عليه 

كثيرا، وبعد أن تدمر الفريق معنويا وفنيا قامت بإقالته؟!!
ســوء عمــل اإلدارة والتخبــط في اتخــاذ القرارات من أهم أســباب 
ابتعــاد المانيــو عن منصــات التتويــج بالبريميرليغ دون أدنى شــك 

في ذلك!!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي
علي مجيد | تصوير: رسول الحجيري



اعلم أن سرعة الغضب والعصبية سيحمالنك 
الكثير.

اهتم بعملك أكثر، وال تترك األمور في أيدي من 
ال يعلم.

ضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

تجنب مشاعر الغيرة؛ ألنها ستظهر ضعفك.

اهتم بصحتك وتناول الكثير من األطعمة 
المفيدة.

حاول أن تهتم بتناول الشوربة الدافئة 
والخضروات.

حاول أن تبتعد عن األماكن التي تذكرك 
بالماضي. 

لقد استطعت تحقيق المزيد من النجاحات في 
عملك. 

سوف تتلقى الكثير من الدعم من قبل رؤسائك.

هناك مكافأة مادية كبيرة في الطريق إليك نظير 
مجهودك.

صحتك غير جيدة حاول االعتناء بها؛ لكي ال 
تندم.

 من الممكن أن تعاني من بعض مشكالت المعدة 
اليوم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

أعــرب المطرب الســعودي علــي عبدالكريم عن حزنه الشــديد 
تجاه ما أسماه التجاهل المتعمد لتاريخه ومشواره الفني في 
الفترة األخيرة، كاشــفا أنه لم يتسلم رياال واحدا طوال 14 عاما، 

منذ أن صدر ألبوم “يا أسود”، مع إحدى الشركات حتى اآلن.
وقــال عبدالكريــم، فــي تصريحــات صحافيــة، إنه صــور أغنية 

“يالله يا والي”، على حســابه الشــخصي، ولم تظهر على شاشــات 
التلفزيون، “ولم أجد أي اهتمام، رغم وجودي في الساحة ومقدرتي على العطاء وتقديم 

المزيد الذي يطرب ويسعد الجمهور.

شــّن متابعون هجوما شرسا على الفنانة أصالة بعد انتشار 
مقطع فيديو لها من حفل خاص، ظهرت فيه وهي ترقص 
بحماســة وانســجام مع عــدد مــن الفنانين الذيــن كانوا 
حاضرين في الحفل، من بينهم رامي صبري، وأحمد ســعد، 

وتامر حبيب.
وانتقد المتابعــون طريقة رقص أصالــة، واحتضانها عددا من 

األشــخاص في الحفل وهي ترقص، وأشــار بعضهم إلى أنها تبــدو وكأنها في حالة 
ُسكر، وانتقد المتابعون هذه الحالة الغريبة التي لم تمر على أصالة من قبل.

انضــم أحمد خالد صالح لقائمة أبطال مسلســل “نجيب زاهي 
ذركش” للنجم الكبير يحيى الفخراني، والذي يقابله ألول مرة 
فــي عمل درامي، ومن المقرر عرض المسلســل في موســم 
درامــا رمضان المقبل، حيث انطلق تصوير العمل األســابيع 

الماضية في مدينة 6 أكتوبر بإحدى الموالت الكبيرة.
ويبدأ أحمد خالد صالح تصوير مشــاهده في المسلســل األسبوع 

المقبــل بالديكــورات الخاصــة بالعمــل، كما يقــدم الفخراني شــخصية نجيب زاهي 
ذركش، وهو محاٍم له 4 أبناء، لكن يدخل في صراع معهم.

نجيب زاهي ذركشهجوم على أصالةعبدالكريم حزين
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اســتضاف برنامــج “وطنــي” بتلفزيــون البحريــن وضمــن إحدى 
فقراتــه الفنــان محمــد البكــري، حيث طرح عليه بعض األســئلة 

وبشكل سريع وفيما يلي نستعرض األسئلة واألجوبة:

لماذا تفضل الجلسات  «
الشعبية؟

تعودنا عليها. 
ماذا تعني لك االغنية  «

الوطنية؟

هي الحياة.
العود.. صاحب أم عدو؟ «

 . صاحب ومسلٍّ
لماذا تطرح أغاني “سنقل”؟ «

بحكم الوضع الذي نحن فيه.

يقال أنك ال تأخذ رأيا في  «
األغاني التي تطرحها؟

كالم خاطئ.
كيف تأثرت بالفنان عبدهللا  «

الرويشد؟

أحببت أغانيه وطريقته. 
تجميع البوم “إشاعة” ما  «

سببه؟

بعـــض  قبـــل  مـــن  تشـــجيع 
الفنانين، ومن ضمنهم الملحن 

الراحل صالح الشهري. 

هل تذكر أول لقاء خرجت  «
فيه العام 1991؟

نعم.
وهل تذكر األغنية؟ «

لقـــد وصلتني أغنيـــة مصورة، 
ولكـــن ال أذكـــر هـــل هـــي نفس 
األغنية التي كانت في اللقاء.

تعرف على عالقة الفنان محمد البكري بعبداهلل الرويشد

18 أكتوبر

1970
الديـــن  نـــور  الســـوري  الرئيـــس 
األتاســـي يقـــدم اســـتقالته مـــن 
جميع مناصبـــه؛ احتجاًجا على 
الحيـــاة  فـــي  الجيـــش  تدخـــل 
وعلـــى  السياســـية 
ممارســـات رفعـــت 
األسد شقيق وزير 
حافـــظ  الدفـــاع 

األسد.

 1801
الحملة الفرنسية على مصر بقيادة الجنرال جاك فرانسوا مينو تغادر األراضي المصرية.

 1867
العلم األمريكي يرتفع للمرة األولى في أالسكا، ويشير ذلك إلى انتقال الملكية.

 2009
تفجيرات انتحارية في اجتماع بمدينة بيشين اإليرانية في محافظة سيستان وبلوشستان.

 2013
مجلة ساينس العلمية تنشر أبحاًثا حول جمجمة وجدت في جورجيا.

 2015          
بدء المرحلة األولى من انتخابات مجلس النواب المصري.

حققت النجمة دوا ليبا 
نجاحا جديدا بفيديو كليبها 

Levi� ”لريميكس أغنيتها 
tating”، الذي أطلقته 

مع مغني الراب 
 ،DaBaby األميركي

بعد أن تخطت 
نسبة مشاهدة 
الكليب خالل 

أسبوع 
واحد 

فقط من 
إطالقه، 9 

ماليين على 
“يوتيوب”.

tariq_albahhar

علي العلي عن “دفعة بيروت”: “الفنان الخليجي هو الرهان عندي”

ضمـــن جـــدول أعمالهـــا الحصريـــة الخاصة للمسلســـالت 
الخليجـــي، قدمـــت منصـــة شـــاهد VIP اعتبـــارا مـــن 16 
أكتوبر الحالي المسلسل الخليجي العربي المنتظر”دفعة 
بيـــروت” والـــذي يخرجه المخرج البحرينـــي المبدع علي 

العلي، ومن تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة.
المسلسل يحكي قصص الدراسة في بيروت العام 1964 
والتغييـــرات التي كانت تحدث في العالم وتأثيرها على 
الطلبـــة العـــرب هناك، فهـــم مجموعة متنوعـــة من طالب 
وطالبـــات مـــن دول الخليـــج والمغرب العربي، يســـكنون 
معا في بيوت للطالب والطالبات يعيشون معا في شارع 
الحمـــرا الذي كان معـــروف بالشـــعراء والفنانين واألدباء 

والمثقفين، وغيرهم آنذاك.
المسلسل بطولة النجوم البحرينيين أمثال خالد الشاعر، 
نـــور الشـــيخ إلـــى جانـــب كل مـــن فاطمـــة الصفـــي، مهند 
الحمـــدي، نـــور الغندور، حمـــد أشـــكناني، ذوالفقار خضر، 
علـــي كاكولـــي، محمـــود نصـــر، كارلـــوس عـــازار، مجـــدي 

مشموشـــي، لولوة المال، ليالي دهـــراب، روان مهدي، يارا 
قاســـم، ناصر الدوســـري، ســـارة أبي كنعان، أنس طيارة، 
وائل منصور، يوسف البلوشي، مروى األطرش، وغيرهم 
الذيـــن يدرســـون فـــي الجامعـــة األميركية هنـــاك، وتدور 
بينهـــم الكثيـــر مـــن التطـــورات والمغامـــرات، والعالقـــات 

الغرامية والعديد من القصص األخرى بينهم.
 وتواجـــه قصص الحب والعالقات في كثير من األحيان 
عثرات ومشـــكالت غير متوقعة، وهـــذا ما يواجه عالقة 
مهند الحمدي )منصور(، ونور الغندور )جميلة(، وستكون 
ثالثة أبطال هذا الخط الدرامي ليالي دهراب، التي تطّل 

في شخصية حّصة األخت غير الشقيقة.

تصاريح صحافية رسمية

فـــي تصريـــح صحافـــي رســـمي مـــن شـــاهد VIP أوضـــح 
المخرج الرائـــع علي العلي أن هذه التجربة الثانية له مع 
الكاتبـــة هبة حمـــادة بعد “دفعـــة القاهـــرة”، وهو مختلف 
تمامـــا عنـــه، قائال: “أراهـــن فيه على أن الفنـــان الخليجي 

قادر على تقديم مادة درامّية ممّيزة لجهة نوعية العمل، 
والنص والكتابة واإلنتـــاج واإلخراج والتمثيل وغيرها”. 
ويضيـــف أن النـــاس ســـتفاجأ فـــي كيفيـــة تقديـــم العمل 
بهـــذه الجودة والديكـــورات، وأغلبها صنعها فريق العمل، 

لتصوير عمل درامي يتناول تلك الحقبة الزمنية.
وتوضـــح الكاتبة هبة مشـــاري حمـــادة أن “دفعة بيروت” 
عمـــل صدامـــي جـــريء ومثيـــر للجـــدل، مشـــيرة إلى أن 
أحداثـــه صادمـــة وصريحـــة، وأبطاله فئـــات مختلفة من 
الشباب والشـــابات الذين كان نظراؤهم موجودين العام 
1964 في بيروت، من قوميين عرب وبعثيين ومناضلين، 
ونهضويـــن وشـــيوعيين وغيرهم، والتناطـــح فيما بينهم 
كان قائمـــا. وتتحـــدث نـــور الغندور عن الشـــخصية التي 
تقدمها، قائلة: أقدم شخصية شابة والدها كويتي وأمها 
مصريـــة، وقـــد أعطاني اســـتخدام اللهجـــة المصرية ثقة 
وجـــرأة فـــي األداء هـــذه المـــّرة، مؤكـــدة أن قصـــة الحب 
بيـــن جميلة ومنصور ســـتكون مؤثـــرة ومختلفة عن كل 

التوقعات؛ بسبب أمور ترتبط بشخصيات موازية.

عشــاق سلســلة جيمس بوند سيضطرون 
لالنتظار أكثر مما توقعوا لطرح الجزء الـ 
25 مــن السلســلة األســطورية، األمر الذي 
أثــار غضب واســتياء كثيريــن بعد تأجيل 

الفيلم أكثر من مرة هذا لعام.

ووفقـــا لموقع “كوميك كـــون” األمريكي، كان من 
المفتـــرض طـــرح فيلـــم No Time to Die )ال وقـــت 
للمـــوت( ربيـــع العـــام 2020، ثـــم تقـــرر تأجيلـــه إلى 

نوفمبر بسبب وباء كورونا.
ومـــع اســـتمرار معانـــاة دور العرض، تقـــرر تأجيل 
طـــرح الفيلـــم مرة أخرى، إذ يتوقـــع طرحه اآلن 

في 2 أبريل 2021.
وظهـــر بطل الفيلـــم البريطانـــي دانيال كريج 
فـــي لقاء حـــواري مـــع المذيع جيمـــي فالون، 
للدفاع عن قرار شركة اإلنتاج بتأجيل الفيلم 
مجدًدا، رغم استياء الجمهور، بقوله: “التأجيل 
هو الخيـــار الصحيح”. وتابع كريج: “األمر أكبر 
مـــن قدراتنـــا جميعـــا، نحـــن نرغـــب فـــي طرح 
الفيلم في كل أنحاء العالم في الوقت نفســـه، 
وهـــذا ليـــس الوقت المناســـب، لذلـــك نأمل أن 

يكون شهر أبريل هو آخر تأجيل نقوم به”.
فيلـــم “ال وقت للموت” هو آخر فيلم يقوم 
دانيـــال كريج بدور العميل جيمس بوند، 
مالـــك وليـــا  رامـــي  البطولـــة  ويشـــاركه 

سيدو.

وصل إلى “مسافات” البالد ردا من نائب رئيس 
أحمـــد  الفنـــان  البيـــادر  مســـرح  إدارة  مجلـــس 
جاســـم، علـــى مـــا ذكـــره الفنان يعقوب يوســـف 
رئيـــس اتحاد جمعيـــات المســـرحيين في لقائه 
مـــع البـــالد يـــوم أمـــس الســـبت، مـــن أن أســـرة 

األدباء والكتاب من المؤسســـات الثقافية التي 
لـــم يتوقف نشـــاطها في فتـــرة الكورونا، حيث 
أوضـــح أحمد جاســـم أن مســـرح “البيـــادر” قام 
بعدة أنشـــطة في فتـــرة الكورونـــا، منها تنظيم 
6 لقاءات مباشـــرة في األنستقرام مع الفنانين، 
وتنظيم 3 مســـابقات ثقافية داخلية لألعضاء، 
وبـــث عـــدد 10 حلقـــات مـــن سلســـلة قـــراءات 

مســـرحية تقديم أحمد جاسم، وعقد 4 لقاءات 
في برنامج “زووم” مع المختصين في المسرح 
عن مواضيـــع متعددة، وكذلك تنظيم مســـابقة 
المواهـــب الفنيـــة تحـــت رعايـــة النائـــب أحمـــد 
العامر وذلك لجميع شـــرائح الشباب واألطفال. 
كما ســـيتم تطوير كل ما ســـبق من خالل خطة 

عمل قادمة.

أحمد جاسمجانب من مسابقات البيادر

الفنان محمد البكري

أنشطة “ البيادر” لم تتوقف خالل أزمة كورونا

دانيال كريج يدافع عن تأجيل “جيمس بوند”

 محرر مسافات

محرر مسافات



أعلنــت جمعيــة المرصــد لحقــوق اإلنســان عــن تنظيمهــا النســخة الثانيــة من 
حقوقيــة”  “كوادرنــا  شــعار  تحــت  أعضائهــا  لتدريــب  المخصــص  البرنامــج 
عبــر البرنامــج االفتراضــي Zoom، وذلــك فــي تمــام الســاعة 8 مــن مســاء 
أمــس )الســبت(؛ بهــدف نشــر ثقافة حقوق اإلنســان والتعرف علــى مفاهيمها 

األساسية ومواثيقها الدولية ومدى أهميتها في البحرين.

وقالت عضـــو جمعية المرصد لحقوق 
اإلنســـان، فتحيـــة حســـن كاظـــم، إن 
البرنامـــج يأتي انطالقا مـــن أحد أهم 
أهـــداف الجمعيـــة فـــي نشـــر الثقافـــة 
الحقوقيـــة ضمن سلســـلة من البرامج 
التدريبيـــة المعنية بالتعريـــف بمبادئ 
إذ  وأساســـياتها،  اإلنســـان  حقـــوق 
ســـيتضمن ورقتي عمـــل يقدم األولى 
علي المرشـــدي ورقـــة بعنوان “حقوق 
اإلنسان في زمن جائحة كورونا”، في 
حين تتطرق منى عـــوض في الورقة 
الـــدوري  “االســـتعراض  إلـــى  الثانيـــة 

الشامل”.
البرنامـــج  بـــأن  فتحيـــة  وأضافـــت 
يستهدف أيضا تطوير مهارات أعضاء 
اإلنســـان  لحقـــوق  المرصـــد  جمعيـــة 
مـــن خـــالل تشـــجيعهم علـــى البحـــث 
واالطـــالع فـــي المواضيـــع الحقوقية 
وتطويـــر مهـــارات الخطابـــة وتقديـــم 
المحاضرات وأوراق العمل، فضال عن 
إعـــداد الكوادر الوطنيـــة المتخصصة 

في مجال حقوق اإلنسان.
ووجهـــت فتحيـــة الدعوة إلـــى جميع 
الراغبيـــن في المشـــاركة في البرنامج 

المجانـــي، مـــن خـــالل التواصـــل مـــع 
مواقـــع  علـــى  الجمعيـــة  حســـابات 
والدخـــول  االجتماعـــي  التواصـــل 
عبـــر الرابـــط اإللكترونـــي المخصـــص 

للبرنامج.

شــارك أمين الســر العام المســاعد لالتحاد الحر لنقابات عمال 
البحرين باسم علي سيادي، في ورشة عمل “دور المؤسسات 
وتطويــر  تعزيــز  فــي  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الوطنيــة 
أكتوبــر   13 الثالثــاء  يــوم  عقــدت  والتــي  اإلنســان”،  حقــوق 
2020 والتــي نظمتهــا وزارة الخارجية تحت رعاية كريمة من 
وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزياني، ووزير العمــل والتنمية 
االجتماعيــة جميــل حميــدان، وذلــك ضمــن سلســلة من ورش 
العمــل المعنيــة بإعــداد الخطــة الوطنية لحقوق اإلنســان في 
البحريــن والتــي تنظمهــا وزارة الخارجيــة، وذلــك عبــر البــث 

االفتراضي المرئي.

ســـيادي  أشـــاد  جهتـــه،  مـــن 
بجهـــود وزارة الخارجيـــة في 
إقامة سلسلة من ورش العمل 
اإلنســـان  بحقـــوق  المعنيـــة 
حولهـــا  التوعيـــة  وزيـــادة 

وتعزيزها وتطويرها.

والتقديـــر  الشـــكر  وجـــه  كمـــا 
لـــوزارة الخارجيـــة والقائمين 
لدعـــوة  العمـــل  ورش  علـــى 
مـــن  وعـــدد  الحـــر  االتحـــاد 
المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات 
للمشـــاركة فـــي هذه الورشـــة 

يعـــزز  مـــا  وهـــو  المهمـــة، 
التعاون والتنســـيق المشـــترك 
والمشـــاركة المجتمعيـــة بيـــن 
السلطة التنفيذية ومؤسسات 

المجتمع المدني.

باسم سياديفتحية كاظم

ـا افتراضيًـّ التدريبيــة  البرامــج  مــن  سلســلة  نظمتهــا “الخارجية” عبــر البث االفتراضــي المرئيضمــن 
“االتحاد الحر” يشارك بورشة لتعزيز حقوق اإلنسان“المرصد” تنظم النسخة الثانية لـ “كوادرنا حقوقية”

“الخليج العربي” تطلق مستشفى “الدبدوب” الرابع
العربـــي  الخليـــج  جامعـــة  تســـتعد 
إلطالق الموسم الرابع من مستشفى 
الدبـــدوب وهـــي تجربـــة مخصصـــة 
لألطفال تحاكي المستشفى وتهدف 
إلى كســـر حاجز الخوف والقلق لدى 
األطفـــال من العالج والتداوي، حيث 
يلعـــب الطفـــل دور الطبيـــب وتلعـــب 
المريـــض،  دور  “الدبـــدوب”  دميـــة 
ويتنقـــل الطفـــل خالل هـــذه التجربة 
فـــي أقســـام افتراضيـــة للمستشـــفى 
والجراحـــة،  التطعيمـــات،  تشـــمل 
والعظام، واألشعة، واألسنان وغيرها 

من أقسام.
وحـــدة  رئيـــس  أعلـــن  ذلـــك،  إلـــى 
العالقـــات العامـــة بجامعـــة الخليـــج 
العربـــي عبـــدهللا قطامي عـــن إطالق 
توعـــوي  فيديـــو  أجمـــل  مســـابقة 
تثقيفـــي عـــن جائحـــة كورونـــا، فـــي 

أولـــى فعاليـــات مستشـــفى الدبدوب 
فـــي موســـمه الرابـــع، حيـــث تهـــدف 
هذه المســـابقة ألشـــراك األطفال في 
عـــرض تجاربهـــم المبتكـــرة لمكافحة 
جائحة كورونا، وفرض أسلوب حياة 
التـــي  التحديـــات  يتجـــاوز  مبتكـــرة 

فرضتها الجائحة.
وعن شـــروط المســـابقة قال قطامي 
إن الشـــروط تتمثـــل فـــي أن يكـــون 
موضـــوع الفيديو توعويـــا وتثقيفيا 
يزيـــد  وأال  كورونـــا،  جائحـــة  حـــول 
عمـــر الطفـــل المشـــارك الظاهـــر فـــي 
الفيديـــو عـــن 12 ســـنة، كمـــا أال تزيد 
مـــدة الفيديـــو عـــن دقيقـــة واحـــدة. 
وأن يكـــون الفيديـــو باللغـــة العربيـــة 
أو اإلنجليزيـــة. وأال يكـــون الفيديـــو 
قد ُنشـــر مسبقًا على مواقع التواصل 
االجتماعـــي. علـــى أن تكـــون حقوق 

ومحفوظـــة  مملوكـــة  الفيديـــو 
لمستشفى الدبدوب بجامعة الخليج 

العربي. 
المشـــاركة  بطريقـــة  يتعلـــق  وفيمـــا 
قـــال رئيس وحـــدة العالقـــات العامة 
“يمكـــن  العربـــي  الخليـــج  بجامعـــة 
المشـــاركة بفيديـــو واحـــد فقـــط يتم 
التقاطه من خـــالل الهاتف المحمول 
أو الكاميـــرا علـــى أن تكـــون جـــودة 
بعـــد    .HD 1080 أو   720 الفيديـــو 

ســـيتم  التســـليم،  موعـــد  انتهـــاء 
اختيـــار أفضل 6 مشـــاركات من قبل 
اللجنـــة المنظمـــة للمســـابقة لعرضهـــا 
مستشـــفى  انســـتقرام  حســـاب  فـــي 

.”@tbh.agu.bh الدبدوب
أيـــام   3 التصويـــت  مـــدة  وســـتكون 
متتالية من تاريخ عرض المشاركات 
ســـتخصص  حيـــث  الحســـاب،  فـــي 
المســـابقة جائزة لتصويـــت الجمهور 
وســـيفوز بهـــا الفيديـــو الحائـــز علـــى 
 .)Likes( اإلعجـــاب  مـــن  عـــدد  أكبـــر 
فيمـــا ســـتمنح جائزة أخـــرى من قبل 
لجنة تحيكم المســـابقة وستكون من 
نصيب المشاركة الحائزة على أجمل 

فيديو توعوي تثقيفي.
وعن طريقة المشـــاركة، قـــال رئيس 
بجامعـــة  العامـــة  العالقـــات  وحـــدة 
الخليـــج العربـــي “علـــى الراغبين في 

المشاركة إرسال اسم الطفل الثالثي 
ورقم التواصل عند إرسال المشاركة، 
اإللكترونـــي:  البريـــد  طريـــق  عـــن 

tbh@agu.edu.bh، حيـــث ســـيكون 
آخـــر موعـــد لتســـليم المشـــاركة يوم 

الخميس 5 نوفمبر 2020”.

تدشين مسابقة 
أجمل فيديو 
توعوي عن 

“كورونا”
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلنـــت سامســـونج الخليـــج لإللكترونيـــات، عن توفر هاتفهـــا الجديد 
)Galaxy S20 Fan FE(، الذي ُيعد أحدث إضافات الشـــركة إلى عائلة 
الهواتف الذكية، عبر متاجر العالمة التجارية ومتاجر التجزئة الكبرى 
 Galaxy المعتمـــدة فـــي جميع أنحاء البحرين. وقد تـــم تصميم هاتف
S20 FE بنـــاء على توصيات مســـتخدمي سامســـونج، حيث تم دمج 
ميـــزات مختارة من سلســـلة Galaxy S20 مع التصميـــم المبتكر الذي 

يوفر مظهرا جديد كليا- بسعر تنافسي.
وتعليقـــا علـــى اإلطـــالق، قال رئيـــس قســـم مجموعة األجهـــزة النقالة 
في سامســـونج الخليج لإللكترونيات، عثمان البورا تتميز سامسونج 
برؤيتهـــا الرائـــدة والتزامهـــا بتعزيـــز اإللهـــام لـــدى المســـتخدمين عبـــر 
تزويدهـــم بأحـــدث التقنيـــات والمنتجـــات والتصاميـــم المبتكرة التي 
تثـــري حياتهـــم وترتقي بقدراتهـــم على نحو يومـــي. ولضمان تحقيق 
المزيـــد مـــن الريادة في هـــذا االتجاه، قررنـــا اعتمـــاد منهجية جديدة 
فـــي تصميـــم الهواتف، اســـتنادا إلى توصيـــات المســـتخدمين وتلبية 
 Galaxy”الحتياجاتهم، ومن هنا تم استخدام عبارة “إصدار المعجبين
S20 Fan Edition.   ونعتقـــد أننـــا اســـتطعنا عبـــر تبنـــي هـــذا النهـــج 
واالســـتجابة آلراء المســـتخدمين، إعادة تعريف تجارب العمالء، عبر 
إعطـــاء األولويـــة لتوفير األجهزة والميزات التـــي يحتاجون إليها في 
عالـــم اليـــوم. ونتطلع قدما خالل األســـابيع واألشـــهر المقبلـــة لمتابعة 

التأثير االيجابي للهاتف الجديد على حياة المستخدمين”.

بــرو بــوك  مــاك  البتــوب  جهــاز  تحصــد  حســين  ليلــى 

“الوطني” ُيعلن الفائز بالجائزة الكبرى للخدمات الرقمية 2020

أجــرى بنــك البحريــن الوطنــي )NBB( الســحب األخير لحملــة الخدمات 
المصرفيــة الرقميــة للعــام 2020 – والتــي تم إطالقها خالل شــهر أبريل 
وحتــى شــهر أغســطس – لإلعــالن عــن الفائــز بالجائــزة الكبــرى. وأقــام 
“البحريــن الوطنــي” حفــل توزيــع الجائــزة الكبــرى فــي فرعــه الرئيــس 

بحضور ممثلي البنك.

وتـــم منح جهـــاز البتوب مـــاك بوك 
بـــرو كجائـــزة كبـــرى لفائـــز واحـــد، 
حيث كان من نصيب ليلى عبدهللا 
علي حسين. وانطلقت المسابقات 
الشـــهرية ضمن الحملـــة ببداية كل 
شـــهر، حيـــث قـــام البنك بتشـــجيع 
علـــى تجربـــة مجموعتـــه  عمالئـــه 
العريضة مـــن الخدمـــات المتوفرة 
ا. وقدمـــت الحملة جوائز  الكترونيًّ
ســـخية شـــملت جهازين آيفون 11 
بـــرو ماكـــس لفائزيـــن محظوظين 
بكل شـــهر، وجهاز البتوب ماك بوك 

برو في نهاية الحملة.
الُمؤهليـــن  العمـــالء  اختيـــار  تـــم 
فـــي الســـحوبات الشـــهرية بشـــكل 
بيانـــات  قاعـــدة  مـــن  عشـــوائي 

“البحريـــن الوطنـــي”، وقـــد شـــملت 
بإتمـــام  بـــادروا  الذيـــن  جميـــع 
منصـــة  خـــالل  مـــن  معامالتهـــم 
الخدمـــات المصرفية عبر اإلنترنت 
البحريـــن  بنـــك  تطبيـــق  عبـــر  أو 
الوطنـــي لألجهـــزة الذكيـــة؛ وذلـــك 
الماليـــة  التحويـــالت  إلجـــراء 
المحليـــة بواســـطة خدمـــة “فوري” 
أو “فـــوري+”، أو إجراء التحويالت 
الدولية أو دفع الفواتير أو تســـديد 
أو  االئتمانيـــة  بطاقاتهـــم  فواتيـــر 
حتـــى زيادة رصيـــد بطاقات الدفع 
المســـبق الخاصـــة بهم. واســـتطاع 
العمـــالء تعزيز فرصهم للفوز ضمن 
ســـحوبات الحملـــة، اعتمـــاًدا علـــى 
أجروهـــا  التـــي  المعامـــالت  عـــدد 

باستخدام القنوات الرقمية للبنك.
وتأتي حملة الخدمـــات المصرفية 
الرقميـــة ضمن مبـــادرات “البحرين 
الوطنـــي”؛ لتعزيـــز معرفـــة العمالء 
التـــي  الرقميـــة  الخدمـــات  حـــول 
لهـــم الوصـــول إليهـــا علـــى  يمكـــن 

مـــدار الســـاعة وحثهم علـــى إنجاز 
معامالتهم المصرفية عبر اإلنترنت 
فـــي أي وقـــت يفضلونـــه بإإلضافة 
لتشـــجيعهم على ممارســـة التباعد 

االجتماعي.

أعلنـــت “رينـــرز الشـــرق األوســـط”، 
فـــي  الرائـــدة  البلجيكيـــة  الشـــركة 
مجـــال أنظمـــة األلمنيـــوم ومقرهـــا 
اإلقليمـــي بالبحريـــن، مؤخـــًرا عـــن 
انتهائهـــا مـــن أحـــد أهـــم المشـــاريع 
الســـكنية فـــي محافظـــة األحمـــدي 
جنوب العاصمة الكويتية الكويت، 
وذلـــك  تأكيـــًدا علـــى دورهـــا الرائد 
فـــي تزويد أبرز المباني في منطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا 
عاليـــة  األلمنيـــوم  أنظمـــة  بأحـــدث 

الجودة. 

يأتـــي هـــذا اإلعـــالن حيـــث انتهت 
الشـــركة مـــن تزويـــد مشـــروع برج 
أوتـــاد الســـكني الواقـــع بالقرب من 
الســـاحل الشـــرقي منطقة المهبولة 
بدولة الكويـــت بأحد أحدث أنظمة 
ســـتائر األلمنيوم الجدارية والقبب 
والتـــي   ،)CW50-SC( الزجاجيـــة 
توفر حريـــة تصميم غير محدودة، 
حيث يسمح هذا النوع من األنظمة 
بدخول ضوء الشـــمس بمســـاحات 

كبيرة داخل المبنى.
المديـــر  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 

التنفيـــذي لرينرز الشـــرق األوســـط 
علـــي خلـــف “تأتـــي مشـــاركتنا فـــي 
مشـــروع برج أوتاد الســـكني ضمن 
ســـعينا الـــدءوب؛ لتعزيـــز مكانتنـــا 
الرائـــدة كإحدى أهم الشـــركات في 
مجال حلول األلمنيوم في المنطقة، 
وبالذات في دولة الكويت الشقيقة 
ذات الســـوق الواعـــد والمهـــم على 
مستوى السوق الخليجية والشرق 
األوســـط؛ نظـــًرا للنهضـــة المعمارية 
المّطـــردة والفريـــدة التي تشـــهدها 
الكويـــت علـــى مختلـــف األصعـــدة، 

والمكتبيـــة  الســـكنية  كالمبانـــي 
والتجارية والصناعية”.

و”القبــب” الجداريــة   األلمنيــوم  ســتائر  بأنظمــة  المشــروع  زودت 
“رينرز”  تنجز “برج أوتاد” السكني بالكويت

علي خلف

“سامسونج” تطلق 
Gal�  هاتفها الجديد

axy S20 FE
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ذوبان أنهر األلب يكشف عن “كنوز مطمورة”
اآلثار  لعلماء  األلب  الجليدية في جبال  األنهر  ذوبــان  يتيح 
يغّطيها ويحفظ  الجليد  كان  الصنع  يدوية  أدوات  اكتشاف 

أسرارها منذ 10 آالف سنة تقريبا.
االحترار  تداعيات  الباحثين ال يستحسنون  أن  والشّك في 
لهم لسّد ثغرات كبيرة في  أنه يوّفر “فرصة”  المناخي، غير 

فهم نمط الحياة الريفية قبل آالف السنوات.
الــمــوفــدة  البعثة  قـــاد  الـــذي  كورنيليسن  مــارســيــل  ويــقــول 
نهر  من  بالقرب  المتوسط  الحجري  للعصر  يعود  موقع  إلى 
سويسرا  شــرق  فــي  أوري  كانتون  فــي  الجليدي  برونيفرم 
من  على شّق  بابا  لنا  تفتح  مذهلة  اكتشافات  إلى  “نتوصل 

علم اآلثار ليس في وسعنا النفاذ إليه عادة”.
حّتى التسعينات، كان يسود اعتقاد أن إنسان ما قبل التاريخ 
لم يكن يقصد أعالي الجبال. وعندما اكُتشف “أوتسي”، وهو 
صّياد كان يعيش قبل 5300 سنة حفظت جّثته بالكامل في 
اكتشفت سنة  التي  المومياء  أن هذه  كثيرون  الجليد، ظّن 

1991 في النمسا تشّكل استثناء.
غير أن اكتشافات مذهلة في بعض األحيان أثبتت أن جبال 
األلب كانت بالعكس مقصدا يرتاده اإلنسان القديم منذ آالف 
السنين. ويقول كريستيان آوف دير ماور، وهو عالم آثار من 
حتى  الجبال  يتسّلقون  كانوا  أنهم  نعلم  “بتنا  أوري  كانتون 

وغيرها  بــّلــورات  عن  للبحث  متر   3000 إلــى  يصل  قد  علّو 
كنانة من قالفة شجر  وقــد عثر على  األولــيــة”.  الــمــواد  من 
الراهن  العصر  من  تقريبا  سنة   3000 قبل  صنعت  البيتوال 
كانتون  في  األلــب  منطقة  في  الجبلي  شنيدييوخ  ممّر  في 
المنطقة  أن  يؤّكد  ما  متر،   2700 من  أكثر  ارتفاع  برن على 
زاخرة باألدوات األثرية. وعثر في فترة الحقة على سروال 
من الجلد وحذاء للصّياد عينه مع مئات القطع األخرى التي 

يعود بعضها إلى 6500 سنة.

روندا  األمريكية  الممثلة  توفيت 
سانتا  فــي  عاما   97 عــن  فليمنج 
مونيكا بوالية كاليفورنيا، بحسب 
الشخصية  مساعدتها  ذكــرتــه  مــا 

كارال سابون لمجلة “فارايتي”.
عديدة  سينمائية  أعماال  وقدمت 
 ”Spellbound“ مــثــل  بينها  مــن 
 Gunfight at”و  1945 ــام  ــعـ الـ
 .1957 فـــي   ”the OK Corral
وبشعرها األحمر الملفت وعينيها 
فليمنج  على  ُأطلق  الخضراوين، 
وهو  التكنيكولور”،  “ملكة  لقب 
ــه أيضا  ــــذي اشــتــهــرت ب الــلــقــب ال
ــاء أخـــــرى فـــي هـــولـــيـــوود،  ــب صــه
مورين أوهــارا. وأشار هذا اللقب 
ــه مـــع االخــتــفــاء  ــ ــى حــقــيــقــة أن ــ إل
في  واألســود  لألبيض  التدريجي 
بلون  فليمنج  تــألــقــت  الــســيــنــمــا، 
شعرها وعيناها في كل مشهد من 

المشاهد التي ظهرت فيها.

وفاة الممثلة 
روندا فليمنج       

عن 97 عاما
صرحت رئيسة الهيئة الروسية للرقابة 
على االستهالك )روس بوتريب نادزور( 
آنا بوبوفا أن السمنة أصابت 19 % من 
الرجال و27.6 % من النساء في روسيا 
. جاء ذلك على لسانها  لموقع ” النظام 
الغذائي” اإللكتروني، وأضافت أن 47.6 
% من الروس و35.6 % من الروسيات 
يعانين من الوزن الزائد. وأوضحت أن 
األمــراض  عــدد  ارتــفــاع  تسبب  السمنة 

واألوعية  القلب  في  ومشاكل  المزمنة 
المرتفع  الــدم  ضغط  ومرضي  الدموية 

والسكري.
ــإن الــمــســؤولــة  ــك، فــ ــ وعـــــالوة عــلــى ذلـ
زائد  وزن  لديه  من  إن  قالت  الروسية 
عن  ناتجة  خطيرة  بمضاعفات  مــهــدد 
19- ودعــت  بــعــدوى”كــوفــيــد  اإلصـــابـــة 
في  االعــتــدال  إلــى  الروسية  المسؤولة 

تناول األمالح والسكر والدهون.

في  تأخرها  رغم  جزيرة صقلية،  تعتزم 
منطقة  أول  تصبح  أن  الــنــفــايــات،  فــرز 
أقــّر  إذ  البالستيك،  مــن  خالية  إيطالية 
مــجــلــســهــا الــتــشــريــعــي بـــاإلجـــمـــاع قبل 
ــام مــشــروع قــانــون فــي هـــذا الــصــدد.  أيـ
وكتبت رئيسة لجنة البيئة في المجلس 
الـــذي أقــّر  الــقــانــون  على “فــيــســبــوك” أن 
صقلية  يجعل  الــجــاري  13  أكتوبر  فــي 
قانونا  تتبنى  إيطاليا  في  منطقة  “أول 

يــحــد مـــن االســـتـــخـــدام غــيــر األخــالقــي 
ــه، مـــن خــالل  ــ لــلــبــالســتــيــك ويــتــصــدى ل
األعمال  ريــادة  وتعزيز  وتشجيع  تحفيز 
الــمــبــتــكــرة والـــخـــضـــراء”.وأوضـــحـــت أن 
“استخدام  الحّد من  إلى  القانون يهدف 
المواد البالستيكية األحادية االستخدام 
بحث  وتشجيع  للتحلل،  القابلة  وغــيــر 
المتوافقة  المواد  اعتماد  على  الشركات 

مع حماية البيئة”.

27 % من الروسيات مصابات بالسمنة

صقلية أول منطقة من دون بالستيك

صنفت واحة األحساء كأكبر 
واحة نخيل في العالم بموسوعة 

غينيس العالمية لألرقام 
القياسية بعدسة عبدهللا الشيخ.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ميزة  عن  شــات”  “سناب  تطبيق  كشف 
“إنستغرام”  مــن  لكل  منافسة  جــديــدة 
األجــهــزة  لمستخدمي  تــــوك”،  و”تــيــك 
وذكــر   .iOS التشغيل  بــنــظــام  الــعــامــلــة 
أن  اإلنترنت  عبر  مدونة  في  التطبيق 
مستخدمي “سناب شات” على األجهزة 
من  سيتمكنون   iOS بــنــظــام  الــعــامــلــة 
اللقطات  إلى  موسيقية  مقاطع  إضافة 
ولم  بتصويرها ونشرها.  يقومون  التي 
التطبيق عن موعد توفير هذه  يكشف 
العاملة  األجــهــزة  لمستخدمي  الــمــيــزة 
ذكر  حسبما  “أندرويد”  التشغيل  بنظام 
باألخبار  المتخصص  فيرج”  “ذا  موقع 
ما  شــخــص  تلقي  حـــال  وفـــي  التقنية. 
فــيــديــو مـــع صــــوت، فــيــمــكــنــه الــتــمــريــر 
األغنية  وعنوان  األلبوم  صــورة  لعرض 
الضغط  أيًضا  يمكنه  كما  الفنان.  واسم 
لالستماع  األغنية”  “تشغيل  رابط  على 

إلى األغنية الكاملة.

“سناب شات” 
ينافس “إنستغرام” 

و“تيك توك“

كشفت الفنانة المصرية، نيللي كريم، عن سر فشل زيجتيها السابقتين، بينما أعلنت قرارا 
مفاجئا بشأن زواجها الثالث المقبل. وأشارت الممثلة من أصول روسية في لقائها، مع 
برنامج “السيرة” من تقديم اإلعالمية وفاء الكيالني، والمذاع على فضائية “دي إم سي” 
المصرية، إلى أنها تزوجت للمرة األولى وهي في عمر 17 عاما، ودون علم أهلها، وأنها 
عندما أخبرت والدتها بزيجتها صدمت و”لطمت بالروسي” بحسب تعبيرها، وكان الفارق 

بينها وبين زوجها 10 سنوات، واستمر 9 سنوات، أما الزيجة الثانية فتمت سريعا.

نيللي كريم: “زيجاتي كانت قرعة”

تلقت “البالد” التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السنوية الـ ١٢ لصدور أول عدد من الصحيفة، فقد تلقت باقتي ورد بهذه المناسبة من 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة سمير ناس، ونائب رئيس مجلس األمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الشيخ 

خالد بن خليفة آل خليفة، كما تلقت الجريدة برقية تهنئة من رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا، وتهنئة من كال من المحامي 
علي القطاف وجاسم حاجي رئيس جمعية الذكاء االصطناعي، حيث  أعرب الجميع عن تهانيهم بهذه المناسبة، مشيدين بما تميزت به 

الصحيفة منذ إصدارها من جدية في طرح القضايا التي تهم المواطنين، متمنين للصحيفة ومنتسبيها المزيد من التقدم والتألق.

وافقت الوكالة األوروبية لألدوية، على عالج بواسطة الحقن لمرض األيدز، 
مما يشّكل سابقة كفيلة بتغيير حياة ماليين األشخاص المصابين بمتالزمة 

نقص المناعة المكتسبة أو من يعرفون بـ “إيجابيي المصل”.
ويمكن  مضادات الفيروسات القهقرية،  مــن  اثنين  الــعــالج بــمــزج  ويــقــوم 
إعطاؤه للمريض مرة كل شهر أو شهرين، بدال من تناول حبوب أدوية يوميا 

الحتواء المرض، حسبما أوضحت الوكالة في بيان.
يتبين أن  اللذان  “األوالن”  المضادين هما  إلى أن هذين  المؤسسة  وأشارت 
لهما أثرا “طويل األمد” بواسطة الحقن. وذكرت أن “المرضى سيتلقون حقنا 
الــدواء اليومية”، وفق ما  عضلية مرة كل شهر أو شهرين بدال من أقراص 
نقلت “فرانس برس”. وينبغي أن تحصل توصية الوكالة بالسماح بتسويق 
في  طرحه  يتسنى  لكي  ــيــة،  األوروب موافقة المفوضية  على  الــعــالج  هــذا 

السوق في دول االتحاد األوروبي السبع والعشرين.
القهقرية  للفيروسات  المضادين  الدواءين  مزيج  أن  إلى  الوكالة  وأشــارت 
“ريكامبيز”  اســمــي  تــحــت  ســيــبــاع  ــــذي  وال و”كــابــوتــغــرافــيــر”  “ريلبيفيرين” 

و”فوكابريا”، يساعد في “منع قدرة الفيروس على التكاثر”.

عالج جديد لمرض األيدز بواسطة الحقن

بـــدأت شــركــة أبـــل فــي تلقي 
ــمــســبــق  طـــلـــبـــات الـــحـــجـــز ال
لــجــهــازهــا الــلــوحــي الــجــديــد 
ينطلق  أن  عــلــى   ،iPad Air
23 من  فـــي  لــلــبــيــع  الـــجـــهـــاز 

أكتوبر.
هواتف  إطــالق  مــع  بالتزامن 
 iPhone ابـــــــل الـــــــجـــــــديـــــــدة

اليوم  نفس  ابــل في  تقدم  أكتوبر،  23 من  بــدءا من  للبيع   iPhone 12 Pro و   12
للمستخدمين جهازها اللوحي الجديد iPad Air الذي يأتي بتصميم جديد مع رقاقة 
وأيضا  بيكسل  ميجا   7 بدقة  أمامية  كاميرة   iPad Air جهاز  ويضم   .A14 معالج 
كاميرة خلفية واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل، كما توفر أبل الجهاز اللوحي بألوان 
كما  الفاتح،  األزرق  وأيضا  واألخضر،  الــوردي،  والذهبي  والفضي،  الفاتح،  الرمادي 

يتوفر الجهاز بسعة تخزين بين 64 إلى 256 جيجا بايت.

أبل ستطلق iPad Air في 23 أكتوبر الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:19

 11:23 

02:40 

05:06

06:36 
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