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(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

خالد بن حمد يتوج السماوي بكأس الملك
)10(

أكـــد وكيـــل وزارة الصحة وليـــد المانع أن الـــوزارة تفخر 
بأبنـــاء الوطـــن مـــن المتطوعيـــن خصوًصـــا العاملين في 
الصفـــوف األماميـــة الذيـــن ســـّطروا أروع أمثلـــة العطاء 
لخدمة الوطن والمواطن خالل جائحة فيروس كورونا، 
الشـــواغر  للتوظيـــف وفـــق  مبيًنـــا إعطاءهـــم األولويـــة 
الوظيفيـــة التي تتناســـب مـــع مؤهالتهـــم وخبراتهم في 

القطاع الصحي.
ا باســـتكمال إجراءات   وأشـــار إلى أن الوزارة تقوم حاليًّ
التوظيف حسب أنظمة وقوانين الخدمة المدنية للعديد 

منهم وفق الشـــواغر المتاحة. كما اشـــار إلى أن العاملين 
األجانـــب الـــذي تـــم االســـتعانة بهم فـــي فتـــرة الجائحة 
يعملـــون بعقود مؤقتًة وبأعـــداد محدودة لتوفير الطاقة 
االســـتيعابية االســـتثنائية مـــن حيـــث المراكـــز الخاصـــة 
بجهود التصدي لفيروس كورونا. وأضاف أن تلك العقود 
سيتم إلغاؤها بعد انتهاء الجائحة. ولفت إلى أن الكوادر 
الوطنيـــة هـــم الخيـــار األول الدائم ونـــّوه باهتمام وزارة 
الصحـــة بتوفير لهم الفرص الوظيفية التي تتناســـب مع 

مؤهالتهم التعليمية وخبراتهم العملية.

أشـــاد عميـــد كليـــة البحريـــن للمعلمين تيـــد بورينتون 
باستثمار مملكة البحرين المستمر في قطاع التعليم، 
منوهـــًا بـــأن القطـــاع األساســـي لطالما حظـــي بالدعم 
واالهتمـــام كـــون تطوير التعليـــم من أبـــرز األولويات 

الحكوميـــة. وفي هذا الصدد رحـــب بموافقة مجلس 
النواب على مشروع الميزانية حرصًا من أعضائه على 

توفير كل سبل االرتقاء بقطاع التعليم ومخرجاته.
وأوضح بورينتون أن رفع الميزانية المخصصة للكلية  

سيمكنها من توفير 1000 مقعد دراسي سنويًا، حيث 
ســـيصل أعداد الطلبة المقبولين في الكلية إلى ثالثة 
أضعاف األعداد التي تعودت الكلية على اســـتقطابها 

في السابق في مختلف برامجها األكاديمية.

توظيف الصفوف األمامية وفق الشواغر المتاحة

ا رفع ميزانية كلية المعلمين يوفر 1000 مقعد دراسي سنويًّ

ــة ــاء الجائحـ ــد انتهـ ــب بعـ ــود األجانـ ــاء عقـ ــة”: إلغـ “الصحـ

وليد المانع
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المنامة-بنا

بـــوزارة  البلديـــات  شـــؤون  طرحـــت 
لتنفيـــذ  مناقصـــة  أمـــس  األشـــغال 
الرقمـــي،  للتحـــول  الثانيـــة  المرحلـــة 

والتي تشـــمل بناء المنصـــة الموحدة 
للخدمـــات الرقميـــة، تنافســـت عليهـــا 
5 شـــركات، وكان أقـــل عطاء لشـــركة 
بنحـــو   )HBS soliutions - DMCC(

1.9 مليون دينار.

أعلنت حلبة البحرين الدولية “موطن 
رياضة السيارات في الشرق األوسط” 
عن طرح تذاكر سباق جائزة البحرين 
الكبـــرى لطيـــران الخليـــج للفورمـــوال 
وان للعام 2021 للبيع، حيث ستكون 

متاحة فقط للحاصلين على التطعيم 
المضاد لفيروس كورونا )كوفيد - 19( 
والمتعافين مـــن الفيروس في مملكة 
الســـباق  انطـــالق  لضمـــان  البحريـــن، 
في بيئة آمنة تماشـــًيا مع اإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية المعلن 

عنها في المملكة.

مليونا دينار لبناء منصة موحدة بـ “البلديات”

طرح تذاكر “الفورموال 1” للمطعمين والمتعافين

فحص 6 أطنان من المجوهرات خالل عام

)14(

)14(

)11(

)٠٣(

أمل الحامد

علي الفردان

)06(

أحمد مهدي

الصخير - حلبة البحرين الدولية
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سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء 

يتلقى شكر رئيس 
الوزراء الكويتي

ــوزراء  ــ ــيــس الـ تــلــقــى ولـــي الــعــهــد رئ
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بــرقــيــة شكر  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، 
الــوزراء  مجلس  رئيس  من  جوابية 
سمو  أخيه  الشقيقة  الكويت  بدولة 
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، 
التي  التهنئة  برقية  على  رًدا  وذلــك 
الذكرى  بمناسبة  إليه  سموه  بعثها 
الــســنــويــة لــلــعــيــد الـــوطـــنـــي لــدولــة 

الكويت.

القائد العام للبواسل: ركزوا على الجهوزية القتالية
زار القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد 
الخميـــس،  أمـــس  صبـــاح  خليفـــة،  آل 

إحدى وحدات قوة دفاع البحرين.
 وتفقد خالل الزيارة عدد من المنشآت 
والمنظومـــات  الحديثـــة  التدريبيـــة 
علـــى  وحثهـــم  المتطـــورة،  العســـكرية 
والتدريـــب  اإلعـــداد  برامـــج  تعزيـــز 
المتقدمـــة، وشـــّدد علـــى أهميـــة إيالء 
الجهوزية القتالية واإلدارية واالهتمام 
علـــى مختلـــف مســـتويات العمـــل وأن 

تواكب تنفيذ الخطط التطويرية.
وأكـــد القائد العام لقـــوة دفاع البحرين 
أنه وبفضل االهتمام الكبير الذي يوليه 

عاهـــل البـــالد القائـــد األعلـــى صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  غـــدت  خليفـــة، 
ا شـــامًخا وحصًنا منيًعا  صرًحا عســـكريًّ
لهـــذا الوطـــن الغالـــي، مشـــيًدا بالـــدور 

المتميـــز الـــذي يقـــوم بـــه رجـــال قـــوة 
دفـــاع البحريـــن فـــي عملهم العســـكري 

وواجبهم الوطني.
وفـــي ختـــام الزيـــارة، أعـــرب المشـــير 
الركـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد عـــن 

فخره واعتـــزازه بما يتحلى به الجميع 
مـــن تفـــاٍن وبـــذل وتضحيـــة فـــي أداء 
الجميـــع  موّجًهـــا  والواجبـــات،  المهـــام 
فـــي االســـتمرار علـــى النهج العســـكري 

السديد لقوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

نـشــر التوعـيــة األمنـيــة وفــق أعلــى المـعـايـيـر
تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي ... تسليم “الدفاع المدني” حقائب صحية

في إطار الشراكة والتعاون بين المحافظة الجنوبية 
واإلدارة العامة للدفاع المدني، شارك نائب المحافظ  
العميد عيســـى الدوســـري في اللقـــاء االفتراضي مع 
مدير إدارة الشـــؤون اإلدارية بـــاإلدارة العامة للدفاع 
المدنـــي العقيـــد خالـــد خليفـــة الكعبي  وذلـــك تزامنًا 
مـــع اليـــوم العالمـــي للدفـــاع المدنـــي، عبـــر االتصـــال 
المرئـــي بحضـــور عـــدد مـــن الضبـــاط والمســـؤولين 
فـــي المحافظـــة واإلدارة. وفـــي بدايـــة اللقـــاء، أكـــد 
نائـــب المحافـــظ، اهتمـــام وحـــرص المحافـــظ ســـمو 
الشـــيخ خليفة بـــن علي بن خليفـــة آل خليفة بتعزيز 
الشراكة المجتمعية مع اإلدارة العامة للدفاع المدني 
وكافـــة اإلدارات األمنيـــة، من خالل تبنـــي المبادرات 
والحمـــالت والبرامـــج الرامية لترســـيخ ثقافة األمن 
والســـالمة، والعمـــل علـــى نشـــر التوعيـــة المجتمعية 

واألمنيـــة وفـــق أعلـــى المعاييـــر والمســـتويات. مـــن 
جهتـــه أعـــرب مدير إدارة الشـــؤون اإلداريـــة باإلدارة 
العامـــة للدفاع المدني عن شـــكره وتقديـــره للتعاون 
والتنســـيق مـــع المحافظـــة الجنوبية فـــي كل ما فيه 
خير وســـالمة المواطنين والمقيميـــن في المحافظة 
وذلك من خالل إقامة البرامج والفعاليات المشتركة 

المتضمنـــة توعيـــة الجمهور بمبادئ األمن والســـالمة 
فـــي المنـــزل وموقـــع العمـــل . كمـــا تـــم خـــالل اللقاء، 
تســـليط الضـــوء علـــى جهـــود المحافظـــة الجنوبيـــة 
واإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي في مجـــال تحقيق 
مبدأ الشـــراكة المجتمعية المتضمنة برامج وحمالت 
الســـالمة والتوعيـــة المشـــتركة.وفي ســـياق متصـــل 

، ســـلم مديـــر إدارة البرامـــج االجتماعيـــة وشـــؤون 
المجتمع بالمحافظة الجنوبية محمد الفاو منتســـبي 
مركـــز الدفـــاع المدنـــي بالرفاع حقائـــب تحتوي على 
إلـــى أن  أدوات ومـــواد الســـالمة الصحيـــة، مشـــيرا 
مبادرة تســـليم الحقائب تأتي ضمن توجيهات ســـمو 
محافظ الجنوبية الشـــيخ خليفة بـــن علي بن خليفة 
آل خليفة، في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع 
اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني لرفع مســـتوى الوعي 
وتطبيـــق االحتـــرازات الصحية، وحـــرص المحافظة 
الجنوبيـــة علـــى اتخاذ التدابيـــر الوقائيـــة، بما يصب 
فـــي توفير بيئة صحية للفـــرد والمجتمع والتأكد من 
تطبيـــق معاييـــر ومتطلبـــات األمن والســـالمة. تجدر 
اإلشارة إلى أن المحافظة الجنوبية تواصل جهودها 
في تكثيف الحمالت التوعوية وتعزيز الســـالمة في 
مختلف المناطق، األمر الذي يسهم في تعزيز الوعي 

وااللتزام باإلجراءات والتدابير الوقائية.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

استقبل رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي، في مكتبه بالقيادة 
العامة امس، الملحق العسكري بسفارة المملكة األردنية الهاشمية لدى مملكة 

البحرين العميد الركن طيار محمد الصمادي.
وأثناء اللقاء، رحب رئيس هيئة األركان بالملحق العسكري األردني، وأعرب 
عن تقديره للدور الذي يقوم به الملحق في تعزيز عالقات التعاون العسكري 
بين البلدين الشـــقيقين، مشيًدا بالعالقات األخوية المتينة التي تربط مملكة 
البحريـــن والمملكة األردنية الهاشـــمية، كما تم مناقشـــة أوجه التعاون القائم 
بيـــن البلديـــن الشـــقيقين في شـــتى المجـــاالت خصوصـــا ما يتعلـــق منها في 

المجال العسكري والتعاون الدفاعي.
حضر اللقاء رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية اللواء 

حقوقي يوسف فليفل.

زيادة التعاون الدفاعي مع األردن

المنامة - بنا

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين 
إطالق الميليشـــيا الحوثية اإلرهابية 
صاروًخـــا  إيـــران  مـــن  المدعومـــة 
باليستًيا تجاه مدينة جازان، وطائرة 
دون طيـــار )مفخخـــة( تجـــاه مدينـــة 
العربيـــة  بالمملكـــة  مشـــيط  خميـــس 
اعتـــداء  فـــي  الشـــقيقة،  الســـعودية 
إرهابـــي جبـــان يســـتهدف المدنييـــن 
واألعيان المدنية، مشـــيدة بجاهزية 
ويقظة قـــوات الدفاع الجوي الملكي 

الســـعودي وقـــوات التحالـــف لدعـــم 
الشـــرعية ف ي اليمن التي اعترضت 
ودمرت الصاروخ والطائرة المسيرة. 
وقـــوف  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
مملكـــة البحرين وتضامنهـــا التام مع 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
فيمـــا تتخـــذه من تدابيـــر وإجراءات 
أمنية من أجل ردع تلك االعتداءات 
الحوثية اإلرهابية وحماية مواطنيها 

والمقيمين على أرضها.

ردع االعتداءات الحوثية اإلرهابية

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيـــس األمـــن العـــام الفريق طارق بن حســـن الحســـن صبـــاح أمس، 
العميـــد الركـــن أحمـــد بن صالـــح الهوب الملحق العســـكري بســـفارة جمهورية 
اليمـــن الشـــقيقة لدى مملكـــة البحرين.وتم خالل اللقاء، اســـتعراض العالقات 
الثنائيـــة القائمـــة بين  البلدين الشـــقيقين وبحث مجاالت التعاون والتنســـيق 

األمني، باإلضافة إلى عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

تنسيق أمني مع اليمن

المنامة - وزارة الداخلية

والجـــوازات  الجنســـية  شـــؤون  أعلنـــت 
واإلقامة انها ســـتقوم اعتبـــارا من األحد 
7 مارس الجاري، بتحصيل رســـم اعتماد 
التأشـــيرة للدخـــول والبالـــغ 5 دنانير عند 
صـــدور الموافقـــة علـــى الطلب بـــدال من 
عنـــد  بالمنفـــذ  المســـافر  مـــن  تحصيلهـــا 
وصوله، مما سيوفر عليه الوقت ويسهل 
إجراءات دخوله البالد، مع اإلشـــارة إلى 
أن هذا القرار ال يســـري على التأشـــيرات 

الصادرة قبل التاريخ المذكور.
ويأتـــي ذلـــك فـــي ظـــل المبـــادرات التـــي 
والجـــوازات  الجنســـية  شـــؤون  تطلقهـــا 
الخدمـــات  أفضـــل  لتحقيـــق  واإلقامـــة؛ 

المقدمة لعمالئها.

“الجوازات”:
5 دنانير رسم 

اعتماد تأشيرة 
الدخول

تحركات لتعزيز التفاهم مع االتحاد األوروبي
عبـــداهلل بـــن أحمـــد: توظيـــف الدبلوماســـية إليصـــال منجزاتنـــا للخـــارج

أكـــد وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
الدوليـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد آل 
البنـــاء  التعـــاون  عالقـــات  أن  خليفـــة، 
الســـلطتين  بيـــن  المســـتمر  والتكامـــل 
التشـــريعية والتنفيذيـــة، تعكس تناغم 
الفريـــق  وروح  المشـــتركة،  الجهـــود 
الواحـــد، لتحقيـــق األهـــداف الوطنيـــة، 
مشـــيًرا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية 
باتـــت ركيـــزة مهمـــة، لتعزيـــز تحركات 

السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
التـــي  المحاضـــرة،  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  نظمتهـــا 
الشورى، بالتعاون مع وزارة الخارجية، 
عبر االتصال اإللكتروني المرئي، تحت 
عنوان “العالقات البحرينية األوروبية” 
وذلـــك ضمـــن برنامج الدعـــم البرلماني 
ألعضـــاء المجلـــس، تنفيـــًذا لتوجيهات 

رئيس مجلس الشورى علي الصالح.
واســـتعرض الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد 
آل خليفـــة، فـــي كلمتـــه، عـــدة محـــاور 
رئيســـية تتعلـــق بالعالقـــات البحرينية 

األهميـــة  فـــي  وتتمثـــل  األوروبيـــة،   -
األوروبيـــة  للدائـــرة  االســـتراتيجية 
الخارجيـــة،  السياســـة  تحـــركات  فـــي 
ومجـــاالت التعاون القائمـــة بين مملكة 
البحريـــن ودول أوروبـــا، والعالقات مع 
مؤسسات االتحاد األوروبي، باإلضافة 
إلـــى تحـــركات وزارة الخارجية لتعزيز 
التفاهـــم مع االتحـــاد األوروبـــي، ودور 
الدبلوماســـية البرلمانيـــة فـــي تحقيـــق 

هذه الغاية.
وأكـــد وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 

البحريـــن  مملكـــة  حـــرص  الدوليـــة، 
علـــى توطيد أســـس الشـــراكة مع دول 
الســـيما  األوروبـــي،  واالتحـــاد  أوروبـــا 
عميقـــة  الجانبيـــن  بيـــن  العالقـــات  أن 
جديـــدة  آفاًقـــا  واكتســـبت  وراســـخة، 
وواعـــدة فـــي ظـــل النهـــج اإلصالحـــي 
الشـــامل لعاهل البالد صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  وأشـــار 
العديـــد  هنـــاك  أن  إلـــى  خليفـــة،  آل 
لتعزيـــز  الدبلوماســـية  المســـارات  مـــن 

علـــى  أوروبـــا  دول  مـــع  العالقـــات 
الصعيديـــن الثنائي والجماعـــي، ومنها 
المتبادلـــة،  واالتصـــاالت  الزيـــارات 
فـــي  البحريـــن  ســـفارات  دور  وتعزيـــز 
القارة األوروبية، وتكثيف المشـــاورات 
السياســـية، منوًها في الصـــدد بالزيارة 
التي قـــام بها ســـعادة وزيـــر الخارجية 
إلى بروكسل، في شهر فبراير الماضي، 
وأثمـــرت عن اتفاقـــات ونتائـــج طيبة، 
المنافـــع  تعظيـــم  صالـــح  فـــي  تصـــب 

المشتركة. 
دور  أهميـــة  المحاضـــر  وتنـــاول 
الدبلوماسية البرلمانية، والتي تحولت 
إلـــى أحـــد محـــركات إدارة التفاعـــالت 
الدوليـــة، مبينـــا أنها تلعـــب دوًرا مؤثًرا 
مملكـــة  بيـــن  العالقـــات  توثيـــق  فـــي 
البرلمانيـــة  والمؤسســـات  البحريـــن 
الدوليـــة، مـــن خـــالل إيضـــاح الصـــورة 
الكاملة عن المسيرة التنموية الشاملة، 
وإنجـــازات مملكـــة البحرين فـــي كافة 

المجاالت.

القضيبية - مجلس الشورى

التوقيع على النظام األساس لـ “منظمة تنمية المرأة”
ــازات ــجـ ــن ســلــســلــة اإلنـ ــم ــم ض ــه ــداهلل: إنـــجـــاز م ــبـ حــمــود بـــن عـ

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  وقـــع 
المملكـــة العربية الســـعودية، الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  حمـــود 
لمنظمـــة  العـــام  األميـــن  وبحضـــور 
التعاون اإلسالمي، يوسف العثيمين، 
على النظـــام األســـاس لمنظمة تنمية 
المـــرأة في الـــدول األعضـــاء بمنظمة 

التعاون اإلسالمي.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ حمود بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة أن هـــذه الخطوة 
تجسد ما تحظى به المرأة من اهتمام 
ورعايـــة كبيرة ودائمة من لدن عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، وقرينة 
العاهل رئيسة المجلس األعلى للمرأة 

صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، الذي مكن 
المـــرأة البحرينية من تبـــوأ المناصب 

القيادية في مختلف المجاالت.
النظـــام  علـــى  التوقيـــع  أن  وأضـــاف 

األســـاس لمنظمـــة تنميـــة المـــرأة في 
التعـــاون  بمنظمـــة  األعضـــاء  الـــدول 
اإلســـالمي يعد إنجـــاًزا مهًمـــا يضاف 
إلى ســـجل مملكـــة البحريـــن الحافل 
باإلنجازات في مجـــال دعم وتمكين 

البحرينيـــة  والمـــرأة  عمومـــا،  المـــرأة 
نهـــج  يجســـد  أنـــه  كمـــا  خصوصـــا، 
مملكـــة البحريـــن في تعزيـــز التعاون 
مـــع المنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة 
كل  توفيـــر  علـــى  الدائـــم  وحرصهـــا 

الدعم والمساندة للمرأة.
وأعـــرب ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
المملكة العربية الســـعودية عن تقدير 
مملكـــة البحرين للدور الـــذي تضطلع 
بـــه منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي مـــن 
وتمكينهـــا  بالمـــرأة  النهـــوض  أجـــل 
السياســـية  المجـــاالت  فـــي مختلـــف 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
وفي مواقع صنع واتخاذ القرار كونها 
شـــريك فاعـــل ورئيـــس إلـــى جانـــب 
الرجل فـــي تعزيز المســـيرة التنموية 

بالمجتمعات كافة.

المنامة - بنا



قال قائد مستشـــفى الملك حمد الجامعي 
اللـــواء طبيب الشـــيخ ســـلمان بـــن عطية 
آل خليفـــة إن مؤتمر الخليج الثاني لطب 
النـــوم جاء ألهميته في هذا التوقيت في 
ظـــل األزمة الصحية العالميـــة وما يعانيه 
الفـــرد مع تفشـــي فيروس كورونـــا، والتي 
جعلـــت حصولـــه علـــى قســـط كاٍف مـــن 
الراحـــة خالل الليل أكثـــر صعوبة إلى حد 
كبير، مشيرا أن أرق كورونا أو أرق كوفيد 
19 أصبحت ظاهـــرة تصيب بعض الناس 
حـــول العالم، لما يعانونـــه من أرق مرتبط 

بضغوط الحياة نتيجة تفشي الفيروس.
مـــن جهتـــه، قـــال المديـــر العـــام للشـــؤون 
الطبية بمستشـــفى الملك حمـــد الجامعي 

األنـــف  وجراحـــة  أمـــراض  واستشـــاري 
واألذن والحنجـــرة العقيـــد هشـــام الســـعد 
إن الخنـــاق الليلـــي يعد أحد أكثر أســـباب 
مملكـــة  فـــي  شـــيوعا  النـــوم  اضطرابـــات 

البحرين.
الـــذي  المؤتمـــر  خـــالل  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
يأتي بشـــراكة علميـــة فاعلـــة جمعت بين 
مستشـــفى الملك حمـــد الجامعـــي ومركز 
الغريب الطبي، الذي تعقد فعالياته خالل 
أيـــام 4 و5 و6 مـــارس الجـــاري، بمشـــاركة 
نخبـــة مـــن االستشـــاريين والمتخصصين 
والمركـــز،  المستشـــفى  مـــن  المحلييـــن 
باإلضافـــة إلى كبار المتحدثيـــن الدوليين 

في هذا المجال.
ولفـــت إلـــى أن الرســـالة األبـــرز المتوخـــى 

إيصالهـــا من خـــالل هذا المؤتمـــر هو رفع 
مســـتوى وعي العمـــوم والمجتمـــع الطبي 
باضطرابـــات النوم، إذ إن هذا المجال يعد 
جديـــدا من نوعـــه، وبحاجة إلى تســـليط 
الضـــوء عليه من مختلـــف جوانبه، حيث 
تـــم الحـــرص علـــى اســـتضافة أطبـــاء من 
مختلـــف التخصصـــات؛ ليتـــم تنـــاول هذا 

الموضوع من زوايا مختلفة.
العديـــد  ســـيناقش  المؤتمـــر  أن  وذكـــر 
مـــن المحـــاور التـــي تهـــم الفـــرد خصوصا 
فـــي ظل األزمـــة الصحيـــة العالميـــة التي 
تواجه العالم بأســـره، ومنها أمراض النوم 
وتطوراته، ودور النوم وأهميته في جميع 
الجوانـــب التفاعلية لحياة الفرد )الرياضة 
واالقتصـــاد والطيران وغيرهـــا(، والنظام 

التوازنـــي الـــذي يلعبه في صحة جســـمه، 
اضطرابـــه،  ومظاهـــر  الطبيعـــي  والنـــوم 
باضطرابـــات  النـــوم  أمـــراض  وعالقـــة 
أعـــراض  اســـتعراض  األخـــرى،  األعضـــاء 

بعـــض  عنـــد  النـــوم  واضطرابـــات  األرق 
والمراهقيـــن  النســـاء  خصوصـــا  الفئـــات 
والحلول المناســـبة لكل فئة، واستعراض 

أحدث العالجات الضطرابات النوم.

مـــن جانبها، ذكـــرت مدير مركـــز التدريب 
للشـــؤون  العـــام  والمديـــر  واالحتـــراف 
أن  الحســـن  دالل  بالمستشـــفى  اإلداريـــة 
المؤتمر يهدف إلى توعية المجتمع الطبي 
والمختصين إلى أهمية النوم السليم على 
الصحة، وأهم اضطرابات النوم والمقاربة 
المبدئيـــة لهـــا؛ حتـــى يتمكـــن الطبيب من 
إدراكهـــا وتحويل المريض إلى األخصائي 
المناســـب. وأشـــارت إلى أن عدد األوراق 
المقدمـــة بلغـــت 18 ورقة عمل تبحث في 
مجمـــل تخصصـــات طـــب النـــوم ليقدمها 
أفضـــل المتخصصيـــن فـــي هـــذا المجال، 
الفتة إلى اعتماد 22 ساعة للتعليم الطبي 
المستمر من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.

“أرق كورونا”... ظاهرة جديدة تجتاح جميع العالم
ــي الـــبـــحـــريـــن ــ ــا فـ ــ ــوًع ــ ــي ــ ــوم ش ــ ــنـ ــ ــات الـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــاق” أكــــثــــر اضـ ــ ــنـ ــ ــخـ ــ “الـ
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مناعـــة جماعيــة لموظفـي “الشمالية” بتلقـي التطعيـــم

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  رفـــع 
العصفور، نيابة عن أعضاء المجلس 
التنســـيقي للمحافظة، أســـمى آيات 
البـــالد  لعاهـــل  واالمتنـــان  الـــوالء 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، علـــى توجيهات 
جاللتـــه ورعايتـــه واهتمامـــه بـــكل 
ما فيه مصلحـــة الوطن والمواطن، 
معربـــا عن خالص الشـــكر والعرفان 
لولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، تقديرا 
لجهـــود الحكومة، انطالقا من رؤية 
ســـموه والتـــي يعبـــر عنهـــا برنامـــج 
علـــى  والمســـتند  الحكومـــة،  عمـــل 
معاييـــر التطوير واالنفتاح وثوابت 

التعددية والتنافسية والعدالة.
جـــاء ذلك خالل تـــرؤس المحافظ، 
المرئـــي،  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر 

التنســـيقي،  المجلـــس  اجتمـــاع 
ممثلـــي  مـــن  األعضـــاء  بمشـــاركة 
الجهـــات الحكوميـــة، حيـــث ناقش 
بدعـــم  الكفيلـــة  الســـبل  المجلـــس 
الحملة الوطنيـــة للتطعيم بالتعاون 
والســـعي  الصحـــة،  وزارة  مـــع 
الجماعيـــة  المناعـــة  تحقيـــق  نحـــو 
للموظفين، تعزيزا للواجب الوطني 

في تأمين سالمة الجميع.
بمقتـــرح عضـــو  المحافـــظ  وأشـــاد 
المســـاعد  الوكيـــل  المجلـــس 
للسياســـات والخدمات اإلســـكانية 
بـــوزارة اإلســـكان خالـــد الحيـــدان، 
عـــن  اإلنســـانية  الحـــاالت  بعـــرض 
طريـــق االتصـــال االفتراضـــي فـــي 
كل أسبوع، إليجاد الحلول العاجلة 
للحـــاالت اإلنســـانية، فيمـــا قدمـــت 
عضو المجلـــس مديـــر إدارة تعزيز 
وفـــاء  الصحـــة  بـــوزارة  الصحـــة 

برنامـــج  حـــول  عرضـــًا  الشـــربتي، 
للصحـــة”،  معـــززة  عمـــل  “أماكـــن 
سياســـات  إليجـــاد  يهـــدف  الـــذي 
تهتـــم بصحـــة الموظفيـــن بالقطاع 

وتعزيـــز  والحكومـــي،  الخـــاص 
أنمـــاط الحياة الصحيـــة في أماكن 
العمـــل، وتحســـين النظـــام الغذائي 
والتشـــجيع على ممارسة الرياضة، 

صحيـــة  عمـــل  بيئـــة  توفيـــر  مـــع 
للموظفين.

كما بحث المجلس، كيفية الترويج 
للبرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف فـــي 

نسخته الثانية في مختلف مناطق 
لالســـتغالل  الشـــمالية،  المحافظـــة 
الوطنـــي  المشـــروع  لهـــذا  األمثـــل 
الـــذي يوفـــر 25 ألـــف وظيفـــة، و10 
آالف فرصـــة تدريبيـــة، حيـــث قدم 
عضو المجلس مدير إدارة التدريب 
بـــوزارة  العاملـــة  القـــوى  وتطويـــر 
العمل والتنميـــة االجتماعية عصام 
العلـــوي، عرضًا حول ســـبل التعاون 
بيـــن المحافظـــة والـــوزارة لتأهيـــل 
فـــي  الوطنيـــة  العمالـــة  وتوظيـــف 

القطاع الخاص.
التنســـيقي  المجلـــس  واختتـــم 
للمحافـــظ الشـــمالية، أعماله ببحث 
الشـــراكة  بيـــوم  االحتفـــاء  آليـــة 
المجتمعية الـــذي يوافق 18 مارس 
من كل عام، وتكريم الكوادر الطبية 
الصفـــوق  فـــي  العاملـــة  واألمنيـــة 

األمامية لمكافحة جائحة كورونا.

المنامة - وزارة الداخلية

هشام السعد الشيخ سلمان بن عطية

محرر الشؤون المحلية

التجمعــات العائليــة تســّرع انتـشــار الفـيــروس
بالتعليمات الــتــهــاون  مـــن  ــر  ــذي ــح ــت ال تــجــدد  “الــصــحــة” 

أكد رئيس األطباء بمجمع السلمانية 
الوطنـــي  الفريـــق  عضـــو  الطبـــي 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، 
االلتـــزام  أهميـــة  العشـــيري،  نبيـــل 
التـــام والكامـــل بتطبيـــق اإلجراءات 
االحترازية للحد من انتشار فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد –19(، مشـــيًرا إلـــى 
أن االلتـــزام بالتعليمـــات والقـــرارات 
الصادرة عن الفريـــق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا ســـيؤدي 
إلـــى العـــودة إلـــى المعـــدالت اآلمنـــة 
بشكل أسرع، وأن التهاون في تنفيذ 
اإلجـــراءات وعـــدم اتبـــاع التعليمات 
الصـــادرة فـــي هذا الشـــأن لن يســـهم 

فـــي تقليل أعداد الحاالت القائمة بل 
سيؤدي ذلك إلى ارتفاعها.

 وحـــّث العشـــيري كافـــة أفـــراد فئات 
المجتمع البحريني على التعاون في 
تطبيـــق معاييـــر التباعـــد االجتماعي 
العائليـــة  التجمعـــات  واالبتعـــاد عـــن 
الكبيـــرة فـــي كل األوقـــات واألماكن 
لما يشـــكله ذلك من خطورة في نقل 
فيـــروس كورونا المتحور وانتشـــاره 
خاصـــة وأن أكثـــر األســـباب المؤدية 
هـــذا  انتشـــار  وســـرعة  زيـــادة  إلـــى 
الفيروس هو نتيجة لتلك التجمعات 

األسرية.
الكمامـــات  لبـــس  أهميـــة  أكـــد  كمـــا   

ومراعـــاة  االوقـــات  مختلـــف  فـــي 
وتعقيـــم  باســـتمرار  اليديـــن  غســـل 
المنـــزل  مـــن  والخـــروج  األســـطح 
للضـــرورة والمبـــادرة بأخـــذ التطعيم 
ضد فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19-( 
خاصـــة وأن التطعيمات تســـاهم في 
التخفيف من شـــدة وحدة األعراض 

المصاحبة للفيروس وخطورتها.
 ودعا العشـــيري إلـــى ضرورة مراعاة 
الحيطـــة والحـــذر والتقيـــد بالتدابير 
الوقائيـــة في التعامل مع كبار الســـن 
وأصحـــاب األمـــراض الكامنة خاصة 
فيـــروس  انتشـــار  فـــي ظـــل ســـرعة 
كورونـــا المتحـــور، مؤكـــًدا دور الفرد 

فـــي حمايـــة نفســـه وأفـــراد أســـرته 
ومجتمعه من اإلصابة.

كمـــا أثنـــى علـــى الجهود والمســـاعي 
الكبيـــرة التي يبذلها كالً من الطواقم 
الطبية والتمريضية وجميع العاملين 
للتصـــدي  األماميـــة  بالصفـــوف 
أن  إلـــى  الفًتـــا  كورونـــا،  لفيـــروس 
القضاء علـــى الفيـــروس يتطلب من 
الجميع االلتـــزام التام والتجاوب مع 
كافة التعليمات الصادرة من الجهات 
المعنيـــة وذلك فـــي ســـبيل الحد من 
المجتمـــع  فـــي  الفيـــروس  انتشـــار 
والعودة إلى الحياة الطبيعية بأسرع 

وقت ممكن.

المنامة - وزارة الصحة

تـوظـيــف الصـفــوف األمامـيــة وفــق الشـواغــر المتـاحــة
ــة ــح ــائ ــج ــاء ال ــهـ ــتـ ــب بـــعـــد انـ ــ ــانـ ــ ــاء عـــقـــود األجـ ــ ــغ ــ ــة”: إل ــ ــح ــ ــص ــ “ال

أكـــد وكيل وزارة الصحة وليد المانع 
أن الـــوزارة تفخـــر بأبنـــاء الوطن من 
المتطوعيـــن خصوًصـــا العاملين في 
الصفـــوف األماميـــة الذيـــن ســـّطروا 
أروع أمثلـــة العطـــاء لخدمـــة الوطن 
والمواطـــن خـــالل جائحـــة فيـــروس 

كورونـــا، مبيًنـــا إعطاءهـــم األولويـــة 
للتوظيـــف وفق الشـــواغر الوظيفية 
مؤهالتهـــم  مـــع  تتناســـب  التـــي 

وخبراتهم في القطاع الصحي.
ا   وأشـــار إلـــى أن الوزارة تقـــوم حاليًّ
التوظيـــف  إجـــراءات  باســـتكمال 

الخدمـــة  وقوانيـــن  أنظمـــة  حســـب 
المدنيـــة للعديد منهم وفق الشـــواغر 

المتاحة.
كما اشـــار إلى أن العامليـــن األجانب 
الـــذي تـــم االســـتعانة بهم فـــي فترة 
مؤقتـــًة  بعقـــود  يعملـــون  الجائحـــة 

وبأعـــداد محـــدودة لتوفيـــر الطاقـــة 
االســـتيعابية االســـتثنائية من حيث 
المراكـــز الخاصـــة بجهـــود التصـــدي 

لفيروس كورونا.
ســـيتم  العقـــود  تلـــك  أن  وأضـــاف 

إلغاؤها بعد انتهاء الجائحة.

الوطنيـــة  الكـــوادر  أن  إلـــى  ولفـــت 
ونـــّوه  الدائـــم  األول  الخيـــار  هـــم 
باهتمـــام وزارة الصحـــة بتوفيـــر لهم 
تتناســـب  التـــي  الوظيفيـــة  الفـــرص 
مـــع مؤهالتهم التعليميـــة وخبراتهم 

العملية.

المنامة - وزارة الصحة

وليد المانع

ــة ــل ــاج ــول ع ــ ــل ــ ــر “األونـــــــايـــــــن” إليــــجــــاد ح ــبـ ــرض الـــــحـــــاالت اإلنـــســـانـــيـــة عـ ــ ــ ع



بحضـــور وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة، ووزير التربية والتعليم 
نفـــط  شـــركة  أقامـــت  النعيمـــي،  ماجـــد 
البحريـــن )بابكـــو( حفلها الســـنوي لجائزة 
بابكو للمدرســـة الخضراء للعام الدراسي 
2020 – 2021، حيـــث شـــارك فـــي الحفل 
الـــذي نظمته بابكو بتقنية عن بعد رئيس 
مجلـــس إدارة بابكو داوود نصيف، وعدد 
من كبار المســـؤولين فـــي الهيئة الوطنية 
للنفـــط الغـــاز ووزارة التربيـــة والتعليـــم، 

والمجلس األعلى للبيئة.
وفي كلمته االفتتاحيـــة ثمن وزير النفط 
الشـــيخ محمد بن خليفـــة آل خليفة عاليا 
البـــاد صاحـــب  عاهـــل  دعـــم ومســـاندة 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
والحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي جميع 
األنشـــطة والفعاليـــات المتخصصـــة فـــي 
الشـــأن البيئـــي ومـــا وصلـــت إليـــه اليـــوم 
مملكة البحرين من تقدم في هذا المجال 
عبـــر إنشـــاء العديد من المشـــاريع البيئية 
الراميـــة إلـــى الحد من انبعاثـــات الغازات 
الضـــارة أو تخفيضهـــا والتكيـــف مـــع آثار 

تغيرات المناخ.
وأشـــاد وزير النفط بجهـــود وزير التربية 
والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية 
فـــي مملكة البحرين، مشـــيدا بما تقوم به 
الوزارة من عمـــل دءوب في ظل جائحة 
كورونا العالمية الســـتمرار عملية التعليم 
بعـــد  عـــن  الدراســـية  المراحـــل  لجميـــع 
باإلضافة إلى ربط مناهج التعليم بقضايا 
العالـــم، ومـــن بينها البيئة التـــي تعتبر من 

القضايا ذات االهتمام الدولي.
وأكـــد غرس قيـــم المحافظة علـــى البيئة 
علميـــا  وتهيئتهـــم  النـــشء  نفـــوس  فـــي 
ومعرفيا بكل ما يدعم حماية البيئة الذي 
يشـــكل نهجا حضاريا مهمـــا؛ لبناء أجيال 
شـــبابية بحرينية قادرة على اإلسهام في 

اإلبداع واالبتكار والتطوير في مشـــاريع 
تغيـــر المناخ وتعزيز اإلنتاج النفطي الذي 
سيعود بالنفع على المنظومة االقتصادية 

في مملكة البحرين.
وأشـــار إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط 
والغـــاز والشـــركات النفطيـــة التابعـــة لهـــا 
فـــي مواضيع البيئة فـــي مختلف المواقع 
اإلداريـــة والتشـــغيلية، وإنهـــا قد دشـــنت 
العديـــد مـــن المشـــاريع الصديقـــة للبيئـــة 
طبقا للمواصفات العالمية وذلك بالتعاون 
مـــع صنـــدوق المنـــاخ االخضر، كمـــا وأنها 
حريصـــة كل الحـــرص علـــى نشـــر ثقافـــة 
المحافظـــة علـــى البيئـــة باإلضافـــة إلـــى 
تنظيـــم العديـــد من األنشـــطة والفعاليات 
والحمات التوعويـــة بالتعاون مع جميع 

الجهات المتخصصة في هذا الجانب.
وأشـــاد الوزيـــر بجائـــزة بابكـــو للمدرســـة 
الخضـــراء لما لها من أهمية في تشـــجيع 
الطـــاب  ومعـــارف  قـــدرات  وتطويـــر 
وتوجيهها نحو كل ما يخدم قضايا البيئة، 
موضحـــا أن الهيئـــة والشـــركات النفطيـــة 
تولـــي اهتمامـــا بالغـــا فـــي تعزيـــز مفهوم 
والمســـاهمة  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
فـــي دعـــم جميـــع األنشـــطة والفعاليـــات 
والمشاريع اإلبداعية واألفكار التطويرية 
في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات 

الراميـــة إلـــى تطويـــر وتقدم ونمـــاء هذا 
البلد الكريم.

الفائـــزة  المـــدارس  النفـــط  وزيـــر  وهنـــأ 
بالجائـــزة، مشـــيدا بالجهـــود المبذولة في 
الرائـــدة  اإلبداعيـــة  المشـــروعات  إعـــداد 
التي أهلتها للفوز بالجائزة، مقدما الشـــكر 
والتقدير لجميع المـــدارس التي حرصت 
على المشـــاركة في هـــذا البرنامج البيئي 
ذي المـــردود اإليجابي على المجتمع، كما 
وتقـــدم بالشـــكر الجزيل إلى شـــركة نفط 
البحريـــن وكل من ســـاهم في إنجاح هذا 
الحفـــل التكريمـــي، متمنيـــا كل التوفيـــق 
والنجاح للمدارس التي لم يحالفها الحظ 
بالفـــوز في هذا العـــام والفوز في األعوام 

المقبلة.
مـــن جانبه، أكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليم 
أنه فـــي ضوء الدعم المســـتمر من جالة 
الملـــك، وصاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ولي العهد رئيس الوزراء، تسعى الوزارة 
إلـــى تقديم أفضـــل الخدمـــات التعليمية، 
ومـــن ذلـــك األنشـــطة التربويـــة العديـــدة 
التـــي تنظمهـــا  تلـــك  والمتنوعـــة، ســـواًء 
الـــوزارة أو المـــدارس أو تلـــك التـــي تنفذ 
تعتبـــر  حيـــث  الشـــركاء،  مـــع  بالتعـــاون 
مســـابقة المدرســـة الخضراء مـــن أفضل 
المسابقات التي تنفذ بالتعاون بين شركة 

بابكو والـــوزارة، وذلك من حيث أهدافها 
وأهميتها بالنســـبة للمدارس وانعكاساتها 

اإليجابية على البيئة المدرسية. 
وعبر الوزير عن شـــكره وتقديره للجهود 
التي يبذلهـــا القائمون على هـــذه الجائزة 
بهذه الشـــركة الوطنيـــة الكبيرة والمتألقة 
بنجاحاتهـــا، والشـــكر موصول إلـــى وزير 
الشـــركة،  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  النفـــط 
وإلـــى الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة، علـــى 
هذا الدعم المســـتمر للشراكة مع الوزارة، 
والمجلـــس األعلى للبيئـــة، فمنذ انطاقة 
هـــذه الجائـــزة فـــي العـــام 2005، عملـــت 
الـــوزارة علـــى تحقيق أهدافها وتشـــجيع 
المدارس على المشـــاركة فيها، لما لها من 
أثـــر توعوي ووطنـــي وبيئي، فاســـتمرت 
المشـــاريع  تحفيـــز  فـــي  المســـابقة  هـــذه 
بيئـــة  أجـــل  مـــن  اإلبداعيـــة؛  المدرســـية 

مستدامة ونظيفة في مدارسنا.
وقال الوزير إن مثل هذه الشـــراكة تسهم 
والشـــك في التجســـيد العملي لما يدرسه 
الطالب نظريا في الصف الدراســـي، على 
أرض الواقع، في البيئة المدرســـية، فضا 
عما تتركه من أثر كبير على تعزيز الشعور 
بالمواطنة لدى الطلبـــة بمحافظتهم على 
بيئتهـــم المدرســـية، خالية مـــن الملوثات، 
ومنتجـــة لمصـــادر الطاقـــة النظيفـــة، في 

إطار التربية للمواطنة، وخدمة المجتمع، 
وتنميـــة االهتمـــام بالبيئـــة، واالرتقاء بها 

وعيا وممارسة وإبداعا.
وأضاف الوزير أنه وبالرغم من التحديات 
الكبيرة التي فرضها تفشـــي الجائحة، إال 
أن المـــدارس قد تمكنت من خوض غمار 
هـــذا التحـــدي بمشـــاريع بيئيـــة مبتكـــرة، 
كشـــفت عـــن مدى مـــا يمتلكـــه الطلبة من 
قـــدرات ومواهـــب إبداعيـــة وخاقـــة، إذ 
شـــاركت 16 مدرســـة ثانويـــة، تأهلت من 
بينهـــا ثـــاث مـــدارس تنوعت مشـــاريعها 
المرتبطـــة بالحفاظ علـــى البيئة أو بإنتاج 
البيئـــي،  بالتدويـــر  أو  النظيفـــة  الطاقـــة 
ممـــا يؤكد بـــأن جائـــزة بابكو اســـتطاعت 
باتجـــاه  الطابيـــة  الطاقـــات  توجـــه  أن 

االستغال األمثل لموارد الطبيعة.
الحفـــل  الوزيـــر: “الشـــك أن هـــذا  وتابـــع 
الـــذي نكـــرم فيـــه المـــدارس الفائـــزة فـــي 
هـــذه المســـابقة، يأتـــي تأكيـــدا لألهميـــة 
والتربويـــة  الثقافيـــة  لألنشـــطة  الكبيـــرة 
واالجتماعيـــة والتطبيقيـــة التـــي تنفذها 
المـــدارس؛ لتشـــكل جانبا مهمـــا من حياة 
المؤسســـة المدرســـية، فـــي إطـــار النظرة 
التربيـــة،  مـــع  التعليـــم  لتكامـــل  الشـــاملة 
وتعزيز بنـــاء القيم والمهـــارات الحياتية، 
من خال إيجاد مســـاحة أوســـع للنشـــاط 

المجتمعي؛ ألن المدرســـة جـــزء ال يتجزأ 
مـــن هـــذا المجتمـــع تتفاعـــل معـــه أخـــذا 
وعطـــاء، مؤكـــدا اهتمام الـــوزارة بتطوير 
مناهجهـــا في مختلـــف المجاالت، بما في 

ذلك المتعلقة بالجانب البيئي.
وأعـــرب الوزيـــر عن الشـــكر والتقدير إلى 
الهيئـــات  الطلبـــة وإلـــى أعضـــاء  األبنـــاء 
اإلدارية والتعليمية بالمدارس المشـــاركة 
في هذه المســـابقة بكل جدية وحماســـة، 
وأخلـــص التهانـــي والتبريـــكات للمدارس 
الفائـــزة، وكل الشـــكر والتقدير إلى جميع 
اإلخوة واألخوات القائمين على األنشطة 

الطابية في المدارس أو بالوزارة.
مدرســـة  األول  بالمركـــز  فـــازت  وقـــد 
االســـتقال الثانويـــة للبنات عن مشـــروع 
بهـــدف  الســـيارات”؛  إطـــارات  “تدويـــر 
التخلـــص من اإلطارات التالفة في مدفن 
النفايات وتحســـين مواصفات األســـفلت 
بمشـــاركة المعلمتين أمل عبدعلي محمد، 
وفاطمة محمد الجاســـم، والطالبات آمنة 
محمد البوسميط، فرح ياسر جال، دانة 
محمود عبدالفتاح، تيســـير حسن عيسى 

ونهلة نبيل سكيك.
وفـــازت بالمركـــز الثانـــي مدرســـة الفاتـــح 
الثانويـــة للبنيـــن عـــن مشـــروع “الفصـــول 
توفيـــر  بهـــدف  الخضـــراء”؛  الدراســـية 
بيئـــة صحيـــة داخـــل الفصـــول والمعامـــل 
والمختبـــرات الدراســـية، والمســـاهمة في 
رفـــع جـــودة التعليم من خال اســـتخدام 
بمشـــاركة  وذلـــك  الحديثـــة  التقنيـــات 
الملعَميـــن محمـــد ســـيف اإلســـام أحمـــد، 
والعروســـي بـــن محمـــود عطيـــة، والطلبة 
عبـــدهللا صالـــح إبراهيـــم، عبـــدهللا علـــي 
الدوســـري، حمزة عبيد محمد، محمد عبد 
الرزاق طوكان وعيسى عبد هللا سويدان. 
كما فـــازت بالمركـــز الثالث مدرســـة النور 
“إنتـــاج  مشـــروع  عـــن  للبنـــات  الثانويـــة 
الطاقة الكهربائية من جذور النبات” التي 
تعتبـــر مصـــدر طاقـــة متجـــددة، صديقـــة 
للبيئة، منخفضة التكلفة، وسهلة اإلنتاج.

المنامة - بنا

وزير النفط: بناء أجيال تسهم بمشروعات صديقة للبيئة
ــوارد الــطــبــيــعــة ــ ــم ــ ــل ل ــثـ ــال األمـ ــغـ ــتـ ــو االسـ ــح ــاب ن ــطـ ــه الـ ــي ــوج ــي: ت ــم ــي ــع ــن ال

المشخص يغادر الدنيا تارًكا إنجاًزا طموًحا في الطاقة الشمسية
تصدرت التعازي وعبارات الحزن وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي فـــي قريـــة البـــاد 
القديم يـــوم األربعاء المـــاض، لرحيل ابن 
القرية المهندس حســـين علي المشـــخص 
عـــن عمـــر ناهـــز 38 عاًمـــا بعـــد معانـــاة مع 
المرض، فقد كان للمرحوم إســـهامات في 
خدمة المجتمع على مختلف األصعدة وله 
حضور في فعاليات وبرامج ومشروعات، 
كمـــا أنجـــز، كأول مواطن، مشـــروع إنتاج 
الكهرباء من الطاقة الشمسية في منزله.

وبالعـــودة إلـــى لقـــاء  متلفـــز مـــع صحيفة 
“الباد” نشـــرته يوم األربعاء 30 ديســـمبر 
2020 أجرته الزميلة زينب العكري،  عكف 
المرحوم المشخص منذ العام 2015 على 
دراســـة مشـــروعه الرائد في مجال توليد 
الطاقـــة الكهربائية في منزله الشـــخصي، 
بتقنيـــة  االســـتعانة  طريـــق  عـــن  وذلـــك 
الطاقـــة الشمســـية من خـــال متابعة آخر 
مســـتجداتها عبـــر اليوتيـــوب والشـــركات 
المتخصصـــة فـــي هذا المجـــال، وفي عام 
2016 بدأ تنفيذ المشروع، وخال 6 أشهر 

بدأ تشغيل الطاقة الشمسية، وأسهم ذلك 
في خفض فاتورة الكهرباء بنسبة كبيرة، 
حيـــث انخفـــض المبلـــغ إلـــى دينـــار و200 

فلس فقط بعد أن كان يفوق 30 ديناًرا.
وفي الفيديو قدم المرحوم تجربته حول 
كيفيـــة تعامل الناس مع هـــذه الفكرة في 
المنطقـــة، وكيـــف كانـــوا يستفســـرون عن 
األلواح الكبيرة المعلقة على منزله، حيث 
كان األمر غريًبا عليهـــم آنذاك، وتراوحت 
تكلفة مشـــروع الراحل بين 8 إلى 9 آالف 
دينـــار، يمكـــن توفيرها من خـــال خفض 
سعر استهاك الكهرباء بالطاقة الشمسية 

المجانية.
وبعـــد نشـــر اللقاء، وفـــي االثنيـــن 4 يناير 
الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  التقـــى   ،2021
المســـتدامة عبدالحســـين ميـــرزا الراحـــل 
لاطـــاع علـــى تجربتـــه بتركيـــب أنظمـــة 
الطاقـــة الشمســـية على مســـكنه الخاص، 
حيـــث اطلـــع ميـــرزا علـــى تجربتـــه فـــي 
بنـــاء وتركيـــب األلـــواح الشمســـية علـــى 
مســـكنه الخـــاص في منطقـــة مدينة حمد 

خال ســـتة أشـــهر كانت مليئة بالتجارب 
والتعلم الذاتي، إذ بدأ باســـتخدام الســـعة 
التشـــغيلية للنظام لإلنـــارة، وفي المرحلة 
ســـعته  لتضـــم  النظـــام  بتوســـعة  الثالثـــة 
التشـــغيلية المكيفـــات، ومن ثـــم االعتماد 
علـــى ســـعة النظام بشـــكل أكبـــر وتحقيق 
وفـــورات فـــي تكاليـــف الكهربـــاء بنســـبة 
أكثـــر من 80 % وذلك من خال سياســـة 
صافي القياس والربط بالشـــبكة الوطنية 
للكهربـــاء، وعمـــل علـــى اســـتكمال جهـــاز 
آلـــي من تصميمه الخـــاص لتنظيف ألواح 
الطاقـــة الشمســـية، وهو أحـــد المواطنين 
الذين تلقوا التدريب المهني في البرنامج 

الـــذي تطرحـــه هيئـــة الطاقـــة  التدريبـــي 
المســـتدامة بالمجـــان بالتعـــاون مـــع هيئة 
الكهرباء والمـــاء لتأهيل مركبي ومقاولي 

ومستشاري أنظمة الطاقة الشمسية.
والمهندس المشخص هو أحد المهندسين 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  الميدانييـــن 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، ووفـــق 
صديق الراحل مدير شـــبكة الباد القديم 
حســـين المديفـــع، فـــإن الراحـــل، وهو من 
مواليد شـــهر مايـــو من العـــام 1982 اهتم 
منـــذ ســـنوات طويلـــة بتقنيات الحاســـب 
اآللي والبرمجيات، كما عمل في مجاالت 

واإلعـــام  كالمســـرح  مختلفـــة  وأنشـــطة 
واإلصـــدارات، وهـــو أحـــد كوادر مســـابقة 
أن  المديفـــع  مضيًفـــا  الحســـين”،  “شـــاعر 
المشخص تميز بابتســـامته وحبه للعطاء 
فـــي أشـــد الظـــروف، وشـــخصيته محببة 
لـــدى جميـــع أهالـــي قريـــة البـــاد القديـــم 
وخارجهـــا، وهـــو متزوج وله ثاثـــة أبناء: 
ولـــدان وبنـــت أكبرهـــم “علـــي” البالـــغ من 

العمر 16 عاًما، رحمه هللا.
بمجلـــس  األولـــى  الدائـــرة  ممثـــل  ونعـــاه 
بلدي الشـــمالية شـــبر الوداعي في حسابه 
فيـــه  كتـــب  بمقـــال  االنســـتغرام  علـــى 

:”َغاَدَرَنـــا دون وداع الّشـــاُب حســـين علي 
المشـــخص جميـــَل االبتســـامة واألخاق، 
بدايـــة  فـــي ذروة عطائـــه،  غاَدَرَنـــا وهـــو 
عاقتنا َتأَّسَسْت في ميدان العمل البلدي 
حيـــث كان مهندًســـا فـــي وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني، 
ويعمـــل مســـؤول وحـــدة العمـــل المباشـــر 
في شؤون األشـــغال، هنا َتَكّوَنْت عاقتنا 
عندمـــا أجريت اّتصاالً به في 14 ســـبتمبر 
2020  لتنســـيق عمليـــة تســـوية الطـــرق 
فـــي مجمـــع 530 في قريـــة باربـــار حينها 
عبـــر عن جاهزيتـــه في التعـــاون، وعندما 
تصاعدت مطالب األهالي في مجمع 460 
في قرية كرانة للمطالبة بتحســـين الّطرق 
فـــي المجمع، وتعزيـــًزا للمتابعـــات القائمة 
تســـارعت  األشـــغال  شـــؤون  إدارة  مـــع 
عمليات التواصل مـــع الراحل وكنا نتلقى 
االســـتجابة مـــن خـــال تواصلـــه الفـــوري 
وإبدائـــه الحـــرص في العمل علـــى تنظيم 
عمليـــات إنجاز مشـــروع تحســـين الّطرق 
فـــي المجّمع عبر رســـالة صوتيـــة تلقيناها 

بتاريخ 29 نوفمبر 2020.
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افتتاح مصنع جديد لـ “األلواح الشمسية” في البحرين
افتتـــح رئيـــس هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا صبـــاح أمـــس، مصنع 
لأللـــواح  انيرجـــي  جريـــن  تـــك  ســـوالر 
الشمســـية فـــي منطقـــة الحـــد الصناعيـــة 
لاســـتثمار(  العالميـــة  البحريـــن  )منطقـــة 
بحضـــور عـــدد من كبـــار المســـؤولين ذوي 

العاقة بهذا المشروع.
ويعتبـــر مشـــروع مصنع ســـوالرتك جرين 
انيرجـــي أحـــد المشـــاريع الواعـــدة والتي 
تحمل معها إضافات مهمة لســـوق العرض 
والطلـــب، حيـــث إن المصنـــع تـــم إقامتـــه 
على مساحة أربعة آالف متر مربع بتكلفة 
تقديرية 2 مليون دينار، ويعتزم الوصول 

لوحـــة   80,000 تبلـــغ  تصنيعيـــة  لقـــدرة 
شمســـية ســـنويا وذلك بما يعادل إنتاجية 
تبلـــغ 25 ميغاوات مـــن الطاقة الشمســـية 
النظيفة سنويا، األمر الذي سيكون له األثر 
اإليجابي على تحقيـــق األهداف الوطنية 
المتعلقة بتشـــجيع االســـتفادة من الطاقة 
فـــي  وسيســـهم  والمســـتدامة،  النظيفـــة 
خلـــق فرص عمـــل احترافيـــة وتخصصية 
أصبحـــت أكثر طلبـــا وأكثر تنافســـيا على 

مدى السنوات الخمس الماضية.
أهـــم  كلمتـــه  فـــي  ميـــرزا  واســـتعرض 
مجـــال  فـــي  تحققـــت  التـــي  اإلنجـــازات 
الطاقة المستدامة خال السنوات القليلة 

الماضية خصوصا الخطوات التي اتخذت 
لتنفيذ المشـــاريع والمبـــادرات لتحقيق ما 
اعتمدتـــه الحكومـــة مـــن أهـــداف وطنيـــة 
فـــي العـــام 2017 إلدخـــال ما نســـبته 5 % 
مـــن الطاقـــة المتجددة فـــي المزيج الكلي 
إلنتـــاج الطاقـــة فـــي البـــاد بحلـــول العام 
2025 وترتفـــع هـــذه النســـبة إلـــى 10 % 
 6 نســـبة  وكذلـــك   ،2035 العـــام  بحلـــول 
% مـــن تحســـين كفـــاءة الطاقة وترشـــيد 
2025، حيـــث  العـــام  بحلـــول  االســـتهاك 
تمكنت المملكة بحســـب مـــا رصدته هيئة 
نســـبة  مـــن تحقيـــق  المســـتدامة  الطاقـــة 
70 % مـــن الهـــدف الوطنـــي األول للطاقة 

المتجددة.
وقال إن ما لمســـته الهيئة من إقبال ونمو 
في قطـــاع الطاقة المتجـــددة إنما يترجم 
اإلمكانـــات الكبيـــرة التـــي تمتلكهـــا مملكة 

البحريـــن لتكـــون بيئة حاضنة ومشـــجعة 
وكفـــاءة  المتجـــددة  الطاقـــة  لمشـــاريع 
الطاقـــة، خصوصـــا إذا مـــا تـــم األخـــذ في 
االعتبـــار ما تمكنـــت المملكة مـــن تحقيقه 

في مدة قصيرة وما استطاعت من جذبه 
من اســـتثمارات أجنبيـــة واهتمام من قبل 
شـــركات كبـــرى وطنيـــة وأخـــرى إقليميـــة 
وحتـــى عالميـــة، وبأن مثل هذا المشـــروع 
ســـوف  الواعـــدة  المشـــاريع  مـــن  وغيـــره 
تســـهم جميعها في تحقيـــق هذه األهداف 

الوطنية المنشودة.
وفـــي ختام كلمته، أشـــاد ميـــرزا كذلك بما 
بذلتـــه إدارة المصنـــع مـــن جهـــود وتفـــاٍن 
لانتهـــاء مـــن إنشـــاء المصنـــع علـــى مدى 
عـــام كامـــل وفـــي ظـــل الظـــروف الصعبة 
جائحـــة  فرضتهـــا  التـــي  والتحديـــات 

.COVID-19 فايروس كورونا المستجد

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة
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وأشـــار إلى أن “مملكة البحرين تؤّدي 
دورا فاعـــا ومؤثرا في عمل المنّظمة 
مـــن  كثيـــر  باســـتضافة  وســـاعدتها 
األنشـــطة، نذكـــر منهـــا مؤتمـــر وزراء 
التربيـــة والتعليم العرب الـــدورة )11( 
البحريـــن  مملكـــة  اســـتضافتها  الـــذي 

يومي 5 و6 نوفمبر 2019م”.
وقـــال فـــي حديث خـــص بـــه “الباد”، 
بمناســـبة مـــرور أكثـــر من نصـــف قرن 
على تأسيس المنظمة العربية للتربية 
ان  )األلكســـو(،  والعلـــوم  والثقافـــة 
مملكة البحرين من البلدان المشـــّجعة 
المبـــادرات  القـــراءة، وصاحبـــة  علـــى 
تدفـــع  التـــي  واالجتماعيـــة  الثقافيـــة 
المواطـــن نحـــو التعـــّرف واالكتشـــاف 
بالوسائل الممكنة، خصوصا التشجيع 
علـــى اقتنـــاء الكتاب. وقـــد تطّور هذا 
التشـــجيع وصـــار مواكبـــا مـــع انتشـــار 
الثقافة المعلوماتية، وانتشـــار الكتاب 
للقـــّراء  البحريـــن  فيّســـرت  الّرقمـــي، 
األدوات المناســـبة لانخراط في هذه 
الفضـــاءات االفتراضيـــة عـــن طريـــق 
توفيـــر خدمـــة اإلنترنت. مـــع الحرص 
علـــى حمايـــة المواطـــن البحريني من 

ضرها وتوجيهه نحو منافعها.
وووصف القارئ البحريني بـ “المتمّيز” 
“هـــذا  بســـبب  اإلرضـــاء”؛  و”صعـــب 
االنفتـــاح علـــى الكتـــاب، إضافـــة إلـــى 
الخبرات المكتســـبة من االنفتاح على 
العالم والثقافات األخرى التي وفرتها 
البيئـــة البحريـــة والموقـــع الجغرافـــي 
وتيســـير تدفق المعلومات. ولهذا فإّن 
الـــذي يتقـــّدم إلـــى القـــارئ البحرينـــي 
بمعرفـــة معينة )كتاب علمـــي أو أدبي 
أو غيره( عليه أن يتقّدم باألفضل لهذا 
القارئ المتمّيز”. وفيما يلي نص اللقاء 

كاما:
مـــن  أكثـــر  بمـــرور  أوال  نهنئتكـــم،   *
خمســـين عاما على تأسيس )األلكسو( 
الثقافـــة  عـــن  للدفـــاع  قلعـــًة  لتكـــون 
العربية - ونود أن تحدثونا عن دورها 

في حماية الثقافة والهوية العربية.
- اســـمحوا لـــي في البدايـــة أن أتوجه 
إلى صحيفة الباد البحرينية بالشـــكر 
علـــى إتاحـــة هـــذه الفرصـــة للتحـــاور 
قـــراء  إلـــى  خالكـــم  ومـــن  معكـــم 
الصحيفة عن المنظمة العربية للتربية 
والثقافـــة والعلـــوم )األلكســـو(، فبنـــاًء 
على دســـتور إنشائها تســـعى المنظمة 
إلى النهوض بأسباب التطوير التربوي 
والثقافي والعلمي والبيئي واالتصالي 
اللغـــة  فـــي الوطـــن العربـــي، وتنميـــة 
العربيـــة والثقافـــة العربية اإلســـامية 
داخل الوطـــن العربـــي وخارجه، ومد 
جســـور الحـــوار والتعـــاون بيـــن هـــذه 
الثقافة والثقافات األخرى في العالم.  

العناية باللغة

* حدثونا عن دور “األلكسو” في  «
العناية باللغة العربية والنهوض 
بها في مختلف األقطار العربية.

- البـــّد من اإلشـــارة في الَبـــْدِء إلى أنَّ 
العنايـــة بالّلغة العربّيـــة وإعاء كلمتها 
ومســـؤولية  قومـــي،  عربـــي  شـــأٌن 
جماعية يتوّلى الســـهر عليهـــا األفراد، 
اللغويـــة،  والمجامـــع  والهيئـــات، 
المعنييـــن  وكلُّ  المعنيـــة  والـــوزارات 
بالشـــأن الثقافـــي على امتـــداد الوطن 
العربـــي؛ ألّن الّلغـــة العربّيـــة هـــي لغـــة 
القرآن الكريم، والوعاء الفكري لألمة، 
وحاضنة تراثها وعلومها، وهي كذلك 
تمّثـــل المكـــّون الموضوعـــي الوحيـــد 
المنّظمـــة  أن  وبمـــا  العربّيـــة،  للهويـــة 
والعلـــوم  والثقافـــة  للّتربيـــة  العربّيـــة 
بوصفها هيـــكا عربيـــا متخّصصا في 
مجاالتها، وإحدى أبرز منظمات العمل 
العربي المشـــترك، فإّننا سنتحّدث عن 
دورهـــا في العناية بالّلغـــة العربّية من 
هذه الزاوية التي ُرِسمت لها في إطار 

دستورها ورسالتها ومهامها.
إنشـــائها  منـــذ  األلكســـو  أولـــت  وقـــد 
تليـــق  التـــي  المنزلـــة  العربّيـــة  الّلغـــة 
بهـــا: نشـــرا وبحثـــا وتدريســـا ومناهج 
للناطقين بهـــا وبغيرها، وهياكل تابعة 
والثقافـــة  للّتربيـــة  العربّيـــة  للمنّظمـــة 
والعلوم تتوّلى تدريـــس الّلغة العربّية 

ونشرها، وتعتني بالتعريب والترجمة 
بتنســـيق  وتقـــوم  والنشـــر  والتأليـــف 
المصطلحات وتوحيدها، وظلت الّلغة 
العربيـــة حاضـــرة في خطط األلكســـو 
التـــي  وبرامجهـــا  وإســـتراتيجياتها 
تنّفذها، وعلى سبيل المثال ال الحصر:

فمـــن مهـــام مكتـــب تنســـيق التعريب 
 - الريـــاض  المغربيـــة  العاصمـــة  فـــي 
التابع للمنظمة - توحيد المصطلحات 
العلمّيـــة والحضاريـــة، ودعـــم حركـــة 
التعريـــب، وقـــد أصـــدر هـــذا المكتـــب 
فـــي  متخّصصـــا  معجمـــا   54 نحـــو 
المختلفـــة،  واالختصاصـــات  العلـــوم 
ويصـــدر دورية “اللســـان العربي” التي 
تعـــّد مرجعـــا للمؤّسســـات األكاديميـــة 
والمجامـــع  اللغويـــة  والهيئـــات 

والجامعات.
للغـــة  الدولـــي  الخرطـــوم  معهـــد  أّمـــا 
العربّيـــة فمنذ إنشـــائه تخّرج منه نحو 
6000 ُمَجاٍز في دبلـــوم الّلغة العربية، 
للتعريـــب  العربـــي  المركـــز  وتوّلـــى 
والترجمة والتأليف والنشـــر بدمشـــق 
المساعدة على تعريب التعليم العالي 
والجامعي في الوطن العربي، وتوفير 
مـــن  ترجمتهـــا  عـــن طريـــق  مراجعـــه 
اللغـــات األخـــرى إلى العربّيـــة وخاّصة 

في المجاالت العلمّية.
بالتعـــاون  اليـــوم  المنّظمـــة  وتعمـــل 
مـــع بعـــض الشـــركاء اإلســـتراتيجيين 
علـــى إعـــداد اإلطـــار المرجعـــي للغـــة 
العربيـــة، حيـــث تّمـــت المصادقة على 
الوثيقة الرئيسة التي أعّدتها األلكسو 
وخارطة الطريق التي رسمتها إلنجاز 
هـــذه الوثيقـــة المرجعيـــة، ويأتي في 
أول الشركاء البنك اإلسامي للتنمية.

 

البحث العلمي

* ماذا عن اهتمام “األلكسو”  «
بالبحث العلمي والنهوض به في 

عالمنا العربي؟

العلمـــّي  البحـــث  عـــن  الحديـــث   -
ذلـــك  وســـبب  شـــجون!!  ذو  حديـــث 
الظـــروف التي يمّر بها البحث العلمّي، 
والتحّديـــات التـــي تواجـــه مســـيرته، 
وكذلـــك اتســـاع الفجـــوة العلمّيـــة بين 
دول صـــارت رائـــدة ومتفّوقة في كّل 
الميادين وأخرى تتلّمس طريقها نحو 
تحقيق النمو وتحســـين مؤّشراته في 

شتى المجاالت.
وقد أولت األلكسو السياسات الّرامية 
إلـــى تعزيـــز البحـــث العلمـــي وربطـــه 
المجتمعـــات  فـــي  التنميـــة  بقضايـــا 
العربية أهّمية بالغة؛ بغرض تسخيرها 
وجعلهـــا فـــي خدمة المواطـــن العربي 
وأمنـــه القومـــي مـــن جهـــة ومجابهـــة 
التحّديات التي تواجه الدول العربّية 
من جهة أخرى، واعتنت كذلك بقضايا 
مهمـــة علـــى عاقـــة بالمحافظـــة على 

المـــوارد المائية وترشـــيد اســـتهاكها 
والعناية بالتنـــّوع البيولوجي والمناخ 
العربّيـــة بمختلـــف  البيئـــات  ودراســـة 
أنواعهـــا وظروفها وتحّدياتها ورســـم 

الحلول الستيعابها وحّل معضاتها.
اســـتقطاب  نحـــو  كذلـــك  وتوّجهـــت 
العقول العربية المهاجرة واالســـتفادة 
منهـــا في تعزيـــز دور البحـــث العلمي، 
تنميـــة  لفائـــدة  مكانتـــه  وترســـيخ 

المجتمعات العربية. 

الثورة الرقمية

* في ظل ثورة االتصاالت الرقمية  «
ا ما  التي تعيشها البشرية حالّيً

الذي تقوم به “األلكسو” بشأن 
دخول العرب العصر الرقمي والذكاء 

االصطناعي والسيما في مجال 
التعليم؟ 

- فـــي خضم االنتشـــار الســـريع للثورة 
الّرقميـــة، ومـــا أحدثته مـــن متغيرات 
عميقـــة، والجدل الدائر كونّيا بشـــأنها، 
كانـــت األلكســـو حاضـــرة مـــع الـــدول 
العربية بشـــأن التفكير في اســـتيعاب 
النتائـــج والبحث في إمكان االنخراط 
فـــي التوظيـــف والتوطيـــن واإلنتـــاج، 
)إدارة  إدارة  هيكلهـــا  فـــي  فطـــّورت 
كان  التـــي  واالتصـــال(  المعلومـــات 
مـــن ضمـــن مهامهـــا تصميـــم البرامـــج 
األكاديمـــي  الطابـــع  ذات  واألنشـــطة 
تكنولوجيـــا  اســـتخدام  مجـــال  فـــي 
المعلومـــات واالتصـــال والعمـــل علـــى 
العربيـــة.  الـــدول  لفائـــدة  توظيفهـــا 
ومنهـــا مشـــاريع الحوســـبة الســـحابية 
لخدمـــة التعّلم والمعلميـــن، والّنهوض 
بالتطبيقـــات الجوالـــة، والتعّلم الّذكي 

وتأمين الخدمات اإللكترونية. 
 وقـــد ُعقد خال العام 2019م مؤتمرا 
التعليـــم  عـــن  المســـؤولين  للـــوزراء 
العالـــي والبحـــث العلمـــي فـــي الوطن 
الـــذكاء االصطناعـــي  تحـــت عنـــوان: 
والّتعليـــم: التحّديـــات والّرهانات؛ من 
أجـــل التعريـــف بـــه، وتســـليط الضوء 
على تطبيقاته، والتعرف على جوانبه 
اإليجابية والســـلبية، وأخاقيات هذا 
الـــذكاء الـــذي يمّثل الثـــورة الصناعية 

الّرابعة.
المســـتقبلية  التصـــّورات  بشـــأن  أّمـــا 
االصطناعـــي  بالـــذكاء  المتعّلقـــة 
والتعليـــم والثورة الصناعيـــة الّرابعة، 
فاقتبس جزًءا مفيدا من بيان القاهرة 
الـــذي أصـــدره وزراء التعليـــم العالـــي 
والبحـــث العلمي فـــي الوطـــن العربي 
فـــي اختتـــام الـــدورة ) 17( لمؤتمرهم 
الـــذي نظمتـــه األلكســـو فـــي القاهـــرة 
يومي24 و25 ديســـمبر 2019م حيث 
جـــاء فيـــه: “إّننا عازمـــون على تطوير 
اســـتخدام  إلـــى  الهادفـــة  السياســـات 
التعليـــم  فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء 

والبحـــث العلمـــي واتخـــاذ اإلجراءات 
والتدابيـــر المناســـبة والقيام باألعمال 
والمبـــادرات المائمـــة؛ لتعزيز االبتكار 

وتشجيع اإلبداع”.

الحضور اإلعالمي

* يعتقد البعض وجود )ضعف( في  «
التواجد اإلعالمي للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم )األلكسو( 

– ما سبب ذلك؟ وكيف يمكن 
التغلب على هذا )الضعف( السيما 

مع توافر وسائل كثيرة اآلن وفي 
مقدمتها وسائل وتطبيقات اإلعالم 

الجديد األكثر انتشاًرا بين الشباب 
ا؟ العربي حالّيً

أن  إلـــى  “األلكســـو” دومـــا  - تســـعى 
تكون حاضرة إعاميا عبر الوســـائل 
المتاحة، وتعقد ندوات صحفية كلما 
دعت الضـــرورة، والفئة المســـتهدفة 
وأنشـــطتها  األلكســـو  برامـــج  فـــي 
اإلنســـان  هـــي  وجميـــع مخرجاتهـــا، 

العربي تكوينا وقيما وتوّجهات. 
المعلومـــات  عصـــر  بـــزغ  أن  ومنـــذ 
نطـــاق  علـــى  اســـتخدامها  وانتشـــر 
واســـع، ســـعت األلكســـو إلـــى اإلفادة 
منهـــا مـــن خـــال موقعها الـــذي تبّث 
مـــن خاله أخبارهـــا اليومية، إضافة 
إلى النشـــرة اإللكترونية التي تغطي 
وبرامجهـــا.  أنشـــطتها  مـــن  شـــطرا 
وتنظـــم األلكســـو دوريا نـــدوات عن 
بعد تحت عنوان “أحاديث األلكسو” 
يتم فيها بحث مواضيع ذات أولوية 
قبـــل  مـــن  العربـــي  المســـتوى  علـــى 

الخبراء.
وإداراتهـــا  المنّظمـــة  وأنشـــأت 
شـــبكات  الخارجيـــة  ومراكزهـــا 
إلكترونيـــة ومنّصات تعليمّية لفائدة 
الـــدول  وخاّصـــة  األعضـــاء  الـــدول 
ذات االحتياجـــات الخاّصـــة، وفّعلت 
الوطنيـــة  اللجـــان  مـــع  التواصـــل 
العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة والعلوم، 
من خال المنصة التفاعلية للنوادي 
والمدارس وكراسي األلكسو العلمية 
المنتســـبة لأللكســـو؛ بغرض تنشـــيط 

حركة التعريف بالمنّظمة.
ولم يتوّقف األمر عند هذا فحســـب، 
لأللكســـو  اإلعامـــي  الجهـــد  إّن  بـــل 
يبلـــغ ذروته خـــال عقـــد المؤتمرات 
االستشـــارية  واللجـــان  والمجالـــس 
والمشاركات في التظاهرات األممية 
المتخّصصـــة وفي المعارض الدولية 
الجوائـــز  عـــن  واإلعـــان  للكتـــاب 
األعمـــال  مـــن  واالتفاقـــات وغيرهـــا 
البارزة التي تنّفذها األلكسو. إضافة 
خطتهـــا  لهـــا  فاأللكســـو  ذلـــك  إلـــى 
مســـارات  ترســـم  التـــي  اإلعاميـــة 
النشـــر والتعريف بها عربيا وإقليميا 
ودوليا طبقا لألهداف واالحتياجات 

والظروف. 

أبرز المحطات

* بعد 50 عاًما على إنشائها ماذا  «
قدمت “األلكسو” للعرب في مجال 

عملها؟  

ليـــس مـــن اليســـير علينـــا فـــي هـــذه 
جهـــود  عـــن  نتحـــّدث  أن  العجالـــة 
األلكســـو خال نصف قرن من الزمن، 
ولكـــّن الشـــيء المؤّكد الـــذي يجب أن 
يدركه الجميع أّن العديد من المقاصد 
الكبرى التي كانت وراء قيام األلكسو 
قـــد تحققـــت في جّلهـــا أو بعضهـــا، أو 
هـــي فـــي طريقها إلـــى اإلنجـــاز. ومن 
أبـــرز المحّطـــات الكبرى فـــي إنجازات 

)األلكسو(: 
 - توحيد الســـّلم التعليمّي بين الدول 

العربية. 
-  تعريـــب التعليـــم الـــذي كان قضيـــة 
أمـــام  كبيـــرا  وتحّديـــا  أساســـية، 
المنّظمة، حيث ســـعت إلى تحقيقه ما 
اســـتطاعت إلى ذلك سبيا. فساهمت 
وتنســـيقها  المصطلحـــات  جمـــع  فـــي 
المعاجـــم  وأصـــدرت  وتوحيدهـــا 
تتوّقـــف  ولـــم  بشـــأنها.  المتخّصصـــة 
عنـــد هـــذا بـــل تجاوزته نحـــو تصميم 
خطط عاجلة من أجل تعريب التعليم 
متخّصصـــا  مركـــزا  فأنشـــأت  العالـــي، 
الجامعـــات  وأســـعفت  الغـــرض  فـــي 
وأســـاتذة  والباحثيـــن  والمعاهـــد 
فـــي  المراجـــع  بأمهـــات  الجامعـــات 
المجـــاالت المختلفة وخاّصـــة العلمّية 
منهـــا، كالطـــب والصيدلـــة والهندســـة 
وغيرهـــا مـــن االختصاصـــات الدقيقة 

والتطبيقية. 
- إصدار الكتب المرجعية مثل الكتاب 
المرجع فـــي جغرافية وطن عربي با 
حـــدود، والكتـــاب المرجع فـــي تاريخ 
أعـــام  وموســـوعة  العربّيـــة،  األمـــة 
العلمـــاء واألدبـــاء العرب والمســـلمين، 

وسلسلة الفن التشكيلي... وغيرها.
العلمّيـــة  المســـابقات  تنظيـــم   -
للمتفوقيـــن فـــي العلـــوم، علـــى غـــرار 
أولمبياد الرياضيات وأولمبياد العلوم.

 

رقمنة المعلومات

* ما رؤيتكم لتطوير المنظمة؟  «
وكيف يمكن تطوير آليات عملها 

لتصبح أكثر ُقرًبا من القضايا التربوية 
والثقافية العربية حتى يشعر 

المواطن العربي بوجودها إلى 
جانبه في هذه القضايا؟  

للمنظمـــة،  التقنيـــة  البنيـــة  تطويـــر   -
بحيث نتمكن من رقمنة جميع الملفات 
والمعلومات، بطريقة تساعد المنظمة 
على تطوير عمليات حفظ المعلومات 
وتخزينها وتنظيمها وسهولة الوصول 
إليها، ومن ثم توفيرها للمســـتفيدين، 
بحيـــث يســـهل الوصـــول إلـــى جميـــع 
والبيانات  واإلحصـــاءات  المعلومـــات 

والمنتجات التي تملكها المنظمة.
ثانيـــا تطويـــر اآلليات التي تســـتعملها 
المســـتجدات  مـــع  للتفاعـــل  المنظمـــة 
التربويـــة  بالقضايـــا  الصلـــة  ذات 
والثقافيـــة علـــى الســـاحتين العربيـــة 
والدوليـــة، كمـــا حـــدث أثنـــاء جائحـــة 
كورونـــا، فقـــد نجحـــت المنظمـــة إلـــى 
حـــد كبيـــر فـــي التعامل مـــع تداعيات 
هـــذه الجائحة، وأســـهمت في معالجة 
والتحديـــات  المشـــكات  مـــن  كثيـــر 
التربويـــة على وجه الخصـــوص التي 
واجهتهـــا بعض الـــدول العربيـــة أثناء 
هـــذه األزمـــة، ونحـــن نســـعى اآلن في 

المنظمـــة إلى مراجعـــة وتقييم جميع 
الخطـــط واآلليـــات واالســـتراتيجيات 

التي تمت أثناء جائحة كورونا. 

محاربة التطرف

* في ضوء ما يدور من أبحاث  «
ودراسات حول كفايات القرن الواحد 

والعشرين وما يجب أن تهتم به 
مختلف الدول على صعيد تنمية 
العقول وصياغة األفكار وتشكيل 

الميول والتوجهات نحو تبني 
قيم االنتماء والعمل التشاركي، 

وغرس الحوار الهادئ في الشباب 
كنمط حياة بعيدا عن التطرف 

والغلو واإلقصاء والتمييز – ما دور 
)األلكسو( في تشخيص التحديات، 

وتحديد األولويات، ورسم احتياجات 
المستقبل العربي فيما يتعلق 

بهذه القضايا؟ 

للتربيـــة  العربيـــة  المنّظمـــة  ُتواكـــب 
االهتمـــام  ببالـــغ  والعلـــوم  والثقافـــة 
مـــا يجـــري مـــن تحـــّوالت وُمتغّيـــرات 
ُمتســـارعة، علـــى الّســـاحتين العربيـــة 
والعالمّيـــة. وفـــي هـــذا اإلطـــار تُقـــوم 
المنّظمة بإنجاز مجموعة من األبحاث 
والّدراسات في إطار مشروع مراجعة 
العربيـــة  للثقافـــة  الّشـــاملة  الخّطـــة 
الـــّدورة  علـــى  لعرضهـــا  وتطويرهـــا، 
المكّلفيـــن  الـــوزراء  لمؤتمـــر  القادمـــة 
بالّشـــؤون الثقافية في الوطن العربي 
)ديســـمبر 2021(، كوثيقة استرشادّية 
تســـتفيد منهـــا الـــّدول مـــن خـــال مـــا 
ودراســـات،  أبحـــاث  مـــن  تتضّمنـــه 
وتحديـــد  للتحّديـــات،  وتشـــخيص 
لألولوّيات، وُرؤى مســـتقبلية لمجابهة 

صعوبات المرحلة الحالّية والُموالية.

تفجير الطاقات

* ماذا تتوقعون للمنظمة في  «
المستقبل على الصعيد الثقافي 

والفكري والتربوي؟ وما الدور 
الذي يمكن أن تلعبه في تفجير 
طاقات وإبداعات الشباب العربي 

في هذه المجاالت؟

- الثقافة شـــأن عام، وســـمة ُترسم من 
خالها شخصية هذا المجتمع أو ذلك، 
أو األفـــراد والجماعـــات وتمّيزهم عن 
الكيانـــات األخرى فـــي خصوصيات ال 
تكـــون إالّ لهـــم، ماعـــدا القيمـــة العامة 
المشـــتركة وهـــي ذات طابـــع إنســـاني 
تمتّد أفقيا لتشـــمل المجتمعات وتعبر 
الحدود. وألّن الثقافة شأن عام، وتمّثل 
جهاز المناعة الذي يّكون الماذ اآلمن 
والحصن القـــوي للهوية وحمايتها من 
الذوبـــان فـــي أتـــون العولمـــة الظالمة 
أزمـــة تاريخيـــة كان مـــن  أّي  فـــي  أو 
الضـــروري أن تتعاضد مع هذا القطاع 
األخـــرى  المجتمعيـــة  القطاعـــات  كّل 
ويأتي فـــي أولها قطـــاع التعليم الذي 
يتوّلى غرس القيم في نفوس الناشئة 
وتكويـــن االتجاهـــات المرغوبة وبناء 
الســـلوكيات الصحيحـــة وغيرهـــا مما 
يرغب المجتمع عند صناعة األجيال.

المنظمـــة  انبـــرت  فقـــد  هـــذا،  ولـــكّل 
والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيـــة  العربيـــة 
فـــي وقـــت مبكـــر مـــن مســـيرتها إلـــى 
إعداد اإلســـتراتيجية العربية للتربية، 
العربيـــة،  للثقافـــة  الشـــاملة  والخطـــة 
والخطـــة الطويلة األجل التي انبثقت 
عنهـــا ثاث خطـــط متوســـطة امتدت 

إلى نهاية األلفية الثانية.

أجرى الحوار: د. غسان بن محمد عسيالن

المملكة عريقة في التعليم والقارئ البحريني صعب اإلرضاء
الــمــهــاجــرة الــعــربــيــة  ــعــقــول  ال ــه الســتــقــطــاب  ــوج ت ـــ “^”:  “لـ ــو  ــس ــك “األل ــر  ــدي م
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أكــد المديــر العــام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكســو( محمد ولد أعمــر “عراقة التجربة البحرينية خاصة في مجال 
التعليم النظامي- الذي احتفلنا بمئويته - والنهضة التي تشهدها في مجال العمل الثقافي، وهي أمور تجعل المنظمة حريصة على 

االستفادة من التجربة البحرينية والتعاون مع المملكة؛ لتعزيز العمل العربي المشترك في مجاالت اهتمام المنظمة”.

غسان عسيالن محمد ولد أعمر
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المحرق - جمعية المحرق الخيرية

وقـــع رئيـــس جمعيـــة المحـــرق الخيريـــة صـــاح بوحســـن على 
اتفاقية مشـــروع تطوير مقـــر الجمعية، وذلك بما يتناســـب مع 
رؤى وتطلعـــات مجلس أعضاء مجلـــس إدارة الجمعية وحجم 

المشروعات التي تقوم بها.
وأكـــد أن هـــذه الخطوة تأتـــي انســـجاًما مع ما تشـــهده جمعية 
المحـــرق الخيريـــة بفضـــل مـــن هللا تعالـــى من توســـع كبير في 
حجـــم األعمال واألنشـــطة والمشـــروعات الخيرية واإلنســـانية 
التـــي تقوم بها والتـــي تعكس ثقة المجتمع فيهـــا وفيما تقدمه 
مـــن مشـــروعات تعـــود بالنفع علـــى شـــرائح متعددة مـــن أبناء 

المجتمع.
وأضـــاف بوحســـن أن مجلـــس إدارة الجمعية يســـعى دائًما إلى 
النهوض واالرتقاء بكافة جوانب العمل الخيرية واالستثمارية 
والدعوية للجمعية وتوفير الهيكل اإلداري والبنية القادرة على 

إنجاز هذا العمل بكل كفاءة واقتدار.
وأشـــار إلـــى أن االتفاقيـــة التـــي تـــم توقيعهـــا مؤخـــرا لتطويـــر 
مقـــر الجمعيـــة تشـــتمل على أمـــور عديـــدة ومهمة فـــي حاضر 
ومســـتقبل عمل الجمعية ومن بينها بنـــاء طابق ثاني للجمعية 
وعمل صيانة شاملة للمقر وغيرها من األمور، معربا عن شكره 

وتقديره لشركة المقاوالت على حسن تعاونها مع الجمعية.

صيانة شاملة لمقر “المحرق الخيرية”

تنظم صحيفة “الباد” البحرينية منتدى 
االتصـــال  عـــن طريـــق  يعقـــد  خليجيـــا 
المرئـــي بمشـــاركة واســـعة من رؤســـاء 
تحريـــر الصحف الخليجية ومســـؤولي 
الصف األمامي بالمؤسســـات اإلعامية 
وقامات عربية من حملة األقام والرأي 
وقيادات بالمجتمع المدني وشخصيات 

أكاديمية وبرلمانية.
والهـــدف مـــن المنتـــدى إعـــاء الصوت 
الخليجي الشعبي للتضامن مع المملكة 
العربية السعودية استنكارا لما تتعرض 
له المملكة العربية الســـعودية من حملة 
معاديـــة تمـــس ســـيادتها بعـــد التقريـــر 
األميركي المجافـــي للحقيقة من وكالة 
االستخبارات األميركية والذي خا من 
أي معطيـــات أو أدلـــة أو براهيـــن تذكر. 
ويحمـــل المنتدى عنـــوان “الســـعودية.. 
بيت العرب الكبيـــر”. ويلتئم يوم األحد 
الموافق 7 مارس 2021 من الساعة 11 

صباحا لغاية 1 ظهرا.
المنتـــدى  وقائـــع  بـــث  المقـــرر  ومـــن 
“اليوتيـــوب”  علـــى  “البـــاد”  قنـــاة  عبـــر 
ومنصـــة “زووم” وحســـاب الصحيفـــة بـ 

“اإلنستغرام اليف”.

رؤساء تحرير

وأكـــد 11 قياديـــا بمراكـــز رئيـــس تحريـــر 
ونائب رئيس صحيفة خليجية مشاركتهم 

بأعمال المنتدى، وهم:
- رئيس اتحاد الصحافة الخليجية رئيس 
رئيـــس  الســـعوديين  الصحفييـــن  هيئـــة 
تحريـــر صحيفة الجزيرة الســـعودية خالد 

المالك.
السياســـة  صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس   -

الكويتية أحمد الجار هللا.
- رئيـــس تحرير صحيفة الرؤيـــة العمانية 

حاتم الطائي.
بصحيفـــة  المســـؤول  التحريـــر  رئيـــس   -

البيان اإلماراتية منى بوسمرة.
- رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية 

عثمان الصيني.
- رئيـــس جمعيـــة الصحفييـــن اإلماراتيـــة 
رئيـــس تحرير صحيفة الرؤيـــة اإلماراتية 

محمد الحمادي.
- رئيس تحرير صحيفة عكاظ الســـعودية 

جميل الذيابي.
- رئيس تحرير صحيفة االتحاد اإلماراتية 

حمد الكعبي.
- رئيـــس تحرير صحيفة اليوم الســـعودية 

عمر الشدي.

- رئيـــس تحريـــر صحيفـــة الخليـــج تايمز 
اإلماراتية مصطفى الزرعوني.

النهـــار  تحريـــر صحيفـــة  رئيـــس  نائـــب   -
الكويتية سامي النصف.

برلمانيون

وسيشـــارك أعضاء من السلطة التشريعية 
البحرينيـــة، وهـــم رئيـــس لجنـــة الشـــؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
بمجلس الشـــورى يوســـف الغتـــم، ورئيس 
لجنة الشـــؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطني بمجلس النواب محمد البوعينين، 

والنائب عمار البناي.

كتاب ومنظمات مدنية

وســـيكون من ضمن المشـــاركين بالمنتدى 
األول مـــن نوعه خليجيا عـــدد من الكتاب 
المجتمـــع  مؤسســـات  وقيـــادات  العـــرب 

المدني المختلفة، ومن أبرزهم: 
العمانيـــة  الصحفييـــن  جمعيـــة  رئيـــس   -

محمد العريمي.
- رئيـــس جمعيـــة الصحفييـــن البحرينيـــة 

عهدية أحمد.
األهليـــة  المبـــادرة  ورئيـــس  مؤســـس   -
للعاقـــات الخليجيـــة األميركيـــة إبراهيم 

المطرف.

العـــرب  اإلعامييـــن  اتحـــاد  رئيـــس   -
والمبدعين أحمد نور. 

- نائـــب رئيس اتحـــاد اإلعامييـــن العرب 
والمبدعين العرب جاسم الياقوت.

- نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية 
نائب رئيس تحرير ســـابق بصحيفة عمان 

للشؤون الدولية سالم الجهوري.
- الكاتب عبدالوهاب بدرخان.

- الكاتبة سوسن الشاعر.
- األميـــن العام للملتقـــى اإلعامي العربي 

الكاتب ماضي الخميس.
- اإلعامي الكويتي محمد الما.

- مدير مكتب صحيفة الجزيرة السعودية 
لدى مملكة البحرين جمال الياقوت.

- األميـــن العام للملتقـــى اإلعامي العربي 
الكاتب ماضي الخميس. 

- رئيـــس جمعيـــة تجمع الوحـــدة الوطنية 
الشيخ عبداللطيف المحمود.

الوسم والمشاركة

ومازالـــت صحيفـــة “الباد” بانتظـــار ردود 
بعض الشخصيات والجهات بشأن دعوات 

تلقتها للمشاركة بالمنتدى.

وســـم  إلطـــاق  الصحيفـــة  وتســـتعد 
للتغريد  #الســـعودية_بيت_العرب_الكبير 

عن أعمال المنتدى.
منصـــات  عبـــر  المنتـــدى  متابعـــة  ويمكـــن 

صحيفة “الباد”. 
ويمكـــن طلب وصلة المتابعـــة عبر )زووم( 
مـــن خال التواصل عبر “الواتســـاب” على 

الرقم اآلتي: )0097333443463(.

محرر الشؤون المحلية

رحـــب نـــواب وشـــوريون بمبـــادرة “البـــاد” بعقـــد 
منتـــدى يحمل عنـــوان “الســـعودية .. بيت العرب 
الكبير” بمشـــاركة عدد من رؤساء تحرير الصحف 
الخليجيـــة وقامات عربيـــة إعاميـــة وبرلمانيين 
مـــع  تضامنـــا  المدنـــي؛  المجتمـــع  مـــن  وقيـــادات 
الشـــقيقة الكبـــرى فيمـــا تتعـــرض لـــه مـــن حملـــة 
معاديـــة تمـــس ســـيادتها بعـــد التقريـــر األميركي 
االســـتخبارات  وكاالت  مـــن  للحقيقـــة  المجافـــي 
األميركية والـــذي خا من أي معطيات أو أدلة أو 
براهين تذكر. من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون 
محمـــد  الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
السيســـي البوعينيـــن “موقـــف مملكـــة  البحريـــن 
الراسخ، في تضامنها مع الشقيقة الكبرى المملكة 
حمـــات  أي  مواجهـــة  فـــي  الســـعودية  العربيـــة 
إعامية مغرضة، ورفضهـــا القاطع ألي محاوالت 
للمســـاس بسيادتها وأمنها  أو اإلساءة إلى سجلها 
الحقوقي المشـــرف في ترســـيخ العدالة والنزاهة 
والشفافية والمستمد من تعاليم الدين األسامي 
أن  إلـــى  ولفـــت  الســـمحاء”.  بتعاليمـــه  الحنيـــف 
“المملكـــة العربية الســـعودية بسياســـتها المعتدلة 
في تحقيق السام العادل والشامل، وفقا لمبادرة 
 الســـام العربيـــة، ومكافحـــة التطـــرف  واإلرهاب، 
تقديـــر  تســـتحق  إنمـــا  المبـــادرات  مـــن  وغيرهـــا 

المجتمع  الدولي ومساندته”.
وشـــدد السيســـي على “الـــدور المحـــوري للمملكة 
الحرميـــن  خـــادم  بقيـــادة  الســـعودية  العربيـــة 

الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
وولـــي عهده صاحب الســـمو الملكي األمير محمد 
بـــن ســـلمان آل ســـعود، ومـــا تبذله مـــن جهود في 

تعزير األمن واالستقرار اإلقليمي”.
وأشـــاد بالقـــدرات العاليـــة لقـــوات التحالـــف لصد 
تســـتهدف  التـــي  اإلرهابيـــة  الحوثيـــة  الهجمـــات 
المدنييـــن واألعيـــان المدنية فـــي المملكة العربية 

السعودية بشكل متعمد وممنهج.
وأكـــد السيســـي أن “أمـــن مملكـــة البحريـــن وأمن 
وأن  يتجـــزأ  ال  كل  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
أي تهديـــد أو خطـــر يواجه المملكـــة يعتبر تهديد 

لمنظومة األمن في المنطقة واالستقرار فيها”.

مغالطات أميركية

إلـــى ذلك، اكد النائب عبدهللا الذوادي ان “موقفنا 
الرســـمي والنيابي والشـــعبي ثابت تجـــاه المملكة 

العربيـــة الســـعودية فهـــي عمق عربي وإســـامي، 
العربيـــة  الـــدول  جميـــع  مـــع  تقـــف  مـــن  وهـــي 
واإلســـامية في جميع المواقـــف والظروف التي 

يمرون بها”.
وقـــال “إننـــا اليوم نتحمـــل مســـؤولية مهمة تجاه 
الدفاع عن الســـعودية وســـيادتها وعـــدم التدخل 

في شؤونها”.
وأشار إلى أن ما تم تدوينه في التقرير األمريكي 
ال يمـــت بصلة للواقع الســـعودي، لمـــا تقوم به من 
دور بـــارز في إرســـاء األمن واالســـتقرار، كما كان 
لهـــا مواقـــف إيجابيـــة تجـــاه الواليـــات المتحـــدة 

األمريكية والعالم.
ورأى أن اســـتغال ملف مقتل المواطن السعودي 
ال أســـاس لـــه وال يحمـــل أي دليـــل يثبـــت تـــورط 
الســـعودية كدولة في هذه الممارســـات، فالقضاء 
الســـعودية  فـــي  القانونيـــة  الســـعودي والجهـــات 

قامـــت بدورها الكامل وعائلـــة القتيل أعلنت عن 
رضاهـــا بهذه اإلجـــراءات، وال وجـــود أي داٍع ألي 
تحـــرك مـــن خـــارج حـــدود المملكـــة والتدخل في 

شؤونها الداخلية.

قوة إقليمية

أن  المناعـــي  درويـــش  الشـــوري  رأى  ذلـــك،  إلـــى 
واســـتقالية  وســـيادتها  وقيادتهـــا  الســـعودية 
قضائهـــا خـــط أحمـــر ال نقبل المســـاس بـــه مطلقًا، 
وإن تقرير وكالة االســـتخبارات األميركية ســـاذج 

وغير صحيح.
ولفت إلى أن “علينا لم الشـــمل ووحدة الصف مع 
توحيـــد المواقـــف لمواجهة هـــذه التحديات، وان 
كانـــت هنـــاك اختافات في وجهـــات النظر يجب 

أن تتم معالجتها في إطار البيت العربي”. 
وأكـــد علـــى دور الســـعودية التاريخي البـــارز في 

المنطقة العربية كافة، وكيف أصبحت في الوقت 
الراهـــن أكبـــر قـــوة إقليمية في الشـــرق األوســـط 

وغرب آسيا على وجه الخصوص.
ورأى أنـــه علـــى كل مواطن شـــريف الدفاع والرد 
بـــدون كلل عن كل ما يحـــاك ويدار من الحاقدين 

من أكاذيب على المملكة العربية السعودية.

العمق االستراتيجي

مـــن جهته، وصف النائب باســـم المالكـــي المملكة 
العربية الســـعودية، بالعمق االســـتراتيجي للدول 
العربيـــة واإلســـامية، والهجـــوم والمســـاس بهـــا 

يمثل اعتداء على األمة.
وبيـــن أن الشـــقيقة الكبـــرى تمثـــل الضمانـــة ألمن 
واســـتقرار المنطقة، كما وتســـاهم في نشر ثقافة 
الحـــوار والتعايـــش واالعتـــدال، وقيـــادة المملكة 
الحرميـــن  خـــادم  بقيـــادة  الســـعودية  العربيـــة 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
وولـــي عهـــده األمير محمد بن ســـلمان آل ســـعود 

يمثان نموذجًا لاعتدال والحوار في العالم.
ولفـــت إلـــى أن التقاريـــر المغلوطـــة الهـــدف منهـــا 
اإلســـاءة إلى المملكة العربية السعودية ولدورها 
العالمـــي ولما تمثله مـــن أهمية للشـــعوب العربية 
واإلســـامية، والجميـــع يقـــف صفًا واحـــدًا رافضًا 
كل ما يمس الشـــقيقة الكبـــرى، والتعرض للمملكة 
واإلســـامي،  العربـــي  للعالـــم  اســـتهدافًا  يمثـــل 
فالمملكة تحمل راية العرب والمســـلمين وتحامي 

عن حقوقهم ودينهم.

ــاض... خـــط أحــمــر ــ ــري ــ ــال ــ ــون بـــاإلجـــمـــاع: الـــمـــســـاس ب ــ ــوري ــ ــش ــ ــواب وال ــ ــن ــ ال
ترحيب وترقب واسعان لمنتدى “^”: “السعودية... بيت العرب”

محرر الشؤون المحلية

عبدالله الذواديمحمد السيسيباسم المالكيدرويش المناعي

ا بمشاركة واسعة “البالد” تنظم منتدى خليجيًّ
“#السعودية_بيت_العرب_الكبير” بعنوان 

تأكيد مشاركة 11 
رئيس تحرير من 

السعودية واإلمارات 
والكويت وُعمان

مشاركات من 
صحف خليجية 

وبرلمانيين وكتاب 
ومنظمات مدنية

عميد “المعلمين”: رفع ميزانية الكلية يوفر 1000 مقعد دراسي سنويًا

إحالة مكتب تدقيق حسابات إلى “النيابة”

تيـــد  للمعلميـــن  البحريـــن  كليـــة  أشـــاد عميـــد 
بورينتون باســـتثمار مملكة البحرين المســـتمر 
فـــي قطـــاع التعليـــم، منوهًا بـــأن هـــذا القطاع 
األساسي لطالما حظي بالدعم واالهتمام كون 
تطوير التعليم من أبرز األولويات الحكومية.

وفـــي هـــذا الصـــدد رحـــب بموافقـــة مجلـــس 
النـــواب علـــى مشـــروع الميزانيـــة حرصـــًا من 
االرتقـــاء  ســـبل  كل  توفيـــر  علـــى  أعضائـــه 
بقطـــاع التعليم ومخرجاتـــه. وأوضح الدكتور 
المخصصـــة  الميزانيـــة  رفـــع  بـــأن  بورينتـــون 
مقعـــد   1000 توفيـــر  مـــن  ســـيمكنها  للكليـــة 

دراســـي ســـنويا، حيث ســـيصل أعـــداد الطلبة 
إلـــى ثاثـــة أضعـــاف  المقبوليـــن فـــي الكليـــة 
األعـــداد التـــي تعودت الكلية على اســـتقطابها 
في الســـابق في مختلـــف برامجها األكاديمية. 
كمـــا أكـــد أنه من خـــال الزيـــادة األخيـــرة في 
ميزانيـــة الكليـــة ســـتتمكن الكلية مـــن تحقيق 
األهداف المشـــتركة بينها وبيـــن وزارة التربية 
والتعليم، ومن هذه األهداف، *تغطية حاجة* 
المدارس الحكومية من المعلمين البحرينيين 
المؤهليـــن. وأشـــار عميـــد كليـــة المعلميـــن بأن 
الكليـــة ســـتتمكن من خـــال هذه الزيـــادة من 
تطبيـــق أفضل الممارســـات الدولية لتحســـين 

النتائـــج التعليميـــة والتأثير على ســـوق العمل 
البحرينـــي بشـــكل ايجابي من خـــال تخريج 
وتدريب معلمين مؤهليـــن وقادرين على دفع 
عجلـــة التعليـــم ومتســـلحين بتأهيـــل عالمـــي 
كفيـــل بتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
وأهـــداف رؤية البحريـــن االقتصاديـــة 2030. 
لاهتمـــام  تقديـــره  عـــن  بورينتـــون  وأعـــرب 
النيابـــي بدعـــم الكليـــة وإيمانـــه بقدرتهـــا على 
البحرينـــي،  والمتعلـــم  المعلـــم  جـــودة  رفـــع 
وفـــي المقابـــل ســـتقوم الكليـــة بضـــخ أفضـــل 
الممارســـات التربويـــة العالميـــة فـــي الميـــدان 
التربوي المحلي، لتســـتمر مملكة البحرين كما 

في المنافسة على المراتب األولى في التعليم 
فـــي المنطقـــة والعالم. يذكـــر أن كلية البحرين 
للمعلميـــن بـــدأت برامجها تحت مظلـــة المعهد 
الســـنغافوري الوطني للتعليـــم للتطوير والذي 
يعتبـــر من أفضل مؤسســـات إعـــداد المعلمين 
فـــي العالـــم، وحاليـــا تتبنـــى الكليـــة برامج من 
مؤسســـات عالمية أخرى منافســـة للمعهد وقد 
وقعت شـــراكات دوليـــة مع أفضـــل الجامعات 
لتتمكـــن مـــن تقديـــم أفضـــل الممارســـات على 
الصعيـــد الدولـــي للمعلـــم البحرينـــي وبالتالـــي 
للطالـــب البحريني حتى تصبح لـــكل بحريني 

فرص عمل تنافسية في سوق العمل.

أحالـــت وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
مكتب تدقيق حسابات إلى النيابة العامة وذلك 
بعـــد ضبط عدد مـــن المخالفات، أبرزها اإلخفاق 
في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العماء 
وعـــدم االلتـــزام بتطبيـــق المنهـــج المبنـــي علـــى 
المخاطـــر، وعـــدم اتخـــاذ اإلجـــراءات الازمـــة 
بتطبيـــق قرارات مجلس األمن وقوائم اإلرهاب 
المحليـــة واإلفصاحات المرتبطة بها على النحو 

المحدد من قبل الـــوزارة، ويأتي ذلك بالمخالفة 
ألحكام قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
االلتزامـــات  بشـــأن   2017 لســـنة   )173( رقـــم 
غســـل  ومكافحـــة  بإجـــراءات حظـــر  المتعلقـــة 
األموال وتمويل اإلرهاب في أعمال األشخاص 
ِقي  لين بالســـجل التجاري وســـجل مدقِّ المســـجَّ
الحســـابات بمملكة البحرين حســـبما تم تعديله 

بالقرار رقم )108( لسنة 2018.
وأفـــادت وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 

بأهمية االلتزام بالتطبيق التام والكامل ألحكام 
المرســـوم بقانـــون )4( لســـنة 2001 بشـــأن حظر 
اإلرهـــاب  األمـــوال وتمويـــل  ومكافحـــة غســـل 
واللوائـــح  الوزاريـــة  القـــرارات  جميـــع  وكذلـــك 
والتعليمـــات الصـــادرة بموجبـــه، وتهيـــب كافـــة 
المخاطبيـــن بأحـــكام القـــرار )173( لســـنة 2017 
)مكاتب تدقيق الحسابات والعاملين في مجال 
توفيـــق  ضـــرورة  إلـــى  والمجوهـــرات(  الذهـــب 
أوضاعهـــم بمـــا يكفـــل امتثالهـــم التـــام ألحـــكام 

القـــرار الـــوزاري وكافـــة التعليمـــات والتعميمات 
الصـــادرة عـــن الـــوزارة، كمـــا تؤكـــد الـــوزارة أنها 
لـــن تألـــوا جهـــًدا فـــي ضبط جميـــع التجـــاوزات 
والتعامـــل معها وفًقـــا ألحكام القانـــون بما يعزز 
مـــن الشـــفافية واالســـتدامة والثقـــة فـــي البيئة 
البحريـــن  بمملكـــة  واالقتصاديـــة  التجاريـــة 
ويســـاهم فـــي اســـتقطاب االســـتثمارات ويعزز 
من سمعة المملكة ومكانتها بين دول العالم في 

جميع هذه األصعدة.
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ربمـــا ال يـــزال نظام والية الفقيه يراوغ، أو أنـــه بدأ يراقب أخبار انتفاضة 
أبنـــاء البلوش، غيـــر أن األوراق انقلبـــت اآلن ونظام حكم الماللي يشـــعر 
بهذا التطور أكثر من الجميع، وتعترف وســـائل اإلعالم الحكومية اآلن بـ 
“أننـــا جعلنا الفقر قضيـــة أمنية بأيدينا”، ويعترفون أنهم لم يتركوا شـــيًئا 
ألبناء الوطن في المناطق الفقيرة مثل سيســـتان وبلوشســـتان سوى بيع 

الوقود.
وعندما ننتزع منهم مصدر رزقهم الوحيد هذا، فهذا يعني أننا ســـلبنا منهم 
الحـــق فـــي العيش على الكفاف للبقاء على قيد الحياة، وبناًء عليه، لم يبق 
أمامهـــم خيار ســـوى االنتفاض واســـترداد حقوقهم بالقـــوة مؤمنين بأنه ما 
ُأخذ بالقوة ال ُيسترد إال بالقوة. ويسعى الماللي وقوات الحرس حتى اآلن 
إلى ترويع المواطنين اإليرانيين من خالل إقامة نظام حكم قائم على القمع 
والتعذيب والحكم بأشـــد العقوبات وجلد المواطنين معلقين في الساحات 
ومفتـــرق طرق المدن، وبهذه الطريقة يكســـب الوقـــت والفرصة، فقد أنفق 
الماللـــي الكثير من األموال على الدعاية المزيفة حول قدرة يفتقرون إليها 
للترويـــج إلى فكـــرة أن اإلطاحة بنظام حكمهم أمر مســـتحيل، إن انتفاضة 
المضطهدين في محافظة حدودية فقيرة في إيران يرســـل رسالة واضحة 

للجميع مفادها أنه وقتما شـــاء الشـــعب فإن اإلطاحة بنظام الحكم هذا أمر 
ليس صعب المنال.

نعـــم، لقـــد أثبتـــت انتفاضة الشـــعب البلوشـــي المضطهد التي جـــاءت امتداًدا 
النتفاضـــة نوفمبر 2015، للمرة الثانية أن القوة الرئيســـية ملك للشـــعب الذي 
يأبى الخضوع للظلم، وعندئذ يكتشف في نفسه قوة تعادل االنفجار النووي، 
ومـــن شـــأن هـــذه القوة أن تتغلـــب على جميـــع التدابير الرجعية الالإنســـانية، 
وهـــذه القوة قـــادرة على التغلب علـــى جميع اإلجـــراءات الرجعية، فهذه هي 
القـــوة التي أجبرت القوات المدججة بالســـالح على الفرار بســـواعدها الفتية 
بدون ســـالح، هذه هـــي القوة التي ُزرعت كقنبلة موقوتـــة في تربة المجتمع، 
بعـــد أن ُأرهقت بممارســـات الماللي وتضييقهم الخنـــاق على أبناء الوطن، وال 
أحد يعلم متى ستنفجر، ومن هذا المنطلق فإنها قنبلة خطيرة إلى حد بعيد.

لقد دقت هذه االنتفاضة ناقوس الخطر لنظام الحكم، والجدير بالذكر أن الماللي  «
لم يتركوا شيًئا ألبناء الوطن، وبداًل من ذلك، تسببوا في الغضب واالستياء قدر 

استطاعتهم.. غضٌب من شأنه أن يشتعل بأصغر شرارة وسرعان ما يتحول إلى 
مستودع للبارود، وقد يفلت نظام حكم الماللي من غضب أبناء الوطن الحارق 

باللجوء إلى القمع والعبثية، وهذه المرة بالتراجع وتقديم التنازالت تباًعا، غير أن 
هذا الغضب سيعود كالموج وأكثر قوة وشراسة. “مجاهدين”.

وصايا محمد بن راشد
لمـــاذا تقدمـــوا وتأخرنا؟ أو لماذا تخلف المســـلمون وتقـــدم غيرهم؟ 
وغيرهـــا مـــن األســـئلة التـــي ال تنفك تقـــرع ذاكرة كل فـــرد عربّي من 
المحيـــط إلـــى الخليج آناء الليـــل وأطراف النهار. مثل هذه األســـئلة 
كانـــت مـــدار بحث طويـــل لرواد النهضـــة العربية قبـــل نصف قرن أو 

يزيد، لكن المحزن أنها بقيت حتى اللحظة دون إجابة شافية.
اإلضـــاءة الوحيـــدة التـــي بعثـــت الفـــرح فـــي نفوســـنا كأمـــة اإلنجاز 
التاريخـــّي لدولـــة اإلمارات العربية المتحدة بوصول مســـبار الفضاء 
إلـــى كوكـــب المريخ قبـــل أســـابيع، والواقع أنها مثلـــت نقلة حضارية 
غير مســـبوقة في التاريخ العربّي، إنه أكبر مشـــروع عربي وإسالمي 

من نوعه.
لعل ســـر هذا اإلنجاز العلمي الكبير اختصره ســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتوم في مـــا أطلق عليه الوصايا العشـــر في كتابه القيم 
“قصتي”، حيث شـــّخص عبـــر هذه الوصايا جزءا مـــن أزمات الوطن 
العربـــي وإخفاقاته، حيـــث ال يراد له النهوض منها، نعم أعلنها ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بن راشـــد صريحـــة بـــأّن أزمتنـــا أزمة إدارة وليســـت 
أزمـــة سياســـة، أي أّن العرب بحاجـــة إلداريين أكثر من السياســـيين 
يستطيعون إصالح جزء من الخلل التنموي، ويؤكد سموه أّن الغاية 
مـــن اإلدارة الحكوميـــة خدمـــة النـــاس والغايـــة مـــن الوظيفة خدمة 
المجتمع، فال تمجد اإلجراءات وال تقدس القوانين، واألنظمة ليست 
أهـــم مـــن البشـــر، وحتى ال يلتبـــس على البعـــض ما يرمـــي إليه فإنه 
يوضـــح المـــراد بقولـــه إن القوانين قابلـــة للتتغيير فـــي أي وقت من 

أجل الناس.
كثيرا ما يتجاهل البعض أهمية الخطط، من هنا فإنّك عندما ال تخطط  «

فأنت تخطط لفشلك، أما الوصية الرابعة فإنها تكمن في مراقبة األداء 
لضمان االتجاه الصحيح في العمل، ثم تأتي صناعة فريق العمل “ال 

تحلق وحيدا وال تغرد وحيداً” ويليها االبتكار فالحكومات التي ال تبتكر 
تخرج من السباق، ثم يؤكد على التواصل اإلعالمي بوصفه إدارة رئيسية 

لإلنجاز، ويركز في الوصية الثامنة على مبدأ التنافسية للحصول على 
أفضل المراكز، بعدها تأتي صناعة القادة وال مستقبل بال قادة، وأخيرا 

االنطالق لبناء الحياة لتغيير حياة الماليين من البشر.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

عبدالرحمن مهابادي

نعيش في ذل أم نموت بشرف؟

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

للتواصل: 17111483

أمة تنحدر فوق السطح
الجميع يعرف ماتســـتند عليه أميركا في مجـــال العالقات الدولية، 
وال تـــزال المؤسســـات األميركيـــة وإن اختلفـــت مســـمياتها رمـــزا 
لالضطهـــاد والالمبـــاالة بحياة اإلنســـان وحريته ومعتقـــده الديني، 
لكـــن هناك شـــيء آخـــر ربما يســـمعه البعض ألول مـــرة وهو ظاهرة 
الكتـــاب الغاضبيـــن الذين كشـــفوا واقـــع المجتمـــع األميركي وعدم 
إنســـانيته منـــذ ســـنوات بعيـــدة، ومـــن ثم رفضوه بشـــتى األشـــكال 
واألســـاليب ولعـــل الروائي صنع هللا إبراهيم تحـــدث عن ذلك أكثر 
مـــن غيـــره ، كمـــا جاء فـــي روايـــة األديـــب جيمـــس دروات “العدو” 
والمجموعـــة القصصيـــة “وداعـــا يـــا كوكـــب” لألديـــب فليـــب روث، 
وروايـــة “الخريجـــون” لتشـــارلس ويب ورواية “بيج ســـور” لألديب 
بـــرواك، وغيرهم من أدبـــاء الغضب والتمرد األميركـــي الذين ثاروا 
على الحياة والسلطة وطريقة التعالي األميركي على العالم وانهيار 

القيم والعالقات اإلنسانية.
لقـــد تكلم أولئك األدباء وغيرهم في رواياتهم وعلى لســـان أبطالها 
عن تحول المجتمع األميركي إلى آلة لسجن اإلنسانية في اإلنسان 

وهـــي تغـــذي فيه كل ما هو ضـــد الخير، “فما هـــو قائم يجب هدمه 
وإحالل غيره محله” هذه هي الرسالة التي اختارها الكاتب جيمس 
دروات لبطـــل روايتـــه “روبي روي اورللي “بعد أن اتخذ البناء مهنة 
له”، ويقول في موقف آخر من الرواية “ما كان بوسع إنسان بمفرده 
لســـوء الحـــظ أن يوقف ذلـــك، فعندمـــا تنحدر أمة فوق الســـطح ال 
يســـتطيع مواطـــن واحـــد أن يقـــف في وجـــه الســـيل ويوجهها من 

جديد”.
وكتب جوزيف هلير على لسان بطل روايته “المسك”، “ال تحدثني  «

عن الكفاح من أجل إنقاذ بالدي، لقد كافحت طويال من أجلها واآلن 
سأكافح قليال إلنقاذ نفسي.. بالدي لم تعد في خطر، لكنني أنا في 

خطر، وينتهي به األمر إلى الهجرة إلى السويد”. كما تساءل الكاتب 
سول بيلو في روايته “الرجل المدلي” التي أحدثت ضجة كبيرة في عام 
1947 على لسان البطل موسى هيرزوج “هل جاءت اللحظة المدنسة 

التي يموت فيها الشعور األخالقي ويتحلل الضمير، ويتردى احترام 
الحرية والقانون والوداعة، وكل ما تبقى في الجبن والتحلل والدمار”. 

هذا هو األدب، شاهد في يده ملفات على أي مجتمع كان!.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“بحريني وافتخر”
بداية أود أن أسترشـــد بمقولة لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه عندما قال “المواطن البحريني مبتكر 
ولديـــه حب العمـــل واالبتكار”، ولـــو تمعنا في هذه الشـــهادة التي تصدر 
مـــن رأس الحكومـــة، فإننا نقف إجـــالال لنفتخر جميعـــا كبحرينيين بهذا 
الوصـــف الـــذي عـــرف عنا منـــذ قديم األزل، يجـــب أن نعي ذلـــك ونكون 
واثقين بأنفسنا قبل كل شيء، فإن هللا سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه 
النعمـــة، ونفتخر أننا بحرينيـــون أينما كنا، وكذلك االحتـــرام الذي نجده 

من الناس في الخارج.
صراحـــة ما دفعني إلـــى تخصيص الكتابة في هذا الموضوع هو ما نراه 
مـــن قصـــص ناجحة للبحرينيين فـــي الداخل والخارج، مـــا يمثل مصدر 
فخـــر واعتـــزاز ال يوصف لـــكل بحريني ينتمي إلى هـــذه األرض الطيبة، 
فقـــد أثبـــت البحريني أنه على قـــدر كبير من اإلبـــداع والتميز في جميع 
المجـــاالت والتاريـــخ يثبـــت ذلك، على الرغـــم من الظـــروف واإلمكانات 
المتواضعـــة فـــي الكثيـــر مـــن المهـــن والتخصصـــات، خصوصـــا بالعمـــل 
التطوعـــي، ســـواًء في المجـــاالت االجتماعيـــة أو الرياضيـــة أو غيرها.. 
لقـــد وهبنـــا هللا نعمة غالية أال وهي العنصر البشـــري المخلص والمتميز، 
صاحـــب الوالء واالنتمـــاء لوطنه وقيادتـــه الحكيمة، فنـــراه متميًزا في 
كل موقع، وربما تكون الظروف االقتصادية ســـبًبا رئيًســـا ومباشـــًرا لهذا 
التميز، فبسبب تلك الظروف يتعلم اإلنسان الكثير من الدروس ويواجه 
التحديـــات بكل إصرار وعزيمة وذلك للوصـــول إلى الغايات واألهداف. 
الكل يشيد بالمواهب الموجودة في مجتمعنا البحريني من الشباب من 
الجنســـين، والتي تكون مدفونة أحياًنـــا، وكذلك درجة اإلتقان واإلبداع 
فـــي عملهـــم، فمنهم من أتقن في الرســـم والموســـيقى والطبـــخ والغناء 
واألزيـــاء والرياضة وغيرها من الهوايات والمواهب التي أصبحت فيما 
بعد مصدر رزق لهم، كما أن وباء كورونا كانت له آثار سيئة للغاية ليس 
على هؤالء الشـــباب فحســـب، بل على جميع المهن، فالجميع شـــهد هذا 
التحدي غير المســـبوق ونجد كل يـــوم مبادرات وأفكارا تجارية جديدة 
ورائعـــة وخالقـــة وذلـــك من أجل تنويـــع مصادر الدخـــل وتوفير العيش 
الكريـــم بهدف الوفـــاء بمتطلبـــات الحيـــاة والتزاماتها الكثيـــرة. “المقال 

كامال في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

مـــن المقوالت الشـــائعة في صحة الجســـم وســـالمته مقولة “العقل الســـليم 
في الجســـم الســـليم”، تلك المقولة التي نشـــأنا عليها منـــذ الصغر والتي هي 
فـــي األغلـــب غير مدركة بشـــكل علمـــي واضح، لـــذا فإّن تلـــك المقولة قلبت 
المفهوم الحقيقي للصحة الجسدية من تلك المعنّية بانعكاس سالمة الروح 
والعقـــل على فســـيولوجّية الجســـم بالصحة، إلـــى المقولة المقلوبـــة المعنّية 
بانعكاس صحة الجســـد على ســـالمة العقل مع فصل الروح عن تلك الصحة 
والســـالمة! فكمـــا يظهر من المقولـــة المقلوبة فإّن الروح لهـــا مفهوم ليس له 
عالقـــة بالجســـد، والعقل ما هو إال تابع للجســـد، وهكـــذا دواليك من مفاهيم 
ومعلومات منفصلة عن بعضها البعض، يتبناها أغلب البشر بما يمارسون في 
مضمارهم المحدود بمحدودية نظرتهم إلى أنفســـهم، ما خلق ركاكة وضعفا 
فـــي اتصـــال البشـــرية بشـــكل حقيقي ومتكامـــل ينتج عنـــه النمـــو والتطّور 
اإلنســـاني علـــى جميع األصعدة، ولم ال ونحن فـــي عالم يعيش فيه كل كائن 
بشري بشكل منفصل عن ذاته، تلك الذات التي هي روحه المبدعة ألنها من 
نفخ الخالق عز وجل، ابتداء من أول إنســـان مجّســـد لإلنســـانية الحقة على 

األرض، آدم عليه السالم.

لقـــد أثبتت مقولة “العقل الســـليم في الجســـم الســـليم” فشـــلها فـــي تحقيق 
الصّحـــة التكاملّيـــة لإلنســـان، التـــي تتجّلـــى في خلو جســـمه مـــن األمراض 
المزمنة من داء الســـّكري وشريان القلب التاجي والسرطان واختالل الغّدة 
الدرقّيـــة والصـــداع النصفي والربـــو والقرحـــة المعدّية والزهايمـــر، والعديد 
العديـــد من األمراض التـــي بحد ذاتها دالئل على عدم ســـعادة واتزان ذاتي 
يتحقق فقط بممارسة اإلنسان رسالته في التعمير والتي هي رسالة ضمنّية 
وبمـــا فـــي ذلك من توجيه عقلـــه لتفعيل تلك الرســـالة الوجودّيـــة بعيدا عن 
مشـــتّتات وآالم العقل المربوطة بشـــريط برمجته في الست سنوات األولى 

من عمره.

فرسالة التعمير الوجوديّة هي البوصلة التي تحّدد موقع كل إنسان في  «
المجتمع اإلنساني ليكون منطلقا باتّجاه المستقبل فيما يبدع فيه ويبتكر 

سواء كان في مجال العلم أو الهندسة أو القانون أو األدب أو الفن أو الطبخ أو 
الصناعة أو التكنولوجيا، وما إلى ذلك من جميع مجاالت القيم اإلنسانية، بعيدا 

عن العيش بتكرار الماضي وتقليد صنع وإنتاج اآلخرين. “المقال كامال في 
الموقع اإللكتروني”.

د. ندى الحساوي

الجسم السليم هو ناتج العقل السليم



التاريخ: 2021/03/03 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل 
CR2021 -36897 إعالن رقم 

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.  
  اســـــــم التاجـــــــــــر:    وجيه أيمن وجيه صالح نزال

االسم التجاري الحالي:  ماجيك بترو للسمسرة
االســـــم التجـــاري الجديد : ماجيك للسمسرة

قيد رقم : 1-129025

القيد: 25815
التاريخ :2021/03/04

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى مؤسسة فردية قائمة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الشــركاء في شــركة اونيســتو كافيه ذ.م.م ، المســجلة بموجب القيد رقم 25815 
طالبيــن تحويل الشــركة إلى مؤسســة فرديــة قائمة )كيلوبترا الســتيراد وتصدير 
التبغ والتي تحمل ســجل تجاري رقم )75050( لتصبح مملوكة من الســيد ســلمان 
ابراهيم علي الناجم وتعيين ســلمان ابراهيم علي أحمد الناجم للقيام بإجراءات 

التحويل.

تاريخ: 2021/3/04
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020 -165658 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
قيد رقم: 4-9039

اسم التاجر: انور ابراهيم راشد الظاعن
االسم التجاري الحالي: كفتريا ناستا

االسم التجاري الجديد: مطعم وادي الصنوبر

القيد   69028
2021/03/01

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
إعالن رقم ) 9999 ( لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أيديلينك القابضة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة اصحــاب شــركة أيديلينــك القابضــة ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 

69028 ، طالبين تغيير االسم التجاري
من أنشطة الشركات القابضة

الى شركة ايديالينك ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوم ًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إعالن بحل و تصفية شركة
شركة جي بي سي للمقاوالت  ذ.م.م

سجل تجاري  رقم  98943

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة جــي بــي ســي للمقــاوالت  ذ.م.م المســجلة 
 salim  / بموجــب القيــد رقم 98943، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين الســادة

melekallivalppil  مصفيا للشركة .
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان:
munawaradc@gmail.com   -  39025069

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إعالن بحل وتصفية شركة
شركة التوريدات الذهبية ذ.م. م

سجل تجاري رقم 68081

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة التوريــدات الذهبية ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيد رقم 68081 ، بتصفية الشركة اختياريا وتعين السيدة / زينب سعيد محمد 
صالح مهدي الصفار مصفيا للشــركة. بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد 
انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من قانــون الشــركات التجارية البحرينــي الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم  21   لعــام 2001 ، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون 
الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة

بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا اإلعــالن، وذلــك علــى 
العنوان التالي:

زينب سعيد محمد صالح مهدي الصفار   -   39921194
zainab@gchbahrain.com

القيد  106338
2021/03/04  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة و الســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد علــي إبراهيــم محمــد علي ايراهيــم البصــري بالنيابة عن المالــك ل برازيل 
ســتوديو صالون مؤسســة فردية  والمسجلة بموجب القيد رقم 106338 ، يطلب 
تحويــل المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة تضامــن بحرينية برأســمال وقــدره 1000 

دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
ISABELA FAKRI GRACA .1

2. علي ابراهيم محمد علي ايراهيم البصري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إعالن بحل وتصفية شركة
شركة فيرست ايشان انفستمنتس ذ.م. م

سجل تجاري رقم 66940

بناء على قرار الشــركاء في شــركة   فيرســت ايشان انفستمنتس ذ.م. م المسجلة 
بموجب القيد رقم 66940 ، بتصفية الشــركة اختياريا وتعين الســادة/ عبدالعال 

الخليج للتدقيق شركة تضامن بحرينية  مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم  21   لعــام 
2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عبدالعال الخليج للتدقيق شركة تضامن بحرينية  -  17500188

jassim.abdulaal@bh.gt.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل
بشٔان تغيير االسم التجاري للفرع رقم )10(

لشركة ووك مان للتنظيفات - تضامن بحرينية

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها السادة 
اصحــاب شــركة ووك مــان للتنظيفــات - تضامــن بحرينيــة، المســجلة بموجب القيد 
رقم )91338(، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )10(، والمسمى: شركة ووك 

مان للتنظيفات - شركة تضامن بحرينية
من: شركة ووك مان للتنظيفات - شركة تضامن بحرينية

WALKMAN CLEANING COMPANY- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
الى: شركة ووك مان للخدمات - شركة تضامن بحرينية

WALKMAN SERVICES COMPANY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكــورة خــالل مدة 

خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة جبل النورالساطع للمقاوالت الكهربائية والبناء ذ.م.م

سجل تجاري رقم 131543

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة جبــل النورالســاطع للمقــاوالت الكهربائيــة 
والبناء ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم - 131543 ، بتصفية الشــركة اختياريا 

و تعيين خليل ابراهيم عبد لله القصاب مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم ) 21 ( لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
خليل ابراهيم عبدلله القصاب

khalil@qassab.org   -   39627999

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2021 -36582   إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب معاملــة مشــتركة ، فعلى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : وليد جعفر غانم المنصوري

االسم التجاري الحالي : سعاد لصناعة المفاتيح
االسم التجاري : شهد وسعاد للخياطة واألقمشة

قيد رقم : 1-55804

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة

شركة هينجتونج الدولية للتجارية  - شركة تضامن بحرينية    
سجل تجاري  رقم  1 – 129365

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة هينجتونــج الدوليــة للتجارية  - شــركة تضامــن بحرينية 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم   1 – 129365 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة /   

وسيم عبد الصمد عبد هللا ركن الدين باركر  مصفيا للشركة .
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 
من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان:
parkar.companies@gmail.com   -     332626711

القيد  1 - 138078   
2021 - 03 – 03

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن    لسنة 2021
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدود ة إلى مؤسسة فردية

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها  
مالــك شــركة مركز انمــاء للتربية الخاصة ذ.م.م والمســجلة بموجــب القيد رقم  
1 - 138078 طالبة تحويل الشركة الى  مؤسسة الفردية  لتصبح باسم السيد 
عبد الرحمن جاسم محمد غانم الغانم وتعيين محمد سالم فرج الزبيدي للقيام 

باجراءات التحويل .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة حسن وشاه للتجارة العامة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / علــي ابراهيــم علي الفــردان --باعتباره المصفي القانوني لشــركة حســن 
وشاه للتجارة العامة ذ.م.م ،المسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة - بموجب 
القيد رقم 126663 -، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك . وفقــا ألحكام قانون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
تاريخ   3 / 3 / 2021 

CR2021- 36614  إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن ادناه: حمد اقبال محمــد نظير ميرزاخان بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيد جاويد اقبال محمد نظير ميرزا خان

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري :المدهشة للداللة
رقم القيد : 63224 - 1

االسم التجاري : المدهشة للتجارة
رقم القيد : 63224 – 3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن 0000 لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة كيه . اس . ان . لالستشارات االدارية  ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد /  Kaiser jahan  --باعتبــاره المصفــي القانونــي ل شــركة كيــه . اس . 
ان . لالستشــارات االداريــة  ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة 
- بموجــب القيــد رقــم  1 - 124171، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفية الشــركة 
تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك . وفقا ألحــكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ   3 /مارس / 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل

  CR2021 -21942   إعالن تنازل   -   طلب رقم

تقــدم إلينــا الســادة / خديجــه حســن احمــد جمعــه الرقــم الشــخصي 420014195 طلــب تنازل 
عــن المحــل التجــاري الــواردة معلوماتــه ادنــاه الى الســادة / فتحيه علي احمد المشــيمع الرقم 
الشــخصي 740604082 ، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل 

خمسة عشر يوم ا من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل : 19608 – 2

االسم التجاري : صالون الشرف للحالقة الرجالية
رقم السجل : 19608 – 3

االسم التجاري : خياطة سيوان
رقم السجل : 19608 – 6

االسم التجاري : خياطة سيوان
رقم السجل : 19608 – 8

االسم التجاري : خياطة سيوان
رقم السجل : 19608 – 9

االسم التجاري : الحوائط العالمية السبعة للمقاوالت

الجمعة 5 مارس 2021 - 21 رجب 1442 - العدد 4525 08



Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) 

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  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

  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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.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 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

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

Al Zahraa district COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39193884  or  ALIKADHEM@LIVE.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

CAFE LILOU W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

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

  LABOURER 
 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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ATYAB BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17295879  or  HASSAN@ARABASIAN.COM 

DECO VISION 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

ANDALUSIAN ORNATE DECOR CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17408014  or  ornatedecor.bh@gmail.com 

YAQEEN UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

 39955306  or  ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

ABU ABDUIIA GODSMITH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17270133  or  T22T22@HOTMAIL.COM 

ALRABAB ESTERAHT AND RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17645499  or  MOHAMMED.ALBAIRAMI@GMAIL.COM 

Baker & Spice 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17711772  or  ty@KHARAFIGLOBAL.COM 

AL ASHBAL ELECTRCAL CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39172793  or  ALASHBAL@HOTMAIL.COM 

KHALIL ALARADI TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252669  or  taweeljamal@gmail.com 

BAHRAIN SHOE PLAZA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17564451  or  SHYNAC@APPARELUAE.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

SINAN INTERIORS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295879  or  ARABASIAN@ARABASIAN.COM 

LTC INTERNATIONAL BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722211  or  aljawad75@hotmail.com 

HG TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17773898  or  HONESTYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39966131  or  ALSAWARI@HOTMAIL.COM 

AL SARRAJ PEARL CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17613111  or  ALSARRAJ@BATELCO.COM.BH 

ALTAKATUF CONSTRUCTION S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 16161618  or  altakatuf.bh@gmail.com 

JADOON GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227705  or  JADOONGARAGE@GMAIL.COM 

New Marble City W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33881933  or  MUSTAFACHALIL@GMAIL.COM 

VITZ WORLD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 34165153  or  HUSAINFAKHRI53@GMAIL.COM 

KONE Elevators S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17749271  or  KONEBAH@BATELCO.COM.BH 

SUPERIOR DRESS LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 33162223  or  BLBL6666@HOTMAIL.COM 

SALEEMY TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39199881  or  LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM 

Hala Madrid GENTS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403841  or  alethad56066@gmail.com 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SHIFT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact
 17299511  or  AHMED@JAZAYANI.COM 

YAQOOB AHMADI CONTRACTING. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

YAQOOB AHMADI CONTRACTING. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

Professional Fix Cleaning and Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39652222  or  H.ALMOHSEN@GMAIL.COM 

Elite facility management Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  GLAZIER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

LUJAIN CHOCCOLA & FLOWEER 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36564957  or  AMHADMINSEC@GMAIL.COM 

GHORI AND DALLAH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939958  or  ALBOAINAIN_1@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

EAST AFRICAN MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32253565  or  ASIF.ALRIND@GMAIL.COM 

ALAMLAQ BILLIARDS S.P.C Owned by Shiyas Cherukkappillil Muhammed 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 35576515  or  SHIYAS410@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34519419  or  NOUFALNOUFUBH@GMAIL.COM 

Eram Arabia W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33628081  or  adminbahrain@eramarabia.com 

ARMAN PALACE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33565773  or  RAIZJENNIS@GMAIL.COM 

Kauffee World Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (COFFEE SHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

 36658280  or  KAUFFEE.CAFE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

Meisei Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17720016  or  H.ALJAD@NASSERPHAMRACY.COM 

Meisei Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17720016  or  H.ALJAD@NASSERPHAMRACY.COM 

Meisei Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720016  or  H.ALJAD@NASSERPHAMRACY.COM 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

WAHEED RASHID MOHAMMED ALDOSERI /  CRUZER 8495 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17323380  or  ZAFAR2676@GMAIL.COM 

Silver Star Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 33855298  or  ALIJUMA933@HOTMAIL.COM 

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

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39529961  or  VENNASH2014@GMAIL.COM 

Play Restaurant and Lounge S.P.C. Owned by Sevens Hotels & Resor 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 16666661  or  ajit@sevensholding.com 

KERALA STEELS FABRICATIONS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39991203  or  LBCORPORATE4@GMAIL.COM 

Harrys Media House CO. SPC Owned by Reyon Harry Tauro 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32341199  or  REYONHARRY@GMAIL.COM 

EASTERN INTERNATIONAL CONTRACTING  CO  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34085745  or  jayan@hamcoarabia.com 

Washing SPA Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 38087117  or  RJOSEPHMILTON@GMAIL.COM 

HAYWOOD CONTRACTING w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 66660245  or  HAYWOODCONTRACTINGWLL@GMAIL.COM 

Neon Burger 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33733123  or  AZIZ_GH2011@HOTMAIL.COM 

DAR ALMAWARID CONTRACTING, REAL STATE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COUNSELLOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36366138  or  Badr@daralmawarid.com 

DAR ALMAWARID CONTRACTING, REAL STATE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36366138  or  Badr@daralmawarid.com 

Sadman construction co wll 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 37728500  or  hkbclearance@gmail.com 

Best line construction W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39596805  or  BESTLINECONSTRUCTION19@GMAIL.COM 

GOPIKA JEWELLERY DESIGNING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77998654  or  SURESHNP68@YAHOO.COM 

MADARIS UNIFORMS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36318888  or  Z8_9@HOTMAIL.COM 

SABRO METALS CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38885801  or  MARTINKATTAKAYAM@YAHOO.COM 

AL SAEQA ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33833848  or  MOHSIN.LAYLA@GMAIL.COM 

KICKS 88 COFFEE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36689223  or  ALIFARDAN88KICKS@GMAIL.COM 

SAHI GATE CONTRACTING CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77080116  or  SAHIGATECONTRACTING@GMAIL.COM 

SPK MARKETING AND CONSULTANCY S.P.C Owned by SHARONPAL KAUR KEVA 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17739536  or  aliayoobali@gmail.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32295684  or  FAGISMV@GMAIL.COM 

MARIAM ABDULLA ABDULHASAN 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  MARIAM98090@GMAIL.COM 

STEEL HUB S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 16100360  or  JESSICA@ALGHANAH.COM 

DESIGN INC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17691166  or  KHADIJA@ALNOOHWD.COM 

AWAL REFRIGERATION & AIRCONDITIONING WOR 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 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

  CARPENTER 
 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

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.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 

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

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

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

AL ANDHOL BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400377  or  ALAMEER0@HOTMAIL.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Interior Hub Trading in other industrial products raw material 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888624  or  RAHEELWELDING@GMAIL.COM 

Capital security services s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66646662  or  ABDULLA_ALASOOMI@HOTMAIL.COM 

AL IMTIAZ MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39919980  or  MOHSIN.SAKRAN@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

ZAINAB ISMAEEL ALI ABDULLA (105909) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33497708  or  ZAINABISMAEELBH@GMAIL.COM 

Carlo Gavazzi Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17270052  or  KCALL34@HOTMAIL.COM 

NDT Global W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77992828  or  info@NDTGLOBALWLL.COM 

BU SHAHID ELECTRICAL MAINTENANCE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33469030  or  SHAHIDACWORK@GMAIL.COM 

METRO EXPRESS  LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact
 39617586  or  ILYASRUBAB@GMAIL.COM 

KAMI ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704583  or  MIAANUSMAN5@GMAIL.COM 

CALM GARDEN FRUIT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36677709  or  BUZAHRAA@HOTMAIL.COM 

M M P G  CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36576122  or  UAE.WLL999@GMAIL.COM 

ART LINK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66612224  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

NAZ SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

AHMED ISA HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact

 39840692  or  ABDULMAHDI731@GMAIL.COM 

S.EBRAHIM AHMED EBRAHIM ALSADAH(MANHOODH/7101) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17672165  or  ALSADA_91@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED MOHSIN ALI ABDULHUSAIN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36607776  or  MOHAMMEDZA869@GMAIL.COM 

MOHAMMED HASAN A.RAHIM MOHD(HURALASHQAR5553) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39197169  or  BUHASSAN5553@GMAIL.COM 

MOHAMMED HASAN ABDULRAHIM MOHAMMED ( HAR ALAHMMAR - 5663 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39197169  or  BUHASSAN5553@GMAIL.COM 

FATEMA RASHED ABDULRAHMAN ALKHAN 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact

 38411192  or  HR@QUBYLIVE.COM 

ALHAJ HASAN ALI ALAALI INHERITERS 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17782340  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Lulu Bahrain Hypermarket S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Kauffee World Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36658280  or  KAUFFEE.CAFE@GMAIL.COM 

FLYING JUT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37344333  or  NFLIX346346@GMAIL.COM 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF BRANDS INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17728014  or  RAJEEV@ALMOAYYED.COM 

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224615  or  mao@ucc-bh.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

SAFAA CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(DECOR) 
 suitably qualified applicants can contact

 17789189  or  SAFAAMAR@BATELCO.COM.BH 

Devji & Co. 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17104751  or  PDEVJI@DEVJI.COM 

ALANWAR TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17254018  or  RAMESHNOORA@GMAIL.COM 

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17291154  or  ALYASEENELECTRICAL@GMAIL.COM 

HARDEEZ & KENTUCKY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (LOCAL BRANCHES UNIT) 
 suitably qualified applicants can contact

 36051050  or  ssaleh@americana-food.com 

HARDEEZ & KENTUCKY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36051050  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  SUPV,  TECHNICAL SUPPORT 
 suitably qualified applicants can contact

 17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

WINTER TECH TRADING AND CONTRCTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17280443  or  SURESH@GLSBAHRAIN.COM 

AHMED QAED CONSTRUCTION ESTABLISHMENT S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  RADHA@CIHBAHRAIN.COM 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

CUBE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33200037  or  ahmedalbanbali58@gmail.com 

TARADAH CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17713637  or  mohammed@tarradah.com 

AL DEQAH ALUMINIUM KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39469448  or  PRAXIS39@HOTMAIL.COM 

JAMEEL JASSIM MOHSIN SALEH 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 34651634  or  JAMEELJASSIM.MS@GMAIL.COM 

AXA INSURANCE (GULF) BSC (C) 
has a vacancy for the occupation of

  INSURANCE ADVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66328101  or  RECRUITMENT-BAHRAIN@AXA-GULF.COM 

ALZAWYA BUILDING CONTRACTING Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(GENERAL SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17730343  or  hr@hafeera-group.com 

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

  GRADER OPERATOR & DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

ROYAL GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39450421  or  A.MUSBAH99@GMAIL.COM 

Red Tag Readymade Dresses W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33314844  or  LAYLA.GULOOM@REDTAG.AE 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

MCDONALDMS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MCDONALD,S
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220060  or  HR@FAKHRO.COM 

German quality co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  GERMANQUALITY.BH@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

ALMAHAIZA Construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290101  or  MUNEER4MUNNA@GMAIL.COM 

ALMAHAIZA Construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290101  or  MUNEER4MUNNA@GMAIL.COM 

AL ISHA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34400702  or  MUNEER4MUNNA@GMAIL.COM 

SYMMETRY CONSTRUCTION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592075  or  symmetry@hotmail.com 

D, AMOUR BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17716799  or  ABUNOOH2000@YAHOO.COM 

SAMEER ALHAIKI A/C & FREG. REPAIRS WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17404424  or  SAMEER.63@HOTMAIL.COM 

ABDULLA ALI CLEARING Establishment 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39461494  or  ALI1410M@GMAIL.COM 

ALHUTAIM GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33350057  or  AHMEDAL94@hotmail.com 

MOHAMMAD A.AZIZ ELECTRICAL & MECHANICAL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39464291  or  meebbahrain@yahoo.com 

KARZKAN COAST BAKEARY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39939974  or  samialmulla15@gmail.com 

Strong Force-MGC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

Strong Force-MGC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

SURYIA BEGUM MAULA BAKHSH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39155666  or  RIZWAN_SARTAJ@HOTMAIL.COM 

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38734606  or  zawraqalalwan@hotmail.com 

Easy and Fast Trade 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36606610  or  EASYFAST.BH@GMAIL.COM 

FIVE STARS FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39894173  or  MONA.ISA77@YAHOO.COM 

Soltau Salon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 17541145  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

AL FAISAL PROJECT FOR CAR RENT 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36779965  or  rmaa67@gmail.com 

AL FAISAL TRAVEL AND TOURISM 
has a vacancy for the occupation of

  RESERVATIONS CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 36779965  or  JAFARALMADHOOB@HOTMAIL.COM 

DELMON CAR RENTIL 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 39454099  or  fatyebrahim@hotmail.com 

BAHRAIN POLYMERS & STEEL FACTORY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786348  or  BPOLYMER@BATELCO.COM.BH 

LUCKY WON GYPSUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669856  or  LUCKYWON3@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

AL SHAT AL ARABI BAKERY & COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17784823  or  FAYEZ.S.DE@GMAIL.COM 

ALSHAT AL ARABI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17784823  or  FAYEZ.S.DE@GMAIL.COM 

AL RAGHAEB BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17784823  or  FAYEZ.S.DE@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

DELTA INDUSTRIAL SUPPLIES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact
 17786444  or  fatima@deltabahrain.com 

Alashball decor construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33600065  or  COZYD215@GMAIL.COM 

COZY DECOR MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33882162  or  info.cozydecor@gmail.com 

ASEERI CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744122  or  ASEERICO@BATELCO.COM.BH 

ALEDRISI UNITED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231213  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17229824  or  ARJUN@DEVJI.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

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 

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 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

Bright planet Cargo handling Company SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33147872  or  BRIGHTFUTURECONT@GMAIL.COM 

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

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17274067  or  MAUCTION@BATELCO.COM.BH 

ASWAQ ORISSA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38074209  or  MARKETBAHSOU@GMAIL.COM 

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

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17730724  or  pambavasan@amadbaeed.com 

OPTIMISTC BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33480416  or  INSAAF.FURNITURE@YAHOO.COM 

SUPER LEADTHER UPHOISTERY EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39081515  or  ALMIYAS@YAHOO.COM 

ALASAYEL ELECTRONICS 2 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33885177  or  HASANF55F@HOTMAIL.COM 

Malik Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33335079  or  MALAIKA_IQ@YAHOO.COM 

ITALIAN PALACE PIZZA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717127  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

HAJWAERI SWEETS AND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33650550  or  YR728@LIVE.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

MARBLE TOUCH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contact

 17879626  or  INFO@MARBLETOUCH.NET 

GULF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17702684  or  GET@AL-ALAWI.COM 

ALMA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39455637  or  nadia99990@hotmail.com 

EMIRGAN SUTIS 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17178505  or  M.BARHAM@ARMADAGROUPCO.COM 

EMIRGAN SUTIS 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17178505  or  M.BARHAM@ARMADAGROUPCO.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

ALTELAL FOR REF AND AC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39815388  or  NKALARAD@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17171656  or  MEQDAD.GHAREEB@WIPRO.COM 

Maham restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39637271  or  ILAHORI@YAHOO.COM 

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36262227  or  a7medy88@gmail.com 

IDEA Publicity & Advertising Co. Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17550231  or  TARADA14@GMAIL.COM 

Chapter One Restaurant and Cafe W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 37336666  or  kannanecho@gmail.com 

COOL KIT CENTRAL AIRCONDITIONING PLANT REPAIRE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 77088800  or  SERVICE@COOLKITSERVICE.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

Ozone Entertainment Center W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536000  or  AALDOSERI@HOTMAIL.COM 

Iraqi House Grill 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33465549  or  FADHELEYAD11@GMAIL.COM 

Iraqi House Grill 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33465549  or  FADHELEYAD11@GMAIL.COM 

SPARK DIGITUS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  AAMIR@SPARKDIGITUS.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Um Zainab Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  FAISALAFRIDI11@HOTMAIL.COM 

DAN CONTARUCTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330048  or  DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM 

24/7 TYRES CO.S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE SERVICEMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17470939  or  ADNAN-FU@HOTMAIL.COM 

M . a  trading for import and export co w l l 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33192228  or  MUNEER@DARALSHAI.COM.SA 

RUKUN ALYAQEEN INTERNATIONAL W.L.L.
 has a vacancy for the occupation of 

 LINESMAN 
suitably qualified applicants can contact 

17718033  or  BHABANI.MISHRA@RAYMON.COM

HASAN SHINY CAR ACCESSORIES
has a vacancy for the occupation of

 WORKER 
suitably qualified applicants can contact

 34127363  or  mimo2255@gmail.com
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نيابة عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، توج 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة، نادي الرفــاع، بطال لكأس جاللة الملــك، لكرة القدم 
للموســم الرياضــي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، وذلــك بعــد فــوزه في النهائي على النــادي األهلي بهدفين 
دون رد في المباراة التي احتضنها استاد البحرين الوطني يوم الخميس ٤ مارس الجاري.

ورغـــم انتهـــاء الشـــوط األول ســـلبيا بـــدون 
أهـــداف، إال أن الرفـــاع ســـجل هدفيـــن فـــي 
الشـــوط الثانـــي، إذ جـــاء األول عبـــر جاســـم 
الشـــيخ في الدقيقة ٥٦ من كرة ســـددها من 
داخل المنطقة،  قبل أن يضيف زميله البديل 
كميل األســـود الهدف الثاني من كرة سددها 
بيســـاره من خارج المنطقة عند الدقيقة ٧٦. 
أدار المباراة الحكم إسماعيل حبيب، وعاونه 
محمـــد جعفر وعبدهللا صالح، والحكم الرابع 

محمد خالد.
وعـــاش أفـــراد فريـــق الرفـــاع فرحـــة عارمة 
بالتتويـــج بلقـــب أغلـــى الكؤوس، واســـتحق 

السماوي اللقب عن جدارة واستحقاق.
للرفـــاع فـــي  الثانـــي  التتويـــج هـــو  ويعتبـــر 
مسابقة أغلى الكؤوس خالل آخر ٣ مواسم، 
إذ حقـــق الرفـــاع الـــكأس الغاليـــة فـــي العـــام 

٢٠١٩ والعام الحالي ٢٠٢١.
وفي ختام المباراة، تّوج ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة فريق الرفاع بالميداليات 
الذهبيـــة وكأس المركـــز األول، حيـــث نقـــل 
ســـموه لهم تحيـــات وتهاني حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه،  البـــالد  عاهـــل 
بمناســـبة تحقيقهـــم المركـــز األول في كأس 

جاللته. 
وبهذه المناســـبة، أعرب ســـموه عـــن اعتزازه 
الكبيـــر بإنابـــة جاللـــة الملـــك المفدى لســـموه 
لحضـــور المباراة النهائيـــة على كأس جاللته 
لكرة القدم، مثمنًا ســـموه الدعم الذي يحظى 
بـــه قطـــاع الرياضة مـــن لدن جاللتـــه حفظه 
هللا ورعاه، والذي أســـهم في تحقيق النتائج 
المشـــرفة، والتـــي عـــززت مـــن مكانـــة مملكة 
القاريـــة  الرياضـــة  خارطـــة  علـــى  البحريـــن 

والدولية. 

وقال ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة: 
“إن اهتمـــام ورعايـــة ســـيدي الوالـــد حضـــرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظه هللا 
ورعاه، بقطاع الرياضـــة وأبناءه الرياضيين، 
ســـاهم في دفع عجلة التقـــدم والتطوير في 
هـــذا القطـــاع إلى أعلى المســـتويات، وحصد 
اإلنجـــازات فـــي مختلـــف األلعـــاب الرياضية 

التي تضاف لسجل الرياضة البحرينية”. 
الـــذي  الكبيـــر  الـــدور  “نثمـــن  وتابـــع ســـموه: 
يضطلـــع به ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
بالمنظومـــة  لالرتقـــاء  والرياضـــة  للشـــباب 
الرياضيـــة فـــي المملكـــة، من خـــالل الجهود 
المتميزة التي يبذلها ســـموه والتي ســـاهمت 
فـــي وضـــع الخطـــط والبرامـــج التطويريـــة، 
والتي انعكست على رفع مستوى الرياضات 
ومنتســـبيها، بالصورة التي تحقق من خاللها 
العديـــد مـــن النتائـــج المشـــرفة فـــي مختلف 
القاريـــة  الرياضيـــة  والمحافـــل  المشـــاركات 

والدولية”. 
وهنأ ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 

فريـــق الرفاع بمناســـبة فوزه بلقب مســـابقة 
كأس جاللـــة الملـــك المفـــدى لهـــذا الموســـم، 
مؤكدا ســـموه أن هذا الفوز جـــاء عن جدارة 
واســـتحقاق، بعد أن قدم الفريق مســـتويات 
الـــكأس  ليعانـــق  المنافســـات  طيلـــة  مميـــزة 
الغالية، معربا ســـموه عـــن خالص تهانيه إلى 
مجلس إدارة النادي برئاســـة ســـعادة الشيخ 
عبدهللا بن خالد آل خليفة على هذا اإلنجاز، 
مشـــيدا ســـموه بالجهود الكبيـــرة التي بذلتها 
إدارة النـــادي لتهيئـــة األجـــواء للفريق لبلوغ 
المبـــاراة النهائيـــة وتحقيـــق اللقـــب، مشـــيدا 

سموه كذلك بالمستويات الطيبة التي قدمها 
المســـابقة،  مباريـــات  طيلـــة  األهلـــي  فريـــق 
متمنيًا له حظا أوفر في المسابقات المقبلة. 

وأشـــاد ســـموه بالجهـــود التي بذلهـــا االتحاد 
البحريني لكرة القدم برئاســـة سعادة الشيخ 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة لتنظيـــم نهائي 
أغلى الكؤوس في ظل الظروف االستثنائية 
التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد 19 على 
الرياضة، مقدرا سموه في الوقت ذاته جهود 
جميع الجهات المعنية في سبيل إنجاح هذا 

الحدث الكروي المميز. 

سمو الشيخ خالد بن حمد

الفرحة الرفاعية

خـــالــد بــن حمـــد يتــوج الســمـــاوي
ــر ــي ــب ــك ــائـــي ال ــنـــهـ ــي الـ ــ ــي ف ــ ــل ــ ــلـــى األه ــاع عـ ــ ــرفـ ــ ــة الـ ــفـ ــان رجـــحـــا كـ ــ ــدف ــ ه
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ناصر بن حمد يهنئ الرفاع بلقب أغلى الكؤوس
أكـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثل 
جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، 
أن النهضـــة الكبيرة التي تعيشـــها الحركـــة الرياضية 
البحرينيـــة تأتـــي بفضـــل الدعـــم الكبيـــر واالهتمـــام 
البالـــغ مـــن قبل حضرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعاه، مشـــيرا سموه إلى أن اإلنجازات الكبيرة التي 
شهدتها الرياضة البحرينية في العهد الزاهر وضعت 
البحريـــن في مكانة متقدمة علـــى مختلف األصعدة 
الرياضيـــة  األلعـــاب  مختلـــف  فـــي  ابطالهـــا  وتمكـــن 
وخاصـــة كـــرة القـــدم مـــن تقديـــم مســـتويات كبيرة 

وتحقيق مراكز متقدمة.
وهنـــأ ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفـــة فريق 

نادي الرفاع بمناسبة تحقيقه لقب كأس جاللة الملك 
لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق 
األهلـــي، مؤكدا ســـموه أن هذا تحقيـــق اللقب الغالي 
يشـــكل امتـــدادا لإلنجـــازات المتواصلة التـــي حققها 
الفريق طيلة السنوات الماضية وتقديمه لمستويات 

كبيرة ساهمت في تطور الفريق.
وبارك ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة االنجاز 
المميـــز الذي حققه فريـــق الرفاع بفوزه بكأس جاللة 
الملـــك المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه مثنيـــا علـــى دعم 
مجلس إدارة النادي برئاســـة ســـعادة الشيخ عبدهللا 

بـــن خالـــد آل خليفـــة، مشـــيدا ســـموه بجهـــود العبي 
الفريـــق والجهازيـــن اإلداري والفنـــي وإدارة النـــادي 
بمناســـبة تحقيق هذا اللقب الذي سيســـهم في إثراء 
مســـيرة النـــادي ويتـــوج عطـــاء أســـرة النـــادي ودعم 
جماهيـــره الوفية. ونوه ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة بالعطاء الســـخي لالعبـــي الفريقين طيلة 
فتـــرات المبـــاراة، مشـــيدا ســـموه بالمســـتوى الطيب 
الذي قدمه نجوم الفريقين الذين عكســـوا من خالله 
الصورة اإليجابية عن مســـتوى كرة القدم البحرينية 
منوهـــا بالـــروح الرياضيـــة العالية التـــي خيمت على 
المباراة. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بالترتيبـــات اإلدارية والتنظيميـــة المتميزة التي قام 
بها االتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي 
بـــن خليفـــة آل خليفة التـــي كان لها أطيـــب األثر في 

إنجاح نهائي أغلى الكؤوس.

أشاد بدعم جاللة الملك 
للرياضة البحرينية

سبورت

سمو الشيخ ناصر بن حمد



أعلنـــت حلبـــة البحريـــن الدوليـــة “موطـــن 
رياضـــة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” 
عـــن طـــرح تذاكـــر ســـباق جائـــزة البحرين 
الكبـــرى لطيـــران الخليـــج للفورمـــوال وان 
للعـــام 2021 للبيـــع، حيث ســـتكون متاحة 
فقـــط للحاصليـــن علـــى التطعيـــم المضـــاد 
لفيروس كورونا )كوفيد - 19( والمتعافين 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الفيـــروس  مـــن 
وذلـــك لضمـــان انطالق الســـباق فـــي بيئة 
آمنة تماشـــًيا مـــع اإلجـــراءات االحترازية 
فـــي  عنهـــا  المعلـــن  الوقائيـــة  والتدابيـــر 

المملكة.
وســـينطلق ســـباق جائزة البحرين الكبرى 
لطيـــران الخليج للفورموال وان على حلبة 
البحريـــن الدولية فـــي الفترة بين 26 و28 

مارس الجاري. 
ودعـــت حلبة البحريـــن الدوليـــة الراغبين 

في شراء التذاكر زيارة الموقع اإللكتروني 
بـــدًءا   www.bahraingp.com الرســـمي 
مـــن اليـــوم، حيـــث تتوفـــر بســـعر مخفض 
وموحـــد يبلـــغ 100 دينـــار بحرينـــي فقـــط 
للمنصات المعروضة ولثالثة أيام السباق.

من جانبه قال الشيخ سلمان بن عيسى آل 
خليفـــة الرئيس التنفيـــذي لحلبة البحرين 
طـــرح  عـــن  اإلعـــالن  “يســـعدنا  الدوليـــة: 
التذاكـــر اليـــوم للجماهيـــر لحضور ســـباق 
جائـــزة البحرين الكبرى، ومنـــح جماهيرنا 
الفرصـــة لمشـــاهدة انطالق إثارة الموســـم 
من حلبة البحرين الدولية. وتشرفنا خالل 
شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي 
األماميـــة  الصفـــوف  أبطـــال  باســـتضافة 
والكوادر الطبية، ويسعدنا أن نتمكن اآلن 
مـــن طـــرح التذاكر لحضـــور فئـــة أكبر من 

جماهيرنا النطالقة موسم 2021 “.
وأثنى الرئيـــس التنفيذي لحلبـــة البحرين 

الدوليـــة علـــى الدعم الـــذي تتلقـــاه الحلبة 
من جميـــع الجهات الحكوميـــة في مملكة 
هـــذه  مختلـــف  مـــع  والتنســـيق  البحريـــن 
ســـباق  نجـــاح  فـــي  يســـهم  بمـــا  الجهـــات 
عـــام،  كل  واســـتضافته  وان  الفورمـــوال 
معرًبـــا عن شـــكره لجهود الفريـــق الوطني 
الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا ووزارة 
الصحـــة فـــي مملكـــة البحرين بمـــا يحفظ 
صحـــة وســـالمة الجميع، والمســـاهمة في 

استضافة سباق آمن للجماهير.
ونوه الشـــيخ ســـلمان بن عيسى آل خليفة 
بأنـــه التزاما باإلجـــراءات االحترازية التي 
تـــم وضعهـــا حفاًظـــا على صحة وســـالمة 
الجميـــع، فـــإن التذاكر ســـتكون محدودة، 
داعًيا الجماهير المؤهلين لحجز تذاكرهم 
مـــن اآلن للحصـــول علـــى أفضـــل المقاعد 
الممكنة لمشاهدة انطالقة موسم البطولة 

العالمية للفورموال وان 2021.

وفي ذات السياق أوضحت حلبة البحرين 
الدوليـــة أنـــه علـــى الراغبيـــن فـــي حضور 
السباق االطالع على المعايير الالزمة عبر 
الموقع اإللكتروني لحلبة البحرين الدولية 
Bahraingp.com ، كمـــا أنـــه لـــن ُيســـمح 
بحضور أي من حاملي التذاكر إلى السباق 

إال وفًقا للمعايير التالية:
كما ســـيتم التطبيـــق الشـــامل لإلجراءات 

االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة للحد من 
لضمـــان  الحلبـــة  فـــي  الفيـــروس  انتشـــار 
اســـتمتاع الجماهيـــر بأجـــواء االثـــارة في 
ســـباق الفورمـــوال وان وســـط بيئـــة آمنـــة، 
وتشـــمل هذه اإلجـــراءات تهيئـــة المنطقة 
الترفيهية بالمطاعم والفعاليات الترفيهية 
التباعـــد  معاييـــر  علـــى  للحفـــاظ  بعنايـــة 

االجتماعـــي، وفحص درجـــة الحرارة عند 
الدخـــول مـــع إلزاميـــة ارتـــداء الكمـــام في 
جميـــع األوقات، كمـــا أن جميـــع الفعاليات 
الترفيهية ســـتكون في الهواء الطلق. كما 
إنـــه لـــن يتوفر نـــادي البـــادوك ولـــن تتوفر 
جائـــزة  ســـباق  خـــالل  الشـــركات  قاعـــات 

البحرين الكبرى 2021.

من سباقات الفورموال 1
سلمان بن عيسى 

الصخير - حلبة البحرين الدولية

ــر الفورمـــوال 1 طـــرح تذاكـــر لجماهيـ
الحاصلين على التطعيم والمتعافين وبســعر موحد

علي مجيد

أحمد مهدي

حسن علي

كشــف عضــو مجلس إدارة االتحــاد البحريني للكرة الطائرة، رئيس اللجنة النســائية 
علــي الســيد عــن إطــاق مســمى دوري عيســى بــن راشــد علــى دوري الســيدات الذي 
ســينطلق اليــوم الجمعــة علــى صالــة عيســى بــن راشــد الرياضيــة وذلك ضمــن جهود 

االتحاد الرامية لتفعيل النشاط النسائي.

وقـــال الســـيد إنـــه بنـــاء علـــى توجيهـــات 
الشـــيخ علي بـــن محمـــد آل خليفة رئيس 
الـــذي  الفنـــي  االجتمـــاع  خـــالل  االتحـــاد 
عقد مســـاء األربعـــاء الماضي، فقـــد تقرر 
تســـمية المسابقة بدوري عيسى بن راشد 
الـــذي  بـــدوري الرجـــال  للســـيدات أســـوة 
حصـــد نجاحـــا كبيـــرا في نســـخته األولى 

هذا الموســـم 2020 – 2021 وذلك تقديرا 
للمغفور له بإذن هللا تعالى الشـــيخ عيسى 
بن راشد آل خليفة وبهدف منح المسابقة 

زخما مماثال واهتماما كبيرا.
وذكر الســـيد بـــأن االتحـــاد أصـــدر جدوال 
بعـــض  إجـــراء  بعـــد  للمســـابقة  جديـــدا 
التعديالت بنـــاء على طلب فريق االتحاد 

لـــوزارة  التابـــع  العـــام  لألمـــن  الرياضـــي 
الداخليـــة، متطلعـــا ألن تحصـــد البطولـــة 

النجاح المطلوب.
وأضاف “نتطلع إلقامة مسابقة للكأس في 
حال تهيأت الظروف المناســـبة وحصدت 
مســـابقة الدوري النجاح المطلوب؛ بهدف 
االســـتمرار في االهتمام بالنشاط النسائي 
تكســـب  منافســـات ومســـابقات  وتوفيـــر 
العباتنـــا المزيد مـــن الخبرة عبر االحتكاك 

لتكوين جيل واعد من الالعبات.
وكان االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة 

قـــد اعتمـــد مشـــاركة ســـتة فـــرق، وهـــي: 
األهلـــي، نـــادي البســـيتين، مركـــز تمكيـــن 
الرياضـــي  االتحـــاد  القادســـية،  شـــباب 

لألمـــن العـــام، البحريـــن )أ(، البحرين )ب(، 
وستقام المســـابقة بنظام الدوري من دور 
واحـــد علـــى أن يتأهـــل األربعـــة األوائـــل 

للمربـــع الذهبي، ثـــم يلعب األول مع الرابع 
والثاني مع الثالث مباراة واحدة؛ لتحديد 

الفريقين المتأهلين للنهائي.

فــرق ســتة  بمشــاركة  المســابقة  تقــام 

إطالق مسمى عيسى بن راشد لدوري السيدات

االجتماع الفني علي السيد 

تغطية - اللجنة اإلعالمية

تحـــت رعايـــة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
عبـــدهللا آل خليفة رئيـــس االتحاد الملكي 
تنطلـــق  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
صباح اليوم الجمعة منافســـات بطولة عز 
الخيـــل لقفـــز الحواجـــز وتقام منافســـاتها 
علـــى ميدان االتحـــاد الرياضي العســـكري 
بالرفـــة، حيـــث ينتظـــر أن تشـــهد البطولة 
الثامنـــة لهـــذا الموســـم منافســـات مثيـــرة 
وشـــيقة بالميـــدان بنـــاء علـــى مـــا شـــهدته 
البطـــوالت الســـبع الماضية من تحـــٍد كبير 
بين الفرســـان وإثارة وتشـــويق إلى جانب 
المشـــاركة الواســـعة وخصوصـــا مـــع رفـــع 
مســـتويات الحواجز إلى ارتفاع 145 ســـم 
هذا الموســـم.  وستنطلق أولى المسابقات 
صبـــاح اليوم الجمعة عند الســـاعة الثامنة 

والنصف بالمســـابقة األولى، وهي مسابقة 
والمبتدئـــة،  الجـــدد  والخيـــول  الفرســـان 
وســـتكون جولـــة مـــن دون أخطـــاء ويبلغ 
 80 حتـــى   60 مـــن  حواجزهـــا  ارتفـــاع 
متر/دقيقـــة.   350 المســـلك  ســـرعة  ســـم، 
أمـــا المســـابقة الثانيـــة، فمخصصـــة لفئـــة 
الناشـــئين المستوى األول )مسابقة التأهل 
لمرحلـــة التمايز(، وهي مســـابقة جولة مع 
جولـــة تمايز ضـــد الزمـــن للمتعادلين على 
المركز األول وارتفاع الحواجز 105 ســـم، 
سرعة المسلك 350 متر/دقيقة. المسابقة 
الثالثـــة فئـــة الناشـــئين المســـتوى الثانـــي 
)مسابقة على مرحلتين( وارتفاع الحواجز 
115 ســـم سرعة المسلك 350 متر/دقيقة. 
المســـابقة الرابعـــة لفئـــة العموم المســـتوى 
األول )مســـابقة علـــى مرحلتيـــن( وارتفاع 
حواجزها 115 ســـم، ســـرعة المسلك 350 

فئـــة  الخامســـة  والمســـابقة  متر/دقيقـــة، 
العمـــوم المســـتوى الثانـــي، وهي مســـابقة 
جولـــة مـــع جولـــة ضـــد الزمـــن للمتعادلين 
حواجزهـــا  وارتفـــاع  األول  المركـــز  علـــى 
125 سم، سرعة المسلك 350 متر/ دقيقة 
والمسابقة السادسة لفئة العموم المستوى 
الثالث مســـابقة جمع النقاط التراكمية مع 
حاجز الجوكر وارتفاع حواجزها 135 سم، 
سرعة المسلك 350 متر/دقيقة والمسابقة 
السابعة لفئة العموم المستوى الرابع، وهي 
مســـابقة جولتين على مسلكين مختلفين 
ضـــد الزمـــن للجولتيـــن، وســـتكون أقـــوى 
وأهم المســـابقات، وهي المســـابقة الكبرى 
لهذه البطولة وارتفاع حواجزها 145 سم، 
سرعة المسلك 350 متر/دقيقة، كما سيتم 
إقامـــة مســـابقة حاجـــز المقـــدرة والمهارة 
بعد انتهاء األشـــواط الرئيســـة للمســـابقة، 

وســـيكون باالمكان إجـــراء التداخيل في 
يوم البطولة نفسه. 

 العودة لمنصات التتويج قريبا

 الفـــارس إيـــاد فريـــد أحمـــد أعـــرب عـــن 
ســـعادته في بداية حديثـــه للعودة لميدان 
القفـــز، وقال “غياب جـــوادي الرئيس الذي 
أشـــارك على صهوته دائما؛ بسبب اإلصابة 
تســـبب فـــي بعدي عـــن منصـــات التتويج، 

صهوتـــه  علـــى  أشـــارك  الـــذي  والجـــواد 
جديـــد ومســـتوى التفاهم بيننـــا في تقدم 
مســـتمر، وســـنثبت وجودنا في البطوالت 
علـــى  وأحـــرص  القادمـــة،  والمســـابقات 
التدرب باستمرار وبشكل مكثف؛ من أجل 
العودة العتالء منصات التتويج وتحقيق 

النتائج والمراتب المتقدمة”.

وأضاف “موســـم رائع من جميع النواحي، 
المنافســـات قويـــة بيـــن جميـــع الفرســـان، 
االرتفاعـــات التـــي وصلـــت بهـــا البطوالت 
والمســـابقات هذا الموســـم رفعت مستوى 
بيـــن  والمنافســـات  والتشـــويق  اإلثـــارة 
والســـالمة  التوفيـــق  أتمنـــى  الجميـــع، 

للجميع”.

تحت رعاية عيسى بن عبداهلل وعلى ميدان االتحاد العسكري

اليوم انطالق بطولة عز الخيل لقفز الحواجز

 إياد أحمد
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انطالق الجولة 11 لدوري “الثانية”
ــه االتـــفـــاق ــواجـ الــشــبــاب يــلــتــقــي قـــالـــي والــبــحــريــن يـ

تنطلـــق الجمعة منافســـات الجولة الحادية عشـــرة 
لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 
2021-2020، وذلـــك بإقامـــة مباراتيـــن عنـــد 6.30 
مساًء. يلعب الشـــباب مع قاللي على استاد النادي 
األهلـــي، والبحرين مـــع االتفاق علـــى ملعب مدينة 
حمد. وتستكمل الجولة السبت بإقامة 3 مباريات: 
مدينة عيســـى مع التضامـــن، الخالدية مع االتحاد، 
الحالة مع ســـترة. ويشير ترتيب الدوري حالًيا إلى 
صـــدارة االتفـــاق برصيـــد 24 نقطة، يليـــه الخالدية 
والحالة بواقع 19 نقطة لكل واحد منهما، الشـــباب 
18 نقطة، مدينة عيسى 16 نقطة، سترة 15 نقطة، 
قاللـــي 11 نقطـــة، البحريـــن 10 نقـــاط، االتحـــاد 7 
نقاط، والتضامن في المركز األخير بنقطة واحدة. 

الشـــباب  فـــإن  إلـــى مباريـــات الجمعـــة،  وبالعـــودة 
وقاللـــي ســـيدخالن اللقـــاء بقيـــادة فنيـــة وطنيـــة: 
محمد عدنان أيوب مع الشـــباب، وصديق زويد مع 
قاللـــي، وكانت مباراة القســـم األول انتهت ســـلبية 

دون أهـــداف.  أمـــا المبـــاراة الثانية، فإنها ســـتجمع 
مدربيـــن وطنييـــن همـــا بـــدر خليـــل مـــع البحريـــن، 
ومرتضـــى عبدالوهـــاب مـــع االتفاق، وانتهـــى لقاء 

الفريقين في القسم األول سلبًيا بال أهداف.

يلتقـــي فريـــق الديـــر نظيـــره توبلـــي اليـــوم 
الجمعـــة ضمـــن الجولة الخامســـة للمجموعة 
الثانية ألندية دوري الدرجة األولى لكرة اليد 

وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وســـتكون هـــذه المباراة هي األخيـــر لكالهما 
في هـــذه المجموعة، ويمتلك الدير )8 نقاط( 

وتوبلـــي  فوزيـــن وخســـارتين،  مـــن 
فـــي جعبته )4 نقـــاط( من 

األخيـــر  هزائـــم.   4
ُيمنـــي النفـــس أن 

يحقـــق نتيجـــة 
الفـــوز األولـــى 
هذه  فـــي  لـــه 
 ، بقة لمســـا ا
هـــذا  ولكـــن 

لتحقيـــق  الطامـــح  الديـــر  بقـــوة  ســـيصطدم 
الفـــوز وخطـــف المركـــز الثانـــي الـــذي يعـــزز 
مـــن حظوظـــه فـــي التأهل شـــرط أن يخســـر 

سماهيج لقاءه المقبل أمام االتحاد.
ويشرف على تدريب الدير المدرب الوطني 
يســـري جواد ويمتلك مجموعة من العناصر 
المميزة، فيما يدرب توبلي المدرب التونسي 
بـــن عيـــاد، ويعـــول علـــى عناصـــره  أشـــرف 

الشابة.
ترتيب الفرق

نقطـــة(،   15( األهلـــي 
نقطـــة(،   11( الشـــباب 
نقـــاط(،   8( الديـــر 
ســـماهيج )8 نقـــاط(، 
نقـــاط(   6( االتحـــاد 
وأخيًرا توبلي )4 نقاط(.

الدير يلتقي توبلي بدوري اليد
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دعت المجتمع الدولي التخاذ موقف حازم لوقف ممارسة االبتزاز واالستفزاز النووي

السعودية: عدم احتواء تهديد إيران خطر على المنطقة والعالم

بعــد الخطــوات اإليرانيــة األخيــرة التــي قوضــت االتفــاق النــووي، 
وكان آخرها تقليص عمل مراقب الوكالة الدولية للمنشآت النووية 
في البالد، أكد مندوب السعودية لدى الوكالة الذرية األمير عبدهللا 
بــن خالــد بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز، أمــس الخميس، علــى أن عدم 
احتواء التهديد اإليراني بشــكل حاســم ســيؤدي إلى عدم اســتقرار 

المنطقة والعالم.

وأضـــاف فــي كلمة أمــام مجلس 
على  أن  الخميس،  المحافظين، 
موقف  اتــخــاذ  الــدولــي  المجتمع 
ــتــزاز  ــازم لــوقــف مــمــارســة االب حــ
تمارسهما  الــلــذيــن  واالســـتـــفـــزاز 

طهران.
ــى أن مــســؤولــيــة  كــمــا شــــدد عــل
الضمانات  نــظــام  عــلــى  الــحــفــاظ 
ــذي أصــبــح عــلــى الــمــحــك، تقع  الـ
الـــدول األعــضــاء في  على عاتق 
إلى  الفــتــا  المحافظين،  مجلس 
أن إيران تؤمن بسياسة االبتزاز 
مستمرة  باتت  أنها  كما  الــنــووي، 
في تمهيد الطريق المتالك سالح 

مجلس  أن  ــى  ــ إل يـــشـــار  ــووي.  ــ ــ ن
المحافظين الذي يضم 35 دولة، 
كان أوضح أن لديه أسئلة جدية 
إيـــران حول  تحتاج إلجــابــة مــن 
أنه  إلى  الفتًا  النووي،  برنامجها 
ــة ذات  ــوبـ ــى أجـ ــم يــحــصــل عــل لـ

مصداقية.
كــمــا أضــــاف “يــجــب أن تــحــدث 
مــفــاوضــات مــبــاشــرة مـــع إيـــران 
شافية”،  إجابات  على  للحصول 
أحــســنــت  إذا  أنــــه  إلــــى  مــشــيــرا 
إلى  التوصل  يمكن  النية  إيــران 
حلول. وكانت إيران قد اتخذت 
خطوات جديدة على طريق فك 

االنتقال  منها  باالتفاق،  ارتباطها 
إلى مستوى تخصيب اليورانيوم 
ــتــاج  ــمــئــة، وإن بــنــســبــة 20 فـــي ال
وتقليص  المعدني،  الــيــورانــيــوم 
الدوليين، بهدف  المفتشين  عمل 
دفــــع الــــواليــــات الــمــتــحــدة إلــى 
رفـــع إجــــــراءات عــقــابــيــة تخنق 
اقتصادها. كما بدأت اعتبارًا من 
بتقليص عمل  الماضي،  األسبوع 
استنادًا  الذرية،  الوكالة  مفتشي 

الــشــورى  إلـــى قـــرار مــن مجلس 
القيام  طلب  اإليراني،  )البرلمان( 
ــع الــعــقــوبــات  ــرفـ ــم ُتـ ــا لـ بـــذلـــك مـ
 21 أقصاها  مهلة  في  األميركية 
الوكالة  أعربت  بــدورهــا،  فبراير. 
الدولية للطاقة الذرية عن قلقها 
من وقف إيران عمليات المراقبة 
إيران  طهران  داعية  والتفتيش، 
لــوقــف خــــروق االتـــفـــاق الــنــووي 

واستئناف العمليات.

دبي - العربية.نت

من مجلس المحافظين )فرانس برس(

العربية.نت

في  الجوية  األســد  عين  قــاعــدة  على  الهجوم  فــي  التحقيق  يــزال  ال  بينما 
جماعة  أن  أميركيون  مــســؤولــون  اعتقد  جــاريــًا،  الغربية  األنــبــار  محافظة 
مدعومة من إيران لها تاريخ في استهداف قواتهم في العراق كانت ضالعة 
ومتورطة. وأفاد مسؤوالن في وزارة الدفاع األميركية طلبا عدم الكشف عن 
هويتهما، بأن كتائب حزب هللا العراقي المدعومة من إيران أو ميليشيا تابعة 
لها هي من نفذت الهجوم األسبوع الماضي، وذلك بحسب تقرير نشره موقع 

“بوليتكو” األميركي.
لجنة  رئيس  مينينديز  بوب  السيناتور  إعــالن  مع  متزامنًا  اإلعــالم  هذا  جاء 
نفذ  الهجوم  أن  الشيوخ، في تصريح إعالمي،  الخارجية بمجلس  العالقات 

من قبل “وكالء إيران في المنطقة”.
وأضاف: “لقد أعطوهم الضوء األخضر لشن هذه األنواع من الهجمات. يجب 

أن تكون هناك عواقب لذلك”.
في سياق متصل، أشار مسؤولون دفاعيون إلى أن ظروف الضربة األخيرة 
المرتبطة  السابقة  الهجمات  كبير  حــد  إلــى  تشبه  األميركية  القاعدة  على 
بكتائب حزب هللا، الفتًا إلى أن عددًا ال يحصى من الميليشيات الشيعية في 

العراق غالبًا ما تتلقى التوجيهات من طهران.

تلميح أميركي.. حزب اللـه وراء هجوم “عين األسد”

سرت ـ وكاالت

أعلن المكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء 
أنه  دبيبة  عبدالحميد  المكلف  الليبي 
أمس  النواب  رئاسة مجلس  إلى  سلم 

الخميس تشكيلة الحكومة الجديدة.
أنـــه سلم  لــه  بــيــان  المكتب فــي  ــد  وأكـ
إلــــى هــيــئــة رئـــاســـة مــجــلــس الـــنـــواب 
الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة  حــكــومــة  تشكيلة 
لتولي  الــمــقــتــرحــة  ــاألســمــاء  ب مــرفــقــة 
ــة، مــشــيــرا إلـــى أن  ــ ــوزاري ــ الــحــقــائــب ال
االلتزام  إطــار  “في  يأتي  اإلجــراء  هذا 
بخارطة الطريق المحددة في االتفاق 
الــســيــاســي، وبــــاإلجــــراءات الــمــحــددة 
عقد  قبل  الحكومة  تشكيلة  لتسليم 
انــعــقــادهــا  الــمــزمــع  الــثــقــة  جلسة مــنــح 
بتاريخ 8 مارس 2021 بمدينة سرت”.

النواب  مجلس  أكــد  جانبه،  من 
الليبي، أن رئيس الحكومة 

ــهـــى مــن  ــتـ الـــجـــديـــد انـ
ــتـــه  ــكـــومـ أســــــمــــــاء حـ

ورفعها لرئيس المجلس.
تــغــيــيــر حــتــى اآلن في  ــــه ال  إن وقــــال 
يوم  للحكومة  الثقة  منح  جلسة  عقد 
المجلس  رئيس  دعــوة  إن  و  اإلثنين، 
تــزال  ال  للحكومة  الثقة  منح  لجلسة 
ــواب دعـــوا  ــ قــائــمــة، مــشــيــرًا إلـــى أن ن
بــمــزاعــم  للتحقيق  الــجــلــســة  لــتــأجــيــل 

الرشوة.
المجلس  يومين، طالب كل من  وقبل 
الليبية  والــحــكــومــة  الليبي  الــرئــاســي 
بسرعة  المتحدة  األمـــم  خــبــراء  لجنة 
الــكــشــف عــن نــتــائــج الــتــحــقــيــق بشأن 
شخصيات  بها  اتهمت  رشــاوى  مزاعم 
ليبية كانت شاركت في ملتقى الحوار 
السياسي الليبي. كما توعد المجلس 
الـــرئـــاســـي والـــحـــكـــومـــة كــــل مــن 
أي  تولي  بعدم  تــورطــه  يثبُت 
مــســؤولــيــة فـــي مــؤســســات 

الدولة.

دبيبة يسلم تشكيل حكومته الجديدة لمجلس النواب

عواصم ـ وكاالت

طهران ـ وكاالت

البابا  وجه  للعراق،  تاريخية  رحلة  عشية 
مؤثرة  رســالــة  الخميس  أمــس  فرنسيس 
وشخصية جدا إلى العراقيين، أشار فيها 
إلى “سنوات الحرب واإلرهاب” ودعا إلى 
“المصالحة”. وأكد البابا في رسالة مصورة 
عشية  بثت  العراقي  الشعب  إلى  موجهة 
توجهه إلى العراق في زيارة تستمر ثالثة 
)...( أتوق  “أخيرا سوف أكون بينكم  أيام 
لمقابلتكم ورؤية وجوهكم وزيارة أرضكم 
مهد الــحــضــارة الــعــريــق والــمــذهــل”. وفي 
بغداد، رحب وزير الخارجية العراقي فؤاد 
حسين بزيارة البابا خالل مؤتمر صحافي، 
معتبرًا أنها “حدث عظيم بتاريخ العراق”. 
وأضــاف أن “زيــارة قداسته تحمل رسالة 

سالم وتسامح وتعايش ونبذ للعنف”. 
بالنسبة  افــتــراضــيــة  الـــزيـــارة  وســتــكــون 
ــــى جــــزء كــبــيــر مـــن الــعــراقــيــيــن الــذيــن  إل
ســيــضــطــرون لــالكــتــفــاء بــمــشــاهــدة الــبــابــا 

السلطات  فــرض  مع  شاشاتهم  خــالل  من 
الــعــراقــيــة إغــالقــا تــامــا مــن الــجــمــعــة إلــى 
االثــنــيــن بــعــد ارتـــفـــاع مــلــحــوظ فــي عــدد 
اإلصابات بفيروس كورونا. وعند وصوله 
ــى بــغــداد الــجــمــعــة، ســيــســتــخــدم الــبــابــا  إلـ
غالبية  في  سيارة مصفحة  األرجــح  على 
تنقالته. وأضاف البابا الذي تحمل زيارته 
أوافيكم  “إنــي  ــوة”،  واالخــ “الــســالم  شعار 
حاجا يسوقني السالم” من أجل “المغفرة 

والمصالحة بعد سنين الحرب واإلرهاب”.
أكــــد قـــائـــد حــلــف شـــمـــال األطـــلـــســـي في 
الناتو  قــوات  أن  الخميس،  اليوم  العراق، 
بدعوة  العراقية  األراضــي  على  موجودة 
ــرال بيير  ــجــن ــاف ال ــ مـــن الــحــكــومــة. وأضـ
أولسن أن تلك القوات تعمل مع الحكومة 
من أجل بناء أمن وأمان البالد، وال يمكن 
السلطات  مــن  بطلب  إال  مهمتها  توسيع 

العراقية الرسمية.

ــم تــــهــــدأ شـــــــــرارة الـــغـــضـــب الـــتـــي  ــ لـ
إقليم  في  الماضي  األسبوع  انطلقت 
بل  إيــران،  بلوشستان، جنوب شرقي 
تجددت أمس الخميس أيضا في عدد 

من المناطق
احتجاجات متفرقة في  اندلعت  فقد 
مــنــاطــق اإلقــلــيــم، بحسب مــا أفـــادت 
دفع  ما  انترناشيونال”،  “إيــران  شبكة 
ــراءات  إلــى فــرض إجـ الــقــوى األمنية 

مشددة هناك.
كــمــا وقــعــت اشــتــبــاكــات الــلــيــلــة قبل 
ــوات  الــمــاضــيــة بــيــن مــتــظــاهــريــن، وقـ
بــيــد”، وتم  األمـــن قــرب حــاجــز “قلعة 
المنطقة  إلـــى  أمــنــيــة  ــوات  قــ ــال  ــ إرسـ

للسيطرة على الوضع.
ــيــة عمدت  وكــانــت الــســلــطــات اإليــران
ــى قــطــع  ــ ــام الـــمـــاضـــيـــة إلـ ــ ــ ــالل األيـ ــ خـ
ــن أجــل  ــن الــمــنــطــقــة، مـ اإلنـــتـــرنـــت عـ
خالل  تأجج  الــذي  الغضب  محاصرة 

الفترات الماضية.
يــذكــر أنـــه مــنــذ 23 الــشــهــر الــمــاضــي 
انـــدلـــعـــت احـــتـــجـــاجـــات واســـعـــة في 
اإلقليم بعد مقتل حوالي 10 أشخاص 
الــثــوري بحسب ما  الــحــرس  بــنــيــران 
أفادت مواقع محلية و”حملة النشطاء 

البلوش”.
والحــقــا انــدلــعــت احــتــجــاجــات كبيرة 
ــراوان  ــم مــقــامــيــة ســ ــام مــبــنــى قــائ أمــ

المحتجون  وسيطر  بلوشستان،  في 
عــلــى الــمــبــنــى، بــعــد ســقــوط 10 قتلى 
على  احتجاجًا  تجمعوا  ســراوان،  في 
عبر  الــوقــود  وبيع  تهريب  من  منعهم 

الحدود الباكستانية.
ــرت تــســجــيــالت مــصــورة  ــهـ فــيــمــا أظـ
انتشرت على مواقع التواصل اقتحام 

محتجين غاضبين للمكتب.
ــتــي لــديــهــا بعض  وتــكــافــح إيـــــران، ال
عمليات  بالعالم،  الــوقــود  أســعــار  أقــل 
الـــتـــهـــريـــب الـــمـــنـــتـــشـــرة إلـــــى الـــــدول 
سستان  إقليم  في  سيما  ال  المجاورة 
منذ  يشهد  الــذي  وبلوشستان   الفقير 
فــتــرة طــويــلــة اشــتــبــاكــات بــيــن قــوات 

األمن وعدد من المتنقلين الفقراء عبر 
الحدود.

إن  سابقا  لرويترز  السكان  أحد  وقال 
في  تساهلوا  اإليرانيين  المسؤولين 
التهريب  مــن  بسيط  قــدر  مــع  السابق 
المحليين  لــلــســكــان  لــلــدخــل  كــمــصــدر 
البطالة  نسبة  ارتفاع  من  المتضررين 
اآلونــة  فــي  السيطرة  أحكموا  لكنهم 

األخيرة.
ــيــة  ــــى أن الــســلــطــات اإليــران يــشــار إل
في  االحتجاجات  توسع  من  تتخوف 
الــمــنــطــقــة، ال ســيــمــا فــي ظــل الــوضــع 
ــادي الــمــتــردي  ــتــــصــ الــمــعــيــشــي واالقــ

بالنسبة لآلالف من سكان اإلقليم.

الناتو: نتواجد في العراق بدعوة حكومية ومهمتنا استشارية
البابا يدعو إلى “المصالحة” عشية وصوله إلى العراق

غضب بلوشستان لم يهدأ.. احتجاجات جديدة شرق إيران

عواصم ـ وكاالت

ــرســمــي بــاســم قـــوات  قــــال الــمــتــحــدث ال
باليمن،  الشرعية  لــدعــم  العربي  تحالف 
قــوات  إن  المالكي،  تركي  الــركــن  العميد 
تمكنت،  السعودي  الملكي  الجوي  الدفاع 
الــخــمــيــس، مــن اعــتــراض وتدمير  أمـــس 
صــــــاروخ بــالــســتــي أطــلــقــتــه الــمــيــلــيــشــيــا 
إيــران  من  المدعومة  اإلرهابية  الحوثية 
تجاه جازان، محاولة استهداف المدنيين 
ممنهجة  بــطــريــقــة  ــيــة  ــمــدن ال ــان  ــ ــي واألعــ
ــح الــعــمــيــد الــمــالــكــي  ــ ومــتــعــمــدة. وأوضــ
تتعمد  اإلرهــابــيــة  الحوثية  المليشيا  أن 
الستهداف  واإلرهــابــي  العدائي  التصعيد 
بطريقة  الــمــدنــيــة  واألعـــيـــان  الــمــدنــيــيــن 
الصواريخ  باستخدام  ومتعمدة  ممنهجة 
البالستية، وأن هذه األعمال تمثل جرائم 
المشتركة  القوات  قيادة  أن  وأكد  حرب. 
اإلجـــراءات  كافة  وتنفذ  تتخذ  للتحالف 
واألعــيــان  المدنيين  لحماية  الــضــروريــة 

المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي 
جانب  من  العرفية.  وقــواعــده  اإلنساني 
تفجيرًا  إن  محلية  مــصــادر  قــالــت  ــر،  آخـ
استهدف  مجهولون  زرعها  ناسفة  بعبوة 
بالقرب  عسكرية  قــيــادات  يــضــم  مــوكــبــا 
اليمن  جنوبي  بعدن  الشعب  مدينة  مــن 
مخلفا قتلى وجرحى. وبحسب المصادر، 
وضعت العبوة الناسفة في طريق الموكب 
بينهم  قيادات عسكرية،  يضم  كان  الــذي 

العام لقوات  القائد  الوالي  العميد محسن 
المشوشي  نبيل  والعميد  األمني،  الحزام 
ووفق  وإســنــاد.  دعــم  الثالث  اللواء  قائد 
مصّفحة  سيارة  االنفجار  دمــر  المصادر، 
ــددا مـــن الــجــرحــى والــقــتــلــى،  ــ وخـــلـــف عـ
الحادث،  إلى موقع  وهرعت أطقم طبية 
وتم نقل مصابين إلى بعض المستشفيات 
عن  وافية  معلومات  تتوفر  ولم  القريبة. 

إصابة أي من القيادات حتى اللحظة.

قتلى وجرحى بانفجار استهدف قادة في عدن جنوبي اليمن
التحالف العربي يدمر صاروخا حوثيا أطلق باتجاه جازان

القاهرة ـ وكاالت

الفتاح  عبد  الــمــصــري،  الرئيس  أكــد 
الــســيــســي، أمـــس الــخــمــيــس، موقف 
بالده بشأن االتفاق المستقبلي ألزمة 
سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على 
أهم روافد نهر النيل. وقال السيسي 
مع  بالقاهرة  صحفي  مؤتمر  خــالل 
إمــبــالــو،  عــمــر  بــيــســاو  غينيا  رئــيــس 
بشأن  اتفاق  على  حريصة  مصر  إن 
ــاق الـــذي  ــفـ الـــســـد. وأضـــــاف أن االتـ
ــادل ومــلــزم  الــقــاهــرة عـ إلــيــه  تتطلع 
لملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم 
ــرار بــدولــتــي الــمــصــب. ويــأتــي  ــ اإلضـ
من  يومين،  قبل  السيسي،  تصريح 
ــى الـــســـودان، حيث  زيـــارة مــقــررة إل
سيناقش مع المسؤولين السودانيين 

مــســألــة الــســد. وخـــالل األيـــام 
الــمــاضــيــة، كــثــفــت مصر 

والــــــســــــودان، وهــمــا 
دولـــتـــا الــمــصــب في 

من  عمليا  المتضررتان  الــنــيــل،  نهر 
تحركاتهما  من  األثيوبي،  السد  بناء 

الدبلوماسية والعسكرية. 
وأجرت وزيرة الخارجية السودانية، 
مباحثات  الــمــهــدي،  الــصــادق  مــريــم 
المسؤولين  كــبــار  مــع  ــقــاهــرة  ال فــي 
الــمــصــريــيــن، بــمــن فــيــهــم الــرئــيــس 
سامح  الخارجية  ــر  ووزيـ السيسي 
أثيوبيا  الــجــانــبــان  وطــالــب  شــكــري. 
واالنــخــراط في  النية  إظــهــار حسن 
للتوصل  فــعــالــة؛  تــفــاوضــيــة  عملية 
ــزم بــشــأن ســـد الــنــهــضــة.  التـــفـــاق مــل
وعــلــى الــصــعــيــد الــعــســكــري، أبــرمــت 
الدولتان العربيتان اتفاقية عسكرية، 
رسالة  فيها محللون عسكرية  رأى 
سد  أزمــة  بسبب  ألثيوبيا  ردع 
ــتــــوتــــرات على  ــ وال ــنــهــضــة  ال
خــلــفــيــة مــنــطــقــة الــفــشــقــة 

السودانية.

السيسي يجدد موقفه بشأن اتفاق سد النهضة
أنقرة ـ وكاالت

حكومة  التركية  المعارضة  حّملت 
ــيــس رجــــب طــيــب أردوغـــــان  ــرئ ال
المسؤولية عن “مناخ الخوف” في 
تركيا، وانتقدت “خطة عمل حقوق 

اإلنسان” التي أعلن عنها مؤخرًا.
وقـــــال رئـــيـــس حــــزب الــمــســتــقــبــل 
مؤتمر  خــالل  أوغلو  داوود  أحمد 
ــخــمــيــس، مع  صـــحـــافـــي، أمــــس ال
رئيس حزب السعادة تمل كاراموال 
بيئة  عـــن  “الـــمـــســـؤول  إن  أوغـــلـــو 
ــيــوم  ــي تــركــيــا ال الـــمـــحـــظـــورات فـ
ومـــنـــاخ الـــخـــوف فـــي الـــبـــالد هو 
الحكومة، أوالً نشروا الخوف ومن 
ثم تحدثوا عن خطة عمل حقوق 
الرأي  مع  مسبقًا  شاركت  اإلنسان، 

تكون  أن  ينبغي  كيف  العام 
ــوق  ــقـ ــل حـ ــ ــم ــة عــ ــطــ خــ

اإلنسان”.
داوود  اتـــهـــم  كـــمـــا 

بأنها حركة  أردوغــان  أوغلو خطة 
ــار  ــبـ مـــن الــحــكــومــة لــتــغــيــيــر األخـ
الـــيـــومـــيـــة، وقـــــــال “يــــجــــب عــلــى 
في  واضــحــة  تــكــون  أن  الحكومة 
ــمــدنــي الـــذي  تــحــديــد الــدســتــور ال
“نحن  مضيفًا  حوله”،  النقاش  يتم 
نـــعـــارض بــشــكــل أســـاســـي دســتــور 
الــحــالــي(،  ــدســتــور  )ال سبتمبر   12
إنك ال تعترف  ُقلَت  إذا  ومع ذلك، 
عليهم  فيجب  الحالي،  بالدستور 
أوالً تحديد ما هي عناصر الدستور 
المفيد عدم تشتيت  المدني، ومن 

انتباه الناس بأجندات أخرى”.
ــتـــركـــي أعـــلـــن،  ــان الـــرئـــيـــس الـ ــ ــ وك
الــثــالثــاء الــمــاضــي، “خــطــة عمل 
حقوق اإلنسان” أعّدتها وزارة 
العدل، قائالً إنها ضمن نهج 
ــي الــتــغــيــيــر  حــكــومــتــه فـ

واإلصالح.

المعارضة تحمل أردوغان مناخ الخوف بالبالد

أمير الكويت يجري فحوص 
طبية في الواليات المتحدة

الكويت ـ كونا

تــوجــه أمــيــر دولـــة الــكــويــت الشيخ نــواف 
المتحدة إلجراء  للواليات  الصباح  األحمد 
وسائل  ذكـــرت  حسبما  طبية،  فــحــوصــات 
وقالت  الخميس.  أمــس  حكومية،  إعـــالم 
الغرض  إن  “كونا”  الكويتية  األنباء  وكالة 
الصباح  نـــواف األحــمــد  الشيخ  زيـــارة  مــن 
“الفحوصات  إجراء  هو  المتحدة  للواليات 
الشيخ  رحــلــة  وتــأتــي  الــمــعــتــادة”.  الطبية 
نواف إلى الواليات المتحدة بعد أيام فقط 
من قيام رئيس الــوزراء في البالد بتعيين 

حكومة جديدة وسط أزمة مع البرلمان.

تكاد تمأل صور البابا فرانسيس كل مكان في مختلف مدن العراق )أ ف ب(التحالف العربي يعترض صاروخا بالستيا باتجاه السعودبية
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أفالم عربية تتنافس في مهرجان برلين الدولي 2021 عبر اإلنترنت
تحتفل مدينة برلين بفعاليات مهرجان 
برلين السينمائي الدولي في دورته 71 
عبر  منصة اإلنترنت، حيث يتنافس 15 
فيلما دوليا في عروضه العالمية األولى 
ــــدب الــذهــبــيــة لــأفــام  ــزة ال حـــول جــائ
الفيلم،  منتج  إلى  تسليمها  يتم  والتي 
إلى   1 من  الفني  العرس  هــذا  ويستمر 
وتقتصر  الــجــاري،  الشهر  مــارس من   5
األفــام  لصناع  فقط  األفــام  مشاهده 
على  السينما،  مــجــال  فــي  والــعــامــلــيــن 
أن يعاد عرض األفــام في شهر يونيو 
للجمهور  السينمات  في   20 إلــى   9 من 

بحضور المخرجين ومنتجي األفام.
سته  تضم  الــعــام  هــذا  التحكيم  لجنه 
أعــضــاء مــخــرجــي أفـــام مــن مختلف 
ــــدول األجــنــبــيــة الــذيــن حــصــلــوا على  ال
ــذهــبــي فـــي مــهــرجــان  جـــائـــزة الــــدب ال
االعضاء  المخرجين  بين  ومــن  برلين، 
Jas� البوسنية  المخرجة  اللجنة   في 
 QUO“ فيلم  مخرجة    mila ŽbaniŽ

.”VADIS, AIDA

أفالم عربية

مايا”  “دفــاتــر  اللبناني  الفيلم  يتنافس 

حاجي  “جــوانــا  الزوجين:  لللمخرجين 
المسابقة  فــي  جــريــج،”  وخليل  تــومــا، 
منذ  مــرة  ألول  يعتبر  حيث  الرسمية، 
لــبــنــانــي على  فــيــلــم  يــدخــل  39 عــامــا 
في  الذهبي  الــدب  على  المنافسة  خط 
ــدولــي،  ال السينمائي  بــرلــيــن  مــهــرجــان 
على  تعثر  فتاة  قصة  الفيلم  ويحكي 
ــا تكشف  ــهـ والـــدتـ ــات  ــ ــري ذكــ صـــنـــدوق 
سنوات األلم التي مرت بها والدتها في 

لبنان أثناء الحرب في الثمانينات.
ُحــب”،  “أعــَنــف  فيلم  أيضا  يــشــارك  كما 
الــراهــب”  إلــيــان   ” اللبنانية  للمخرجة 
ــقــة الــرســمــيــة وتــــدور  ــمــســاب خـــــارج ال
الــذي  الــشــاب ميخائيل  أحــداثــه حــول 
اضطر بسبب الحروب األهلية وميوله 

ــــى هــجــره لــبــنــان والــعــيــش  الــمــثــلــيــة إل
أصبح   حيث  عــاًمــا،   37 مــّدة  بإسبانيا 
مترجًما فورّيا في المؤتمرات وعاش 

لكّنها عجزت عن  حياة صاخبة وحّرة، 
الحب  ودفء  العاطفي  الــتــوازن  خلق 
عنده ويقرر العوده إلى لبنان ومواجهة 

كل مخاوفه.
وضمن عروض قسم البانوراما، يعرض 
أيتن  المصريه  لمخرجته  سعاد  فيلم 
أمــيــن، وكـــان الــفــيــلــم قــد شـــارك ضمن 
ــيــارات الــرســمــيــة لــمــهــرجــان كــان  االخــت
ــمــاضــي، ويــطــرح  الــســيــنــمــائــي الــعــام ال
ــر الــعــالــم االفــتــراضــي  ــول أثـ أســئــلــة حـ
والعاطفية،  اإلنسانية  العاقات  على 
وتدور أحداثه بين الدلتا واإلسكندرية، 
إنتاج محمد حفظي ودرة  والفيلم من 

بشوشة.

أفالم عربية وثائقية في المسابقة 
الرسمية للفيلم الوثائقي

 فيلم “كما أريد” للمخرجه الفلسطينية 

سماهر القاضي يشارك في المسابقة 
الــرســمــيــة لـــأفـــام الــوثــائــقــيــة وهــو 
اكتشاف شخصي للمخرجه لما يعنيه 
الشرق األوسط،  امــرأة في  أن تكون 
ــع قـــصـــص مــلــهــمــة  ــتــشــابــك فـــيـــه مــ ت
لكسر  يكافحن  ــاتــي  ال الــنــســاء  عــن 

المحرمات واكتساب حقوقهن.
ــو قسم  ــتــدى، وهــ ــمــن ــا عــــروض ال أمــ
آفاقا  تفتح  التي  لــأفــام  مخصص 
السينما  فهم  في  للمساعدة  جديدة؛ 
وارتباطها بالعالم، يشارك فيها الفيلم 
ــع ســنــوات  ــمــصــري “ســب الــوثــائــقــي ال
شريف  لمخرجه  الــنــيــل”  دلــتــا  حــول 
زهــيــري الــذي كــان يسافر مــع والــده 
حيث  اإلسكندرية،  بين  سيارته  في 
كان يدرس، ومدينة الزرقاء مسقط 
رأسه، وكانت الرحلة تستغرق ثاث 
ســـاعـــات عــلــى طـــول شــبــكــة الــطــرق 
الزراعية التي تربط أجزاء بعيدة من 

مصر السفلى.
 بعد عام من عدم االستقرار السياسي 
ــذي حـــدث فــي مــصــر، تــم تشجيع  الـ
الزهيري في العام 2012 على إعادة 
باستخدام  القديمة  الرحلة  اكتشاف 
كاميرا Handycam؛ لتوثيق التجربة 

العاطفية للمسافر داخل دلتا النيل.

حياة الفنان التشــكيلي عباس يوســف وصدقه لفنه ومثله التي التزمها هي من األشــياء التي ستبقى 
فــي قصــة الفــن، ذلــك الفن الذي يصدر عن عمــق النفس بعد أن تمضى األحــداث وتتحول االنفعاالت 
إلــى رؤى داخليــة مركــزة.  عبــاس يوســف ســيبقى مــن أعظــم الفنانين الذيــن جعلوا الفرشــاة تهمس 
بســحر ال يبــارى، وكمــا أضفــى هولبيــن الخلــود على رجــال بالط هنري الثامــن، وكما كان، فــان داييك 
مصــور ارســتقراطية الفالنــد، فإن عباس يوســف هو رســام القيــم الصادقة بما يملكه مــن هبة نادرة، 
هي إيداع نبض الحياة والمشــاعر التي يعبر عنها في نســيج لوحاته. “ البالد” ســجلت هذا اللقاء مع 

الفنان عباس يوسف:

هناك صداقة متينة بينك وبين مرسم “رباب”...  «
صداقة صوتها يمأل الرحاب، ماذا تقول عن هذه 

العالقة؟ 

ذات يوم ولكثرة ما كان يتردد عليه قال صديقي 
المرسم اسما سوى  بهذا  يليق  الــورد ال  علي ماي 
بياضها  تغطيه بسحب  الــذي  ربــاب  بــاب.  “مرسم 
وتظللني برحمتها وبجوهر قلبها الذي يسع الكون، 
مرسم رباب لم يعد مرسم عباس يوسف الخاص، 

إنه مرسم الصديقات واألصدقاء.
في المرسم موقد وركوة وفناجين وقهوة تزداد 

ولذتها  وطرواتها  حاوته  حدة  وترتفع 
كلما حج إليه األصدقاء.

في المرسم أعمال مكدسة 
وشــــــاشــــــات حـــريـــريـــة 

ــأى بــمــا  ــ ــ جـــــاهـــــزة مـ
تــيــســر مـــن حـــروف 
لمن  أشعار  وأبيات 

تحب.
ــم  ــ ــرســ ــ ــ ــم ــ ــ فــــــــــي ال
يحجون  أصـــدقـــاء 

بــقــلــوبــهــم الــبــيــضــاء 
ــة  ــاعـ كــــل لـــحـــظـــة وسـ

ــون بــــجــــال  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ويـ
هاالتهم. 

ــثــوثــة بين  ثــمــة تــخــطــيــطــات مــب
جدران المرسم، وثمة كتابات وخربشات تعلو 

سطوحه تبين تاريخ حج األصدقاء ومن مروا به.
يحلو  كما  زينب  ابن  يا  يا صديقي..  المرسم  في 
قولها  العباس  محمد  السعودي  الناقد  لصديقك 
النحيل  جــســدك  إلطــعــام  تكفي  مؤجلة  مــشــاريــع 
روحك  ويغذي  طويلة،  سنين  الذبول  في  اآلخــذ 

عشرات مثلها أو أكثر بقليل، فا تقلق.
في مرسم رباب كل المراسم.

في مرسم رباب الحب كله.
هذا هو مرسم رباب الذي تسألني عنه.

 كمتابع.. يصعب على المرء تمييز األعمال  «
العربية عن سواها حين تواجدها في المعارض 

الدولية، فال يميزها أهي إسبانية ام إيطالية، 
وسبب ذلك في اعتقادي ضياع شخصيتنا الذاتية. 

ما تعليقك؟

التي  األعـــمـــال  أي  تمييز  بــمــكــان  الــصــعــوبــة  مــن 
مصدرها فنانون إسبان أم ألمان على سبيل المثال، 
كذلك بالنسبة إلى أعمال الفنانين العرب باختاف 
ثقافاتهم ومشاربهم ومصادرهم البصرية 
لم  المتواضع  تقديري  في  أيضا. 
حكرا  الفنية  الــمــدارس  تعد 
عــلــى قـــارة أو دولـــة مــا، 
كما سبق وحصل مثا 
األلمانية  “التعبيرية 
الـــــواقـــــعـــــيـــــة  أو 
االشــــــــتــــــــراكــــــــيــــــــة 
اآلن  ــة”.  ــيـ ــالـــروسـ كـ
يــعــيــش كما  ــم  ــعــال ال
ــي غـــرفـــة  ــ يـــســـمـــى فـ
كونية واحدة يقع بين 
يــديــه الــثــقــافــة والــتــاريــخ 
العالم  فــي  البصرية  للفنون 

أجمع.
 تجربة تطويع الخط العربي ونقله من  «

المدلول التفسيري األدبي إلى الدور 
التشكيلي التجريدي هي تجربة ليست 

سهلة؛ ألن فيها عالقات وارتباطات تعبر عن 
وجدان متحرك يقظ وإحساس منظم يحميه 

فكر دقيق.. عباس يوسف نجح في ذلك.. ما 
تعليقك؟

المشتغلون  انــفــك  مــا  مــســألــة شــائــكــة  أظــنــهــا 
بــآرائــهــم المختلفة  الــمــجــال يــدلــون  فــي هــذا 

والمتباينة حولها سواء السياسية أو الجمالية، 
لكني أظنها مازالت منطقة بكر وستبقى كذلك 
الحرف  عالم  ألن  ربما  األسئلة  على  مفتوحة 
يوسف  لعباس  بالنسبة  أمــا  فــاتــن.  عــالــم  هــو 
ــذي أمــضــى مـــا يــفــوق الــثــاثــيــن عــامــا في  ــ ال
أنــي مازلت  الــحــرف والــخــط، فأشعر  حــضــرة 
إلى  أصــل  عــلِّ  البحر  هــذا  أبحث وأبحث في 
مرفأ جمال يؤويني ولو بشكل مؤقت؛ أللقي 
فيه وعليه ما بقلبي من أسئلة تتفجر كل يوم 
أمامي وتقول لي اتبعني، فأنا المرسى الذي ال 

حد له الذي تبحث عنه. 
 كي يكون الفن أصيال علينا أن نرتبط بالتراث،  «

وبنفس الوقت أن نحقق رؤيا جديدة؛ ألن الفنان 
األصيل ال يمكنه أن يكون بعيدا عن التراث وال 

منفصال عنه، هل توافق؟

به  نرتبط  أن  المفترض  الذي من  أي تراث تقصد 
مثا؟ أظن أنه لنحقق رؤى جديدة علينا أن نقرأ 
واألمم  سبقتنا  التي  األمــم  تاريخ  جيدا،  التاريخ 
الــتــي تــقــدمــت ومـــازالـــت تــقــدم الــبــاهــر والــافــت 
والجديد والمختلف، وما يشهده العالم اآلن أكبر 
بكثير من مسالة التفكير في االرتباط بالتراث، في 
يعد  لم  والمعرفية  التكنولوجية  التحوالت  زمــن 
لعبوره  إال  والماضي  التراث  في  التفكير  مناسبا 
ــراث جــديــد ألجــيــال قــادمــة،  ــ وتــخــطــيــه وخــلــق ت
مختلفا  أجيال  من  القادم  تراث  بالتأكيد سيكون 

ومغايرا بحيث يواكب مسارات تطور العصر. 

 في رأيي الشخصي أرى أن التجربة الفنية هي  «
ملك الناس قبل أن تكون ملكا للفنان.. هل 

تتفق معي؟ 

بذلك،  يــقــصــدون  مـــاذا  بالضبط  أفــهــم  ال  حقيقة 
للناس  ملك  الخاصة  الفنية  تجربتي  تكون  كيف 
تجربة  أي  طــوبــا،  طوبا  وشيدها  بناها  مــن  وأنــا 
تــولــدت  ــراغ،  ــ فـ تـــأت مـــن  لـــم  ــداعــيــة حقيقية  إب
بالبحث المستمر والعمل الدءوب والجاد الوقت 
أن  األكيد  المبدع.  اقتطع من روح  الذي  الطويل 
المبدع يتمتع وهو يبدع وينجز ويهدف من وراء 
الفنية  المتلقي ال ألن تكون تجربته  ذلك إلمتاع 
ملكا لآلخرين. للناس أن يحكموا ويقيموا ويبدوا 
آراءهم حولها سلبا أو إيجابا، قبوال أو رفضا مثا، 

ال أن يملكوها.

هل تشعر أن هناك عزلة قائمة بين الجمهور  «
والفنان في البحرين؟

التشكيلي فقط،  الفن  السؤال ال ينحصر في  هذا 
اإلبــداعــي  المشهد  ليامس  طرحه  يمكن  ســؤال 
ــة، الــمــوســيــقــى، الــمــســرح،  ــروايـ بــرمــتــه، الــشــعــر، الـ

السينما... إلخ. 
مـــا تــســمــيــه الــعــزلــة مــرجــعــه تـــربـــوي واجــتــمــاعــي 
المعنيون  يــقــول  مـــا  ســـأكـــرر  بــامــتــيــاز،  وثــقــافــي 
والمختصون بمثل هكذا مجال السبب األول هو 
التعليمية  بالمناهج  يبدأ  أنه  أي  وتعليمي،  تربوي 
التي توضع وطرق تنفيذها وينتهي باألسرة التي 

هي نواة المجتمع وأساسه. 
 ما الحرية الفكرية بالنسبة للفنان عباس يوسف؟ «

حرا،  أكــون  أن  هي  بالنسبة  الفكرية  الحرية 
حرا في تفكيري وقناعاتي وعملي، حرا فيما 
أظنها  للعيش  طرق  من  سأختار  وما  اخترت 
بيضاء وشائكة في الكثير الكثير من األحيان؛ 
وأنا  للحفاظ عليها  الجهد  وأبــذل  أحبها  لكني 

أعبر بها هذه الحياة.

الفنان عباس يوسف

عباس يوسف.. في مرسم “رباب” أصدقاء يحجون بقلوبهم البيضاء كل لحظة وساعة
بالتــراث االرتبــاط  فــي  التفكيــر  مســالة  مــن  بكثيــر  أكبــر  اآلن  العالــم  يشــهده  مــا 

أسامة الماجد
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علي الفردان

الخليــج” بـ”طيــران  التوظيــف  وكالء  لتعييــن  مناقصــة 

الصحيــة المتطلبــات  اســتيفاء  ويعــزز  يبســط  تطبيــق 

مليونا دينار لبناء منصة موحدة لخدمات “البلديات”

“طيران الخليج” تخضع جواز سفر “IATA” للتجربة

بـــوزارة  البلديـــات  شـــؤون  طرحـــت 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
مجلـــس  جلســـة  فـــي  العمرانـــي 
المناقصات والمزايدات أمس مناقصة 
للتحـــول  الثانيـــة  المرحلـــة  لتنفيـــذ 
الرقمـــي، والتـــي تشـــمل بنـــاء المنصـــة 
الموحدة للخدمات الرقمية، تنافســـت 
أقـــل عطـــاء  5 شـــركات، وكان  عليهـــا 
 )HBS soliutions - DMCC( لشـــركة 
بنحو 1.9 مليون دينار، وأكبرها بقرابة 

5 ماليين دينار.
بنـــاء  فـــي  المشـــروع  نطـــاق  ويتمثـــل 
ومتكاملـــة  جديـــدة  موحـــدة  منصـــة 
الخدمـــات  إلدارة  القنـــوات  متعـــددة 
البلديـــة الشـــاملة التي تقدمهـــا الوزارة 
لمختلـــف الجهـــات. والهدف الرئيســـي 
إلـــى  هـــو تحويـــل الخدمـــات البلديـــة 
تقديمهـــا  يتـــم  إلكترونيـــة  خدمـــات 
مـــن خـــالل منصـــة مركزيـــة موحـــدة 
باســـتخدام بوابـــة الوزارة. ويســـتغرق 

تنفيذ المشروع 24 شهًرا.
كمـــا طرحـــت شـــركة طيـــران الخليـــج 
مناقصـــة لتعييـــن وكالء التوظيف في 
للشـــركة،  والعليـــا  التنفيذيـــة  اإلدارة 

تنافســـت عليها 5 شـــركات، تـــم تعليق 
عطاء أحد الشـــركات، وكان أقل عطاء 
SOUND-( 42 ألـــف دينـــار لشـــركة  بــــ

 LINES HR CONSULTANCY
W.L.L(، ولـــم يتـــم اإلفصـــاح عـــن قيم 

العطاءات األخرى.
اإلســـكان  وزارة  طرحـــت  وكذلـــك 
مناقصة لتقديم الخدمات االستشارية 
في مجـــال الخدمات القانونية للوزارة 
لمدة 12 شـــهًرا بتمويل مـــن الصندوق 
الكويتي للتنميـــة االقتصادية العربية، 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات بعطـــاءات 

فنية.
وتـــم إجماال، فتـــح 7 مناقصات تابعة لـ 
6 جهـــات حكومية بإجمالي 29 عطاء، 

فـــي حيـــن تـــم تعليـــق عطـــاء وحيـــد 
لمناقصة شـــركة طيـــران الخليج. وبلغ 
مجمـــوع أقل العطـــاءات المقدمة نحو 

2.6 مليون دينار.
البحريـــن  مطـــار  شـــركة  وطرحـــت 
مناقصتيـــن، أولهمـــا لتصميـــم، توريـــد 
وبنـــاء المنشـــأة المســـتخدمة تشـــغيل 
وإحمـــاء محـــركات الطائـــرات بالباحة 
الدولـــي  البحريـــن  لمطـــار  الغربيـــة 
تنافســـت عليهـــا شـــركتان وكان أقـــل 
عطـــاء بــــ 395 ألـــف دينـــار لمجموعـــة 
الغنـــاه. والثانيـــة لتوقيـــع اتفاقيـــة من 
أجل مركز إتصاالت واإلعالن الداخلي 
بمطار البحريـــن الدولي لمدة 3 أعوام، 
تنافســـت عليهـــا 4 شـــركات، وكان أقل 

عطـــاء بنحـــو 30.5 ألـــف دينار لشـــركة 
)GCS SPC(، وأكبرهـــا بقرابـــة 734.5 

ألف دينار.
كمـــا طرحـــت مناقصـــة لمعهـــد اإلدارة 
التأميـــن  خدمـــات  لتوفيـــر  العامـــة 
تنافســـت  المعهـــد  لموظفـــي  الصحـــي 
أقـــل عطـــاء  6 شـــركات، وكان  عليهـــا 
لشـــركة ســـنك للتأمين بنحو 41.4 ألف 
دينار، وأكبرها بقرابة 59.3 ألف دينار.

وكذلك طرحت شؤون األشغال بوزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني مناقصـــة لتوريد قطع غيار لـ 
184 مضخة غاطسة تنافست عليها 4 
شركات، وكان أقل عطاء بنحو 149.1 
AL MADAR GEN- )ألف دينار لشركة 

وأكبرهـــا   ،)ERAL TRADING EST
بقرابة 187.8 ألف دينار.

يتعـــاون االتحـــاد الدولـــي للنقـــل الجـــوي )IATA( مـــع 
طيـــران الخليـــج – الناقلـــة الوطنية لمملكـــة البحرين 
– فـــي تجربة جواز ســـفر IATA؛ وهو تطبيق للجوال 
يساعد المسافرين على إدارة سفرهم بسهولة وأمان، 
وبمـــا يتماشـــى مـــع أي متطلبـــات حكوميـــة خاصـــة 
الخاصـــة  المعلومـــات  أو   19  – كوفيـــد  بفحوصـــات 
بلقاحـــه. وبذلك، تنضـــم طيران الخليـــج إلى األعداد 
المتنامية من شـــركات الطيران المشـــاركة في تجربة 
جواز سفر IATA للمساعدة في تمهيد الطريق إلعادة 

التواصـــل العالمي مـــع إدارة مخاطر كوفيد – 19 في 
الوقت ذاته.

وســـيتمكن مســـافرو طيـــران الخليج مـــن خالل هذه 
التجربة من اســـتصدار “جواز سفر رقمي” يسمح لهم 
بمطابقة مســـارات ســـفرهم مـــع المتطلبـــات الصحية 
لكوفيـــد – 19 في وجهاتهم والتحقق من اســـتيفائها؛ 
إذ ستكون هذه الخدمة متاحة في الفترة التجريبية 
لعمالء طيران الخليج الذين يســـافرون على وجهات 

مختارة من وإلى البحرين.
لطيـــران  التنفيـــذي  الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  وقـــال 

الخليج، وليد العلوي “تفخر طيران الخليج بشراكتها 
مـــع االتحـــاد الدولـــي للنقـــل الجـــوي )IATA( لتجربـــة 
جـــواز ســـفر IATA؛ بهدف تبســـيط وتعزيز اســـتيفاء 
المتطلبات الصحية لكوفيد – 19. ويعمل جواز ســـفر 
IATA بمثابـــة “جواز ســـفر رقمـــي” يمّكن المســـافرين 
مـــن التنقـــل بشـــكل آمن وســـهل خـــالل ســـفرهم، مع 
ضمان أن بيانات اعتماد الســـفر التي تم التحقق منها 
تســـتند إلى أحدث المعلومـــات المتاحة حول كوفيد 
– 19، وتعتمـــد اللوائح الصارمة لخصوصية البيانات 

وقوانين الدخول إلى وجهاتهم”.

موسكو - أف ب

روسيا مستعدة لتسليم 
اللقاحات لـ 50 مليون أوروبي

مستعدة  أنها  الروسية  السلطات  أعلنت 
لتقديم لقاحات لـ 50 مليون أوروبي اعتبارا 
مــن يونيو، مــع إعـــان الــوكــالــة األوروبــيــة 
ــروســي  ــلــقــاح ال لـــأدويـــة بـــدء مــراجــعــة ال
“ســبــوتــنــيــك - فـــي”. ويــمــثــل إعـــان وكــالــة 
الترخيص  نــحــو  رئــيــســة  ــة خــطــوة  ــ األدويـ
ــاد  ــحـ االتـ دول  فــــي  ــاح  ــقـ ــلـ الـ الســـتـــخـــدام 

األوروبي السبع والعشرين.
المباشر  االستثمار  صــنــدوق  رئيس  وقــال 
ــي كــيــريــل ديــمــيــتــريــيــف  ــروسـ الـــســـيـــادي الـ
 50 لـ  لقاحات  توفير  قادرين على  “سنكون 

مليون أوروبي اعتبارا من يونيو 2021”.

أخبار متفرقة

المنامة - بورصة البحرين

أقفـــل “مؤشـــر البحريـــن العام” أمـــس الخميس عند 
مســـتوى 1,473.47 بانخفـــاض وقـــدره 0.56 نقطة 
مقارنة بإقفاله يوم األربعاء، في حين أقفل “مؤشـــر 
البحرين اإلســـالمي” عند مســـتوى 641.42 بارتفاع 

وقدره 3.09 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وتـــداول المســـتثمرون فـــي بورصـــة البحرين 5.51 
مليـــون ســـهم، بقيمة إجماليـــة قدرهـــا 1.33 مليون 
دينـــار، تم تنفيذهـــا من خـــالل 105 صفقات، حيث 
ركـــز المســـتثمرون تعامالتهـــم علـــى أســـهم قطـــاع 
الخدمـــات والتـــي بلغـــت قيمـــة أســـهمه المتداولـــة 
258.93 ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 19.41 % مـــن 
القيمـــة اإلجماليـــة للتداول وبكميـــة قدرها 552.66 

ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 38 صفقة.
جـــاءت الشـــركة البحرينيـــة الكويتيـــة للتأمين في 
المركـــز األول، إذ بلغـــت قيمـــة أســـهمها  المتداولـــة 
513.84 ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 38.53 % مـــن 

إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولـــة وبكميـــة قدرها 
1.32 مليـــون ســـهم، تـــم تنفيذها من خـــالل صفقة 

واحدة.
بـــي إم تيرمينالـــز  أمـــا المركـــز الثانـــي، فـــكان إلي 
أي  دينـــار،  ألـــف   167.56 بقيمـــة قدرهـــا  البحريـــن 
مـــا نســـبته 12.56 % مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم 
المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 110.47 ألـــف ســـهم، تم 

تنفيذها من خالل 20 صفقة.
ثـــم جـــاءت مجموعة جـــي اف اتش الماليـــة بقيمة 
قدرهـــا 148.98 ألف دينار، أي ما نســـبته 11.17 % 
من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 
2.24 مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 27 صفقة.

وقد تم يوم أمس تداول أســـهم 16 شركة، ارتفعت 
أســـعار أسهم 4 شـــركات، في حين انخفضت أسعار 
أســـهم 5 شـــركات، وحافظـــت بقيـــة الشـــركات على 

أسعار إقفاالتها السابقة.

دينــار مليــون   1.33 قدرهــا  إجماليــة  بقيمــة 
5.5 مليون سهم حجم التداول ببورصة البحرين

دبي - مباشر

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة 
أســـهمها في بورصات دبي والبحرين والكويت، 
تفاصيـــل عمليـــات صنع الســـوق التـــي تمت من 
قبل صانع الســـوق للمجموعة “ســـيكو” في شهر 

فبراير 2021.
وأشـــارت في بيـــان على موقع الســـوق، إلى أن 
مجمـــوع عدد األوراق المالية المشـــتراة 46.05 
مليون ورقة في سوق دبي، 1.87 مليون ورقة 

في بورصة البحرين.
فيمـــا بلغت عـــدد األوراق المبيعـــة 6.29 مليون 
ورقة مالية بســـوق دبـــي، و36.36 مليون ورقة 

مالية في بورصة البحرين.
وســـجلت مجموع المبالغ المدفوعة في ســـوق 
دبـــي المالي بنحو 29.82 مليون درهم، وســـوق 

البحرين 326.4 مليون دوالر.
وأصبـــح الرصيد النقدي في ســـوق دبي 29.83 
مليون درهم، بينما بلغ في بورصة البحرين 9.7 

مليون دوالر.

“جي إف إتش” تعلن تفاصيل 
السيولة ألسهمها

“التجارة” تفحص 6 أطنان من المجوهرات خالل عام
2020 فـــي   %  31 بنســـبة  الذهـــب  مشـــغوالت  فـــي  تراجـــع 

الصناعـــة  وزارة  مختبـــرات  فحصـــت 
والتجارة والسياحة ما مجموعه 6 أطنان 
والمجوهـــرات  الذهـــب  مشـــغوالت  مـــن 
الـــواردة إليها من شـــركات تجارة الذهب 
والمجوهـــرات والمســـتوردين؛ مـــن أجل 
دمغها بالدمغة الرســـمية في العام 2020، 
وهـــو ما يقل عـــن حجم العمـــل في العام 
فـــي  كان  والـــذي   )2019( ســـبقه  الـــذي 
حدود 9.5 طن. وبلغت نســـبة االنخفاض 
الحكوميـــة  المختبـــرات  أعمـــال  فـــي 
واألحجـــار  المعـــادن  مـــن  الحلـــي  لقطـــع 
نحـــو 31 %، فـــي الوقـــت الـــذي شـــهدت 
فيـــه أســـعار الذهب مســـتويات قياســـية 
لنحـــو 22 دينـــارا للجـــرام الواحـــد خـــالل 
2020 مدفوعـــة بحالـــة من عـــدم اليقين 
ومخـــاوف مـــن تفشـــي جائحـــة كورونـــا 
قبل أن تعاود أســـعار المعدن األصفر في 

االنخفاض مؤخرا. 

وقـــد أحجمـــت عـــدد مـــن المحـــالت عـــن 
شـــراء الذهـــب فـــي وقـــت الـــذورة خوفا 
مـــن التعـــرض للخســـائر فـــي وقت شـــهد 
فيه السوق تراجعا للطلب بسبب ارتفاع 

األسعار وجائحة كوفيد – 19. 
لـــوزارة  حديثـــة  إحصـــاءات  وبحســـب 
الصناعة والتجارة والســـياحة، فإن إدارة 
الفحـــص والمقاييس بالوزارة ومن خالل 

قـــام  والرقابـــة،  المعـــادن  فحـــص  مركـــز 
بتقديـــم 1115 خدمة فـــي 2020 وهو ما 
يقـــل عـــن العام الســـابق له بنحـــو 36 %، 
فـــي حيـــن تراجعـــت إيـــرادات مركز دمغ 
المعـــادن بما مقـــدراه 33 % خـــالل العام 

الماضي.
وقد فحص المركز ما مجموعه 890 ألف 
قطعـــة فـــي 2020 مقارنـــة بــــ 1.3 مليون 

قطعة في العام الذي سبقه )2019(.
وفـــي التفاصيل، فإن المصوغات الواردة 
إلى المركز قد تراجعت بشدة لنحو 42 % 
في 2020 لتبلغ 200 كيلوجرام، مقارنة بـ 
348 كيلوجرام في العام الســـابق. وفيما 
يتعلـــق بالقطع عاليـــة القيمة، فقد فحص 
المركـــز مـــا مجموعه 41 ألـــف قطعة بزنة 
إجماليـــة تبلـــغ 164 كيلوجرامـــا، وهـــو ما 
يقـــل عـــن حجـــم المصوغـــات عـــن العـــام 
الســـابق بنحـــو 30 %. وشـــملت أعمـــال 
المركز نحو 304 كيلوجرامات من الذهب 
و168 كيلوجرامـــا من الفضة وألف جرام 
من البالتين، فـــي حين بلغت عدد القطع 
غيـــر المجـــازة 61 قطعة فقـــط منخفضة 

عن العام السابق )2019( بقرابة 57 %.
وكثفـــت اإلدارة مـــن حملتها التفتيشـــية 
فـــي العام الماضي، حيث بلغت الحمالت 
التفتيشـــية مـــا مجموعـــه 2471 حملـــة، 

وهي تمثل زيادة بنسبة 17 %.

ناقـــش فريـــق عمـــل إســـتراتيجية 
تكامـــل األســـواق الماليـــة باألمانة 
لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس  العامـــة 
الخليـــج العربيـــة، مســـودة اإلطـــار 
للترخيـــص  العـــام  التنظيمـــي 
واألدوات  للمنتجـــات  البينـــي 
خـــالل  ذلـــك  جـــاء  االســـتثمارية. 
اجتماعه المنبثق من لجنة رؤساء 
أســـواق  هيئـــات  إدارات  مجالـــس 
المـــال اجتماعه العاشـــر، األربعاء، 

المرئـــي.  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر 
مســـودة  االجتمـــاع  ناقـــش  كمـــا 
للترخيـــص  التنظيمـــي  اإلطـــار 
الخاصـــة  للصناديـــق  البينـــي 
والعامـــة لالســـتثمار بيـــن الجهات 
المنظمـــة لألســـواق الماليـــة بدول 
التعديـــالت  بعـــد وضـــع  المجلـــس 
القانونية عليـــه، والصيغة النهائية 
لنمـــوذج متطلبـــات فتح الحســـاب 

.KYC وإجراءات اعرف عميلك

“التعاون الخليجي”: مناقشة 
الترخيص لألدوات االستثمارية

احتلـــت اإلمـــارات صـــدارة الـــدول العربية ومنطقة الشـــرق األوســـط 
على مؤشـــر الحريـــة االقتصاديـــة 2021 الصادر عن مؤسســـة التراث 
األمريكيـــة. والمؤشـــر الصادر هـــذا العام عـــن “هيريتدج فاونديشـــن” 

يقدم الترتيب السنوي لالقتصادات األكثر حرية في العالم.
وعلى ذات المؤشـــر جاءت اإلمارات فـــي المركز الـ 14 عالميا متقدمة 
علـــى دول كبـــرى عديدة مثـــل الواليـــات المتحدة، والســـويد واليابان 

وألمانيا. وتضم القائمة 178 دولة.

اإلمارات األولى عربيا في “الحرية االقتصادية”

شـــهدت لشـــركة Zoom ارتفاعـــا 
هائال في إيراداتها طوال الســـنة 
الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 ينايـــر 
اإليـــرادات  زيـــادة  بعـــد   ،2021
بنســـبة 169 % فـــي الربع األول، 
علـــى  اإليـــرادات  نمـــو  تســـارع 
أســـاس ســـنوي إلـــى 355 و367 

و369 %على التوالي، في الربع 
الثانـــي والثالث والرابع لألشـــهر 
االثنـــي عشـــر المنتهيـــة فـــي 31 
زووم  إيـــرادات  بلغـــت  ينايـــر، 
2.65 مليار دوالر، مقارنة بـ 623 
مليـــون دوالر فقـــط فـــي العـــام 

السابق.

2.65 مليار دوالر إيرادات زووم للعام الماضي

قالـــت منظمة األغذية والزراعة لألمـــم المتحدة )فاو(، إن ارتفاعا طرأ 
على األسعار العالمية للسلع الغذائية للشهر التاسع على التوالي خالل 
فبراير الماضي، بصدارة السكر والزيوت النباتية. وذكرت المنظمة أن 
مؤشر أسعار األغذية عالميا بلغ 116 نقطة في فبراير، بارتفاع 2.4 % 

على أساس شهري و26.5 % على أساس سنوي.

أسعار الغذاء تصعد عالميا في فبراير

أكبـــر  “لوفتهانـــزا”  أعلنـــت 
مجموعة أوروبية للنقل الجوي 
أنقذتهـــا الدولـــة مـــن اإلفالس، 
بخســـائر  منيـــت  أنهـــا  أمـــس 
مليـــارات   6,7 بلغـــت  قياســـية 

يورو فـــي 2020، موضحة أنها 
تتوقـــع اســـتمرار الخســـائر في 
2021 بســـبب وبـــاء كوفيد19- 
الـــذي أغـــرق القطاع فـــي أزمة 

غير مسبوقة.

“لوفتهانزا” تسجل خسائر بلغت 
6,7 مليارات يورو

قّدرت وكالة ســـتاندرد آند بورز في تقرير أن تبلغ قروض الحكومات 
حـــول العالـــم نحو 12.6 تريليـــون دوالر خالل العام الجـــاري، ما يمّثل 
انخفاضا بأكثر من 20 % من المســـتويات التاريخية المســـجلة خالل 
2020، إال أنه ال يزال مرتفعا بما يفوق 50 % عن متوســـط الســـنوات 

السابقة لجائحة فيروس كورونا.

حكومات العالم تقترض
12.6 تريليون دوالر في 2021

الخـــام  النفـــط  أســـعار  صعـــدت 
فـــي التعامـــالت المبكـــرة، أمس، 
على وقـــع توترات فـــي المنطقة 
وترقـــب الجتمـــاع لجنـــة مراقبة 
خفض اإلنتاج في تحالف “أوبك 

.”+
تـــغ،   9:55 الســـاعة  وبحلـــول 
لخـــام  اآلجلـــة  العقـــود  صعـــدت 

برنـــت  العالمـــي مزيـــج  القيـــاس 
 %  0.99 بنســـبة  مايـــو،  تســـليم 
أو 64 ســـنتا، إلـــى 64.70 دوالرا 
للبرميـــل. كذلك صعـــدت العقود 
اآلجلـــة للخـــام األميركـــي غـــرب 
تكساس الوســـيط تسليم أبريل، 
بنســـبة 0.85 % أو 53 سنتا، إلى 

61.78 دوالرا للبرميل.

النفط يرتفع بالتزامن مع اجتماع “أوبك +”

عطاءات فنية 
لمناقصة استشارات 

الخدمات القانونية 
لوزارة اإلسكان

أمل الحامد

فحص المعادن الثمينة

المحرق - طيران الخليج



أعلنـــت “االتحـــاد للطيـــران” عـــن نتائجها 
المالية والتشـــغيلية لعام 2020، مســـجلة 
أعـــداد  فـــي   %  76 بنســـبة  انخفاًضـــا 
المســـافرين الذيـــن نقلتهـــم في العـــام، إذ 
بلـــغ عددهم 4.2 مليـــون مســـافر، مقارنة 
مع 17.5 مليون مســـافر في العام 2019. 
ويعـــود ذلـــك النخفـــاض الطلـــب وخفض 
القدرة االســـتيعابية للرحالت في أعقاب 
الركود العالمي غير المسبوق على صعيد 

قطاع الطيران التجاري. 
ونظـــًرا لآلثار الناجمة عـــن جائحة كوفيد 
ومـــا أعقبهـــا مـــن قيـــود علـــى الرحـــالت 
والســـفر، تـــم تخفيـــض العـــدد اإلجمالـــي 
للمســـافرين بنسبة 64 % في العام 2020 
ليصل عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر 
إلـــى 37.5 مليار، مقارنة مع 104 مليارات 
فـــي العـــام 2019، وتراجع معّدل إشـــغال 
المقاعـــد إلى 52.9 %، أي ما يعادل 25.8 
نقطـــة مئوية أقل مقارنـــة مع العام 2019 

إذ كان 78.7 %. 
وبلغـــت عائـــدات المســـافرين 1.2 مليـــار 

دوالر فـــي العـــام 2020، مســـجلة تراجًعا 
العـــام  فـــي  وصلـــت  إذ   ،%  74 بنســـبة 
2019 إلـــى 4.8 مليـــار دوالر، ويعـــود ذلك 
إلـــى عدد الرحـــالت المنتظمـــة المنخفض 
والتراجـــع الكبيـــر فـــي أعـــداد الراغبيـــن 
بالســـفر. ومن العوامل األخرى المساهمة، 
التعليـــق الكلي لخدمات المســـافرين إلى 
ومن دولة اإلمـــارات العربية المتحدة مع 
نهاية شـــهر مـــارس والـــذي اســـتمر حتى 

بدايـــة شـــهر يونيـــو 2020؛ بهـــدف الحـــد 
من انتشـــار كوفيد، تماشـــًيا مع توصيات 
حكومة دولـــة اإلمارات العربية المتحدة. 
علًمـــا أن أكثر من 80 % من إجمالي عدد 
المســـافرين على متن “االتحـــاد للطيران” 
فـــي العـــام 2020، تـــم نقلهـــم في األشـــهر 
الثالثـــة األولـــى مـــن العام. مـــا يؤّكد على 
التراجـــع الشـــديد فـــي الطلـــب مـــع تفاقم 

األزمة العالمية على مدار العام.

تعمـــل علـــى خطـــة التحـــول فـــي أعقـــاب الركـــود العالمـــي
“االتحاد للطيران” تعلن نتائجها المالية 2020

“سيــدات األعمــال” تعتــز بصــدور “صحيفــة المــرأة”
أعربت جمعية ســيدات األعمال البحرينية عن اعتزازها بانطالق “صحيفة المرأة” 
 اإللكترونيــة برئاســة تحريــر رئيســة جمعيــة الصحافييــن البحرينية عهديــة أحمد، 
 مؤكدة أنها خطوة إعالمية مهمة ورائدة في ظل تعاظم وتسارع إنجازات المرأة 
 البحرينية  على المستويات واألصعدة كافة، منها القطاع اإلعالمي الذي تلعب فيه 

 المرأة البحرينية والعربية دورا بارزا على جميع مستوياته. 

 وأكـــدت الجمعيـــة علـــى أن الصحيفـــة 
محليـــا  المـــرأة  بشـــؤون  المتخصصـــة 
وإقليميـــا ســـتكون مـــن  أكبـــر الداعمين 
لســـيدات األعمـــال وستســـاهم بشـــكل 
كبير فـــي إلقاء الضوء علـــى المرأة من 
 الزوايـــا االقتصادية ودورهـــا البارز في 
خدمة االقتصاد الوطني في الســـنوات 
التعريـــف  فـــي  األخيـــرة،  وستســـاهم 
التجـــاري  الصعيـــد  علـــى  بجهودهـــا 

المـــرأة  نجـــاح  قصـــص  واســـتعراض 
 اقتصاديـــا وتجاريا في البحرين وباقي 

دول العالم العربي. 
 وقدمت الجمعية بهذه المناسبة خالص 
التهاني إلى رئيســـة جمعية الصحفيين 
البحرينيـــة، متمنيـــة لهـــا كل التوفيـــق 
والنجـــاح ففـــي مهمتهـــا  الجديـــدة، كما 
قدمـــت التهنئة إلى جميـــع فريق العمل 

من كافة الدول العربية الشقيقة. 

الجمعيـــة  رئيســـة  قالـــت  جهتهـــا،   مـــن 
سيدة األعمال أحالم جناحي “ال يوجد 
أدنـــى شـــك أن  المـــرأة البحرينيـــة نالت 
الحـــظ األوفـــر مـــن رعايـــة واالهتمـــام 
فـــي العقديـــن األخيريـــن فـــي  مملكتنـــا 
الحبيبـــة البحرين التـــي حققت قفزات 
نوعيـــة في مجـــال دعم المـــرأة وتعزيز 
 حضورهـــا فـــي مختلف المجـــاالت في 

ظل المشـــروع اإلصالحي لعاهل البالد 
جاللة الملك حمد بن  عيسى آل خليفة، 
وهو المشـــروع الذي نقـــل  البحرين إلى 

مصـــاف الـــدول المتقدمـــة فـــي مجـــال 
والحريـــات  الدســـتورية  الديمقراطيـــة 
 وتســـريع معدالت التنميـــة في مختلف 

جميـــع  طاقـــات  وتفعيـــل  المجـــاالت 
شـــرائح الشـــعب بما  فـــي ذلك النســـاء، 
واليـــوم مـــع صـــدور مثـــل هـــذه المجلة 
المتخصصـــة فإننا نتخـــذ خطوة  أخرى 
مهمة في المجال اإلعالمي لتعزيز دور 
المـــرأة وإلقـــاء المزيد مـــن الضوء على 
 أهميتـــه وتأثيـــره في خدمـــة االقتصاد 

والوطن عموما”. 
  وتابعـــت “نتمنـــى للمجلـــة الناشـــئة أن 
تكـــون إضافة حقيقية لإلعـــالم العربي 
ونحن  على ثقة من قدرات فريق العمل 
المنتقـــى بعنايـــة فـــي صياغـــة صـــورة 
حقيقية واقعية عن  دور المرأة العربية 
في المجاالت كافة وعلى رأســـها العمل 

التجاري”. 

عهدية أحمد أحالم جناحي

جناحي: خطوة 
مهمة وسط 

إنجازات “البحرينية”
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

 ”AppDynamics“ شـــركة  أعلنـــت 
التابعة لشـــركة سيســـكو عن تطبيق 
 ،”Cisco Secure Application“
وهو الحل األول في القطاع لتبسيط 
إدارة الثغرات األمنية بشـــكل جذري 
والدفـــاع ضـــد الهجمـــات التهديدات 
الســـيبرانية وحمايـــة التطبيقات من 

الداخل إلى الخارج.
 ،”AppDynamics“ وتعاونـــت 
المنصة األولـــى في العالم إلدارة 
والمراقبـــة  التطبيقـــات  أداء 
علـــى  تركـــز  التـــي  المتكاملـــة 
Cisco Se� “الشركات، مع شركة 
curity” أكبر شـــركة لحلول أمان 
الشـــركات في العالم لتطوير هذا 

التطبيق الجديد.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، قـــال مديـــر 
شـــركة  لـــدى  الســـيبراني  األمـــن 
الشـــرق األوســـط  فـــي  سيســـكو 
وإفريقيـــا فادي يونس “يمكن أن 
يؤثـــر التباطـــؤ أو ضعـــف األداء 
في التطبيقات بشـــكل كبير على 
للمســـتخدم،  الرقميـــة  التجربـــة 
ولكـــن عندمـــا يتم اختـــراق أمان 

قـــد  واســـتغاللها،  التطبيقـــات 
يـــؤدي ذلـــك إلـــى تغيـــر كبير في 
حياة المســـتخدم، ولن تســـتطيع 
الشـــركات تحمـــل آثـــار تجاهلهـــا 
 Cisco“ المخاطـــر. ويعـــد  لتلـــك 
الحـــل   ”Secure Application
األول مـــن نوعه الـــذي يقدم هذا 
المستوى من المعلومات األمنية 
التطبيقـــات  فـــرق  ُتمكـــن  التـــي 
أصـــول  حمايـــة  مـــن  واألمـــان 
وتقديـــم  والشـــركات  العمـــالء 

أفضل تجربة رقمية في فئتها”.

“سيسكو” تطلق تطبيًقا ألمان الشركات

ــاخ ــر المنـ ــع تغيـ ــف مـ ــة تتكّيـ ــة مرنـ ــة تحتيـ ــر بنيـ تطويـ

“مهنة الهندسة” تلعب دوًرا فعااًل في التنمية المستدامة

المهندســـين  جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد 
أن  توفيقـــي  ضيـــاء  البحرينيـــة 
المهندســـين ومهنـــة الهندســـة يلعبـــان 
دوًرا أساســـًيا لتحقيق أهداف التنمية 
المســـتدامة لألمم المتحـــدة، إذ ُيعتبر 
الهندســـية  والمشـــاريع  المهندســـون 
ضرورتين لعالم متطور. جاء ذلك في 
تصريـــح لتوفيقي بمناســـبة احتفاالت 
االتحـــاد العالمي للمنظمات الهندســـية 
مـــارس   4 الموافـــق  الخميـــس  اليـــوم 

.2021
وقـــال توفيقـــي: إنـــه تـــم تحديـــد هذا 
العالمـــي  االتحـــاد  قبـــل  مـــن  اليـــوم 
للمنظمات الهندسية، إذ إن المهندسين 
وينفـــذون  ســـيطورون  الذيـــن  هـــم 
التقنيات واألنظمة التي ســـتعمل على 
تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
لألمم المتحدة من حيث صلتها بالمياه 
والطاقـــة والبيئـــة والمدن المســـتدامة 
الكـــوارث  مواجهـــة  علـــى  والقـــدرة 
الطبيعيـــة ومجـــاالت أخـــرى، إذ يلعب 

المهندســـون دورا أساســـيا في القدرة 
على التكيف مع تغير المناخ ولتصميم 
وتطويـــر بنية تحتية مرنة من شـــأنها 
أن تصمـــد أمـــام األحـــداث المتزايـــدة 
والفيضانـــات  بالطقـــس  المرتبطـــة 
واألعاصير وحرائق الغابات، خصوصا 
في البلدان النامية األكثر تعرًضا لهذه 
المخاطـــر. ويعـــد المهندســـون مهمين 
المســـتدامة  االقتصاديـــة  للتنميـــة 
لدعـــم نمـــو وتطويـــر البنـــى التحتيـــة 
األساسية مثل الطرق وجسور السكك 
الحديديـــة والســـدود وإدارة النفايات 
وإمـــدادات الميـــاه والصـــرف الصحي 
والطاقـــة والشـــبكات الرقميـــة في كل 
من البلدان المتقدمة والنامية، السيما 
وأن شـــعار هـــذا العـــام ليوم الهندســـة 
العالمـــي “الهندســـة مـــن أجـــل كوكـــب 
صحي”، لـــذا فإن هناك حاجة متزايدة 
تقنيـــات  لتطويـــر  المهندســـين  إلـــى 
وابتكارات شـــاملة من شـــأنها أن تفيد 
النـــاس والكوكـــب مـــن أجـــل مزيد من 

الرخاء وتحسين نوعية الحياة”.
وكما يؤمن االتحاد العالمي للمنظمات 
الهندســـية أن هناك الكثير الذي يتعين 
القيـــام به خصوصـــا لتحقيـــق أهداف 
األمم المتحدة للتنمية المستدامة في 
البلدان النامية لضمان حصول الجميع 
على المياه النظيفة والصرف الصحي 
مـــن  وغيرهـــا  الموثوقـــة  والطاقـــة 
االحتياجات البشـــرية األساســـية، كما 

أن هناك الكثير الـــذي يتعين القيام به 
للتعامـــل مع آثار تغيـــر المناخ، القضايا 
البيئيـــة، مدننـــا المتناميـــة وتحديـــات 
التقنيات الجديدة بما في ذلك الذكاء 

االصطناعي”. 
كما أن هذه المناسبة فرصة لالحتفال 
للمهندســـين  الهامـــة  بالمســـاهمات 
والهندسة للتنمية المستدامة والحياة 
الحديثة وتحسين مستوى الشعوب، 
والتكنولوجيـــا  الهندســـة  أن  وفهـــم 
أساســـيان للحياة الحديثـــة وللتنمية 
المســـتدامة، كمـــا أنهـــا فرصـــة لزيادة 
معرفة صور الهندسة وتفعيل روابط 
التواصل الحكومـــة والصناعة لتلبية 
الهندســـية  القـــدرات  إلـــى  الحاجـــة 
العالـــم  حـــول  المهندســـين  وجـــودة 
وتطوير األطر االستراتيجية وأفضل 
الممارســـات لتنفيذ الحلول الهندسية 
والترويـــج  المســـتدامة  للتنميـــة 
للهندســـة علـــى أنهـــا فرصـــة لتغييـــر 

العالم لألفضل.

 ضياء توفيقي

دّشـــن نـــادي روتـــاري العدليـــة بالتعـــاون مـــع نـــادي 
رتاركت البحرين الســـبت الحفل الختامي للنســـخة 
الثالثة من جائزة الروتاري للقيادة الشـــبابية 2021، 
ا تحت رعاية محافظ المنطقة  والذي أقيم افتراضيًّ
الروتاريـــة 2452، مـــازن العمـــران بمشـــاركة رئيـــس 
روتـــاري الدولـــي 21�2020 هولجـــر كنـــاك، وحضور 
40 طالًبـــا وطالبة من داخل وخارج مملكة البحرين 
ممن شـــاركوا في الجائزة هذه السنة والتي التأمت 
ـــا خـــالل الفتـــرة 27�25 فبرايـــر  فعالياتهـــا افتراضيًّ

الجاري.
 وفي مشاركة هي األولى في تاريخ أندية الروتاري 
على مســـتوى مملكة البحرين، ألقـــى رئيس روتاري 
رئيســـية  كلمـــة  كنـــاك  هولجـــر   ،2020�21 الدولـــي 
فـــي الحفـــل الختامـــي أكـــد فيهـــا أهميـــة األهـــداف 

ا  التـــي تتبناها الجائـــزة والتي تعتبر برنامًجـــا ثقافيًّ
ا متكامالً لتنمية القيادة بين الشباب وصقل  وتعليميًّ
مهاراتهـــم ليكونـــوا قـــادة المســـتقبل فـــي نســـيجهم 

المجتمعي ومواقع عملهم وحياتهم اليومية. 
واســـتعرض هولجر في كلمته تاريخ نشـــأة الجائزة 

على مســـتوى أنديـــة الروتـــاري حول العالـــم ومدى 
اســـتفادة شـــريحة كبيـــرة مـــن طلبـــة الجامعات من 
رؤيـــة ورســـالة الجائـــزة ومســـاهماتها الالفتـــة فـــي 
تهيئة جيل طموح من الناشـــئة والشباب المتحمس 
إلحـــداث التغييـــر المنشـــود نحـــو األفضـــل لمختلف 

المجتمعات.
وثّمـــن هولجـــر دور نـــادي روتـــاري العدليـــة ونـــادي 
رتاركـــت البحريـــن فـــي تنظيـــم الجائزة ومـــا بذلوه 
من جهـــود مميزة للترويـــج لهذا النوع مـــن البرامج 
الهادفـــة بيـــن الشـــباب، معرًبـــا عـــن شـــكره وتقديره 
للمنطقـــة الروتاريـــة 2452 على اهتمامهـــا بالجائزة، 
وإشـــادته بمحتوى فعاليات برنامج الجائزة وما تم 
طرحـــه مـــن مواضيـــع ومـــواد نقاشـــية وورش عمل 

ودورات تفاعلية موجهة للناشئة.

بـرعـايــــــة محـافـــظ “المنطقـــة 2452” ومشــاركـــة الرئيـــس الدولـــي
“روتاري العدلية” يختتم جائزة “القيادة الشبابية 2021”

 فادي يونس

طفـــل  أمنيـــة  جمعيـــة  أشـــادت 
بمصادقـــة عاهل البـــالد حضرة 
صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، على إصدار 
القانـــون رقـــم ) 4 ( لســـنة 2021 
اإلصالحيـــة  بالعدالـــة  الخـــاص 
لألطفـــال وحمايتهـــم من ســـوء 
المعاملة، الذي يهدف إلى ضمان 
العدالـــة اإلصالحيـــة لألطفـــال، 
ورعايتهم وحمايتهم من ســـوء 
المعاملة، لتكون لمصالح الطفل 
الفضلـــى األولويـــة فـــي جميـــع 
األحكام والقرارات واإلجراءات 
المتعلقـــة بـــه أيـــا كانـــت الجهـــة 

التي تصدرها أو تباشرها.
وقالـــت رئيســـة الجمعيـــة منال 
قانـــون  صـــدور  “إن  العوضـــي 
العدالة اإلصالحية لألطفال في 
المملكة يعد وســـاًما وفخًرا لكل 

وخاصـــة  البحرينـــي،  المجتمـــع 
للمؤسســـات العاملـــة في مجال 
الطفـــل والطفولة، التي تســـعى 
دوًمـــا للحفاظ على األطفال من 
ســـوء المعاملة واألذى والعنف، 
وقد جـــاء تصديق جاللة الملك 
علـــى القانـــون تتويًجـــا لجميـــع 

الجهـــود التي قامت بها المملكة 
في الســـنوات الماضية في هذا 
المجال، والخطوات التطويرية 
والتنفيذيـــة التي تم اتباعها من 
جميـــع الجهـــات المعنية بالطفل 

في المملكة”.
العدالـــة  قانـــون  أن  وأكـــدت 
اإلصالحيـــة لألطفـــال هـــو أحد 
إنجـــازات المملكـــة المنبثقـــة مع 
مرئيـــات المشـــروع اإلصالحـــي 
الملـــك، للحفـــاظ علـــى  لجاللـــة 
األطفـــال وحقوقهـــم. كما ثمنت 
المؤسســـات  جميـــع  جهـــود 
الحكومية التي اجتهدت خالل 
الســـنوات الماضيـــة مـــن العمـــل 
المتواصـــل حتـــى يـــرى القانون 
النـــور تعزيًزا لـــدور المملكة في 
االرتقـــاء بحقوق اإلنســـان على 

الصعد كافة.

منال العوضي

البحرينـــي لـــكل المجتمـــع  يعـــد وســـاًما وفخـــًرا 
“أمنية” تشيد بإصدار “العدالة اإلصالحية لألطفال”
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مجلة علمية: كوكب األرض “يختنق”
الغــاف الجــوي  كشــفت دراســة حديثــة تتعلــق بتاريــخ 
لــأرض، أن كوكبنــا لــم يكــن دائمــا يتمتــع بنســب الغازات 
الموجــودة حاليــا والمائمــة للحيــاة علــى ســطحه، لكــن 

الدراسة كشفت عن توقعات صادمة أيضا.
وتزدهر الحياة على كوكب األرض بســبب توفر مجموعة 
مــن العناصــر األساســية والرئيســية، منهــا الغــاف الجوي 
الغنــي باألوكســجين، لكــن األرض لــم تكن دائًمــا على هذا 
النحــو، وتوقــع العلماء أنه في المســتقبل، ســيعود الغاف 
انخفــاض شــديد  مــع  المترافــق  بالميثــان  الغنــي  الجــوي 

باألوكسجين لكوكب األرض.
وعلــى الرغــم من اســتبعاد الدراســة قــرب الفتــرة الزمنية 
لهذا التحول المخيف، ربما لن يحدث قبل مليار سنة، لكن 
العلمــاء أشــاروا إلــى أنه في حال حدوثه، ســيكون انقابا 

سريعا جدا.
scien� ”وبحســب تفاصيــل البحــث المنشــور فــي مجلــة 
cealert” العلميــة المتخصصــة، تحــت عنوان )اســتمتع به 
بينمــا ينخفــض: اختفــاء األكســجين ســيؤدي فــي النهاية 
إلى خنق معظم الحياة على األرض( ســيعيد هذا التحول 
الكوكــب إلــى الحالــة التــي كان عليها قبل ما ُيعرف باســم 
حدث األكسدة العظيم )GOE( منذ حوالي 2.4 مليار سنة.

إن  الدراســة:  علــى  أشــرفوا  الذيــن  الباحثــون  ويقــول 
األكســجين الموجــود فــي الغــاف الجــوي لن يكون ســمة 
دائمــة للعوالــم الصالحة للســكن عموما، األمــر الذي له آثار 

على جهودنا للكشف عن عامات الحياة في الكون.
وأجرى الباحثون نماذج مفصلة للمحيط الحيوي لأرض، 
مــع األخــذ فــي االعتبــار التغيــرات فــي ســطوع الشــمس 
واالنخفاض المقابل في مســتويات ثاني أكسيد الكربون، 

حيث ينهار الغاز عن طريق زيادة مستويات الحرارة.
ويعنــي انخفــاض ثانــي أكســيد الكربــون انخفــاض عــدد 
الكائنــات الحية )مثل النباتات( التي تقوم بعملية التمثيل 

الضوئي، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة األكسجين.

أشخاص يرتدون األزياء التقليدية خال االحتفال بمناسبة يوم العلم الوطني ويوم القبعة 
الوطنية القيرغيزية في الساحة المركزية في العاصمة بيشكيك )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بــوزارة  اإلقليميــة  اإلدارة  صرحــت 
الشــؤون الداخليــة الروســية بــأن ضابــط 
شــرطة محلــي في منطقــة سمولينســك، 
ظهــر فــي العمــل مرتدًيــا ســرواال قصيرا، 
تصــرف  هــذا  أن  باعتبــار  فصلــه  ســيتم 
اإلدارة  فــي  مصــدر  بذلــك  أفــاد  ســلبي. 
ســابق،  وقــت  فــي  “ســبوتنيك”.  لوكالــة 
تــم  ظهــر مقطــع فيديــو علــى اإلنترنــت 
فيــه التقاط شــرطي وهو يرتدي ســروااًل 
ذات  وقبعــة  موحــدة  وســترة  قصيــًرا 
عــدم  عــن  لــأذن. وعندمــا ســئل  غطــاء 
مطابقــة مظهــره لمتطلبــات الخدمــة، رد 
ضابط شرطة المنطقة بإيماءة غير الئقة 
بإصبعــه الوســطى إلى أحد الذيــن أرادوا 
تصويــره إلظهار مخالفته، في حركة غير 
الئقــة. وأضــاف المصــدر أنه تــم ماحظة 
هــذا الســلوك غيــر الائــق لضابط شــرطة 
المنطقــة التابع لوزارة الشــؤون الداخلية 

الروسية “فيازيمسكي”.

انتشــر علــى نطاق واســع قصة العثــور على جبل من الذهــب في جمهورية 
الكونغــو الديمقراطيــة، واآلالف يبحثــون عن أي قطعــة من المعدن األصفر 

في ذلك الجبل.
وأظهر الفيديو عددا كبيرا من القرويين الذين اندفعوا إلى الجبل بحثا عن 
الذهب، وكانوا يحفرون بأيديهم وأدوات أخرى علهم يحصلوا على شــيء 
من بريق الذهب. وذكر ناشر الفيديو أن القرويين، وبدا أن عددهم بالمئات، 
يأخذون الذهب بصيغته الخام إلى منازلهم لغسل األوساخ التي تحيط به، 
ويستخرجون بعده المعدن األصفر. وتقول “بي بي سي” إن الفيديو انتشر 

الثاثاء، لكن صورا في حقيقة األمر نهاية األسبوع الماضي.

“شورت” وإيماءة غير 
الئقة يفقدان شرطي 

وظيفته

ما قصة جبل الذهب في الكونغو؟

لّمحت ميغن ماركل في مقابلة عرضت على شبكة “سي بي اس” 
األميركية مقاطع منها مساء األربعاء إلى أن قصر باكنغهام يعمد إلى 

“ترويج األكاذيب” عنها وعن زوجها األمير هاري.

زعــم شــاب فيتنامــي يبلــغ مــن العمــر 26 عاما أنه غيــر مظهره بشــكل جذري 
بمساعدة الجراحة التجميلية، بعد أن سخروا منه خال مقابلة عمل؛ بسبب 
شــكله. وحظي الشــاب، كوين، باهتمام كبير في وسائل التواصل االجتماعي 
اآلســيوية، بعد نشــره صورا سابقة، ادعى أنها له قبل خضوعه لتسع عمليات 

جراحية تجميلية.
وبالنظــر إلــى االختــاف الكبيــر فــي مظهره قبل وبعــد العمليــات، يبدو كوين 
وكأنــه شــخص مختلــف تمامــا، مــن شــكل وجهه إلــى عينيــه وأنفه، ممــا أثار 

شكوكا حول صحة مزاعمه.
وقال الشاب الفيتنامي، الذي يعمل حاليا كفنان مكياج في سايغون، لمتابعيه 
عبــر تطبيــق “تيــك تــوك”، إنه أنفــق ما يقدر بنحــو 400 مليون دونــغ )17400 
دوالر( على 9 عمليات تجميل كبرى، بما في ذلك تجميل األنف وزراعة الذقن 
وقشرة البورسلين، وإعادة تشكيل الشفاه وجراحة الجفن المزدوج، وزراعة 
الشــفاه. وفــي حديثه عن ســبب قيامه بالجراحــة التجميلية، ادعى كوين أن 
مظهره الســابق جعل من الصعب عليه الحصول على وظيفة، وبعد أن ســخر 
منه أحد أصحاب العمل أثناء مقابلة، قرر أن الوقت قد حان للقيام بالتغيير.

سخر من شكله خالل مقابلة 
عمل فغير مظهره بشكل جذري

ظهر أخيرا عبر وســائل اإلعــام فيديو يظهر 
فيه أحد الضباط وهو يقوم برمي أحد كاب 
داخل الســيارة، ما دفع شرطة سالزبوري في 

شمال كاروالينا للتحقيق في األمر.
مجهــول  الفيديــو ضابــط  هــذا  فــي  ويظهــر 
يقتــرب مــن الســيارة بعــد ابتعــاد الكلــب عــن 
الضابــط  موافقــة  دون  التدريــب  جلســة 
المسؤول، وقام بعد ذلك باإلمساك به ورميه 
مــا  بحســب  للســيارة،  الخلفــي  المقعــد  فــي 
ذكــرت صحيفــة “thehill” األميركيــة. وعلــى 
الرغــم مــن عــدم وجــود أي شــهود علــى مــا 

حدث حينها، إال أن كاميرا المراقبة التي وجدت في المكان قد أظهرت الضابط وهو 
يتعرض للكلب ويضربه قبل رميه في الســيارة. وفي بيان صدر عن قســم الشــرطة، 

فإن الضابط المجهول الذي تعامل مع الكلب بهذه الطريقة قد تم فصله.

إقالة ضابط أميركي اعتدى على كلب تدريب الفجر:  
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