
قال نائب رئيس جمعية البحرين  «
لالستقدام محمد التميمي إن 
عدد الجنسيات المسموح بها 

فعليا حاليًا هي 3 جنسيات 
)الفلبين وسيرالنكا والهند( فقط. 
وذكر أن 40 % من مكاتب الخدم 

معطلة.

يعتبر بنك البحرين اإلسالمي BisB أول  «
شريك إستراتيجي يطرح هاكاثون حصري 
بعنوان “تحدي اإلسالمي لالبتكار” والذي 
سيتحدى من خالله شركات التكنولوجيا 

المالية العالمية لتطوير حل يدعم 
العمليات االئتمانية بالبنك وقسم 

الخدمات المصرفية لألفراد.

يستعد ناشطون عراقيون للخروج  «
في تظاهرات، اليوم، بمناسبة مرور 
عام على االحتجاجات التي دعت إلى 

محاربة الفساد واإلطاحة بالطبقة 
السياسية. وعززت السلطات 

العراقية األمن، ووضعت حواجز 
خرسانية جديدة حول ساحة التحرير.

تتعاون شركة الحداد للسيارات  «
مع المستشفى الملكي للنساء 

واألطفال وشركة طلبات 
للتوصيل و مجمع األفنيوز 

التجاري و كذلك مع مركز الحداد 
التجاري للمساهمة في زيادة 

التوعية بسرطان الثدي.

نعى رئيس االتحاد الدولي  «
لكرة القدم جياني إنفانتينو، 

وفاة المدرب البحريني القدير 
عبدالعزيز أمين، الذي انتقل إلى 
جوار ربه، الجمعة، مبيًنا أنه أحد 

المدربين الذين لن ينسوا على مر 
التاريخ.

اشترك في برنامج والء الحداد للسيارات و احصل على عروض حصرية كونك مالك مرسيدس بنز.

انضم إلى برنامج الوالء لشركة 
الــحــداد للسيـــارات اليوم

برنامج والء مرسيدس-بنز.

The best or nothing.

“نهرا” باشرت تحقيقا موسعًا في وفاة الرضيعتين

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

*تطبق الشروط واألحكام.

الفئة-A سيدان مع التحكم الصوتي الذكي.

 موديل عام 2021 ابتداءً من

* د.ب16,200   

ملزيد من املعلومات اتصل
بنا أو قم بزيارة موقعنا االفتراضي 

"أهال مرسيدس، هل يمكنك التغيير إلى املوسيقى التالية وقم بفتح فتحة السقف." وبمساعدة  التحكم 
الصوتي الذكي MBUX، يمكنك اآلن التركيزفي قيادتك سيارة الفئة-A سيدان الخاصة بك.

المنامة - نهرا

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  صرحـــت 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الهيئـــة  أّن  الصحيـــة مريـــم  الجالهمـــة 
باشـــرت منذ األســـبوع الماضـــي تحقيقا 
وفـــاة  حالـــة  بشـــأن  وموســـعا  شـــامالً 
أخطـــاء  بوجـــود  المشـــتبه  الرضيعيتـــن 
طبيـــة بوفاتهمـــا فـــي مجمـــع الســـلمانية 
الطبـــي، والتـــي نشـــرت فـــي الصحافـــة 
ومواقـــع التواصل االجتماعـــي. وأكدت 

الجالهمـــة أن الهيئـــة باشـــرت التحقيـــق 
بنـــاًء علـــى الشـــكوى المقدمـــة مـــن والد 
الرضيعتين وكذلك اإلخطار الذي وصل 
مـــن مجمـــع الســـلمانية الطبـــي والنيابـــة 
الهيئـــة  بـــدأت  بشـــأنهما، حيـــث  العامـــة 

المتعلقـــة  المعلومـــات  كافـــة  بتجميـــع 
دخولهـــا  وتاريـــخ  الرضيعتيـــن  بوالـــدة 
للمستشفى وتاريخها المرضي ثم طلبت 
مـــن مجمـــع الســـلمانية الطبـــي إمدادهـــا 

بالملف الصحي.

ســـيكون  التحقيـــق  أن  إلـــى  وأشـــارت 
موسعًا ليشمل كافة المهنيين الصحيين 
الذيـــن مـــرت عليهم الحالة مـــن تمريض 
فـــي  تخصصاتهـــم  بمختلـــف  وأطبـــاء 
واألطفـــال.  والـــوالدة  النســـاء  أمـــراض 
كمـــا اســـتعانت الهيئـــة بعـــدد مـــن كبـــار 
أمـــراض  تخصـــص  فـــي  االستشـــاريين 
النســـاء والـــوالدة واألطفـــال مـــن خارج 
مجمـــع الســـلمانية الطبـــي لألخـــذ بالرأي 

الفني بشأن الحالتين.

بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الملكـــي  الديـــوان  وزيـــر  تســـّلم 
أحمـــد آل خليفة، من رئيـــس ديوان الرقابـــة المالية 
واإلدارية الشـــيخ أحمد بن محمـــد آل خليفة، تقرير 
ديوان الرقابة الســـنوي الســـابع عشر للســـنة المهنية 
)2019/2020(، الـــذي رفعه إلى عاهل البالد صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأثنى صاحب الجاللة الملك على الدور الكبير الذي 
يضطلـــع به ديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية، وعلى 
الجهود التـــي تبذلها كوادره، منوها بـــاألداء المتميز 
ومـــا تحقـــق من إنجـــازات للحفاظ على المـــال العام 
والتحقق من ُحسن إدارته ومشروعية إنفاقه، وذلك 

من خالل تطبيق أعلى معايير المهنية والشفافية.
من جهتـــه، اعتبر وزير الديـــوان الملكي أداء ديوان 
الرقابـــة لمســـؤولياته المـــوكل بهـــا مع الحفـــاظ على 
اســـتقاللية عملـــه كجـــزء مـــن المشـــروع اإلصالحي 
المؤسســـات  واكتمـــال  المفـــدى،  الملـــك  لجاللـــة 

الدستورية، يضمن رفع مستوى اإلنتاجية والكفاءة 
والتوظيف األمثل للموارد، بما ينعكس على مستوى 
المصلحـــة  تحقيـــق  وبالتالـــي  المقدمـــة  الخدمـــات 

الوطنية.
وأشـــار إلـــى تبني ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية 
بكافـــة  األخـــذ  مـــع  المهنيـــة  الممارســـات  ألفضـــل 
المســـتجدات والتطـــورات علـــى المســـتوى المحلي 
واإلقليمـــي والعالمـــي، والحرص علـــى تطبيق أعلى 

درجات النزاهة والشفافية.
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس  قـــال  مـــن جانبـــه، 
واإلداريـــة إن مـــا تحقـــق للديـــوان من تطـــور ونماء 
منذ إنشـــائه وتمكنه مـــن أداء مهامه بكفـــاءة، يعود 
إلـــى الدعم المتواصـــل والتوجيه الســـديد والرعاية 
الكريمـــة التـــي يحظى بها مـــن جاللة الملـــك، مقدرا 
ومثمنـــا الدعـــم الالمحـــدود من لـــدن جاللتـــه، األمر 
الـــذي يســـّهل تنفيـــذ المهمـــات ويرفـــع من مســـتوى 

وجودة العمل.

جاللة الملك يتسّلم تقرير “الرقابة” 2019 - 2020
جاللته أشاد بجهود الديوان في الحفاظ على المال العام والتحقق من ُحسن إدارته

المنامة - بنا
أرســـلت إدارات المـــدارس الحكومية 
لطـــالب  والتعليمـــات  اإلرشـــادات 
الدراســـي  للعـــام  الجزئـــي  الحضـــور 

الجديد.
وتضمنـــت االرشـــادات وقـــت الـــدوام 
ومنـــع دخول أولياء األمور إلى داخل 
حرم المدرســـة، مع التأكيد على تنبيه 
لمنصـــات  مباشـــرة  للتوجـــه  الطلبـــة 
أخذ درجـــة الحرارة مـــن المعلمين أو 
المعلمات المعنيـــات، وعدم مصافحة 
الطالب أو الطالبة للزمالء مع االلتزام 

بالمسافة االحترازية.

المدرســـي  الـــدوام  يتضمـــن  كمـــا 
الطلبـــة  فيهـــا  ســـيتواجد  فســـحتين 
داخـــل الصفـــوف مـــع ضـــرورة توفير 
الوجبـــات والمشـــروبات مـــن المنزل، 

نظًرا إلغالق المقصف المدرسي.
التربيـــة  وزارة  أعلنـــت  ذلـــك،  إلـــى 
والتعليـــم فـــي تعميم موجـــه لمديري 
االعداديـــة  المـــدارس  ومديـــرات 
واالبتدائيـــة اإلعداديـــة عـــن إرســـال 
تـــم  الذيـــن  للطلبـــة  نصيـــة  رســـائل 
اختيارهـــم للفحص الســـريع للكشـــف 

عن فيروس كورونا كوفيد 19.

إرشادات المدرسة للطلبة:
 ال مصافحات والفسحة بداخل الصف

الجالهمة: الهيئة استعانت بعدد من كبار 
االستشاريين لتحديد المتسببين في الخطأ

رئيس “الفيفا” ينعى المدرب عبدالعزيز أمين“الحداد” تساهم في التوعية بسرطان الثديالعراقيون يحيون ذكرى االحتجاجات“BisB” يطرح الهاكاثون “تحدي اإلسالمي”40 % من مكاتب الخدم معطلة

06071012

عواصم - وكاالت

أفاد مصدر عسكري حكومي 
في اليمن، أمـــس، بمقتل 13 
مســـلحا من جماعة الحوثي، 
مجموعـــة  مســـؤول  بينهـــم 
مسلحة، في هجوم للجيش، 
شـــرقي البـــالد. و قال ضابط 
إن  اليمنـــي،   بالجيـــش 
“الجيش هاجم، فجر السبت، 

مواقـــع للحوثييـــن في جبهة 
محافظـــة  غربـــي  المخـــدرة، 

مأرب”.
وأضاف المصدر، أن “الجيش 
تمكن خالل الهجوم من قتل 
بينهـــم  حوثيـــا،  مســـلحا   13
هشام السقاف، وهو مسؤول 

مجموعة مسلحة”.

مقتل 13 حوثيا بهجوم للجيش اليمني

المنامة - بنا

عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
ترحيـــب مملكة البحرين باإلعالن 
لبـــدء  اتفـــاق  إلـــى  عـــن التوصـــل 
العالقات بين جمهورية الســـودان 
مـــن  برعايـــة  إســـرائيل  ودولـــة 
األميركيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات 
باعتباره خطوة تاريخية إضافية 
الســـالم  تحقيـــق  طريـــق  علـــى 
واالستقرار واالزدهار في منطقة 

الشرق األوسط.
الخارجيـــة  وزارة  وأشـــادت 
بذلتهـــا  التـــي  الطيبـــة  بالجهـــود 
لتســـهيل  األمريكيـــة  الحكومـــة 
التوصـــل إلـــى هـــذا االتفـــاق الذي 
من شأنه أن يعزز جهود السودان 
الشـــقيق لتحقيق تطلعات شـــعبه 
لألمن والنماء واالزدهار، ويســـهم 
في إشـــاعة أجـــواء صنع الســـالم 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  وتعزيـــزه 

األوسط.

ترحيب باتفاق 
بدء العالقات بين 

السودان وإسرائيل

16 صفحة - 210 فلوس

المواطنون يستمتعون بأول وجبة في المطاعم بعد توقف دام 7 أشهر

تناول الطعام في ردهات المجمعات نكهة مختلفة عن المنزل

بـــدأ المواطنـــون والمقيمـــون مـــن عوائـــل 
وأفـــراد زيـــارة المطاعـــم وتنـــاول الطعـــام 
لداخلهـــا بعـــد توقـــف دام قرابـــة 7 شـــهور 
بســـبب اإلجـــراءات االحترازيـــة لجائحـــة 
“كوفيـــد - 19”، كمـــا بدأت بعـــض المطاعم 
في المجمعات التجارية بتقديم الشيشـــة 

ألول مرة منذ تفشي الجائحة.
وعبـــر مواطنـــون عـــن ســـعادتهم لتنـــاول 
وجبتهـــم منذ أشـــهر في ردهـــات المطاعم 
الداخلية في أجواء يحبها الكبار والصغار 
وشـــهودت حركـــة فـــي قاعـــات المطاعـــم 
التجاريـــة  المجمعـــات  لبعـــض  الداخليـــة 
الطعـــام  لقاعـــات  افتتـــاح  يـــوم  أول  فـــي 
الداخليـــة، بعـــد أن ســـمح بتنـــاول الطعام 
في المســـاحات الخارجية للمطاعم الشهر 
الماضـــي، حيث إن أغلـــب المطاعم تعتمد 
على الجلســـات الداخليـــة. وذكرت إحدى 
التـــي جـــاءت بصحبـــة زوجهـــا  األمهـــات 
وأبنهـــا أنهـــا ســـعيدة للغاية لعـــودة الحياة 

أن  طبيعتهـــا خصوصـــا  إلـــى  التدريجيـــة 
المطاعـــم تشـــكل متنفســـا لألســـر، منوهة 
الصحيـــة  بالتدابيـــر  االلتـــزام  بأهميـــة 
الضروريـــة تحســـبا للجائحـــة ومـــن أهمها 
ارتداء الكمامات. ويـــرى أصحاب مطاعم 

أن أجـــواء اليوم األول محفـــزة، آملين أن 
تجـــري األمـــور على خير مايـــرام وأن يتم 
زيـــادة عدد من يســـمح لهـــم بالدخول إلى 
المطاعـــم ألكثـــر من 30 شـــخصا في وقت 

واحد شيئا فشيئا.
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جاللته أشاد بجهود الديوان في الحفاظ على المال العام والتحقق من ُحسن إدارته

جاللة الملك يتسلم تقرير “الرقابة” 2019 - 2020

تســـّلم وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفـــة،، مـــن رئيـــس ديـــوان الرقابـــة الماليـــة 
واإلداريـــة الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة، 
تقرير ديوان الرقابة الســـنوي الســـابع عشـــر للسنة 
المهنية )2019/2020(، الذي رفعه إلى عاهل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأثنـــى صاحـــب الجاللة الملـــك على الـــدور الكبير 
الـــذي يضطلع به ديوان الرقابـــة المالية واإلدارية، 
وعلـــى الجهود التي تبذلها كـــوادره، منوها باألداء 
المتميـــز ومـــا تحقـــق مـــن إنجـــازات للحفـــاظ على 
المال العام والتحقق من ُحسن إدارته ومشروعية 
إنفاقـــه، وذلـــك مـــن خـــالل تطبيـــق أعلـــى معاييـــر 

المهنية والشفافية.
مـــن جهته، اعتبر وزير الديوان الملكي أداء ديوان 
الرقابـــة لمســـؤولياته الموكل بها مـــع الحفاظ على 
اســـتقاللية عملـــه كجزء من المشـــروع اإلصالحي 
لجاللـــة الملك، واكتمال المؤسســـات الدســـتورية، 
يضمن رفع مستوى اإلنتاجية والكفاءة والتوظيف 
األمثل للموارد، بما ينعكس على مستوى الخدمات 

المقدمة وبالتالي تحقيق المصلحة الوطنية.
وأشـــار إلى تبنـــي ديوان الرقابـــة المالية واإلدارية 
بكافـــة  األخـــذ  مـــع  المهنيـــة  الممارســـات  ألفضـــل 
المســـتجدات والتطـــورات على المســـتوى المحلي 
واإلقليمي والعالمـــي، والحرص على تطبيق أعلى 

درجات النزاهة والشفافية.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس ديـــوان الرقابـــة الماليـــة 
واإلداريـــة إن مـــا تحقق للديوان مـــن تطور ونماء 
منذ إنشـــائه وتمكنه من أداء مهامه بكفاءة، يعود 
إلى الدعم المتواصل والتوجيه الســـديد والرعاية 
الكريمة التـــي يحظى بها من قبل صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البالد 
المفـــدى، حفظـــه هللا ورعاه، مقـــدرا ومثمنا الدعم 
الالمحـــدود مـــن لـــدن جاللتـــه، األمر الذي يســـّهل 

تنفيذ المهمات ويرفع من مستوى وجودة العمل.
وأضاف “نسترشد بتوجيهات جاللة الملك المفدى 
ووضـــع  والمهمـــات  التقاريـــر  إنجـــاز  فـــي  وآرائـــه 
المالحظـــات والتوصيـــات، وتنفيـــذ الرقابـــة علـــى 
أموال الدولة وإرســـاء دعائم النزاهة والمسؤولية 
والشـــفافية فـــي التعامل مـــع المال العـــام وإدارته 

وفقًا ألحكام القانون”.
وتابـــع الشـــيخ أحمد “تشـــرفت برفـــع تقرير ديوان 

الرقابـــة الماليـــة واإلدارية الســـنوي الســـابع عشـــر 
)2019 /2020( إلـــى مقـــام عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، بموجب 
المـــادة )19( مـــن قانـــون الديـــوان، والذي ُكّرســـت 
لـــه كافـــة اإلمكانـــات البشـــرية والماديـــة والجهود 
الممكنة ليظهر بمستوى مهني الئق، رغم الظروف 
االســـتثنائية التي أحدثتها جائحة كورونا )كوفيد 

.”)19 –
تأثيـــرات  كورونـــا  لجائحـــة  كان  “لقـــد  وأضـــاف 
وتداعيـــات غّيـــرت، بشـــكل غيـــر متوقع، أســـلوب 
العمـــل على الصعيديـــن  العالمـــي والمحلي، إال أن 
ذلـــك لم يثن الديـــوان عن القيام بأعمالـــه الرقابية 
بشـــكل دقيـــق ومتكامـــل واحترافي يتماشـــى مع 
المعاييـــر المهنيـــة وأفضـــل الممارســـات الرقابيـــة 
العالمية، حرصا على االســـتمرار في تقديم القيمة 
ولبقيـــة  برقابتـــه،  المشـــمولة  للجهـــات  المضافـــة 

الشركاء والجهات ذات العالقة”.
ونـــوه الشـــيخ أحمد إلـــى أن أعمـــال الرقابـــة التي 
أنجزهـــا الديوان بموجب الخطة، شـــملت مختلف 
القطاعـــات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والخدمية 
النباتيـــة  الثـــروات  وتنميـــة  والبيئيـــة  والصحيـــة 
والحيوانيـــة والبحريـــة وغيرهـــا، واعتمدت النهج 
اإليجابـــي الذي يرتكز على الشـــراكة والتعاون مع 
الجهات المشـــمولة بالرقابـــة بما يتوافق مع أحدث 

المعايير العالمية.
وأكـــد أنـــه تـــم إنجـــاز )96( مهمـــة رقابيـــة، ُأصـــدر 
بموجبهـــا )129( تقريـــرًا، إضافـــة إلـــى )46( تقريـــر 

متابعة بهـــدف التأكد من قيام الجهات المشـــمولة 
فـــي  وردت  التـــي  التوصيـــات  بتنفيـــذ  بالرقابـــة 
التقاريـــر الســـابقة ومعالجة جوانـــب القصور التي 

أشارت إليها مالحظات الديوان وتوصياته.
وأوضـــح أن أعمـــال المتابعـــة أســـفرت عـــن تحقق 
الديـــوان مـــن تنفيـــذ الجهـــات المشـــمولة برقابتـــه 
)أو شـــروعها فـــي تنفيـــذ( نحو 80 % مـــن إجمالي 
التوصيـــات الصادرة ضمن تقاريـــره، وذلك بزيادة 
بلغـــت 14 % قياســـا بتلـــك المتحققـــة فـــي الســـنة 
الـــذي يعـــد مؤشـــرا  2018/2019، األمـــر  المهنيـــة 
إيجابيا على ُحسن تعامل الجهات مع المالحظات 
والتوصيات، ويعكس فاعلية اإلجراءات المتخذة 
من قبل الديوان بخصوص ذلك ال ســـيما المتعلقة 
بضـــرورة وضـــع خطط واضحـــة ومحـــددة لتنفيذ 
تلـــك التوصيـــات، فضـــال عـــن أن أعمـــال المتابعـــة 
شملت عامين بدال من عام واحد كما في السابق.

وعلـــى صعيد التطوير الداخلي قال الشـــيخ أحمد 
إن الديوان قام في إطار ســـعيه لترســـيخ المهنية 
واالرتقاء بمستوى األداء من كافة النواحي الفنية 
والتنظيمية، وترســـيخ القيم الجوهرية عند تنفيذ 
المهـــام، بإصدارمدونـــة قواعـــد الســـلوك الوظيفي 
فـــي وضـــع خطتـــه  المهنـــة، وشـــرع  وأخالقيـــات 

االستراتيجية للسنوات األربع المقبلة.
وأضـــاف “واصـــل الديـــوان كذلـــك تأهيـــل وتنمية 
وتطويـــر قـــدرات موظفيـــه، كمـــا فّعـــل دور إدارة 
العالقات العامة والتعاون الدولي لتعزيز التواصل 
والتعـــاون الثنائـــي وتبـــادل الخبرات مـــع أصحاب 
المصلحة خصوصا المنظمات المهنية والمحاسبية 
الدوليـــة، واألجهـــزة المماثلـــة في الدول الشـــقيقة 
الشـــؤون  قســـم  تعزيـــز  عـــن  فضـــال  والصديقـــة، 

القانونية”.
وأشاد الشيخ أحمد بالتعاون البناء الذي ترسخت 
دعائمـــه بين الديوان وكافة االطراف ذات العالقة 
وبدورهم في تســـهيل أعمال الرقابة التي يضطلع 

بها الديوان على وزاراتهم ومؤسساتهم.
وثمـــن الـــدور الذي يقوم بـــه موظفو الديـــوان وما 
يبذلـــوه من جهـــد ومثابرة في تنفيـــذ خطط عمل 
الديـــوان وإعداد التقاريـــر وإنجاز المهمات بكفاءة 

ومهنية واقتدار.

المنامة - بنا

جائزة البحث الطبي

قلناهــا مــراًرا وتكــراًرا لكــي نتقــدم الصفوف البــد وأن نمتلك حقوق الملكيــة واالبتكار، 
ولكــي نشــارك فــي صناعــة الحضــارة البــد وأن نكــون منتبهيــن بــأن البحــث العلمي هو 
األداة التي تشكل الحلول الناجعة لمشكالت مستعصية، ولمعضالت “دوخت” البشرية، 

وقصمت ظهور الخليقة منذ البدايات األولى، وحتى النهايات العصيبة.
لقد كنت من أشد المتابعين بل ومن أكثر المعجبين بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان شــفاه هللا وعافاه الرامية إلى اســتنباط العلوم 
والمعــارف التــي يمكــن مــن خاللها تنميــة وإنماء مجتمعاتنا، وســمعته مــرة وهو يوجه 
النــداء لــي شــخصًيا فــي أحــد اجتماعــات مجلســه المهيــب، أحضــروا لنا مــا ترونه في 
الخارج، تعالوا مًعا لنقتبس ما نراه متقدًما ونأتي به إلى بالدنا حتى تتقدم أكثر، انقلوا 
مشــاهداتكم إلينا، وال تحرموا أوطانكم من فضيلة يتحلى بها آخرون، وال من فســيلة 
يغرســها متحضــرون، قولــوا لنــا وبــكل صراحــة كل شــيء عما تناقشــونه فــي المحافل 
والمنتديــات، ال تبخلــوا علــى بالدكم بأي شــيء، فالعالم الجديد يتكامل في كل شــيء 
وأي شيء. و.. عندما خصص األب الرئيس جائزة باسم خليفة بن سلمان لدعم البحث 
الطبي، تجلت أمام أعيني صور التوجيه الكريم من لدن سموه، والحرص الكبير عندما 
يشــدد علــى ضــرورة أن يكــون للبحوث المتعمقــة دورها فــي إنماء مجتمعاتنــا وإزكاء 
روح التعــاون فــي جامعاتنــا، بــل وتطويــر معامل البحــث العلمي، ومراكــز التنقيب عن 

الحلول للمعضالت.
لقــد كانــت المعانــي كبيــرة والــدالالت عميقــة لجائــزة البحــث الطبــي التي حملت اســم 
الرئيــس القائــد خاصــًة أن الالتــي حصلــن عليهــا طبيبــات بحرينيــات علــى أعلى درجة 
مــن التفــوق والتميز والتعاطي مع الشــأن الطبي الفارق، باإلضافــة إلى أن تلك الجائزة 
تعكــس مــدى اهتمــام ســموه بالكــوادر الطبيــة وتشــجيعه الدائــم للبحــث فــي المجــال 
الطبــي وذلــك فــي وقــت تهجم فيه جائحــة كورونا على الكون بأســره مــن دون تفرقة 

أو استثناء.
إن هــذه الجائــزة التــي تحمــل اســم الرئيــس القائد ما هــي إال غيض من فيــض وقطرة 
في شالل عطاء ممتدة مسيرته عبر العقود واألزمنة والمراحل التنموية الرائعة، فهي 
تعكــس أواًل حــرص القيــادة على أن تتقدم جيوشــنا البيضاء مســيرة الكفاح وأي كفاح 
ضد جائحة كونية مباغتة، باإلضافة إلى أن الجائزة ذاتها تم تخصيصها لطواقم طبية 
حققــت مــن النتائج البحثية الســريرية، والتعاطي النظري المؤطــر بالتطبيقات العملية 
ما يضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي ضبطت إيقاعاتها على ساعة 
المواجهــة، والتزمــت أحــدث اآلليــات للتعاطــي مع آثــار وباء انتشــر كالنار في الهشــيم 
وســط ذهــول أممــي كارثي تجاه هذا التفشــي لمرض كان يمكــن تحجيم تداعياته في 

المهد، لكن ذلك لم يكن.
إن مملكــة البحريــن متمثلــة فــي قادتهــا األوفيــاء وشــعبها الواعــي األبــي تمكنــت مــن 
التعامل مع معضالت القرن الجديد بحزم المؤمن، ودراية الواثق، وبصيرة المطلع، فلم 
تخلف وعودها مع شعبها، وشعبها لم يخذل وطنه أو قادته، وقف الجميع صًفا واحًدا، 
يًدا بيد، وقلًبا على قلب ليس من أجل مواجهة جائحة والســالم، وليس لطارٍئ ســوف 
تذهــب آثــاره عاجــاًل أم آجــاًل أدراج الريــاح، إنما ألن الرؤية المتســعة لقيادة مع شــعب، 
ولشــعب وقيــادة مــن أجل وطن هــي التي وضعت الحصــان أمام العربة، لنجري ســوًيا 

بسرعة األحداث ذاتها، وبحجم التحدي ذاته، وهللا الموفق والمستعان.

بقلم:  د. عبداهلل الحواج

6 ماليين زيارة للبوابة التعليمية
أشكاله وتــنــويــع  بعد  ــن  ع التعلم  توفير  ــي  ف نجحنا  النعيمي: 

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  كشـــف 
النعيمـــي أن عـــدد المســـتخدمين الذيـــن 
دخلـــوا البوابة التعليمية من بعد االنتهاء 
 80 مـــن عمليـــة التحديـــث، قـــد تجـــاوز 
ألـــف مســـتخدم ) 80،232 (، فيمـــا تجاوز 
إجمالـــي عـــدد الزيـــارات منـــذ بـــدء العام 
 ( زيـــارة  مالييـــن   6 الجديـــد  الدراســـي 

.) 6245359
 وبيـــن أنـــه في ظـــل الوضع االســـتثنائي 
الذي تمر به المدارس وفي ظل اســـتمرار 
جائحـــة كورونـــا ســـيتم تطبيـــق المنهـــج 
الدراســـي القائم علـــى الكفايات، بدالً من 
المنهـــج المعتمـــد علـــى المحتـــوى فقـــط، 
مؤكًدا النجاح فـــي توفير التعلم عن بعد 
وتنويع أشكاله وأدواته، مع ضمان تقديم 
االحتياجـــات  لـــذوي  الخـــاص  االهتمـــام 
الخاصة وتوفير الدروس بالطريقة التي 

تناسبهم.
وأكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليم فـــي حوار 
خـــاص مع وكالـــة أنبـــاء البحريـــن الدعم 
الالمحـــدود الـــذي تناله الـــوزارة من لدن 
حضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه إذ يعطي ملف التعليم 

الوطنـــي األولوية ضمن مســـيرة التنمية 
الشـــاملة فـــي المملكـــة، وبيـــن أن مالمح 
المرحلة المقبلـــة تعتمد على قوة ومتانة 
المتقدمـــة  والتقنيـــة  التحتيـــة  البنيـــة 
معاييـــر  بأعلـــى  التعليـــم  الســـتكمال 
الجـــودة وبمـــا يراعي االختصـــار الدقيق 
أوليـــاء  داعيـــا  للمناهـــج،  والمـــدروس 

األمور إلى التعـــاون مع الوزارة وتحقيق 
اإليجابية المطلوبة لضمان ســـير العملية 
التعليمية بنجاح وأمان وبأعلى المعايير.
وأوضـــح النعيمـــي أن االنقطـــاع المؤقت 
الـــذي أصاب البوابـــة اإللكترونية في 20 
أكتوبـــر قـــد نجـــم عـــن تنفيـــذ إجـــراءات 
البيانـــات  لقاعـــدة  الدوريـــة  الصيانـــة 
الخاصـــة بالبوابـــة التعليميـــة، للتأكد من 
ســـالمتها وإلجـــراء النســـخ االحتياطـــي 
 ،AWS للبيانات على الحوسبة السحابية
وإجـــراء عدد مـــن التحديثات لتحســـين 
جـــودة الخدمـــة المقدمة، مؤكـــًدا توجيه 
أوليـــاء  مـــع  التواصـــل  إلـــى  المـــدارس 
األمور فـــرًدا فرًدا، للتأكد من رغبتهم في 
عـــودة الطـــالب اآلمنـــة وضمـــان التباعد 
االجتماعـــي تنفيـــًذا لتوجيهـــات الفريـــق 

الوطني الطبي.

وزير التربية والتعليم في لقاء مع وكالة أنباء البحرين

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

فـــي  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  اعلنـــت 
ومديـــرات  لمديـــري  موجهـــة  نســـخة 
واالبتدائيـــة  االعداديـــة  المـــدارس 
اإلعداديـــة عـــن إرســـال رســـالة نصيـــة 
للطلبـــة الذيـــن تـــم اختيارهـــم للفحص 
الســـريع للكشـــف عـــن فيـــروس كورونا 
الـــذي  التعميـــم  وتضمـــن   .19 كوفيـــد 
حصلت”البالد” على نســـخة منه، بإلزام 
المـــدارس بالتواصل مـــع أولياء األمور 
ألخـــذ الموافقـــة للمشـــاركة طوعيا في 
الفحـــص المتكرر للكشـــف عن فيروس 
الكورونـــا. ووجهـــت الـــوزارة فـــي نص 
الرســـالة  بإرســـال  المـــدارس  تعميمهـــا 
أمـــر  ولـــي  “عزيـــزي  التاليـــة:  النصيـــة 
الطالـــب او الطالبـــة نود إشـــعاركم بأنه 
تـــم اختيار ابنكـــم او ابنتكم للمشـــاركة 
تطوعيـــا في الفحص الســـريع للكشـــف 

عـــن فيـــروس كورونا كوفيـــد 19 ، علما 
بـــأن عملية الفحص ســـتجرى ألكثر من 
مرة وفقا للبرتوكول الصحي بالتنسيق 
مـــع الفريق الوطني الطبي ، وذلك بدءا 
مـــن يـــوم األثنيـــن الموافـــق 26 أكتوبر 
ولغايـــة 10 نوفمبـــر 2020 وذلـــك للحد 

مـــن انتشـــار جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
كوفي 19 .

واختتمـــت الـــوزارة فـــي نـــص تعميمها 
ببنـــدّي الموافقة على فحـــص الكورونا 
او عـــدم الموافقة للكشـــف الســـريع عن 

فيروس كورونا.

“ التربية” : رسائل الختيار طلبة للفحص التطوعي

أرسلت إدارات المدارس الحكومية 
لطـــالب  والتعليمـــات  اإلرشـــادات 
الحضـــور الجزئـــي للعـــام الدراســـي 

الجديد.
وتضمنـــت االرشـــادات وقت الدوام 
ومنـــع دخـــول أوليـــاء األمـــور إلـــى 
داخل حـــرم المدرســـة، مـــع التأكيد 
علـــى تنبيه الطلبة للتوجه مباشـــرة 
الحـــرارة  درجـــة  أخـــذ  لمنصـــات 
المعلمـــات  أو  المعلميـــن  قبـــل  مـــن 
المعنيات، وعـــدم مصافحة الطالب 
االلتـــزام  مـــع  للزمـــالء  الطالبـــة  أو 

بالمسافة االحترازية.
المدرســـي  الـــدوام  يتضمـــن  كمـــا 
فســـحتين ســـيتواجد فيهـــا الطلبـــة 
داخـــل الصفوف مع ضـــرورة توفير 
الوجبـــات والمشـــروبات من المنزل، 

نظـــًرا إلغـــالق المقصف المدرســـي، 
وفـــي حـــال نســـيانها يمنـــع دخـــول 
ولـــي األمر للمدرســـة وســـيكون من 
الصعـــب توفير وجبـــة للطلبة تجنًبا 

للمالمسة.

وأكـــدت اإلدارة علـــى أولياء األمور 
ضـــرورة متابعـــة أبنائهـــم فـــي لبس 
الكمـــام وحثهـــم على غســـل اليدين 
واستخدام المعقمات خصوًصا بعد 

الذهاب لدورة المياه.

إرشادات المدرسة للطلبة اليوم: ال مصافحات 

جاللة الملك

زينب العكريمروة خميس
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المحافظة الجنوبية توزع 10000 كمامة
ـــانية” ـــة اإلنس ـــع “الملكي ـــاون م ـــر” وبالتع ـــا خي ـــة “فين ـــة الوطني ـــن الحمل ضم

ضمـــن جهـــود الحملـــة الوطنيـــة “فينـــا 
خيـــر” التي أطلقها ممثـــل جاللة الملك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
فـــي مكافحـــة جائحـــة كورونـــا، وفـــي 
إطـــار حـــرص محافظ الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفة بـــن علي بـــن خليفة آل 
خليفـــة علـــى تعزيـــز مســـتوى الوعـــي 
ومكافحة فيـــروس كورونا وإبراز دور 
الشـــراكة المجتمعيـــة فـــي المبـــادرات 
األمنية والتوعوية، شاركت المحافظة 
الجنوبيـــة فـــي حملـــة واســـعة النطاق 
المحافظـــة  مناطـــق  مختلـــف  تشـــمل 
تـــم  وقائيـــة  كمامـــة   10000 بتوزيـــع 
الملكيـــة  المؤسســـة  مـــن  اســـتالمها 
نائـــب  بحضـــور  اإلنســـانية،  لألعمـــال 
عيســـى  العميـــد  الجنوبيـــة  محافـــظ 
المســـؤولين  مـــن  وعـــدد  الدوســـري، 

بالمحافظة.
وبهذه المناســـبة أشـــاد نائب المحافظ، 
بهذه اللفتة الكريمة لحملة “فينا خير”، 
والتي كانت محط تقدير واعتزاز لدى 
األهالـــي والمقيميـــن فـــي المحافظـــة، 
فـــي  مســـتمرة  المحافظـــة  أن  مؤكـــدا 
المؤسســـات  مختلـــف  مـــع  التنســـيق 

األهليـــة والخاصـــة لنشـــر الوعـــي مـــن 
المبـــادرات  العديـــد مـــن  خـــالل تبنـــي 

األمنية واالجتماعية الرائدة.
ووزعت المحافظة الجنوبية الكمامات 
بمختلـــف  واســـع  نطـــاق  فـــي  الطبيـــة 
مناطق المحافظة بالتعاون والتنســـيق 
مـــع شـــرطة خدمـــة المجتمـــع بمديرية 

شـــرطة المحافظـــة الجنوبية، من أجل 
تعزيز الوعـــي بضرورة االلتـــزام بلبس 
مبـــدأ  تطبيـــق  ومراعـــاة  الكمامـــات، 
التباعـــد االجتماعـــي واتباع إرشـــادات 
الفريق الوطني لخفض معدل انتشـــار 
الفيـــروس. يذكـــر أن عمليـــة التوزيـــع 
تطبيـــق  درجـــات  أعلـــى  وفـــق  تمـــت 

والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
االلتـــزام  مقدمتهـــا  وفـــي  الوقائيـــة 
بارتداء كمامات الوجه ووجود مسافة 
كافيـــة بين األفـــراد بما يحقـــق معايير 
التباعـــد االجتماعـــي المعمول بها للحد 
مـــن انتشـــار الجائحـــة والحفـــاظ على 

سالمة الجميع.

المنامة - وزارة الداخلية
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الخليجيون والنتائج المتوقعة لالنتخابات األميركية
Û  عندمــا قــررت دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة ومملكة

وتبــادل  إســرائيل  بدولــة  عالقاتهمــا  تطبيــع  البحريــن 
التمثيــل الدبلوماســي معهــا، اجتهد الكثيــرون وأفاضوا 
بــأن هــذه الخطــوة كانــت تهدف فــي األســاس إلى دعم 
الموقف االنتخابي للرئيس ترامب في مواجهة منافسه 
الديمقراطــي جــو بايــدن؛ الــذي فــي حالة فوزه، حســب 
رأيهــم، قد تنهار المنجزات التــي حققها الخليجون على 
صعيــد تطويــر عالقاتهــم بالواليــات المتحــدة، بحيــث 
عــادت لهــا الحيويــة، ووصفــت بأنهــا أصبحــت تعيــش 
عصرهــا الذهبــي في عهد ترمب، بعد أن كانت قد تدنت 
وأصابهــا الفتــور فــي عهــد الرئيس الديمقراطي الســابق 

باراك أوباما، إال أن الحقيقة تختلف عن ذلك تماًما.
Û  فالواقــع يؤكــد أن قــرار اإلمــارات والبحريــن جاء ضمن

اســتباقية  خطــوة  بمثابــة  وكان  خليجيــة،  توافقــات 
محكمة التوقيت اتخذت تحسًبا الحتماالت فوز بايدن.

Û  وللتوضيح فإن التزام الواليات المتحدة بأمن وســالمة
إســرائيل تحــت أي ظرف من الظــروف، هو من الثوابت 
أو  يجــرؤ  ال  التــي  األميركيــة  السياســة  فــي  الراســخة 
أو  عنهــا  يحيــد  أن  حــزب  أي  أو  رئيــس  أي  يســتطيع  
يتخطاهــا، وهــذه السياســة ال تتغيــر أو تتزحــزح رغــم 
تعاقــب الحزبيــن علــى إدارة البــالد، بل انهما يتســابقان 
دائًما على التأكيد على التزامهما بها إلى حد المزايدات، 
وهــي سياســة محفوفــة بســياج مــن اللوبيــات وأروقــة 
المصالــح وجماعــات الضغــط وســواعد الدولــة العميقة، 
بأمــن  العربيــة  الخليــج  دول  وحمايــة  أمــن  ربــط  وإن 
بيــن  أمنيــة ودفاعيــة  اتفاقيــات  عــن طريــق  إســرائيل 
الطرفيــن ســيمد مظلــة الحمايــة األميركيــة لهــذه الدول 
وســيحميها من أي مبادرة قــد يفكر بايدن في اتخاذها، 
فــي حالــة فــوزه، لتقليــص التزامــات أميــركا الدفاعيــة 

تجاه دول الخليج.
Û  مــن ناحيــة أخرى، فــإن الــدول العربيــة الخليجية تدرك

أيًضــا  وجــود تشــابه كبير  بين سياســات دونالد ترامب 
ومنافســه جو بايدن فيما يتعلق باستراتيجية الواليات 
المتحــدة فــي الشــرق األوســط الهادفــة إلــى تخفيــض 
الــدور  وتقليــص  المنطقــة  بهــذه  األميركــي  االرتبــاط 

القيــادي فيهــا، هــذه مســألة أصبحت محســومة وتوجه 
رئيــس  أي  الجتهــادات  يخضــع  يعــد  لــم  اســتراتيجي 
بعينــه، وهــو أمــر راجــع بشــكل أساســي إلــى انخفــاض 
األهميــة اإلســتراتيجية للمنطقة في منظومــة المصالح 
اإلســتراتيجية األميركيــة، وعلــى ضــوء ذلــك فــإن بقاء 
ترامــب أو فــوز بايــدن ال يغيــر فــي األمــر شــيًئا، وهو ما 
يبرر قلق الدول الخليجية من إمكانية انكشافها األمني 
قبالة تنامي وتطور القوة العسكرية اإليرانية والتواجد 
والتنســيق  والتعــاون  المنطقــة  فــي  التركــي  العســكري 
المتزايــد بيــن الدولتيــن الطامعتيــن والمتربصتين بهذه 

الدول.
Û  وال شك في أن قادة وحكومات الدول العربية الخليجية

قــد اكتســبوا خبــرة واســعة فــي تعاملهــم مــع الواليــات 
المتحــدة وسياســاتها، وفــي تفاعلهم مع تقلبــات المناخ 
االنتخابــي ومــا تســفر عنه مــن اســتحقاقات ومفاجآت، 
كمــا انهــم يدركــون، كباقــي دول العالــم، أن االنتخابــات 
القادمــة تعتبــر األهــم فــي التاريــخ الحديــث للواليــات  
المتحــدة، ويولون نتائجها المرتقبة أهمية خاصة تفوق 
سابقاتها، وكما هو معروف فإن دول مجلس التعاون أو 
خمًســا منهــا، تتمنــى أن يبقى ترامب في ســدة الســلطة 
للــدورة القادمــة، لكــن هــذه الــدول ليســت متخوفــة أو 
متوترة من احتمال خسارته لالنتخابات وفوز منافسه.

Û  ففيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية والصــراع العربــي
بيــن  تضــارب  أو  اختــالف  أي  ثمــة  ليــس  اإلســرائيلي 
مواقــف وسياســات دول المجلس وخطــط واطروحات 
الحــزب الديمقراطــي؛ فالحــزب الديمقراطــي أكــد فــي 
برنامجــه االنتخابــي بأنــه ســيعمل علــى إنهــاء الصــراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي بدعم حل الدولتين، وبدعم حق 
الفلسطينيين في العيش في حرية وأمن في دولة قابلة 
للحيــاة خاصة بهــم، كما أن الديمقراطيين يعارضون أي 
خطــوات أحاديــة الجانــب من قبل أي مــن الطرفين؛ بما 
فــي ذلــك ضــم األراضــي والتوســع االســتيطاني. وفيما 
يتعلــق بالقــدس فــإن الديمقراطييــن يــرون أن وضعهــا 
خاضع لمفاوضات الوضع النهائي، إال أنهم يؤكدون على 
بقائها عاصمة إلســرائيل غير مقســمة، ومفتوحة لجميع 

األديــان. ومــن المؤكــد أن بايدن لن يســتطيع إلغاء قرار 
نقل السفارة األميركية إلى القدس.

Û  وبمقارنــة المتنافَســين على كرســي الرئاســة فــإن بايدن
ســينفذ، فــي حالــة انتخابــه، تعهــده بمواجهــة أردوغان، 
الخصــم اللدود للثالثــي الخليجي الســعودية والبحرين 
واإلمارات، وأنه سيدعم قرارًا يعترف باإلبادة الجماعية 
لألرمــن علــى يــد األتراك، وســيعارض التوغل العســكري 

التركي في سوريا. 
Û  الخليجيــة، خصوًصــا العربيــة  الــدول  يقلــق  مــا  أن  إال 

ثالثي السعودية والبحرين واإلمارات والحليف الجديد 
إســرائيل هــو موقــف بايــدن مــن ملــف االتفــاق النــووي 
مــع إيــران الــذي ألغــاه ترامــب وضاعــف مــن العقوبــات 
علــى إيــران، والــذي أصبــح ملًفــا شــائًكا ومعقــًدا وأكثــر 
خطــورة مــن ذي قبل، وبهذا الصدد فإن بايدن في حالة 
فــوزه ســيتجه إلــى تخفيض حالــة التوتر بيــن الواليات 
المتحــدة وإيــران، وتخفيف حــدة العقوبــات المفروضة 
عليهــا، لكنــه لن يســتطيع إعــادة تفعيل االتفــاق كما كان 
فــي األصــل، وقد يشــرع فور دخوله البيــت األبيض إلى 
إجراء مفاوضات بشأن إحياء االتفاق بضوابط وقواعد 
مختلفــة، وســيمارس الضغــوط الالزمــة للحصــول علــى 
المزيــد مــن التنــازالت مــن الجانــب اإليرانــي تأخــذ فــي 
االعتبــار مخــاوف الــدول الخليجيــة والمجتمــع الدولــي 
مــن دور إيــران فــي المنطقة وتنامي قوتهــا الصاروخية 

البالستية، وبرامج تطوير طاقتها النووية.
Û  وفــي حالــة فــوز بايــدن ســيجد أمامــه ملفــات وقضايــا

داخلية أكثر أهمية وســخونة وإلحاًحا بالنســبة للناخب 
األميركــي الــذي أعطــاه صوتــه، وعلــى رأســها تنظيــف 
البــالد من جائحة كورونا وتضميد الجراح التي ســببتها 

هذه الجائحة،
Û  وإصــالح الوضع االقتصــادي، وإعادة توظيــف الماليين

مــن العاطليــن الذيــن فقــدوا وظائفهــم بســبب اإلغــالق 
الناتــج عــن الجائحــة، وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل 
لأليدي العاملة الجديدة التي ستتدفق إلى سوق العمل، 
وتحقيق وتدعيم قيم وممارســات التعايش االجتماعي 

بين مختلف مكونات المجتمع األميركي.

Û  وعلــى بايــدن، فــي حالة فــوزه، ترتيب جــدول أولوياته
المتحــدة  للواليــات  الخارجيــة  السياســة  صعيــد  علــى 
وفــي إطــار خارطــة جديــدة لشــبكة العالقــات الدوليــة، 
فأيــن ســتقع قضايــا الخليــج والشــرق األوســط األمنيــة 
في ســلم هذه األولويات؟ هذه القضايا أصبحت معقدة 
وشــائكة كما ذكرنــا، مثل القضية الفلســطينية والصراع 
العربي اإلســرائيلي وجملة من الملفات الثقيلة من بينها 
مســتقبل الوجود األميركي في العراق وســوريا، وحرب 

اليمن، واألزمة الخليجية، والتوتر مع إيران.
Û  الديمقراطــي وحزبــه  بايــدن  أن  المراقبــون  ويــرى 

ســيعطون األولويــة القصــوى فــي سياســتهم الخارجية 
إلــى ترميــم  العالقــات وبنــاء جســور الثقــة مــع الحلفاء 
والشــركاء األوروبييــن التــي تصدعت في عهــد ترامب، 
بحيث تحولت أميركا من حليف لألوروبيين إلى خصم 
لهــم، إلــى جانــب وضــع حــد لتفاقــم الحــرب التجاريــة 
مــع الصيــن ثانــي أكبــر اقتصاد فــي العالم بعــد الواليات 

المتحدة.
Û  وســيعمل بايــدن فــي حالــة فــوزه علــى اســتعادة الدور 

القيــادي للواليــات المتحــدة فــي العالــم ضمــن توافقات 
جديدة وواقع غير مســبوق ومعطيات جديدة ترسخت 
عــن  ســتعيقه  والتــي  الماضيــة  الســنوات  أربــع  خــالل 
الــدوران بالعربــة إلــى الــوراء، وهــو مــا أكــده البرنامــج 
االنتخابي للديمقراطيين من أنه “يجب أن نواجه العالم 
كمــا هــو اليوم، وليــس كما كان قبل أن يدمــره ترامب... 
القيــادة  اســتعادة  إلــى  نطمــح  أن  ببســاطة  يمكننــا  وال 
األمريكيــة، بــل يجــب علينــا إعــادة اكتشــافها لتصبــح 

مناسبة للعصر الجديد”.
Û  وضمــن هــذا اإلطــار تأتي مهمة العــودة أو االنضمام إلى

المؤسســات الدوليــة التــي خرجــت أميــركا منهــا خــالل 
واليــة الرئيــس ترامــب مثــل منظمــة الصحــة العالميــة، 
المتحــدة،  لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق  ومجلــس 

وصندوق األمم المتحدة للسكان وغيرها.
Û  مــن ليســو متخوفيــن  الخليجييــن  أن  يؤكــد  ذلــك  كل 

احتمــال هزيمــة ترامــب وفــوز بايــدن فــي االنتخابــات 
الرئاسية األميركية التي ستجرى بعد أيام قليلة.

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

أكد رئيس ديـــوان الخدمة المدنية 
يتابـــع  الديـــوان  أن  الزايـــد  أحمـــد 
تطبيـــق نظام الجودة فـــي الجهات 
توظيـــف  طريـــق  عـــن  الحكوميـــة 
ُبعـــد  عـــن  االجتماعـــات  تقنيـــات 
 Microsoft( تطبيـــق  باســـتخدام 
الجهـــات  ممثلـــي  مـــع   )Teams
لمتابعـــة تنفيـــذ المشـــروع بمراحله 

المختلفة.
إدارة  نظـــام  تطبيـــق  أن  ـــن  وبيَّ
مراحـــل  بخمـــس  يمـــر  الجـــودة 
أساســـية وهي: نشر ثقافة الجودة، 
ومرحلـــة  التوثيـــق،  ومرحلـــة 
التدريب والدعم، ومرحلة التدقيق 
الخارجـــي،  والتدقيـــق  الداخلـــي، 
وتنبثـــق منها خطة عمـــل تفصيلية 
لتطبيـــق المتطلبات األساســـية في 
كل مرحلـــة. وقـــال إنـــه ومنذ مطلع 
العـــام الجـــاري حتـــى اآلن واصـــل 
الديـــوان دعـــم ومســـاندة 5 جهات 
حكوميـــة فـــي اســـتكمال متطلبات 
مرحلـــة التوثيـــق، والتي تشـــكل ما 
نســـبته 70 % مـــن إجمالـــي عملية 
المعنييـــن  أن  وأضـــاف  التطبيـــق. 
وفـــي هـــذا العـــام قامـــوا بأكثـــر من 

16 اجتماع عمل عن بعد؛ لمناقشـــة 
ومراجعة وثائق ومتطلبات تطبيق 
نظـــام إدارة الجـــودة، باإلضافة إلى 
ورش لتخطيـــط وتطويـــر الخطـــة 

اإلستراتيجية للجهة الحكومية.
التطبيـــق  بـــدء  ومنـــذ  أنـــه  وأكـــد 
للجهـــات الحكومية حتـــى اآلن بلغ 
مؤشـــر تطبيق نظـــام إدارة الجودة 
 ،%  68 الحكوميـــة  الجهـــات  فـــي 
وجار العمل على استكمال الجهات 
المتبقيـــة، بإعـــداد خطـــط ســـنوية 
لجدولـــة التطبيـــق وتأهيـــل المزيد 
مـــن الجهـــات الحكوميـــة، وجـــاري 
إعـــداد خطـــة  علـــى  حاليـــا  العمـــل 
للســـنة المقيلة 2021 إلدراج جهات 
حكوميـــة جديـــدة لتوقيـــع اتفاقية 

التطبيق والبدء بالعمل.

“الخدمة” يتابع تطبيق “الجودة” 
مع الجهات الحكومية

المنامة - وزارة الداخلية

مديريـــة  عـــام  مديـــر  افتتـــح 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  شـــرطة 
العقيد الشـــيخ عبدهللا بن خالد 
آل خليفـــة، البرنامـــج التدريبي 
للفريـــق الطالبي لمركـــز العيادة 
اإلنســـان  وحقـــوق  القانونيـــة 

البحريـــن،  لجامعـــة  التابـــع 
بحضـــور القائـــم بأعمـــال عميـــد 
كلية الحقـــوق بجامعة البحرين 
ديـــاب، ورئيـــس مركـــز  صـــالح 
شرطة المنطقة الجنوبية وعدد 

من ضباط المديرية.

مدير شرطة الجنوبية يفتتح البرنامج 
التدريبي لطلبة “العيادة القانونية”

أحمد الزايد



قالـــت وكالـــة الزراعـــة والثـــروة 
الرقابـــة  إدارة  إن  البحريـــة 
البحرية اتخذت التدابير الالزمة 
الخاصـــة  المخالفـــات  لضبـــط 
بالعمالة اآلســـيوية بالتعاون مع 

قيادة خفر السواحل.
وذكرت أن هذه المخالفات تأتي 
نتيجـــة تصـــرف بعـــض العمالـــة 
اآلســـيوية بشـــكل غير مسؤول 
ومخالف للمرســـوم بقانون رقم 
20 لســـنة 2002 بشـــأن تنظيـــم 
صيد واستغالل وحماية الثروة 
البحرية وعليـــه جاء القرار رقم 
)201( بشان تحديد العمالة على 
ظهر ســـفن الصيـــد لتنظيم عمل 

العمالة األجنبية وتقليصها .
وأوضحـــت أن اإلدارة وضعـــت 

خطـــة متكاملة لعمـــل الدوريات 
علـــى  العمـــل  البحريـــة وجـــاري 
تنفيذهـــا ضمـــن أســـس رقابيـــة 

وإجراءات قانونية.
وأشـــارت إلـــى أن إدارة الرقابـــة 
مشـــروع  تـــدرس  البحريـــة 
فيـــه  لمـــا  البحرينـــي  النوخـــذة 
خيـــر وصالح الســـتدامة الثروة 

البحرية.
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

خطة متكاملة لعمل الدوريات 
البحرية لضبط المخالفات

المنامة - بنا

الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
عـــن ترحيـــب مملكـــة البحريـــن 
باإلعالن عن التوصل إلى اتفاق 
لبـــدء العالقـــات بيـــن جمهورية 
إســـرائيل  ودولـــة  الســـودان 
برعاية مـــن الواليـــات المتحدة 
خطـــوة  باعتبـــاره  األمريكيـــة، 
تاريخيـــة إضافيـــة علـــى طريق 
واالســـتقرار  الســـالم  تحقيـــق 
واالزدهـــار فـــي منطقة الشـــرق 

األوسط.
الخارجيـــة  وزارة  وأشـــادت 
بالجهـــود الطيبـــة التـــي بذلتهـــا 
الحكومـــة األمريكيـــة لتســـهيل 

االتفـــاق  هـــذا  إلـــى  التوصـــل 
الـــذي من شـــأنه أن يعـــزز جهود 
لتحقيـــق  الشـــقيق  الســـودان 
تطلعـــات شـــعبه لألمـــن والنماء 
واالزدهار، ويســـهم في إشـــاعة 
أجـــواء صنـــع الســـالم وتعزيزه 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، 
مؤكـــدة تضامن مملكة البحرين 
فـــي  الســـودان  جمهوريـــة  مـــع 
لالنتقـــال  الحثيثـــة  مســـاعيها 
إلى مرحلـــة جديدة من التنمية 
والتقـــدم واالزدهار، وممارســـة 
فـــي  والبنـــاء  الفاعـــل  دورهـــا 

المجتمع الدولي.

ترحيــب باتفـــاق بــدء العالقات 
بين السودان وإسرائيل

دور تاريخي لسمو رئيس الوزراء في دعم القطاع المصرفي
القاسم: النهضة المصرفية بدأت منذ السبعينات بفضل الرؤية الثاقبة لسموه

أكــد الرئيــس التنفيــذي لجمعيــة مصــارف البحريــن  وحيــد القاســم أن 
الرعايــة الكريمــة مــن لــدن رئيس الــوزراء  صاحب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفة  الحتفالية جمعية مصــارف البحرين بذكرى 
مرور 100عام على تأسيس القطاع المصرفي في البحرين تمثل امتدادا 
للدور التاريخي الذي نهض به ســموه في دعم هذا القطاع وجعله نقطة 
بــارزة مضيئــة فــي مســيرة التنميــة واالزدهــار الوطنــي يفخــر بهــا جميــع 
البحرينييــن، معتبــرا أن القطــاع المصرفي قد نال زخما عــاد بالخير عليه 

وعلى البحرين ككل.

وأضـــاف القاســـم: “إذا كان تاريـــخ 
فـــي  المصرفـــي  القطـــاع  تأســـيس 
البحريـــن يعـــود للعـــام 1919 إال أن 
المســـيرة الحقيقـــة لنهضـــة وتميـــز 
هـــذا القطـــاع بـــدأت منذ ســـبعينات 
الرؤيـــة  بفضـــل  الماضـــي  القـــرن 
الثاقبـــة والجهود الكبيـــرة لصاحب 
الـــوزراء،  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
توجيـــه كل  إلـــى  ســـموه  ومبـــادرة 
المعنييـــن لتوفير األرضية المواتية 
مـــن تشـــريعات وتســـهيالت جعلت 
البحرين الوجهـــة األولى لعدد كبير 
من المصـــارف اإلقليميـــة والعالمية 
التـــي اتخـــذت مـــن البحريـــن مقـــرا 
لهـــا وانطلقـــت منهـــا إلـــى المنطقـــة 

والعالم”.
وقـــال إن القطـــاع المصرفـــي بـــات 
فـــي  مســـاهمًة  القطاعـــات  أكثـــر 
الدخل الوطني بعد النفط، ووصفه 
المؤسســـات  لعجلـــة  بالمحـــرك 
الخـــاص  القطـــاع  فـــي  والشـــركات 
بما فـــي ذلك الشـــركات العاملة في 
مجـــال الطاقـــة النظيفة مـــن خالل 
والممـــول  الخضـــراء،  القـــروض 
الرئيســـي لمشـــاريع البنيـــة التحتية 
فـــي  األكبـــر  والمســـاهم  العمالقـــة، 
المســـؤولية االجتماعيـــة، والوجهة 
األولى لتوفير فرص العمل النوعية 
أمـــام البحرينيين، والمدرســـة التي 
تخرج منهـــا بحرينيون كثر اتجهوا 
نحـــو تأســـيس أعمـــال خاصـــة بهم 
التـــي  الخبـــرات  مـــن  مســـتفيدين 

تلقوها خالل عملهم في مؤسســـات 
القطـــاع الماليـــة والمصرفية، وغير 
القاســـم  د  ولفـــت  الكثيـــر.  ذلـــك 
إلـــى أهميـــة اتخـــاذ إجـــراءات غير 
التحديـــات،  الجتيـــاز  تقليديـــة 
مـــن بينهـــا التوجـــه نحـــو االندمـــاج 
الحقيقـــي بيـــن مصرفيـــن أو أكثـــر 
بهدف تعزيـــز المالئـــة المالية ورفع 
التنافســـية والقـــدرة علـــى الدخول 
في مشـــاريع تمويـــل ضخمة داخل 
فاالحتفاليـــة  البحريـــن،  وخـــارج 
بمئويـــة القطـــاع المصرفـــي فرصة 
مواتيـــة لمناقشـــة التحديـــات على 
مستوى القطاع ككل ورسم مالمح 
نهضـــة جديدة للقطاع تســـتمر لمئة 

عام قادمة إن شاء هللا.
بعـــد  عـــن  التعامـــل  أبعـــاد  وعـــن 
والتطـــور التقني على هـــذا القطاع 
وتأثيراتـــه قـــال د القاســـم: “عندمـــا 
تصبـــح  متينـــة  األساســـات  تكـــون 
إضافة أجـــزاًء أخرى للبنـــاء عملية 
نـــرى  ونحـــن  وموثوقـــة،  ســـهلة 
والمصرفيـــة  الماليـــة  المؤسســـات 
في البحرين اليوم تواصل مســـيرة 
تطورها بتوجيهات وجهود مصرف 
اقة  المركـــزي، وهـــي ســـبَّ البحريـــن 
في تبني التطـــور التقني، وتحرص 
جمعية مصارف البحرين على وضع 
هـــذا التحـــول فـــي إطـــاره الواســـع 
للتحول الرقمي في مملكة البحرين 
ككل، انطالقـــا مـــن إدراكنـــا ألهمية 
التناغـــم بيـــن جميـــع القطاعات في 

عمليـــة التحـــول الرقمـــي، فالقطاع 
المصرفـــي يســـتفيد أكثـــر ويتطور 
أكثر كلما كان هناك تطور رقمي في 
قطـــاع العدل وإجـــراءات التقاضي 
مثال، أو فـــي قطاع التعليم وتوفير 
الخريجيـــن البحرينييـــن المؤهليـــن 
لشغل الوظائف المصرفية والبنكية 
عن كفـــاءة وجـــدارة. فنحن ننطلق 
مـــن حقيقـــة أننا فـــي بلد مســـاحته 
الجغرافيـــة صغيـــرة، ومـــن الســـهل 
تطبيـــق االســـتراتيجيات الوطنيـــة 
مثل رؤية البحرين 2030 والتحول 
نحـــو اقتصاد المعرفـــة في مختلف 

القطاعات”.
وزاد فـــي التوضيـــح قائـــال: “خيـــر 
دليل على تطـــور القطاع المصرفي 
رقميا هو كيف تمكَّنت المؤسســـات 
فتـــرة  خـــالل  والمصرفيـــة  الماليـــة 
مـــن  الكثيـــر  تقديـــم  مـــن  وجيـــزة 
اإلضافيـــة  الرقميـــة  الخدمـــات 
اإلجـــراءات  يلبـــي  بمـــا  للعمـــالء 
االجتماعـــي  للتباعـــد  االحترازيـــة 
التـــي فرضتها جائحـــة “كوفيد19”، 
وهذا ما كان ليحدث بهذه الســـرعة 
لـــوال االســـتثمار الكبير الـــذي قامت 
مـــدى  علـــى  المؤسســـات  تلـــك  بـــه 
األعوام السابقة في مجال التحول 
الرقم مضيفا إن أهداف االحتفالية 
بمئويـــة القطـــاع المصرفـــي أثـــارت 
النقـــاش حول كيفيـــة المضي قدما 

في تعزيز ريادة المؤسسات المالية 
فـــي  البحريـــن  فـــي  والمصرفيـــة 
مجال الخدمـــات الماليـــة والحلول 
المصرفية الرقميـــة، والحفاظ على 
أعلـــى درجـــات األمـــن اإللكترونـــي 
خدمـــات  وإدخـــال  والســـيبراني، 
مصرفيـــة رقميـــة جديـــدة، وزيـــادة 

المعامالت الرقمية للمستخدمين”.
بخصوصيـــة  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
وأوجـــه  الحقبـــة  هـــذه  مؤشـــرات 
قـــال   وإرهاصاتهـــا  فيهـــا  التغييـــر 
القاســـم: “التطـــور عملية مســـتمرة، 
وال أبالـــغ إذا قلـــت إن المؤسســـات 
الماليـــة والمصرفيـــة فـــي البحريـــن 
فـــي مقدمة المؤسســـات التي تبادر 
إلـــى تطويـــر عملهـــا وادائهـــا دائمـــا، 
العالميـــة،  التوجهـــات  وتراقـــب 
وتســـارع إلـــى تجريبهـــا وتطبيقها، 
العاليـــة  التنافســـية  أن  شـــك  وال 
التـــي يشـــهدها القطـــاع المصرفـــي 
البحرينـــي والعالمـــي تدفـــع البنـــوك 
لالستثمار أكثر في تدريب كوادرها 
والحفـــاظ عليهـــا وتطويـــر أنظمتها 

اإلدارية والتشغيلية وغير ذلك”.
وأضاف: “ســـرعت جائحة كوفيد - 
19 مـــن توجـــه البنـــوك نحـــو تقديم 
وبـــات  متقدمـــة،  رقميـــة  خدمـــات 
باإلمـــكان إجراء معظـــم المعامالت 
المصرفيـــة عـــن بعد، وقـــد تحورت 
االتجاهـــات الرقميـــة الشـــائعة فـــي 
الخدمـــات المصرفية التي شـــهدها 
الســـوق البحرينـــي بمعظمهـــا حول 
إدخـــال الفـــروع الرقميـــة مـــن قبـــل 
البنـــوك، وتعزيـــز الميـــزات الرقميـــة 
للعمالء، فضالً عن تقديم الخدمات 
المصرفية المفتوحة، وهذا التوجه 
أصبح معتمدا بشكل دائم، وجمعية 
دائمـــا  تؤكـــد  البحريـــن  مصـــارف 
أهميـــة الحفـــاظ على هذه الســـرعة 
فـــي  الرقميـــة  الحلـــول  تبنـــي  فـــي 
القطـــاع المصرفي حتى بعد انتهاء 

الجائحة”.

المنامة - بنا

تناول الطعام في ردهات المجمعات نكهة مختلفة عن المنزل

بــدأ المواطنــون والمقيمــون مــن عوائــل وأفــراد زيــارة المطاعــم وتنــاول 
الطعام لداخلها بعد توقف دام قرابة 7 أشهر بسبب اإلجراءات االحترازية 
لجائحــة “كوفيــد - 19”، كما بدأت بعض المطاعم فــي المجمعات التجارية 

بتقديم الشيشة ألول مرة منذ تفشي الجائحة.

وعبـــر مواطنـــون عـــن ســـعادتهم لتناول 
وجبتهـــم منـــذ أشـــهر وذلك فـــي ردهات 
المطاعـــم الداخليـــة فـــي أجـــواء يحبهـــا 
الكبـــار والصغـــار، وشـــهودت حركـــة في 
لبعـــض  الداخليـــة  المطاعـــم  قاعـــات 
المجمعات التجارية في أول يوم افتتاح 
لقاعـــات الطعام الداخلية، بعد أن ســـمح 
بتناول الطعام في المساحات الخارجية 
للمطاعم الشـــهر الماضي، حيث أن أغلب 
المطاعم تعتمد على الجلسات الداخلية.

وذكـــرت إحـــدى األمهـــات التـــي جـــاءت 
بصحبة زوجها وابنها أنها ســـعيدة للغاية 
لعـــودة الحياة التدريجية إلـــى طبيعتها، 
خصوصـــا أن المطاعـــم تشـــكل متنفســـا 
لألســـر، منوهة بأهمية االلتزام بالتدابير 
للجائحـــة  تحســـبا  الضروريـــة  الصحيـــة 

ومن أهمها ارتداء الكمامات.
وعبـــر أحد الشـــباب عن ســـعادته بالقول 
مطعـــم  داخـــل  األولـــى  وجبتـــي  “هـــذه 

منـــذ أشـــهر طويلة” مشـــيرا إلـــى أنه كان 
يطلـــب الطعـــام للمنزل، لكـــن تناولها في 
أجواء المطاعم والمجمعات هو جو آخر 
ويختلـــف تمامـــا عـــن المنـــزل حيث ترى 

الناس والحياة”.
وال يقتصر الســـرور على الكبار، بل حتى 
األطفال بدوا سعداء بالعودة والحصول 
علـــى وجبتهـــم المفضلة، كمـــا عبرت عنه 

إحدى الصغيرات.

مـــن جهة أخـــرى يـــرى أصحـــاب مطاعم 
أن أجـــواء اليوم األول محفزة، إذ اشـــار 
مديـــر مطعم “بابل” إلى أن األمور تجري 
األول  اليـــوم  فـــي  خصوصـــا  بسالســـة، 
مشـــيدا بخطوات الجهات الرســـمية في 
معبـــرا  والمـــدروس،  التدريجـــي  الفتـــح 
عـــن أملـــه بـــأن تجـــري األمور علـــى خير 
مايـــرام وأن تتـــم زيادة عدد من يســـمح 
لهـــم بالدخـــول إلـــى المطاعـــم ألكثـــر من 

شـــيئا  واحـــد  وقـــت  فـــي  شـــخصا   30
فشـــيئا، خصوصا أن المطعم الذي يديره 
يستطيع استقبال زبائن أكثر، كما أوضح 
أن هناك إقباال جيدا على تناول الشيشة، 
كانـــت  اليـــوم  الخارجيـــة  األجـــواء  وأن 

لطيفة.

يشار إلى أن وزيرة الصحة فائقة الصالح 
أصدرت قرارين بخصوص االشتراطات 
الصحية الواجـــب تطبيقها في المطاعم 
والمقاهي الحتواء ومنع انتشار فيروس 
كورونا. وســـمح للمطاعم باســـتقبال 30 
زبونـــا داخـــل المطاعـــم، مـــع التأكـــد مـــن 

تعقيم األسطح والمناطق المشتركة مرة 
واحـــدة على األقل كل ســـاعتين ووجود 
مســـافة آمنة بيـــن الطـــاوالت. كما حثت 
وزارة الصحـــة علـــى اســـتخدام القنوات 

اإللكترونية في عملية تسديد الفواتير.
فـــي  الشيشـــة  تقديـــم  القـــرار  ويمنـــع 

المناطـــق المغلقـــة ووضـــع حواجز التقل 
عـــن متريـــن ونصـــف المتـــر بيـــن منطقة 
للمشـــاة  المخصـــص  والممـــر  المدخنيـــن 
واســـتخدام الخراطيم ذات االســـتخدام 
الواحـــد وعـــدم اختبار الشيشـــة من قبل 

العاملين في المقهى.

وحيد القاسم

أشــهــر  7 دام  تـــوقـــف  ــد  ــع ب ــم  ــاع ــط ــم ال ــي  فـ وجـــبـــة  ــأول  ــ بـ يــســتــمــتــعــون  الـــمـــواطـــنـــون 
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شـــاءت االقـــدار ان يكـــون شـــهر اكتوبر 
تشرين االول، هو شهر افراحنا واحزاننا 
ففي 28 اكتوبر 1974 تم تتويج عالقتنا 
فـــي الكويت على هامش حضوري دورة 
قصيرة في األمانة العامة لمجلس االمة 
وفـــي 14 اكتوبـــر 1982 كان عقـــد كتابنا 
بعـــد ســـنوات االعتقـــال الطويلـــة وفـــي 
5 اكتوبـــر 1983 كان شـــهر عســـلنا. وفي 
23 اكتوبـــر 2019 كانت فاجعتنا الكبيرة 
ومصابنـــا الجلـــل، 45 عـــام حب وشـــوق 
ولوعـــة وفراق وافـــراح وســـبات ونبات 

وأوالد وعمل وأمل وأحباب وأصدقاء.
فـــي مســـاء األربعـــاء 23 اكتوبـــر 2019  
فقدنـــا الحبيبـــة.. فقدنا الزوجـــة.. فقدنا 
أم اســـامة.. فقدنا األســـتاذة.. فقدنا تاج 

رأسنا وملهمتنا.
كيـــف  الحبيبـــة  أســـامة  أم  المرحومـــة 
يجـــوز  وهـــل  أرثيـــك؟  كيـــف  أرثيـــك؟ 
الرثاء؟ كيف يرثى الجالل وداد البهاء؟  
وداد العمـــر، وداد العـــزة والرفعـــة وداد 
االبتســـامة  وداد  والمســـيرة،  الســـيرة 
والحب والمحبة واالحباب ، وداد الوطن 
والوســـن، كيـــف أرثـــي حبيبتـــي الكبيرة 
فـــي تواصلهـــا والعاليـــة فـــي تواضعهـــا، 

وداد الحكمـــة والقيـــادة والرزانـــة، وداد 
الجد واالجتهـــاد وداد العمل واالمل في 

مسيرة العمل الوطني النسائي.
ســـتكونين حاضـــرة في مســـيرة الوطن، 
حاضرة عنـــد أهلك وأحبابك ورفيقاتك، 
حاضـــرة في نهضـــة جمعيتـــك وعطائك 
التنمـــوي والحقوقـــي للمـــراة والمجتمع، 
حاضرة بســـمو عالقات البـــذل والعطاء، 
حاضـــرة كأنمـــوذج حلـــو ورفيـــع للمـــرأة 
الرفيعـــة  بقامتـــك  حاضـــرة  العاملـــة..  
بالعمـــل  حاضـــرة  اإليجابـــي،  وتفكيـــرك 
بمبـــدأ الفريـــق وروح الصديـــق، حاضرة 
الشـــوق حاضـــرة  الوهـــج ووداد  بـــوداد 
واالرادة  واالدارة  بالحكمـــة  ومعتصمـــة 

والمهارة.
ســـيرتك  وكتـــب  الجميـــع،  ســـيذكرك 
والرفـــاق  والصديقـــات  األصدقـــاء 

والرفيقات.
رحـــم هللا العزيـــزة والحبيبة أم أســـامة، 
روحـــك  علـــى  ورحمـــة  ونـــور  ســـالم 
وإن  لتدمـــع  العيـــن  وإن  الطاهـــرة.. 
القلـــب ليحزن وإنا على فراقـــِك يا وداد 

لمحزونون. 
اللهـــم ارزقها الفســـحة والنـــور والضياء، 
واجعـــل قبرها نـــورا وروضـــة ورضوانا، 
الســـماء  تســـع  رحمـــة  ارحمهـــا  اللهـــم 
واألرض، واجعلهـــا فـــي أعلـــى علييـــن.. 

آمين ربَّ العالمين.

 كتب - عباس هالل

عبــاس هــالل يرثــي رفيقــة دربــه
واألحـــــــــــــــــزان األفــــــــــــــــــــراح  األول  تــــــشــــــريــــــن  أكـــــــتـــــــوبـــــــر 
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 محرر الشؤون المحلية

المغرب على خريطة أوائل الدول في مواجهة اإلرهاب اإليراني
نـــوح خليفـــة: ملـــك البحريـــن جـــدد مواقفـــه الرافضـــة للمســـاس بالســـيادة المغربيـــة بالتزامـــن مـــع قمـــم خليجيـــة عربيـــة

صـــرح الباحـــث نوح خليفـــة بأن 
بأروقـــة  البحرينيـــة  المواقـــف 
القمـــم  وخـــالل  الدوليـــة  القـــرار 
العربيـــة والخليجيـــة وبالتزامـــن 
معها؛ إلى جنب المملكة المغربية 
في الدفاع عـــن الوحدة الترابية 
المغربية تعبر عن أســـمى مراتب 
الوحدة في نهج مملكة البحرين 
تجـــاه المغرب الفتا إلـــى أن أول 
البحريـــن  مملكـــة  لملـــك  زيـــارة 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة لملـــك المملكة 
المغربية حضرة صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس بن الحسن 
إعـــالن  شـــهدت  العلـــوي  الثانـــي 
المملكـــة  ســـيادة  دعـــم  جاللتـــه 
التـــراب  كامـــل  علـــى  المغربيـــة 

الوطني.
المعاصـــر  التضامـــن  إن  وقـــال 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة 
المغربيـــة شـــهد نشـــاطا ملحوظا 
فـــي اتجاهـــات متعـــددة وتميـــز 
بســـيادة روح المصيـــر المشـــترك 
فـــي مختلـــف القضايا الســـيادية 
بعـــد تســـلم الملكيـــن المعاصرين 
الحكـــم فـــي بلديهمـــا مراوحا أن 
بداية عهد ملـــك مملكة البحرين 
إلـــى  ملموســـة  مواقـــف  شـــهد 
جنب الســـيادة الوطنية المغربية 
علـــى التـــراب الوطنـــي المغربـــي 
أولهـــا إرســـال أول مبعوث عربي 
يحمل رسالة تضامن مع المملكة 
المغربيـــة أعقبهـــا بأيـــام وصـــول 
جاللته للمغـــرب وعقد مباحثات 
المغربيـــة  المملكـــة  ملـــك  مـــع 
تضمنـــت تجديد موقف البحرين 
الثابت مع المملكـــة المغربية في 
السيادة على كامل أراضيها على 

خلفية نزاع حدودي.
وقـــال نـــوح خليفـــة إن مواقـــف 
ملك مملكـــة البحرين الملموســـة 
المتضامنة مـــع المملكة المغربية 
أدت إلـــى تزايـــد أهميـــة مملكـــة 

اســـتراتيجي  البحريـــن كحليـــف 
واتجهـــت المملكـــة المغربية إلى 
البحريـــن  مملكـــة  ملـــك  إطـــالع 
على مشـــروع مقتـــرح الصحراء 
المملكـــة  كانـــت  الـــذي  المغربيـــة 
بلورتـــه  علـــى  تعمـــل  المغربيـــة 
المملكـــة  مبـــادرة  أن  مضيفـــا 
المغربيـــة إلطـــالع ملـــك مملكـــة 
البحريـــن علـــى مشـــروع الحكـــم 
الذاتي لألقاليم الجنوبية للمملكة 
المغربية عكس ما تمثله السيادة 
المغربيـــة مـــن أهميـــة فـــي ســـلم 
أولويـــات ملـــك مملكـــة البحرين 
المغربيـــة  المملكـــة  توليـــه  ومـــا 
مـــن ثقـــة واعتـــداد بملـــك مملكة 
البحرين وبمواقفه تجاه المغرب 
وبلوغ عالقات التضامن مستوى 
متقدم منذ الســـنوات األولى من 
تولـــي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 

مقاليد الحكم بالبالد.
ولفت نوح خليفة إلى أن المملكة 
المغربيـــة أعلنـــت قطـــع عالقاتها 
مع إيران بعـــد تصاعد الخالفات 
علـــى   2009 عـــام  البلديـــن  بيـــن 
خلفيـــة موقف المملكـــة المغربية 
المتضامـــن مـــع مملكـــة البحرين 
بعد تصريحـــات معادية للبحرين 
مـــن مســـؤولين إيرانييـــن وقيام 
دعـــوي  نشـــاط  إيـــران  ســـفارة 
النفصاليـــي  معلـــن  غيـــر  ودعـــم 
موقـــف  وقوبـــل  البوليســـاريو 

المملكة المغربيـــة من التدخالت 
اإليرانية المعادية التي انتهجتها 
ضـــد البحرين والمغـــرب باتصال 
الخارجيـــة  وزيـــر  بيـــن  هاتفـــي 
البحريني ونظيره المغربي شـــهد 
تقديـــر مملكـــة البحريـــن حكومة 
وشـــعبا مواقف المملكة المغربية 
البحريـــن  مملكـــة  مـــع  النبيلـــة 
وفـــي  األصعـــدة  جميـــع  علـــى 
االتصـــال  وشـــهد  األوقـــات  كل 
إعـــالن مملكة البحريـــن تضامنها 
ودعمهـــا للمملكـــة المغربية دعما 
كامال وإدانتها مـــا بدر من البعثة 

الدبلوماسية االيرانية بالرباط.
بموقـــف  خليفـــة  نـــوح  ونـــوه 
المملكـــة المغربية ضد التدخالت 
المعاديـــة لمملكـــة البحريـــن مـــن 
قبل النظام اإليراني وما شـــكلته 
مواقـــف المملكـــة المغربيـــة مـــن 
نقله نوعيه فـــي تاريخ العالقات 
بيـــن المملكتيـــن أحـــرزت تكامال 
القضايـــا  فـــي  اســـتراتيجيا 
االقليمية ضـــد االرهاب اإليراني 
العابـــر للحدود مبينـــا أن مواقف 
المملكـــة المغربيـــة وضعتها على 
التـــي  الـــدول  أوائـــل  خريطـــة 
ملموســـة  خطـــوات  اتخـــذت 
للتصدي لالرهاب االيراني العابر 
المحليـــة  بإجراءاتهـــا  للحـــدود 
وبتضامنهـــا مـــع مملكـــة البحرين 

ضد التهديدات االيرانية.
المغربيـــة  المملكـــة  أن  وأردف 
كانـــت قـــد طبعـــت العالقـــات مع 
ســـت  دام  انقطـــاع  بعـــد  إيـــران 
أنهـــا عـــاودت قطـــع  ســـنوات إال 
معهـــا  الدبلوماســـية  عالقتهـــا 
 2018 عـــام  ســـفارتها  وإغـــالق 

على خلفية دعم النظام االيراني 
لجبهـــة البوليســـاريو مـــن خـــالل 
قيـــام حـــزب هللا بتدريب عناصر 
من الجبهـــة االنفصالية وتزودها 
باالســـلحة وســـط تجديد مملكة 
البحرين مواقفها الداعمة للمملكة 
المغربية بعد قطع عالقها بإيران 
ودعوتهـــا لموقـــف عربي جماعي 
للتصدي للتدخالت االيرانية في 
الشـــئون الداخلية للدول العربية 
وإيقاف محاوالتها الرامية لنشـــر 
العنـــف والفوضـــى وتهديد األمن 

العربي القومي.
وقـــال نـــوح خليفـــة إن المواقف 
التضامنيـــة المتبادلـــة بين مملكة 
المغربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
المزيـــد  تحقيـــق  فـــي  أســـهمت 
مـــن التحالـــف لـــردع التدخـــالت 
مواقـــف  وانتقلـــت  االيرانيـــة 
مملكـــة البحريـــن المتضامنـــة مع 
أروقـــة  إلـــى  المغربيـــة  المملكـــة 
 2019 عـــام  الدولـــي  القـــرار 
وتجـــددت عـــام 2020 مضيفا أن 
مملكـــة البحريـــن ســـجلت موقفا 
دوليـــا داعما للحقوق المشـــروعة 
للمملكـــة المغربيـــة فـــي أقاليمهـــا 
الجنوبيـــة وفقـــا لمبـــادرة الحكم 
لجهودهـــا  والمســـاند  الذاتـــي 
سياســـي  حـــل  اليجـــاد  الهادفـــة 
لقضيـــة الصحـــراء المغربيـــة في 
إطـــار ســـيادة المملكـــة المغربيـــة 
ووشـــددت  التنموية،  ومبادراتها 
فـــي بيـــان لهـــا علـــى أن مملكـــة 
جنـــب  إلـــى  ســـتبقى  البحريـــن 
أي  ضـــد  المغربيـــة  المملكـــة 
ووحدتهـــا  لســـيادتها  اســـتهداف 

الوطنية الترابية.

نوح خليفة

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

اســـتقبل الرئيس التنفيذي لهيئة 
رئيـــس  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة 
أســـامة  باألشـــخاص  االتجـــار 
العبســـي فـــي مكتبـــه الخميـــس 
رئيس نيابة االتجار باألشـــخاص 
نائـــب  بحضـــور  الشـــويخ،  علـــي 
رئيس نيابة االتجار باألشـــخاص 

ناصر الشيب.
وهنأ العبسي الشويخ على الثقة 
بتعيينـــه رئيًســـا للنيابـــة، مشـــيًرا 
إلـــى أن الشـــويخ يتمتـــع بخبـــرة 
مكافحـــة  مجـــال  فـــي  واســـعة 
بســـبب  باألشـــخاص  االتجـــار 
تمثيلـــه للنيابة العامة في اللجنة 
االتجـــار  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
أول  يحمـــل  وأنـــه  باألشـــخاص، 
شـــهادة دكتوراة مختصة بمجال 
مكافحة االتجار باألشخاص في 

الخليج.
الشـــويخ  مـــع  العبســـي  وبحـــث 
والتنســـيق  التعـــاون  مجـــاالت 
بيـــن اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحة 
ونيابـــة  باألشـــخاص  االتجـــار 
مشـــيًرا  باألشـــخاص،  االتجـــار 
إلـــى أن التعـــاون بيـــن الجهـــات 
الحكوميـــة المختلفـــة مـــع نيابـــة 
االتجار باألشخاص من شأنه أن 
يســـهم في منح جهـــود التصدي 
قانونيـــة  دفعـــة  الجريمـــة  لهـــذه 
التوســـع  مـــن  تمكنهـــا  صلبـــة 
االتجـــار  فـــي مكافحـــة جريمـــة 
باألشـــخاص وتقصـــي قضاياهـــا 
بمختلف صورها وأشـــكالها وفق 
لقانون رقم 1 لســـنة 2008 بشأن 

باألشـــخاص  االتجـــار  مكافحـــة 
والقوانيـــن المرتبطة بها، كما أنه 
يســـهم في تسريع عملية انصاف 
الضحايا ومنحهـــم حقوقهم بعد 
االقتصـــاص مـــن الجنـــاة، مؤكًدا 
استعداد اللجنة الوطنية لتقديم 
كل الدعـــم والعمل المشـــترك مع 
النيابـــة بمـــا يدعـــم جهودهـــا في 

انصاف ومساعدة الضحايا.
مـــن جانبه، أعـــرب الشـــويخ عن 
شكره وتقديره للعبسي وللجهود 
التـــي يقوم بها من خالل رئاســـة 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة 
مشـــيًرا  باألشـــخاص،  االتجـــار 
إلـــى أن المملكـــة حققـــت العديد 
من اإلنجـــازات في هـــذا المجال 
في الســـنوات الماضيـــة، وهو ما 
نســـعى للبناء عليـــه وتعزيزه من 
خـــالل العمل فـــي نيابـــة االتجار 
باألشـــخاص فـــي تثبيـــت حقوق 
الضحايـــا وانصافهـــا، ومحاســـبة 
الجنـــاة لمنـــع تكـــرار مثـــل هـــذه 

الجرائم.
مملكـــة  إنشـــاء  أن  إلـــى  وأشـــار 
البحريـــن أول نيابـــة متخصصـــة 
االتجـــار  قضايـــا  للتحقيـــق 
المنطقـــة  فـــي  باألشـــخاص 
العربيـــة يعـــزز من مكانـــة مملكة 
المتقدمـــة التي تحظـــى بها على 
المســـتوى الدولـــي فـــي مكافحة 
هـــذا النـــوع مـــن الجرائـــم، حيث 
ُصنفـــت المملكـــة وللعـــام الثالث 
علـــى التوالـــي مـــن فئـــة الدرجة 
االتجـــار  مكافحـــة  فـــي  االولـــى 

باألشخاص.

العبسي يبحث التعاون مع 
رئيس نيابة االتجار باألشخاص

أول زيارة لملك البحرين للمغرب بعد 
توليه العرش شهدت إعالن دعم سيادة 

المغرب على كامل التراب الوطني



“نهرا” باشرت تحقيقا موسعًا في وفاة الرضيعتين
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  صرحـــت 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحيـــة مريـــم عذبـــي الجالهمـــة أّن 
الهيئـــة باشـــرت منذ األســـبوع الماضي 
تحقيقا شامالً وموسعا بشأن حالة وفاة 
الرضيعيتـــن المشـــتبه بوجـــود أخطـــاء 
طبيـــة بوفاتهما فـــي مجمع الســـلمانية 
الطبـــي، والتـــي نشـــرت فـــي الصحافة 

ومواقع التواصل االجتماعي.
وأكـــدت الجالهمـــة أن الهيئـــة باشـــرت 
التحقيـــق، بناًء على الشـــكوى المقدمة 
من والـــد الرضيعتين وكذلـــك اإلخطار 
الذي وصل من مجمع السلمانية الطبي 

والنيابـــة العامـــة بشـــأنهما، حيث بدأت 
الهيئـــة بتجميـــع المعلومـــات المتعلقـــة 
بوالـــدة الرضيعتيـــن وتاريـــخ دخولهـــا 
ثـــم  المرضـــي  وتاريخهـــا  للمستشـــفى 
طلبـــت مـــن مجمـــع الســـلمانية الطبـــي 

إمدادها بالملف الصحي.
وأشـــارت الجالهمـــة إلـــى أن التحقيـــق 
المهنييـــن  ليشـــمل  موســـعا  ســـيكون 
الصحيين الذين مرت عليهم الحالة من 
تمريض وأطباء بمختلف تخصصاتهم 
في أمراض النساء والوالدة واألطفال. 
كمـــا اســـتعانت الهيئـــة بعـــدد مـــن كبار 
االستشـــاريين فـــي تخصـــص أمـــراض 
النســـاء والـــوالدة واألطفـــال من خارج 

مجمع الســـلمانية الطبي لألخـــذ بالرأي 
الفني بشأن الحالتين.

وأوضحـــت الجالهمـــة أنـــه بعـــد انتهاء 
الهيئـــة مـــن جمـــع المعلومـــات ومقابلة 
ســـتعرض  أقوالهـــم  وأخـــذ  المعنييـــن 
الهيئـــة هـــذا األســـبوع جميـــع الوقائـــع 
الفنيـــة  اللجنـــة  أمـــام  والمســـتندات 
لتحديد المتســـببين بالخطـــأ واإلهمال 
تتكـــون  حيـــث  القضيـــة،  فـــي  الطبـــي 
يمثلـــون  استشـــاريا   13 مـــن  اللجنـــة 
مختلف الخبرات والتخصصات الطبية 
وســـيعرض التقرير النهائي على النيابة 
العامة التي كلفت الهيئة بالتحقيق في 

القضية.

أّن هيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــدت 
المهن الصحية تقوم بدراســـة شـــكاوى 
بشـــأنها  يتـــم  مـــا  ومتابعـــة  المرضـــى 
ومســـاءلة المرخـــص لهـــم تأديبيـــا عما 
يقع منهم من أخطاء مهنية ومخالفات 
ألحكام قانون مزاولة المهنة أو ألصول 
حيـــث  المهنـــة،  وآداب  ومقتضيـــات 
تختـــص وحـــدة الشـــكاوى الطبيـــة في 
الهيئـــة بدراســـة الشـــكاوى والتكليفات 
القضائيـــة المتعلقـــة باألخطـــاء الطبية 
األخطـــاء  عـــن  التأديبيـــة  والمســـاءلة 
الخاصـــة  والمخالفـــات  الطبيـــة 
المهـــن  وقانـــون ممارســـة  بأخالقيـــات 

الصحية في مملكة البحرين.

بدراســـة  أيضـــًا  الوحـــدة  تقـــوم  كمـــا 
الحـــوادث التـــي يتم ابـــالغ الهيئة عنها 
الصحيـــة  الرعايـــة  مرافـــق  قبـــل  مـــن 

ومقدميهـــا. ويتـــم التعامـــل مـــع جميع 
الســـرية  مـــن  قـــدر  بأقصـــى  الشـــكاوى 
والمســـاواة في االعتبـــار ووفقًا لقواعد 
األولويـــة  وتعطـــى  الهيئـــة.  وأنظمـــة 
للشـــكاوى التـــي تدعـــي حـــدوث خطـــأ 
أو إهمـــال ينطوي علـــى الوفاة أو ضرر 
تهديـــدا  تشـــكل  التـــي  وتلـــك  جســـيم 
مباشرا على الصحة أو السالمة العامة.
وفي ختـــام تصريحها أكدت الجالهمة 
قضايـــا  جميـــع  بمتابعـــة  الهيئـــة  قيـــام 
بمنتهـــى  الطبيـــة  األخطـــاء  وشـــكاوى 
واالنضبـــاط  والوضـــوح  الشـــفافية 
حقـــوق جميـــع  يضمـــن  بمـــا  القانونـــي 

األطراف.
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قال عضـــو مجلس بلـــدي المحرق فاضل 
العود إن هيئـــة الكهرباء والماء أفصحت 
للمجلـــس عن عزمها فتـــح مركز لخدمات 
المراجعين فـــي أحد المجمعات التجارية 
بمحافظـــة المحـــرق، لخدمـــة كبار الســـن 
إنجـــاز  فـــي  صعوبـــة  يجـــدون  الذيـــن 

ا. المعامالت رقميًّ
التـــي  الخدمـــات  أن  إلـــى  العـــود  وأشـــار 
مـــن  الـــذي  المصغـــر-  المركـــز  ســـيقدمها 
الســـيف  بمجمـــع  يوجـــد  أن  المفتـــرض 
بعـــراد أو بمجمع ســـوق المحرق المركزي، 
وذلـــك وفق ما اقترحته الهيئة- ســـتكون 
عـــن طريـــق حجـــز المواعيـــد مســـبًقا عبر 

المنصات اإللكترونية المخصصة لذلك.
جـــاء ذلـــك، علـــى هامـــش اجتمـــاع وزير 
وعـــدد  المبـــارك  وائـــل  والمـــاء  الكهربـــاء 
المجلـــس  مـــع  بالهيئـــة  المســـؤولين  مـــن 
الســـتعراض اإلجـــراءات التـــي قامت بها 
الهيئـــة بشـــأن طلبـــات المجلـــس البلـــدي 

المتعلقة بخدمات الكهرباء والماء.
وأكـــد البلدي فاضل العود عدم وجود نية 

لـــدى الهيئـــة إلعـــادة فتح مركـــز خدمات 
المشـــتركين الســـابق، وذلـــك تماشـــًيا مـــع 
سياسة التحول الرقمي وترشيد النفقات. 
 مـــن جهته، نّوه البلدي عبدالعزيز الكعبي 
أبـــداه  الـــذي  الكبيـــر  التعـــاون  بمســـتوى 
ممثلـــو الـــوزارة خالل االجتمـــاع، وحجم 
المجلـــس  لطلبـــات  الكبيـــرة  االســـتجابة 
ومســـتوى المتابعـــة الحثيثة التـــي قاموا 
بها. وذكر أن أغلب الطلبات التي نوقشت 
خـــالل االجتمـــاع كانـــت متعلقـــة بطلبات 

اإلنـــارة والميـــاه. ولفت إلـــى أن االجتماع 
تطرق لدراسة إمكانية شمول البحرينيين 
العازبين الذين يستأجرون سكنًا مستقالً 
لدعـــم  المســـتحقة  الفئـــات  ضمـــن  لهـــم 
الكهربـــاء. وأنهـــى الكعبـــي بـــأن االجتماع 
اســـتعرض مشـــكلة إجراء قطـــع الكهرباء 
عن المتخلفين عن ســـداد الفواتير، حيث 
أكـــد ممثلو الهيئة أن هـــذا اإلجراء ال يتم 
اتخاذه إال بعد اســـتنفاد كافة المحاوالت 

للتسوية مع صاحب المسكن.

السابق المقر  لفتح  نية  وال  للمسنين  مراعاة  العود: 
مركز مصّغر لخدمات “الكهرباء” بالمحرق

أوضــح مديــر عــام بلديــة المحــرق إبراهيــم الجــودر أن الســماح 
إلى طلبات فصل مبنى وتحويله لشــقق ســكنية خالل الفترة من 
ينايــر 2019 وحتــى ســبتمبر 2020 فــي مناطــق الســكن المتصــل 
بــاء )المناطــق القديمــة( فــي المحــرق تم بنــاء على موافقــة لجنة 

التظلمات من تراخيص البناء.

جـــاء ذلـــك ردا منه على ســـؤال 
لرئيـــس مجلـــس بلـــدي المحرق 
غـــازي المرباطـــي بشـــأن تمريـــر 
تراخيص لبناء عمارات ســـكنية 
أو فصل المبنى وتحويله لشقق 
ســـكنية في المناطـــق المجمدة 
بموجـــب تعميـــم وكيل شـــؤون 
البلديـــات، مـــع بيـــان عـــدد تلك 

التراخيص والمبررات.
وأشـــار الجـــودر إلـــى أنـــه وفقـــا 
لقـــرار وكيـــل شـــؤون البلديـــات 
تراخيـــص  صـــرف  بتجميـــد 
الشـــقق الســـكنية فـــي مناطـــق 
الســـكن متصل بـــاء الصادر في 
13 أغســـطس 2017، تـــم وقف 

إصـــدار تراخيـــص بناء الشـــقق 
المبنـــى  فصـــل  أو  الســـكنية 

وتحويله لشقق.
وبين أن جميع التراخيص لبناء 
فصـــل  أو  الســـكنية  العمـــارات 
شـــقق  إلـــى  وتحويلـــه  المبنـــى 
ســـكنية في المناطـــق المجمدة 
ضمـــن تصنيف الســـكن المتصل 
بـــاء، خـــالل الفتـــرة مـــن ينايـــر 
 ،2020 ســـبتمبر  وحتـــى   2019
تـــم إصدارها بنـــاء على موافقة 
لجنـــة التظلمـــات مـــن قـــرارات 
برئاســـة  العمرانـــي  التخطيـــط 
وكيل شؤون البلديات، واعتماد 
الموافقـــة  لقـــرارات  الوزيـــر 

الصادرة عن هذه اللجنة.
وأشـــار إلـــى أن البلدية أصدرت 
طـــوال تلـــك الفتـــرة 135 إجازة 
لمناطـــق الســـكن المتصـــل بـــاء، 
ســـكنية  لشـــقق  كانـــت  منهـــا   5
لجنـــة  موافقـــة  بموجـــب 
باقـــي  كانـــت  التظلمـــات، فيمـــا 
ترميـــم  عـــن  عبـــارة  اإلجـــازات 

وهدم وتحويط وإضافات.

2019 ــر  ــاي ــن ي ــذ  ــن م ــات  ــب ــل ط  5 ــر  ــري ــم ت ــودر:  ــ ــج ــ ال
“تظلمات البناء” تفك تجميد الشقق في المناطق القديمة بالمحرق

ألف صندوق طعام من”روتاري السلمانية” لألسر المتعففة
قام نادي روتاري السلمانية بتسيير 
حملة مســـاعدة من ضمـــن مبادرته 
الخيرية لمســـاعدة األســـر المتعففة 
والمتضررين جّراء تفشي فيروس 
كورونـــا في جميع مناطـــق المملكة 
للتخفيف من هذه األزمة من خالل 
توزيـــع 1000 صنـــدوق مـــن الطعام 
علـــى مدار ســـتة أشـــهر، تـــم توزيع 
األســـر  علـــى  منهـــم  300 صنـــدوق 
جمعيـــة  مـــع  بالتعـــاون  المحتاجـــة 
وجمعيـــة  الخيريـــة  حمـــد  مدينـــة 

مدينة عيسى الخيرية.
ومـــن جانبهـــا، قالـــت رئيـــس النادي 
روتـــاري  أن  اســـماعيل  أميـــرة 
الســـلمانية يســـعى مـــن خـــالل هذه 
األســـر  مســـاعدة  إلـــى  المبـــادرة 
المتعففـــة األكثـــر تضـــررًا من خطر 

وضمـــان  كورونـــا،  فيـــروس  وبـــاء 
ودعمهـــم  أحوالهـــم  اســـتقرار 
هـــذه  تخطـــي  فـــي  ومســـاندتهم 
األزمـــة، مشـــيرة إلـــى أن المبـــادرة 
للمشـــاريع  اســـتكماال  تأتـــي 
والمبـــادرات الخيرية التـــي يطلقها 
الجمعيـــات  مـــع  بالتعـــاون  النـــادي 
الخيريـــة فـــي المملكـــة التـــي القت 
خـــالل  ملحوظـــا  نجاحـــا  جميعهـــا 

الفترة الماضية.
وأعربـــت اســـماعيل عـــن ســـعادتها 
لمـــا  الصنـــدوق  مشـــروع  إلطـــالق 
يحمله من معاني إنسانية في تلبية 
احتياجـــات المتعففيـــن الضروريـــة 
ونشـــر  الكريـــم  العيـــش  وضمـــان 
االبتســـامة علـــى وجوهـــم، مضيفة 
ان بعض االســـر المتعففة يواجهون 

تلـــك  فـــي  خاصـــة  صعبـــة  ظروفـــا 
الظروف الراهنـــة وتأثيرات جائحة 
فيروس كورونا المستجد على كافة 
القطاعـــات وهـــو ما دعا النـــادي إلى 

التركيز في مثل تلك المشروعات.
وأشـــادت بجهـــود حكومـــة مملكـــة 
البحريـــن في تشـــجيع ورعاية تلك 
المشروعات الخيرية منذ تأسيسها، 
مؤكـــدة أن مملكة البحرين في ظل 
قيادتهـــا الرشـــيدة قدمـــت نمـــوذج 

متميـــز فـــي مجال العمل اإلنســـاني 
مؤسســـاتها  بفضـــل  والخيـــري 
اإلنســـانية والخيرية الفاعلة وعلى 

رأســـها المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
االنســـانية، ممـــا شـــجعنا فـــي نادي 
روتاري الســـلمانية على اتخاذ هذه 

الخطوة للتقارب والوقوف معا إلى 
جانـــب المحتاجين مـــن المواطنين 
والمقيمين ودعم األسر المحتاجة.

نادي روتاري السلمانية

إسماعيل: بعضهم 
يواجه ظروفا 

صعبة في األوضاع 
الراهنة

مريم الجالهمة

قـــال نائـــب رئيـــس جمعيـــة البحريـــن 
لالســـتقدام محمـــد التميمـــي إن عـــدد 
الجنســـيات المســـموح بها فعليا حاليا 
هـــي 3 جنســـيات )الفلبين وســـيرالنكا 
والهنـــد( فقط، في حين إن الجنســـية 
فـــي  اإلجـــراءات  مغلقـــة  )االثيوبيـــة( 
ألســـباب  نفســـها  اثيوبيـــا  جمهوريـــة 
تتعلـــق توقيـــع اتفاقيـــة جديـــدة مـــع 
اســـتقدام  عمليـــة  تنظـــم  البحريـــن، 

الخدم.
لــــ  تصريحـــه  فـــي  التميمـــي  وأكـــد 

“البـــالد” أن الســـبب الرئيـــس فـــي قلة 
يتـــم  الذيـــن  الخـــدم  عـــدد جنســـيات 
اســـتقدامهم مـــن الخـــارج هـــو وجود 
األخـــرى  الجنســـيات  مـــع  مشـــاكل 
العوائـــل  مـــع  خصوصـــًا(  )األفريقيـــة 
ورفـــض  الهـــروب  أهمهـــا  البحرينيـــة، 
العمـــل، وتزويـــر المعلومـــات الخاصة 
بخلفياتهـــم، والتـــي ترتبـــط بالخبـــرة 
وتاريـــخ العمـــل، مـــن قبل السماســـرة 

بتلك الدول.
وأوضـــح أن هـــذا األمر، لـــم يؤثر على 
األســـعار وانما على الخيارات نفســـها، 
مزيدا “مثاالً على ذلك، فإن اســـتقدام 

الخادمـــة الســـيرالنكية ما يـــزال على 
سعره السابق وهو 1300 دينار يضاف 
اليهـــا 120 دينـــارا خاصـــة بفحوصات 
كورونـــا فـــي البحرين وفي ســـيرالنكا 

والتي تكون على حساب الكفيل”.
اســـتقدام  ســـعر  أن  كمـــا  وأضـــاف” 
 1400 بحـــدود  الفلبينيـــة  الخادمـــة 
دينار يضاف اليها رســـوم الفحوصات 
الخاصة بالفيروس، كما أنها مشـــمولة 
بالتأميـــن، وعليه فإن اإلشـــكالية التي 
قليلـــة  بالخيـــارات  األســـرة  تواجههـــا 
الكلفة والتي تعقدت بسبب سلوكيات 

الخدم نفسهم”.

وبيـــن التميمـــي أن التطـــورات أثـــرت 
علـــى قطـــاع اســـتقدام الخدم بشـــكل 
مـــن  الكثيـــر  وأن  خصوصـــًا  كبيـــر، 
المكاتـــب كانـــت تعمل على اســـتقدام 
كلفـــة  لقلـــة  األفريقيـــة  الجنســـيات 
استقدامها، وإمكانية استقدام األسرة 
المتوســـطة لهـــا، ناهيـــك أنـــه ليس لها 
تعامل مـــع الفلبين أو ســـيرالنكا )على 
ســـبيل المثال(، بســـبب عـــدم امتالكها 
ألي وكيل هنالـــك، وهو أمر تعقد جدًا 

القيام به بشكل جديد، بع الجائحة.
وأضاف” 40 % مـــن مكاتب الخدم ال 

تعمل لهذه األسباب”.

إعـــادة الفتـــح للجنســـية الهنديـــة )من 
فتـــرة  ســـيأخذ  نفســـها(  الهنـــد  قبـــل 
طويلة، خصوصا مع تفشـــي الجائحة 
هنـــاك، وتعقيـــد اإلجـــراءات من والية 
الـــى أخـــرى، ونفـــس الحـــال بالنســـبة 
اإلجـــراءات  تأخـــذ  والتـــي  للفلبيـــن، 
هنالـــك بالمتوســـط لفتـــرات تصل الى 

أسبوعين.
وقـــال التميمـــي “مكاتـــب االســـتقدام 
مـــع  البدايـــة  مـــن  تتعامـــل  لـــم  التـــي 
الجنســـيات المتنوعـــة تواجـــه ظروفًا 
صعبًا جدًا، قد تخرج البعض منها من 

سوق العمل قريبا”.

نائـــب رئيـــس “البحريـــن لالســـتقدام”: الســـماح لــــ 3 جنســـيات واســـتثناء اإلثيوبيـــة

40 % مـــــن مكاتـــب الخــــــدم معطلـــــــة

محمد التميمي

إبراهيم النهام

إبراهيم الجودر 
عبدالعزيز الكعبيفاضل العود

محرر الشؤون المحليةسيدعلي المحافظة
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السنابس - الغرفة

تستمر غرفة تجارة وصناعة البحرين 
- فـــي إطـــار حرصهـــا علـــى التواصل 
مـــع اعضائها ومناقشـــة الموضوعات 
المتعلقة بقطاعـــات األعمال، وبهدف 
تمكيـــن القطاع الخـــاص واالرتقاء به 
- فـــي تنظيـــم مجالســـها اإللكترونية، 
حيـــث تنظـــم مجلســـها الثانـــي الـــذي 
سيعقد عبر وســـائل االتصال المرئية 
الثالثـــاء المقبـــل فـــي تمـــام الســـاعة 

4:00 مساًء عبر منصة “زووم”.
فـــي  مجلســـها  أن  الغرفـــة  وذكـــرت   
الضـــوء  سيســـلط  الثانيـــة  نســـخته 
علـــى “القطـــاع الصحي”، وســـيتناول 
توجيـــه  وهـــي:  رئيســـية  محـــاور   3
الصحـــي،  القطـــاع  فـــي  االســـتثمار 
توحيـــد القـــرارات بيـــن المؤسســـات 

فـــي  والخاصـــة  الحكوميـــة  الطبيـــة 
مجال التراخيص الطبية، ومســـتقبل 

المهن الطبية المساعدة.
وســـيفتتح المجلـــس رئيـــس الغرفة، 
ســـمير نـــاس، ورئيـــس لجنـــة الصحة 
لدى الغرفة ابتســـام الدالل، بمشاركة 
مريـــم الجالهمـــة ممثلـــة عـــن الهيئـــة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
الصحيـــة والمجلس األعلـــى للصحة، 
عـــن  ممثليـــن  مشـــاركة  جانـــب  إلـــى 
مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة وهـــم 
كل مـــن المديـــر األول بـــإدارة تطوير 
والرعايـــة  التعليـــم  بقســـم  األعمـــال 
الصحيـــة منـــذر المـــداوي، ومســـؤول 
إدارة تطويـــر األعمال بقســـم التعليم 

والرعاية الصحية علي الخطيب.

“الغرفة” تناقش قضايا “الخاص” الثالثاء

المنامة - بورصة البحرين

إطـــار  فـــي  البحريـــن،  بورصـــة  تبنـــت 
جهودهـــا الراميـــة لدعم المســـاواة بين 
“لجنـــة  بتوصيـــات  وعمـــالً  الجنســـين 
تكافـــؤ الفـــرص”، عـــددًا مـــن المبادرات 
الهادفـــة لتمكين المـــرأة وتطوير آليات 
العمـــل عن بعـــد بهدف تعزيـــز وتمكين 
الموظفيـــن العامليـــن فيها بشـــكل عام 
والموظفـــات فـــي بيئـــة العمـــل بشـــكل 

خاص. 
لبورصـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
البحرين، الشيخ خليفة بن إبراهيم آل 
خليفة: تفخر بورصـــة البحرين بتبنيها 

لمبـــادرات مرنـــة للعمـــل عـــن بعد حيث 
يشكل التنوع والمساواة بين الجنسين 
إلـــى تمكيـــن المـــرأة جـــزءا  باإلضافـــة 

أساسيًا من استراتيجيتنا. 
ومـــن جانبهـــا، قالت الرئيـــس التنفيذي 
للعمليـــات ببورصـــة البحريـــن ورئيـــس 
لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص، نرجـــس جمـــال 
“تلتزم بورصة البحرين بتبّني أســـاليبًا 
جديـــدة للعمـــل تشـــمل تســـريع عجلـــة 
العمـــل مـــن خـــالل بيئـــة عمـــل دؤوبـــة 
الكفـــاءة  مســـتوى  لتعزيـــز  تســـعى 

واالبتكار بين الموظفين”.

“البورصة” تتبنى مبادرات لتمكين المرأة

مشروع إلعداد قادة تكنولوجيا المعلومات

البحرين وأميركا تستعرضان العالقات االقتصادية

ــارت” ــمـ ــك سـ ــنـ ــيـ ــذ “األســـــــــواق الــــحــــرة” و”ثـ ــي ــف ــن ــر وت ــوي ــط ــت ب

ــة ــرك ــت ــش ــم ــع ال ــاريـ ــشـ ــمـ ــار والـ ــمـ ــثـ ــتـ ــع االسـ ــي ــج ــش الـــــدوســـــري: ت

أعلنت شـــركة مجمـــع البحرين لألســـواق الحرة عن 
تعاونها مع معهد “ثينك سمارت” للتدريب والتطوير 
في تنفيذ مشـــروع فريد من نوعه يهدف إلى إعداد 

قادة في مجال تكنولوجيا المعلومات بالبحرين.
وسيتم تنفيذ المشروع من خالل برنامج “فرصتي”، 
وهي مبادرة مشـــتركة بين “ثينك ســـمارت” وشركة 
مايكروســـفت تهـــدف لتزويـــد البحرينييـــن بأفضـــل 
التوجهـــات  أحـــدث  لمواكبـــة  الالزمـــة  المهـــارات 
العالميـــة في مجال تكنولوجيـــا المعلومات، وإتاحة 
الفرصة لتوظيفهم في أفضل الشركات لتكنولوجيا 

المعلومات في مجال الصناعة.
ومـــن خـــالل هـــذه التعـــاون ســـتتولى شـــركة مجمع 
البحرين لألســـواق الحرة زمام المبادرة مع عدد من 
الشركاء اإلســـتراتيجيين في إعداد شباب البحرين 
لوظائـــف المســـتقبل ووضعهم في األدوار الرئيســـة 
فـــي الســـوق المحليـــة والدوليـــة، والـــذي يدعم هذا 

البرنامج مبادرة فريق البحرين.

وســـيتم اختيار مجموعة مكونة من عشر أشخاص 
تكنولوجيـــا  لخريجـــي  البحرينـــي  الشـــباب  مـــن 
المعلومـــات تحـــت رعايـــة شـــركة مجمـــع البحريـــن 
لألســـواق الحرة، ومن ثم ســـيخضعون لسلســـلة من 
أحدث التدريبات والمهارات الشـــخصية والوظيفية 
باإلضافـــة إلى ذلـــك الحصول على شـــهادة معتمدة 
من مايكروســـوفت، والتي ستساعدهم في مواكبة 
متطلبـــات الصناعة مع إتاحة الفرصة لهم للعمل في 

مشاريع حقيقية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “ثينك سمارت” أحمد 
الحجيري “يسعدنا أن نرحب بشركة مجمع البحرين 
لألســـواق الحرة في هذا المشروع الفريد من نوعه، 
والذي ســـيمنح المواهب الشـــابة البحرينية الفرص؛ 
لألســـواق  جاهزيتهـــم  وتفعيـــل  مهاراتهـــم  لتعزيـــز 
العالميـــة وذلـــك بدعم مـــن شـــركائنا، والتـــي تهدف 
مســـاهمتهم لهذا المشـــروع الســـنوي في االستدامة 

والتنمية االقتصادية للبحرين”.
من جانبه، قال المدير العام لشـــركة مجمع البحرين 
ســـعداء  “نحـــن  الـــوردي  بســـام  الحـــرة،  لألســـواق 
بشراكتنا مع ثينك سمارت والتي أتاحت لنا الفرصة 
لدعـــم مبـــادرة فريـــق البحريـــن على المســـاهمة في 
تطوير قادة المستقبل إلحدى المجاالت المهمة مثل 

مجال تكنولوجيا المعلومات داخل المملكة. 
نحن نتمنى النجاح لجميع منتفعي برنامج فرصتي، 
أيضـــا الخريجين الذين ســـوف يقـــع عليهم االختيار 

ونتطلع إلى متابعة رحلتهم وإنجازاتهم”.

عقـــدت القائـــم بأعمـــال وكيـــل وزارة 
الصناعـــة والتجارة والســـياحة إيمان 
الدوســـري، في اطار تطوير العالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  االقتصاديـــة 
األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
الصديقـــة، اجتماعا موســـعا مع وكيل 
وزارة الخارجيـــة االميركيـــة للتنميـــة 
االقتصاديـــة كيـــث كراتـــش، بحضـــور 
الواليـــات  ســـفارة  بأعمـــال  القائـــم 
المتحـــدة األميركيـــة المعتمـــدة لـــدى 
البحريـــن مارغريـــت نـــاردي، والوكيل 
المساعد للتجارة المحلية والخارجية 
بالـــوزارة الشـــيخ حمـــد بن ســـلمان آل 
خليفة وعدد من كبار المســـؤولين في 

كال الجانبين.
وتم في االجتماع استعراض العالقات 
االقتصاديـــة الثنائيـــة والعريقـــة بيـــن 

مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة، والمســـاعي الحثيثة التي 
تبذلهـــا حكومتـــا البلديـــن فـــي ســـبيل 
الـــذي  بالشـــكل  وتعزيزهـــا  تطويرهـــا 
يرقى إلى طموحـــات قيادتي البلدين 

الصديقين.

وفي هذا السياق، أكدت القائم بأعمال 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وكيـــل 
والســـياحة أهمية مثـــل هذه اللقاءات 
واســـتحداث  خلـــق  فـــي  المشـــتركة 
المبادرات والمشـــاريع التي من شأنها 
تطويـــر العالقـــات المشـــتركة، الفتـــة 

فـــي الســـياق ذاته إلـــى الدعـــم الكبير 
الـــذي تبديه حكومة البحرين الموقرة 
فـــي الدفـــع باتجـــاه فتح آفاق أوســـع 
كافـــة  وتقديـــم  الثنائيـــة  للعالقـــات 
التســـهيالت التي من شـــأنها تشـــجيع 
المشـــاريع  وقيـــام  االســـتثمار  حركـــة 
المشتركة في كال البلدين الصديقين.

ونوهت بالبيئة االســـتثمارية المرحبة 
فـــي مملكة البحريـــن والمميزات التي 
تمنحها للمســـتثمرين من جميع أنحاء 
العالم، خصوصا في ظل التشـــريعات 
واالنفتـــاح  لالســـتثمارات  الحاميـــة 
االقتصـــادي الـــذي تتميـــز بـــه في ظل 
االســـتراتيجيات والـــرؤى الحكوميـــة 
االســـتثمارات  توطيـــن  إلـــى  الهادفـــة 
األمثـــل  الخيـــار  البحريـــن  وجعـــل 

للمستثمرين.

أحمد الحجيريبسام الوردي 

لقاء الدوسري بوكيل الخارجية األميركية للتنمية

المنامة - ثينك سمارت

المنامة - بنا

الخرطوم - األناضول

وقعت حكومة الخرطوم والبنك 
أوروبيـــون،  ومانحـــون  الدولـــي 
اتفاقيـــة دعم بقيمـــة 370 مليون 
رئيـــس  بشـــكل  دوالر، تخصـــص 
فـــي  المحتاجـــة  األســـر  لدعـــم 
الوكالـــة  السودان.وبحســـب 
الســـودانية لألنبـــاء )ســـونا(، وقع 
الســـودان، وزيـــرة  عـــن حكومـــة 
االقتصادي  والتخطيـــط  الماليـــة 
هبـــة محمـــد علـــي، وعـــن البنـــك 
الدولـــي، المديـــر القطـــري عثمان 

دايون.
وتشمل المنحة مبلغ 200 مليون 
دوالر مـــن البنـــك الدولـــي، و170 
الســـودان  شـــركاء  مـــن  مليونـــا 
األوروبييـــن )االتحـــاد األوروبي، 
وهولنـــدا،  وإيرلنـــدا،  وألمانيـــا، 

والسويد(.
لدعـــم  المنحـــة  وســـتخصص 

بطريقة  الســـودانيين  المواطنين 
مباشـــرة، عبر برنامج دعم األسر، 
خاصة المتعففـــة منها، في وقت 
البـــالد مـــن تراجـــع  تعانـــي فيـــه 
فرص العمل وتزايد نســـب الفقر، 
 % 212 بلغـــت  تضخـــم  ونســـبة 

الشهر الماضي.
االنتقاليـــة  الحكومـــة  ووضعـــت 
لإلصالحـــات،  محليـــا  برنامجـــا 
يهـــدف إلـــى اســـتقرار االقتصاد، 
وتحســـين  التشـــوهات،  وإزالـــة 
وتعزيـــز  التنافســـية،  القـــدرة 

الحوكمة.
وبحســـب البنك الدولي، لم يحظ 
السودان بدعم منه منذ قرابة 29 
عاما، بالتزامن مع وضع اسمه في 
قائمة “الـــدول الراعية لإلرهاب”، 
تبعهـــا عقوبـــات اقتصاديـــة نتـــج 

عنها وقف المساعدات الدولية.

دعمًا من “البنك الدولي” للسودان

”FinHub 973“ البنك شريك إستراتيجي لـ “المركزي” في تدشين

“BisB” يطرح الهاكاثون “تحدي اإلسالمي لالبتكار”

اإلســـالمي  البحريـــن  بنـــك  وقـــع 
تعـــاون  اتفاقيـــة  مؤخـــًرا   )BisB(
البحريـــن  مصـــرف  مـــع  مشـــترك 
المركـــزي والتـــي أصبـــح بموجبهـــا 
للمختبـــر  اإلســـتراتيجي  الشـــريك 
أحـــدث   ،”FinHub 973“ الرقمـــي 
برمجـــة  واجهـــة  ابتـــكار  منصـــة 
التطبيقـــات مفتوحـــة وطنيـــة في 
أن  شـــأنها  مـــن  والتـــي  المملكـــة، 
تســـاهم في اختبار وتطوير حلول 
التكنولوجيـــا المالية بهدف تطوير 

القدرات الرقمية للزبائن.
 Fintech Galaxy وستتولى شركة
الكائنـــة بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
واجهـــة  منصـــة  وهـــي  المتحـــدة، 
مفتوحـــة  التطبيقـــات  برمجـــة 
واختبـــار  تطويـــر  تتيـــح   FinX22
ونشـــر حلول التكنولوجيـــا المالية، 
Fin- الرقمـــي  المختبـــر  “تشـــغيل 
Hub 973”، بينما سيتولى مصرف 
البحريـــن المركزي اإلشـــراف عليه 
بالكامـــل؛ حتى يتمكـــن من مراقبة 
المخاطـــر بشـــكل فّعـــال وإدارتهـــا 
اســـتباقًيا مـــع تعييـــن أي ضوابـــط 
محتملة تتعلق بالتقنيات الجديدة 
sand-  والمهددة وذلك ضمن بيئة

box آمنة.
الرقمـــي  المختبـــر  تدشـــين  وتـــم 
2020 ضمـــن  أكتوبـــر   20 بتاريـــخ 
إفتراضيـــة  حصريـــة  فعاليـــة 
والـــذي ُيعـــد ثمـــرة جهـــود تعاونية 
جمعـــت ما بيـــن مصـــرف البحرين 
الشـــركاء  مـــن  والعديـــد  المركـــزي 
مجلـــس  مثـــل:  اإلســـتراتيجيين، 
   ،ABC التنميـــة االقتصاديـــة، وبنك
البحريـــن  وبنـــك  بنفـــت،  وشـــركة 
وبنـــك  “إلـــى”،  وبنـــك  اإلســـالمي، 

البحرين الوطني.
وبهـــذه المناســـبة، وقـــال الرئيـــس 
التنفيذي لبنك البحرين اإلسالمي، 
حســـان جـــرار “يســـعدنا أن نتعاون 

المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  مـــع 
فـــي  الرائـــدة  البنـــوك  مـــن  وعـــدد 
البحرين لدعم مثل هذه المبادرات 
التعاونيـــة التي تعـــزز االبتكار على 
المســـتوى المحلـــي وتمكـــن قطاع 
التكنولوجيـــا المالية فـــي البحرين 
من االزدهار مما يساهم في ترسيخ 
مكانة المملكـــة كمركز للتكنولوجيا 
الماليـــة بين دول المنطقة. وبفضل 
العقلية المبتكرة لمصرف البحرين 
المركزي، أصبحت البحرين بالفعل 
بؤرة االبتـــكار المالي، مما يتيح لنا 
الوصول إلى منصات آمنة وتطوير 

حلول تقنية مالية قوية”.
عواقـــب  إلـــى  “بالنظـــر  وأضـــاف 
الجائحـــة الحاليـــة، أثـــرت أحـــدث 
مثـــل:  التكنولوجيـــا  توجهـــات 
والبيانـــات  االصطناعـــي  الـــذكاء 
الكبرى علـــى االقتصاد بوتيرة غير 
مســـبوقة؛ لذا تعد هذه الشـــراكات 
ضرورية لتحفيز االبتكار وتشجيع 
المنافســـة وتوليد األفـــكار وإيجاد 
حلـــول رقميـــة تحويلية في مجال 

التمويل لصالح القطاع واالقتصاد 
والمجتمع ككل”.

وقـــال محافـــظ مصـــرف البحريـــن 
المركزي، رشـــيد المعراج “يســـعدنا 
Fin-  اإلعـــالن عـــن إطـــالق منصـــة
الماليـــة  للتكنولوجيـــا   Hub 973
التـــي ســـتعزز من التحول الســـريع 
بشـــكل  الرقميـــة  الصيرفـــة  نحـــو 
خـــاص والتحول لالقتصاد الرقمي 

والذكاء االصطناعي بشكل عام”.
تداعيـــات  أثبتـــت  “لقـــد  وأضـــاف 
أهميـــة  كوفيـــد19-  جائحـــة 
الرقميـــة  الصيرفـــة  فـــي  التوســـع 
وتوفيـــر الحلول المناســـبة ألنظمة 
وقـــد  اإللكترونيـــة،  المدفوعـــات 
بشـــكل  المركـــزي  المصـــرف  أدرك 
مبكر أهمية تطوير البنية التحتية 
القطـــاع  فـــي  مســـتمر  بشـــكل 
المصرفي، ممـــا يضع المصرف في 
طليعة الجهـــات الرقابيـــة الداعمة 
لالبتـــكار لتصبـــح مملكـــة البحرين 
مـــن أبـــرز المراكـــز الماليـــة في هذا 
Fin-  المجال. ويؤكد إطالق منصة

Hub 973 من جديد رؤية مصرف 
البحرين المركزي تجاه التوسع في 
التكنولوجيـــا المالية وفتح المجال 
لالبتـــكار وتقديـــم منتجـــات مالية 

جديدة”. 
وســـيكون بنك البحرين اإلسالمي 
يطـــرح  إســـتراتيجي  شـــريك  أول 
هاكاثـــون حصري بعنـــوان “تحدي 
BisB In- لالبتـــكار  اإلســـالمي 
والـــذي   ”novation Challenge
ســـيقوم من خالله بتحدي شركات 
العالميـــة  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
العمليـــات  يدعـــم  حـــل  لتطويـــر 
االئتمانية بالبنك وقســـم الخدمات 
بغيـــة  وذلـــك  لألفـــراد  المصرفيـــة 
لـــدى  والمعرفـــة  العلـــم  إثـــراء 
المستشـــارين الماليين مـــع تطويع 
التعلـــم اآللي التكيفـــي عبر تطوير 
منصة متطورة ورفيعة المســـتوى. 
كما يتعين على المنصة أن تستفيد 
بشـــكل إســـتراتيجي من قوة جمع 
البيانات على نطاق واسع والذكاء 
االصطناعـــي لطـــرح رؤى مدعومة 
مـــن  الزبائـــن  لمحافـــظ  بالحقائـــق 
األفـــراد، مع التركيـــز باألخص على 
وســـيتطلب  المنتجـــات.  إقـــراض 
الحـــل النهائـــي الُمطور اســـتخراج 
البيانـــات المعقـــدة وتحليلهـــا؛ مـــن 
أجل دمـــج البيانات غيـــر المهيكلة 
بشـــكل فّعـــال كتوجهـــات الســـوق 
فـــي  البيانـــات  ونقـــاط  الرئيســـة 
عمليات تقديم الوســـيط والتاريخ 

والعامل المالي في سلوك الزبون.
رســـمًيا  الهاكاثـــون  انطلـــق  وقـــد 
بتاريـــخ 20 أكتوبر ويســـتمر تلقي 
الطلبـــات حتى تاريخ 27 ديســـمبر 
2020، والذي سيتبعه عدة جوالت 
من التقديم للمرشحين المختارين، 
حيث سيتم اإلعالن عن المتأهلين 
النهائيـــة خـــالل شـــهر  للتصفيـــات 

يناير 2021.

المنامة - بنك البحرين اإلسالمي

حسان جراررشيد المعراج 

الرياض - مباشر

“العشرين” تحذر من 
تأثير الفساد على النمو

ــعــشــريــن بــرئــاســة  حـــــذرت مــجــمــوعــة ال
الــســعــوديــة مــن الــتــهــديــدات الــمــتــزايــدة 
لــلــفــســاد وتــأثــيــره الــخــطــيــر عــلــى النمو 
العشرين،  مجموعة  وقالت  االقتصادي. 
في  المجموعة  لـــدول  وزاري  بــيــان  فــي 
الوقت  في  إنه  الفساد،  مكافحة  مجال 
الذي يُمر فيه العالم بهشاشة اقتصادية 
واجتماعية غير مسبوقة نتيجًة لجائحة 
التهديدات  على  ُنــشــدد  فإننا  كــورونــا، 
المتزايدة للفساد، والتأثير الخطير الذي 
ُتشكله هذه اآلفة على النمو االقتصادي.

 FinHub :المعراج
973 ستعزز 
التحول نحو 

الصيرفة الرقمية
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يتلقى الطلبات 
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Vacancies Available
R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of
  MASON 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

Alomran General Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17792777  or  ALOMRAN99@GMAIL.COM 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

FADHEL EBRAHIM EDHRABOOH / SAQER ALSAFON - 8146 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33849736  or  ALJAZEERICD@GMAIL.COM 

HUSAIN ABDULLA ALI ZAYED (GAYB AL KIR 1 / 10874) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39877836  or  ESSAM-73@HOTMAIL.COM 

Look gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER-HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33637766  or  mohd.alSENDALA@gmail.com 

SPONGE BOB ICE CREEM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17737583  or  Hanano.herz71@Gmail.com 

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

  MANAGER (OFFSHORE BRANCHES UNIT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17537743  or  Recruitment.bh@heston.net 

TEXTAR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39643426  or  M_DARWESHAUTO@HOTMAIL.COM 

METRO SHOES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39898185  or  emadali6366@gmail.com 

UM RANIA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33546738  or  UMALI6030@GMAIL.COM 

ALKUWAITI FOR ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672254  or  alkuwaiti74@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 

ZORYA UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

 39644581  or  ajohn1974@gmail.com 

MINDS UNITED NETWORK 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER NETWORK ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77008809  or  jsjm111@hotmail.com 

AL MEABAD WOODEN WORK 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39656080  or  Malmabad@gmail.com 

REMAL AL-KHALEEJ CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37724544  or  RAMLA.ABDULLA7@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

MARIA FOR PRODUCTION OF ALUMINIUM DISHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77606077  or  MARIAPAK@BATELCO.COM.BH 

GOLD ZONE JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212914  or  BR.HN@HOTMAIL.COM 

SALWA AMIN INTERIORS 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17717229  or  INFO@SALWAAMIN.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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 

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

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

Mr. sparkle cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33331155  or  JSHAIBANI@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

USMANS VILLAGE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33704554  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

Pretty man gents saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 37732772  or  KHALIFA_ZAMAN@HOTMAIL.COM 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

ALYAQOOT ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33474828  or  MEMEE.28@HOTMAIL.COM 

SKY LINE MECANCAL AND ELECTRCAL EQUIPMENTS MAINTENENCE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39674559  or  isa@bahraintsc.com 

GLINKS INTERNATIONAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242566  or  ZHFN90@GMAIL.COM 

Al Manazel Al Asrya Real Estate Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 33338264  or  GM.ASFOOD@GMAIL.COM 

Friends laundry 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 37777604  or  JAFCHENNAI@YAHOO.CO.IN 

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

  DIRECTOR OF ADMINISTRATION & FINANCIAL AFFAIRS 
 suitably qualified applicants can contact

 77110707  or  mahmoud.aamer@dhamanmedical.com 

Mado  Cafe and restaurant Co SPC 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

Sea cat cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33499120  or  KAMANIAYOMA@GMAIL.COM 

Fiori Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 38441133  or  YJASSIM@HOTMAIL.CO.UK 

AL ALAYAN COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36988922  or  ASIAALA7ZAN@GMAIL.COM 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

Columbia Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  UMM-HATIM@OUTLOOK.COM 

Impression for marketing & General Trade W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 66664485  or  becloser16@yahoo.com 

Boutique Flower and Moon 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32141119  or  RABAB9898@GMAIL.COM 

Bright Way Cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33325027  or  PDC434@GMAIL.COM 

Bright Way Cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33325027  or  PDC434@GMAIL.COM 

New Moon Installation Sanitary Ware 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SHAKEEL8607@YAHOO.COM 

SHINING STAR CONTRACTING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17785394  or  OK.ALDOY@GMAIL.COM 

CITYLINK Trading Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17484006  or  AJASALEH@YAHOO.COM 

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 

TRANSWORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36361331  or  ALOMARGAHANIM@YAHOO.COM 

OLT Investment International Company (B.S.C) (C) 
has a vacancy for the occupation of

  COMPLIANCE AND MONEY LAUNDERING OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17134064  or  GHAWI@OLTINVESTMENT.COM 

Megatek gate for Trading and services 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 37373766  or  AHMED@MEGATEKBH.NET 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

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

  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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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 

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 

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 

ABRAJ ALKHAMIS TRADING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

BIN NASS CLENING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36858085  or  CLEDERAJOWELYN@YAHOO.COM 

MERKAVA COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34114218  or  MERKAVABH@HOTMAIL.COM 

Nuzul Constructions And Interior Design W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38888784  or  mseyadi@nuzulgroup.com 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33629071  or  human.resources@binrajab.co 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

A 10 SWEETS & MATHAI.. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33303930  or  PACMAN169@GMAIL.COM 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33725553  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

MOHAMMED EBRAHIM SALIM ALBOAINAIN / ALWADHEHE 8235 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17773367  or  ebrahimmohamed609@gmail.com 

ADNAN JAWAD ADNAN ALI HASHEM ( ADNAN4 \ 11359 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17262561  or  ADHASHIM1@GMAIL.COM 

SUHAIB ALRUMI CAMPING FOR HAJJ & OMRA 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39755006  or  SUHAIBALROOMIBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG 

LIBEIRUT CAFETERIA AND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66664555  or  SASJSMSN@GAMELI.COM 

Relax For Events Management SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33977736  or  qaiser.nadeem786@gmail.com 

Al Sada  Furniture W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551292  or  ALSADAANWAR@GMAIL.COM 

Noor alsalam reservations 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33422320  or  BUABO0OD89@GMAIL.COM 

NAVEED CARGO HANDLING CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33720981  or  ISLAMENTERPRISES@GMAIL.COM 

Sports time sewing 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33774455  or  ALZUBARI123456@GMAIL.COM 

JANNAT FURNITURE WORKSHOP CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17229417  or  WADIALJANNAT@GMAIL.COM 

AZILON DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER (ADMINISTRATIVE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17044222  or  AZILONSERVICES@GMAIL.COM 

BLACK BOX ENTERTAINMENTS PLUS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39529961  or  KPCONSULTING2000@GMAIL.COM 

Stanford Medical Center W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST(CLINIC) 
 suitably qualified applicants can contact

 17252456  or  SRAGAB@DOCTORS.ORG.UK 

NEW AL SHAZED Other BUSINESS SUPPORTING SERVICES company S.P.C O 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33637959  or  IQBALNEWLIFE@YAHOO.COM 

PROTEIN BANK CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 
 suitably qualified applicants can contact

 35119404  or  shahiduddin.66786@gmail.com 

AlDereiah Corner Furniture Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33639941  or  ALSQAFMSHTAQ@GMAIL.COM 

Juice for you s.p.c. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

H Q Z RELAX SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33977736  or  QAISER.NADEEM786@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

KATALONI CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274714  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

Arla Foods S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17464523  or  mohmr@arlafoods.com 

MOAZZEM CONSTRUCTION - BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34407337  or  MOAZZEMHOSSAN@HOTMAIL.COM 

M S Y CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33287861  or  DDRAMJID@GMAIL.COM 

SALEH TAHER CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33303946  or  MASTANALITECHNICALLLC@GMAIL.COM 

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 

MENTOR MANAGEMENT S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  KHAWLA.ALKHALIFA@HOTMAIL.COM 

URBAN WAVE FURNITURE CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39269034  or  IQBALARCHI5@GMAIL.COM 

AFNAN FURNITURE & TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 13106803  or  MUMAZIN@BATELCO.COM.BH 

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

  SUPERINTENDENT(MECHANICAL MAINT.) 
 suitably qualified applicants can contact

 32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

Zaroka Construction  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34406002  or  MUHAMMADNAVEEDQAZI@GMAIL.COM 

The Frying Scotsman S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17400210  or  CEO@BAHRAINFRONTLINE.COM 

Janop Al Khair for Vegetables & Fruits Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33553155  or  JANOP.ALKHAIR.BH@GMAIL.COM 

FRASCATI Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17600677  or  ADEL@FRASCATI.CO 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39394238  or  XTRIMBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALNAHDA AUTO CARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39848900  or  BUAZIZ6400@GMAIL.COM 

N R O CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36240595  or  ASADALIBH9@GMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

FEROZA STAR FACILITIES SUPPORT SERVICES CO.- BAHRAINI PARTNERSHI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36428158  or  ZARIF900BH@GMAIL.COM 

FEROZA STAR FACILITIES SUPPORT SERVICES CO.- BAHRAINI PARTNERSHI 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 36428158  or  ZARIF900BH@GMAIL.COM 

ABBAS AHMED ALI SALMAN / SEFSTAY - 5188 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39955895  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

ALI ABDULHUSAIN ISA AHMED / ZUBARAH / 7423 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39669117  or  EDRISIGROUP@GMAIL.COM 

RASHID HAMEED PHYSIOTHERAPY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34347575  or  RASHID_1302@YAHOO.COM 

MUSTAFA ABDULRAHIM HAFEDH JALALI 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17728879  or  apollobahain@gmail.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 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

  MACHINE OPERATOR 
 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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.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 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464729  or  hussain.mansoor@engie.com 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LEAD MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464729  or  hussain.mansoor@engie.com 

TEA TIME PLEASURE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

CITY CANYON CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66633465  or  CITYMANAMA@GMAIL.COM 

ABDULLA JASSIM JABUR ALRUMAIHI ‘JALSAT ALKHAIR’ 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17840061  or  alromahiali@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17262262  or  hr.s@ekkanoo.com.bh 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

SPEEDY MOTOR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17682999  or  SPEEDY@BATELCO.COM.BH 

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

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

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17727063  or  ali.m@bfginternational.com 

Uco Engineering W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730816  or  MKAIKSOW@BAKGROUP.NET 

Uco Engineering W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROAD-ROLLER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17730816  or  MKAIKSOW@BAKGROUP.NET 

Fakhroo Pharmacy 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17342146  or  FUADFAKHROO@GMAIL.COM 

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.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 

MIRZA ALI ABDULNABI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33298802  or  MAHMOODMIRZA1@HOTMAIL.COM 

WITH U 24 W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ALMASHAT SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 36852221  or  SAMEERALFAYEZ99@HOTMAIL.COM 

BENT ALMULOOK ABYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39455449  or  FALJALAHMA1@GMAIL.COM 

MASTER MUSIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39455449  or  AKAVALAPPIL@YAHOO.COM 

VEDA SYSTEMS SOLUTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39612227  or  info@vedabahrain.com 

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

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

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

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

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

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

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.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 

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 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LEAD MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464729  or  hussain.mansoor@engie.com 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464729  or  hussain.mansoor@engie.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

IQBAL MOHAMMED TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17253954  or  HAJIASHFAQ40@GMAIL.COM 

ISA GHAITH CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33178878  or  WEHELP4U@GMAIL.COM 

AL GHAITH ALLUMINIUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33178878  or  WEHELP4U@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.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 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

Almadina goldsmith 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 36299953  or  abdulaziz-ahmed@live.com 

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

Al Rashid Group B.S.C. (Closed) 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17116223  or  khadija.jamsheer@arg.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 

Khalid altamimi for cargo 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17210911  or  khalid4good@gmail.com 

FARAH CONTAINERS AND TROLLEYS MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39602377  or  AHALARADI@YAHOO.COM 

AL WAHAJ CAFTIRIYA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17325614  or  alinaser.bayan@gmail.com 

CEBARCO BAHRAIN S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

HALLIBURTON WORLDWIDE LTD. 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMIST (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33514499  or  SULTAN.AL-SHEHRI@HALLIBURTON.COM 

MAJED UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34010322  or  AZOOZ9269@HOTMAIL.COM 

MANAMA PRINTING PRESS  WLL 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17253399  or  MANAMAPRINTER@GMAIL.COM 

MAX FIX CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17552494  or  SAWSANKAZEROONI@GMAIL.COM 

2022 gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36161323  or  SABREYA_1967@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 

Almoayyed Fire and Safety Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

NATIONAL MARINE DREDGING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17786665  or  sayed.saeed@nccbahrain.com 

7 Tea House for Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293366  or  MAJEED.SHARAF@LEARN-BH.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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

SAMA Reddy marketing spc Owned By SRINIVAS REDDY SAMA 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888093  or  SRINI.NIKHEEL@GMAIL.COM  
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األحمــر بالبحــر  االنقالبيــة  المليشــيات  ُيــدٍرب  اهلل  حــزب 

نظــام إس- 400 ال يتوافــق مــع أنقرة كحليف لـ”األطلســي”

مقتل 13 حوثيا بهجوم للجيش شرقي اليمن

واشنطن تنّدد باالختبار التركي لصواريخ روسّية

أفــاد مصــدر عســكري حكومي فــي اليمن، أمس ، بمقتل 13 مســلحا من 
جماعة الحوثي، بينهم مســؤول مجموعة مســلحة، في هجوم للجيش، 
شــرقي البالد.وفــي تصريــح لوكالــة األناضــول، قــال ضابــط بالجيــش 
اليمنــي، مفضــال عــدم الكشــف عــن هويتــه، إن “الجيــش هاجــم، فجــر 

السبت، مواقع للحوثيين في جبهة المخدرة، غربي محافظة مأرب”.

وأضـــاف المصـــدر، أن “الجيـــش تمكن 
خـــال الهجـــوم مـــن قتـــل 13 مســـلحا 
حوثيـــا، بينهـــم هشـــام الســـقاف، وهـــو 

مسؤول مجموعة مسلحة”.
وأشـــار أن الهجـــوم أســـفر أيضـــا عـــن 
كان  مواقـــع  علـــى  الجيـــش  ســـيطرة 
يتمركـــز فيهـــا عناصـــر الحوثـــي، دون 
اإلشـــارة لوقوع أي خســـائر بشـــرية أو 

مادية في صفوف القوات الحكومية.
علـــى صعيـــد متصـــل، كشـــفت مصادر 
هللا  حـــزب  مـــن  خبـــراء  أن  مطلعـــة 
معســـكرات  علـــى  يشـــرفون  اللبنانـــي 
تابعة لميليشـــيات الحوثـــي االنقابية 
مـــن محافظـــة  فـــي مناطـــق متفرقـــة 

اليمن.وحـــددت  غـــرب  الحديـــدة 
المصـــادر مواقع 7 معســـكرات تنتشـــر 
شـــرق وشـــمال مدينة الحديدة وقرب 
ســـواحل البحـــر األحمـــر شـــمال غربي 
لتأميـــن تهريـــب  محافظـــة الحديـــدة، 
األســـلحة اإليرانيـــة وتهديـــد الماحـــة 
الدوليـــة، وأهمها معســـكر تطلـــق عليه 
الميليشـــيات “الرســـول األعظـــم” فـــي 

منطقة القناوص.
ويضم المعســـكر خبـــراء من حزب هللا 
المجاميـــع  قـــادة  بتدريـــب  ويختـــص 
الحوثيـــة التـــي ُيقـــدر عدُدهـــا بحوالي 
400 عنصـــر يتلقـــون دورات تدريبيـــة 
علـــى قيـــادة المجاميـــع التي ســـتتولى 

قيـــادة مـــا يســـمى بـ”ألويـــة المغاويـــر”، 
وهـــي نســـخة مـــن ألويـــة ميليشـــيات 

الحشد الشعبي في العراق.
 وقد أظهرت لقطات مصورة مجموعة 
مـــن عناصـــر ميليشـــيا الحوثـــي وهـــي 
تتلقـــى التدريبـــات فـــي محيـــط أحـــد 

موانئ الحديدة.
الشـــرعية  اليمنيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
دعـــت، الخميـــس، بقية دول وشـــعوب 
المنطقـــة العربيـــة إلـــى “عـــدم االكتفاء 
فـــي  يحـــدث  ممـــا  المتفـــرج”  بموقـــف 
اليمـــن من عـــدوان إيرانـــي يهدد األمن 

اإلقليمي والدولي.
وأكـــدت الحكومة أنهـــا تخوض، بدعم 
وإســـناد مـــن تحالـــف دعـــم الشـــرعية 
بقيـــادة الســـعودية، “معركـــة تاريخيـــة 
فاصلـــة للتصـــدي للمخطط التوســـعي 
الفوضـــى  اإليرانـــي، وسياســـات نشـــر 

واإلرهاب في المنطقة”.
جـــاء ذلـــك فـــي بيـــان لوزيـــر اإلعـــام 
اليمنـــي، معمـــر اإلرياني، الـــذي أكد أن 
التحـــركات اإليرانيـــة األخيرة كشـــفت 
بوضـــوح حقيقـــة المعركـــة التـــي تدور 

في اليمن منذ خمسة أعوام.

دانت الواليـــات المّتحـــدة تجربة تركيا 
لمنظومة صواريخ إس400- الروســـّية، 
محـــّذرًة مـــن أّن العاقـــات الدفاعّية مع 
هـــذا الحليف االســـتراتيجي العضو في 
حلف شـــمال األطلســـي قـــد تتأّثـــر “في 

شكل خطير” جّراء ذلك.
البنتاغـــون  باســـم  المتحـــّدث  وقـــال 
جوناثـــان هوفمـــان، إّن “وزارة الدفـــاع 
األميركّية تدين بأشّد العبارات االختبار 
الـــذي أجرته تركيا في 16 اكتوبر لنظام 
الدفاع الجـــّوي إس400-، وهـــو اختبار 

طّيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  أّكـــد 
إردوغان، أمس حدوثه. 

علـــى  واضحـــًا  كان  “موقفنـــا  وأضـــاف 
الـــّدوام ولـــم يتغّيـــر: نظـــام إس400- ال 
يتوافـــق مع االلتزامات التي تعّهدت بها 
تركيا بصفتهـــا حليفًا للواليات المتحدة 

وحلف شمال األطلسي”. 
وتابـــع “نحن ُنعـــارض اختبار تركيا هذه 
المنظومـــة، وقـــد تكـــون لذلـــك عواقب 

وخيمة على عاقاتنا الدفاعّية”.
وكانـــت وســـائل إعـــام تركّيـــة أّكـــدت 

لنظـــام  اختبـــار  أّول  أجـــرت  انقـــرة  أّن 
إس400- فـــي 16 أكتوبـــر، وهـــو نظـــام 
أثار شـــراؤه غضـــب الواليـــات المّتحدة 
الحلـــف  فـــي  لتركيـــا  آخريـــن  وحلفـــاء 
بـــاده  أّن  إردوغـــان  وأّكـــد  األطلســـي. 
أجـــرت األســـبوع الماضـــي أّول اختبـــار 
للمنظومـــة الروســـّية، مقّلاً مـــن أهّمية 

االنتقادات األميركّية.
اســـطنبول  فـــي  لصحافّييـــن  وقـــال 
جـــرت  االختبـــارات  صحيـــح.  “هـــذا 
علـــى  رّدًا  وأضـــاف  وســـتتواصل”. 

رأي  نطلـــب  “لـــن  واشـــنطن  انتقـــادات 
األميركّيين في ذلك”.

عواصم - وكاالت

واشنطن - وكاالت

الجزائر - وكاالت

أعلنت الرئاســـة الجزائرية، أمس 
عبـــد  الرئيـــس  دخـــول  الســـبت، 
المجيـــد تبـــون فـــي حجر صحي 

لمدة 5 أيام.
وجاء فـــي بيان الرئاســـة “بعدما 
تبيـــن أن العديـــد مـــن اإلطـــارات 
الجمهوريـــة  برئاســـة  الســـامية 
ورئاســـة الحكومـــة، قـــد ظهـــرت 
عليهم أعراض اإلصابة بفيروس 
كورونـــا، نصـــح الطاقـــم الطبـــي 
الجمهوريـــة،  رئيـــس  للرئاســـة، 
بمباشـــرة حجـــر صحـــي طوعي، 
لمدة خمســـة أيـــام ابتداء من 24 
وزارة  2020”.وأعلنـــت  أكتوبـــر 
الصحـــة الجزائريـــة الجمعـــة عن 
جديـــدة  إصابـــة   273 تســـجيل 
بفيـــروس كورونا ووفاة 9 خال 

24 ساعة.
وأوضـــح المكلـــف باإلعـــام عـــن 
لجنـــة المتابعـــة ورصـــد فيروس 
كورونا ارتفاع حصيلة اإلصابات 
مؤكـــدة  حالـــة   55630 إلـــى 
بالفيـــروس، في حين وصل عدد 

 1897 إلـــى  بكورونـــا  الوفيـــات 
حالة وفاة.

بينمـــا تماثلت 170 حالة للشـــفاء 
مـــن فيـــروس كورونـــا خـــال24 
ســـاعة، ليصـــل عـــدد المتعافيـــن 

38788 حالة.
وأكـــد وزيـــر الصحـــة الجزائـــري، 
عبـــد الرحمـــن بن بوزيـــد أن عدد 
اإلصابات المســـّجلة يوميا وعدد 
الوفيـــات جراء الوبـــاء منخفض 

بالمقارنة مع دول أخرى “.

الرئيس الجزائري بالحجر الصحي

أديس أبابا - وكاالت

أكدت إثيوبيا، أمس  في تصريح جديد 
حول ملف سد النهضة أنها “لن تستسلم 
لعـــدوان، ولن تعتـــرف بحـــق قائم على 
معاهـــدات اســـتعمارية”، مشـــددة علـــى 
التوصـــل إلـــى تســـوية ســـلمية لألزمـــة، 
وذلـــك بعد أن انتقـــد الرئيس األميركي 
أديـــس أبابا علـــى خلفّية خـــرِق االتفاق 
الذي توســـطت فيه الواليـــات المتحدة 
لحل الخاف بشـــأن الســـد بيـــن إثيوبيا 
ومصر والسودان، كما استدعت السفير 
األميركـــي فـــي أديس أبابا الســـتيضاح 

التصريحات.
وقال مكتب رئيـــس وزراء إثيوبيا آبي 
أحمـــد فـــي بيـــان عـــن ســـد النهضـــة “ال 
تزال التصريحات عن تهديدات حربية 
إلخضـــاع إثيوبيـــا لشـــروط غيـــر عادلة 
التهديـــدات  “هـــذه  أن  كثيرة”.واعتبـــر 
هـــي  اإلثيوبيـــة  للســـيادة  واإلهانـــات 
انتهاكات مضللة وغير مثمرة وواضحة 

للقانون الدولي”.
وجـــدد البيـــان “االلتـــزام بالتوصل لحل 
ســـلمي لمســـألة ســـد النهضة بنـــاء على 
التعاون وعدم التدخل والثقة المتبادلة 

ومبدأ االستخدام العادل”.
وزارة  أعلنـــت  فيمـــا  ذلـــك  يأتـــي 
الخارجيـــة اإلثيوبيـــة علـــى “فيســـبوك” 
اســـتدعاء السفير األميركي الستيضاح 
تصريحـــات الرئيـــس ترمـــب حول ســـد 
النهضة. وأكد وزير الخارجية األثيوبي 
أن التصريح حول ســـد النهضة وعملية 
التفاوض “مضلل وخاطئ” ألن الســـد ال 

يوقف تدفق مياه النيل.

إثيوبيا ترفض التهديد بتفجير “النهضة”

طرابلس - وكاالت

النـــواب  مجلـــس  رئيـــُس  وصـــل 
المغـــرب،  صالـــح  عقيلـــة  الليبـــي 
أمس الســـبت، فـــي ثانـــي زياراته 
أشـــهر. ثاثـــة  خـــال  الرســـمية 

صالـــح  أن  أوضحـــت  مصـــادر 
ســـيجري محادثـــات رســـمية مـــع 
نظيـــره المغربي الحبيـــب المالكي 
غـــدا االثنيـــن ، ومـــن المرتقـــب أن 
يجـــري مباحثـــات رســـميًة أخـــرى 
مع وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة.وقـــد وّقـــع طرفـــا النـــزاع 
فـــي ليبيـــا الجمعـــة “اتفاقـــا دائمـــًا 
بـ”مفعـــول  النـــار”  إطـــاق  لوقـــف 
فـــوري” بعـــد محادثات اســـتمرت 
خمســـة أيـــام جـــرت فـــي جنيـــف 
برعايـــة األمـــم المتحدة.ووصفت 
رئيسة بعثة األمم المتحدة للدعم 
في ليبيا باإلنابة ستيفاني وليامز 

التاريخـــي”.  بـ”اإلنجـــاز  االتفـــاق 
يشـــكل  “اإلنجـــاز  هـــذا  أن  ورأت 
نقطـــة تحـــول هامة نحـــو تحقيق 
الســـام واالســـتقرار فـــي ليبيـــا”.

كمـــا رحـــب األميـــن العالـــم لألمـــم 
المتحـــدة باالتفـــاق، موضحـــا أنه 
نحـــو  أساســـية”  “خطـــوة  يمثـــل 

الســـام واالســـتقرار. أمـــا جامعة 
الـــدول العربيـــة، فوصفـــت اتفاق 
وقف إطاق النار الدائم في ليبيا، 

باإلنجاز الوطني الكبير.
نائـــب  رحـــب  فيمـــا  ذلـــك  يأتـــي 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفـــاق أحمـــد معيتيـــق بتوقيـــع 
اتفـــاق وقف إطاق النـــار وجميع 
المبـــادرات الوطنية الســـاعية للم 
شمل الليبيين وحل األزمة نهائيًا.
بدورهـــا رحبت الواليات المتحدة 
باالتفاق، وحّثـــت الجهات الفاعلة 
داخليا وخارجيا على دعم تنفيذه 

بحسن نّية.
إن  األوروبـــي  االتحـــاد  وقـــال   
االتفاق أساسي الستئناف الحوار 
السياســـي، وأكـــد اهميـــَة تطبيـــق 

بنوده.

عقيلة صالح 

ــاتـــفـــاق وقــــف إطـــــالق الــنــار تــرحــيــب دولـــــي بـ
عقيلة يبحث األزمة الليبية بالمغرب

بغداد - الحدث.نت

يســـتعد ناشـــطون عراقيون للخروج في تظاهرات، اليوم 
األحد، بمناســـبة مرور عام علـــى االحتجاجات التي دعت 
إلـــى محاربة الفســـاد واإلطاحـــة بالطبقة السياســـية.وفي 
تحرك قبيل التظاهرت، شكل ناشطون كيانا سياسيا باسم 

“جبهة تشرين” يشمل 21 تنسيقية تمثل المتظاهرين.
بيان باســـم الحراك فـــي العراق أوضح أن تشـــكيل “جبهة 
تشـــرين” جـــاء لتنســـيق عمل تنســـيقيات التظاهـــرات في 

العاصمة بغداد والمحافظات األخرى.
وعـــززت الســـلطات العراقيـــة األمـــن، ووضعـــت حواجـــز 
خرســـانية جديدة حول ســـاحة التحرير التي من المتوقع 
أن تتركـــز التظاهرات فيها، والتي يفصلها جســـر فقط عن 

المنطقة الخضراء المحصنة.
يأتـــي ذلك فيمـــا أعلنت وكالـــة األنباء العراقيـــة أن وزارة 
الداخليـــة أجـــرت اتصـــاالت وتفاهمـــات مع قـــادة الحراك 

والناشطين تؤكد أن التظاهرات ستكون حضارية.
وكشف قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن تأمين المنطقة 
الخضراء اللواء الركن حامد الزهيري أنه تم تجريد قواته 
مـــن الســـاح، وذلـــك بالتزامـــن مع حلـــول الذكـــرى األولى 

لتظاهرات أكتوبر.
وأكـــد الزهيـــري بأنهم موجـــودون أساســـًا لحمايـــة كرامة 
وأرواح المواطنيـــن وألجل المواطـــن، مطالبًا المتظاهرين 
الســـلميين أيضًا بضبط النفس أثناء تظاهرهم، كي يكون 
الجيش والشـــرطة والشـــعب يدًا واحـــدة ألجل حفظ أمن 

البلد وتحقيق تلك المطالب.
ومـــن جهته، أكد قائد عمليات ســـومر فـــي الجنوب اللواء 
الركـــن عمـــاد مجهول أنه تم إعداد خطـــة لتطبيق القانون 

وحماية المتظاهرين من المندسين.

تشكيل كيان سياسي يضم 21 تنسيقية تمثل المتظاهرين
العراق: تعزيزات أمنية عشية ذكرى االحتجاجات

نيويورك - وكاالت

األمـــم  عـــام  أميـــن  أعـــرب 
أنطونيـــو  المتحـــدة 
غوتيريش، أمس، عن أمله 
بـــأن يعـــزز اتفـــاق التطبيع 

وإســـرائيل  الســـودان  بيـــن 
السام في المنطقة.

جاء ذلك في بيان أصدره ســـتيفان 
دوجاريـــك المتحدث باســـم األمين 
العـــام لألمـــم المتحـــدة تعقيبا على 
اإلعـــان عـــن تطبيع العاقـــات بين 

السودان وإسرائيل.
أحيـــط  “غوتيريـــش  البيـــان  وقـــال 
المتحـــدة  الواليـــات  بإعـــان  علمـــا 
وإســـرائيل والســـودان عـــن اتفـــاق 
لتطبيـــع العاقـــات بيـــن األخيرتين، 
ويأمـــل أن تعـــزز االتفاقيـــة الســـام 
واالزدهـــار االقتصـــادي فـــي منطقة 

القرن األفريقي والشرق األوسط”.
األمـــم  “تبقـــى  البيـــان:  وأضـــاف 

المتحـــدة ملتزمة التزامـــًا كاماً 
جمهوريـــة  جهـــود  بدعـــم 
السودان لتحقيق االنتعاش 
واالقتصـــادي،  االجتماعـــي 
واالســـتقرار واالزدهـــار لجميـــع 
شعوب السودان والمنطقة بأسرها”.
وكان  وزيـــر الخارجيـــة الســـوداني 
المكلـــف عمـــر قمـــر الدين، قـــال  إن 
الحكومـــة االنتقاليـــة وافقـــت على 
إســـرائيل،  مـــع  العاقـــات  تطبيـــع 
عليـــه  “المصادقـــة  أن  موضحـــا 
األجســـام  اختصـــاص  مـــن  تظـــل 
األنبـــاء  وكالـــة  وفـــق  التشـــريعية”، 

الرسمية.
الدولـــة  الســـودان  يصبـــح  وبذلـــك 
تبـــرم  التـــي  الخامســـة  العربيـــة 
اتفاقيـــة تطبيـــع مـــع إســـرائيل، بعد 
 ،)1994( واألردن   ،)1979( مصـــر 

واإلمارات والبحرين )2020(.

غوتيريش يتطلع لتعزيز السالم بالشرق األوسط
واشنطن - أف ب

الشـــيوخ  مجلـــس  بـــدأ 
مناقشـــاته  األميركـــي 
تعييـــن  بشـــأن  األخيـــرة 
القاضيـــة المحافظـــة إيمي 

كونـــي باريـــت التي رشـــحها 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب لتشـــغل 

مقعـــدا فـــي المحكمـــة العليـــا، في 
وقت يســـعى ســـيد البيت األبيض 
لتحقيق نصر جديد قبل انتخابات 

الثالث من نوفمبر. 
وأكـــد الجمهوريـــون عزمهـــم على 
تعييـــن  علـــى  اإلثنيـــن  الموافقـــة 
القاضية علـــى الرغم من مناورات 
الديموقراطيين لتأجيل القرار في 
مســـتهل المناقشـــات فـــي مجلس 

الشيوخ.
وقال زعيم الغالبية الجمهورية في 
مجلس الشـــيوخ ميتـــش ماكونيل 
“نحـــن هنـــا للنظـــر فـــي المؤهـــات 

االســـتثنائية” للقاضيـــة إيمـــي 
وأضـــاف  باريـــت.  كونـــي 
“لنبدأ العمـــل” من دون أن 
يخفي عزمه على اإلسراع 
اإلجراءات.وأشـــاد  هـــذه  فـــي 
بمؤهـــات باريـــت لشـــغل المقعـــد 
التاسع الشاغر في المحكمة العليا، 
رافضـــا اتهامـــات الديموقراطييـــن 
بأنـــه تخلـــى وترامـــب عـــن قواعد 
مبتعـــة غير مكتوبـــة باالمتناع عن 
القيـــام بـــأي تعيينـــات قبـــل وقـــت 

قصير من موعد االنتخابات.
وقـــال ماكونيل فـــي قاعة مجلس 
“مرشـــحة  باريـــت  إن  الشـــيوخ 
متميزة مناســـبة بشـــكل استثنائي 
لهذا المنصـــب”، مؤكدا أنها “أثبتت 
القانونيـــة  بالخبـــرة  تتمتـــع  أنهـــا 
القضائيـــة  والطبيعـــة  العميقـــة 

النزيهة “.

“الشيوخ األميركي” يناقش تثبيت قاضية بالمحكمة العليا

ــاكــات جـــديـــدة بين  ــب انــدلــعــت اشــت
القوات األذربيجانية وقوات أرمنية 
في إقليم ناغورنو قره باغ، بعد يوم 
أجريت في واشنطن  من محادثات 
ــنـــت  ــلـ ــال.وأعـ ــتـ ــقـ ــدف إنــــهــــاء الـ ــهــ ــ ب
عن  ــيــجــان  أذرب فــي  الـــدفـــاع  وزارة 
والمناطق  اإلقليم  في  قتال  نشوب 
به. وقالت إن مناطق في  المحيطة 
لقصف  تعّرضت  وقوبادلي  التشين 
صاروخي ونيران مدفعية من داخل 

األراضي األرمينية.

 جوناثان هوفمان

الرئيس الجزائري

جبهة ناغورنو قره 
باغ تشتعل مجددا

عواصم - وكاالت
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الحيـــاة ســـباق مـــع النجاح إذا كنـــت بفريق يشـــارك بصنع الفوز، ال أن تســـتولي عليه 
وحـــدك، الكثيـــر منا ســـباقه نحـــو الهاوية، ويظن أنه ســـباق النجاح والفـــوز والتغلب 
على الحياة بتحقيق نصر مؤزر حينما يكتســـح كّل شـــيء أمامه ويدوس على القيم 
اإلنســـانية، بـــل يدهس كّل من يقـــف بطريق ظفره المكلل بهالـــة النصر على الجميع، 
هـــذا الســـباق المحموم ال يعكس لدى البعض طاقـــة العمل اإليجابية وال اإلقبال على 
الحيـــاة بروح المثابـــرة وتحقيق الذات باإلنجاز، بل ما أعنيه هـــو أولئك الذين باعوا 
أرواحهـــم للفـــوز بأي ثمن حتى لو أدى ذلك الكتســـاح قيم ومبادئ العيش اإلنســـاني 
ولو دهســـوا غيرهم بســـبيل بلوغ المجد! مستنفدين جّل طاقاتهم في الغدر وخيانة 
ضميرهـــم ببيعـــه حتى ال يســـكنهم أو يؤثـــر عليهم، ثم بخيانة غيرهم ممن اشـــتغلوا 
معهـــم ورافقوهـــم بطريق النجاح الذي عادة ما يؤسســـُه فريق عمل تكاتف لتحقيق 
هـــدف حضاري غير مســـبوق بأي إطـــار أو مجال ثقافي أو تجاري أو حتى سياســـي 
رغم مســـتنقع السياســـة، الحياة نجاح إذا حققته وحدك فأنت أحق به، لكنه يتحول 

لجريمة إذا سرقتُه من فريقك الذي أسس النجاح معك.
ظاهرة مجتمعنا بهذا الزمن انسحاق الضمير تحت وطأة أنانية النجاح، سرقة جهد 
اآلخرين عالمة مميزة لدى البعض ولكن ذلك ال يلغي عشـــرات قصص الفوز الفردي 

الذي وراءه روح مبدعة وابتكار ذاتي نابع من ذات إنسانية تسعى لالبتكار، متسلحة 
بقيم إنســـانية عظيمة نابعة من وفاء المرء لذاته ومجتمعه ومحبيه، ألنه خرج من 
منعطف اإلنســـانية العظيمة التي اكتســـبها من وعي وثقافة وحب للحياة ال يشـــوبه 
الحســـد واألنانيـــة، لماذا برأيكـــم تتراكم ظاهرة القفز على اآلخرين وســـرقة جهدهم 
واالستيالء على مشاريعهم؟ لم تكن حياتنا منذ أمد بعيد بهذه الدرجة من األنانية، 
لكن إيقاع العصر وطبيعة المنافســـة وشـــراهة المال والجاه والمكانة اســـتولت على 
النفـــوس بصـــورة غير مســـبوقة، حّولـــت اإلنســـان أو بعضا منه إلى حيـــواٍن مفترس 
ال يـــرى بالغابـــة إال نفســـه، فراح يصـــارع ويفتعل الحـــروب الوهميـــة، يغلفها بمظاهر 
المثابرة والدأب، ليخفي نيته بســـرقة ثمرة غيره حتى تســـتغرب لجوقة المصفقين 
لـــه عندمـــا يخرج منتشـــًيا كما ظن بتحقيق نصـــره الوهمي الذي ســـيتركه الحًقا ألن 
الحياة قصيرة أكثر مما نعتقد دون أن يســـعد ويســـتمتع بتلك االنتصارات التخيلية، 
ألن االنتصـــار الحقيقـــي صديقي، هو ســـعادتك بما حققت وليـــس بمعاناتك وآالمك 
وأمراضـــك وقلقـــك وتوتـــرك الذي صاحب حياتك كلها وأنت تســـعى لهـــذا النصر، ما 

فائدة نصر بال سعادة؟.
تنويرة: كّل نجاح سرقته عن غيرك فيه شقاؤك. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

نصر بال طعم!

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

للتواصل: 17111483

رسالة سيدي سمو رئيس الوزراء... قوة فعالة األثر لمستقبل العالم
دائمـــا يرســـم ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقـــر حفظه هللا ورعـــاه في أحاديثـــه بمختلف 
المناســـبات الدوليـــة الصـــورة التـــي تســـاعد المجتمـــع الدولي فـــي تحديد 
وإبـــراز المشـــكالت التي تواجهـــه وكيفية حلها ومواجهة الواقع، فلســـموه 
حفظه هللا مكانة في قلوب مختلف دول العالم من أقصى الشرق ألقصى 
الغرب وذلك لسعة وعمق توجيهاته وآرائه وقيمة المعلومات التي يقدمها 

لإلنسانية لشق طريقها نحو المستقبل األفضل.
في الرســـالة التي وجهها ســـموه حفظه هللا ورعاه إلى العالم بمناسبة يوم 
األمم المتحدة الذي وافق يوم أمس الســـبت 24 أكتوبر الجاري نظرة إلى 
المســـتقبل تتســـع لتشـــمل كل األجنـــاس وكل المعتقدات، ولها قـــوة فعالة 

األثر في مختلف مجاالت الحياة وبالتفاصيل المتنوعة.
يقول ســـموه أيده هللا )إن الظروف الراهنة التي يعيشـــها العالم ال تقل في 
خطورتهـــا عن تلك التي كانت ســـائدة قبل خمســـة وســـبعين عاًما، عندما 
نشـــأت األمـــم المتحدة، مـــع اختالف في طبيعـــة الخطر الماثـــل الذي يتم 
التعامـــل معـــه، حيـــث حـــل الخطر الصحـــي العالمـــي حاليا مـــكان التهديد 

العسكري المدمر الذي مثلته الحرب العالمية الثانية(.
هنا رسالة واضحة للمجتمعات بدراسة التاريخ للتعرف على أولئك الناس 
الذين كانوا، وكيف بدأوا وكيف انتهوا، وما عملوا وفيما أخطأوا وفشلوا، 
وفيمـــا أصابـــوا ونجحوا، وســـر النجاح وســـر الخيبة، وكل هـــذا لنتعلم من 
الماضـــي لينفعنا في الحاضـــر، فصورة تلك الحياة قد مضت، ونحن اليوم 
وفي الظروف الراهنة نعيش صورة مماثلة ولكن بحياة لم تمض بعد ولم 
تنتـــه، وأســـاس العبـــرة هنا كما بينها ســـموه حفظه هللا ورعـــاه أن التاريخ 

يعيد نفسه.
لقـــد فهم العالم وأدرك طبيعة التحديات التي يواجهها، ولهذا حث ســـموه 
أيـــده هللا على أن يســـير العمـــل الدولي المشـــترك على وتيـــرة واحدة من 
التنســـيق والنظـــام، وحول ذلك يقول ســـموه “إن مواجهـــة جائحة كورونا 
يجـــب أال تشـــغل العالـــم عـــن أهمية وجود تنســـيق مشـــترك فـــي مواجهة 
التحديات التي تمثل أيضا تهديدا مباشرا لحاضر ومستقبل البشرية، ومن 
بينهـــا الصراعـــات والنزاعات المســـلحة، ومحاوالت التدخل في الشـــؤون 

الداخلية للدول، واإلرهاب والعنف والتطرف والتغير المناخي وغيرها”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني
ســـعدنا كثيرا بفـــوز ثالث طبيبـــات بحرينيات مـــن وزارة الصحة 
بجائـــزة ســـمو األمير الوالـــد خليفة بن ســـلمان آل خليفة للطبيب 
البحريني، وكانت سعادتنا ألكثر من سبب، فتكريم األطباء رجاال 
كانوا أو نســـاء أمر رائع جدا وتقدير كبير من ســـمو األمير خليفة 
راعي العلم ألصحاب هذه المهنة اإلنسانية في الظروف التي نمر 
بهـــا ويمـــر بها العالم التي ينتشـــر فيهـــا وباء كورونـــا الذي تصدى 
لـــه األطباء ومن معهم من أصحاب المهـــن الطبية األخرى، وقدم 
الكثيـــرون منهم أرواحهم وهم على خط النار في الحرب مع هذا 
الفيـــروس اللعيـــن، لذلك فتكريـــم الطبيبات له رمزيتـــه وله معناه 
لدى جميع العاملين في مهنة الطب، فهو تكريم لهم جميعا ذكورا 
وإناثـــا، ولـــه داللـــة أخرى وهي أن ســـمو األمير خليفة بن ســـلمان 
سيبقى دائما رمزا للعطاء ورعاية المجتهدين في كل المجاالت.

هذه الجائزة تقدير وشـــهادة ثقة ألطباء البحرين من قبل خبراء 
ومحكميـــن دوليين ممن عبروا عـــن انبهارهم بما رأوه من أبحاث 
في المجال الطبي والبحث العالجي والســـريري بمملكة البحرين، 
وقد ذكرت األســـتاذة فائقة بنت ســـعيد الصالح وزيرة الصحة أن 
هـــؤالء الخبراء أبدوا إعجابهـــم بما قدم من بحوث وأعمال بارزة 
فـــي مجـــال مهنة الطب، وقالت إن أعضاء لجنـــة اختيار الفائزين 
أبـــدوا دهشـــتهم فـــي مـــا قدم مـــن أوراق وبحـــوث متميـــزة، وكم 
الكوادر الطبية التي تزخر بها مملكة البحرين، ما جعل المنافســـة 
قويـــة بحيـــث يحتـــار المحكـــم فـــي اختيـــار الفائز في ظـــل تعدد 

الكفاءات.
وال يغيب عنا أن هذا التكريم هو تكريم لوزيرة الصحة وقيادات 
الـــوزارة، ألن هذا النجاح ال يأتـــي دون أن تكون هناك بيئة مهنية 
وتنظيمية تســـاعد علـــى االجتهاد والتنافس وبـــذل الجهد. وتبلغ 
الســـعادة منتهاها كون الفائـــزات الثالث ســـيدات بحرينيات، ألن 
هذا األمر يقدم شهادة جديدة للمرأة البحرينية وقدراتها الرفيعة 
فـــي كل المجـــاالت ويعطـــي برهانـــا جديـــدا علـــى ما نالتـــه المرأة 
البحرينية من رعاية ودعم في عهد جاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة عاهل البالد المفدى.

كل التهاني للدكتورة جميلة السلمان والدكتورة نجاة أبوالفتح  «
والدكتورة مريم الهاجري التي فازت بالفئة الثانية من الجائزة 

“فئة الوفاء والعطاء الممتد” على هذا الفوز الذي هو فوز للمرأة 
البحرينية وفوز لكل أطباء البحرين.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

المرأة البحرينية وعصر النهضة
هو عصر النهضة بامتياز الذي نعيشه حاليا وال نستطيع إنكاره لما 
فيه من قفزات هائلة لها عالقة مباشرة بتمكين المرأة البحرينية 
والتحليق بها عاليا إلى ما ال ســـقف له وال حدود، فشـــتان بين من 
يـــردد العبارات ومن يقدم على خطـــوات ثابتة، والبحرين تمضي 
بخطـــى ثابتة للوصول بنصف المجتمع إلـــى أعلى المراتب تحت 
رايـــة جاللـــة الملـــك المفـــدى وقرينته ســـمو األميرة ســـبيكة بنت 

إبراهيم.
واألمثلة تكثر ونرى في مجتمعنا ما يبشر دائما بالخير وما يثلج 
الصدر ليس فقط فيما يخص المرأة ولكن لدعم الرجل الالمتناهي 
لهـــا ووعيه بأهمية وجودها معه جنبا إلـــى جنب لتحقيق العدالة 
بين الجنسين وعلى شتى األصعدة، والحقيقة أنني كامرأة أشعر 
بالفخـــر واالعتـــزاز لما وصلنا له نحن النســـاء من مراكز ومناصب 

مشرفة في مملكتنا الغالية.
في دور االنعقاد األخير جاءت كلمة رئيسة مجلس النواب فوزية 
زينل واضحة متأللئة ترســـم أهم ما وصلت له المرأة البحرينية، 
وتؤكد على الســـير دوما نحو النهج الســـليم الذي خطه لنا جميعا 
جاللـــة الملك المفـــدى وتحت رعاية مباشـــرة واهتمام حثيث من 
ســـمو األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم في رســـالة مفادهـــا أن هذه 
الســـفينة تســـير بتعاضد الجنســـين ووئامهـــم واهتمامهم كل في 
تخصصـــه وعطائـــه لخدمـــة هـــذا المجتمـــع، فســـالح مملكتنـــا هو 
مواطنوها من الجنســـين ممن أخلصوا وقدموا وسيقدمون دوما 

ما فيه الخير لهذا الوطن.

سمر األبيوكي

من حق الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون أن يعطي أعلى وســـام شرف 
لمـــدرس التاريـــخ “صامويـــل باتي” الـــذي قطع رأســـه خارج مدرســـته في 
باريـــس علـــى يد شـــاب “متطرف فكًرا وســـلوًكا” من أصول شيشـــانية ظن 
أنـــه بهـــذا العمل ينتقم ويغضب لرســـول هللا صلى هللا عليه وســـلم بعد أن 
قام هذا المدرس بعرض رســـوم كاريكاتورية للنبي محمد، كما أن من حق 
الحكومة الفرنســـية ما اتخذته من إجـــراءات في التعامل مع هذا الحادث 

طالما تتفق مع القانون وحقوق اإلنسان.
لكـــن أليـــس مـــن الواجب أيًضـــا أن يكون ذلك نهًجـــا ثابًتا ومقياًســـا واحًدا 
فـــي التعامـــل مـــع كل الحـــاالت المشـــابهة، وأال يتـــم التغاضـــي أو التقليـــل 
مـــن حـــوادث العنف التي تســـتهدف المســـلمين حتـــى ال تكون رســـالة بأن 
أرواحهـــم وحياتهم أرخص كثيًرا من غيرهم، فيفتح الباب على مصراعيه 
أمـــام إيذائهـــم، كما وقع حادث طعن امرأتيـــن عربيتين محجبتين على يد 
امرأتيـــن فرنســـيتين وتحت بـــرج إيفل فـــي العاصمة باريـــس، في هجوم 
عنصري بغيض كشفت عنه بكل قبح صرخة المعتديتين، أثناء محاولتهما 

قتل السيدتين بقولهما: “ارجعي لبلدك يا عربية يا قذرة”.

هذا التناقض في التعامل واالزدواجية في التعاطي مع الحوادث اإلرهابية 
دفع األزهر الشـــريف إلصدار بيان لم يكتف فيـــه بإدانة حادث الطعن، إنما 
كان بمثابـــة صرخـــة واضحة وتحذير شـــديد من االزدواجيـــة في التعامل 
مـــع الحوادث اإلرهابية طبقـــا لديانة الجاني كأمر مخز ومعيب يخلق جوا 
مـــن االحتقان بين أتباع الديانات، ويزيد من تداعيات اإلرهاب، واإلرهاب 

المضاد بين أصحاب العقائد المختلفة.

ليتنا شهدنا حمالت استنكار وإدانة ورفض من قبل المؤسسات  «
الرسمية الفرنسية واألوروبية أو استياًء شعبًيا من حادث الطعن أو 

تعاطًفا مع الضحيتين كما يحدث دائًما في حوادث العنف التي يتهم 
فيها المسلمون وتستهدف غير المسلمين، وليتنا سمعنا عن دعوات 

من هنا أو هناك لتجديد الخطاب الديني ألتباع الديانات األخرى، لكننا 
في كل مرة ال نجد أنفسنا إال أمام جناة من المختلين عقلًيا أو المرضى 

نفسًيا أو أمام حاالت فردية ال تمثل ظاهرة عامة وربما يتم خلق 
المبررات الكافية أو المخارج القانونية لها!.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

ازدواجية التعامل مع العمليات اإلرهابية
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البرتغالـــي  المـــدرب  اختـــار 
لكـــرة  األول  الوطنـــي  لمنتخبنـــا 
القدم، هيليو سوزا، قائمة مكونة 
من 26 العًبا للمنتخب؛ استعداًدا 
للتجمـــع الـــذي ســـينطلق يوم 27 
أكتوبـــر الجـــاري، والـــذي يســـبق 
المعســـكر الخارجـــي الـــذي ينوي 
المنتخـــب إقامته في إمارة دبي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
فـــي الفترة 1 وحتـــى 17 نوفمبر 
المقبل. وضمت القائمة 13 العًبا 
مـــن نـــادي الرفـــاع، فيما شـــهدت 
الذيـــن  الالعبيـــن  بعـــض  غيـــاب 
خـــالل  القائمـــة  فـــي  تواجـــدوا 
فترات ماضية؛ ألســـباب مختلفة 
تنوعت بين االختيـــارات الفنية، 
أو اإلصابـــة كســـيد ضياء ســـعيد 
نـــادي  صفـــوف  فـــي  المحتـــرف 
النصـــر الكويتـــي. والالعبون في 
القائمـــة هـــم: إبراهيـــم لطف هللا 
أحمـــد  ميـــرزا،  أحمـــد  )الحالـــة(، 
عبدالوهـــاب  ومحمـــد  بوغمـــار 

)الحد(، راشد الحوطي )النجمة(، 
محمـــد  )المنامـــة(،  نبيـــل  أحمـــد 
الرميحي وعيســـى جهاد )الرفاع 
الشـــرقي(، وليـــد الحيـــام، محمد 
جعفـــر  محمـــد  ســـيد  الحـــردان، 
وعبدالوهـــاب المالـــود )المحرق(، 
علـــي حرم، حمد شمســـان، ســـيد 
هاشـــم عيســـى، كميـــل األســـود، 
محمـــد  عبدالقيـــوم،  محمـــد 
مرهون، ســـيد رضا عيسى، سيد 
مهـــدي باقـــر، ســـيد شـــبر علـــوي، 
مـــدن،  علـــي  الشـــيخ،  جاســـم 
أحمد عبـــدهللا ومهـــدي حميدان 
يوســـف  عبـــدهللا  )الرفـــاع(، 

)سلوفان ليبريتش التشيكي(.

“األحمر” يدشن تجمعه 27 أكتوبر

8 نوفمبر انطالق دوري عيسى بن راشد رسميا

رئيس “الفيفا” ينعى المدرب عبدالعزيز أمين

وسط تطبيق إجراءات صحية احترازية

القدم لــكــرة  البحريني  ــاد  ــح االت رئــيــس  تلقاها  تعزية  ــة  رســال فــي 

أصـــدر االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة 
للكـــرة  راشـــد  بـــن  عيســـى  دوري  جـــدول 
األولـــى ودوري  الدرجـــة  الطائـــرة ألنديـــة 
الدرجـــة الثانيـــة رســـميا للموســـم المقبـــل 

.2021 – 2020
الجديـــد  بمســـماه  األولـــى  الدرجـــة  دوري 
للكـــرة الطائـــرة  بـــن راشـــد  دوري عيســـى 
وســـيقص  المقبـــل،  نوفمبـــر   8 ســـينطلق 
شـــريط افتتاح المســـابقة بالجولـــة األولى 
كال مـــن المحرق بطل الدوري والبســـيتين 
الوافـــد الجديد لدوري األضواء يوم األحد 
8 نوفمبر، وسيلتقي في اليوم ذاته األهلي 

وبني جمرة.
 15 الثالثـــاء  األول  القســـم  وســـينتهي 
ديسمبر المقبل وســـتقام المباريات بمعدل 
يومين في األســـبوع دون إقامة المباريات 

فـــي أيـــام ثابتة، على أن تنطلـــق المواجهة 
والثانيـــة  مســـاء   6:00 الســـاعة  األولـــى 

الساعة 7:30 مساء.
ويشـــارك بالمســـابقة ثمانيـــة أنديـــة، وهي: 
المحرق، األهلي، داركليب، النجمة، النصر، 

عالي، بني جمرة، البسيتين.
الثانيـــة،  الدرجـــة  لـــدوري  بالنســـبة  وأمـــا 
 10 الثالثـــاء  يـــوم  المســـابقة  فســـتنطلق 
نوفمبر المقبل، وســـيقص شريط االفتتاح 
تليهـــا  والشـــباب،  صالـــح  النبيـــه  مـــن  كال 
مواجهة التضامـــن واتحاد الريف، على أن 
ينتهي القسم األول يوم السبت 5 ديسمبر 
المقبـــل وبنفـــس توقيـــت مباريـــات دوري 

عيسى بن راشد.
ويشـــارك فـــي المســـابقة 6 أنديـــة، وهـــي: 
النبيـــه صالـــح، الشـــباب، المعاميـــر، الديـــر، 

اتحاد الريف والتضامن.
وأصـــدر اتحـــاد الكـــرة الطائرة سلســـلة من 

التعليمات لألندية المشاركة في مسابقات 
األولـــى والثانيـــة  للدرجـــة  الرجـــال  دوري 
لمواجهة وباء كورونا )كوفيد – 19(، حيث 
وجه االتحـــاد الفرق بالحضـــور قبل موعد 
انطـــالق المباراة بســـاعة ونصف الســـاعة، 
وأن يخضع جميع الالعبين والطاقم الفني 
االلتـــزام  مـــع  الطبـــي،  للفحـــص  واإلداري 
بنتائـــج الفحـــص واإلجـــراءات المطلوبـــة 
في حال كانت النتيجة إيجابية، وااللتزام 

بالعدد المسموح به لدخول الصالة.
كما يجب على الفريق االلتزام باالحترازات 
وال  بهـــا،  المعمـــول  المعتمـــدة  الصحيـــة 
يســـمح بتواجد الالعبيـــن واألجهزة الفنية 
واإلدارية من كل جولة في الملعب إال بعد 
انتهاء المبـــاراة األولى، وااللتـــزام بالمكان 
المحـــدد لجلـــوس الفريقيـــن مـــع االلتـــزام 
باالحترازات الصحية والتباعد االجتماعي 

وإرشادات المنظمين.

لكـــرة  الدولـــي  نعـــى رئيـــس االتحـــاد 
القـــدم جياني إنفانتينو، وفاة المدرب 
البحرينـــي القديـــر عبدالعزيـــز أميـــن، 
الذي انتقل إلى جوار ربه، الجمعة 23 

أكتوبر الجاري.
 وفـــي رســـالة تعزيـــة تلقاهـــا رئيـــس 
البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 

لكرة القدم الشـــيخ علي بن خليفة بن 
أحمد آل خليفة، أعـــرب إنفانتينو عن 
خالـــص تعازيه القلبيـــة لوفاة المدرب 
عبدالعزيـــز أميـــن، مبيًنـــا أن الكلمـــات 
تعجـــز لوصـــف حالـــة الحـــزن برحيـــل 

المدرب عبدالعزيز أمين.
 واستذكر رئيس االتحاد الدولي لكرة 

القـــدم فـــي رســـالته المشـــوار الناجح 
للمـــدرب عبدالعزيز أميـــن خالل عمله 
كمـــدرب لمنتخبنـــا للناشـــئين وقيادته 
المنتخـــب إلى إحراز المركز الرابع في 
كأس العالم للناشـــئين )تحت 16 سنة( 
عـــام 1989 فـــي اســـكتلندا، مبيًنـــا أنه 
أحـــد المدربيـــن الذين لن ينســـوا على 

مر التاريخ.
 ونيابة عن أســـرة كـــرة القدم الدولية، 
أعـــرب إنفانتينـــو فـــي ختـــام رســـالة 
لالتحـــاد  مواســـاته  عـــن  التعزيـــة 
البحريني لكرة القدم، ولعائلة المدرب 
عبدالعزيز أمين وألصدقائه ومحبيه.

من منافسات الموسم المنصرم

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

النجمة  ــادي  ــن ب الــمــســؤولــون  حــســم 
صفقة العب منتخبنا الوطني األول 
ليوقع  الحوطي؛  راشــد  القدم  لكرة 
الموسم  مــن  ــدًءا  بـ النجماويين  مــع 

الرياضي الجديد 2020-2021.
النجمة  الــحــوطــي  راشــــد  وســيــمــثــل 
ــحــد بطل  بــعــد انــتــهــاء عــقــده مـــع ال
دوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم 
صفقة  فـــي  وذلـــــك   ،2019-2020
اللعب  الحوطي  ويجيد  حر.  انتقال 

في مركز الظهير األيسر.
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الـــــــــــوداعـــــــــــي لـــــــــم يـــــحـــــســـــم تــــرشــــحــــه

توقعات بانضمامها للحد والمنامة على التوالي في الموسم الجديد

انتخابات اتحاد الدراجات بنوفمبر

عبدو وعلي حسن يغادران المحرق والشباب

أكد أمين سر االتحاد البحريني للدراجات الهوائية سيد شبر الوداعي 
أن انتخابات االتحاد للدورة 2020 – 2024 من المزمع أن تجرى بشهر 

نوفمبر المقبل النتخاب رئيس واعضاء مجلس إدارة جدد.

وأوضح الوداعي لـ “البالد سبورت” 
أن االتحاد أكمل استعداداته لعقد 
اجتماع الجمعية العمومية العادية 
وإجـــراء االنتخابات ولـــم تتبق إال 

بعض اإلجراءات البسيطة.
ولدى ســـؤاله عما إذا كان سيرشح 
نفســـه للعضويـــة أجـــاب “إن ذلـــك 
يعتمد على الكثيـــر من المتغيرات 
والتـــي  المتالحقـــة  والظـــروف 
ســـتحدد موضـــوع ترشـــحي مـــن 

أحســـم  لـــم  إننـــي  حيـــث  عدمـــه، 
ترشـــحي” دون أن يكشـــف المزيد 

من التفاصيل.
الجمعيـــة  أن  الوداعـــي  وأوضـــح 
العمومية التحاد الدراجات تتكون 
من 5 أندية، وهم: البديع والشباب 
الشـــرقي وعالـــي وبنـــي  والرفـــاع 
جمرة، مؤكدا بأن هذا العدد يعتبر 
كاف بالنســـبة لرياضـــة الدراجات، 
أكبـــر  انضمـــام  الطمـــوح  كان  وأن 

عـــدد مـــن األندية لتقويـــة القاعدة 
ورفـــد المنتخبـــات بأكثـــر عدد من 

الدراجين.
كبيـــر  اهتمـــام  “هنـــاك  وأضـــاف 
الدراجـــات  رياضـــة  بـــه  تحظـــى 
الهوائية من ســـمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، 
رئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، وهو مـــا يعطينا الدافع 
لمواصلـــة العطـــاء وازدهـــار اللعبة 

مستقبال بصورة أكبر..”.
وأوضح الوداعـــي أن وجود مركز 
وطني لرياضة الدراجات الهوائية 
يعتبر أمر مهم كذلك للرقي باللعبة 
ظـــل  فـــي  خصوصـــا  وتطورهـــا 
تنامـــي شـــعبيتها وحـــرص الكثيـــر 
مـــن الرياضييـــن والمواطنين على 

ممارستها.

أعلـــن العـــب المحـــرق عبـــدهللا عبـــدو والعـــب 
الشباب علي حسن سعيد، رحيلهما عن فريقيهما 
مع ختام الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، 
والذي جاء اســـتثنائيا بعد جائحـــة كورونا التي 
أوقفت المنافســـات 5 شهور ومدت الموسم إلى 

نحو 14 شهًرا.
النجـــم الدولـــي الســـابق فـــي صفـــوف منتخبنـــا 
الوطني والعب خط الوسط عبدهللا عبدو أعلن 
عبر حســـابه الرســـمي نهاية مشواره مع المحرق 
في إشارة النتقاله إلى محطة جديدة، خصوصا 
بعدما تكلل مشواره مع المحرق بإحرازه عدد من 
البطوالت آخرها كأس جاللة الملك في الموســـم 
الحالـــي، علمـــا أنه توج بذات اللقـــب مع المحرق 
فـــي العام 2016. وتحدثت أنباء إعالنية عن أن 
نـــادي الحـــد ســـيكون الوجهة الجديـــدة لعبدهللا 

عبدو الذي ابتعد فترة طويلة الموســـم الماضي، 
بسبب اإلصابة. وقدم نادي المحرق عبر حسابه 
الرسمي شكره لالعب على المواسم التي قضاها 

في النادي مع الفريق األول.
أما الالعب الشـــاب في صفـــوف “الماروني” علي 
حســـن ســـعيد، فإنـــه هو اآلخـــر ذكر في حســـابه 
الرســـمي ابتعـــاده عـــن نـــادي الشـــباب، وبالتالي 
اتجاهـــه إلى ناد جديد يترجح أن يكون المنامة 

فـــي ظـــل وجـــود المدرب الســـوري هيثـــم جطل 
علـــى رأس اإلدارة الفنيـــة، وهـــو المـــدرب الـــذي 
أشـــرف علـــى الشـــباب فـــي 5 مواســـم ماضيـــة. 
وتحدثت أنباء أخرى ربطت علي حســـن ســـعيد 
بالنادي األهلـــي، إال أن العب خط المقدمة يبدو 
قريبـــا لنادي المنامة بشـــكل كبيـــر، خصوصا بعد 
دفعـــه الشـــرط الجزائي لناديه، كونه يملك ســـنة 

واحدة في عقده.

أحمد مهدي

هيليو سوزا

عبدالله عبدوعلي حسن سعيد

حسن علي

شبر الوداعي

أحمد مهدي

أحمد مهدي

الحوطي نجماوي

“البريميرليغ” تحت المجهر
*علــى مــا يبــدو اننا بصــدد متابعة موســم غريب لكبــار الدوري 
االنجليــزي دون اســتثناء والذيــن يعانــون جميعــًا مــن ســوء 
الحالــة الدفاعيــة التــي ال تتوافق مع مؤهالت الفــرق الطامحة 

بالظفر بلقب البريميرليغ!!.
 فــي الموســم الماضي كان مانشســتر ســيتي وحــده تقريبا من 
بيــن الكبــار مــن عانــى دفاعيــا بوضــوح وكان هــذا ســببا كافيــا 
لفشله بالحفاظ على لقبه..بينما منذ انطالقة هذا الموسم حتى 
آخــر جولــة لعبت..تبيــن للجميــع ان كل فــرق المقدمــة تعانــي 

دفاعيا بغرابة!!.
  مــن كان يتخيــل ان ليفربــول تنضــرب شــباكه بالســبعة أمــام 
اســتون فيــال.. ومــن كان ينتظــر ســقوط المانيــو بالســتة امــام 
توتنهام..ومــن كان يعتقــد ان تشيلســي بالتعزيــزات الجديــدة 
الدفاعيــة يتعــرض مرمــاه لســيل مــن االهــداف امــام فــرق مــن 

وسط الترتيب او المؤخرة!!.
  الفــرق الكبيــرة عليهــا ان تتدارك نفســها دفاعيًا فيما تبقى من 
جــوالت ألن طريــق المنافســة حتــى النهايــة لن يكون مفروشــًا 
لهــا بالورود بهــذا الحال..خصوصا ان فرق مثل ايفرتون وولفز 
واستون فيال قادرة على تهديدها بل ومنافستها على اللقب!!.   
  *شــهدنا فــي هــذا الموســم اســلوبا جديــدا ينتهجــه المــدرب 
البرتغالــي مورينيــو فــي قيادتــه لفريــق لتوتنهام..فقــد تخلــى 
اللعــب  اســلوب  وانتهــج  “البــاص”  مبــدأ  عــن  وان”  “النورمــال 
الهجومــي الضاغــط إســوًة بما يفعلــه كلــوب وغوارديوال..لذلك 
شاهدنا توتنهام يسجل العديد من االهداف بغزارة وهذا ما لم 

يكن معتادًا عليه السبيرز!!.
  زيــادة معــدل االهــداف ال يعتبــر نجاحــًا لمورينيو بعــد ألنه لم 
يحقــق الفــوز في اكثر من نصف المباريــات التي لعبها وبالتالي 
لــم تتحقــق االهــداف المرجــوة مــن التخلــي عــن مبــدأ “الباص” 

الذي كان يفوز به كثيرًا!!.
  يحســب لمورينيو انه اقتنع اخيرا ان اســلوب “الباص” لم يعد 
يجــدي نفعــًا مــع التغييرات الكبيــرة التي طالت كــرة القدم في 
عصرهــا الحديث..لكــن عليه ان ال يفرط فيما هو جديدًا عليه.. 
يجــب ان يختــار الحل الوســط ما بيــن “البــاص” والهجوم وهو 

اللعب بمبدأ التوازن اذا ما اراد تحقيق النجاح مع السبيرز!!.
  *يقــول كلــوب انــه ســينتظر فــان دايك -الذي ســيغيب بســبب 
اصابتــه بالربــاط الصليبــي- مثــل المــرأة المطيعــة التــي تنتظــر 
خــروج زوجهــا من الســجن!!..علمًا ان من تســبب “بســجن” فان 

دايك حٌر طليق!!. اي ظلم أكبر من هذا؟!!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

حسن علي



ستســـدل شـــركة “ام جي موتور” العريقة البريطانية المنشـــأ 
الســـتار عـــن الجيل الجديـــد من مركباتهـــا الرياضيـــة رباعية 
الدفـــع التـــي تنطلق بمحرك  ذي شـــاحن توربيني في الشـــرق 
 MG األوســـط من خالل إطالق النســـخة الجديدة من سيارة
ع أن  ZST، والتي ُجهزت بمحّرك ســـعة 1.5 ليتر. ومن المتوقَّ
تبدأ أســـعار هذه السيارة الجديدة فائقة التطور من 12,625 
دوالرا )دون احتســـاب الضريبـــة على القيمـــة المضافة(. وقد 

تتباين األسعار قليالً حسب كل سوق.
لعـــب الجيـــل األول مـــن MG ZS، التي تمّيـــزت بتصميم راٍق 
وبأســـعار بُمتناول اليد، دورا بارزا في نجاح الشركة بمختلف 
أنحـــاء المنطقـــة. ومع بيـــع نحو 5,000 مركبة، ســـاعد الجيل 
األول من هذه الســـيارات الرياضية رباعية الدفع في إرســـاء 
الركائـــز لشـــركة MG كـــي توّســـع مجموعتها الرئيســـة بحيث 
توفـــر اآلن بعـــض الطرازات التـــي تتمّيز بكونهـــا األكثر أناقة 
واعتماديـــة وتجهيـــزا فـــي الســـوق. ومـــن شـــأن المجموعـــة 
الجديـــدة مـــن ZS، وباألخـــص ZST، أن ترتقـــي بهـــذا إلـــى 

مستويات أعلى.
تأتـــي ســـيارة MG ZST الجديـــدة بمحـــّرك ســـعة 1.3 ليتـــر 
بشـــاحن توربينـــي قـــّوة 160 حصانا يوّلد عزمـــا أقصى قدره 

230 نيوتن-متر ويتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من ســـت 
ـــن كثيرا  ســـرعات لعمليات تبديل أســـلس للســـرعات. وتحسِّ
ثـــة. ويتيح  الوحـــدة الجديـــدة أداء النســـخة الجديدة المحدَّ
المحّرك ســـعة 1.3 ليتر بالشاحن التوربيني تسارعا من نقطة 
الثبـــات التـــام إلـــى 100 كيلومتـــر بالســـاعة في غضـــون 9.8 
ثوانـــي مـــع إمكان الوصـــول إلى ســـرعة قصـــوى قدرها 185 
كلـــم/س. وهو يكّمل المحّرك الفّعال باســـتهالك الوقود ســـعة 
1.5 ليتـــر والـــذي يتمّتع بكفـــاءة مقدارها 6.2 ليتـــر لكل 100 

كيلومتر )وفقا للظروف(.

أطلقت شـــركة بن هندي للســـيارات – الوكيل المعتمد لســـيارات كيا 
 )EPCC( موتورز في البحرين ومركز العناية االحترافية بالســـيارات
التابع لشـــركة بن هندي للعناية بالســـيارات وبالتزامـــن مع االحتفال 
باليـــوم العالمـــي للتوعية بســـرطان الثدي - مبـــادرة مبتكرة للتوعية 
بســـرطان الثـــدي وذلـــك إللقـــاء الضـــوء على مـــرض ســـرطان الثدي 
وطـــرق مكافحتـــه. وتأتـــي هـــذه المبـــادرة بالتعـــاون مع مركـــز لندن 

.)Cafeina( ووكالة التسويق كافينا )LBCC( للعناية بالثدي
ويكمـــن الهـــدف من هـــذه المبادرة خلـــق المزيد من الوعـــي عن هذا 
المـــرض الـــذي يودي بحياة العديد من النســـاء على مســـتوى العالم، 
والتعـــرف على أعراض المـــرض وطرق التشـــخيص المبكر. وكجزء 
من هذه الحملة، قامت شـــركة بن هندي للســـيارات بتغليف ســـيارة 

كيا ستينجر الرياضية باللون الوردي بمركز EPCC لتجوب طرقات 
مملكة البحرين خالل شـــهر أكتوبر الجاري للتوعية بالمرض، ووضع 
ملصـــق QR علـــى الســـيارة ليقوم الجمهـــور بمســـحه إليكترونيا في 

حال رغبتهم في تجربة قيادة سيارة كيا.
وســـيحصل الزبائن الذين يقومون بتجربة قيادة أي سيارة كيا على 
قســـيمة مقدمـــة من مركـــز LBCC  للفحـــص المجانـــي للثدي خالل 
شـــهر أكتوبر 2020. وستقوم ســـارة الريفي - استشاري عام جراحة 
أورام الثدي بمركز LBCC بقيادة الســـيارة لعدة أيام كجزء من هذه 
المبـــادرة، يليها عدد من الســـيدات والفتيات الرائـــدات في مجاالت 
عـــدة، مثل الشـــخصيات المؤثرة على وســـائل التواصل االجتماعي، 

عارضات األزياء، والكاتبات والممثالت وغيرهن. 

مجهــزة بمحــّرك ســعة 1.5 ليتــر وبأســعار تنافســية

بالتعــاون مــع “مركز لنــدن” ووكالــة التســويق “كافينا”
“بن هندي” تطلق مبادرة للتوعية بسرطان الثدي

MG ZST ام جي موتور” تطلق النسخة الجديدة“
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نظمــت جمعيــة المهندســين البحرينيــة وبالتعــاون مــع مجلــس مزاولــة 
المهن الهندسية ندوة افتراضية بعنوان “أضواء على األنظمة الخاصة 
بمزاولة المهن الهندسية في مملكة البحرين عبر منصة االتصال المرئي 

مساء يوم الثالثاء الموافق 20 أكتوبر 2020.

وحاضر في الندوة رئيسة مجلس 
مريـــم  الهندســـية  المهـــن  مزاولـــة 
رئيـــس  ونائـــب  جمعـــان،  أحمـــد 
المجلـــس عبدالمجيـــد عبدالكريم، 
والمدير التنفيذي للمجلس حســـن 

الشيخ.
والقـــت النـــدوة االفتراضيـــة التي 
أدارها عضـــو مجلس إدارة ومدير 
والمنتديـــات   المؤتمـــرات  لجنـــة 
بالجمعيـــة هيثـــم القحطاني إقباال 
 240 نحـــو  حضرهـــا  إذ  كبيـــرا، 

شخصا.

علـــى  “أضـــواء  نـــدوة  وجـــاءت 
األنظمـــة الخاصـــة بمزاولـــة المهن 
الهندســـية فـــي مملكـــة البحريـــن” 
المنتديـــات  مـــن  لسلســـة  كبدايـــة 
بيـــن الجمعية والمجلـــس، إذ اتفق 
الطرفـــان علـــى تنظيـــم منتديـــات 
متخصصـــة مشـــابهة كل شـــهرين 
تقريبا وذلك عبـــر فعالية الجمعية 
“ملتقى الثالثاء”، الذي تســـتضيف 
معينـــة  جهـــة  الجمعيـــة  فيـــه 
حـــول  خبرائهـــا  بـــرأي  لالســـتنارة 
موضوع معين يتم التوافق عليه.

“المهندسين” تستعرض أنظمة مزاولة المهنة

أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين “ 
بيتك” عن فوز حنان محمد الخاجة، في 
الحملة الجديدة للعام 2020 من حساب 
التوفير االســـتثماري “لبشـــارة” عن شهر 
ســـبتمبر الماضـــي، بعـــد أن تـــم إجـــراء 
الســـحب علـــى الجائـــزة البالغـــة قيمتهـــا 

100 ألف دوالر “عن بعد”.
وبذلـــك تصبـــح حنـــان الخاجـــة، تاســـع 
رابحـــة فـــي الحملـــة الترويجيـــة للعـــام 
الجاري يتم اختيارها من خالل السحب 
عن بعـــد، كجـــزء مـــن الجهـــود المبذولة 
للمســـاعدة في احتواء تفشـــي فيروس 
كورونـــا. وبهـــذا الســـحب التاســـع يكون 
البنك قد سلم ثمانية فائزين من حساب 
“لبشارة” 800 ألف دوالر منذ بداية العام 
2020، باإلضافـــة إلـــى الجائـــزة الكبـــرى 

بقيمـــة 500 ألف دوالر تـــم اإلعالن عنها 
في شهر يوليو من هذا العام.

وقـــال مديـــر تنفيذي ورئيـــس الخدمات 
المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية 
المعرفـــي  “بيتـــك” خالـــد  فـــي  الخاصـــة 
“ نتقـــدم بالتهنئـــة للفائـــزة معنـــا حنـــان 

الخاجة في الحملة الترويجية لحســـاب 
ولجميـــع  ســـبتمبر  شـــهر  عـــن  لبشـــارة 
باإلضافـــة  لبشـــارة.  بجوائـــز  الفائزيـــن 
إلـــى ذلك أدعـــو الجميـــع للمســـارعة في 
االستثمار بحساب لبشارة؛ ليتمكنوا من 
التأهل للدخول في السحوبات القادمة، 

والفوز بإحدى جوائزنا القيمة”.
لكافـــة  “نتمنـــى  المعرفـــي  وأضـــاف 
المدخريـــن معنا الفـــوز بالجوائـــز القّيمة 
الجديـــدة فـــي الســـحوبات القادمة. كما 
أننـــا مازلنـــا نســـعى إلـــى توفيـــر المزيـــد 
مـــن الفـــرص لعمالئنا من خـــالل حمالتنا 
الترويجية تماشيا مع رؤيتنا في تقديم 
أفضـــل المكافآت؛ وذلـــك تقديرا لوالئهم 
شـــركائنا  باعتبارهـــم  الدائـــم  ودعمهـــم 

الحقيقيين

ســبتمبر لشــهر  بالجائــزة  رابحــة  تاســع  “بيتــك”: 
حنان الخاجة تحصد 100 ألف دوالر من “لبشارة”

شـــاركت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
ممثلًة برئيســـها التنفيذي شـــاكر الشتر في 
االجتمـــاع )47( االفتراضي للجنة القيادات 
مجلـــس  دول  غـــرف  باتحـــاد  التنفيذيـــة 
التعـــاون الخليجـــي، الـــذي عقـــد - عـــن ُبعد 
العاميـــن  المديريـــن  - بحضـــور ومشـــاركة 
والرؤســـاء التنفيذيين باالتحادات والغرف 

األعضاء في هذا االتحاد. 
 وتم فـــي االجتمـــاع االفتراضي التصديق 
على محضر االجتماع )46( للجنة القيادات 
التنفيذيـــة الذي ُعقد في الشـــارقة بتاريخ 
مـــن  كل  ومتابعـــة   ،2019 نوفمبـــر   28
التوصيـــات الصـــادرة عـــن هـــذا االجتمـــاع 
والقـــرارات الصـــادرة عـــن االجتمـــاع )52( 
لمجلس االتحـــاد، والموافقة علـــى التقرير 
األمانـــة  ومصروفـــات  إليـــرادات  المقـــارن 
العامة لالتحاد لعام 2018، والموافقة على 

الحسابات الختامية المالية لألمانة العامة 
تعييـــن  ومناقشـــة   ،2018 لعـــام  لالتحـــاد 
مدقـــق الحســـابات لعـــام 2020، واإلطالع 
العامـــة  لألمانـــة  الســـنوي  التقريـــر  علـــى 
لالتحـــاد لعام 2019، كمـــا تم في االجتماع 
مناقشـــة مذكـــرة حـــول التعاون المشـــترك 
بيـــن اتحـــاد غـــرف دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجي واألمانة العامة لمجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة بشـــأن العالقـــات 
االقتصاديـــة الدولية.  وأعرب الشـــتر على 

اعتزازه وتقديره للتعاون القائم بين اتحاد 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  غـــرف 
والصناعـــة  التجـــارة  وغـــرف  واتحـــادات 
األعضـــاء بهـــذا االتحـــاد واألمانـــة العامـــة 
لالتحـــاد للمســـاهمة فـــي تحقيـــق التكامل 
والتنميـــة  المجلـــس  لـــدول  االقتصـــادي 
الخليجيـــة،  األعمـــال  لبيئـــة  المســـتدامة 
مشـــيًرا إلـــى أن تحقيـــق ذلك ســـوف يعود 
الخليجيـــة  الـــدول  جميـــع  علـــى  بالنفـــع 

ومواطنيها.

ــة “عــــــــن بـــعـــد” ــ ــ ــارق ــ ــ ــش ــ ــ ُعـــــقـــــد فــــــي ال
الشتر يشارك في اجتماع لـ “الغرف الخليجية”

مزينــة برمــز جمجمــة “Calavera” احتفاًء “بيــوم الموتى”

الـــلـــون ورديـــــــة   GLA ــنـــز  مـــرســـيـــدس-بـ ــرض  ــعـ تـ

ساعة “L.U.C Skull One” تجسد فن “الفانيتاس”

“الحداد” تساهم في التوعية بسرطان الثدي

تقــدم شــوبارد، ضمــن إصــدار محدود يضم 100 ســاعة فقط، ســاعة “L.U.C Skull One” المزينة برمز جمجمــة )Calavera( الفنّية 
المكســيكية كنوع من االحتفاء “بيوم الموتى”، والتي تكتســي بمزيج جميل من التدرجات الداكنة التي تظهر في الميناء األســود 

المزيــن بلمســات نهائيــة مــن الورنيــش وتبــرز عليه مؤشــرات ذهبية للســاعات. يبلغ قياس قطــر علبة الســاعة 40 ملم، وصنعت 
مــن الســتانلس ســتيل المطلــي بمــادة )DLC( والمصقــول بتقنيــة ضخ الحبيبــات، ويرافقها ســوار من جلد العجــل بلون بني. 

ويتــوارى خلــف هــذه القناع الســوداوي العابث حركة ميكانيكيــة أوتوماتيكية التعبئة من عيــار )L.U.C 96.53-L( صنعتها 
.)Chopard Manufacture( أيدي الحرفيين المهرة في مصنع شوبارد

تصميم مستوحى من التقاليد القديمة

بيـــن  التقليـــدي  العيـــد  هـــذا  يوّفـــق 
الحضـــارات، فمـــن وحي حضـــارة األزتك 
التـــي امتزجـــت بالكاثوليكية اإلســـبانية، 
Día de Los Muer- “يبـــرز عيـــد الموتـــى 

تحتفـــل  التـــي  المرحـــة  بطقوســـه   ”tos
بـــدورة الحيـــاة، ليكـــون بذلـــك مناســـبة 
لتجديد الوعـــي باحتمال الموت؛ وهو ما 

يعطي بدوره معنى للحياة بأكملها. 
ويهـــدف هـــذا العيـــد إلـــى تكريـــم ذكـــرى 
األحبـــة الذيـــن غـــادروا الحيـــاة، إذ يعتبر 
العطايـــا واألضحيـــات  لتقديـــم  مناســـبة 
والقرابيـــن للموتـــى مـــن جهـــة، وفرصـــة 

لتوثيـــق الروابـــط التي تجمع بيـــن أفراد 
األوليـــن  وأجدادهـــم  وآبائهـــم  العائلـــة 
مـــن جهـــة أخـــرى. بيـــد أن طقـــوس هـــذا 
بالمحـــاكاة  تتميـــز  الجنائـــزي  االحتفـــال 
الساخرة لمفهوم الموت، ما أتاح الفرصة 
الضـــوء  تســـليط  إلعـــادة  شـــوبارد  لـــدار 
علـــى فـــن “الفانيتـــاس” من خالل ســـاعة 
)L.U.C Skull One(، فقد اكتســـى ميناء 
Ca- )الســـاعة برســـم يمثل وجه جمجمة 

lavera( الفنّية المكســـيكية التي ازدانت 
بزخارف الشمس والزهور وشكل القلب، 
مـــع شـــارب كثيـــف بأطـــراف مســـتديرة 
يعلـــو التكشـــيرة اللطيفـــة. جمجمة ذات 

وجـــه مشـــاكس ووديـــع، 
تســـتعرض مرور الوقت من 

خـــالل العقـــارب والترقيمـــات 
الســـاعات  ومشـــيرات  العربيـــة 

المذّهبـــة التي تضفـــي تبايًنا أنيًقا 
مع تدرجات اللون األســـود السائدة 

في الساعة. 
ويضفي الســـوار المصنـــوع من جلد 
العجـــل بلون بني مـــع خياطة يدوية 

لمســـة األناقة النهائية على هذا اإلصدار 
المحـــدود الذي يقتصر على 100 ســـاعة 
فقـــط. ويتـــم الحصـــول على هـــذا الجلد 
من مصادر مسؤولة تتوافق مع المعايير 

األخالقيـــة الصارمة، ويـــزداد جمال هذا 
الســـوار الجلدي الفاخر مـــع مرور الوقت 
الـــذي يترك عليـــه مســـحات تعتيق بلون 

بني فاتح.

المستشـــفى  مـــع  للســـيارات  الحـــداد  تتعـــاون شـــركة 
الملكـــي للنســـاء واألطفال وشـــركة طلبـــات للتوصيل 
و مجمـــع األفنيـــوز التجـــاري و كذلك مـــع مركز الحداد 
التجاري وذلك للمســـاهمة في زيادة التوعية بسرطان 
 GLA الثـــدي حيث يتم عرض ســـيارة مرســـيدس- بنز
ورديـــة اللـــون والجديـــدة بالكامل لتحمل رســـالة دعم 
حملة التوعية عن مرض السرطان والتي ستجول في 
مواقع مختلفة بالبحرين باإلضافة إلى تسليط الضوء 

على أهمية الكشف المبكر.
 GLA تـــم تنفيذ أعمـــال طالء ســـيارة مرســـيدس- بنز
الجديدة كلًيا من قبل موظفي ورشة الحداد للسيارات 

.Glasurit باستخدام الطالء الفاخر
يذكـــر أنه تم الكشـــف مؤخًرا عن ســـيارة مرســـيدس- 
بنـــز GLA الجديـــدة كلًيا في صالة عرض مرســـيدس-

بنـــز فـــي توبلي كما يتـــم حالًيا عرض نمـــوذج التوعية 

بســـرطان الثـــدي باللـــون الـــوردي في مجمـــع األفنيوز 
عنـــد مدخل بوابـــة المرفأ ، وســـيتم تســـليمه بعد ذلك 
إلى الدكتـــورة مريم الجنيدي من المستشـــفى الملكي 
للنســـاء واألطفـــال.  بعـــد ذلك، ســـيتم تســـليم ســـيارة 
مرســـيدس- بنـــز GLA الوردية الجديـــدة بالكامل إلى 
شـــركة طلبات لمدة أسبوع وسيتم استخدامها لتنفيذ 
عمليـــات التوصيـــل حيـــث ســـتحصل النســـاء اللواتي 
يتلقيـــن طلباتهـــن مـــن خـــالل ســـيارة مرســـيدس- بنز 
GLA الورديـــة الجديـــدة كلًيـــا علـــى قســـيمة لفحـــص 

مجاني بالمستشفى الملكي للنساء واألطفال.
كما تتعاون الحداد للسيارات وشركة طلبات للتوصيل 
فـــي مســـابقة أبحـــث عـــن GLA الورديـــة حيـــث يمكن 
للمتفرجين المشـــاركة بمســـابقة إلتقاط صور الســـيارة  
الفـــوز بهدايـــا حصريـــة مقدمـــة مـــن شـــركة  لفرصـــة 

مرسيدس- بنز.

خالد المعرفي
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 :”WGym Spa Cafe“ مؤســـس
نسعـى للتوســـع وتصديـــر منتجـات الصالــــون مستقـــبال

عــــادل زينــــل:

التعــاون مــــع “صــــادرات البحرين” أتاح لنا الفرصة 
فـي زيادة نسبة صادراتنا

رجـــاء أحمــد:
“صادرات” تدعم خططنا التوسعيـة الفتتـاح فــروع بالخليــــج

تقول مؤســس “WGym Spa Cafe”، فاطمة العالي “إن المشــروع يضم خدمات عدة في آن، فهو صالون وكافيه وناد صحي. 
وتــرى أن المشــروع يشــهد إقبــاال جيــًدا، وتوقعــت زيــادة فــي اإلقبال علــى النادي الصحي مســتقبال فــي أعقاب انتهــاء جائحة 
فيروس كورونا المستجد )Covid _ 19(. وتضيف أنها استفادت من التعاون مع “صادرات البحرين” في توسيع نطاق خدماتها 
لتشــمل الخدمــات االفتراضيــة، التي ســمحت لها بالدخول في األســواق الدولية وزيادة إيراداتهــا التجارية، وتصدير خدماتها 
افتراضيــا لعمــالء جــدد فــي الخــارج عبــر خدمة تيســير العمليات التجارية. وتشــير إلى أن لديهــا خططا للتعاون مــع “صادرات 
البحريــن”؛ للعمــل علــى تصديــر منتجــات الصالون وتطوير الخدمات االفتراضية في النادي للســعي والحصــول على المزيد من 

الروابط التجارية في الخارج. “البالد” التقت فاطمة العالي، وفيما يلي نص الحوار معها:

نبذة عن المشروع. متى تأسس وما مجال العمل؟
يضم  صحي،  نسائي  مركز  هو   )WGym Spa Cafe( مشروع 
صالونا وناد صحي “جيم” وكافيه. جاءت فكرة إنشاء المشروع 
لخلق مركز صحي يقدم خدمات للنساء، وفي ذات الوقت به 
طابع ترفيهي، وتستطيع فيه النساء تناول الطعام واالستفادة 
فيه  ويمارسن  الصالون،  في  تقدم  التي  الخدمات  جميع  من 

الرياضة، فهو مكان ممتع لقضاء الوقت.
في  الماضي  مــارس  شهر  في  لالفتتاح  جــاهــًزا  المشروع  كــان 
منطقة عالي، ونظًرا لإلجراءات والتدابير االحترازية لمواجهة 
تداعيات جائحة كورونا Covid. 19  فقد تأجل افتتاح النادي 
ــادرات  ــدة، ومـــن خـــالل دعـــم صـ الــصــحــي والــصــالــون ألشــهــر عـ
افتراضيا  تجريبي  بشكل  النادي  نشاط  بمزاولة  بدأنا  البحرين 
حتى اآلن بشكل أوسع. ثم تم افتتاح الصالون بعد أن سمحت 
الصالونات وفق االشتراطات  بمعاودة مزاولة نشاط  الحكومة 
رسمي  بشكل  الصحي  الــنــادي  افتتاح  تــم  وكــذلــك  والمعايير، 
النوادي  نشاط  بمعاودة  السماح  بعد  الماضي  15 أغسطس  في 
الصحية. أما الكافيه فقد تم افتتاحه في شهر مارس الماضي، 

إذ تم تغطية الطلبات الخارجية فقط.

ما خططكم التوسعية داخل وخارج البحرين؟
“صادرات  ومساعدة  توجيه  وعبر  السوق  أوضــاع  تحسن  بعد 
الموضوعة  الخطة  تنفيذ  تعطل  مــن  الــرغــم  وعلى  البحرين” 
لالفتتاح، إال إن لدينا خطًطا توسعية مستقبلية الفتتاح فروع 
االفتراضية  خدماتنا  تطوير  على  نعمل  كذلك  البحرين.  داخل 
ومنتجات الصالون؛ للسعي والحصول على المزيد من الروابط 

التجارية في الخارج .

المشاريع، كيف استفدت من  تتبنى وتحتضن  البحرين  مملكة 
البرامج المقدمة من جهات كصادرات البحرين لدعم المشاريع؟

والصحية  الــريــاضــيــة  الــخــدمــات  تقديم  على  قــائــم  مشروعنا 
وبالتعاون  للنساء،  وبالتخصص  واحــد  سقف  تحت  و”السبا” 
الخدمات  البحرين، قمنا بتوسيع خدماتنا لتشمل  مع صادرات 
في  وبالدخول  محلًيا،  بالتوسع  لنا  سمحت  التي  االفتراضية 
عبر خدمة  المتحدة  العربية  اإلمــارات  منها:  الدولية،  األســواق 
من  االستفادة  على  حالًيا  ونعمل  التجارية،  العمليات  تيسير 
منها:  الخارج،  إلى  منتجاتنا  إليصال  الداعمة  الخدمات  باقي 

خدمة الشحن والخدمات اللوجستية ومبادرة مبيعات التجزئة 
منتجات  تصدير  على  نعمل  نحن  مسبًقا  ذكرت  وكما  الدولية، 
الصالون، وهذا النوع من البرامج يعتبر داعًما أساًسا لنا للعمل 

على تصدير منتجاتنا وللتوسع محلًيا وعالمًيا.

منتجاتكم  تصدير  في  تحديات  أو  صعوبات  أية  واجهتم  هل 
إلى خارج البحرين؟

كال، عندمــا اتخــذت اإلجــراءات االحترازيــة فــي شــهر مــارس 
قمنا  ــا،   ـــ كــورونـــ فــيــــــــروس  انتشــار  مــن  للحــد  الماضــي 

خصوًصا  افتراضية،  لتكون  خدماتنا  نشاط  بتوسيع 
أن األشــــــــخــاص الــمــوجــوديــن فــي الــمــنــزل يــريــدون 

ــذهــاب  ال مـــن  تمكنهم  دون  ــريــاضــة  ال مــمــارســة 
التدريب  خدمة  شهدت  لهذا  الصحي،  للنادي 

عن بعد إقبااًل من داخل البحرين، وبمساعدة 
إلى  الوصول  تمكنا من  البحرين”  “صادرات 
فتح  مــا  البحرين،  خــارج  مــن  جــدد  عمالء 
أعيننا على مجال لم نفكر فيه مسبًقا، مما 
القى استحسانا وإعجاًبا من بعض العمالء 
الخدمات  وتوسيع  باستمرارية  ومطالبة 
الــنــوادي  مــعــاودة  بعد  االفــتــراضــيــة حتى 

الصحية لممارسة نشاطها.

ــن دعــــــم صـــــــادرات  ــ ــفــــدت مـ ــ ــت كـــيـــف اســ
لمشروعك؟  والــتــرويــج  التسويق  فــي  وما البحرين 

البرامج المستفادة؟
استفدنا من دعم وتوجيه “صادرات البحرين” في 
توسيع خدماتنا وتطويرها وإيصالها لنطاق دولي، 

وهو أمر لم نكن نفكر فيه مسبًقا.

يقول المسؤول وصاحب مصنع البركة لتعبئة المياه المقطرة )Albaraka Distilled Water Filling Factory( عادل زينل “إن المصنع بدأ بداية إنتاجه في منتصف العام 2014 إلنتاج وتعبئة المياه العشبية ومنها *الورد* 
والــكادي والزهــر”، مشــيرا إلــى أنــه اســتفاد مــن برامج عدة لـ “صادرات البحرين” في تســويق منتجاته داخل البحرين وخارجها، إذ اســتفاد مــن خدمة تأمين ائتمان الصادرات، إذ دعمت تصديــر منتجاتهم في الوصول إلى 
أســواق المملكة العربية الســعودية ومن خالل مبادرة مبيعات التجزئة الدولية، أتيحت لهم الفرصة تمكنهم من عرض وتســويق منتجاتهم المصنعة محلًيا على أرفف لولو هايبر ماركت. “البالد” التقت عادل زينل، وفيما 

يلي نص اللقاء معه:

متى تأسس المشروع وما مجال العمل؟
أسس الوالد المهندس عبدالعزيز زينل مصنع البركة لتعبئة المياه المقطرة 

في شهر نوفمبر 2013، وبدأت باكورة إنتاجه في منتصف العام 2014. 
ويعمل المصنع في إنتاج وتعبئة المياه العشبية المعبأة في زجاجات ومنها 

*ماء الورد* وماء الكادي وماء الزهر.

ما خططكم التوسعية داخل وخارج البحرين؟
حالًيا نعمل على تصدير منتجاتنا إلى أسواق المملكة العربية السعودية ومن 
خالل دعم وتوجيه صادرات البحرين عبر خدمة تيسير العمليات التجارية 
دولية  أســواق  إلى  للوصول  دوليين  مستوردين  إليجاد  نسعى  للصادرات، 

جديدة والعمل على زيادة األعمال والروابط التجارية.

البرامج  مــن  استفدت  كيف  المشاريع،  وتحتضن  تتبنى  البحرين  مملكة 
المقدمة من جهات كصادرات البحرين لدعم المشروع؟

الصادرات  ائتمان  تأمين  عبر خدمة  دعم  من  البحرين  تقدمه صــادرات  ما 
العربية  المملكة  إلــى  صــادراتــنــا  تسهيل  فــي  دعــم  الــخــدمــات  مــن  والكثير 
تصدير  فــي  أكــبــر  بشكل  الخدمة  مــن  االســتــفــادة  على  ونعمل  السعودية. 

منتجاتنا إلى دول أخرى.

وأخيًرا تم االستفادة من دعم صادرات البحرين في مبادرة مبيعات التجزئة 
إننــا كمؤسســة  إذ  ماركت.  هايبر  لولو  مع  اتفاقية شراكة  أول  عبر  الدولية 
صغيــرة فإنــه مــن الصعوبــة عــرض وتســويق منتجاتهــا علــى أرفف الهايبر 
المبادرة  بموجب  تقدمه  وما  البحرين  صــادرات  خالل  من  ولكن  ماركــت، 
سيتم توفير مساحة مخصصة للمنتجات المصنوعة في مملكة البحرين في 
جميع فروع أسواق لولو هايبر ماركت داخل وخارج البحرين، وتساهم هذه 
المبادرة في تسريع نمو الصادرات وتشجيع المنتجات البحرينية الصنع في 
العمل على رفع جودته التنافسية لتحقيق وصولها إلى األسواق اإلقليمية 

والعالمية.

خارج  إلــى  منتجاتكم  تصدير  في  تحديات  أو  صعوبات  أيــة  واجهتم  هل 
البحرين؟

نعم، كنا نواجه تحديات في التصدير قبل التعاون مع “صادرات البحرين”، 
للمنتجات سيفي  المستورد  كــان  إذا  ما  معرفة  عــدم  التحديات  هــذه  ومــن 
بالدين، إذ إن طبيعة العمل تقتضي بعد تصدير الشحنة ووصولها إلى الدول 
أن يدفع التاجر المستحقات المالية المترتبة عليه من استيراد المنتجات بعد 
فترة من الزمن، وتستغرق العملية قرابة شهر، إذ كان الضمان على الشحنة 
وتصدير  بالمجازفة  المبادرة  في  نفكر  ويجعلنا  لنا،  بالنسبة  هاجًسا  يعتبر 

وعبر  البحرين  صــادرات  مع  التعاون  بعد  ولكن  ال،  أم  المنتجات 
كمصدريين  ضماًنا  لنا  وفر  فقد  الصادرات،  ائتمان  تأمين  خدمة 
الــســداد،  مــن  الــمــورد  تمكن  عــدم  حــال  فــي  المدفوعات  بسريان 

وبالتالي يعتبر دافعا لنا على استكشاف أسواق تصدير جديدة. 
والتحدي اآلخر هو صعوبة أو استحالة تسويق وعرض المنتجات 

على أرفف الهايبرماركت لسببين، األول هو عدم وجود العديد من 
وقد  المال.  لــرأس  االحتياج  هو  اآلخــر  والسبب  لعرضها  المنتجات 

الهايبرماركت عبر  الفرصة تمكنا من عرض منتجات في  لنا  أتيحت 
اتفاقية مبادرة مبيعات التجزئة الدولية للشراكة األولى بين 

صادرات البحرين ولولو هايبر ماركت.

كم ارتفعت نسبة صادراتكم إلى الخارج؟
ــتــعــاون مــع صـــادرات  ــدعــم وال مــن خـــالل ال

لنا  أتيحت  الراهن،  الوقت  وفي  البحرين 
الفرصة في زيادة نسبة صادراتنا، إذ تم 
شحنة  بــواقــع  شحنتين  تصدير  أخــيــًرا 
قبل التعاون مع صادرات البحرين في 

العام الواحد. 

تقول المدير العام لشــركة قريد بن )Grid Pin(، رجاء أحمد “إن لديها خططا توســعية للمشــروع”، وعبر تعاونها مع “صادرات البحرين” أكدت على دعمهم 
بشكل كبير في زيادة صادراتهم إلى دول الخليج. “البالد” التقت رجاء أحمد، وفيما يلي نص اللقاء:

متى تأسس وما مجال العمل فيه؟
)Grid Pin( مشروع بحريني، قائمة عليه بحرينيتان، 
أو  للمالبس   )pins( الدبابيس  لعمل  مشروع  وهو 
أي قطعة قماشية مثل المقالم والحقائب )الشنط( 
ونعمل  والسبورة.  والثالجة  لألطفال  والتوزيعات 
في مجال الدبابيس والتي باإلمكان تقديمها كهدايا 

أو توزيعات في جميع المجاالت.
كما بدأنا أخيًرا مجاال جديًدا وهو عبارة عن لوغو 
جميع  استيفاء  واستطعنا  والــمــالبــس،  للعبايات 
الــدبــابــيــس،  تــوظــيــف  فيها  يمكن  الــتــي  الــمــجــاالت 
بطريقة  يلبسها   ”pins“ ـــ  ال يلبس  ال  مــن  وأصــبــح 
لتزيين  كهدايا  الدبابيس  تبادل  يتم  كما  مختلفة، 
من  وغيرها  الــســيــارات،  في  تعليقها  أو  الثالجات 

االستخدامات.
 ،2018 الــعــام  منتصف  فــي  الــمــشــروع  أسسنا  وقــد 
وبدأنا بمنتجات بسيطة حتى استطعنا من تكوين 
شركة بفضل من هللا. كما لدينا فرعان افتراضيان 
في دولة الكويت ودولة اإلمارات العربية المتحدة. 
نستورد  كنا  إذ  بسيط،  بشكل  المشروع  بدأنا  وقد 
أما  الشركات.  مع  نتعامل  نكن  ولم  بسيطة  كميات 
دول  في  الشركات  كبرى  مع  للتعامل  حالًيا وصلنا 
أرامــكــو  شــركــة  الــمــثــال  سبيل  على  منها  الخليج، 
حصلنا  وقد  الكويت،  في  بوبيان  وبنك  السعودية 

على ثقة من أكبر الشركات في الخليج.

ما خططكم التوسعية داخل وخارج البحرين؟
لدينا حالًيا فرع في دولة الكويت افتتح منذ حوالي 

7 أشهر، وكذلك نطمح ونعمل الفتتاح فروع أخرى 
في الخارج..

كيف  المشاريع،  وتحتضن  تتبنى  البحرين  مملكة 
استفدت من البرامج المقدمة من جهات كصادرات 

البحرين لدعم المشاريع؟
مــارس  شهر  فــي  البحرين”  “صادرات  مــع  تعاملنا 
فــي تسهيل عمليات  الــجــاري، وســاعــد  الــعــام  مــن 
التصدير لدينا. إذ دعمت خدمة الشحن والخدمات 
أعمالنا  البحرين  من صادرات  المقدمة  اللوجستية 
إلى  منتجاتنا  تصدير  عملية  وتسهيل  التجارية 
دول الخليج بأقل تكلفة، ما ساعد في زيادة عدد 
العمالء لدينا، إذ تقدم عروضا وخصومات حصرية 

تصل نسبتها إلى 80 % .
إذ وفرت لنا أيضا “صادرات البحرين” ومن خالل الخدمة 
طريقة  فــي  لــديــنــا  الــتــصــديــر  عمليات  وتيسير  تسهيل 
التعامل مع شركات الشحن. فقد كانت تجربتنا مع شركة 
كشركاء  المتعاونة  الشحن  شركات  أحد  وهي  ارامكس 
البحرين. إذ أصبحت طريقة الشحن أسهل  مع صادرات 

وأسرع. 

 هل واجهتم أية صعوبات أو تحديات في تصدير 
منتجاتكم إلى خارج البحرين؟

نعم. كانت المبالغ التي يتم احتسابها على تصدير 
مباشًرا  يكن  لم  التواصل  أن  كما  كبيرة.  الشحنات 
أما  والتصدير.  الشحن  شــركــات  فــي  العاملين  مــع 
واألوراق  المستندات  جميع  تجهيز  فيتم  حالًيا 
أرامكس  شركة  من  الموظف  ويأتي  المكتب  في 
ــذه من  الــشــحــنــات، وهـ الــوثــائــق لتصدير  الســتــالم 

في  التصدير  كــان  إذ  األمــر،  سهلت  التي  العوامل 
السابق به تعقيدات.

أصبح سعر  البحرين”  “صـــادرات  دعــم  مــع  وأيــضــا 
تصدير الشحنات ثابت، في حين أن هذا السعر كان 

يختلف بين تصدير شحنة وأخرى.

في  البحرين”  ــادرات  “صـ دعــم  من  استفدت  كيف 
ــا الــبــرامــج  ــتــرويــج لــمــشــروعــك؟ ومـ الــتــســويــق وال

المستفادة؟
“صادرات البحرين” من  ساعد الدعم المقدم من قبل 
تسهيل  فــي  اللوجستية  والــخــدمــات  الشحن  خــدمــة 

وزيادة صادراتنا، وهي فائدة عائدة علينا من ناحية 
التسويق والترويج لمنتجاتنا.

ــفــعــت نــســبــة صـــادراتـــكـــم إلــى  كـــم ارت
الخارج؟

لدينا  ــادرات  ــصـ الـ نسبة  ارتــفــعــت 
بنسبة كبيرة بعد دعم “صادرات 

المعدل  أصبح  إذ  البحرين”، 
 7 نحو  الشحنات  لتصدير 

وفي  اليوم،  في  طلبات 
تصدير  يتم  المتوسط 

فـــي  طــــلــــبــــا   20
الــشــهــر، أمـــا في 

الــســابــق فــكــان 
ما  ــراوح  ــ ــت ــ ي
و4   3 ــيـــن  بـ

طلبات.

إعـداد: أمــل الحامــــــد 

إشراف: دليلة أرناؤط 

تنفيــــذ: كوثــر جاســـم 

الماستــــر علــي البنـــاء:  
“جيم” نسائي في المنطقة الشرقية والخبر بمدربات بحرينيات

يقول المدرب الدولي ماســتر علي البناء، مؤســس مركز البناء للفنون القتالية )Al Banna Martial Arts( “إن لديه خطة الفتتاح فرع نســائي للنادي في المنطقة الشــرقية والخبر بالمملكة 
العربية السعودية، وقد تم تجهيز المقر تقريًبا، وستتولى التدريب فيه مدربات بحرينيات”. وأوضح البناء انه من خالل التوجيه والتعاون مع “صادرات البحرين”، تمكن من تسويق خدماته 
افتراضًيا خارج البحرين والوصول إلى عمالء جدد، خصوًصا وأنه مدرب شخصي، ويقدم خدمات التدريب الشخصي للعمالء افتراضًيا. ويمتلك البناء خبرة أكثر من 20 عاًما في تدريب 
وتطوير مهارات األطفال، ولديه برامج لرياضة التايكوندو، الفنون القتالية المختلطة، تخسيس الوزن، فتنس، تدريب شخصي )Personal Trainer(. “البالد” التقت علي البناء، وفيما يلي 

نص اللقاء:

متى تأسس وما مجال العمل؟
ناد  وهــو   2008 الــعــام  فــي  القتالية  للفنون  البناء  مركز  تأسس 
رياضي متخصص لتدريب األطفال والكبار، ولدينا برامج تغذية 

وبرامج رياضية بما يتناسب مع احتياجات األطفال والكبار.
خــدمــاتــنــا  بــتــوســيــع  قــمــنــا  البحرين”  “صادرات  مـــن  وبــتــوجــيــه 
االفتراضية، منها: رياضية ولتخسيس الوزن، ولتأهيل اإلصابات 
الخدمات  هــذه  توفير  ويــتــم  تغذية  بــرامــج  وكــذلــك  الــريــاضــيــة، 
أونالين وكذلك بشكل “اليف” لتدريب العمالء عبر تطبيق “زووم” 

التي سمحت لنا بالوصول إلى عمالء خارج البحرين 
كما أن لدينا برامج تدريبية رياضية ولتخسيس الوزن في النادي: 
برامج رياضية لألطفال من سن 3 سنوات وأكبر، كما لدينا برامج 
للناشئين من سن 13 و17 سنة، وكذلك برامج للكبار من سن 18 

عاًما وأكبر.
ولدينا في النادي برامج فنون قتالية، التايكواندو، اللياقة البدنية، 

والتدريب الشخصي.
لشخص  الشخصي  الــتــدريــب  بــرامــج  على  التركيز  حالًيا  ويــتــم 
واحد أو شخصين أو مجموعات صغيرة وفًقا للتعليمات الصادرة 
ضمن اإلجراءات والتدابير االحترازية لمواجهة تداعيات جائحة 
مشتركا  تدريبا  الــنــادي  ويوفر   .)Covid _ 19( كــورونــا  فيروس 
للنساء والرجال، كما تتوافر برامج تدريب شخصية للراغبين في 

ذلك من النساء أو الرجال.
ما خططكم التوسعية داخل وخارج البحرين؟

الشرقية  المنطقة  في  فــرع  وافتتاح  للتوسع  خطة  لدينا  حالًيا 

النادي تقريًبا  والخبر بالمملكة العربية السعودية، وقد تم تجهيز 
تأجيل  تم   )Covid _ 19( كورونا  فيروس  جائحة  بسبب  ولكن 
النسائي  الرياضي  النادي  افتتاح  يتم  أن  المقرر  من  إذ  االفتتاح، 
بعد أن تتحسن األوضاع، وهو ناد رياضي “جيم” مجهز لتدريب 
النساء التايكوندو، وستكون المدربات بالنادي بحرينيات في فرع 

السعودية.

من  استفدت  كيف  المشاريع،  وتحتضن  تتبنى  البحرين  مملكة 
البرامج المقدمة من جهات كصادرات البحرين لدعم المشاريع؟

بدايتنا مع صادرات البحرين كانت مثمرة في فترة بسيطة، وعبر 
أكثر  االفتراضية  خدماتنا  تنشيط  من  تمكنا  والتعاون  التوجيه 
عمالء  إلى  توصلنا  التجارية  العمليات  تيسير  ومن خالل خدمة 
العمالء  المزيد من  ونتوقع  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولة  في 

في المستقبل.

هل واجهتم أية صعوبات أو تحديات في تصدير منتجاتكم إلى 
خارج البحرين؟

من أهم التحديات التي واجهتنا هي صعوبة الوصول إلى عمالء 
2015، ومن  العام  افتراضًيا منذ  الرغم من وجودنا  دوليين على 
تشكل  والتي  المتميزة  وخدماتهم  البحرين  صــادرت  دعم  خالل 
إذ تم  أعمالنا.  لنا وحافزا كبيرا يدعم جهودنا في تطوير  إضافة 
الذي ساعد في تحقيق  االفتراضية،  العمل على تطوير خدماتنا 

أحد تحدياتنا في الوصول إلى عمالء دوليين.

التســـويق  فـــي  البحريـــن  كيـــف اســـتفدت مـــن دعـــم صـــادرات 
المســـتفادة؟ البرامـــج  ومـــا  لمشـــروعك؟  والترويـــج 

ــبــحــريــن تم  ــم وتــوجــيــه صــــــادرات ال ــالل دعــ ــن خــ مـ
ــن اإلمــــــــارات الــعــربــيــة  اســتــقــطــاب عـــمـــالء مـ

العمليات  تيسير  خــدمــة  عبر  المتحدة 
يساعد  وهــذا  لــلــصــادرات،  التجارية 

بشكل كبير في مواجهة تحدياتنا 
فــي الــوصــول إلــى عمالء جدد 

في الخارج. 

كم ارتفعت نسبة صادراتكم 
إلى الخارج؟

كانت نسبة تصدير خدماتنا 
ــى الـــــخـــــارج مــنــخــفــضــة  ــ ــ إل
ــادرات  قــبــل الــتــعــاون مــع صـ
البحرين، وحالًيا بعد التعاون 
أخيًرا  البحرين  صــادرات  مع 

ــا 3 زبـــائـــن خـــارج  ــن ــدي أصـــبـــح ل
مع  المتوقع  مــن  أنــه  كما  البحرين. 

Co�(  جائحة فيروس كورونا المستجد
التدريب  على  اإلقــبــال  ــادة  زيـ  )vid _ 19

تسويقية  خطط  وضــع  مع  خصوًصا  بعد  عن 
للمشاريع.

التعـاون مع “صادرات البحريـــن” يشّكل إضافــة  لـ “البنـــاء للفنـــون القتاليـــة”

البحريـــــن داخـل وخارج  المنتجــات  البحرين” تساهـــم في تسويــق  برامـــج “صادرات 

ساعد الدعم المقدم من 
“صادرات” في تسهيل 

وزيادة صادراتنا

فاطمة العالي: توجيه “صادرات” 
ساهم في توسيع وإيصال خدماتنا 

لنطاق دولي

”صادرات البحرين” 
تساهم في تسويق 

خدمات النادي 
افتراضًيا

أمل الحامد
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حبيب غلوم يحتفل بعيد ميالد زوجته هيفاء حسين الـ41
احتفــل حبيــب غلوم بشــكل مميز بعيد 
ميــاد زوجتــه الفنانــة هيفــاء حســين 
الـ41، ووجه لها رســالة رومانسية بهذه 
المناسبة، كما حرص العديد من النجوم 

على تقديم التهنئة للفنانة البحرينية.
ميــاد  بعيــد  اإلماراتي احتفــل  النجــم 
زوجته برســالة رومانســية نشــرها عبر 
مــن  قــدم  “انســتجرام”  حســابه على 
خالهــا التهنئــة لهــا، وعبــر كذلــك عــن 
الحالــة التــي يعيشــها مــع زوجتــه التي 
وصفهــا بأنهــا تعــد الحيــاة بالنســبة لــه، 
وأنــت  لحظــة  وكل  عــام  “كل  فكتــب: 
الفنانــة  ردت  وقــد  الحيــاة  22/10”، 
والرســالة  الصــورة  علــى  البحرينيــة 
التي نشــرها زوجها، حيــث تمنت دوام 
اســتقرار حياتهمــا وأن يحفــظ هللا لهــا 
زوجهــا حبيــب غلــوم فكتبــت: “حبيبي 

أنت عساني ما انحرم منك يا الغالي”.
حبيــب  قدمهــا  التــي  التهنئــة  حظيــت 
غلــوم لزوجتــه هيفــاء حســين باهتمام 

زمائها في الوسط الفني الذين حرص 
التهنئــة  تقديــم  علــى  منهــم  العديــد 
لها، فعلقــت الفنانة لورا أبو أســعد على 
مــا نشــره حبيب غلوم وقدمــت التهنئة 
“العمــر  فكتبــت:  البحرينيــة،  للفنانــة 
واالحتــرام”،  المحبــة  يديــم  وهللا  كلــه 
وقدمت كذلك الفنانة السورية مديحة 
التهنئــة، وتفاعــل كذلــك مــع  كنيفاتــي 
تهنئة الفنان حبيب غلوم كل من الفناة 
شيخة زويد، وآالء شاكر، وأمل محمد، 
ومحمد الهاشم. ونشرت الفنانة شيماء 
ســبت عبــر حســابها علــى “انســتجرام” 
رســالة تهنئــة خاصــة لهيفــاء حســين، 
قالــت فيهــا: “الحنونــة صاحبــة القلــب 
األبيض النجمة هيفاء حســين حبيبتي 
كل عام وأنت بخير وعسى أيامك كلها 
فــرح واعياد ونجاح ربــي يعطيك اللي 
تتمنينه...احبــك أدري منزلــه البوســت 

قبل يوم ميادك بساعة.. حركات”.
هيفــاء حســين خطفــت األنظــار إليهــا 

بعدمــا نشــرت صــورة لهــا مــن مرحلــة 
طفولتها عبر حسابها على “انستجرام”، 
وقارنتهــا  األشــهر  بعمــر  كانــت  حيــث 
بصورة جديدة لطفلتها “جواهر”، وبدت 
القصيــر  بالشــعر  هيفــاء فــي طفولتهــا 
الكيرلــي وبتقاســيم وجــه مطابقــة مــع 
الســؤال  ووجهــت  جواهــر،  طفلتهــا 
لمتابعيه عما إذا كانت صغيرتها تشبهها 
بالفعــل، وعلقــت بالقــول : “أنــا وجواهر 
... شكثر نتشــابه؟”، وقد تفاعل العديد 
من المتابعين مع الصورة وأكد بعضهما 
أن هناك تشابها كبيرا بين األم وابنتها.

أجريــت  حديثــة  دراســة  أظهــرت 
التلــوث  أن  المتحــدة  الواليــات  فــي 
فــي  مولــودا   476 وفــاة  إلــى  أدى 
الهنــد  فــي  وخصوصــا   2019 العــام 
وجنــوب الصحراء الكبــرى في القارة 
أن  إلــى  تقريــر  وأشــار  اإلفريقيــة. 
الســبب األســاس للوفيات هــو ارتفاع 
نسبة الدخان السام الناتج من الوقود 
المســتخدم أثنــاء عمليــات الطهو في 

هذه البقع من العالم.
رضيــع  ألــف   116 أن  التقريــر  وذكــر 
توّفوا في الهند، وأن العدد وصل إلى 
236 ألفــا في إفريقيا. ورأى الباحثون 
المزيــد  إيجــاد  الضــروري  مــن  أن 
مــن األدلــة لعقــد الصلــة بيــن تعــّرض 
األمهــات لتلــوث الهواء خــال الحمل 
وارتفــاع احتمــال والدة األطفــال في 
وقــت مبكر أو فــي الوقت المحّدد مع 

وزن منخفض جدا.

التلوث يقتل 
الماليين وأعداد 

األطفال كبيرة
بــأن  الدراســات  مــن  العديــد  أثبتــت 
التواجد في المنزل يشجع على الذهاب 
للحمــام وإفراغ المثانــة بتواتر أكبر مما 
هــو عليــه الحــال أثنــاء التواجــد خارج 
إلــى  الوصــول  المنــزل، وذلــك لســهولة 
الحمام، ما يتسبب في إضعاف المثانة. 
مثانتــك  إفــراغ  إن  الخبــراء،  يقــول 
بشــكل متكــرر يعنــي أن مثانتــك تعتــاد 
علــى االحتفــاظ بكميــة أقــل مــن البول 
وبالتالي فإنها تبدأ في االنكماش، وهذا 

يجعلهــا أكثــر حساســية وإفراطــا فــي 
النشــاط، ممــا يؤدي إلى تحفيــز الدماغ 
إلعطاء األوامر بإفراغ المثانة بســرعة. 
يمكــن أن ينتــج عن هذا ظاهرة شــائعة 
تســمى “متازمــة فرط نشــاط المثانة”، 
وهــي عبارة عن مجموعة من األعراض 
التــي تــؤدي إما للذهاب إلــى المرحاض 
بشــكل متكرر أو الحاجــة المفاجئة غير 
المنضبطــة للتبــول، ممــا يــؤدي أحيانــا 

إلى اإلصابة بسلس البول.

تســتعد القريــة العالميــة بدبــي الفتتــاح 
فــي  العالــم،  أبوابهــا مجــددا الســتقبال 
الــذي  والعشــرين،  الخامــس  موســمها 
ينطلق اليوم، مع االلتزام التام بمختلف 
التدابيــر االحترازيــة والوقائية. ويعمل 
وضــع  علــى  العالميــة  القريــة  فريــق 
للموســم  اســتعدادا  األخيــرة  اللمســات 
ينطلــق  الــذي  والعشــرين،  الخامــس 
اليوم األحد وســط إجــراءات احترازية 

حفاظــا  مشــددة  وضوابــط  ووقائيــة 
على ســامة الــزوار والعارضين. وتنظم 
القريــة العالميــة كل برامجها في الهواء 
باليوبيــل  احتفاالتهــا  ضمــن  الطلــق 
الفضــي مجموعــة من البرامــج الثقافية 
إلــى  باإلضافــة  الجديــدة،  والترفيهيــة 
توفير حزمة من اإلجراءات االحترازية 
الضيــوف  وســامة  راحــة  لضمــان 

والموظفين وكافة المتواجدين فيها.

العمل من المنزل يضعف المثانة

افتتاح القرية العالمية بدبي مجددا

مصور سويدي مختص يقوم بتصوير السناجب التي تأتي إلى حديقة منزله بشكل يومي بصورة مضحكة، حيث قام بربط المكسرات بغصنين من أجل التقاط هذه 
الصورة التي يبدو فيها السنجاب يقوم برفع األثقال، واستغرق األمر منه أيام ومن مسافة 3 أمتار.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

دبــي،  فــي  آبــل  متاجــر  شــهدت 
إطــاق هاتفي آيفــون 12 وآيفون 
أن  محللــون  ويتوقــع  بــرو،   12
يصــل عدد شــحنات هذه الهواتف 
باإلضافــة إلــى هاتفــي آيفــون 12 
مينــي   12 وآيفــون  ماكــس  بــرو 
اللذيــن يصــان األســواق فــي 13 
نوفمبر إلى نحو 80 مليون وحدة، 
مــن  بالرغــم  قياســي،  رقــم  وهــو 
المحيطــة  االقتصاديــة  الظــروف 
بجائحــة كوفيــد 19، وذلك بفضل 
الهواتــف  تســعير  إســتراتيجية 
بأســعار معقولة، عــاوة على عدد 
التــي  المهمــة  التحديثــات  مــن 
ســتتوفر فــي الهواتــف الجديــدة، 
وفــي مقدمتها التوافق مع الجيل 
األســرع   A14 ومعالــج  الخامــس 
ووظائــف  مكونــات  وتحســين 
يتوقــع  عوامــل  وهــي  الكاميــرا، 
أن تجلــب جولــة جديــدة مــن نمو 

المبيعات وفقا لمراقبي السوق.

أن  الجديــدة  األرقــام  أظهــرت 
أي  منصــة  علــى  البائعيــن  عــدد 
بــاي تجــاوزوا عتبة مليــون دوالر 
بينهــم زوجــان  العــام، ومــن  هــذا 
قبــل  عملهمــا  فقــدا  بريطانيــان 
المنصــة  إلــى  فتحــوال  أعــوام، 

الشهيرة لجني ثروة كبيرة منها.
تايلــور  أدم  الزوجــان  وأنشــأ 
 Pet وألكســندرا تايلــور متجرهمــا
فــي  المنصــة  علــى   Shop Bowl
2010، بعد أن فقدا عملهما بسبب 

األزمة االقتصادية العالمية.
وقــال الزوجــان إن تجارتهمــا لــم 
تنطلــق بشــكل جيد إال هــذا العام، 
وارتفــع حجم أعمالهمــا من 2000 
ألــف   21 إلــى  إســترليني،  جنيــه 
األســبوع،  فــي  إســترليني  جنيــه 
لتحقيــق  طريقهمــا  فــي  وباتــا 
إســترليني  جنيــه  مليــون  أول 
لهمــا بحلــول ديســمبر، مــع انتقال 

الكثيرين للتسوق عبر اإلنترنت.

وصول “آيفون 12” 
إلى اإلمارات

خسرا عملهما فحققا 
ثروة من “أي باي”

وضــع علمــاء الفلــك األميركيــون قائمــة 
بالنظــم النجميــة، التي يمكــن منها رؤية 
األرض وتحديــد الحيــاة عليهــا. وتفيــد 
 Monthly Notices of the Royal مجلة
Astronomical Society بــأن تلســكوب 
عــن  للبحــث  المخصــص   TESS ناســا 
الكواكب الخارجية، درس حتى اآلن 75 
% من الســماء. وعلى أساس ذلك وضع 

علماء الفلك قائمة بالنجوم التي تدور حولها كواكب بحجم األرض. وقد قرر عالما الفلك، 
ليــزا كالتينغــر من جامعة كورنيل وجوشــوا بيبر من جامعة ليهــاي، تغيير “نقطة المراقبة” 
لتحديد الكواكب التي يمكن رؤية األرض منها، على أنها كوكب عابر. ووفقا للباحثين، إذا 
وجد مثل هؤالء المراقبين فعا، فإنهم خال أكثر من ملياري سنة لوجود األكسجين في 
الغــاف الجــوي لــأرض، كان بإمكانهم ليس فقط اكتشــاف كوكبنا بمســاعدة طرق قياس 
 TESS الطيــف، بــل وحتى اكتشــاف عامات الحياة عليه. وباســتخدام كتالوج تلســكوب
وبيانات التلسكوب الفضائي Gaia لوكالة الفضاء األوروبية، اختار الباحثون 1004 نجما 
شــبيها بشمســنا يحتمل أن لها كواكب شــبيهة باألرض تدور حولها. تبعد هذه النجوم عن 
األرض بحــدود 300 ســنة ضوئيــة. ووفقــا للعلمــاء يمكــن مــن هذه المســافة اكتشــاف آثار 
كيميائيــة للحيــاة علــى األرض. ووفقا للباحثين، تقع جميع الكواكب الخارجية، التي “ترى 
األرض” في مســتوى دورانها كوكبنا حول الشــمس. لذلك يمكنها مراقبة عبور األرض مرة 
في السنة على خلفية قرص الشمس، الذي في هذه اللحظة يفقد سطوعه بعض الشيء. 
ويعتقــد العلمــاء، إذا أردنــا إقامــة اتصــاالت مــع حضــارات خارجيــة، يجــب تركيــز البحث 

بالذات على الكواكب التي يمكن منها رؤية عبور األرض.

تحديد كواكب خارجية يمكن رؤية األرض منها

فيما تحتفي دمية باربي الشهيرة بعيدها الـ 60، تطفئ عارضة األزياء 
الشهيرة كلوديا شيفر شمعة عامها الـ 50. وفي موازاة ذلك وّقعت عقَد تعاون 

مع شركة Mattel التي قررت أن تحولها إلى دمية مشابهة لتلك الشهيرة.

انطلــق فــي الجونة حفل افتتــاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة الســينمائي 
الذي أقيم تحت رعاية نجيب ساوريس وشقيقه سميح ساوريس.

الحمــراء  الســجادة  علــى  االفتتــاح والوجــود  علــى حضــور حفــل  وحــرص 
لمهرجــان الجونــة الســينمائي كوكبــة مــن الفنانيــن المصرييــن والعــرب. وبدا 
حفــل افتتــاح المهرجــان بكلمــة للفنانة شــيرين رضــا، مؤكدة أنها لم تســتطع 
تنفــذ أمنيــة والدهــا الراحــل الفنــان محمــود رضــا بــأن تكــون راقصــة مميزة، 
وتــم عــرض لقطــات للراحل وقدم أيضا المطرب اللبنانــي رامي عياش أغنية 
مميــزة ”دقــي يا مزيكا”، وعرضت لقطات لفنانون رحلوا عن دنيانا في 2020 
أبرزهم رجاء الجداوي ومحمود ياســين وجورج سيدهم وفاروق الفيشاوي 
وغيرهم. وشهد ليلة االفتتاح عرض فيلم “الرجل الذي باع ظهره”، للمخرجة 
التونسية كوثر بن هنية، والذي عرض ألول مرة عالمًيا بمهرجان فينسيا بعد 
عرضه في قسم آفاق، وأعرب خالد الصاوي بسعادته بتكريمه في المهرجان 
وأهداهــا لــروح صديقــه الفنــان خالــد صالــح، مؤكــدا ســعادته بالجائــزة؛ ألن 

مهرجان الجونة له مصداقية كبيرة.

انطالق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة

ــدت فــيــســبــوك أنــهــا  أكــ
ــار  ــب ــعــمــل عـــلـــى اخــت ت
ع  ُتشجِّ جــديــدة  مــيــزة 
ــن  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
ــار  ــ ــب عـــلـــى نـــشـــر األخــ
ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ومـ

شبكات اجتماعية ُمصغرة ُتركز على مناطق جغرافية صغيرة. ويمكن للمستخدمين 
حين  في  جيرانهم،  مع  محدودة  معلومات  تشارك  خاصة  تعريف  ملفات  إنشاء 
لتقديم  المسجلين  من  يجمعها  التي  التفصيلية  الموقع  بيانات  فيسبوك  تستخدم 
إعانات “أكثر صلة”. ويجري حالًيا اختبار الميزة المسماة Neighborhoods  في 
منطقة واحدة فقط، وهي كالغاري في كندا، ولكن من المحتمل أن تتيح فيسبوك 
الوصول إلى الميزة للمزيد من المستخدمين إن نجح االختبار األولي. مع اإلشارة 
إلى أن شبكة اجتماعية أخرى، هي: Nextdoor، ُيقال: إنها تسعى إلى اكتتاب عام 

بتقييم يتراوح بين 4 مليارات، و5 مليارات دوالر أمريكي.

“فيسبوك” يعمل على اختبار ميزة تجمع الحي الواحد الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:22

 11:22 

02:35 

 05:00

06:30

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي moanes.almardi
@albiladpress.comرئيس التحرير

السنة الثالثة عشرة - العدد 4394 

األحد 
25 أكتوبر 2020 

8 ربيع األول 1442


