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محرر الشؤون المحلية

عـــدد  أن  الصحـــة  وزارة  كشـــفت 
الفحوصات التـــي بلغت نحو 17147 
أمس، أظهـــرت تســـجيل 1316 حالة 
قائمة جديدة. وأوضحت الوزارة أن 
من بيـــن اإلصابـــات 321 حالة لعمالة 
وافـــدة، و931 حالـــة لمخالطين، و64 

حالة قادمة من الخارج.
حالـــة   728 تعافـــي  عـــن  وأعلنـــت 

اإلجمالـــي  العـــدد  ليصـــل  إضافيـــة 
 .137555 إلـــى  المتعافيـــة  للحـــاالت 
الحـــاالت  عـــدد  أن  الـــوزارة  وبينـــت 
حالـــة،   68 العنايـــة  تحـــت  القائمـــة 
وضعهـــا  يتطلـــب  التـــي  والحـــاالت 
157 حالـــة.  العـــاج  تلقـــي  الصحـــي 
وضعهـــا  حالـــة   9616 أن  وأضافـــت 
مســـتقر من العـــدد اإلجمالي للحاالت 
القائمة الذي بلغ 9684 حاالت قائمة.

أعلى حصيلة يومية... 1316 
إصابة بـ “كورونا”

تخليًدا لذكرى الراحل الداعم األول والموّجه للمؤسسة منذ إنشائها
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أكـــد ملـــك البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
وقوفـــه وتأييـــده التـــام ومســـاندته 
الكاملة لـــكل القـــرارات واإلجراءات 
الجالـــة  صاحـــب  يتخذهـــا  التـــي 
الملـــك عبـــدهللا الثاني ابن الحســـين 
الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة  ملـــك 
واســـتقرار  أمـــن  لحفـــظ  الشـــقيقة 
كل  فتيـــل  ونـــزع  الشـــقيق  األردن 
محاولـــة للتأثير فيهمـــا، انطاقًا مما 

والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  يربـــط 
مـــن  الشـــقيقة  الهاشـــمية  األردنيـــة 
روابط وثيقة راسخة قوامها األخوة 
والعقيدة والمصير الواحد، وامتدادا 
لتاريخهمـــا المشـــترك وأن أمنهما كل 
ال يتجـــزأ. ســـائا جالتـــه المولى عز 
وجل أن يديم على المملكة األردنية 
الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل 
قيادة صاحب الجالة الملك عبدهللا 

الثاني.

جاللة الملك يؤكد وقوف البحرين مع األردن
نؤيــد قــرارات الملــك األردنــي لحفــظ أمــن واســتقرار بالده

المنامة - بنا

كشـــف وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي عـــن أن 
إدارة التنميـــة الصناعيـــة بالـــوزارة 
مـــا   2020 العـــام  فـــي  أصـــدرت 
صناعًيـــا  ترخيًصـــا   67 مجموعـــه 
ليبلـــغ مجموع المصانـــع المرخصة 
 996 إلـــى  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
القطاعـــات  فـــي مختلـــف  مصنًعـــا 

الصناعية.
قطاعـــات:  التراخيـــص  وشـــملت 
والباســـتيك،  البتروكيماويـــات 
األثـــاث  واأللمنيـــوم،  الهندســـية 
والدوائيـــة،  الغذائيـــة  والخشـــب، 
والمنســـوجات،  والمابـــس 
االســـتثمارات  قيمـــة  بلغـــت  وقـــد 
التقديريـــة فيهـــا 3,122,114,188 
ديناًرا بحرينًيـــا منها 46,781,421 
ديناًرا بحرينًيا خال العام الماضي 
فقط، كما أسهمت تلك المصانع في 
66,334 موظفـــا تقريًبـــا  توظيـــف 
من بينهم ما يناهز 20500 موظف 

بحرينـــي، ومـــن بين تلـــك المصانع 
المرخصة تم إصدار 203 شهادات 
لتسجيل عامة صنع في البحرين 
خـــال العـــام الماضـــي لصالح 169 

منشأة صناعية.

استثمارات القطاع الصناعي فاقت 3 مليارات دينار في 2020

)04( )02(

زايد الزياني

سعيد محمد
الزياني لـ “البالد”: 

إصدار 203 
شهادات لـ “صنع 

في البحرين”

ملك األردن جاللة الملك



المنامة - وزارة اإلسكان

باســـم  اســـتقبل وزيـــر اإلســـكان 
ديـــوان  فـــي  بمكتبـــه  الحمـــر 
عبدالـــرزاق  النائـــب  الـــوزارة 
حطـــاب عضـــو مجلـــس النـــواب، 
وبحـــث عـــدًدا مـــن الموضوعات 
المتعلقـــة بالدائرة السادســـة في 
المحافظـــة الجنوبية والمواضيع 
ذات االهتمـــام المشـــترك، والتي 
التعـــاون  تعزيـــز  شـــأنها  مـــن 
والتنســـيق بيـــن وزارة اإلســـكان 
ومجلس النـــواب؛ وذلـــك لتنفيذ 
البرامـــج اإلســـكانية التـــي تكفل 
لجميـــع  المالئـــم  الســـكن  توفيـــر 

المواطنين.
وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون 
اإلســـكان  وزارة  بيـــن  المشـــترك 
ومجلـــس النـــواب، ودعم خطط 
الـــوزارة لتلبية الطلبات المدرجة 

علـــى قوائم االنتظـــار، من خالل 
تسريع وتيرة العمل بالمشروعات 
اإلســـكانية المدرجة على خطط 
الـــوزارة، كمـــا جـــرى اســـتعراض 
اإلســـكانية  المشـــروعات  ســـير 
قيـــد التنفيـــذ في مـــدن البحرين 
الجديدة، وخطط الوزارة لتلبية 
الطلبـــات اإلســـكانية بمحافظات 
المحافظـــة  ومنهـــا  المملكـــة 

الجنوبية.
وفي ختام اللقاء قدم النائب عبد 
الـــرزاق حطـــاب شـــكره وتقديره 
للوزيـــر على جهـــوده الملموســـة 
فـــي توفيـــر الســـكن االجتماعـــي 
اســـتعداده  مبدًيـــا  للمواطنيـــن، 
لتنفيـــذ  الـــوزارة  مـــع  للتعـــاون 
الخطـــط والمشـــروعات بحســـب 
الجداول الزمنية الموضوعة لها.

استعراض سير المشروعات اإلسكانية
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المنامة - بنا

البحرين تهنئ 
رئيس السنغال

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  وولــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
تهنئة  برقيتي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
إلى رئيس جمهورية السنغال ماكي 
سال؛ بمناسبة ذكرى استقالل بالده، 
تهانيهما  أطــيــب  عــن  فيهما  أعــربــا 
ــور الــصــحــة  ــوفــ ــه مــ ــ ــيــاتــهــمــا ل وتــمــن

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

تخليًدا لذكرى الراحل الداعم األول والموّجه للمؤسسة منذ إنشائها

“المبّرة الخليفية” تطلق ِمنًحا باسم سمو األمير خليفة بن سلمان ضمن “رايات”

أعلنـــت مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة 
عن إطالق عدد من الِمنح الدراسية 
باســـم المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالى 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة )طيـــب هللا 
ثـــراه(، ضمـــن برنامج رايـــات للمنح 

الدراسية. 
لذكـــرى  تخليـــًدا  المبـــادرة  وتأتـــي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
الـــذي كان الداعـــم األول والموّجـــه 
منـــذ  الخليفيـــة  المبـــّرة  لمؤسســـة 
إنشائها، وتعد المؤسسة إحدى ثمار 

توجيهات ورؤى سمّوه.
فقـــد أولـــى المغفـــور لـــه بـــإذن هللا 
تعالـــى األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة )طّيـــب هللا ثـــراه( اهتماًمـــا 
بالًغا بالتعليم، إيمانا منه بأنه أفضل 
اســـتثمار هـــو فـــي المواطـــن لكونه 

أساس كل مجتمع ناجح.
وشـــهد قطـــاع التعليم بفضلـــه نقلة 
متطـــورة في مختلـــف مراحلها وتم 
ومتعلمـــة  مثقفـــة  أجيـــال  تخريـــج 
ساهمت في بناء البحرين الحديثة.

ومـــن هـــذا المنطلـــق تعلن مؤسســـة 
المبّرة الخليفية عبـــر هذه المبادرة، 
دراســـية  منـــح   7 توفيـــر  عـــن 
بالتعـــاون  البكالوريـــوس  لدرجـــة 
 - للجراحيـــن  الملكيـــة  الكليـــة  مـــع 
جامعـــة البحريـــن الطبيـــة، الجامعة 
والجامعـــة  بالبحريـــن  البريطانيـــة 
جامعـــة  إلـــى  باإلضافـــة  األهليـــة 

بانجور وجامعة لندن بالشـــراكة مع 
معهد البحرين للدراسات المصرفية 

.)BIBF( والمالية
وفي حديثها عن المناسبة، صرحت 
خالـــد  بنـــت  زيـــن  الشـــيخة  ســـمو 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  خليفـــة  آل 
الخليفيـــة قائلـــة:  المبـــّرة  مؤسســـة 
“تتشـــرف مؤسســـة المبّرة الخليفية 
بإطالق ِمنح دراسية باسم المغفور 
لـــه بـــإذن هللا تعالى صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة، طيـــب هللا ثـــراه، عرفانا 
ســـموه  لذكـــرى  وتخليـــدا  ووفـــاء 
وللتعبيـــر عن مـــدى امتناننا له على 
مـــا قدمـــه للوطن والمواطـــن، فضاًل 
عـــن إســـهاماته ودعمـــه الالمحدود 

للمؤسسة وبرامجها وفعالياتها.
دومـــا  األعلـــى  مثلنـــا  ســـمّوه  وكان 
ومنـــه تعلمنـــا قيـــم العطـــاء وحـــس 
خدمـــة  علـــى  والقيـــام  المســـؤولية 
المواطنيـــن، ونؤمـــن بـــأن جميـــع ما 
وأهـــداف  منجـــزات  مـــن  حققنـــاه 
وخدمـــات هـــي بفضـــل مـــن هللا عز 
وجـــل ثـــم لعنايـــة ســـموه رحمه هللا 

ورعايته المتواصلة للمؤسسة.
فـــي  نواصـــل  أن  العـــزم  عاقديـــن 
خدمـــة مملكـــة البحريـــن تحت ظل 
قيـــادة ملك مملكة البحرين صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة وولي العهـــد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
كمـــا أود أشـــكر الجامعات الشـــريكة 
على تعاونهـــم ودعمهـــم للمبادرات، 
والتـــي تصب في تحقيق مســـاعينا 
لتمكين الشـــباب البحريني، وتعزيز 
فرصهـــم من أجـــل تحقيق أحالمهم 
األكاديمية، بمـــا يتوافق مع ميولهم 
ورغباتهـــم لـــدى أفضل المؤسســـات 
المملكـــة  علـــى مســـتوى  الدراســـية 
مـــن خـــالل برنامـــج “رايـــات للمنـــح 

الدراسية”.
للمنـــح  رايـــات  برنامـــج  أن  ويذكـــر 
برامـــج  أبـــرز  أحـــد  هـــو  الدراســـية 
مؤسســـة المبرة الخليفيـــة، وقد تم 
إطالقـــه في عـــام 2011، وهو يأتي 
ضمن إطار رسالة المؤسسة الرامية 
إلى تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم 

مختلـــف  فـــي  والعمليـــة  العلميـــة 
التخصصـــات والمجاالت. ويســـعى 
البرنامـــج إلـــى توفير منح دراســـية 
للتعليـــم األكاديمـــي، باإلضافـــة إلى 
تنظيم ورش عمل ودورات تعليمية 
علـــى مـــدار العـــام الدراســـي وخلق 
فـــرص عمـــل تدريبيـــة فـــي القطاع 
الحكومـــي والخاص بهـــدف تطوير 
المهـــارات الالزمـــة وتزويـــد الطلبـــة 
باألخالقيات الالزمة للعمل. وكذلك 
يهدف البرنامج إلـــى تعزيز مفاهيم 
المسئولية االجتماعية تجاه الوطن 
وحـــث الطلبـــة علـــى المشـــاركة في 
األعمال التطوعية لخدمة المجتمع.
وســـيتم اســـتقبال طلبات التسجيل 
لمنـــح صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة بدًءا من 
تاريخ 11 أبريل 2021. وسيتوجب 
على المتقدمين فـــي برنامج رايات 
الحصـــول على القبول لاللتحاق من 
الجامعـــات المختـــارة قبـــل التقديم 
فـــي البرنامـــج. وستســـتمر مرحلـــة 
أســـبوعين  مـــدى  علـــى  التقديـــم 
كامليـــن، خـــالل الفتـــرة الممتـــدة ما 
بيـــن 11ابريـــل2021 إلـــى 24 أبريل 
2021. وستتم عملية االختيار وفًقا 
لشروط البرنامج، وذلك على أساس 
والمقابلـــة  األكاديمـــي  التحصيـــل 
التقييـــم،  واختبـــار  الشـــخصية 
المقدمـــة  التطوعيـــة  واألعمـــال 

باإلضافة إلنجازات المتقدم.

“ستاندرد تشارترد” في البحرين يطلق “المرأة والتكنولوجيا”
بالتعاون والتنسيق مع “األعلى للمرأة” و “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية”

أعلـــن بنك ســـتاندرد تشـــارترد اليوم 
مـــن  الثانيـــة  النســـخة  إطـــالق  عـــن 
برنامـــج “ســـتاندرد تشـــارترد للمـــرأة 
 SC Women in( والتكنولوجيـــا” 
Tech(، بهدف دعـــم رائدات األعمال 
والشـــركات الجديـــدة التـــي تقودهـــا 

نساء مملكة البحرين.
ســـتاندرد  بنـــك  برنامـــج  ويســـعى 
“المـــرأة والتكنولوجيـــا”،   - تشـــارترد 
االقتصاديـــة  التنميـــة  تشـــجيع  إلـــى 
األعمـــال  لرائـــدات  واالجتماعيـــة 
طريـــق  عـــن  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
التـــي  األعمـــال  ريـــادة  مشـــروعات 
تسعى لتعزيز وجودها عبر المنصات 

اإللكترونية.
وتـــم اإلعالن عـــن النســـخة الجديدة 
افتراضيـــة  جلســـة  خـــالل  مـــن 
بحضـــور مســـؤولين تنفيذييـــن مـــن 
وبنـــك  للمـــرأة،  األعلـــى  المجلـــس 
ستاندرد تشـــارترد، وخليج البحرين 
مـــن  وعـــدد  الماليـــة  للتكنولوجيـــا 

الصحافيين المحليين.
ويمثل برنامج “المرأة والتكنولوجيا” 
قائمـــة  عالميـــة  مبـــادرة  مـــن  جـــزءًا 
ســـلفًا لـــدى بنـــك ســـتاندرد تشـــارترد 
وباكســـتان  وكينيـــا  نيويـــورك  فـــي 
واإلمـــارات العربية المتحدة، وأخيرا 
فـــي نيجيريـــا. وتركـــز هـــذه المبادرة 
على بناء القدرات لدى المشـــروعات 
التـــي تملكهـــا نســـاء، وفـــرق رائدات 
األعمال المستهدفة وتقديم التدريب 

والتوجيه والتمويل األساسي لها.
ويتيـــح برنامج “ســـتاندرد تشـــارترد 
الفرصـــة  والتكنولوجيـــا”  للمـــرأة 
لعشـــرة شركات ناشـــئة الالتي سيتم 
ترشـــيحهن لالنضمـــام فـــي برنامـــج 
تدريبـــي لمدة 8 أســـابيع، ويتبع ذلك 
العـــرض النهائي في ســـبتمبر 2021. 
باإلضافـــة إلـــى التوجيـــه والتدريـــب 
بمناهـــج ذات المســـتوى العالمـــي، إذ 
ســـيوفر ســـتاندرد تشـــارترد جائـــزة 
إجمالًية بقيمة 50000 دوالر ألفضل 
لـــكل  دوالر   10000( مشـــروعات   5
البحريـــن  خليـــج  وســـيقدم  فائـــز(، 
للتكنولوجيـــا الماليـــة للفائزين إقامة 

لمدة 3 أشهر في مقرهم.
وبهذه المناسبة، قالت عضو المجلس 
األعلـــى للمرأة ســـمو الشـــيخة حصة 
بنـــت خليفـــة آل خليفـــة إن إطـــالق 
النسخة الثانية من برنامج “ستاندرد 
تشـــارترد للمرأة والتكنولوجيا” يأتي 
بعـــد النجـــاح الـــذي حققته النســـخة 
األولى مـــن البرنامج العـــام الماضي، 

ويعكس عزم الشـــركاء على مواصلة 
وتجويـــد  البرامـــج  هـــذه  تطويـــر 
مخرجاتهـــا، في إطـــار عمل المجلس 
األعلـــى للمـــرأة علـــى دعـــم مشـــاركة 
مختلـــف  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
مجـــاالت التنمية المتقدمة والنوعية 
بمـــا فيهـــا مجال ريـــادة األعمـــال في 
أســـاس  وكجـــزء  الرقمـــي،  القطـــاع 
مـــن المبـــادرة الوطنية للتـــوازن بين 
الجنسين في مجال علوم المستقبل.
زيـــادة  أن  ســـموها  وأضافـــت 
مجـــال  البحرينيـــات  النســـاء  عـــدد 
المشروعات والشركات الناشئة التي 
تعتمد على التقنيات الحديثة يسهم 
في تســـريع وتيـــرة التحـــول الرقمي 
المنشـــود في مملكة البحرين وتبني 
اقتصـــاد المعرفة وفقا لرؤية المملكة 
2030، خاصـــة وأن جائحـــة “كوفيـــد 
19” أثبتت بشكل واضح دور وأهمية 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تقنيـــة 
والبرمجيـــات والتطبيقـــات الحديثة 
فـــي مختلف أوجه الحياة العامة من 
عمـــل وتعليـــم واقتصـــاد وتحويالت 

مالية وغيرها.
ونوهـــت ســـمو الشـــيخة حصـــة بنت 
خليفة آل خليفة بدور بنك ســـتاندرد 
تشـــارترد في إطـــالق هـــذا البرنامج 
بما يعكس التـــزام البنك بدعم المرأة 
والتأثير بشكل مباشر في إسهاماتها 
فـــي االقتصاد، وتحقيـــق التقدم في 
حياتهـــا المهنيـــة، مـــن خـــالل تبنـــي 
مناهج ومفاهيـــم حديثة تهدف إلى 
مســـاعدتها تأســـيس عملهـــا الخاص، 
ومبـــادرة البنـــك إلى عقد الشـــراكات 
الدعـــم  وتقديـــم  االســـتراتيجية، 
العينـــي، والخبـــرة التقنيـــة، لتحقيق 

هذا الهدف.
مـــن جهتـــه قـــال عبـــدهللا عبدالرزاق 
لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  بوخـــوة، 

ســـتاندرد تشـــارترد البحريـــن “نحـــن 
في بنك ســـتاندرد تشـــارترد نحتضن 
مبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص ونحتفـــي بـــه، 
بمـــا في ذلك التوازن بين الجنســـين، 
وكلنـــا فخر بإطالقنا النســـخة الثانية 
والتكنولوجيـــا”  “المـــرأة  لبرنامـــج 
مـــع  المســـتمر  والتنســـيق  بالتعـــاون 
وخليـــج  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 

البحرين للتكنولوجيا المالية.
وبيـــن بوخـــوة أن الهـــدف مـــن هـــذا 
البرنامـــج يتمثل في دعم الشـــركات 
الجديدة ذات القيادات النسائية في 
مملكـــة البحريـــن وتقديـــم التوجيـــه 
واالحتضـــان لهـــا. مضيفـــًا أنـــه يتـــم 
توجيه هـــذه الشـــركات الجديدة من 
قبـــل خبراء فـــي المجـــاالت العديدة 
ومســـاعدتها علـــى التقدم والتوســـع 
وتزويدهـــا بالمهارات الالزمة للنجاح 

واالزدهار في عالم اليوم.
إطـــالق  “إن  بوخـــوه  وقـــال 
للمـــرأة  برنامـــج ســـتاندرد تشـــارترد 
فـــي  والتكنولوجيـــا مهـــم خصوصـــا 
وقتنا هـــذا؛ نظًرا للوضع الراهن الذي 
الفرصـــة  للنســـاء  تتـــاح  إذ  بـــه،  نمـــر 
للظهـــور واإلبـــداع في مشـــروعاتهن 
اإللكترونيـــة فـــي وقـــت تشـــتد فيـــه 
الحاجـــة إليـــه اآلن. ولمســـنا هذا من 
خالل نجاح البرنامج وتخريج دفعة 
من المشـــروعات التي بـــدأت بالفعل 
وتقديـــم  الســـوق  فـــي  باإلنخـــراط 
بنـــًكا  بصفتنـــا  للمجتمـــع.  خدماتهـــم 
موجـــودا فـــي مملكـــة البحريـــن منذ 
100 عام، فقد شـــهدنا ودعمنا العديد 
المبتكـــرة،  الناجحـــة  الشـــركات  مـــن 
التجـــاري  لالبتـــكار  دعمنـــا  ويأتـــي 
الرقمي خـــالل أوقات غير مســـبوقة 

أمر المجتمع بحاجه إليه”.
مـــن جانبـــه قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
للتكنولوجيـــا  البحريـــن  لخليـــج 

الماليـــة خالـــد دانش “نفخـــر بإطالق 
للمـــرأة  برنامـــج ســـتاندرد تشـــارترد 
علـــى  الثانيـــة  للمـــرة  والتكنولوجيـــا 
التوالـــي فـــي مملكـــة البحريـــن، بناًء 
علـــى النجاح الـــذي حققتـــه المبادرة 
بالتعـــاون  الماضـــي  العـــام  خـــالل 
مـــع المجلـــس األعلـــى للمـــرأة وبنـــك 
شـــاركت  فقـــد  تشـــارترد.  ســـتاندرد 
العديـــد مـــن رائـــدات األعمـــال وكلنا 
فخـــر بمســـتويات األفـــكار المبتكـــرة 
التي تم التقـــدم بها. لم يكن لالبتكار 
أكثـــر أهمية من أي وقـــت مضى في 
سياق الوباء الحالي ويركز برنامجنا 
علـــى الحلـــول التي يمكن أن تســـخر 
التكنولوجيا واإلبداع. يسعدنا أدعم 
الشـــركات الناشـــئة ورائدات األعمال 
واإلرشـــاد،  التدريـــب  خـــالل  مـــن 
والتمويـــل  الدعـــم  إلـــى  باإلضافـــة 
النهائييـــن.  للمرشـــحين  المســـتمر 
نحـــن واثقـــون من أن برنامـــج المرأة 
والتكنولوجيا سيوفر منصة لرائدات 
األعمـــال لعـــرض مهاراتهن وتســـريع 
مشروعاتهن ورعاية األفكار المؤثرة 

والمبتكرة”.
المجتمعـــات  فـــي  االســـتثمار  ويعـــد 
الثـــالث  األولويـــات  إحـــدى 
تشـــارترد  ســـتاندرد  الســـتراتيجية 
واســـع  نطـــاق  علـــى  لالســـتدامة 
النمـــو  فـــي  المســـاهمة  جانـــب  إلـــى 
االقتصادي المســـتدام وكونها شركة 

مسؤولة.
يذكر أن برنامج ســـتاندرد تشـــارترد 
 SC Women( للمـــرأة والتكنولوجيـــا
in Tech( أطلـــق خالل العام الماضي 
في مملكة البحرين، حيث تم تدريب 
وتأهيـــل 10 مـــن األفـــكار التجاريـــة 
التـــي تـــم اختيارهـــا مـــن قبـــل لجنة 
لتحكيـــم والتـــي فاز منها 5 شـــركات 

ناشئة تقودها امرأة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

إطالق النسخة الثانية من برنامج ستاندرد تشارترد للمرأة والتكنولوجيا بالتعاون مع المجلس األعلى للمرأة

المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحرين الهجـــوم اإلرهابي الذي 
اســـتهدف قاعـــدة قـــوات حفـــظ 
الســـالم التابعـــة لألمـــم المتحدة 
بجمهوريـــة  أغلهـــوك  بلـــدة  فـــي 
مالـــي، الـــذي أســـفر عـــن مقتـــل 
وإصابـــة عـــدد من جنـــود البعثة، 
التعـــازي  خالـــص  عـــن  معربـــة 
وذوي  ألهالـــي  والمواســـاة 

الشـــفاء  وتمنياتهـــا  الضحايـــا، 
العاجل لجميع المصابين.

وأكـــدت وزارة الخارجية موقف 
مملكة البحرين الثابت والرافض 
لـــكل أشـــكال العنـــف والتطـــرف 
واإلرهاب، والداعـــي إلى تضافر 
الجهود الدولية من أجل القضاء 
على اإلرهاب وكل من يدعمه أو 

يموله.

إدانة الهجوم اإلرهابي على قاعدة قوات حفظ السالم بمالي

المنامة - مؤسسة المبرة الخليفية



قـــال وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراني عصام خلف إنه تم 
رفع الكفاءة اإلنتاجية بمركز االســـتزراع 
السمكي بمنطقة رأس حيان في الموسم 
الحالي بنســـبة 70 % عما كانت عليه في 
الموســـم الســـابق، مؤكـــدا تشـــغيل جميع 
األحواض المتاحـــة بالطاقة القصوى في 
المفقـــس الرئيـــس بالمركز إلنتـــاج يرقات 
وإصبعيات أســـماك الســـبيطي والسبريم 

والهامور.
وأوضح خلف أن “المســـاهمة في تحقيق 
األمـــن الغذائـــي ُيعـــّد من المجـــاالت التي 
تحظـــى باهتمام كبير من مملكة البحرين 
ومتابعـــة حثيثـــة من حكومتها الرشـــيدة 
لمـــا لتلـــك المجـــاالت مـــن أهميـــة بالغـــة”، 
مشـــيرا إلـــى “ما تفّضـــل به جاللـــة الملك، 
فـــي خطابـــه الســـامي فـــي افتتـــاح دور 
االنعقـــاد الثانـــي مـــن الفصـــل التشـــريعي 
الخامـــس لمجلس النواب لهـــو خير دليل 
الغذائـــي  باألمـــن  اهتمـــام جاللتـــه  علـــى 

لشعب البحرين والمقيمين فيها”.
كما أشـــاد خلـــف بجهود اللجنـــة الوزارية 
للمشـــروعات التنمويـــة والبنيـــة التحتية 
برئاســـة نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
الشـــيخ خالد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، في 
الحفـــاظ على الثـــروة الســـمكية، بوصفها 
ا مـــن عناصر األمـــن الغذائي  عنصـــًرا مهمًّ
فـــي مملكـــة البحريـــن، وتكثيـــف الجهود 
حتى يكـــون االســـتزراع الســـمكي خياًرا 
ـــا ناجًحـــا يلبـــي  رئيًســـا وبديـــاًل اقتصاديًّ
المتزايـــدة،  االســـتهالكية  االحتياجـــات 
إضافـــة إلـــى توجيهاته بتشـــجيع القطاع 
الخـــاص على االســـتثمار في االســـتزراع 
البحـــري عبـــر اقتراح المواقـــع الجغرافية 
المناســـبة إلقامـــة مثل هذه المشـــروعات 

ومواصفـــات  المطلوبـــة  ومســـاحاتها 
إنشـــاء األحواض وتوفير البيئة المالئمة 
لألســـماك، وتوســـيع نطاق الشـــراكات مع 
الجهات ذات العالقة لتدريب المواطنين 
على تقنيات تأسيس مشروع تجاري في 

هذا المجال.
فـــي  ممثلـــة  الـــوزارة،  “إن  قائـــال  وتابـــع 
البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة  وكالـــة 
وبحكـــم اختصاصاتهـــا ووفًقـــا للواجبات 
بموجـــب  بهـــا  المناطـــة  والمســـؤوليات 
فـــي  بهـــا  المعمـــول  واألنظمـــة  القوانيـــن 
المملكـــة فإنها تســـعى جاهدة في ســـبيل 
األمـــن  لتحقيـــق  الُســـبل  أفضـــل  إيجـــاد 
الغذائي وضمان استدامته واستمراريته 
التـــي تعـــود بالمنفعـــة علـــى جميـــع أفراد 

المجتمع”.
وأكـــد خلف خالل زيـــارة ميدانية قام بها 
بمعيـــة وكيـــل الـــوزارة للزراعـــة والثـــروة 
البحرية نبيل محمد أبوالفتح والمستشار 
مديـــر  والغـــاز  للنفـــط  الوطنيـــة  بالهيئـــة 
مشروع االستزراع السمكي حسين جعفر 
مكي وعدد من مسؤولي الوزارة أن “رفع 

الكفـــاءة اإلنتاجيـــة يأتي ضمن الشـــراكة 
اإلســـتراتيجية بين الوزارة وهيئة النفط 
والغـــاز، التي تهدف الى رفـــع اإلنتاج من 
اليرقات واإلصبعيات من أنواع األســـماك 

التجارية إلى 5 ماليين سنويا”.
وقـــال إن هـــذه الشـــراكة االســـتراتيجية 
قـــد ســـاهمت فـــي تطويـــر وحـــدة إنتـــاج 
الغـــذاء الحـــي لرفـــع مســـتويات اإلنتـــاج 
ليتم اســـتخدامها كغذاء طبيعي ليرقات 
األســـماك التي تحتاج إلـــى رعاية خاصة؛ 
لتعزيـــز النمـــو الســـليم لمطابقة السلســـلة 
الغذائيـــة الطبيعيـــة فـــي البيئـــة البحرية 
بحـــث يتم إنتاج 3 أطنـــان من الدولبيات 
وألف لتر من الطحالب الخضراء المكثفة 
إضافـــة إلى ما يقارب 3 ماليين يرقة من 

ربيان الموالح يوميا.
اســـتكمال  إلـــى  خلـــف  الوزيـــر  وأشـــار 
الشراكة مع هيئة تايوان للتعاون الدولي 
إلنتاج أنواع جديدة كالميد والشعري في 

موسم االستزراع الحالي.
كمـــا أكـــد الوزيـــر خلـــف أنـــه تـــم “إطـــالق 
منطقة غميس للمستثمرين في األقفاص 

العائمـــة؛ لتســـتفيد مـــن اإلنتـــاج المتزايد 
مـــن اإلصبعيـــات المحلية كما تـــم تطوير 
محطة ضخ مياه البحر الرئيســـة لتواكب 
اإلشغال المستمر لمرافق مركز االستزراع 
إضافة الـــى خطوط مقـــل وتعقيم المياه 

عبر المرشحات الرملية”.
البيئـــة  توفيـــر  علـــى  “نعمـــل  وأضـــاف 
االســـتثمارية المناســـبة، عبـــر المســـاهمة 
فـــي تقديـــم المشـــورة الفنيـــة لمســـاعدة 
الشركات المحلية في إطالق مشروعاتها 
في المزارع البرية التي تم تســـويتها في 

المركز الوطني لالستثمار”.
مـــن جهته، أكـــد وكيـــل الزراعـــة والثروة 
البحريـــة أبوالفتـــح أن قطاع االســـتزراع 
ضمـــن  مهًمـــا  محـــوًرا  “يشـــكل  الســـمكي 
اســـتراتيجية الـــوزارة التـــي تأتـــي دعًمـــا 
لتوجهـــات الحكومـــة الموقـــرة بتحقيـــق 
األمن الغذائي لمملكة البحرين، خصوًصا 
أن قطـــاع الثـــروة الســـمكية يعـــد مرتكًزا 
مهًمـــا ضمـــن مصـــادر الغـــذاء للمواطنين 

والمقيمين في المملكة”.
الجهـــود  “اســـتمرار  أبوالفتـــح  أكـــد  كمـــا 

الســـتقطاب مزيـــد مـــن شـــركات القطـــاع 
الخـــاص إلطالق مشـــروعات اســـتثمارية 
مـــن شـــأنها تعظيـــم اإلنتـــاج المحلـــي من 
األســـماك بما يحقق االكتفـــاء الذاتي في 
المملكة وادخال القطاع الخاص كشريك 
االســـتزراع  مشـــروعات  فـــي  اساســـي 
الســـمكي وتوفيـــر أراضي للمســـاهمة في 
هـــذا الجانـــب بمـــا يعـــود علـــى االقتصاد 

الغذائي بالمنفعة والتنمية”.
وقـــال “تـــم االنتهـــاء حاليـــا مـــن تســـوية 
المرحلة األولـــى من األراضي المخصصة 
لالستثمار في مجال االستزراع السمكي 
فـــي منطقـــة رأس حيـــان وهـــي 5 قطـــع 
شـــركات   5 الســـتيعاب  تمهيـــدا  أراض 
اســـتثمارية إلطالق المشروعات الخاصة 
للحجـــم  للوصـــول  اإلصبعيـــات  بتربيـــة 

التجاري وامداد األسواق المحلية”.
وأضـــاف أن “من أبرز المهمات التي نعمل 
عليهـــا إدخـــال عناصر مهنيـــة ذات كفاءة 
وتقنيـــات عالية تســـهم فـــي تنمية قطاع 

االستزراع السمكي”.
كمـــا أكـــد أبوالفتـــح أن الوكالـــة قطعـــت 

شـــوطا مهما في مجال األبحاث المتعلقة 
باألعالف وهو أمر يسهم كذلك في تنمية 

وتطوير االستزراع السمكي”.
وقـــال أبوالفتح يتم حاليا دراســـة مواقع 
مقترحة لمشــــروع االســـتزراع الســـمكي؛ 
مـــن أجـــل تحقيـــق األمـــن الغذائـــي مـــن 
الناحيتيـــن الفنيـــة والتخطيطية والتأكد 
مـــن عـــدم تعارضهـــا مـــع ملكيـــات أخـــرى 
ومـــدى تأثيرهـــا علـــى البيئـــة البحرية، إذ 
تبلـــغ مســـاحة المواقـــع البحريـــة حوالـــي 
30 إلـــى 40 هكتـــارا، كما تمت استشـــارة 
معهـــم  والمتابعـــة  الخدميـــة  الجهـــات 
للحصـــول علـــى الموافقـــة النهائيـــة مـــن 
قبلهـــم الســـتكمال إجـــراءات تخصيـــص 
االســـتزراع  لمشـــروع  البحريـــة  المواقـــع 

السمكي”.
واختتـــم أبـــو الفتـــح حديثـــه قائـــال “إننـــا 
بصدد إنشـــاء شـــركة بالتعـــاون مع الهيئة 
مجـــال  فـــي  والغـــاز  للنفـــط  الوطنيـــة 
االســـتزراع الســـمكي وهي خطوة تسهم 

في مجال األمن الغذائي في البحرين”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

رفع الكفاءة اإلنتاجية لمركز االستزراع السمكي 70 %
ــري ــع ــش ــد وال ــي ــم ــاج ال ــتـ ــي” إلنـ ــ ــدول ــ ــاون ال ــع ــت ــل ــوان ل ــ ــاي ــ ــع “ت ــة مـ ــراكـ خــلــف: شـ
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أبوالفتح: االستفادة من “تايوان” بالزراعة والثروة السمكية
دراســـة فـــرص تدريـــب البحرينييـــن واالســـتفادة مـــن التقنيـــات الحديثـــة

بحث وكيـــل الزراعة والثروة البحرية 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراني نبيـــل أبوالفتح 
االســـتفادة مـــن خبـــرات تايـــوان فـــي 

قطاعي الزراعة والثروة السمكية. 
جـــاء ذلك لـــدى اســـتقباله فـــي مكتبه 
التمثيـــل  مكتـــب  رئيـــس  بالبديـــع، 
التجـــاري لتايـــوان ODI SUN والوفد 
المرافـــق، وبحضـــور الوكيل المســـاعد 
لشؤون الزراعة عبدالعزيز عبدالكريم، 
والقائـــم بأعمـــال مديـــر إدارة الثـــروة 

السمكية عمار ياسر.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب أبوالفتح 
التجـــاري  التمثيـــل  مكتـــب  برئيـــس 
معبـــًرا  المرافـــق،  والوفـــد  لتايـــوان 
عـــن تقديـــره للتعـــاون المشـــترك بيـــن 
الجانبيـــن بما يســـهم في دعـــم جهود 
الوكالـــة فـــي إطـــالق المبـــادرات التي 
بالقطاعـــات  النهـــوض  شـــأنها  مـــن 
وهـــي  الغذائـــي،  باألمـــن  المرتبطـــة 

الجهود التي تحظى بمتابعة مستمرة 
من وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 

والتخطيط العمراني عصام خلف. 
واســـتذكر التعـــاون في مجـــال توفير 
عـــالوة  الحديثـــة،  الزراعـــة  تقنيـــات 
على التعـــاون الذي تم العـــام الماضي 
علـــى صعيـــد تدريـــب مجموعـــة مـــن 
البحرينييـــن على تقنيات االســـتزراع 
شـــملت  تدريبيـــة  بـــدورة  الســـمكي 
جوانـــب نظيـــرة فـــي البحريـــن عالوة 

على التدريب العملي في تايوان. 

واستعرض أبوالفتح الجهود المبذولة 
لتنفيذ مشـــروعات تسهم في تحقيق 
األمن الغذائي انطالقا من التوجيهات 
عاهـــل  لـــدن  مـــن  الســـامية  الملكيـــة 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وذلك بإنشاء شركة 
حكومية تحتضن جميع المشـــروعات 
التـــي ســـيتم تدشـــينها فـــي المواقـــع 
تخصيصهـــا  تـــم  والتـــي  المختلفـــة، 
الغذائـــي  األمـــن  مشـــروعات  إلقامـــة 
فـــي إطار تنفيـــذ التوجيهـــات الملكية 

السامية بشأن األمن الغذائي.
وأوضح أن الشركة الحكومية المزمع 
الزراعـــة  تأسيســـها ســـتضم قطاعـــي 
الســـمكي،  واالســـتزراع  تربـــة  بـــدون 
الشـــركة  تســـاهم  أن  المؤمـــل  ومـــن 
اإلنتـــاج  مســـتوى  ورفـــع  زيـــادة  فـــي 
 10 نســـبته  بمـــا  والســـمكي  الزراعـــي 
% بالنســـبة لإلنتـــاج الزراعـــي لتصبح 
نســـبة المســـاهمة 20 % مـــن االكتفاء 
لإلنتـــاج  بالنســـبة   % و12  المحلـــي، 
الســـمكي لتصبح نســـبة المساهمة 62 

% من االكتفاء المحلي.
االســـتعداد  التايوانـــي  الوفـــد  وأكـــد 
لتقديم الدعم الفني الالزم في مجالي 
الزراعـــة مـــن دون تربـــة واالســـتزراع 
الســـمكي، مؤكـــًدا االســـتعداد لتوفيـــر 
الخبـــرات التايوانيـــة الالزمـــة إلنجاح 

المساعي.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بلدية الشمالية

أطلقـــت بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية 
البلـــدي  المجلـــس  مـــع  بالتعـــاون 
البيئـــة  علـــى  للمحافظـــة  حملتهـــا 
لغـــات   9 بــــ  وجمالهـــا  ونظافتهـــا 
منهـــا: )إنجليـــزي، هنـــدي، فلبينـــي، 
أردو، وبنغالـــي( اســـتكماالً لحملتهـــا 
)نبيهـــا حلـــوة ونظيفـــة(،  الوطنيـــة 
وذلك بمشـــاركة مجتمعية مع مركز 
التابـــع  الجاليـــات  لتوعيـــة  بصائـــر 
لوزارة العدل والشـــؤون اإلسالمية 
بأهميـــة  منهـــا  إيمانـــا  واألوقـــاف، 
مشـــاركة كافة أطياف المجتمع في 
هذه الحمـــالت الوطنية المســـتمرة 
والتي تهدف إلـــى توعية المقيمين 
مـــن الجاليـــات الوافدة إلـــى أهمية 
الحفـــاظ علـــى المكتســـبات البيئية 
التـــي أنجزتها مملكـــة البحرين في 

السنوات الماضية.
وتهـــدف الحملة لتوعيـــة الجاليات 
بقانـــون النظافـــة العامة رقـــم )10( 
لســـنة 2019 للحـــد والقضـــاء علـــى 
الشـــوارع  فـــي  المخلفـــات  إلقـــاء 
والطرقـــات والشـــواطئ واألماكـــن 

العامة والساحات المفتوحة.
وصرحت مدير عام بلدية المنطقة 
الشـــمالية المهندســـة لمياء الفضالة 
بأن مشاركة أفراد الجاليات الكريمة 
لهـــا أهميـــة كبيرة؛ كونها تســـتهدف 
شريحة واسعة ومهمة من مكونات 
البـــالد، مركـــزة علـــى المنظـــر العام 
شـــمولية،  أكثـــر  بشـــكل  للمنطقـــة 
المخالفـــات،  نســـب  مـــن  بالتقليـــل 
ونشر الوعي بالسلوكيات الخاطئة 

وآثارها السلبية.

“الشمالية”: حملة توعية 
بالنظافة بـ 9 لغات

تكثيف الرقابة ومحاسبة المخالفين على ساحل كرباباد
بـــوزارة  البلديـــات  شـــؤون  وكيـــل  قـــام 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل 
ألمانـــة  العـــام  المديـــر  بمعيـــة  خليفـــة 
العاصمة محمد الَســـهلي بزيارة لســـاحل 
كربابـــاد لمتابعـــة أعمـــال التنظيـــف على 

الساحل.
الـــوزارة  أن  إلـــى  الشـــيخ محمـــد  وأكـــد 
حريصة على نظافـــة الواجهات البحرية 
فـــي المملكـــة تعزيـــزا للتنميـــة الحضرية 
والمســـتدامة وحفاظا على المنظر العام 
في إطار الحرص على نظافة الســـواحل 
وخلـــق بيئـــة نظيفـــة وصحيـــة، موجهـــا 
فريـــق العمـــل إلى تكثيـــف الرقابـــة على 
ســـاحل كرباباد ورصد جميـــع المخالفات 

حيـــال  القانونيـــة  اإلجـــراءات  واتخـــاذ 
المخالفين.

وذكـــر الَســـهلي أن أمانـــة العاصمة تقوم 
بجهـــود حثيثـــة لرصـــد المخالفـــات على 
ســـاحل كرباباد، وتنظـــم حمالت تنظيف 
علـــى فترتيـــن يوميـــا إلزالـــة المخالفات 
الموجـــودة علـــى الســـاحل الناتجـــة عـــن 

أعمـــال الجرف في المنطقة، إذ تتم إزالة 
نحو 10 شحنات يوميا.

وبحســـب قانون رقم )20( بشـــأن حماية 
الشواطئ والســـواحل والمنافذ البحرية 
فإنـــه ال يجـــوز التعـــدي علـــى الشـــواطئ 

المشـــار  البحريـــة  والســـواحل والمنافـــذ 
إليهـــا في هذا القانون وفي حال حصول 
التعـــدي تقـــوم البلديـــة بإزالتهـــا إدارًيـــا 
المخالـــف  نفقـــة  علـــى  الجبريـــة  بالقـــوة 

بحسب ما تتطلبه المصلحة العامة.

تقـــوم  العاصمـــة  أمانـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
الخليـــج  مدينـــة  شـــركة  مـــع  بالتنســـيق 
لوضـــع  الميدانيـــة  المســـوحات  بإجـــراء 
تصور عـــن حجـــم النفايـــات والمخلفات 
على الشـــريط الســـاحلي وذلـــك لتحديد 

مهيبـــة  والنفايـــات،  المخلفـــات  كميـــات 
التعـــاون  والمقيميـــن  بالمواطنيـــن 
للمحافظة على البيئة البحرية واالبتعاد 
عـــن الســـلوكيات التي تؤثر علـــى الحياة 

الفطرية ومصائد األسماك.

المنامة - أمانة العاصمة

أمانة العاصمة 
تزيل 10 

شحنات يوميا 
من المخلفات 

بالمنطقة
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“بيت األسرة” مستمر في تمويل المسجلين في “خطوة”
حميـــدان يشـــيد بتوجيـــه ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء بإتاحـــة ممارســـة التجـــارة عبـــر البرنامـــج

 أشـــاد وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
األســـرة  بيـــت  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
للتمويل متناهي الصغر جميل حميدان، 
وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة، بتوجيه ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، بإتاحة إمكان االختيار لممارسي 
نشاط البيع عن طريق اإلنترنت ونشاط 
لالنضمـــام  المواطنيـــن،  مـــن  “الطاهـــي” 
رســـوم  أيـــة  دون  المجانـــي  الطوعـــي 
لبرنامـــج “خطوة للمشـــروعات المنزلية” 
التابع للوزارة واالســـتفادة من مميزاته، 
والتي من ضمنها االستفادة من خدمات 
األســـرة للتمويـــل متناهي الصغـــر، التي 
تمـــول رواد األعمـــال واألســـر المنتجـــة 
المسجلين في البرنامج بهدف تمكينهم 
اقتصادًيا وتأســـيس مشروعات منتجة 

خاصة بهم.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية 
لبيت األســـرة للتمويل متناهـــي الصغر، 
ومجلس إدارة بيت األســـرة األول للعام 
الحالـــي 2021، الذي عقد أمس برئاســـة 
وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية، عبر 

تقنية االتصال المرئي، وبحضور كل من 
نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة مصطفى 
السيد، والرئيس التنفيذي لبيت األسرة 

خالد عتيق، وأعضاء مجلس اإلدارة.
وأكد حميدان أن بيت األســـرة للتمويل 
تقديـــم  فـــي  مســـتمر  الصغـــر  متناهـــي 
غيـــر  والخدمـــات  الماليـــة  التمويـــالت 
الماليـــة لمختلـــف مجـــاالت مشـــروعات 
رواد األعمال واألســـر المنتجة متناهية 
الصغـــر المســـجلين في برنامـــج “خطوة 
للمشـــروعات المنزليـــة”، وفًقـــا لمـــا كان 
ينفـــذه ضمـــن أهدافه منذ تأسيســـه في 
العـــام 2010،  باإلضافة إلى زيادة أعداد 
المســـتفيدين من خدمات البيت وتهيئة 
الظـــروف المالئمة لهـــم، مشـــيًرا إلى أن 
بيت األســـرة مستعد الســـتقبال طلبات 
الراغبيـــن بتأســـيس أعمالهـــم الصغيـــرة 
أو متناهيـــة الصغـــر من خـــالل التعاون 
بيـــن بيـــت األســـرة وبرنامـــج “خطـــوة”؛ 
سعًيا لتمكين األســـر الراغبة في تطوير 
المعيشـــي،  مســـتواها  ورفـــع  مهاراتهـــا 
وكذلـــك األفـــراد من الباحثيـــن عن عمل 
أو األرامل وغيرهـــم من تحقيق الدخل 

المســـتدام وتحســـين مســـتوى حياتهم 
باالعتماد على العمل المنتج والمتطور.

وتم خـــالل االجتماع اســـتعراض تقرير 
األداء السنوي لبيت األسرة والحسابات 
المنتهيـــة  للفتـــرة  المدققـــة  الختاميـــة 
لتطويـــر  المالحظـــات  وإبـــداء   ،2020
عمل البيـــت، وتأكيد اتخـــاذ اإلجراءات 
المناســـبة بمـــا يعـــزز كفاءتـــه فـــي ظـــل 
التـــي  االســـتثنائية  الصحيـــة  الظـــروف 

استجدت بعد جائحة كورونا.
ويأتـــي تأســـيس بيـــت األســـرة للتمويل 
متناهـــي الصغـــر )بنـــك األســـرة ســـابًقا( 
بالنظـــام  تعمـــل  تمويليـــة  كمؤسســـة 

الصغـــر،  متناهـــي  للتمويـــل  اإلســـالمية 
مـــع سياســـة  متوافًقـــا  يأتـــي  أنـــه  كمـــا 
اقتصادًيـــا،  واألســـر  األفـــراد  تمكيـــن 
بإطالق قدراتهم وتحســـين مستوياتهم 
المعيشية، في إطار بنود االستراتيجية 
والتـــي   ،2030 الوطنيـــة  االقتصاديـــة 
متلقـــي  تمكيـــن  مبـــادرات  تشـــمل 
المســـاعدات االجتماعية من المواطنين 
األعمـــال،  لريـــادة  الســـبل  وتســـهيل 
منظومـــة  األســـرة  بيـــت  يســـتكمل  إذ 
الحكومـــة  توفرهـــا  التـــي  الخدمـــات 
والجهات الداعمة للمؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة في البحرين.

حميدان مترئسا االجتماع عبر تقنية االتصال المرئي

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

“الطعام ثقافة” يختتم نسخته السادسة في مركز زوار طريق اللؤلؤ
اختتـــم مهرجان طعام الثقافة موســـمه 
الســـادس مســـاء أمـــس في مركـــز زوار 
طريق اللؤلؤ بالمحرق مع فعالية جمعت 
كال من الفنانة والمصورة الفوتوغرافية 
البحرينيـــة غـــادة خنجـــي مـــع الشـــيف 
إيرفين مورالز من مطعم كانتينا كاهلو، 
بحضـــور المديـــر العام للثقافـــة والفنون 
بهيئة البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة 
هال بنت محمد آل خليفة وعدد محدود 
من المهتمين بالشأن الثقافي في مملكة 

البحرين واإلعالميين.
وشـــكرت الشـــيخة هـــال بنـــت محمد آل 
خليفة في ختام الطعام ثقافة بنسخته 
الفنانيـــن  كل  العـــام  لهـــذا  السادســـة 
والطهاة والمتابعين لهذه الفعالية، التي 
أثبتـــت عبـــر اســـتمراريتها أهميـــة هـــذه 
العالقـــة التـــي تعكس فنين مـــن التراث 

غيـــر المـــادي يجتمعـــان مًعـــا بعـــروض 
الثقافـــة  إدارة  تحـــرص  اســـتثنائية 
والفنـــون أن توثقهـــا فـــي كتاب ســـنوي 

يعكس غنى المشاركات كل عام.
خنجـــي  غـــادة  أحيـــت  الفعاليـــة  وفـــي 
المكســـيكية  الفنانـــة  إرث  بطريقتهـــا 
فريـــدة كالو عبر التوقـــف عند محطات 
بالفـــن،  كعالقتهـــا  الفنانـــة،  حيـــاة  فـــي 
حياتهـــا.  ونهايـــة  العاطفيـــة  حياتهـــا 
وعبـــرت خنجـــي عـــن ذلـــك مـــن خـــالل 
وأزيـــاء  ومفاهيميـــة  أدائيـــة  فنـــون 
خصيًصـــا  وصممتهـــا  خنجـــي  ارتدتهـــا 
لهـــذه المناســـبة مزجـــت ما بيـــن التراث 
أجـــل  ومـــن  والبحرينـــي.  المكســـيكي 
تنفيذ هذه األزياء تعاونت غادة خنجي 
بمهـــارات بحرينيـــة وحرفيين من مركز 

الجسرة.

أما الشـــيف إيرفين مورالز فقدم أطباًقا 
عكست الحضارة المكسيكية وعاصرتها 
الفنانـــة فريـــدة كالـــو وأقاليـــم مختلفـــة 
مـــن المكســـيك، كمـــا شـــارك الشـــيف مع 
الفنانة خنجي فـــي األداء الذي قدمته. 
وتخلـــل الفعاليـــة موســـيقى مكســـيكية 

واقتباسات من أقوال فريدة.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

البحرين والذكاء االصطناعي
Û  كان المنتــدى حــول الــذكاء االصطناعي في الصحافــة، وكان المنظم

الشــريك هــو العاِلــم المصري البروفيســور فــاروق الباز، وكانــت إدارة 
التظاهــرة اإللكترونيــة مــن خــالل نخبــة ال يشــق لها غبار من أســاتذة 
وعلماء عرب في دبي الشــقيقة، وكنت من المشــمولين بالتحدث في 

كلمة رئيسة عن استخدامات الذكاء االصطناعي في الصحافة.
Û  لحسن الطالع وقبل أن ينطلق المنتدى قبل أيام وجدت نفسي وجًها

لوجــه فــي حــوار اســتمر لدقائــق مــع العاِلــم العربــي فــاروق البــاز، لــم 
نتحــدث عــن المنتدى، فالشــمولية التي يحظى بهــا عاِلم مثله تفرض 
أن يكون الحديث متسابًقا مع الزمن المتاح، مع الفرص التي تضاهي 
فرًصا ذهبية أخرى إن لم نقتنصها ســنكون قد أضعنا عمًرا مخصوًما 

من عمر.
Û  ،تحدثنا عن األجيال الســابقة وحتى عن جيلنا قبل أن تتقدم العلوم

وهــل كانــت أمهاتنــا رحمــة هللا عليهــن يتصــورن قبــل 50 أو 60 عاًما 
أن الســفر ألداء فريضة الحج أو العمرة يمكن أن يســتغرق 24 ســاعة 
فقط، حيث كانت الرحلة إلى األراضي المقدسة تستغرق شهوًرا، ولم 
يتصــور أحدنــا ومثلمــا أشــار لــي العاِلم فــاروق البــاز بالعــام 1960 أن 
كائًنا من كان على كوكب األرض يمكنه تحديد مواقع سفينة الفضاء 
“أبوللــو” التــي وصلــت إلى القمر آنــذاك وعلى متنها عاِلمــان أميركيان 

كبيران.
Û  اســتقاها التــي  اإلنســان  فنــون  ولكــن  التقنيــة،  ولكــن  العلــم،  ولكــن 

مــن نضــارة عمرهــا فــي زمــان الكــون، قــد مكنــت هــذا اإلنســان مــن 
الوصــول إلــى أبعد نقطة في هــذا الكون، وها نحن في منتدى الذكاء 
االصطناعــي والصحافــة أو اســتخدامات هــذا العلــم االســتباقي فــي 
المختــارة عــن  النخبــة  الصحافــة وأجهــزة اإلعــالم، نتحــدث ضمــن 
الكيفيــة والمصيــر، عــن المــدى واألســطورة، عــن الملحمــة اإلنســانية 

والعلوم االجتماعية والطبيعية.
Û  المترادفــات كان أشــد، حيــث بيــن  التداخــل كان شــديًدا، والخلــط 

البعــض يرفــض فكرة اإلحــالل واالســتبدال بين اإلنســان واآللة، بين 
وكيــل الخالــق فــي الســماوات ووكيــل وكيــل الخالــق علــى األرض، 
بيــن الصانــع والمحرك فــي المعامل ومراكــز البحوث، وبيــن الروبوت 
المتخفــي فــي عنفوانه االفتراضــي الذي قد يتفوق علــى خالقه، لكن 

لن يتفوق بطبيعة الحال على خالق خالقه.
Û  النظريــات المتعاكســة تختلــف في طبيعتهــا وجوهرها عــن التناضح

العكســي أو األوانــي المســتطرقة فــي خلقهــا األول، أو فــي مداوالتها 
المعمليــة القديمة، االتجاهات عندما تتعاكس تســتطيع تكوين طاقة 
حركة، حالة معتبرة من التكوين بعد أن نمر مرور الكرام على “حالة” 
بــدء التكويــن، برمجة تصرفــات لم تخطر على بــال لكنها تمكنت من 

كسب احترام العالم لها.
Û  الصحافــة عمــل إبداعــي إنســاني خالــص، والــذكاء االصطناعــي علم

متقدم إبداعي متنافس وبقوة مع اإلنســان في خلقه، واإلنســان في 
ســرعة حركته، واإلنســان في مســتوى إبداعه، هذا ما يمكن أن نصل 
إليه عندما يكون للذكاء االصطناعي مكاًنا بين صحافيي هذه األيام، 
بيــن زعمــاء األقــالم المهــددة، وأباطرة الحــروف المســتمتعة بحالتها 

الفنية الخالصة.
Û  الصحافــة ال تختفــي ولــن، والتطــور الــذي تشــهده ســواء مــن عصــر

المطابع التقليدية القديمة أو عند صف الحروف بالرصاص، أو عندما 
دخــل الكومبيوتــر والحاســوب علــى الخــط، أو بعــد ثــورة االنترنــت، 
جميعها خطوات قطعها مشهد التطور اإلعالمي في أقل من 4 عقود، 
وال أحد يستطيع التكهن في العقود األربعة المقبلة إذا ما كانت ثورة 
المعلومــات ســوف تمــارس ســطوتها عنــد القفــز بمهنــة الصحافــة من 
منطقة عبقرية غير ثابتة، وغير مســتقرة، وغير واثقة من مســتقبلها 
إلى منطقة عبقرية أخرى قد نشــهد فيها اختفاء الصحافي بمفهومه 

الحاضر، وشكله الراهن، وخصوصيته الضوضائية الراهنة.

2020د. عبد اهلل الحواج فـــي  ــا  ــًص ــي ــرخ ت  67  :”^“ لــــ  ــي  ــانـ ــزيـ الـ

عدد المصانع يقفز إلى 996 مصنًعا

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  كشـــف 
والســـياحة زايد الزيانـــي عن أن إدارة 
التنميـــة الصناعيـــة بالـــوزارة أصدرت 
 67 مجموعـــه  مـــا   2020 العـــام  فـــي 
مجمـــوع  ليبلـــغ  صناعًيـــا  ترخيًصـــا 
مملكـــة  فـــي  المرخصـــة  المصانـــع 
البحرين إلى 996 مصنًعا في مختلف 

القطاعات الصناعية.
قطاعـــات:  التراخيـــص  وشـــملت 
والبالســـتيك،  البتروكيماويـــات 
األثـــاث  واأللمنيـــوم،  الهندســـية 
والدوائيـــة،  الغذائيـــة  والخشـــب، 
والمالبـــس والمنســـوجات، وقد بلغت 
قيمـــة االســـتثمارات التقديريـــة فيها 
3,122,114,188 ديناًرا بحرينًيا منها 
46,781,421 دينـــاًرا بحرينًيـــا خـــالل 
العام الماضي فقط، كما أســـهمت تلك 
المصانع فـــي توظيف 66334 موظفا 
تقريًبـــا مـــن بينهم مـــا يناهـــز 20500 
تلـــك  بيـــن  ومـــن  بحرينـــي،  موظـــف 
المصانـــع المرخصـــة تـــم إصـــدار 203 
شـــهادات لتســـجيل عالمـــة صنع في 

البحرين خالل العـــام الماضي لصالح 
169 منشأة صناعية.

خـــاص  حـــوار  فـــي  الوزيـــر  وأبلـــغ 
لملحـــق “أضـــواء البـــالد” لعـــدد شـــهر 
أبريـــل أن الـــوزارة تمضـــي قدًمـــا فـــي 
تســـهيل اإلجراءات الرســـمية المتبعة 
وإعطـــاء  األعمـــال  لبـــدء  للترخيـــص 
بعض االمتيـــازات للمصانع كالحصول 
علـــى اإلعفاء الجمركي على مدخالت 
الصناعة لجميـــع القطاعات الصناعية 
اإلعفـــاء  ويشـــمل  المملكـــة،  فـــي 
الجمركـــي جميـــع مدخـــالت الصناعة 
مـــن اآلالت والمعـــدات والمـــواد الخام 
األولية والمواد النصف مصنعة ومواد 
التعبئة والتغليف وقطع الغيار الالزمة 
مباشـــرة في اإلنتاج الصناعي، كما تم 
أخيرا تحويل بقية الخدمات اليدوية 
لضمـــان  إلكترونيـــة  خدمـــات  إلـــى 
توفير جميـــع الخدمات للمســـتثمرين 
والســـرعة  بالســـهولة  الصناعييـــن 

الممكنة وبالجودة المطلوبة.
ولفـــت الوزيـــر إلـــى أن رؤيـــة مملكـــة 
البحريـــن 2030 تمثـــل توجًها واضًحا 

لتقليـــل االعتمـــاد علـــى النفـــط والغاز 
والتحرك نحو اقتصاد يقوده التصنيع 
واإلنتاج والتنافســـية على المســـتوى 
العالمـــي، ومـــن هـــذا المنطلـــق قامـــت 
وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
اســـتراتيجيتها  لتحديـــث  باإلعـــداد 
الصناعية لألعـــوام المقبلة، ولعل أبرز 
مالمح تلك االستراتيجية هي السعي 
البحريـــن  مملكـــة  تنافســـية  لزيـــادة 
لبـــدء األعمال فيهـــا وتفريـــع وتطوير 

صناعاتها وزيادة صادراتها المحلية.

وفـــي اتجـــاه رده علـــى ســـؤال يتعلق 
بمؤشـــرات تنميـــة القطـــاع الصناعي، 
قـــال إنـــه تـــم اعتمـــاد عدد مؤشـــرات 
األداء لمتابعـــة تحقيق جميع أهدافها 

وفق اإلطار الزمني المرصود.
يتـــم  التـــي  المؤشـــرات  أبـــرز  ولعـــل 
ســـنوي  ربـــع  أســـاس  علـــى  متابعتهـــا 
زيادة عـــدد التراخيـــص الصناعية، إذ 
يتم حصر عـــدد التراخيص الصناعية 
وحجـــم  نموهـــا،  ومعـــدل  الصـــادرة 
االســـتثمارات الصناعيـــة، وتســـتهدف 
االســـتثمارات  زيـــادة حجـــم  الـــوزارة 
المبالـــغ  قيمـــة  وترصـــد  الصناعيـــة 
المستثمرة في قطاع الصناعة، عالوة 
على مؤشـــر نسبة القســـائم الصناعية 
الصـــادرات  وزيـــادة  المخصصـــة، 

الصناعية.
فـــإن اإلصالحـــات  آخـــر،  مـــن جانـــب 
األخيـــرة  القانونيـــة  والتعديـــالت 
والتســـجيل  الشـــركات،  لتشـــريعات 
اإلنترنـــت،  عبـــر  المعامـــالت  وإتمـــام 
كلهـــا تصـــب فـــي دعـــم رواد األعمـــال 

وتأسيس األعمال في البحرين.

زايد الزياني

سعيد محمد



علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  قـــال 
الخيـــري  العمـــل  “إن  العصفـــور 
واإلنســـاني هـــو واجـــب تكليفي 
ســـمات  أحـــد  وهـــو  وتكافلـــي، 
المجتمع البحريني، ولنا في ذلك 
قدوة بعاهل البالد جاللة الملك، 
الراعـــي األول لألعمـــال الخيرية 
الفخريـــة  برئاســـته  واإلنســـانية 
لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 

اإلنسانية”.
جاء ذلك أثناء توزيع المحافظة 
الســـالل الرمضانية ضمن العادة 
التي جـــرت عليها في الســـنوات 
الماضيـــة بمناســـبة حلـــول شـــهر 
رمضان الكريم، وامتداًدا للحملة 
ودعًمـــا  خيـــر”  “فينـــا  الوطنيـــة 
الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  لمبـــادرة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الشـــباب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
اإلنسانية ســـمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة.
وأضاف العصفور أنه من منطلق 
تأكيـــد الشـــراكة المجتمعيـــة مع 
قامـــت  الخيريـــة،  الجمعيـــات 
المحافظة بتوزيع الدفعة األولى 

والتي تضمنت 300 سلة غذائية 
لــــ 6 جمعيات خيرية واجتماعية 
للرعايـــة  الكوثـــر  وهـــي جمعيـــة 
االجتماعية، دار الكرامة للرعاية 
القريـــة  جمعيـــة  االجتماعيـــة، 
الخيرية، جمعية القدم الخيرية، 
جمعية كـــرزكان الخيرية، أهالي 
مدينة ســـلمان، وذلـــك للتواصل 
والتوزيـــع على األســـر المتعففة، 
والمتضررة من تداعيات تفشـــي 
جائحـــة كورونـــا، وهـــو مـــا يمثل 
والترابـــط  التكافلـــي  المجتمـــع 

االجتماعي.
وسوف تستمر مبادرة المحافظة 
فـــي توزيـــع دفعـــات أخـــرى مـــن 
السالل الغذائية على الجمعيات 
الخيرية قبل حلول شهر رمضان 

المبارك.

توزيــــع الســـالل الرمضانيــة 
امتداد لدعم “فينا خير”

local@albiladpress.com
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غرة رمضان الثالثاء فلكيا... والحجري: سنصوم 30 يوما
قـــال الباحـــث الفلكـــي علـــي الحجري 
إن قمـــر شـــهر رمضان المبارك ســـوف 
للحســـاب  وفقـــا  بالشـــمس  يقتـــرن 
الســـطحي ألفـــق مملكـــة البحرين في 
يوم االثنين 12 أبريل 2021 في تمام 
الســـاعة )04:19( صباحـــا، ويســـتحيل 
الرؤيـــة العينيـــة المجـــردة فـــي ذلـــك 

اليوم في المنطقة.
وأشـــار الحجـــري إلـــى أن آخـــر رؤيـــة 
عينيـــة لقمـــر شـــهر شـــعبان المتناقص 
ســـيكون قبـــل شـــروق الشـــمس يـــوم 
الســـبت 10 أبريـــل 2021 ليغيـــب عن 
ســـاعة و42  أيـــام و12   3 لــــ  األنظـــار 

دقيقة ويعاود بالظهور من بعد غروب 
شـــمس فـــي مســـاء يـــوم الثالثـــاء 13 
أبريل 2021 في تمام الساعة )06:01( 

مساء.
وختـــم الحجري بأن ســـيناريو تحديد 
غرة شهر رمضان المبارك بمشيئة هللا 
تعالـــى وفقـــا للمعيار الفلكي ســـيكون 
بتاريـــخ 13 أبريل، بينما ســـيكون غرة 
الشـــهر المبـــارك وفقـــا لمعيـــار الرؤيـــة 
المقبـــل،  أبريـــل   14 بتاريـــخ  العينيـــة 
رمضـــان  شـــهر  طـــول  أن  وباالتفـــاق 
المبـــارك التمام، أي 30 يوما، وكل عام 

وأنتم بألف خير.

انتخبـــت الجمعية العامـــة للمركز 
لحقـــوق  األوروبـــي  الخليجـــي 
األول  أمـــس  باإلجمـــاع  اإلنســـان 
)أون الين( اإلعالمية والصحافية 
الزميلـــة بـــدور المالكـــي لمنصـــب 
المـــرأة  “حقـــوق  لدائـــرة  مديـــر 
والطفل” بالمركز الذي يتخذ مقره 
فـــي العاصمـــة البريطانيـــة لنـــدن 
بوصفه مركـــزا عالميـــا متخصصا 
بحقـــوق اإلنســـان ومســـجال فـــي 

لندن.
واإلعالميـــة المالكـــي عضـــو فـــي 
البحرينيـــة،  الصحفييـــن  جمعيـــة 
“البـــالد”  صحيفـــة  فـــي  وتعمـــل 
البحرينيـــة ومديـــرة مكتب مجلة 
وهـــي  البحريـــن،  فـــي  “ســـيدتي” 
متخصصـــة  ســـعودية  مجلـــة 
المـــرأة والطفـــل تصـــدر  بشـــؤون 
باللغتين العربية واإلنجليزية قبل 
أكثر من 40 عاما، ولها مكاتب في 
كل دول العالـــم، وهي أيضا عضو 

في شبكة المحررين الدولية.
والمالكـــي ناشـــطة معروفـــة فـــي 
المـــرأة والطفـــل وتحمـــل  مجـــال 
علـــم  فـــي  الماجســـتير  شـــهادة 
االجتمـــاع مـــن جامعـــة القاهـــرة، 
الجوائـــز  مـــن  العديـــد  وحـــازت 
المحليـــة والخليجيـــة والعالميـــة، 
الدراســـات  مـــن  العديـــد  ولهـــا 
والبحـــوث والمشـــاركات المحلية 
والخليجية والعالمية المتخصصة 

بالمرأة والطفل.

“الخليجي األوروبي لحقوق اإلنسان” ينتخب 
الزميلة المالكي مديرا لـ “المرأة والطفل”

“األهلية” تطلق إستراتيجيتها الجديدة لـ 5 أعوام مقبلة
تركـــز علـــى التعليـــم اإللكترونـــي واقتصـــاد المعرفـــة والشـــراكة المجتمعيـــة

األهليـــة  الجامعـــة  أطلقـــت 
لألعـــوام  الجديـــدة  اســـتراتجيتها 
 ،)2025  -  2021( المقبلـــة  الخمســـة 
إذ تســـعى الجامعـــة مـــن خاللها إلى 
تحقيق مزيد من اإلنجازات العلمية 
األهـــداف  يخـــدم  بمـــا  والتعليميـــة 
الوطنيـــة، ويعـــزز مـــن دور الجامعة 
فـــي تحقيـــق رؤيـــة البحريـــن 2030 

في البعد التعليمي.
وتركز االســـتراتيجية التي اعتمدها 
علـــى  أخيـــرا  الجامعـــة  مجلـــس 
تعزيـــز التمّيـــز النوعي فـــي مجاالت 
فـــي  المتمثلـــة  الرئيســـة  أدائهـــا 
تعزيـــز اكتشـــاف المعرفـــة ونشـــرها 
الهادفـــة  المشـــاركة  خـــالل  مـــن 
والعلميـــة  الفكريـــة  المجـــاالت  فـــي 
والثقافيـــة باالســـتناد إلـــى مفاهيـــم 
وأطـــر البحث العلمـــي الحديثة، إلى 
جانـــب تقديـــم تعليم عالـــي الجودة 
بمســـتويات عالميـــة تواكب مختلف 
المســـتجدات العلميـــة واألكاديميـــة 
والمهنية، وأخيرا المســـاهمة الفاعلة 
فـــي تطويـــر مجتمع نابـــض بالحياة 
عبر التميز في دعم التنمية الوطنية 
واالجتماعية ضمن سياسة الشراكة 
المجتمعية التي تعتني بها الجامعة.
رئيـــس  المؤســـس  الرئيـــس  وأكـــد 
األهليـــة  الجامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس 
عبـــدهللا الحـــواج أهميـــة األهـــداف 
االستراتيجية التي تضمنتها الخطة 
والتـــي  الجديـــدة،  االســـتراتيجية 
تم اســـتلهامها مـــن توجيهات عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة والرؤى المتقدمة 
لولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة وجهود الحكومة 
برئاســـة سموه السيما وزارة التربية 

والتعليم ومجلس التعليم العالي.
وشـــدد الرئيـــس المؤســـس علـــى أن 
اهتمـــت  االســـتراتيجية  األهـــداف 
بتهيئة الطالب إلى اقتصاد المعرفة 
العمـــل  أســـواق  فـــي  والمنافســـة 
المحلية والعالمية وتحســـين نوعية 
التعليـــم فـــي الجامعـــة مـــن خـــالل 
اطـــالع أعضـــاء الهيئـــة األكاديميـــة 
على الخبرات المستجدة ومزيد من 

االنفتاح على سوق العمل.
ونـــوه الحـــواج بتألـــق الجامعـــة في 
مجـــال التعلم اإللكترونـــي التفاعلي 
وتســـهيل الوصول السريع والشامل 
للتعلم، باإلضافـــة إلى تنويع مصادر 
الحصـــول علـــى المعرفـــة وتنميتها، 
علـــى  البنـــاء  أهميـــة  علـــى  مشـــددا 
فـــي  تحققـــت  التـــي  اإلنجـــازات 
مجاالت اهتمامات الجامعة الرئيسة 
المتمثلـــة بالتعليـــم، والبحث العلمي 

والشراكة المجتمعية.
وأكـــد أن الجامعـــة تهـــدف لتوفيـــر 
التعليـــم  مـــن  مســـتوى  أفضـــل 
لطلبتهـــا، وتشـــجيعهم على االعتماد 
إلدراك  وإلهامهـــم  مواهبهـــم،  علـــى 
إمكاناتهـــم، الفتـــا إلـــى أن خريجـــي 
الجامعة من المتميزين والمطلوبين 
علـــى  ســـواًء  العمـــل  ســـوق  فـــي 
المســـتوى الوظيفـــي أو فـــي مجـــال 

ريادة األعمال.
نـــوه رئيـــس الجامعـــة  مـــن جانبـــه، 
أســـاتذة  بجهـــود  العالـــي  منصـــور 
الجامعـــة وطلبتهـــا والخريجين في 
الجديـــدة،  االســـتراتيجية  انجـــاز 
طلبـــة  بمشـــاركة  اعتـــزازه  مبديـــا 
الطالبـــي  المجلـــس  عبـــر  الجامعـــة 
نـــادي  عبـــر  الجامعـــة  وخريجـــي 
الخريجيـــن والقنـــوات األخـــرى في 

انجاز هذه االستراتيجية وصياغتها 
في صورتها النهائية.

وقال فـــي هذا الصدد: كما تســـتلهم 
هذه االســـتراتيجية قيمها ومبادئها 
من توجيهات القيادة الحكيمة، فقد 
اســـتفادت كثيرا من االســـتراتيجية 
فـــي  العالـــي  للتعليـــم  الوطنيـــة 
 )2024  -  2014( البحريـــن  مملكـــة 
للبحـــث  الوطنيـــة  واالســـتراتيجية 
العلمي )2014 - 2024( ومن مختلف 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أدبيـــات 
وأمانتـــه العامة الهادفة إلى تكريس 
مبـــادئ الجـــودة واالحترافيـــة فـــي 
مختلف أبعـــاد المنظومـــة التعليمية 
بمـــا يمهـــد لتحقـــق طموحنـــا جميعا 
نحـــو جعـــل مملكـــة البحريـــن مركزا 

رياديا للتعليم العالي في المنطقة.
وأشار إلى أن برامج الجامعة األهلية 
أكســـبت الجامعـــة ســـمعة طيبة بعد 
أن تمكنت مـــن االرتقاء إلى مصاف 
الجامعـــات المرموقة على مســـتوى 
المنطقة، مشـــددا على عزم الجامعة 
العلمـــي  البحـــث  إمكانـــات  توســـيع 
الموجـــودة ومزيد مـــن التركيز على 
خدمـــة المجتمع المحلـــي وقطاعات 

التجارة والصناعة والمجتمع.
الجديـــدة،  االســـتراتيجية  وتعمـــل 
الرئيـــس  مســـاعدة  توضـــح  كمـــا 

حســـان،  أحـــالم  الجـــودة   لشـــؤون 
علـــى وضـــع الجامعـــة األهليـــة فـــي 
موقع المؤسســـة التعليمية المبادرة 
والرائـــدة مـــن خـــالل توفيـــر تعليـــم 
أكاديمـــي متميز يتنـــاول التحديات 
فـــي  بفاعليـــة  ويســـهم  المعاصـــرة 
تحقيق التنميـــة الوطنية، من خالل 
المســـاهمة فـــي بناء مجتمـــع يعتمد 

على اقتصاد المعرفة.
االســـتراتيجية  تكـــرس  وتضيـــف: 
الجديـــدة مبدأ جعـــل الطالب محور 
العمليـــة التعليميـــة، وتقديـــم تعليم 
العملـــي،  التطبيـــق  علـــى  يشـــتمل 
ويســـتند على البحث العلمي، ويعزز 
الكفاءات، ويصقل المهارات، ويثري 

القدرات المهنية.
وفي مجال البحث تســـعى الجامعة 
فـــي اســـتراتيجيتها الجديـــدة إلـــى 
التفوق فـــي البحـــوث المركزة، ذات 
الصلة باحتياجات المجتمع، والقابلة 
للقيـــاس، بالشـــراكة مع المؤسســـات 
والشـــركات من أجل إيجـــاد الحلول 

واالستعانة بالمعرفة واالبتكار.
كما تســـعى االستراتيجية ألن تكون 
الجامعة األهلية مؤسســـة أكاديمية 
إقليميـــة ودوليـــة متميـــزة، ومحركا 
للتحـــول االقتصـــادي واالجتماعـــي، 
أعلـــى مســـتوى  تعزيـــز  مـــن خـــالل 
من النزاهـــة في تحقيـــق التميز في 

التعليم والبحث.
وفـــي مجـــال الشـــراكة المجتمعيـــة 
تؤكـــد اإلســـتراتيجية المضـــي قدما 
فـــي عقـــد شـــراكات فّعالـــة؛ خدمـــة 
ودعمـــا  للتعليـــم  وإثـــراء  للمجتمـــع 
للتنميـــة  العلمـــي وتحفيـــزا  للبحـــث 

الشاملة.

المنامة - الجامعة األهلية

“التنمية السياسية” يختتم فعاليات ورشة “االبتكار واإلبداع في المقترحات البلدية”
اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية 
فعاليـــات ورشـــة “االبتكار واإلبـــداع في 
المقترحـــات البلديـــة”، ألعضاء المجالس 
البلديـــة وأعضـــاء أمانـــة العاصمـــة، التي 
أقيمـــت عبر تقنية االتصـــال المرئي يوم 
بالتعـــاون  الجـــاري،  أبريـــل   ١ الخميـــس 
مـــع وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 

والتخطيط العمراني.
وتأتـــي الورشـــة التـــي قدمهـــا مستشـــار 
برنامـــج  ومديـــر  اإللكترونـــي  التدريـــب 
اإلدارة  فـــي معهـــد  الحكومـــي  االبتـــكار 
ضمـــن  الســـباع،  محمـــد  )بيبـــا(  العامـــة 
برنامج مهارات بلدية ألعضاء المجالس 
والـــذي  العاصمـــة،  وأمانـــة  البلديـــة 
يهـــدف إلـــى تعريفهـــم بأهـــم المعلومات 
الدســـتورية  المجـــاالت  فـــي  المختصـــة 
واإلعالميـــة،  والسياســـية،  والقانونيـــة، 

وتعزيـــز المهارات في تقديم المقترحات 
التطويريـــة وطرق التعامل معها؛ إضافة 
إلـــى تمكيـــن العضـــو البلـــدي بالمهـــارات 
الحديثـــة للتعامـــل مـــع مختلـــف فئـــات 

المجتمع.
رئيســـة:  محـــاور   5 الورشـــة  وتضمنـــت 
والحاجـــة  وأنواعـــه،  االبتـــكار  مفهـــوم 
لالبتـــكار وتحدياتـــه، وتطبيقـــات الرؤى 
وخطـــوات  واســـتراتيجيات  الســـلوكية، 

االبتكار ومفاتيح االبتكار.
ففـــي مفهوم االبتـــكار الحكومي، أوضح 
المـــدرب أنه يرتكز علـــى تطوير واختبار 
وتنفيـــذ األفـــكار المبتكـــرة التـــي تحقـــق 
منفعة عامة، قد يكون على شـــكل منتج 
جديـــد، أو خدمـــة جديـــدة، أو تحديـــث 
عمليـــات قائمـــة، أو اقتـــراح سياســـة أو 
حتـــى مـــن خـــالل التفكيـــر بتحـــد معين 
بطريقـــة مختلفـــة. واســـتعرض المدرب 

لالبتـــكار،  الحكوميـــة  االحتياجـــات 
للحصـــول  الحاجـــة  فـــي  تتمثـــل  التـــي 
النمـــّو  الملحـــة،  للقضايـــا  مخـــارج  علـــى 
واألدوات  التكنولوجيـــا  فـــي  المتســـارع 
اســـتغاللها،  للحكومـــات  يمكـــن  التـــي 
رغبـــة القـــادة والنـــاس فـــي التغيير نحو 
األحســـن نتيجـــة المتطلبـــات الجديـــدة، 
التـــي  المتتاليـــة  المشـــكالت  ومواجهـــة 
تســـتنفذ الجهـــود والمـــوارد إضافـــة إلى 
نتائـــج الحلـــول المخيبـــة لآلمـــال. وبّين 
المـــدرب أهـــم التحديـــات التـــي تواجـــه 
االبتكار الحكومـــي والمتمثلة في ضمان 
نجـــاح االبتكار والخوف مـــن المخاطرة، 
وطبيعـــة نوع األثـــر، والتركيـــز على حل 
المشـــكالت، وأخيـــًرا متابعـــة التطورات 

الجديدة في االبتكار حول العالم.
واســـتعرض المدرب في الورشـــة نماذج 
لتطبيقات الرؤى الســـلوكية في عدد من 

الدول في العالم، مثل تخفيض استهالك 
الطاقة وتقليل الهدر من الطعام، وبعض 
فـــي  التـــي تســـاهم  االبتكاريـــة  األفـــكار 

المحافظة على البيئة وتقليل التلوث.
اســـتراتيجيات  إلـــى  التطـــرق  تـــم  كمـــا 
االبتـــكار، والمتمثلـــة فـــي القيـــام بعـــدد 
خطـــوات أساســـية وهي؛ تشـــكيل الفرق 
االبتكاريـــة وتحديد الواجبـــات المنوطة 
لـــكل مجموعة، وأن يفهـــم كل عضو في 
الفريـــق موقعـــه ومســـؤولياته، والعمـــل 

على تحديد اآللية و المنهاج. 
كمـــا ذكر المـــدرب مفاتيح االبتـــكار فيما 
يلي: توظيف االبتـــكار الجماعي، تحفيز 
تدريـــب  المبـــادرات،  ودعـــم  االبتـــكار 
المهـــارات،  مســـتوى  ورفـــع  الموظفيـــن 
تشـــجيع ودعـــم البحـــوث، إدمـــاج عنصر 
االبتكار الفردي والمؤسسي في التقييم.
وفـــي المحـــور األخيـــر مـــن الورشـــة تـــم 

تحديـــد الخطوات التي يمكن من خاللها 
تحقيق تطبيق األفكار االبتكارية والتي 
وتحديـــد  العميـــق  الفهـــم  فـــي  تتمثـــل 
المشـــكلة بوضوح، تصميم أفكار للحلول 
الممكنـــة، اإلنتاج التشـــاركي مع أصحاب 

المصلحة، التدريب والتعلم.

واختتمـــت الورشـــة إلـــى حـــوار مفتـــوح 
عـــن تعزيز المقترحـــات وكيفية الخروج 
بأفـــكار إبداعيـــة تخـــدم الجمهـــور، مـــن 
خـــالل اســـتعراض بعـــض القضايـــا التي 
تحتـــاج ألفـــكار ابتكارية خاصـــة بالعمل 

البلدي.

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

بدور المالكي

ظروف االستهالل لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هجري

أحالم حسانمنصور العاليعبدالله الحواج

المنامة-وزارة الداخلية

محرر الشؤون المحلية

محافظ الشمالية: 
العمل الخيري 

واإلنساني واجب 
تكليفي وتكافلي

محرر الشؤون المحلية

محمد السباع

الحواج: نستلهم 
قيمنا ومبادئنا 
من توجيهات 

القيادة الحكيمة

العالي: نعتز 
بمشاركة طلبتنا 

في صياغة 
االستراتيجية



150 مستفيـــــًدا مـــــن “فاعــــل خيـــــر”
ــل ــافـ ــكـ ــتـ ــم الـ ــ ــي ــ ــز ق ــ ــزي ــ ــع ــ ــذ األحــــــــكــــــــام: مــــــاضــــــون فــــــي ت ــيـ ــفـ ــنـ مـــــديـــــر تـ

أكــد مديــر إدارة تنفيــذ األحــكام بــوزارة الداخلية الشــيخ خالد بن راشــد بن عبدهللا آل خليفــة أن خدمة “فاعل خير” 
التي دشنها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية العام الماضي، ماضية قدما في تعزيز قيم 
التكافــل االجتماعــي ونشــر الخيــر، والتي تمثل ركائز أساســا وثوابــت أصيلة في منظومة المجتمــع البحريني، منوها 
إلــى أنــه مــع اقتراب شــهر رمضان، شــهر البر واإلحســان، وإضافة عدد من الحاالت المعســرة إلــى القائمة بعد تطبيق 
المعايير الالزمة، يحدونا األمل نحو مزيد من التفاعل المجتمعي وتحقيق األهداف النبيلة التي تعمل على تحقيقها، 

خدمة “فاعل خير”.

وأضاف أن الخدمة اســـتطاعت خالل 
هذه الفتـــرة الزمنية القصيرة معالجة 
317 قضيـــة بقيمـــة 776 ألـــف دينـــار، 
وبلغ عدد المســـتفيدين 150 شـــخًصا، 
ما أســـهم في إضفاء حالة من السرور 

على العديد من األسر.

األحـــكام  تنفيـــذ  إدارة  وأشـــار مديـــر 
إلـــى أن هـــذا الدعـــم المجتمعي قادته 
مبـــادرات كريمـــة مـــن قبـــل المجلـــس 
األعلـــى للمرأة، بتوجيهـــات من قرينة 
عاهـــل البالد رئيســـة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بسداد 
الديون عن جميع النساء البحرينيات 
الصادر بحقهن أحكام قضائية، منوها 
كذلـــك إلـــى حملـــة “فينـــا خيـــر” التـــي 
أطلقهـــا ممثل جاللـــة الملـــك لألعمال 
الشـــباب رئيـــس  اإلنســـانية وشـــؤون 

الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس 
لألعمال اإلنســـانية سمو الشيخ ناصر 

بـــن حمـــد آل خليفـــة وتوجيه ســـموه 
بدفـــع المديونيـــات عـــن مجموعة من 
الغارميـــن الذين صـــدر بحقهم أحكام 

قضائية.
وأعـــرب مديـــر إدارة تنفيـــذ األحـــكام 
عن تقديره ألصحاب األيادي البيضاء 
من المحســـنين المتبرعين الذين كان 
لهـــم الـــدور الفعال في فـــك كرب عدد 
من المعســـرين والمتعثريـــن الذين تم 
إدراجهـــم فـــي تطبيـــق “فاعـــل خير”، 
موضحا أنه يتم دراسة كل حالة صدر 
بحقهـــا حكـــم نهائي، من خـــالل تنفيذ 

معاييـــر عـــدة منهـــا الحالـــة الصحيـــة 
والعمر وعدد األبنـــاء ومصادر الدخل 
ومن ثم إصـــدار تقرير مفصل عن كل 
حالة مع المســـتندات الالزمة وعرض 
ذلـــك علـــى اللجنة المختصـــة الختيار 
الحـــاالت، وذلـــك بعـــد التدقيـــق عليها 

باألولوية.
يذكـــر أن خدمـــة “فاعل خيـــر” متاحة 
إلكترونيـــة،  منصـــات   3 علـــى  حاليـــا 
يمكـــن تقديـــم التبرعـــات مـــن خاللهـــا 
شـــركة  إســـالميات،  “تطبيـــق  وهـــي 

سداد، تطبيق بنفت بي”.
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حملة للتعريف بقانون جمع المال لألغراض الدينية
االجتماعي” “التواصل  عبر  ستنشر  وتثقيفية  توعوية  منشورات  تتضمن 

للشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  أعلـــن 
اإلســـالمية بـــوزارة العـــدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف محمـــد طاهـــر 
القطـــان عن إطالق الحملـــة التوعوية 
المـــال  جمـــع  طلبـــات  قيـــد  لمكتـــب 
لألغراض الدينية تحت وسم “#جمع_
بهدف  التبرعات_إلتزام_ومسؤولية”؛ 
التعريـــف بقانـــون جمع المـــال، وبيان 
دور مكتـــب قيـــد طلبـــات جمـــع المال 
لألغـــراض الدينية، فضاًل عـــن توعية 
جميـــع أفـــراد المجتمـــع بقانـــون جمـــع 
المـــال لحمايتهـــم مـــن عمليات غســـل 
األمـــوال وتمويل اإلرهاب، وتوعيتهم 

بكيفية التحقق من الجهة المســـتقبلة 
للتبرعات والتأكد من وجود ترخيص 
الالزمـــة  االشـــتراطات  وبيـــان  لهـــا، 
لتقديـــم طلـــب ترخيـــص جمـــع المـــال 
لألغراض الدينية، والوثائق والبيانات 

المطلوبة وخطوات تقديم الطلب.
التـــي  الحملـــة  إن  القطـــان  وقـــال 
أبريـــل  شـــهر  مـــن  اعتبـــاًرا  ســـتنطلق 
مـــن  عـــدًدا  ســـتتضمن  الجـــاري، 
المنشـــورات التوعوية والتثقيفية عن 
ملف جمع المال، والتي ســـيتم نشرها 
عبـــر حســـابات التواصـــل االجتماعـــي 
الخاصة بالشـــؤون اإلسالمية، إضافة 

إلى الرسائل النصية التوعوية.
يذكر أن مكتب قيـــد طلبات ترخيص 
جمـــع المـــال لألغـــراض الدينيـــة يقوم 

بمنـــح تراخيـــص جمـــع المـــال، وذلـــك 
وفًقا للمرســـوم رقم )21( لسنة 2013، 
بشـــأن تنظيـــم جمـــع المـــال لألغراض 
العامـــة، والئحتـــه التنفيذيـــة الصادرة 
بقـــرار رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
)47( لســـنة 2014، كمـــا يهـــدف تنظيم 
جمـــع المال إلى تعزيز مبدأ الشـــفافية 
والمسؤولية لدى جميع األطراف ذات 
العالقـــة ابتـــداًء من المتبـــرع وبمقدم 
الطلـــب وانتهاًء بالمســـتفيد؛ من أجل 
ضمان مشروعية جمع وقبول وصرف 
هـــذه األمـــوال ووصولها إلـــى الجهات 

المستفيدة منها.

محمد القطان

المنامة - وزارة العدل

تمكنـــت شـــؤون الجمـــارك مـــن 
مـــا  تهريـــب  محاولـــة  إحبـــاط 
يقـــرب من 700 غـــرام من مادة 
الماريغوانـــا المخدرة، عبر منفذ 
مطـــار البحريـــن الدولـــي، كانت 
مخبأة في طرد من “الكمامات”.

الجمـــارك  شـــؤون  وأوضحـــت 
أن ضبـــاط الجمـــارك فـــي قســـم 
جناح األثـــر K9 وخالل قيامهم 
بـــاداء الواجبـــات المنوطة بهم، 
اشـــتبهوا فـــي الطـــرد المذكـــور، 
المـــادة  وجـــود  تبيـــن  وبفتحـــه 
المخـــدرة، مشـــيرة إلـــى أنـــه تم 
المضبوطـــة  المـــادة  تحويـــل 

إلـــى إدارة مكافحـــة المخدرات 
باإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
اإلجـــراءات  التخـــاذ  الجنائيـــة؛ 

القانونية الالزمة.

“الجمارك”: إحباط محاولة تهريب 
“الماريغوانا” في “طرد كمامات”

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار جهود قيـــادة خفر الســـواحل في تنفيذ القانـــون وضبـــط المخالفين، فقد 
تمكنت الدوريات البرية في وقائع منفصلة من ضبط شـــخصين وبحوزتهما كميات 
من الروبيان المحظور صيده في هذه الفترة من العام بموجب القرار الوزاري الصادر 
في هذا الشـــأن، بمنطقتي ســـترة وكرزكان، كما تم ضبط كميـــة من الروبيان بمركبة 
أخـــرى في منطقة النويدرات، حيث قدرت الكمية المضبوطة بـ 1010 كيلوغرامات. 
وجار اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة، تمهيدا لعرض القضايا على النيابة العامة

ضبط 1010 كيلوغرامات من الروبيان المحظور

القبض على “محتال” يجمع األموال دون ترخيص
ــر مــرخــصــة ــي ــر شـــركـــات غ ــب ــار ع ــم ــث ــت ــاالس ب أوهــــم 30 ضــحــيــة 

صــرح رئيــس نيابــة الجرائــم المالية وغســل األمــوال بأن النيابــة العامة قد باشــرت تحقيقاتها فــي واقعة قيام 
شــخص باالســتيالء على أموال مجموعة من األشــخاص بطرق احتيالية وبقصد اســتثمارها لهم دون حصوله 

على ترخيص من الجهات المختصة.

وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلقـــت 
بالغـــا مـــن إدارة التحريـــات المالية 
عما أســـفرت عنـــه التحريات بشـــأن 
قيـــام المتهـــم باالحتيـــال على عدد 
من األشخاص الذين تجاوز عددهم 
30 ضحية واستيالئه على أموالهم 
بعـــد أن أوهمهـــم باســـتثمارها لهـــم 
من خـــالل شـــركاته غيـــر المرخصة 
باالســـتثمار، ومـــن ثـــم أجـــرى عليها 
عمليات إيداعات وتحويالت مالية 

لحســـاباته وحســـابات شـــركاته في 
مملكـــة البحريـــن وخارجهـــا بقصـــد 
إخفاء مصدرهـــا وإظهار أنها أموال 

مشروعة.
العامـــة  النيابـــة  باشـــرت  وعليـــه 
وأصـــدرت  التحقيـــق  إجـــراءات 
علـــى  والتحفـــظ  بالكشـــف  قرارهـــا 
حســـاباته وأمواله وممتلكاته ومنها 
فـــي  اســـتخدمها  التـــي  شـــركاته 
جريمتـــه، والتي أكـــدت نتيجتها ما 

جاءت به التحريات، وما قرره عدد 
مـــن المجني عليهم الذين أســـقطهم 
ضحايـــا ألفعاله، والتي أظهرت منها 
اســـتيالءه على مبلغ يفـــوق الـ 500 

ألف دينار من أحدهم.
ومن ثم أمرت النيابة العامة بالقبض 
عليـــه وتفتيـــش مســـكنه وضبط ما 
يحوزه من مستندات أو أدلة أخرى 
تكشف عن ارتكابه الجريمة، ونفاًذا 
لذلك تم القبض عليه وباســـتجوابه 

بتحقيقات النيابة ومواجهته باألدلة 
أمـــوال  علـــى  باســـتيالئه  فأعتـــرف 
المجني عليهم بقصد اســـتثماره لها 
دون حصولـــه علـــى ترخيص بذلك، 
وأمرت بحبســـه احتياطًيا على ذمة 

القضية.
وبيـــن رئيـــس النيابـــة أن إجـــراءات 
التحقيـــق مـــا زالـــت مســـتمرة فـــي 
االســـتماع لضحاياه، وتتبع األموال 
وطلـــب  والخـــارج  الداخـــل  فـــي 
المســـاعدات القانونيـــة الدوليـــة مع 
األمـــوال  إليهـــا  آلـــت  التـــي  الـــدول 

لحصرها وضبطها.

المنامة - النيابة العامة

“الداخلية”: إجراءات حيال المخالفين للتدابير االحترازية لمكافحة “كورونا”
فـــي إطار الجهـــود المبذولة للحد من انتشـــار 
الداخليـــة  وزارة  أكـــدت  كورونـــا،  فيـــروس 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام  ضـــرورة 
والتدابيـــر الوقائية والتعليمـــات الصادرة عن 
الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 
وارتفـــاع  االنتشـــار  زيـــادة  لتجنـــب  كورونـــا 
عـــدد الحاالت القائمـــة، في ظـــل ارتفاع عدد 

اإلصابات خالل األيام الماضية.
وشددت الوزارة على أهمية دور جميع أفراد 
المجتمـــع في االلتـــزام باإلجـــراءات الوقائية 
انتشـــار  لمنـــع  الصـــادرة  التعليمـــات  واتبـــاع 
فيـــروس كورونـــا عبـــر البقـــاء فـــي المنـــازل 
والخـــروج لقضـــاء الحاجـــات الضروريـــة، مع 
وتطبيـــق  الوجـــه  كمامـــة  بارتـــداء  االلتـــزام 
العامـــة  األماكـــن  فـــي  االجتماعـــي  التباعـــد 
واســـتمرار اختصـــار التجمعات على األســـرة 
الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي في 
النطاق المعتاد والمحدود وتجنب المخالطة؛ 
كونها من أهم األســـباب في انتشار الفيروس 

وزيادة عدد الحاالت القائمة.
وقـــد واصلـــت اإلدارات والمديريـــات األمنية 
واتخـــاذ  المخالفـــات  رصـــد  حمـــالت  تنفيـــذ 
اإلجراءات القانونية المقررة بحق مرتكبيها، 
إذ قامـــت مديريـــات الشـــرطة بالمحافظـــات 
واإلدارات المعنيـــة بـــوزارة الداخليـــة باتخاذ 
8786 إجـــراء للحفـــاظ علـــى معاييـــر التباعد 
االجتماعي، ورصد 66714 مخالفة عدم لبس 

كمامـــة الوجه في األماكـــن العامة والمحالت 
التجارية وتنفيذ 7816 حملة توعوية، وذلك 
حتـــى 1 أبريل الجاري. وقامت اإلدارة العامة 
للدفـــاع المدني حتى تاريـــخ 1 أبريل الجاري 
وتعقيـــم  تطهيـــر  عمليـــة   231012 بتنفيـــذ 
الحكوميـــة  والمنشـــآت  للمبانـــي  مختلفـــة 
أنهـــا  كمـــا  وغيرهـــا،  والطرقـــات  والشـــوارع 
مســـتمرة في عقـــد الـــدورات التدريبية حول 
الطـــرق الصحيحـــة لتنفيـــذ عمليـــات التطهير 
والتعقيـــم االحترازي في المباني والمنشـــآت 
الحكومية وأماكن العمل، وبلغ عدد من شارك 
فـــي الـــدورات التـــي نظمهـــا الدفـــاع المدنـــي 
1180 شـــخًصا مـــن المؤسســـات والشـــركات 
الخاصة، و1051 شخًصا من مختلف الجهات 
الحكوميـــة، فيمـــا بلـــغ عـــدد المتطوعين منذ 

شـــهر مـــارس العـــام الماضـــي 6062 متطوًعا، 
واإلشـــراف على 1597 عملية تطهير وتعقيم 
شارك فيها المتطوعون، كما تم تدريب 1230 
شـــخًصا مـــن الكـــوادر والمتطوعيـــن لتعقيـــم 
تطهيـــر  عمليـــات   107 وتنفيـــذ  المســـاجد، 
التنظيـــف.  شـــركات  مـــع  بالتعـــاون  وتعقيـــم 
كمـــا باشـــر مركز اإلســـعاف الوطنـــي منذ بدء 
الجائحة 8158 بالًغا خاًصا بفيروس كورونا، 
قـــام مـــن خاللهـــا باالســـتجابة لجميـــع هـــذه 
البالغات عن طريق فريق متخصص ومؤهل 
والـــذي قام باتخاذ اإلجـــراءات الالزمة ونقل 
المصابيـــن بالفيـــروس لألماكـــن المخصصـــة، 
باإلضافـــة إلى قيـــام إدارة النقل بالوزارة منذ 
بداية الجائحة إلى اآلن بتحريك 28623 آلية 

شملت نقل 84901 حالة.

المنامة - وزارة الداخلية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

كلما نجحت البحرين َلّفهم حصاُر الصمت والحقد
تتواصـــل اإلنجـــازات الرائـــدة والمتميـــزة لمملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال 
اإلصـــاح والتأهيل، حتى أصبحت مثاال يحتذى به في كل الدول، فهي 
بلد القيم والمثل والنبل والغد األجمل بقيادة ســـيدي جالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــاد المفدى حفظه هللا ورعـــاه، صاحب 

المواقف الكريمة العظيمة.
يـــوم أمـــس األول تم اإلعـــان عن “تطبيـــق العقوبات البديلـــة على 126 
نزيـــا، وقـــد تنوعـــت تلك العقوبـــات البديلة مـــا بين الخضـــوع للمراقبة 
اإللكترونيـــة واإللـــزام بالتعهـــد بعدم التعـــرض واالتصال وحظـــر ارتياد 
أماكن محددة، وبذلك يرتفع عدد المحكومين الذين ســـبق أن استفادوا 
مـــن جميـــع أنـــواع العقوبـــات البديلـــة منـــذ بدايـــة تطبيقهـــا إلـــى 3224 
محكوًما، كما أن هناك مجموعة أخرى من المحكوم عليهم تعكف إدارة 
تنفيذ األحكام بالتنسيق مع النيابة العامة على إعداد الدراسة القانونية 
واألمنية الخاصة بهم تمهيدا الستبدال العقوبة المحكوم بها عليهم في 

ضوء استيفاء الشروط المقررة وفقا لحكم القانون”.
إن مملكة البحرين تتبع فلســـفة متميزة في اإلصاح والتأهيل ومنهجا 

إلعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع والمشـــاركة الفعالة في البناء 
والتنميـــة، وحققـــت نتائج مذهلة في هذا الميـــدان يفوق حتى المعايير 
الدولية، وتتبوأ اليوم مكانة متميزة في مجال تطوير منظومة اإلصاح 
والتأهيل، لهذا الســـبب نجد العماء وأصحاب مخططات الهدم يشنون 
حمات سياســـية مشبوهة مثل مصيرهم األسود على كل إنجاز وتقدم 
تحققـــه مملكـــة البحرين، كما فعلوا قبل أيـــام حينما رفعوا غطاء كذبهم 
وفبركاتهـــم وألفـــوا قصـــة فاجعة كورونـــا في مركز اإلصـــاح والتأهيل، 
رغـــم أن اإلصابات تعتبـــر عادية جدا مقارنة بمراكـــز اإلصاح والتأهيل 

في مختلف دول العالم.
كلمـــا نجحـــت البحرين وأحـــرزت تقدما في كل مجال كلمـــا لفهم حصار 
الصمـــت واشـــتعلت فـــي قلوبهـــم العفنـــة نيـــران الحقـــد والمـــرض وهم 
يقومون بمحاوالتهم اليائســـة، وســـيبقون هكذا يصرخون تحت أغطية 
الحقـــد والقهر وتقاســـيم وجوههـــم تتبدل من األلم، فهؤالء مغموســـون 
في الذل والحضيض، وليعرفوا أن من يحاول اإلساءة لمملكة البحرين 

سيبقى طوال حياته مقوس الظهر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مـــن منا ال يتذكر المشـــهد المضحك للكوميدي المعـــروف عادل إمام من 
عملـــه المســـرحّي “شـــاهد ما شـــافش حاجـــة”، عندما طلـــب القاضي من 
الشـــاهد في المســـرحية وهو عادل إمـــام أن يدلي بشـــهادته في جريمة 
قتـــل المـــرأة، فكانـــت إجابتـــه التـــي هي نقا عـــن اآلخرين ولـــم يكن هو 
شـــخصّيا شـــاهدا بأّم عينه أي أنهم “قالوا له إّنها ســـت مـــش والبّد”، لكّن 
دفاع المحامي كان في صف القتيلة واعتبر شـــهادة الشـــاهد - هنا - غير 

منطقّية والدليل “قالوا له”.
الـــذي بـــات معروفا أن البعض تســـتهويهم التســـلية فـــي المحّرمات، وال 
تفســـير لها ســـوى تبرئة الذات ممـــا بها من نقـــص، أال تاحظون أّن كام 
الكثيريـــن ال يســـتند إلى حقائـــق مؤكدة، وهو في مجملـــه يمكن إدراجه 
تحـــت الجملة الذائعة “القيـــل والقال” ليس أكثـــر، والمصيبة أنها ال تقف 
عنـــد القـــول وحده لكـــن فيما قد يترتب عليه من مـــآس وكوارث فادحة 

ربما تسبب تفككا للروابط األسرية وإحداث شقاق بين اإلخوة.
مثل هذه العادة أصبحت متفشية في معظم المجتمعات واألكثر فداحة 

أّن لدى بعض الفئات ميوال لتصديقها والخطورة تتمثل في أّن هناك من 
يجد في نقلها متعة ال تضاهى بما يضفي عليها من الخيال حتى تصبح 
قابلة للتصديق، من هنا تنتشـــر الشـــائعات كالنار في الهشـــيم والتي هي 

في األصل محض افتراء وال أساس لها من الصحة. 
ورغم أّن ديننا اإلســـامي حذر من التعرض لآلخرين بما يمس ســـمعتهم 
وإلصاق التهم بهم جزافا كما قال رسولنا األكرم محمد بن عبد هللا “ص” 
)وكـــّره لكم قيـــل وقال وكثرة الســـؤال(، إالّ أّن النهش في حياة اآلخرين 
أصبح سلوكا شائعا لألسف الشديد. أال يدرك هؤالء مدى الضرر الذي من 
الممكـــن أن تحدثه عاداتهـــم المقيتة والمدمرة بل المشـــينة بحق أبرياء 
مـــن النـــاس ال لذنـــب اقترفوه ســـوى حظهـــم العاثر، وقد يذهـــب البعض 
إلـــى مدى أبعد فـــي روايته المختلقة حد القـــول إّن مصدره “رجا ثقة”! 
وكثيرون هم الذين وقعوا ضحية لمثل هذه الشائعات المختلقة واتهموا 
ظلما فباتت سيرتهم تلوكها األلسن، ولو أنك حذرت “الناقل” من العقاب 

األخروي جراء فعلته فليس مستغربا أن يأتي الرد إّن مصدره ثقة!.

sm.adnan56@
hotmail.com

محمد المحفوظ

كفوا عن هذا العبث

صعود المتسلقين
 بنـــاء علـــى دعـــوة كريمـــة مـــن األخ محمـــد جاســـم ســـيار الرئيـــس  «

التنفيـــذي لـــكاف اإلنســـانية، زرُت قبـــل أيـــام جمعية اإلصـــاح الخيرية 
بالمحـــرق، حيـــث تـــم إطاعي - مع الشـــكر والتقدير - على أهم أقســـام 
الجمعيـــة ومشـــاريعها وآلية عملها الجديدة، بمعيـــة عدد من الموظفين 
والمســـؤولين، كما تم الوقوف على بعض المشـــاريع الحديثة، كتشجيع 
الكفـــاءات علـــى تقديـــم ســـاعات التدريـــب فـــي المجـــاالت اإلبداعيـــة 
المختلفة للطلبة وغيرهم تطوعيًا، وتأهيل البعض اآلخر لســـوق العمل، 
ووضـــع المـــرأة فـــي لـــب العمـــل الخيـــري، وغيرها مـــن المبـــادرات التي 

أخرجت الجمعية من القبة الزجاجية للنهج التقليدي للعمل الخيري.
تواصـــل الجمعيـــات والصناديـــق الخيريـــة مـــع الصحافـــة أمـــر صحـــي 
وإيجابـــي، يســـاعد المجتمـــع واألســـر المتعففـــة على معرفة مـــا لها وما 
عليها، كما أنها وســـيلة مثلى لتبادل األفكار ووجهة النظر والنقد البناء 
إن وجـــد، ومن طرف آخـــر تحميل الُمتبرعين الكثير من المســـؤوليات، 
أهمهـــا إنفاق تبرعاتهـــم داخل البحرين، فاألســـر المتعففة من أهل البلد 
أقـــرب وأحـــق فـــي مد اليد العـــون والمســـاعدة، خصوصا في المواســـم 
والظروف القاهرة والطارئة، فشـــكرًا لســـيار واإلخـــوة نواف الكوهجي، 

وطارق الشيخ، وخالد بوجيري على حسن االستقبال والحفاوة.

 توصية اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب على االقتراح  «
برغبة بشـــأن منح جميع القطاعات العاملة في فريق البحرين بمواجهة 
فيـــروس كورونا عاوة خطـــر واعتبارها بأثر رجعي منـــذ بداية الوباء، 
بادرة إيجابية تعكس ثقافة التقدير التي تحتاجها الكثير من قطاعات 
العمل.. وثقافة التقدير ال ترتبط دائمًا بدفع المكافآت المالية والجوائز، 
بقـــدر ما تحمل في ســـمتها توصيل الرســـالة للموظف، بـــأن عملك مقدر 
وماحظ ومشـــكور، كخصلة ستشـــجع الكثيرين على اإلبداع المستمر، 

فا تنسوا ثقافة التقدير.

يقـــع بعـــض الموظفيـــن، كضحايا للمســـؤول “الودني” الذي يســـتمع  «
دائمـــًا ألول كام يصـــل لـــه، دون أن يمنـــح الطـــرف اآلخـــر الحق في أن 
يفســـر أو يدافع عن نفسه مما قيل عنه، فيأخذ القرارات ضده مباشرة، 
هـــذا النـــوع من المســـؤولين ســـبب تدمير الكفـــاءات، ومنـــح المتملقين 
الفرصـــة للصعود بســـرعة الصـــاروخ، وغيرهم من المســـتحقين ال حول 

لهم وال قوة، فاتقوا هللا باألمانة التي وكلتم بها.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

رمضان على األبواب
تدهشـــني تصرفاتنـــا الغريبـــة حقـــا، الشـــوارع مكتظـــة والجميـــع 
فـــي الخارج، وعند الســـؤال تأتـــي اإلجابة صادمـــة، رمضان على 
األبواب! ما الغريب في ذلك، ولماذا دائما رمضان مرتبط بكميات 
من الصرف واألطعمة؟! وكأنما كنا بمجاعة طول العام، ورغم كل 
التحذيـــرات واإلرشـــادات مازال البعض يمـــارس تصرفات ال أجد 

لها مبررا.
الحقيقـــة أن رمضـــان شـــهر فضيل مـــن المفـــروض أن يلتفت فيه 
الجميـــع إلى العبادات بشـــكل أكثر، ومحاولة لملمة شـــتات الذات 
والتقرب إلى هللا في فرصة عظيمة تسنح لنا بشهر واحد سنويا.

لكننـــي أعجب مـــن تهافتنا نحو مائـــدة اإلفطار وكميـــة األصناف 
في كل مرة، وبعدها المسلسات والبحث عن المقاهي والغبقات، 
والسؤال هو لماذا هذا النمط الشائع تجاه هذا الشهر المبارك الذي 
تكفينا فيه حفنة من الطعام بقدر كف اليد بعد يوم طويل نذوق 
فيه حاجة المســـكين وتضور البعض جوعا في مشـــارق ومغارب 

الكرة األرضية.
إلـــى متى هذا الســـلوك الـــذي أعده غير مقبول بحق شـــهر فضيل 
زاده هللا بركـــة وفضلـــه على بقية الشـــهور؟ رمضـــان ليس مائدة 
طعام، وليس مسلسا، وال حتى مقهى، رمضان شهر الروحانيات، 
وفيـــه فـــرص كبيـــرة للتقرب مـــن المولى عز وجل، كلـــي رجاء أن 
نســـتغل جائحـــة كورونا هذه الســـنة ونلتـــزم جميعـــا باإلجراءات 
االحترازية ونقلل التجمعات غير الضرورية ونجعل رمضان شهرا 
أعمـــق وأقرب صلـــة بالله من أي عام مضى وهو ما يســـتحقه منا 

رمضان الخير.

سمر األبيوكي

العلمـــاء يمثلـــون الثـــروة الحقيقيـــة لألمم ومصـــدرا مهما من مصـــادر قوتها 
ونهضتهـــا، فالتفـــوق العلمـــي يضمـــن للدولـــة مكاًنـــا متميـــًزا فـــي المجـــاالت 
المختلفـــة، إال أن هـــذا التفـــوق يحتاج لبيئـــة جاذبة ومكان حاضـــن للعلماء 
ومســـؤولين يقدرون دور هؤالء العلماء وينزلونهم المنزلة الائقة بهم، وإال 

كان الفرار وكانت الهجرة وإفراغ الدولة من علمائها.
هـــذا ما يحدث في إيران، حيث نشـــر موقع “دويتشـــه فيلـــه” على اإلنترنت 
موضوًعا عن ظاهرة هجرة األدمغة من إيران، سلط فيه الضوء على دراسة 
أجرتها جامعة ســـتانفورد فـــي عام 2020، تؤكـــد أن األكاديميين اإليرانيين 
يغـــادرون بلدهم بشـــكل متزايد كجزء من حركة هجرة اتخـــذت أبعادًا أكبر 
من أي وقت مضى، وتشير إلى مغادرة حوالي 3.1 مايين إيراني للباد منذ 
ما يســـمى بالثورة اإلســـامية عام 1979م، من بينهـــم 900 محاضر جامعي 

خال عام 2020 فقط.
واضح أن مناخ القمع والفساد واإلرهاب الذي تعيشه إيران هو األكثر طرًدا 
ألي إنســـان يرغب بالعيش بســـام وأمـــان، فما بالنا بالعلمـــاء الذين يرغبون 
ويتحركـــون بدوافع إنســـانية، فإنهم ال يمكن أن يقبلـــوا بمثل هذه األوضاع 

المهينـــة القاتلة إلبداعهـــم والحاجزة عن القيام بدورهـــم في خدمة وطنهم 
وشـــعبهم، وهـــذا مـــا تؤكده الدراســـة المذكورة، إذ أشـــارت إلى أنـــه في عام 
1979 كان حوالي 90 بالمئة ممن يرغبون في العيش في بلدهم مرة أخرى 
بعد االنتهاء من دراســـتهم، واآلن أصبح عدد هذه الشـــريحة أقل من عشرة 
بالمئـــة، إضافـــة إلى تواجد حوالـــي 110 آالف أكاديمي إيرانـــي يعملون في 
جامعـــات ومؤسســـات بحثية خارج البـــاد وهو ما يمثل ثلـــث العاملين في 

المؤسسات األكاديمية في الدولة.
النقطـــة األهـــم هـــي أن دراســـة جامعة ســـتانفورد أوضحـــت أن أزمة هجرة 
األدمغـــة فـــي إيـــران ترتبـــط بعقـــود مـــن االنفصـــال عـــن االقتصـــاد العالمي، 
واالســـتثمار غير الكافي، والفساد الراسخ والظروف السياسية االستبدادية 
والوجود الافت للعناصر اآليديولوجية، إضافة إلى الوساطة والمحسوبية 
التي جعلت جزءًا كبيرًا من المناصب التعليمية مخصصا للنخب في النظام 

وأقاربهم.
فهل تراجع إيران نفســـها وتتوقف عن الفســـاد واإلرهاب وممارســـات إذالل 

شعبها لتوقف نزيف هجرة األدمغة منها؟.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

إيران ونزيف األدمغة



38344464

grnata

 للمزيد من

العقارات

For more information contact us on 17785454 or Whatsapp us on 32300076.
لمزید من المعلومات اتصل بنا على 17785454 أو تواصل معنا على رقم الواتساب 32300076.

Model Name Model Year Exterior Color Interior Color Milage (KM) Was Now

A 200 Sedan Progressive 2021 Mojave silver ARTICO man-made leather 4,453 BD 15,995 BD 15,500

C 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Artico leather black 100 BD 16,995 BD 15,995 

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Cavansite blue metallic Leather saddle brown / black 3,613 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue mettallic Leather saddle brown / black 4,963 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue metallic Leather saddle brown / black 7,439 BD 21,995 BD 19,995

GLC 200 SUV 2021 High-tech silver metallic Leather magma grey / black 6,953 BD 20,995 BD 20,500

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Iridium silver metallic Leather silk beige / espresso brown 3,183 BD 20,495 BD 19,995

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Mojave silver matallic 4,841 BD 20,495 BD 19,995

E 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Leather hazelnut brown / black 6,318 BD 22,495 BD 20,500

E 200 Sedan 2020 Polar white Leather hazelnut brown / black 11,494 BD 22,495 BD 20,500

E 63 S 4MATIC Sedan 2020 Designo hyacinth red metallic AMG Exclusive Nappa leather nut brown / black 5,717 BD 52,995 BD 47,995

GLE 450 4MATIC SUV 2020 Brilliant blue metallic Leather in Espresso browm / black 10,313 BD31,995 BD 29,995

CLS 350 Coupé 2020 Designo diamond white bright Nappa leather marsala brown / espresso brown 17,454 BD 30,995 BD 29,500

Leather silk beige / espresso brown 
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Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

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

 suitably qualified applicants contact
 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

MOJA Cleaning Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

MOJA Cleaning Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

DAWANI GROUP HOLDING B.S.C (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) 
 suitably qualified applicants contact

 17710285  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

ALARJOWAN CONSTRUCTION Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17001907  or  arjowanconstruction@yahoo.com 

Shafiq Glass and Art Frames Centre 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 36511786  or  bahrainframes@gmail.com 

BU SANAD WELDING WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 36652544  or  aalmaaraj@gmail.com 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact
 39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

Harvest Interior Decor & Furniture Manufacturing W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17296440  or  DAWN.JACOB@THEJUSGROUP.COM 

OASIS TOWERS AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 39800234  or  alaaa8502@gmail.com 

AAROM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34477650  or  HASAN.ALJAD@HOTMAIL.COM 

ALHALABI KITCHENS EQUIPMENTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants contact

 17783190  or  DEPUTY-BH@AL-HALABI.COM 

DELTA STAINLESS STEEL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17874544  or  delta_alum@yahoo.com 

ROSE RIVER BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 33182000  or  ahmedisa55@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17250162  or  M.ALKHALIFA1@HOTMAIL.COM 

SKY STAR CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants contact

 77059992  or  skystar.company@yahoo.com 

SADIA JEWELLERY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34346307  or  YUSUFRANA1969@YAHOO.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants contact

 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

MAZAYA 7 STAR Phone 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

World Seas Shipping Services S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (CUSTOMER SERVICES) 
 suitably qualified applicants contact

 77004681  or  kjs.navy.24.365@gmail.com 

FAWAL ALTTAYIF RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants contact

 39777680  or  ZAJRAH@HOTMAIL.COM 

1001CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39420442  or  SAIFTOWERCON@GMAIL.COM 

ADIL BUILDING  MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39446685  or  MAQ3290@HOTMAIL.COM 

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

  CABLE JOINTER 
 suitably qualified applicants contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

THE HANGER PLUS LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 66636611  or  A36611@HOTMAIL.COM 

SHAFIQ GLASS AND ALUMINUM SPC Owned by Bahrain Artistic Frame Centre WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 36511786  or  BAHRAINFRAMES@GMAIL.COM 

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36633480  or  essatowers@gmail.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants 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 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 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 contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALLIED MIDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants contact

 17534926  or  METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM 

SHAFIQ GLASS AND ART FRAMES CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 36511786  or  bahrainframes@gmail.com 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

 34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

ASRAR ALWADI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34342928  or  MH2990@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ACORTEC CORROSION TECHNOLOGY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants contact
 17332617  or  INFO@ACORTEC.NET 

Mueller Middle East B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants contact

 16632660  or  hussainalbazzaz@gmail.com 

Zinnia maintenance of electrical appliances. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants contact
 33919997  or  ZINNIAWORKSHOP1@GMAIL.COM 

ALL SEASONS ELECTRONIC REPAIR SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 37181192  or  afzalpanjabi37@gmail.com 

ALMERAH GENERAL TRADING AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17822228  or  ALFWAZ101@HOTMAIL.COM 

PILLARS REALESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants contact

 36888802  or  haneefapalangat@gmail.com 

AlRawabi Middle and High School Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY & SECURITY OFFICER 
 suitably qualified applicants contact

 17595252  or  AWATIFRADHI@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Papillon Tower Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OPERATING) 
 suitably qualified applicants contact

 39319199  or  LULWASHAMS@GMAIL.COM 

PEACH CONSTRUCTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17810484  or  WPARKAR.79@GMAIL.COM 

WISEMAN TRADING & CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants contact

 17216159  or  ABOCONST@YAHOO.COM 

WISEMAN TRADING & CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 17216159  or  ABOCONST@YAHOO.COM 

Helen avenu Document Clearance&Real Estate company s.p.c Owned b 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 66325544  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM 

PATTNI JEWELLERY DESIGN S.P.C 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 36409109  or  SATAPAR@HOTMAIL.COM 

East Plum Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants contact

 33701007  or  PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.COM 

ONLINE CONTRACTNG CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(ELECTRICAL & ELECTRONICS) 
 suitably qualified applicants contact
 66306535  or  JOSE@OLCWLL.COM 

Prospects building contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants contact

 32017999  or  AFAQCO.BH@GMAIL.COM 

ALKARNOS CLEANING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

 39855768  or  MEFTAHCO67@YAHOO.COM 

MIMCO Arabia Trading and Marketing Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

Virgin cave for chocolate 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 66664555  or  JABALALI-199@HOTMAIL.COM 

AL JAMRUD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33990749  or  ASMATKHAN10168@GMAIL.COM 

SKYWALL INTERIORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants contact

 33533543  or  SKYWALLBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALYAQOOT STAR CLEANING & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 33224459  or  ALYAQOOTA.1979@GMAIL.COM 

Shahi real estate co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33612244  or  SHAHIIMAN@HOTMAIL.COM 

Mohammed Azam Zakaria Air Condition Spare Parts Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17252889  or  AZAMZAKARIA@HOTMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants contact

 36636688  or  HAMADAELSOKAIR@YAHOO.COM 

Najam Un Nisa Bukhari fashion design CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants contact

 35033756  or  syedjojogillani@yahoo.com 

HAZEL AND VIOLA ROOFTOP LOUNGE AND BISTRO TOURIST RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants contact
 17244020  or  svenja@gbl-group.co 

HAZEL AND VIOLA ROOFTOP LOUNGE AND BISTRO TOURIST RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants contact
 17244020  or  svenja@gbl-group.co 

ALRAWI Welding, Blacksmith, and Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 34120750  or  ROUFHAJI@YAHOO.COM 

FN BROTHERS TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 35968032  or  FNBROTHERSWLL.CO@GMAIL.COM 

TEA TIME PLEASURE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

HAIFA OPTICAL CENTRE w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER-LENS-(DISPENSING OPTICIAN) 
 suitably qualified applicants contact

 17252574  or  MONEM@DRHAIFAEYEHOSPITAL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39529961  or  VENNASH2014@GMAIL.COM 

GCT Warehouses Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants contact

 17239393  or  MAHIYA@GCTBAHRIAN.COM 

COPY CARE GENERAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact
 17274545  or  info@copycarebh.com 

NOOR ALFONON FOR FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants contact

 33569719  or  nahrelfounoun@gmail.com 

Alanazi Auto spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 34654913  or  ABU-SULTAN321@HOTMAIL.COM 

J I M S Restaurant WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 33331967  or  RAJEEVKUMARC@HOTMAIL.COM 

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

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

 36344450  or  ali.alkhena1994@gmail.com 

Falcon Power contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39829984  or  ESALEM96@GMAIL.COM 

SIKANDAR RAZA TRANSPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17431606  or  MARIYAASHRAT90@GMAIL.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

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

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants 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 contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

MISTER MACHINE B.S.C c 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants contact

 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

International Security Services Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

YOUSIF MANSOOR ALI RADHI ( THRWAT THEGAM - 8116 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants contact

 39457197  or  YUSUFMANSOOR20115@HOTMAIL.COM 

Dar Al Zafaran Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 39379127  or  AKRAMJABRI87@GMAIL.COM 

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

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants contact

 17000990  or  BESHARA.ABDU@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants contact

 39966591  or  MUMTAZ_HAIDER7@YAHOO.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants contact

 39966591  or  MUMTAZ_HAIDER7@YAHOO.COM 

KARA IT SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants contact

 17261962  or  ACSUL.PK@GMAIL.COM 

Alreef car wash and polishing 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

 39155054  or  IMATAR86@HOTMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

 36636688  or  HAMADAELSOKAIR@YAHOO.COM 

DAR AL AROOB BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 37226930  or  abumussa99@gmail.com 

A TO Z PARTY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants contact

 39942226  or  atoz.partybh@gmail.com 

SKYBIRDS HOLIDAYS CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact

 17282000  or  AIRTRAVEL.KUMAR@GMAIL.COM 

999 cafateria W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 66736666  or  QAEDI_100@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN TIRES FACTORY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR STORES 
 suitably qualified applicants contact

 17784640  or  INFO@BATREP.BIZ 

SHADOW PALACE LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 36481188  or  SHAHBAZPALACE@GMAIL.COM 

Foodex restaurent w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33883638  or  FOODEX1RESTAURANT@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17292393  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

Fajer Alarabia Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact

 33929203  or  AADIL824@YAHOO.COM 

Mimas Beauty Lounge 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 33807807  or  MARIIAM.M@HOTMAIL.COM 

SAQ MOBILES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants contact

 35989313  or  MUJEEBNARIPTTA@GMAIL.COM 

JASJES INTERNATIONAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 77082440  or  MMOHAMEDRASOOLL@GMAIL.COM 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

NESTO TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

True man Services Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33511718  or  RASHADALI669@GMAIL.COM 

THREE INTERIORS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants contact

 17420440  or  EMAD.BUTI@JOURNEYBH.COM 

ARLA FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

Mass Engineering 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17550062  or  JMOHD@MASS-BH.COM 

AL MASHARIQ Saudi For Trading & Contracting CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of
  ENGINEER(LINES MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants contact

 33332973  or  SAAD@ALMASHARIQ.COM 

GOWAID INTERNATIONAL USA Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants contact

 13105321  or  NAGEH_72@YAHOO.COM 

Riffa Tennis Club W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COACH ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact
 39421118  or  EYAD@RENOBH.COM 

TSMA ALUMINUM S.P.C Owned by TAREQ SULIEMAN ABUALRUB 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 36665682  or  INFO@TSMA-BH.COM 

Ruyan Commercial Centre W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17731316  or  TAHERA76@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NIDUKKI TRADING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

 17731648  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

ALFA EXPRESS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 39552517  or  saiderraji@alfaexpressbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

ZUHAIR HABIB HUSSAIN RAHMA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39401515  or  SADIQ135@HOTMAIL.COM 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants contact

 17795104  or  info@mancobh.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

FTAIHI TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants contact

 39878805  or  FETEHSHAHABI72@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact
 17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

BATSCO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17783886  or  info@batsco.net 

BATSCO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17783886  or  info@batsco.net 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact
 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact
 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact
 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact
 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

MALIHA BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants contact

 66666685  or  Sumirajan243@gmail.com 

SUKOON FLOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants contact

 39395796  or  SUKOON2015@GMAIL.COM 

Alfaker Apparel Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants contact

 36812552  or  HASSAN334966@GMAIL.COM 

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM 

BHUVI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 39471786  or  FATIMAJ720@GMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

SHAHEEN PEST CONTROL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33114378  or  HASSANMAKKI719@GMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

KHYBER BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 33668524  or  SHAZADMALAK2014@GMAIL.COM 

DANAT AWAL S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.COM 

DANAT AWAL S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.COM 

DANAT AWAL S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

AL YUSR CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants contact

 35066261  or  BILALSOFT@HOTMAIL.COM 

SHAHZAD INTERIOR DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 37170879  or  MUZ371708@GMAIL.COM 

TOP COOL ELECTRICAL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 36364484  or  N.SINGH600065308@GMAIL.COM 

COOK MEAL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 33387641  or  ANVERMEPALLY@GMAIL.COM 

COOK MEAL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 33387641  or  ANVERMEPALLY@GMAIL.COM 

ZERO ONE SECURITY SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 17600746  or  INFO@UNITEDSTAR-BH.COM 

AL MEEZAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33310257  or  AFRIDI302@GMAIL.COM 

M M P G FOR WEBSITES 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact

 36224336  or  UAE.WLL999@GMAIL.COM 

SAAREZ MEDIA 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
 suitably qualified applicants contact

 39900886  or  HASANALFARDAN.82@GMAIL.COM 

ADEL JAMEEL SALEH ALI 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 35609260  or  ADEELJAMEELBH@GMAIL.COM 

ADEL JAMEEL SALEH ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 35609260  or  ADEELJAMEELBH@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 66633465  or  MINGORABH@GMAIL.COM 

BOOTA MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33506093  or  GATESAHI@GMAIL.COM 

SHANS DEVELOPERS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants contact

 39180077  or  BIJUKAYANATTATH@YAHOO.COM 

ABDULLA ALI AHMED MOHAMMED 
has a vacancy for the occupation of

  GROOM 
 suitably qualified applicants contact

 17772520  or  ABDULLAKWI22@GMAIL.COM 

SAYED ABDULLA JAWAD MOHAMED EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 39731173  or  SM@AST-BH.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

EMIRATES GIFT MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 39758013  or  EMIRATESGM@GMAIL.COM 

KMR ELECTRONICS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants contact

 33050387  or  THREEWAYS.INTL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 35100286  or  CITYCANYON7@GMAIL.COM 

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  ROAD-ROLLER OPERATOR 
 suitably qualified applicants contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

MOHAMMED SHARIF MOHAMMED B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants contact

 17748999  or  HR@SHARIFGROUP.COM 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL SANITARY ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants contact
 17292129  or  mbeshaq@gmail.com 

ABDULRAHMAN JANAHI TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39453440  or  MOHAMEDJANAHI74@GMAIL.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

ABU MAJEED JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39817081  or  ARSHAD.BERA@GMAIL.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants contact

 17262998  or  SSALTH@AMERCIANA.BH 

AQUAKING SOLAR PRODUCTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17610160  or  MAFALHUMAID@YAHOO.COM 

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

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  AIRCONDITIONERS MECHANIC 
 suitably qualified applicants contact

 17241360  or  DASMAN_AC@YAHOO.COM 

ALWALAYAH CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants contact

 39844374  or  ALAWIJ@HOTMAIL.COM 

BRITE LAUNDRY & DRY CLEANERS 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 17241210  or  BRITE@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants contact

 17875600  or  JSA@BPC.BH 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17875600  or  JSA@BPC.BH 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  PRE-CASTING STRUCTURES ERECTOR 
 suitably qualified applicants contact

 17875600  or  JSA@BPC.BH 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants contact

 17875600  or  JSA@BPC.BH 

HASAN MOHAMED ABDULLA ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17214045  or  ILKNUR1968@HOTMAIL.COM 

Majec city burger cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36663995  or  ALAALI366@GMAIL.COM 

ALMSHQAB BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17254849  or  BY.MAJEED@HOTMAIL.COM 

ALKHOOR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39662550  or  ISA.ALKHOOR@HOTMAIL.COM 

ALABRAJ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

LAZER ZONE 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants contact
 17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH 

DELMON POTTERY FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  POTTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 17642539  or  ALSAMMAK22@HOTMAIL.COM 

TREE OF LIFE CROCERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact
 17770538  or  maysa.ik@hotmail.com 

ALHAMIDIYA SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants contact

 17292393  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

ALHAMIDIYA SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants contact

 17292393  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

ADLIYA FURNISHING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants contact

 17404090  or  ADLIYAFB@BATELCO.COM.BH 

UNITED CHEMICAL TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 17300313  or  UCHEMTECH@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

MAINTENANCE CODE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17223118  or  MURADINVEST@GMAIL.COM 

HANAN CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants contact

 39666322  or  THEFISHGARDEN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 36767312  or  INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
 suitably qualified applicants contact
 17253177  or  alitahery@hotmail.com 

CUBE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33200037  or  ahmedalbanbali58@gmail.com 

NATIONAL PROPERTY INVESTMENTS CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact
 17299511  or  ahmed@jazayani.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

NISSAN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants contact

 39539595  or  KARU110@GMAIL.COM 

ALAMRIYA CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33221246  or  zakimodaweb@gmail.com 

CONCORD LINE CLENING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33350999  or  MAHM999@HOTMAIL.COM 

AL RASHED EQUIPMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17274843  or  HAYWARD.TRADING1@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants contact

 17700777  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

NATIONAL READYMIX CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(HOUSING) 
 suitably qualified applicants contact

 17211211  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

ALQASWA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants contact

 33888406  or  ABUFIZAN313@GMAIL.COM 

HAYAT AL BARAKAH TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 33888406  or  QASWACONTRA313@GMAIL.COM 

SOQOOR ALKHALEEJ CAFETCRA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33313121  or  Z620139366@GMAIL.COM 

GOLD MAJESTIC Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39043725  or  AKRAMMADAN@HOTMAIL.COM 

4g mobile world 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 33888406  or  HOORALAND@GMAIL.COM 

AHMED MOHAMMED HASAN SHEHABI ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER (CAR MECHANICAL WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants contact

 37114113  or  AHMEDSHEHABIGARAGE@HOTMAIL.COM 

FINE CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants contact

 17761769  or  AAZIZ_ALTHAWADI@YAHOO.COM 

KARANA PALCE ABAYT AND TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39894173  or  HAMEED.DALAL@YAHOO.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

CHELSEA CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER-CONSTRUCTION-(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 77037999  or  AMCBH@ASH-BEE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

RAINBOW RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 39868055  or  ZUHAIRAYOOB@YAHOO.COM 

RAINBOW RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants contact

 39868055  or  ZUHAIRAYOOB@YAHOO.COM 

RAINBOW RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

 39868055  or  ZUHAIRAYOOB@YAHOO.COM 

ITOOLS ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17896666  or  ALI@INTELLEX-IT.COM 

ALBADO PAINTING & DECORATION CENTRE S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants contact

 17403340  or  albadocente@gmail.com 

SPEED UNIQUE ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33200738  or  HAMADF87@GMAIL.COM 

SEVEN STARS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants contact

 33233083  or  younisaleker@gmail.com 

PARS INTERNITIONAL HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

TAKE AWAY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36201441  or  KFALKHAJA@HOTMAIL.COM 

RADWAN GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17644345  or  RADHWANBAKERY@GMAIL.COM 

NEW AL RABEEH GATE DENTAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact
 17410200  or  NISARTA@GMAIL.COM 

Kuwayed Electronics 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 36656519  or  A1IMAN1995@HOTMAIL.COM 

International union of abu dhabi for car spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 66736666  or  XC2@LIVE.COM 

UNITED AQUACULTURE CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants contact
 17730091  or  ZUHAIR@TCCLH.COM

Kamran Khan Real Estate Co. SPC
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17330570  or  ALTASHREEQ@YAHOO.COM

09 األحد 4 أبريل 2021 - 21 شعبان 1442 - العدد 4555



سلمان بن إبراهيم يشيد بخطط إصالح الكرة األوزبكية
سنة  ٢٣ تــحــت  ــا  ــي آس كـــأس  بتنظيم  ــا  ــوزه ــف ل ــان  ــت ــس ــك أوزب ــأ  هــن

اســـتقبل رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القـــدم النائـــب األول لرئيـــس اإلتحـــاد 
الشـــيخ ســـلمان  القـــدم  لكـــرة  الدولـــي 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة، النائـــب األول 
لرئيـــس اإلتحـــاد األوزبكي لكـــرة القدم 
رافشـــان إيرماتـــوف؛ بمناســـبة زيارتـــه 

إلى مملكة البحرين.
ورحب الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل 
بـــاألدوار  منوهـــا  بايرماتـــوف،  خليفـــة 
الحيويـــة التي يلعبها االتحاد األوزبكي 
لكرة القدم على صعيد النهوض بمسيرة 
بالمكانـــة  مشـــيًدا  بـــاده،  فـــي  اللعبـــة 
المتميزة التي تحتلها اوزبكستان على 
خارطـــة كـــرة القـــدم اآلســـيوية ومـــا 
حققتـــه مـــن إنجـــازات متواصلـــة في 

العديد من اإلستحقاقات الكروية.
وهنـــأ الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 

بمناســـبة  األوزبكـــي  االتحـــاد  خليفـــة 
نيل أوزبكســـتان شـــرف تنظيـــم بطولة 
كأس آســـيا تحت ٢٣ عاما التي ستقام 
العـــام المقبل، مبديا ثقتـــه بقدرة الباد 
على توفيـــر الظـــروف المثالية إلخراج 

البطولة وفق أعلى معايير التنظيم. 
واطلع الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة علـــى اإلصاحـــات والتغييرات 
فـــي  القـــدم  كـــرة  شـــهدتها  التـــي 
أوزبكســـتان، وكذلك التطـــور الملحوظ 
الـــذي تحقـــق أخيـــرا  من خـــال تعيين 
فريـــق جديـــد لـــإدارة باالتحـــاد، وفـــق 

أحدث مبادئ الحوكمة الجيدة.
كما اطلع رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القـــدم على عمليـــة المراجعـــة الجارية 
للنظام األساسي في االتحاد األوزبكي 
انتخابـــي  نظـــام  وتبنـــي  القـــدم  لكـــرة 

جديـــد ســـيتم تطبيقـــه للمـــرة األولـــى 
في االنتخابـــات المقبلة، بحيث يصبح 
لتعليمـــات  مواكبـــا  الوطنـــي  االتحـــاد 
لكـــرة  والدولـــي  اآلســـيوي  اإلتحاديـــن 
القـــدم. من جانبه، أعـــرب النائب األول 
لرئيـــس االتحـــاد األوزبكـــي عن شـــكره 

وتقديـــره للشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيم 
آل خليفة على حســـن االستقبال وكرم 
الضيافـــة، منوهـــا بجهـــوده فـــي قيادة 
مســـيرة اإلتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم 
التقـــدم والنمـــاء علـــى مختلـــف  نحـــو 

األصعدة.

جانب من اللقاء

المنامة - مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

تعــادل المالكيــة واألهلــي ســلبيا بــا أهــداف فــي المبــاراة التــي 
أقيمت بينهما، السبت، على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن 

منافسات الجولة 13 لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

والمالكية  نقطة   14 األهلي  رصيد  وصل 
الحكم  ــاراة  ــمــب ال أدار   .11

ــان مــحــمــد،  ــ ــدنـ ــ ســـيـــد عـ
ــيــــدجــــال  وعـــــــاونـــــــه ســ

السعدون،  وفهد  محفوظ 
والــحــكــم الـــرابـــع عــبــدالــعــزيــز 

مملة،  المباراة  وجــاءت  شريدة. 
وشــهــدت بــطــاقــة صــفــراء واحــــدة.

وتختتم الجولة 13 األحد بإقامة 
علي  الشيخ  استاد  على  لقاءين 
بــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة.  يلعب 
الشرقي  الــرفــاع  مــع  البسيتين 
 7.45 وعند  مساء،   5.05 عند 

ــد مــع مــــــســــــاء  ــحـ ــعــب الـ يــل
المنامة.

تعادل سلبي بين المالكية واألهلي

عزز الرفاع صدارته لدوري ناصر بن حمد الممتاز، بعد أن 
حقق فوزا مهما على حساب البديع بهدفين دون مقابل، 
في المباراة التي جمعت الطرفين، الســـبت، على االستاد 

الوطني، ضمن افتتاح منافسات الجولة 13 للمسابقة.
ويدين الرفاعيون بهذا الفوز إلى الاعب مهدي حميدان 
الذي ســـجل الهدفين في الدقيقتين )68( من ركلة جزاء 
والدقيقـــة )3+90( مـــن متابعة لكرة ســـددها زميله كميل 

األسود وارتدت من حارس البديع محمود العجيمي.
وصـــل الرفاع إلـــى 34 نقطة، فيما بقي البديع برصيد 10 
نقـــاط. واقتـــرب الرفاع بهذا الفوز من حســـم لقب دوري 
ناصر بن حمد الممتاز، مع توســـيعه الفارق إلى 11 نقطة 

مؤقتا مع المنامة الذي يلعب اليوم أمام الحد.
أدار المباراة الحكم حســـين البحار، وعاونه فيصل علوي 
وعبدهللا يعقوب، والحكم الرابع عيسى عبدهللا. وأضاع 
كميل األســـود ركلة جـــزاء في الدقيقـــة )52( عبر تصدي 

الحارس محمود العجيمي للكرة.

سجل هدفين وقرب “السماوي” من لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز

حميدان يقود الرفاع لتخطي البديع

خطـــف المحـــرق تعـــادال إيجابيـــا ومثيـــرا أمـــام النجمـــة 
بهدفيـــن لكليهما، فـــي دوري ناصر بن حمـــد الممتاز، في 
المبـــاراة التـــي جمعـــت الطرفين، الســـبت، على االســـتاد 

الوطني، ضمن منافسات الجولة 13 للمسابقة.
النجمـــة تقدم في النتيجة بهدف رائـــع لاعب البرازيلي 
آرثـــر مـــن كـــرة قويـــة عجـــز عنهـــا الحـــارس المحرقاوي 
أشـــرف وحيد في الدقيقة )38(، قبل أن يعادل أمين بن 
عدي النتيجة للمحرقاويين من كرة رأســـية في الدقيقة 
)72(. وفـــي الدقيقـــة )79( ســـجل رضـــا مرهـــون الهـــدف 
الثاني لفريقه، في حين سجل جوناثان التعادل للمحرق 
عنـــد الدقيقـــة )4+90(. وصـــل رصيد المحـــرق 19 نقطة 
والنجمـــة 13. وتعتبر المباراة يوم أمـــس األولى للنجمة 
فـــي الدوري بقيـــادة المـــدرب الجديد خالد تـــاج، وفرط 

فريقه في فوز محقق في ظهوره األول.
أدار المباراة الحكم وليد محمود، وعاونه نواف شـــاهين 

من المباراةوسلمان طاسي، والحكم الرابع إسماعيل حبيب.

ــي فـــــوز مــحــقــق ــ فـــريـــق خـــالـــد تـــــاج فـــــرط ف

المحرق يخطف التعادل أمام النجمة

ناصر بن حمد: نجني ثمار األهداف... والمشاركة محل تقدير
تحت رعاية ممثل جالة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب الرئيس 
الفخــري لاتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة، اختتــم الموســم 2020 - 2021 للقــدرة بعــد ختام الســباقات 
األخيرة للموسم في قرية البحرين الدولية للقدرة وسط مشاركة واسعة من 
االســطبات والفرسان في السباقات الدولية والتأهيلية التي نظمها االتحاد 

الملكي للفروسية وسباقات القدرة.

وشـــهدت قريـــة البحرين الدوليـــة للقدرة 
منافســـة مميـــزة فـــي مراحـــل الســـباقات 
الدوليـــة لمســـافة 120 كيلومترا وســـباق 
100 كيلومتـــر، إضافـــة إلـــى ســـباقي 80 

و40 كيلومترا تأهيلي محلي.
الشـــيخ  المناســـبة، أعـــرب ســـمو  وبهـــذه 
ناصر بن حمد آل خليفة عن بالغ سعادته 
موســـم  شـــهده  الـــذي  الكبيـــر  بالنجـــاح 
القـــدرة 2020 - 2021 فـــي ظـــل اإلقبـــال 
الكبير على المشـــاركة والمنافســـة القوية 
التـــي شـــهدتها جميـــع البطـــوالت طـــوال 
الموســـم، مبيًنـــا ســـموه  أن هـــذا النجـــاح 
دافـــع كبير فـــي مواصلة تحقيـــق أهداف 
رياضـــة القـــدرة والمضي قدًمـــا في دعم 

االسطبات والفرسان.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن تنظيـــم الســـباقات التأهيليـــة 
الدولية والمحلية يأتي دعما لاسطبات 
والفرســـان الذين حرصوا على المشاركة 
متميـــزة  مســـتويات  وتقديـــم  الواســـعة 
علـــى الرغم مـــن األجـــواء المناخية التي 
رافقـــت الســـباق، مـــا يؤكـــد قـــوة وقـــدرة 
الفرســـان علـــى تحمل هـــذه الظروف في 
الســـباقات وهـــو مـــا كان واضًحـــا طـــوال 
مراحـــل الســـباقات، مبيًنـــا ســـموه إصرار 
وعزيمـــة الفرســـان والخبـــرات الواســـعة 
التي يمتلكونها واكتسبوها من السباقات 

الماضية.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة إلـــى أن الفتـــرة المقبلـــة ســـتكون 
حافلـــة بالمشـــاركات الخارجيـــة لرياضـــة 
القدرة البحرينية، وسيسعى الجميع لبذل 
الجهـــود لتحقيـــق أفضل النتائـــج وتأكيد 

المســـتوى  علـــى  الرياضـــة  هـــذه  مكانـــة 
الخارجي عطًفا عـــن النتائج البارزة التي 

تحققت في المشاركات الماضية.
الملكـــي  االتحـــاد  أن  ســـموه  وأوضـــح 
للفروســـية وسباقات القدرة برئاسة سمو 
الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة جنى 
ثمـــار العديد مـــن األهداف التـــي وضعها، 
مشـــيًدا ســـموه بجهـــود اللجـــان والحكام 
الذيـــن بذلـــوا جهـــودا كبيـــرة فـــي إخراج 
الموســـم بأفضل صـــورة تنظيمية والدور 
المهـــم الذي قامـــت به جميـــع اللجان في 
الســـباقات األخيـــرة للموســـم األمـــر الذي 

وفر جميع أسباب النجاح.
وتصدر الفارس نايف سالم المعماري من 
اسطبات األصايل سباق مسافة 120 كم 
تأهيلي دولي بعد أن أنهى الســـباق بزمن 
وقدره 5 ســـاعات و55 دقيقة و54 ثانية، 
ثـــم الفـــارس حمـــد هـــال الخاطـــري مـــن 
فريق الزعيم بزمن وقدره 5 ساعات و58 
دقيقـــة و39 ثانيـــة، ثـــم الفـــارس عبدهللا 
نبيل النقبي من اسطبات األصايل بزمن 
وقـــدره 6 ســـاعات و6 دقائـــق و31 ثانية. 
وتصـــدرت الفارســـة حصة المشـــاري من 
كـــم   100 مســـافة  ســـباق   )KHK( فريـــق 

تأهيلـــي دولـــي، إذ أنهـــت الســـباق بزمـــن 
وقدره 5 ســـاعات و17 دقيقة و39 ثانية، 
ثم الفارســـة فريا اســـابيل من اســـطبات 
5 ســـاعات و20  بزمـــن وقـــدره  االتحـــاد 
دقيقـــة و5 ثـــوان، ثـــم الفـــارس حســـين 
محمـــد النايـــف مـــن فريـــق )N13( بزمـــن 
وقدره 5 ساعات و20 دقيقة و43 ثانية.

جهود جبارة 

بذلـــت لجـــان الحـــكام والبيطـــرة جهـــود 

كبيرة في تأمين إخراج الموســـم بأفضل 
صورة تنظيمية وسط ساسة في عملية 
التنظيـــم بدخـــول الجيـــاد إلـــى الفحـــص 
اإلجـــراءات  جميـــع  واتخـــاذ  البيطـــري 
االحترازيـــة المتبعة مـــن الجهات المعنية 
بشـــأن فيروس كورونـــا، إذ حرصت لجنة 
الحكام واللجان األخرى باتباع التعليمات 
والحرص على دخول الفرسان مع الجياد 

فقط.
وأكملـــت لجان الحـــكام والبيطـــرة عملها 
بأفضـــل صورة مـــن خال فحـــص جميع 

الجياد المشاركة في السباقات. 

سباق مثير

أكـــد الفـــارس نايـــف ســـالم المعمـــاري من 
اســـطبات األصايـــل أن ســـباق 120 كـــم 
شـــهد منافســـة قوية وإثارة كبيرة طوال 
المراحـــل ســـعًيا مـــن المشـــاركين إلنهـــاء 

السباق.
وقـــال نايف المعماري “إن ســـباقات ختام 
الموســـم خرجت بأفضل صورة تنظيمية 
وبجهـــود من االتحـــاد الملكي للفروســـية 
اللجـــان  وجميـــع  القـــدرة  وســـباقات 
التنظيمية، ونحن نقدم لهم جزيل الشكر 

على هذه الجهود”.
فنيـــة  بخطـــة  الســـباق  “دخلنـــا  وأضـــاف 
هدفها إنهاء السباق في الصدارة، وتمكنا 
من تحقيق مرادنا بعد جهود كبيرة بذلها 
الفرســـان، وكان الســـباق قويا ومثيرا في 
ظـــل األجواء التي الزمت الســـباق ومنها 
الريـــاح الشـــديدة، وهو ما أعطى حماســـا 
كبيـــرا لـــدى الفرســـان فـــي خـــوض غمـــار 
رياضـــة القدرة التي تحتـــاج إلى التحمل 

بشكل كبير”.
وتابـــع “إن تحقيقنـــا الصـــدارة ســـيعطينا 
دافع كبير للموســـم المقبل الذي ســـندخل 
ســـعًيا لتحقيـــق األلقـــاب، ونحـــن قادرون 

على ذلك في ظل اإلمكانات العالية التي 
نمتلكها”.

النعيمي: حققنا أهدافنا

قـــال الفـــارس فيصل حســـن النعيمي من 
فريـــق الزعيم، إن فريقه حقق العديد من 
األهداف خال مشـــاركته في الســـباقات 
الختامية لموسم القدرة، وأضاف “بشكل 
عام جاء الموســـم مثيًرا، وشـــهد منافسة 
أهدافـــا  وحققنـــا  األلقـــاب،  علـــى  قويـــة 
عديـــدة مـــن المشـــاركة في الســـباق وهو 
ما ســـيعطينا الدافـــع الكبير لمواصلة بذل 

الجهود في الموسم القادم”.
ختـــام  ســـباقات  إلـــى  “بالنســـبة  وتابـــع 
الموسم، شهدت منافسة قوية ومشاركة 
واســـعة وهـــو داللـــة علـــى االســـتعدادات 
المثالية للفرســـان المشـــاركين وحرصهم 

على بذل الجهود لكسب التحديات”.
وأضـــاف “ســـنكون فـــي كامـــل الجهوزية 
لخـــوض الموســـم المقبـــل والنتائـــج التي 
الحالـــي  الموســـم  فـــي  الفريـــق  حققهـــا 
ســـتكون دافعـــا كبيـــرا لنـــا فـــي الموســـم 
لكســـب  فيـــه  سنســـعى  الـــذي  الجديـــد 
ذلـــك؛  علـــى  قـــادرون  ونحـــن  األلقـــاب، 
خصوًصـــا أننـــا نســـير وفق خطـــة هدفها 

المنافسة القوية وحصد األلقاب”.

تغطية - اللجنة اإلعالمية
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من المنافسات

أحمد مهدي

أحمد مهدي I تصوير: خليل إبراهيمأحمد مهدي I تصوير: خليل إبراهيم

بعد ختام السباقات 
التأهيلية الدولية 

وإسدال الستار 
على موسم القدرة



انتصارات مثيرة 
بكؤوس “الشباب”... 

و “جياد العفو” 
تكسب “التمويل”

خالد بن حمد: “BRAVE 50” نجاح جديد للبطولة البحرينية

أشــاد النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة 
االولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ خالــد بن حمد آل خليفة، بنجاح النســخة 
50 من بطولة بريف لفنون القتال المختلطة للمحترفين، التي أقيمت ضمن 
فعاليات “مملكة الكومبات”، التي احتضنتها مملكة البحرين خالل الفترة 18 
مــارس حتى 1 أبريل 2021 بالســاحة المقابلــة لقلعة عراد األثرية بمحافظة 
المحــرق، ونظمتهــا منظمــة بريــف بالتعاون مــع المجلس البحرينــي لأللعاب 

القتالية واالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة. 

الـــذي  النجـــاح  هـــذا  “إن  ســـموه  وقـــال 
حققتـــه هذه النســـخة مـــن بريف يضاف 
لسلسلة النجاحات التي حققتها البطولة 
منـــذ انطالقتهـــا فـــي 23 ســـبتمبر 2016 
علـــى أرض مملكة البحريـــن، والذي جاء 
بفضـــل الرعاية والدعم التـــي حظينا بها 
مـــن لـــدن ســـيدي الوالد حضـــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهـــل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، 

لتنفيـــذ الرؤية التي رســـمناها من خالل 
هذه البطولة”. 

وتابـــع ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل 
اســـتطاعت  بريـــف  بطولـــة  “إن  خليفـــة 
أن تفـــرض نفســـها بقـــوة على المســـتوى 
العالمـــي، حيـــث رســـمنا لهـــذه البطولـــة 
رؤيـــة متعددة األهـــداف لتكون مختلفة 
ومميزة، ودعمنا انتشـــارها على مستوى 
مـــدن وعواصم بلـــدان القارات الســـبعة، 

لنؤكـــد بذلـــك الحضـــور الكبيـــر لمملكـــة 
البحريـــن فـــي هـــذه الرياضـــة العالميـــة، 
ونعـــزز عالقـــات التعاون المشـــتركة بين 
البحريـــن والبلدان المســـتضيفة للبطولة 
علـــى مختلـــف األصعـــدة وخاصـــة علـــى 

المســـتوى الرياضي، والمساهمة بتطوير 
رياضـــة فنـــون القتـــال المختلطـــة ومنح 
الفرص لالعبين الموهوبين في الدخول 
لعالم االحتراف بهذه الرياضة عبر بوابة 
بريف”، متطلعا سموه أن تحقق البطولة 
مزيـــدا من النجاحـــات التـــي تضعها في 
لبطـــوالت  العالمـــي  الترتيـــب  صـــدارة 

المحترفين. 
الكبيـــرة  الجهـــود  علـــى  ســـموه  وأثنـــى 
التـــي بذلتهـــا منظمة بريـــف بالتعاون مع 
القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس 
القتـــال  لفنـــون  البحرينـــي  واالتحـــاد 
والتحضيـــر  اإلعـــداد  فـــي  المختلطـــة 
الكومبـــات”  “مملكـــة  فعاليـــات  إلقامـــة 
علـــى أرض مملكـــة البحريـــن فـــي ظـــل 
فرضتهـــا  التـــي  االســـتثنائية  الظـــروف 
والتـــي   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة 

شـــهدت إقامة 4 نسخ 47 و48 و49 و50 
مـــن بطولة بريف، مؤكدا ســـموه أن تلك 
الجهود ســـاهمت في إبـــراز وإنجاح هذا 
الحدث، والذي يعـــزز من نجاح البحرين 
فـــي التعامل اإليجابي مع هذه الجائحة، 
وتنظيـــم  الحتضـــان  قدرتهـــا  ويؤكـــد  
مختلـــف البطـــوالت القاريـــة والدوليـــة، 
مشيدا سموه بالمســـتوى التنظيمي لهذا 
الفنـــي  والمســـتوى  الرياضـــي،  الملتقـــى 
الـــذي قدمه المقاتلون في النســـخ األربع 
للبطولـــة، مهنئا ســـموه الفائزين ومتمنيا 
حظا أوفر للبقية في المشاركات المقبلة.

مـــن   50 النســـخة  منافســـات  وأقيمـــت 
بطولـــة بريـــف يـــوم الخميـــس الموافـــق 
1 أبريـــل 2021، والتـــي شـــهدت 16 نزاال 
بمشاركة 32 مقاتال يمثلون 23 دولة من 

مختلف بلدان العالم.

وجـــاءت نتائـــج النـــزاالت علـــى النحـــو 
جـــراح  األردنـــي  المقاتـــل  فـــوز  التالـــي: 
الســـيالوي الـــذي حافـــظ علـــى لقبـــه في 
الوزن فوق المتوسط، فوز الروسي علي 
باجاتينـــوف، فوز الروســـي فيلي موراد 
الكاســـوف، فـــوز التونســـي أميـــن أيوب، 
جرابينســـكي،  مارســـل  األلمانـــي  فـــوز 
جليســـمان،  لويـــس  النرويجـــي  فـــوز 
فـــوز األوكرانـــي عمـــر ســـليمانوف، فـــوز 
الســـويدي انتـــون توركالج، فـــوز الكندي 
رســـتم  الروســـي  فـــوز  كاتونـــا،  بـــراد 
شســـييف، فـــوز البريطانـــي كارل بـــوث، 
فـــوز الروســـي أكســـندر كشـــتوف، فـــوز 
البريطاني شعيب يوسف، فوز البولندي 
ماجيـــك جيرسيواســـكي، فوز الروســـي 
محمـــد محمودف، وفـــوز اإليرلندي جلن 

ماك فيج.

سمو الشيخ خالد بن حمد

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

تأهـــل فريقـــا البحريـــن )أ( والبحريـــن )ب( إلـــى نهائـــي دوري 
عيســـى بن راشـــد للســـيدات للكـــرة الطائرة بعـــد تفوقهما على 
مركـــز شـــباب تمكيـــن القادســـية والبســـيتين بنتيجـــة 2/0 في 
المواجهتيـــن اللتيـــن أقيمتـــا أمـــس الســـبت فـــي الـــدور نصف 
النهائي من المسابقة. البحرين )أ( فاز على مركز شباب تمكين 
القادســـية بنتيجة 25/17، 25/23، بينما فاز البحرين )ب( على 
البســـيتين 25/23، 25/23 ليلتقـــي الفريقـــان وجهـــا لوجـــه في 
المبـــاراة النهائيـــة التي ســـتقام يـــوم اإلثنين المقبـــل 12 أبريل 
2021، بينما سيلتقي مركز تمكين شباب القادسية والبسيتين 
يوم األحد المقبل 11 أبريل 2021 في مباراة تحديد المركزين 
الثالـــث والرابـــع. وكانـــت نتائـــج الـــدور التمهيدي أســـفرت عن 
تصدر البحرين )أ( بســـلم الترتيب العام )14 نقطة(، والبسيتين 
ثانيـــا )10 نقاط(، والبحرين “ب” ثالثـــا )9 نقاط(، ومركز تمكين 
شـــباب القادســـية رابعا )6 نقـــاط( ليتأهلوا إلـــى المربع الذهبي 
ويلتقـــي األول مـــع الرابع والثاني مع الثالـــث، بينما جاء فريق 

وزارة الداخليـــة فـــي المركز الخامس )5 نقاط( وفريق النادي 
األهلي في المركز السادس )نقطة واحدة(.

ويأتـــي تنظيم دوري عيســـى بن راشـــد للســـيدات فـــي إطار 
حـــرص االتحـــاد علـــى تفعيـــل النشـــاط النســـائي واالرتقـــاء 
بمستوى الفرق النسائية وتقوية قاعدة الالعبات الممارسات 
لمختلـــف  واالســـتعداد  الوطنيـــة  المنتخبـــات  لرفـــد  للعبـــة 

المشاركات الخارجية.

من لقاء البحرين “أ” ومركز تمكين شباب القادسية

بــدوري عيســى بــن راشــد للســيدات للكــرة الطائــرة
البحرين “أ” و “ب” يتأهالن للنهائي

أعـــرب رئيـــس االتحـــاد البحريني للصم 
شـــكره  خالـــص  عـــن  المـــؤذن  باســـم 
وتقديره للنائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، بمناســـبة ثقة سموه 
بتعيينـــه رئيســـا التحـــاد الصـــم للـــدورة 

االنتخابية المقبلة 2021 - 2024.
الغاليـــة  الثقـــة  المـــؤذن أن هـــذه  وأكـــد 
خدمـــة  تجـــاه  المســـؤولية  تضاعـــف 
فئـــة الصـــم من أصحـــاب الهمـــم والعمل 
علـــى اســـتقطاب مزيـــد مـــن الالعبيـــن 
واالرتقـــاء  الرياضـــات  مختلـــف  فـــي 
بالمنتخبـــات الوطنيـــة والمســـاهمة في 
خلـــق مزيـــد مـــن البرامـــج والمســـابقات 

لالعبـــي فئة الصـــم، معربا عـــن اعتزازه 
الكبيـــر بهـــذه الثقـــة آمال أن يكـــون عند 
حسن الظن لمواصلة مسيرة النجاحات 
التقديـــر  ببالـــغ  مشـــيدا  والمكتســـبات، 

واالمتنـــان بدعم ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة ألصحاب الهمم.

كمـــا عبـــر عـــن خالـــص شـــكره وتقديره 
لرئيـــس اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة  الشـــيخ محمـــد 
على تهانيه القلبيـــة الصادقة واهتمامه 
برياضة ذوي الهمم، كما عبر عن شـــكره 
لرئيس االتحاد البحريني لذوي اإلعاقة 
الشـــيخ ســـلطان بـــن دعيـــج آل خليفـــة 
علـــى مشـــاعره الطيبـــة والصادقة، نوها 
بجهوده السابقة في دعم رياضة الصم.
وأكد المؤذن حرصه على مواصلة كل ما 
من شـــأنه أن يطور مسيرة اتحاد الصم 
وتعزيز قاعدته من الالعبين والالعبات 

وتحقيق مزيد من اإلنجازات.

باسم المؤذن

حمــد بــن  خالــد  الشــيخ  لســمو  شــكره  عــن  معربــا 
المؤذن: الثقة الغالية تضاعف المسؤولية تجاه خدمة فئة الصم
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بحضــور رئيــس الهيئــة العليــا لنــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل ســمو 
الشــيخ عيســى بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، نظــم نادي راشــد للفروســية 
وســباق الخيل عصر أمس الســباق الرابع والعشرين لهذا الموسم، الذي أقيم 
على كؤوس وزارة شــؤون الشــباب والرياضة وكأسي بيت التمويل الكويتي 
وكأس نــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل، علــى مضمــار ســباق النــادي 
بمنطقــة الرفــة بالصخير. كما حضر الســباق عدد من أصحاب الســمو وممثلي 

الجهات الراعية للسباق.

وشـــهد الســـباق انتصـــارات مثيـــرة فـــي 
أشـــواط عـــدة حســـمت خاللهـــا بفـــوارق 
ضئيلة وتألق جياد إسطبل العفو بفوزين 
مثيريـــن، بجانـــب تألق الفـــارس المتمرن 
إبراهيـــم نـــادر بجانب “هاتريـــك” الفارس 

إدنسون رودرغز.
وكان الشـــوط األول قد أقيـــم على كأس 
نـــادي راشـــد للفروســـية وســـباق الخيـــل 
الرابعـــة  الدرجـــة  لجيـــاد  والمخصـــص 
والمبتدئـــات من خيـــل البحريـــن العربية 
األصيلة المســـجلة فـــي “الواهو” مســـافة 
دينـــار،   2000 والجائـــزة  متـــر   1200
األول  المرشـــح  الحصـــان  واســـتطاع 
“الجالبي 1791” وبقيادة الفارس عبدهللا 
فيصـــل تأكيـــد جدارتـــه بتحقيـــق فـــوزه 

الثاني على التوالي هذا الموسم.
وأقيـــم الشـــوط الثاني علـــى كأس وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضة لجياد ســـباق 
التوازن “نتاج محلي” مســـافة 1800 متر 
والجائـــزة 2500 دينـــار، وتمكـــن الحصان 
“ذي دارك نايـــت” إلســـطبل فيكتوريوس 
وبقيـــادة إدنســـون رودرغز من اســـتعادة 
نغمـــة االنتصـــارات مســـجاًل فـــوزه األول 
هذا الموسم والخامس في رصيده بعدما 
ظهـــر بصـــورة جيـــدة وتغلب علـــى عامل 
الـــوزن وحقق الفـــوز بفارق كبيـــر متفوًقا 

على الحصان المرشح “كتالس”.
وأقيـــم الشـــوط الثالث علـــى كأس وزارة 
شؤون الشباب والرياضة لجياد الدرجات 
الثالثة والرابعة والمبتدئات “نتاج محلي” 
مســـافة 2200 متر والجائزة 2500 دينار، 

واســـتطاع الحصان المرشـــح األول “هاي 
بيـــم” ملـــك إم أنـــد إي ريســـنغ وبقيـــادة 
أدنســـون رودرغز مواصلة تألقه بتحقيق 
فـــوزه الثالث علـــى التوالي هذا الموســـم 
بعدما حسم الصراع الذي شهدته األمتار 
األخيرة مع منافسه الحصان “ليفنغ آرت” 
بقيادة حســـين مكي، فيمـــا جاء الحصان 
“المختار” ثالثـــا بعدما ظهر بصورة جيدة 
وســـار فـــي المقدمـــة منـــذ البدايـــة وظل 

منافًسا حتى النهاية.
وأقيـــم الشـــوط الرابـــع علـــى كأس وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضة لجياد ســـباق 
 1000 مســـافة  محلـــي”  “نتـــاج  التـــوازن 
دينـــار،   2500 والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر 
واســـتطاع الحصـــان “تولوس لـــي بلوت” 
إلســـطبل فيكتوريوس وبقيادة إدنســـون 
علـــى  الثانـــي  فـــوزه  تســـجيل  رودرغـــز 
التوالـــي هذا الموســـم والذي جـــاء بعدما 
الشـــوط  فـــرض تفوقـــه علـــى مجريـــات 
بانطالقته في المقدمة منذ البداية حتى 
النهاية وحســـم الفوز رغم الدخول القوي 
للفـــرس “الدره” على خـــط النهاية وحلت 

ثانية بفارق رأس.

انتصارات مثيرة

وأقيم الشـــوط الخامـــس على كأس بيت 
التمويـــل الكويتـــي لجياد ســـباق التوازن 
“مســـتورد” مســـافة 1000 متـــر مســـتقيم 
والجائـــزة 3000 دينار، وشـــهد فوًزا الفًتا 
للحصـــان “دون أرمانـــدو” إلســـطبل العفو 
دايســـكي  اليابانـــي  الفـــارس  وبقيـــادة 
فوكومتـــو، الذي قلـــب التوقعات وخطف 
الفـــوز مـــن أمام الحصـــان المرشـــح “باور 
ترين”، بعد شـــوط ســـريع ومنافسة قوية 
ومثيـــرة خصوًصا في األمتار األخيرة، إذ 
دخلـــت 3 جياد على خـــط النهاية وباغت 
“دون أرمانـــدو” الجميـــع بدخولـــه القـــوي 
وخطف الفوز بفارق رقبة عن “باورترين” 

الـــذي حل ثانًيا بفـــارق رأس عن الحصان 
الثالث “أوراق”.

وأقيم الشـــوط السادس على كأس وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضة لجياد ســـباق 
التـــوازن “مســـتورد” مســـافة 1800 متـــر 
والجائـــزة 2500 دينـــار، وتألـــق الفـــارس 
المتمرن والصاعد إبراهيم نادر في قيادة 
الحصـــان “زيميران” إلســـطبل الحســـنين 
إلـــى الفوز بعـــد غيبة مـــن خـــالل القيادة 
الموفقـــة والتمركـــز المناســـب خصوًصـــا 
شـــهدت  التـــي  األخيـــرة  األمتـــار  فـــي 
منافســـة قويـــة ودخـــل فيهـــا “زيميـــران” 
بقـــوة وســـرعة ليخطف الصـــدارة والفوز 
مـــن أمام الحصان “كالدونيان كروســـيد”؛ 

ليخطف الفوز المثير بجدارة.

وأقيم الشوط السابع واألخير على كأس 
لجيـــاد ســـباق  الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت 
والجائـــزة  متـــر   1400 مســـافة  التـــوزان 
4000 دينار، وشـــهد فـــوًزا الفًتا للحصان 
“ناين بيلو زيرو” إلســـطبل العفو وبقيادة 
الحصـــان  ليؤكـــد  فوكومتـــو؛  دايســـكي 
تطـــوره ونجـــاح خطـــة المضمـــر محمـــد 
ســـعيد فـــي دخـــول الشـــوط بــــ 4 جيـــاد 
وباغـــت خاللها الحصان “ناين بيلو زيرو” 
الجميـــع بدخوله القوي عنـــد خط النهاية 
الحصـــان  بجانـــب  مثيـــر  ســـيناريو  فـــي 
“تيمـــر ليـــن”؛ ليحتكم الجميـــع إلى صورة 
الفوتوفنـــش التـــي حســـمت لصالح “ناين 

بيلو زيرو” بفارق أنف.

التتويج

وتم تتويج الفائزين في الســـباق، إذ قدم 

مستشـــار خبير شـــؤون الشـــباب بـــوزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضة الشـــيخ صقر 
وزارة  كـــؤوس  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 
لألشـــواط  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
الثاني والثالث والرابع إلى ســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بن محمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
المالـــك  إلـــى  الســـادس  الشـــوط  وكأس 
الفائز عبدالرسول جان، فيما قدم المدير 
التنفيذي ببيـــت التمويل الكويتي محمد 
فهمـــي حمد كأســـي الشـــوطين الخامس 
والســـابع إلى المالك الفائز إبراهيم العفو، 
فيمـــا قدم المديـــر التنفيذي لنادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيل الشيخ سلمان 
بـــن راشـــد آل خليفة كأس الشـــوط األول 

إلى المضمر الفائز يوسف البوعينين.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

عيسـى بــن سلمـان يشهـد السبـاق 24 للخيـل

من التتويج

من منافسات السباق

سمو الشيخ عيسى بن سلمان يشهد سباق الخيل

سبورت حسن علي

الملك جــالــة  ودعـــم  رعــايــة  بفضل  ــاء  ج نجاحات  مــن  البطولة  حققته  مــا  ســمــوه: 
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عواصم - وكاالت

قضـــى مالييـــن المســـيحيين حـــول 
العالـــم أمس عطلة عيـــد الفصح في 
ظـــل القيـــود نظـــرا لتفشـــي فيروس 
كورونـــا، في وقـــت وردت فيه أنباء 
مشرقة من الواليات المتحدة األكثر 
تضـــررا بالوباء تفيد بأنها أتمت أكثر 

من 100 مليون عملية تطعيم.
وبدأت إيطاليا فرض إغالق متشدد 
تزامنا مع عيد الفصح أمس، إذ اعتبر 
البلـــد بأكمله “منطقة حمـــراء” عالية 
المخاطر لجهة تفشي الفيروس في 

فترة تطبعها التجمعات العائلية.
وفـــي ســـاحة نافونا في رومـــا، التي 

تعج بالحياة عادة، شوهد عدد قليل 
مـــن األشـــخاص يتجولـــون بصحبـــة 
كالبهم أو على متن دراجات هوائية.

تبيـــع  التـــي  المتاجـــر  وفتحـــت 
األساســـيات أبوابهـــا فـــي الشـــوارع 
القريبـــة، لكـــن فـــي غيـــاب الحشـــود 
المعتـــادة. وخـــالل مراســـم الجمعـــة 
العظيمة في الفاتيكان، شـــوهد البابا 
فرنســـيس أثناء ترؤسه رتبة سجدة 
الصليب في ســـاحة القديس بطرس 
الخاليـــة، حيث منعـــت قيود “كوفيد 
19” عقـــد تجمعات كبيرة في المكان 

للعام الثاني على التوالي.

قيود على الماليين في عطلة الفصح

الهاي - وكاالت

رّحـــب االتحـــاد األوروبـــي الســـبت 
برفـــع الواليات المتحـــدة العقوبات 
األميركـــي  الرئيـــس  التـــي فرضهـــا 
السابق دونالد ترامب على المدعية 
العامـــة للمحكمة الجنائيـــة الدولية 

فاتو بنسودا.
األميركيـــة  الخارجيـــة  وفرضـــت 
فـــي عهـــد إدارة ترامـــب عقوبـــات 
مالية على بنســـدوا ومسؤول رفيع 
آخـــر فـــي المحكمـــة ومنعتهمـــا من 
بعدمـــا  تأشـــيرات  علـــى  الحصـــول 
علـــى  تحقيقـــا  المدعيـــة  فتحـــت 
خلفية شـــبهات بارتكاب عسكريين 
فـــي  حـــرب  جرائـــم  أميركييـــن 

أفغانستان.
الحالـــي  الرئيـــس  إدارة  وأعلنـــت 

ســـتلغي  أنهـــا  بايـــدن  جـــو 
وقـــت  فـــي  اإلجـــراءات 

نهـــج  لتبنـــي  تســـعى 

تعاوني أكثر حيال حلفائها.
االتحـــاد  شـــؤون  مســـؤول  وقـــال 
جوزيـــب  الخارجيـــة  األوروبـــي 
هـــذه  “تؤّكـــد  بيـــان  فـــي  بوريـــل 
الخطـــوة المهمـــة التـــزام الواليـــات 
المتحـــدة حيال المنظومـــة الدولية 

القائمة على قواعد معّينة”.
وأضـــاف “تلعب المحكمـــة الجنائية 
إنصـــاف  فـــي  مهمـــا  دورا  الدوليـــة 
الجرائـــم  أفظـــع  بعـــض  ضحايـــا 
فـــي العالـــم. تكتســـي حمايـــة حياد 
المحكمة الجنائية الدولية القضائي 
واســـتقاللها أهميـــة بالغـــة فـــي مـــا 

يتعلق بفعاليتها وأدائها”.
وأفـــاد بوريل بأن االتحاد األوروبي 
“يدعـــم بشـــكل ثابـــت” المحكمـــة 
لنظـــام  العالمـــي”  “الطابـــع  و 
للمحكمـــة  األساســـي  رومـــا 

الجنائية الدولية.

ترحيب برفع واشنطن العقوبات عن “الجنائية”

عواصم - وكاالت

حـــذرت باريس طهران مـــن مواصلة نهج 
انتهـــاكات االتفـــاق النـــووي، بالتزامن مع 
إعـــالن وزارة الخارجيـــة اإليرانية، أمس 
الســـبت، أنهـــا لـــن تقبـــل برفـــع تدريجـــي 
للعقوبـــات األميركيـــة مقابـــل تراجـــع عن 
النـــووي  لالتفـــاق  الســـابقة  االنتهـــاكات 

والعودة إلى االتزام ببنوده. 
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـية جان 
إيـــف لودريـــان، إنه أبلغ نظيـــره اإليراني 
محمد جواد ظريـــف، في اتصال هاتفي 
أمس أن انتهاكات إيران لالتفاق النووي 
ســـتؤثر علـــى المحادثـــات المزمع عقدها 
فـــي فيينـــا الثالثـــاء المقبل.  كمـــا طالب 
نظيـــره اإليرانـــي بتبني موقـــف بناء في 
محادثـــات فيينـــا، قائـــال “دعـــوُت إيـــران 
إضافيـــة  انتهـــاكات  أي  عـــن  لالمتنـــاع 
تؤثـــر ســـلًبا علـــى اســـتئناف المحادثات، 
وشـــجعت وزيـــر الخارجيـــة علـــى اتخاذ 

موقـــف بّناء خالل المحادثـــات المقبلة”.  
وشـــّدد جان إيف لودريان في بيان على 
أن “فرنســـا ستشـــارك بطريقة براغماتية 
ومتطلبـــة فـــي نفـــس الوقـــت”.  وأوضح 
الجميـــع  فيـــه  يظهـــر  ســـياق  “فـــي  أنـــه 
اســـتعدادهم إلجـــراء هـــذه المفاوضـــات 
بحســـن نية؛ بهـــدف التوصل إلـــى اتفاق 
ســـريع، دعـــوت إيـــران إلـــى االمتناع عن 

أي انتهـــاك آخـــر اللتزاماتهـــا الحالية في 
المجـــال النـــووي يمكـــن أن يقوض زخم 
التنبيـــه  أتـــى  المحادثـــات”.   اســـتئناف 
الفرنســـي بعيـــد إعـــالن المتحدث باســـم 
الخارجية اإليرانية ســـعيد خطيب زاده، 
إن إيـــران ترفـــض أي خطـــة تدريجيـــة 
العقوبـــات  رفـــع  أجـــل  مـــن  الخطـــوات 

األميركية. 

وزير الخارجية الفرنسي   وزير الخارجية اإليراني

فيينا اجتماع  في  بّناء  بموقف  طهران  تطالب  باريس   
فرنسا: انتهاكات إيران اللتزاماتها تضر بمحادثات النووي

صنعاء - وكاالت

كشـــفت مصادر يمنية، أمـــس، عن قيام مليشـــيا الحوثي بتنفيذ 
حملـــة اختطافات واســـعة بحـــق مهاجريـــن أفارقة في شـــوارع 
العاصمـــة صنعـــاء، دون أســـباب واضحـــة. جاء ذلـــك ولم يمض 
شـــهر علـــى الجريمة المروعة التي شـــهدتها العاصمة صنعاء في 
7 مـــارس الماضـــي، والتـــي راح ضحيتها المئات مـــن المهاجرين 
إثـــر قيـــام قوات حوثية برمـــي قنابل حارقة عليهـــم داخل مركز 

احتجاز. 
وذكرت المصادر أن مسلحي الحوثيين اختطفوا خالل الساعات 
الماضيـــة، أكثـــر من 220 الجئـــا إفريقيا من شـــوارع صنعاء، من 
أمـــام مبنـــى مكتب األمـــم المتحدة، بينهم 55 امـــرأة واقتادوهم 
إلى جهة مجهولة. جاء ذلك في وقت تتبع فيه ميليشيا الحوثي 
ممارســـات عنيفـــة لتضييـــق الخناق علـــى المهاجريـــن األفارقة، 
آخرهـــا كان حملـــة ترحيـــل قســـري طالـــت المئـــات منهـــم ضمـــن 
ظـــروف تتنافى مع القانون الدولي اإلنســـاني. وكان المهاجرون 
قـــد نظموا وقفات احتجاجية أمام المفوضية الســـامية لشـــؤون 
الالجئيـــن التابعـــة لألمـــم المتحدة بســـبب موقفها الـــذي اكتفت 
فيـــه بإدانة حادث المحرقة دون اإلشـــارة إلـــى الفاعل، مطالبين 

بالتحقيق في ما عرف بـ “محرقة المهاجرين األفارقة”.

جـــاء ذلك بعدما اعترفت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين 
االنقالبيـــة غير المعترف بهـــا دولًيا، قبل أيام، في بيان، باحتجاز 

11 عنصًرا من ميليشياتها على ذمة الحريق المروع.
كمـــا زعمـــت أن ســـبب الحريق يعود لقـــوة صغيرة مـــن مكافحة 
الشغب وصلت إلى المكان، وعندما لم تتمكن من السيطرة على 
الشـــغب “قام جنود برمي 3 قنابل يدوية دخانية مسيلة الدموع 
تحتوي على مادة Cs”، مضيفة أنه تم رمي قنابل من تلك النوع 

في حادثي شغب سابقين تم السيطرة عليهما.

من محرقة الالجئين بصنعاء 

ــارس ــي 7 مـ ــرق مــعــســكــرهــم فـ ــ ــادث ح ــ ــب حـ ــق ع
ا بشوارع صنعاء “الحوثي” تختطف 220 الجًئا إفريقيًّ

مقديشو - أف ب

هاجـــم مقاتلـــون مـــن حركة الشـــباب 
المتشددة أمس قاعدتين عسكريتين 
الصومالـــي  للجيـــش  رئيســـتين 
فيهمـــا  مفخخـــة  ســـيارات  وفّجـــروا 
قبـــل االنخـــراط فـــي تبـــادل إطـــالق 
وشـــهود.  الجنـــود  مـــع  كثيـــف  نـــار 
واســـتهدف الهجومـــان فـــي منطقـــة 
شـــابيلي الســـفلى الجنوبية قاعدتين 
للجيش في بلدتي أوديغلي وباريري 
عـــن  كيلومتـــرا   30 تبعـــدان  اللتيـــن 
بعضهما البعـــض.  وقال قائد الجيش 
يوســـف  اودوا  الجنـــرال  الصومالـــي 

الهجـــوم،  المعتـــدون  “حـــاول  راغـــي 
لكن بفضـــل جنودنا الشـــجعان الذين 
كانـــوا علـــى درايـــة بحيلهـــم، تم دحر 
المهاجمين وتناثرت أجساد جرحاهم 

وقتالهم في المكان”. 
وأضـــاف “قـــوات الجيـــش مـــا تـــزال 
تالحـــق بقية المهاجميـــن، وقد أحكم 
الجيـــش الصومالـــي الســـيطرة علـــى 
الموقعيـــن المتنـــازع عليهمـــا”.  وأفاد 
الجنـــود  بـــأن  أوديغلـــي  فـــي  شـــهود 
الصومالييـــن صـــدوا المهاجميـــن بعد 

نحو ساعة من القتال العنيف.

حركة الشباب تهاجم الجيش الصومالي

إثيوبيا: ماضون في 
المرحلة الثانية لـ “النهضة”

أديس أبابا - وكاالت

تأكيد  السبت  أمس  إثيوبيا  جــددت 
لملء  الثانية  المرحلة  فــي  مضيها 
ســـد الــنــهــضــة، فــيــمــا تـــعـــارض مصر 

والسودان هذه الخطوة. 
الــري سلشي بغلي، في  وقــال وزيــر 
موقعها  على  ــوزارة  الـ نشرتها  كلمة 
“نتطلع إلنتاج الطاقة الكهربائية من 
المقبل  أغسطس  فــي  النهضة  ســد 
ــتــهــاء الـــمـــلء الــثــانــي، الــتــي  بــعــد ان

نستعد لها”.

السعودية: نقف إلى جانب المملكة ونساند قرارات الملك عبداهلل

اعتقال شخصيات أردنية بارزة ألسباب أمنية

أعلـــن رئيـــس األركان المشـــتركة في 
الجيش األردني اللواء الركن يوسف 
اعتقـــال  أمـــس،  الحنيطـــي،  أحمـــد 
ورئيـــس  زيـــد  بـــن  الشـــريف حســـن 
باســـم  الســـابق  الملكـــي  الديـــوان 
إبراهيم عوض هللا وآخرين ألسباٍب 
أمنّيـــة، وفق ما أعلنـــت وكالة األنباء 

األردنية.
ونفـــى في بيـــان لـــه، اعتقـــال األمير 
حمزة لكنه بّين أنه ٌطلب منه التوقف 
توظـــف  ونشـــاطات  تحـــركات  عـــن 
الســـتهداف أمـــن األردن واســـتقراره 
في إطار تحقيقات شـــاملة مشتركة 
قامـــت بها األجهـــزة األمنية، واعتقل 
نتيجـــة لها الشـــريف حســـن بـــن زيد 
وباسم إبراهيم عوض هللا وآخرون.

كمـــا قـــال إن التحقيقـــات مســـتمرة 
وســـيتم الكشـــف عـــن نتائجهـــا بـــكل 
كل  أن  وأكـــد  ووضـــوح.  شـــفافية 
اإلجـــراءات التـــي اتخـــذت تمت في 
إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة 
استدعتها، مثلما أكد أن ال أحد فوق 

القانون وأن أمن األردن واســـتقراره 
يتقدم على أي اعتبار.

األردنيـــة،  الوكالـــة  ذكـــرت  بدورهـــا، 
أن األميـــر حمـــزة ليـــس موقوفـــا وال 
تقييديـــة  إجـــراءات  ألي  يخضـــع 

وليس قيد اإلقامة المنزلية.
إلـــى ذلـــك، نقـــل مراســـل العربية عن 
مصـــادر مطلعـــة بـــأن االعتقاالت في 
األردن شـــملت مديـــر مكتـــب األمير 
الفتـــًا  الشـــخصي،  ومرافقـــه  حمـــزة 
إلى أن حملة االعتقاالت شـــملت 20 
شـــخصًا على األقل، بينها شخصيات 

أمنية وعشائرية.
بـــدأت  التحقيقـــات  بـــأن  أفـــاد  كمـــا 
بالفعـــل مـــع الشـــخصيات التـــي تـــم 
اعتقالها، مشـــيرًا إلـــى أن االعتقاالت 
مســـتمرة فـــي صفـــوف شـــخصيات 

أردنية حتى اآلن.
فـــي  االعتقـــاالت  حملـــة  إن  وقـــال 
قضيـــة  خلفيـــة  علـــى  تمـــت  األردن 

أمنية لم يكشف عنها.
وأكـــد وجـــود انتشـــار أمنـــي مكثـــف 
في العاصمة عمـــان، ومنطقة دابوق 

حيث القصر الملكي.

وأعلـــن الديـــوان الملكـــي الســـعودي، 
الســـبت، وقـــوف المملكـــة التـــام إلى 
جانـــب المملكة األردنية ومســـاندتها 
الكاملـــة بكل إمكاناتهـــا، لكل قرارات 

ملك األردن.
يربـــط  ممـــا  انطالقـــًا  إنـــه  وقـــال 
األردنيـــة  المملكـــة  مـــع  الســـعودية 
روابـــط  مـــن  الشـــقيقة  الهاشـــمية 
األخـــوة  قوامهـــا  راســـخة  وثيقـــة 
والعقيدة والمصير الواحد، وامتدادًا 
لتاريخهمـــا المشـــترك وأن أمنهما كل 
ال يتجـــزأ، فـــي بيـــان نشـــرته وكالـــة 

“واس”.
كمـــا شـــدد البيان على أن الســـعودية 
تؤكد وقوفها التام إلى جانب األردن 
ومســـاندتها الكاملـــة بـــكل إمكاناتها 
لكل ما يتخـــذه الملك عبدهللا الثاني 
بـــن الحســـين واألميـــر الحســـين بـــن 
مـــن  العهـــد  ولـــي  الثانـــي  عبـــدهللا 
قـــرارات وإجـــراءات لحفـــظ األمـــن 
واالســـتقرار ونزع فتيل كل محاولة 

للتأثير فيهما.

دبي - العربية نت

باسم عوض الله األمير حمزة

تطبيق االشــتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين

السعودية تستعد لـ “العمرة” بإجراءات استباقية

أعلـــن نائب وزيـــر الحج في الســـعودية عبدالفتاح 
مشـــاط، أمس، بـــدء االســـتعداد لمرحلة اســـتقبال 
المعتمريـــن في شـــهر رمضان، مضيفـــا أن المملكة 
وضعت االشـــتراطات الصحية األساســـية لموسم 
العمـــرة هـــذا العـــام. كما كشـــف عن أنه تـــم تطعيم 
جميـــع العامليـــن فـــي الحـــرم المكي ضـــد فيروس 
كورونا المســـتجد، كاشـــًفا عن إجراءات استباقية 

سيتم العمل بها من شأنها زيادة عدد المعتمرين.
إلى ذلك، شدد المسؤول السعودي على أن الهيئات 

المختصـــة ستشـــرف علـــى تطبيـــق االشـــتراطات 
الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين.

والقرويـــة  البلديـــة  الشـــؤون  وزارة  أن  يذكـــر 
واإلســـكان فـــي الســـعودية، كانـــت قد اشـــترطت، 
األســـبوع الماضـــي، التحصين بلقـــاح كورونا على 
العامليـــن في أنشـــطة الحـــج والعمـــرة والمحالت 
التجاريـــة فـــي مدينتـــي مكـــة المكرمـــة والمدينـــة 
المنورة، بدًءا من غرة شـــهر رمضان للعام الجاري؛ 

حمايًة للصحة العامة.

دبي - العربية.نت

 تحالف محاربة “داعش”: عملنا متواصل بالعراق
 بغداد - وكاالت

لمكافحـــة  الدولـــي  التحالـــف  أكـــد   
قواتـــه  أن  الســـبت،  أمـــس  “داعـــش” 
مـــن  بدعـــوة  العـــراق  فـــي  موجـــودة 
الحكومـــة وبالتنســـيق معهـــا، مؤكـــًدا 

احترام سيادة البالد بشكل قاطع.
كمـــا شـــدد المتحدث الرســـمي باســـم 
ماروتـــو،  وایـــن  العقیـــد  التحالـــف 
علـــى أن عمـــل قوة المهام المشـــتركة 
متواصـــل بهـــدف القضاء علـــى بقايا 

التنظيم.
وأشـــار في مقابلـــة مع وكالـــة األنباء 
العراقيـــة الرســـمية إلـــى أن “مهمتهم 

هزيمـــة داعـــش وفلولـــه فـــي مناطق 
محددة في العراق وسوريا”، مبيًنا أن 
“ذلك يتبع شـــروًطا لعمليات المتابعة 
التـــي تصـــب فـــي زيـــادة االســـتقرار 

اإلقليمي”.
فـــي  نفـــى  الدولـــي،  التحالـــف  وكان 
وقت سابق وجود قوات قتالية على 
األراضـــي العراقيـــة. وذكـــر المكتـــب 
المشـــتركة  المهـــام  لقـــوة  اإلعالمـــي 
لعملية العزم الصلب التابعة للتحالف 
الدولي أن الحديث عن وصول قوات 

قتالية عار عن الصحة”.



من  كــل  البحرين  مملكة  مــن  يــشــارك 
الفنان محسن التيتون، والفنانة غادة 
التيتون،  عاتقة  والفنانة  الــخــزاعــي، 
العرب  للخزافين  األول  الملتقى  في 
والذي  “فيروسات من طين”،  بعنوان 
بدولة  أبريل  من  األول  في  سينطلق 
المنسق  وأوضـــح  الشقيقة.  الكويت 
ــام لـــهـــذه الــفــعــالــيــة الــفــنــان علي  ــعـ الـ
فيه  ســيــشــارك  الملتقى  أن  ــعــوض  ال
الوطن  مــن  الخزافين  مــن  كبير  عــدد 
في  المميز  أن  إلـــى  مــشــيــرا  الــعــربــي، 
من  الكثير  سيستعرض  أنــه  الملتقى 
بمجال  المختصة  واألوراق  البحوث 
الخزف، مبينا أن للفعالية محاورعدة، 
الفعاليات  أهــمــيــة  تــأكــيــد  هــو  األول 
ــيــة، ودورهــــا من  والــمــنــاظــرات الــدول
خالل تبادل الخبرات، والمحور الثاني 
التشكيلية  الخبرات  دمج  في  يتمثل 

بين الخزافين، والمحور الثالث حول 
الــفــنــيــة، مــن خــالل  الــتــجــارب  تنظير 
األبحاث العلمية والنشرات، والمحور 
بين  مــعــارض جماعية  إقــامــة  ــرابــع  ال

الدول العربية باستمرار.

الخزف  بيت  مشرفة  قالت  وبدورها 
الــكــويــتــي ديــمــة الــقــريــنــي “فـــي ظل 
بأسره،  العالم  يعيشها  التي  الظروف 
ــود خــيــوط تــربــط  كـــان البـــد مـــن وجــ
الفن  يستمر  حتى  ببعضهم،  الفنانين 

بعطائه وألوانه، فكانت فكرة الملتقى 
جمع  هــي  للخزافين،  األول  الــعــربــي 
الفنية  هــمــومــهــم  لــتــبــادل  الــخــزافــيــن 
للتعبير  باإلبداع؛  الزاخرة  وتجاربهم 

عن األزمة التي يعيشها العالم.

تم أخيرا افتتاح صالة عرض جديدة 
التجاري  العالي  مجمع  فــي  للفنون 
ــنــفــط األخـــيـــر”  ــم “بـــئـــر ال تــحــمــل اســ
التي  ستفورد،  فرانسيس  لصاحبته 
تــعــمــل مــنــذ 10 ســـنـــوات كــنــحــلــة ال 
الرحيق  عــن  تبحث  الــهــدوء  تــعــرف 
مــواقــع  أي  خليتها،  إلـــى  ــه  ب لــتــعــود 
الفن، فهي نشطة للغاية ومحّبة للفن 
إبراز  على  ومحبة  بإخالص  وتعمل 
وتشجيعهم  البحرينيين  الفنانين 
على المشاركة في المعارض المحلية 
ــيـــة خــصــوصــا الــفــنــانــيــن  ــارجـ والـــخـ
هذا  فــي  ستيفورد:  تقول  الشباب. 

البحرين إلى  بالذات، تحتاج  الوقت 
النوع، كما أن اسم  جاليري من هذا 
عدة  مــشــاورات  بعد  جــاء  الجاليري 

مع واألصدقاء، إذ كنا نحاول اختيار 
اسما من شأنه أن يثير ويلفت انتباه 
ومستمد  صدى  له  ويكون  الجمهور 

من تاريخ البحرين، كونها أول دول 
خليجية يتم اكتشاف النفط فيها.

مشاركة بحرينية في الملتقى األول للخزافين العرب

بئر النفط األخير.. معرض يقدم أكثر من 20 فنانا من أجيال مختلفة

لم تتمالك النجمة أنغام نفسها أمام الجمهور في ساحة مركز 
المنارة، وبكت في حفلها، الذي أقيم وسط اإلجراءات االحترازية 

بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأثنــاء غناء أنغام “طول مــا انت بعيد”، بكــت أمام جمهورها 

الذي استقبل ذلك بالهتاف والتصفيق لها، واألغنية من كلمات 
عصام حســني، وألحــان محمدي، وتــم طرحها في ألبــوم “أحالم 

بريئــة” العام 2015. الحفــل أقيم ضمن فعاليات الدورة األولى لموســم حفالت الربيع 
على مدى 3 أسابيع متتالية داخل مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

يظهــر الفنــان نضال الشــافعي ضمــن أحداث مسلســل 
“االختيار2” ضيف شرف في حلقة واحدة، ويجسد شخصية 
بدوية ســيناوية، والعمل من سيناريو وحوار هاني سرحان، 
وإخــراج بيتر ميمــى. ويتنــاول العمل بطولــة جديدة من 

بطوالت رجــال األمن الذين يضحون من أجــل الحفاظ على 
الوطن، ويتناول قصص حياة شــهداء مــن وزارة الداخلية منذ 

الفتــرة 2013 حتــى 2020. “االختيار 2” ســيناريو وحــوار هاني ســرحان وإخراج بيتر 
ميمي، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

أكــد النجم أحمد ســعد فــي تصريحات أنــه يتعاون مع 
األردنــي عزيز مرقة فــي أغنية دويتو مــن كلمات أحمد 
إبراهيم وتوزيع تومــا وتحمل عددا من المفاجآت ومن 

المقرر طرحها في الفترة المقبلة.
وأضــاف أحمد ســعد أن األغنيــة تحمل فكــرة مختلفة 

وجديــدة تقــدم ألول مرة، معربــا عن ســعادته بالغناء مع 
األردني عزيز مرقة الذي يتميــز بصوت قوي على حد وصفه، ويتمنى أن تنال 

األغنية إعجاب الجمهور أثناء طرحها؛ نظرا لما تحملها من مفاجآت.

جديد سعدضيف شرفبكاء أنغام
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مسلسالت جديدة على منصة “شاهد” في رمضان أبرزها “مارغريت”
17 عمال دراميا جديدا كشفت عنها منصة “شاهد”؛ من أجل عرضها خالل شهر رمضان 
المقبــل، فــي وقــت تؤكد فيه المنصــة اإلعالن عن قائمة جديدة مــن األعمال في الفترة 
المقبلــة، وهــذه هــي القائمــة التــي أعلنت عنها المنصــة لرمضان 2021. يتصدر مسلســل 
“مارغريت” للفنانة حياة الفهد قائمة المسلسالت التي سوف تعرض على منصة “شاهد” 
فــي رمضــان 2021، ويشــارك في بطولة المسلســل كل مــن الفنانة حياة الفهد، وحســن 
البــالم، وســعاد علــي، وهبــة الــدري، ونور الكويتيــة، وحمــد العماني، والعمل مــن تأليف 

محمود شمس وعلي شمس، وإخراج باسل الخطيب.

ناصر  للفنان  الــتــجــول”  “مــمــنــوع  مسلسل 
ــال الــكــومــيــديــة  ــمـ الــقــصــبــي وهـــو مـــن األعـ
“شاهد”  على  رمضان  في  عرضها  المنتظر 
فايز  الــفــنــان  فــي بطولته  يــشــارك  وســـوف 
من  فقط  حلقات   3 في  يظهر  إذ  المالكي، 
لنوعية السيت  الذي ينتمي  الجديد  العمل 
كوم وحلقاته متصلة منفصلة، ومن النجوم 
المشاركين في بطولة العمل كل من الفنان 
راشد الشمراني، وعبداإلله السناني، وإلهام 
علي وحبيب الحبيب وغيرهم، والعمل من 

إخراج أوس الشرقي.
للفنانة  جـــديـــد  مــســلــســل  ــاف”  ــ حـ “أمــيــنــة 
عن  “شــاهــد”  منصة  أعلنت  الفضالة  إلــهــام 
االستعداد لعرضه في رمضان 2021، وهو 
العمل الذي يشارك في بطولته نخبة كبيرة 
الــفــنــانــة طيف،  الــكــويــت منهم  نــجــوم  مــن 
وشــهــاب جــوهــر، وخــالــد الــعــجــيــرب، وفــي 
الشرقاوي، وعبدهللا الطليحي، والعمل من 

بشير  سائد  وإخـــراج  دوحـــان،  علي  تأليف 
الهواري، وقد تم الكشف كذلك عن عرض 
هدى  للفنانة  الوحيدة”  “الناجية  مسلسل 
للفنان  تبي بس”  “وش  و مسلسل  حسين، 

فيصل العيسي.
الــدرامــيــة  األعــمــال  مــن  ضخمة  مجموعة 
منصة  على  تعرض  ســوف  التي  المصرية 
“شـــاهـــد” خــــالل رمـــضـــان الــمــقــبــل أبــرزهــا 
رمضان،  محمد  للفنان  “مــوســى”  مسلسل 
والـــذي يــشــارك فــي بطولته كــل مــن سمية 

الخشاب، ورياض الخولي.
“الملك” مسلسل الفنان عمرو يوسف سوف 
2021 على  كذلك في رمضان  يتم عرضه 
منصة “شاهد”، وهو من األعمال التاريخية 
ويشارك  الفرعونية  الحقبة  تتناول  التي 
أما  النجوم.  من  كبيرة  كوكبة  بطولته  في 
الفنان أحمد عز، فسوف يعرض له حسب 
قومي”  “أمـــن  مسلسل  “شــاهــد”  أعلنت  مــا 

الفنانة  مــع  يجمعه  والـــذي 
هند صبري.

أمــيــنــة خــلــيــل مـــن الــمــقــرر 
ــهــا  ل يــــعــــرض  أن  كــــذلــــك 
ــالــك من  مــســلــســل “خــلــي ب
مع  يجمعها  والـــذي  زيـــزي” 
ــدوح،  ــمـ ــنـــان مــحــمــد مـ ــفـ الـ
ــعـــرض مــســلــســل  ــيـ ــا سـ ــمـ كـ
ــادة  ــ ــغـ ــ ــم غـــــــــــــزال” لـ ــ ــحــ ــ ــ “ل
“ظل  عبدالزراق، ومسلسل 

راجل” للفنان ياسر جالل.
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــبــطــوالت 
المشتركة، فسيعرض على 
“شــاهــد” كــل مــن مسلسل 
“نـــســـل األغــــــــراب” لــلــفــنــان 
أمير  والفنان  السقا  أحمد 
كرارة، ومسلسل “االختيار 
الــفــنــان كريم  مــن  لــكــل   ”2
مكي،  عــبــدالــعــزيــز وأحــمــد 
و”مــــــــلــــــــوك الــــجــــدعــــنــــة” 
ــن الـــفـــنـــان عــمــرو  لـــكـــل مــ

سعد ومصطفي شعبان.
قصي  الــفــنــان  مــن  لــكــل   ”2020“ مسلسل 
تأجيل  وبعد  نجيم  نسيب  ونادين  خولي 
منصة  أعلنت  الماضي  رمضان  في  عرضه 
“شاهد” عن عرضه في رمضان 2021، كما 

“سوق  السوري  المسلسل  كذلك  سيعرض 
الموسم  “شــاهــد”   وســتــعــرض   ،”2 الــحــريــر 
أبو  “سلمات  المغربي  المسلسل  من  الثاني 
في  كبيرا  نجاحا  عمل حقق  وهو  البنات”، 

موسمه األول.

ــؤلـــف مــســلــســل “هــجــمــة  ــال مـ ــ قـ
مــــــرتــــــدة” بــــاهــــر دويــــــــــــدار إن 
يعد  المنتظر  الــرمــضــانــي  العمل 
مــلــفــات  يــتــنــاول  مــســلــســل  أول 
القرن  فــي  المصرية  المخابرات 
ــلـــة  مـــداخـ ــي  ــ فـ وأوضـــــــــح   .21
ــوان  ــ ــي رضـ ــ ــع اإلعــــالمــــي رامــ مــ
المعتاد  أن   ”dmc “مــســاء  فــي 
هــو تــقــديــم مــلــفــات مــخــابــراتــيــة 
ــيــــة ســـابـــقـــة  ــ ــن مـــــن فـــــتـــــرات زمــ
ــن الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات  مـ
المسلسلين  مــثــل  والــســبــعــيــنــات 
ــت الــهــجــان” و  ــ الــنــاجــحــيــن “رأفـ
”دموع في عيون وقحة”، وهناك 
محاوالت أخرى بعدهما، لكنها لم 

تلق نفس نجاحهما.
ــه لــلــخــروج مــن هــذا  وأضــــاف أنـ
اإلشكال تم اختيار ملف معاصر 
المصرية  المخابرات  ملفات  من 

المقارنة  إشــكــال  مــن  نخرج  كــي 
مــع هــذه األعــمــال أو مــع كتابات 
الـــراحـــل صــالــح مــرســي صاحب 
عالم  أن  إلـــى  مــشــيــًرا  الــعــمــلــيــن، 
ــًرا عما  ــي الــمــخــابــرات تــطــور كــث
من  األعمال  تلك  في  يظهر  كــان 
الالسلكي والحبر السري لتقنيات 

أخرى متطورة.
ــه انتابته  ــى أن ــدار إل ــ وأشـــار دوي
االنتهاء  بعد  متضاربة  مشاعر 
الفرحة  أوال  األول:  الكتابة  مــن 
ونصف  ســنــة  اســتــمــراره  بسبب 
واآلخــر  العمل،  كتابة  في  السنة 
ــعــمــل بعد  ــراق ال ــفـ ــو الـــحـــزن لـ هـ
شخصياته،  ومـــع  مــعــه  الــتــوحــد 
عن  مختلفة  تجربة  أنــه  مــؤكــًدا 
“االختيار”، لكنه يتماس معه في 
محاولة رفع الحس الوطني لدى 

الجمهور.

“هجمة مرتدة”.. أول عمل لملف مخابرات من القرن 21

مسلسل “موسى”

مسلسل “ممنوع التجول”

مسلسل “أمينة حاف”

مسلسل “مارغريت”
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وزير النفط يفتتح مؤتمر الشــرق األوســط للتميز التشــغيلي

حلول لتحسين السالمة بالقطاعات الصناعية

افتتـــح وزير النفط، الشـــيخ محمد 
فعاليـــات  خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن 
مؤتمـــر ومعرض الشـــرق االوســـط 
ومنتـــدى  التشـــغيلي  للتميـــز 
أقيـــم  والـــذي  للســـامة،  الخليـــج 
بتقنيـــة االتصـــال المرئي عـــن بعد، 
بمشـــاركة أكثـــر مـــن 350 مشـــارك 
من الرؤســـاء التنفيذيين للشركات 
واإلقليميـــة  المحليـــة  النفطيـــة 
والعالميـــة والخبراء والمهندســـين 
بالصناعـــات  والمختصيـــن 
باإلضافـــة  العالـــم  حـــول  النفطيـــة 
الدولّييـــن  الخبـــراء  كبـــار  إلـــى 
ألدوات  المـــوردة  والجهـــات 
الســـامة وتكنولوجّياتهـــا وأحدث 
المناهج، التي من شـــأنها مســـاعدة 
المؤسســـات والشـــركات الصناعية 
علـــى تحقيـــق األهـــداف المرجوة، 
إذ نظم الحدث الشـــركة األوروبية 
وشـــركة  البتروليـــة  لاستشـــارات 
بالتعـــاون  )بابكـــو(  البحريـــن  نفـــط 
مـــع الهيئـــة الوطنية للنفـــط والغاز، 
وبدعم عدد من الشـــركات النفطية 

العالمية والخليجية.
وأعـــرب وزيـــر النفـــط فـــي كلمتـــه 
االفتتاحيـــة عن ترحيبه باســـتمرار 
انعقـــاد أعمال هـــذا المؤتمـــر المهم 
الـــذي يعتبـــر منصة مميـــزة ومهمة 
والمعلومـــات  الخبـــرات  لتبـــادل 
جديـــدة  بطـــرق  النظـــر  ووجهـــات 
إيجـــاد  بهـــدف  للنقـــاش  ومحفـــزة 
حلول مناســـبة لتحســـين السامة 
عمومـــا  القطاعـــات  جميـــع  فـــي 
باإلضافـــة  خصوصـــا،  والصناعيـــة 

إلى تبادل التجارب الناجحة.
ولفـــت الوزيـــر إلـــى أهميـــة وضـــع 
موضـــوع الســـامة مـــن أولويـــات 
تدريـــب  علـــى  والعمـــل  الشـــركات 
بطـــرق مبتكـــرة  البشـــرية  العمالـــة 
ومهنية؛ لتكون قادرة على احتواء 
مختلـــف الحـــوادث ما يســـاهم با 

شـــك في تقليل الخسائر ومضيعة 
الوقـــت وتكـــون قادرة علـــى تعزيز 
قدراتهـــا والتكييف علـــى مواجهة 
مختلـــف التحديات التـــي تواجهها 
الشـــركات في ظـــل جائحة كورونا 
مختلـــف  فـــي  الســـلبية  وآثارهـــا 

القطاعات. 
التطويـــر  أهميـــة  إلـــى  وأشـــار 
والتحســـين في األداء والمحافظة 
إلـــى  باإلضافـــة  العامليـــن  علـــى 
الممتلـــكات مـــن خال خلـــق ثقافة 
أمنيـــة داخـــل المؤسســـة وتدريب 
علـــى  القـــادرة  البشـــرية  العمالـــة 
بهـــدف تحقيـــق  االبـــداع والتميـــز 
إنجـــازات عالية في زيـــادة اإلنتاج 
التشـــغيلية  المصاريـــف  وتقليـــل 

والوقت. 

وأضاف الوزير أن “مملكة البحرين 
تقوم بمشروعات نفطية مهمة من 
أجـــل تحســـين االقتصـــاد الوطني، 
مؤكدا اســـتمرار المسيرة التنموية 
التـــي تشـــهدها الصناعـــة النفطيـــة 
تحت قيادة صاحب الجالة الملك 
وبدعم مساندة الحكومة الرشيدة 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  بقيـــادة 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
المســـتجدات  آلخـــر  المواكبـــة 
بمـــا  وتطبيقاتهـــا  التكنولوجيـــة 
يضمـــن التطويـــر والتحســـين فـــي 
فـــي  المســـتخدمة  التكنولوجيـــا 
وتيـــرة  وتســـريع  والغـــاز  النفـــط 

اإلنتاج. 
وبيـــن الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة 
النفطـــي يعمـــل وفـــق  القطـــاع  أن 

اســـتراتيجية واضحـــة فـــي تنفيذ 
النفطيـــة  المشـــروعات  مـــن  عـــدد 
بالتعـــاون مـــع مختلـــف الشـــركات 
علـــى  مؤكـــدا  العالميـــة  النفطيـــة 
حرص الشـــركات النفطيـــة التابعة 
والغـــاز  للنفـــط  الوطنيـــة  للهيئـــة 
األنظمـــة  جميـــع  مراجعـــة  مـــن 
بالســـامة  المتعلقـــة  والقوانيـــن 
بشـــكل مســـتمر لضمان استمرارية 
هـــذه المشـــروعات وفـــق الجـــدول 
الزمنـــي المعد إلنهاء المشـــروعات 
فـــي الوقت المحدد وتحقيق بذلك 

اإلنجازات في هذا المجال.
ونـــوه الوزيـــر عالًيـــا بتلـــك الجهود 
العامليـــن  جميـــع  مـــن  المبذولـــة 
والمقاولين في الشـــركات بتحقيق 
ســـاعات عمـــل كثيـــرة دون وقـــوع 
حـــوادث مضيعة للوقـــت، ما يعتبر 
إنجـــاًزا كبيـــًرا جاء بفضـــل االلتزام 
إجـــراءات  بتطبيـــق  المتواصـــل 
الســـامة  وأنظمـــة  وسياســـات 

المعمول بها في الشركات. 
وفي ختـــام كلمته أعـــرب الوزير 
عـــن بالـــغ شـــكره وتقديـــره إلـــى 
الجهـــة المنظمـــة علـــى التنظيـــم 
هـــذه  مثـــل  النعقـــاد  والترتيـــب 
الفعاليـــات المتخصصـــة والمهمة 
فـــي مجـــال الصحـــة والســـامة 
مشـــيًدا  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
بمواضيع الفعالية لهذا العام التي 
جاءت مواكبة لألحداث العالمية 
الحاليـــة في ظـــل جائحة كورونا 
بالشـــكر  تقـــدم  كمـــا  العالميـــة. 
والمشـــاركين  المتحدثيـــن  إلـــى 
والداعميـــن وكل من ســـاهم في 

إنجاح هذا الحدث المهم.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

وزير النفط أثناء تدشينه المؤتمر 

المحرق - طيران الخليج

“طيران الخليج”: الرحالت 
إلىسراييفو قيد الدراسة

ــيــج، الــنــاقــلــة  ــخــل ذكـــــرت طـــيـــران ال
“أن  البحرين، أمس  لمملكة  الوطنية 
رحالت البحرين - سراييفو الخاصة 
وسائل  بعض  فــي  إليها  يشار  التي 
اإلعــــالم اإلقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة هي 
رحـــالت غــيــر مــؤكــدة بــعــد والزالـــت 
وأكــدت  والتصديق”.  الــدراســة  قيد 
رسمي  تصريح  في  الخليج  طيران 
على  الرسمية  أخبارها  تشارك  أنها 

قنواتها اإلعالمية الرسمية فقط.

أخبار متفرقة

الشركات ترفع استثماراتها باألمن السيبراني 40 %
ــاب الــبــحــريــنــي ــب ــش ــل ــر فــــرص عــمــل نــوعــيــة ل ــوفـ الـــقـــطـــاع يـ

المعلومـــات، حســـن  تقنيـــة  قـــال خبيـــر 
الهجمـــات  وتيـــرة  ارتفـــاع  إن  محيـــي، 
الســـيبرانية التي يقوم بها قراصنة أفراد 
وجماعات مســـتهدفين منشآت قطاعات 
حيوية مثل الطاقة والصحة دفع الكثير 
من المنظمات والشـــركات والمؤسســـات 
فـــي البحريـــن والخليج العربـــي إلى رفع 
ميزانيـــة اإلنفـــاق على األمن الســـيبراني 
وجـــود  يؤكـــد  مـــا  وهـــو   ،%  40 بنحـــو 
فـــرص عمل نوعية في هذا المجال أمام 

الشباب البحريني من الجنسين.
وأضـــاف محيـــي خـــال نـــدوة نظمتهـــا 
ألنظمـــة  العالميـــة  إن”  جـــي  “إن  شـــركة 
المؤسســـات  إن  المتكاملـــة  المعلومـــات 
تتعـــرض لضغـــوط هائلة لضمان تســـيير 
عملها دون انقطاع بســـبب العدد العالمي 
الســـيبرانية، وهـــذا  للهجمـــات  المتزايـــد 
مـــا ينتـــج عنه تزايـــد عالمي فـــي الطلب 

علـــى وظائـــف خبـــراء أمـــن المعلومات، 
ويكفـــي أن نعرف أن معـــدل البطالة بين 
اختصاصيـــي أمـــن المعلومـــات هو صفر 
بالمئـــة، ونصح بأن يركـــز الجيل الجديد 
الفتيـــات علـــى  الشـــباب خصوصـــا  مـــن 
مجال أمن المعلومات في ظل ندرة هذا 

التخصص.
مديـــر  مســـاعد  وهـــو  محيـــي،  وأشـــار 
المخاطـــر التشـــغيلية وأمـــن المعلومـــات 
فـــي بيـــت التمويـــل الكويتـــي بالبحرين، 
إلى أن 45 % من االختراقات السيبرانية 
تحدث بســـبب نقص الكفاءات البشـــرية 
المؤهلة والمدربة في هذا المجال، وقال 
“لذلك نحن بحاجة إلى تدريب مناســـب، 
وأعتقد أن شـــركات أمنيـــة عماقة مثل 
إن جي إن يمكنها حًقا المساعدة في هذا 
األمـــر من خـــال رفد الســـوق البحرينية 
بخبرات شـــابة جديدة عـــن طريق مركز 

تدريـــب إن جـــي إن”، مؤكـــدا فـــي هـــذا 
اإلطـــار أهمية الدعـــم الحكومي لتدريب 

البحرينيين في مجال أمن المعلومات.
ولفـــت على صعيـــد ذي صلة إلـــى أهمية 
ضـــخ مزيد من االســـتثمارات في أدوات 
ومعـــدات أمـــن المعلومات، وقـــال إن 84 
% من الشركات التي تعرضت لاختراق 

ال تـــدرك بالفعل أنها تعرضـــت لاختراق 
أو أن لديهـــا مشـــاكل أمنيـــة وهذا خطير 
للغايـــة خصوصا أنه فـــي العامين 2020 
و2021، ازدادت نســـبة التحـــول الرقمي 
الســـحابية  الخدمـــات  علـــى  واالعتمـــاد 
بالجانـــب  أكثـــر  االهتمـــام  لذلـــك يجـــب 

األمني السيبراني.
فـــي  تأتـــي  التـــي  النـــدوة  وخـــال 
إطـــار برنامـــج “مجلـــس إن جـــي إن” 
الســـيبراني  باألمـــن  الوعـــي  لتعزيـــز 
إلـــى  محيـــي  أشـــار  البحريـــن،  فـــي 
أهمية اتخاذ الشـــركات والمؤسسات 
خطـــوات  البحرينيـــة  والمنظمـــات 
اســـتباقية الكتشـــاف وصد الهجمات 
أن  قبـــل  مهدهـــا  فـــي  الســـيبرانية 
لبيانـــات  خطيـــرا  تهديـــدا  تصبـــح 
الشـــركة وأنظمـــة عملهـــا، إضافة إلى 
تثقيـــف الموظفين بمخاطر الهجمات 

حسن محيي

المنامة - “إن جي إن” العالمية

لم تنتـــه أزمة الســـفينة الجانحة 
الســـويس  قنـــاة  أغلقـــت  التـــي 
حـــرك  فقـــد  بإنقاذهـــا،  ألســـبوع 
مالـــك الناقلـــة “إيفرغيفـــن” التي 
علقـــت حركـــة الماحـــة، دعـــوى 
قضائيـــة ضد شـــركة “إيفرغرين” 
المشـــغلة للســـفينة. مـــن جانبهـــا 
رفـــع  علـــى  “إيفرغريـــن”  ردت 
مالـــك الناقلة دعوى قضائية ضد 

الشـــركة، بعد أيـــام مـــن تعويمها 
فـــي الممـــر الماحـــي، قائلـــة إنها 
تلقت إشـــعاًرا من المحامي الذي 
يمثـــل مالـــك “إيفرغيفـــن” فـــي 1 
أبريـــل، الذي حـــدد أن المالك قد 
رفـــع دعـــوى ضدهـــا واألطـــراف 
المعنيـــة األخـــرى، المتورطـــة أو 
المتأثرة بحادث جنوح السفينة.

مالك “السفينة الجانحة بالسويس” يقاضي الشركة المشغلة

قال المدير العام لتدريب وتوطين 
الوظائف في وزارة السياحة في 
الســـعودية بندر الســـفير، إن عدد 
الســـعوديين العاملين في القطاع 
بلـــغ نحـــو 189 ألفا مـــن 726 ألف 
موظف في القطاع السياحي في 

المملكة، ما يشكل 26 % .
وأوضـــح خـــال لقـــاء افتراضـــي 
نظمتـــه غرفـــة جـــدة، أن الـــوزارة 

تهـــدف إلـــى رفـــع الناتـــج المحلي 
 %  5.3 إلـــى  الســـياحي  للقطـــاع 
فـــي   %  10 ونحـــو   2022 فـــي 
2030، كمـــا تهـــدف إلـــى أن يصل 
عـــدد الزيـــارات فـــي الداخـــل إلى 
32.5 مليون في 2022 ونحو 43 
مليونا في 2030، وعدد الزيارات 
الخارجية 29.5 مليون في 2022 

ونحو 55 مليونا في 2030.

السعودية: 26 % نسبة المواطنين العاملين بالقطاع السياحي

حـــذر البنـــك الدولـــي فـــي تقرير 
لـــدول  العـــام  الديـــن  أن  مـــن 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
ســـيتضخم ويمثـــل 54 % مـــن 
هـــذا  المحلـــي  ناتجهـــا  إجمالـــي 
العـــام مقابل 46 % فـــي 2019، 
بــــ  المتعلقـــة  النفقـــات  بســـبب 
البنـــك  وقـــال   .”19 “كوفيـــد 
الدولي إن بلدان منطقة الشـــرق 
األوسط وشمال إفريقيا شهدت 

“زيادة كبيرة في ديونها” بسبب 
“االقتـــراض  إلـــى  اضطرارهـــا 
بشـــكل كبيـــر” لتمويـــل “تكاليف 
الرعايـــة األساســـية وإجـــراءات 
االجتماعيـــة”. الحمايـــة 

وأوضـــح أن حجم ديـــن الدول 
المســـتوردة للنفط في المنطقة 
سيشـــكل نســـبة يمكن أن تصل 
إلى 93 % مـــن إجمالي ناتجها 

المحلي في 2021.

 ديون دول الشرق األوسط تتضخم بسبب “كورونا”

الســـيارات  ســـوق  حققـــت 
الخفيفـــة  التجاريـــة  والمركبـــات 
في تركيا في الربع األول 2021، 
مقارنـــة   ،%  59.7 بنســـبة  نمـــوا 
بالفتـــرة نفســـها مـــن 2020. جاء 
ذلـــك في تقريـــر ســـنوي لجمعية 
التركيـــة  الســـيارات  موزعـــي 
“ODD” )غير حكومية( عن تقييم 

والمركبـــات  الســـيارات  ســـوق 
التجاريـــة الخفيفـــة خـــال فترة 

يناير - مارس من العام 2021.
إجمالـــي  أن  التقريـــر  وأوضـــح 
الســـيارات والمركبـــات التجارية 
الخفيفـــة المباعـــة خـــال الفترة 
المذكـــورة، بلـــغ 198 ألفـــا و660 

مركبة.

تركيا: مبيعات السيارات تنمو 59.7 % 

أعلـــن وزيـــر الماليـــة بحكومـــة 
تصريف األعمال اللبنانية غازي 
دعـــم  مخصصـــات  أن  وزنـــي 
الســـلع ستنفد خال شهرين ما 
لـــم يتم ترشـــيد الدعـــم. وقال 
وزني إن “االحتياطي لمصرف 
لبنان المخصص للدعم  سينفد 

خال شهرين في حال لم يتم 
ترشيد الدعم”.

“االحتياطـــي  أن  وأضـــاف 
المتبقـــي )لـــدى مصـــرف لبنان 
المركزي( لغاية اآلن يبلغ 15.8 

مليار دوالر”.

لبنان: تنفيذ مخصصات دعم السلع في شهرين

بعـــث أعضـــاء في مجلس الشـــيوخ 
األميركـــي مـــن الحزبين الرئيســـين 
رسائل إلى شركات تبادل اإلعانات 
وتويتـــر  غوغـــل  وبينهـــا  الرقميـــة 

لســـؤالها عما إذا كانـــت تبيع بيانات 
المســـتخدمين إلى شـــركات أجنبية 
يمكن أن تستغلها بغرض االبتزاز أو 

ألهداف خبيثة أخرى.

أميركا : ضغط على شركات اإلعالنات بشأن معلومات المستخدمين

اإلنتاج الزراعي المنزلي يدعم األمن الغذائي بالبحرين
خـــال لقـــاء لــــ ”جمعيـــة ألوانـــي” ضمـــن برنامـــج “المـــرأة والبيئـــة”

نظمــت جمعيــة “ألوانــي البحريــن” وفي إطــار برنامج “المــرأة والبيئة” لقاء 
عن بعد جرى خالله التركيز على الفرص المتاحة أمام المرأة للمساهمة في 
تحقيــق األمــن الغذائي في البحرين وزيادة دخل األســرة من خالل إتقانها 

أساسات اإلنتاج الزراعي المنزلي.

وقالـــت المتحدثـــة فـــي اللقـــاء الخبيـــرة 
الكثيـــر  إن  جهرمـــي  نيلوفـــر  الزراعيـــة 
مـــن الســـيدات لديهن هوايـــة وميل كبير 
لموضـــوع النباتات والحدائق، وبإمكانهن 
تحويل هذه الهواية إلى مهنة عبر زراعة 
حديقـــة منزلهـــن مهمـــا كانت مســـاحتها، 
مضيفـــة أن بعـــض الســـيدات تمكـــّن مـــن 
اســـتثمار الحدائـــق المنزليـــة فـــي إنتـــاج 
خضروات وفواكه تكفي احتياج األسرة، 
واإلهـــداء للجيران واألقـــارب أحيانا، بل 

والبيع في األسواق.
أســـس  عـــن  شـــرحا  جهرمـــي  وقدمـــت 

زراعـــة النباتـــات بمـــا فيهـــا الخضـــروات، 
والمهـــارات العمليـــة في اختيـــار أصناف 
القـــدرات  وتعزيـــز  الخضـــروات،  وبـــذور 
الفنيـــة فـــي مجـــال اســـتخدام األســـمدة 
وميـــاه الـــري، مؤكـــدة أهميـــة اســـتخدام 
التكنولوجيا الحديثة في الزراعة بما في 
ذلـــك زراعة “الهيدرونك” كعاج مناســـب 
لمشاكل التربة والمياه في البحرين مثل 

الملوحة، والقلوية وغيرها.
وقال رئيس جمعية ألواني البحرين عمار 
عواجـــي “إن االهتمـــام الـــذي شـــهده هذا 
اللقـــاء من قبـــل المشـــاركين يؤكد نجاح 

برنامـــج المرأة والبيئة فـــي الوصول إلى 
مزيد من فئـــات المرأة البحرينية وتأكيد 
دورها في دعم مختلف قضايا البيئة، بما 
في ذلك مساهمتها في اإلنتاج الزراعي”.

مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس لجنـــة اإلعـــام 
والبيئـــة فـــي الجمعيـــة خالد موســـى إن 

هـــذا اللقـــاء يواكـــب االهتمـــام المتزايـــد 
فـــي  الغذائـــي  واألمـــن  البيئـــة  بقضايـــا 
البحرين، وزيادة المســـطحات الخضراء، 
والتوسع في مشروعات اإلنتاج الزراعي 

واالستزراع السمكي، وغيرها.

جانب من اللقاء

المنامة - جمعية “ألواني البحرين”

350 من الرؤساء التنفيذيين للشركات 
النفطية يشاركون في الفعالية

 المؤتمر يعتبر منصة مميزة ومهمة 
لتبادل الخبرات والمعلومات

 وزير النفط: المملكة تنفذ مشروعات 
نفطية مهمة لتحسين االقتصاد الوطني



”Subspace“ البحرين” تعزز شراكتها مع stc“
تطويـــر  البحريـــن،   stc تواصـــل 
شـــبكتها لالرتقاء بمنظومـــة األلعاب 
اإللكترونيـــة فـــي المملكـــة من خالل 
Sub� شـــركة مـــع  شـــراكتها   تعزيـــز 

المختصـــة  الشـــركة  وهـــي   ،space
في تطوير أداء الشـــبكات وتحسين 
االنترنـــت.  عبـــر  االســـتجابة  زمـــن 
وتضامنـــا مـــع رؤية مملكـــة البحرين 
للتحـــول الرقمي، تعمل stc البحرين 
حلـــول  إيجـــاد  علـــى  باســـتمرار 

وفـــرص جديـــدة لتلبيـــة احتياجات 
اإللكترونيـــة،  األلعـــاب  مســـتخدمي 
البحريـــن  لمكانـــة  تأكيـــًدا  وذلـــك 
المتصـــدرة لأللعـــاب اإللكترونية في 
 stc دول الخليج العربي. كما تطمح
البحريـــن مـــن خالل هذه الشـــراكات 
االســـتراتيجية مع منصـــات األلعاب 
إلـــى   Subspace مثـــل  المتطـــورة 
أن تكـــون الخيـــار المفضـــل لاّلعبين 
مـــن المحترفيـــن والهـــواة. كما تقدم 

اإلعـــدادات والروابـــط األكثـــر تقدًما 
لتحســـين المنظومـــة اإللكترونية مع 
 stc مجموعـــة  دور  علـــى  الحفـــاظ 
الريادي فـــي المنطقة. وقال الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة stc البحرين نزار 

بانبيله “نحن ســـعداء بهذه الشـــراكة 
شـــأنها  مـــن  التـــي   ،Subspace مـــع 
لعـــب  تجربـــة  ضمـــان  علـــى  العمـــل 
مميـــزة لعمالئنـــا، حيـــث يشـــهد عالم 
الشـــرق  فـــي  اإللكترونيـــة  األلعـــاب 

األوســـط نمـــًوا متصاعـــًدا. ومن هذا 
المنطلـــق، فقـــد حرصنـــا علـــى تلبية 
المحترفيـــن  الالعبيـــن  احتياجـــات 
منهـــم والهـــواة. كمـــا ســـاهمت هـــذه 

 Subspaceو  stc بيـــن  الشـــراكة 
المتميـــزة بخبرتها فـــي عالم األلعاب 
لتقديـــم أفضـــل الخدمات لشـــركائنا 

المحليين واإلقليميين”.

لالرتقاء بمنظومة األلعاب اإللكترونية 
في البحرين
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

دشـــن تطبيـــق “Cura البحريـــن” 
خدمة إجـــراء الفحص المخبري 
الخدمـــات  ضمـــن  المنـــزل،  مـــن 
المســـتحدثة فـــي التطبيـــق وبما 
يتناســـب مـــع االحتـــرازات التي 
أقرهـــا الفريق الوطنـــي للتصدي 
وتهـــدف  كورونـــا.  لفيـــروس 
عمليـــة  تســـهيل  إلـــى  الخدمـــة 
الذهـــاب  دون  الـــدم  ســـحب 
أو  العينـــات  جمـــع  مراكـــز  إلـــى 
عـــدم  لضمـــان  المستشـــفيات 
االختـــالط والبقاء فـــي المنازل، 
إضافـــة لتوفيـــر الوقـــت والجهد 
خصوصـــا علـــى فئـــة الكبـــار في 
اإلحتياجـــات  وذوي  الســـن 

الخاصة.
فـــي  العمليـــات  مديـــر  وصـــرح 
تطبيـــق Cura البحريـــن محمـــد 
القصاب بأن “خدمة سحب الدم 
من المنزل تأتي ضمن سلسلة من 

الخدمات النوعيـــة التي يقدمها 
التطبيق لمستخدميه وللراغبين 
في تلقي رعاية صحية متكاملة 
فـــي مملكـــة البحريـــن وذلك في 
ظل تنامي الحاجة للتطبيب عن 
بعـــد والمحافظـــة علـــى التباعـــد 
االجتماعـــي”. وأضـــاف القصاب 
أن خدمـــة التحاليـــل المخبريـــة 
ســـتتم بالتعـــاون مـــع مختبرات 
هـــذا  فـــي  الرائـــدة   Thyrocare
التحاليـــل  طلـــب  عبـــر  المجـــال 
مباشـــرة   Cura تطبيـــق  مـــن 
وللمســـتخدم الحـــق فـــي اختيار 
أو  بالمختبـــر  التحاليـــل  إجـــراء 
برســـوم  المنـــزل  مـــن  إجرائهـــا 
يمكنـــه  كمـــا  مناســـبة  إضافيـــة 
االطـــالع علـــى نتائـــج الفحـــص 
مـــن خـــالل التطبيق واستشـــارة 

طبيب.

“Cura البحرين” 
يدشن الفحص 
المخبري منزليا

“زين” تنشر تقريرها السنوي عن “االستدامة”
العشر” ــوات  ــن ــس ال ــة  ــل “رح ــوان  ــعــن ب لمجتمعاتها  مـــزدهـــرة  بيئة  ــاء  ــش إلن

أصدرت مجموعة زين تقريرها الســنوي العاشــر عن االســتدامة تحت عنوان “رحلة الســنوات العشــر”، إذ تحتفي فيه بالذكرى الســنوية العاشــرة إلطالق أول تقرير 
اســتدامة موحد لعملياتها في صناعة االتصاالت، كأول مؤسســة تتخذ هذه الخطوة في أســواق الشــرق األوســط وإفريقيا؛ تجســيًدا اللتزام زين في هذا التقرير 
بإنشــاء بيئة مزدهرة لمجتمعاتها. وكشــفت زين عن أن الذكرى الســنوية العاشــرة لتقرير االســتدامة تبرز التزامها المســتمر باإلفصاح، من خالل تقارير شفافة، عن 

تأثيراتها االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي تهدف إلى خلق اتصال هادف، وتأكيد المشاركة مع شركائها ومجتمعاتها؛ من أجل مواصلة تحسين الرفاهية.

أن  بيـــان  فـــي  المجموعـــة  وذكـــرت 
البـــارزة  المحطـــات  يتنـــاول  التقريـــر 
االســـتدامة  مجـــاالت  فـــي  لمبادراتهـــا 
عن فترة الســـنوات العشـــر األخيرة، إذ 
يحتفي باإلنجازات التـــي حققتها، كما 
يتناول التدابير التي اتخذتها لمعالجة 
تأثيرات جائحة “كوفيد 19” في جميع 
مجاالت األعمال، ويبرز أيضا جهودها 
المســـتمرة لتقليل تأثيراتها ذات الصلة 

بالمناخ.
وبينـــت أنهـــا اســـتخدمت فـــي إعـــداد 
التقرير معايير ومبادئ المســـاءلة، إلى 
جانـــب المعاييـــر التوجيهيـــة الخاصـــة 
التقاريـــر  إلعـــداد  العالميـــة  بالمبـــادرة 
)GRI(، كمـــا ينســـجم المحتـــوى الـــوارد 
ضمـــن هـــذا التقرير مـــع “مبـــادئ األمم 
المتحـــدة التوجيهية )UNGP( “ بشـــأن 
“إطار عمل إعداد التقارير عن األعمال 

التجارية وحقوق اإلنسان”.
وأوضحت أنه في ســـياق الســـعي إلى 
تحســـين الطريقة التي تكشـــف بها عن 

باالســـتدامة،  المتعلقـــة  موضوعاتهـــا 
المتعـــددة  المعاييـــر  بتقييـــم  قامـــت 
وقـــررت  التقاريـــر  إلعـــداد  المتاحـــة 
تضمين معايير )SASB(، إذ تؤمن بأنه 
مـــن خالل إدماج هذا المعيار اإلضافي 
سُتفيد المســـتثمرين والجمهور بشكل 
أكبـــر من خـــالل اإلفصـــاح عـــن قضايا 
النســـبية،  األهميـــة  ذات  االســـتدامة 
وحرًصـــا علـــى ضمـــان اتســـاق ودقـــة 
شـــركة  قدمـــت  التقريـــر،  وشـــفافية 
إرنســـت ويونـــغ )العيبـــان والعصيمـــي 
وشـــركاهما( تأكيًدا محدوًدا ومســـتقاًل 

لهذا التقرير. 
وذكـــرت زين أنها تؤمـــن بأن التأثيرات 
والبيئيـــة  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
متشـــابكة بشـــكل كبيـــر، لذلـــك، يغطي 
هـــذا التقريـــر مـــدى التقـــدم الـــذي تـــم 
إحـــرازه علـــى صعيـــد هـــذه التأثيرات، 
ومع تفشي جائحة “كوفيد 19”، ارتقت 
باالســـتدامة  المتعلقـــة  الموضوعـــات 
إلـــى صدارة األعمال فـــي جميع أنحاء 

العالم.
وأفـــادت المجموعـــة بأنهـــا دخلـــت في 
تعـــاون مشـــترك مـــع عدد من شـــركائها 
بهـــدف التخفيـــف مـــن المخاطـــر التي 
قامـــت  إذ  الجائحـــة،  فيهـــا  تســـببت 
خـــالل العام األخير بمواصلة تحســـين 
باالســـتدامة.  الخاصـــة  مبادراتهـــا 
بإطـــالق  قامـــت  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
اســـتراتيجيتها الخمســـية لالســـتدامة 
الرئيســـة،  األداء  مؤشـــرات  لتحديـــد 
مسترشـــدة فـــي ذلـــك بالمعاييـــر التـــي 
فـــي  االســـتثمارات  تأثيـــر  تقيـــس 
مجتمعاتهـــا، بالطريقـــة التي تؤدي إلى 

تنمية اجتماعية واقتصادية.
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
والرئيـــس التنفيذي لمجموعة زين بدر 
ناصـــر الخرافي “تتزامن هذه النســـخة 
مجـــاالت  فـــي  الســـنوي  تقريرنـــا  مـــن 
الســـنوية  الذكـــرى  مـــع  االســـتدامة 
العاشـــرة إلصدار أول تقرير موحد عن 
التأثيـــرات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 

والبيئية لعملياتنا، حيث حرصنا خالل 
هـــذه الفتـــرة الممتـــدة أن نقـــدم تقارير 

شفافة ودقيقة لمجتمعاتنا”.
وأوضـــح الخرافـــي أن االحتفال بمرور 
10 ســـنوات علـــى إصـــدار أول تقريـــر 
لالســـتدامة يمثـــل عالمـــة فارقـــة فـــي 
التـــزام  يعكـــس  إذ  المنطقـــة،  أســـواق 
المجموعة الراسخ في إحداث تأثيرات 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة وبيئية طويلة 
األمـــد علـــى مســـتوى جميع أســـواقها، 
فهذا اإلنجـــاز النوعي يبرز مدى تفاني 
المجموعة تجاه مجتمعاتها وشـــركائها 
مـــن خـــالل بنـــاء عالقـــات قائمـــة على 

الشفافية والثقة.
ونـــوه الخرافـــي أنه فـــي الوقـــت الذي 
تدابيـــر  المجموعـــة  فيـــه  اتخـــذت 
احترازيـــة لحمايـــة ســـالمة ورفاهيـــة 
الجائحـــة  أبـــرزت  فقـــد  موظفيهـــا، 
مـــدى الحاجـــة إلـــى مزيـــد مـــن التنوع 
واالشـــتمال في بيئة العمل، إذ اتخذت 
زين خطوات حاســـمة في هذا االتجاه 

 Valuable قائمـــة  إلـــى  باالنضمـــام 
500 مـــن أجل فتـــح آفاق مـــن الفرص 
الخاصـــة.  االحتياجـــات  ألصحـــاب 
مـــن جانبهـــا قالـــت الرئيـــس التنفيـــذي 
لالســـتدامة فـــي مجموعة زيـــن جنيفر 
ســـليمان “إذ نحتفل بالذكرى العاشـــرة 
إلصـــدار أول تقريـــر لنـــا فـــي مجـــاالت 
زيـــن  مجموعـــة  تعمـــل  االســـتدامة، 

عـــن كثـــب لمواجهـــة التداعيـــات التي 
تســـببت فيهـــا جائحة كوفيـــد 19 على 
مجتمعاتهـــا، إذ يبرز هـــذا التقرير كيف 
تصدت زين بشكل مباشر لهذه األزمة، 
وكيف حافظت على ضمان استمرارية 
العمل مع الحفاظ على اتصال قوي مع 

جميع شركائها”.

أطلقت تاغ هوير، الشــركة السويســرية العريقة في مجال صناعة الســاعات الفاخرة، أول نســخة محدودة وحصرية لمملكة البحرين من ســاعة 
كاريــرا كاليبــر 16. وتتميــز هــذه النســخة بألوانهــا المســتوحاة مــن علم البــالد، وبواجهة مطلية باللــون األحمر وأرقــام عربية، بينمــا تحمل عقارب 
الساعة وعداداتها اللون األبيض. أما على الجهة الخلفية، فتحمل الساعة عبارة “نسخة البحرين رقم واحد من أصل 100”. يذكر أن هذه النسخة 

لن تعرض للبيع إال في مملكة البحرين. وستتوافر النسخة المحدودة من ساعة كاريرا حصرًيا في البحرين اعتباًرا من شهر مايو 2021.

وتعتبـــر ســـاعة تـــاغ هويـــر كاليبـــر 
الحصرية مـــن المقتنيات المفضلة 
وجامعـــي  الرياضييـــن  للســـائقين 
الساعات الباحثين عن اإلصدارات 
العريقـــة والتصاميـــم المبتكـــرة، إذ 
تجمـــع الســـاعة بيـــن األداء العالي 
مـــا  المميـــز،  الرياضـــي  والمظهـــر 
يجعلهـــا مريحـــة وعمليـــة وأنيقـــة 
الوقـــت. ويمكـــن اآلن  نفـــس  فـــي 
لعشـــاق الســـاعات وهـــواة جمعهـــا 
في البحرين الحصول على ســـاعة 
فريـــدة مـــن نوعهـــا تـــم تصميمهـــا 
هـــذه  وتحتفـــي  لهـــم.  خصيًصـــا 
النســـخة المحـــدودة مـــن الســـاعة 
بالهويـــة الوطنية للمملكة وثقافتها 
لعلـــم  المميـــزة  واأللـــوان  العربيـــة 
البـــالد، كمـــا أنهـــا تعبيـــر عـــن عمق 
الشراكة القديمة مع مركز البحرين 
الحصـــري  الشـــريك  للمجوهـــرات، 
للبيع بالتجزئة لســـاعات تاغ هوير 

في البحرين.
نســـخة محـــدودة ومميـــزة لمملكة 
البحريـــن من ســـاعة كاريـــرا كاليبر 

.16
هـــذه  علـــى  ســـريعة  وبنظـــرة 
الســـاعة، فـــإن واجهتهـــا الرياضية 

األنيقـــة بقطـــر 41 مـــم لهـــا إطاللة 
مميـــزة بفضـــل إطارهـــا الفـــوالذي 
المصقول والمطلـــي باللون األحمر 
بالكامـــل. كما أن اللمســـات النهائية 
باللـــون األبيـــض تبـــرز مزيـــدا مـــن 
الكرونوغـــراف  ســـاعة  جماليـــة 
األوتوماتيكيـــة كاريـــرا كاليبـــر 16، 
إذ تشـــمل هـــذه اللمســـات األرقـــام 
العربية والعقارب ومؤشرات عداد 
الكرونوغراف. ويتم التحكم بعداد 
زريـــن  خـــالل  مـــن  الكرونوغـــراف 

يعمالن بالضغط وعدادين أحمرين 
عنـــد الرقميـــن 6 و12، إضافـــة إلى 
عقـــرب ثابت للثواني عند الرقم 6. 
كما أن عقربي الســـاعات والدقائق 
الروديـــوم  مـــن  المصنوعيـــن 
Su�  المصقول والمطلييـــن بصبغة
perLuminova البيضاء التي تشع 
فـــي العتمـــة يضمنـــان رؤية ســـهلة 
فـــي مختلـــف الظـــروف. وتحتوي 
هذه النســـخة الحصرية على مربع 
خاص للتاريخ بجانب الرقم 3 على 

واجهـــة الســـاعة ويمكنهـــا تخزيـــن 
طاقـــة كافيـــة لمدة 42 ســـاعة. كما 
مـــن  المصنـــوع  الســـاعة  ظهـــر  أن 
الفـــوالذ وزجـــاج الياقـــوت يحمـــل 
عبـــارة “نســـخة البحريـــن/  واحـــدة 
من أصل 100”، وهي أيًضا مقاومة 

للماء حتى عمق 100 متر.
وتســـتمد هـــذه النســـخة الخاصـــة 
من ســـاعة تاغ هوير كاريرا رونقها 
المميز من اإلطار الرشيق المصنوع 
مـــن الفوالذ فائـــق الجـــودة، والذي 
يرسم صورة متناغمة مع الواجهة 
التـــي تتكون فـــي معظمها من لون 
واحـــد. وتأتـــي الســـاعة مـــع حزام 
أســـود من جلد التمســـاح ومشـــبك 
فوالذي يعمل بالطي مع زر مزدوج 
عـــن  الســـاعة  فتـــح  مـــن  للحمايـــة 

طريق الخطأ.
ويتميز عداد الكرونوغراف بمظهر 
مـــن  مســـتوحى  وعصـــري  أنيـــق 
التصميـــم الراقـــي والبســـيط الذي 
تفردت به ســـاعة تاغ هوير كاريرا 
منـــذ انطالقتها، إضافـــة إلى ألوان 
العلم البحريني التي تجعلها تحفة 
فنيـــة ملفتـــة، ســـواًء علـــى مضمار 

السباق أو خارجه.

مــــــحــــــدودة  نــــســــخــــة  أول 
ــة لــلــمــمــلــكــة فــقــط ــ ــري ــ ــص ــ وح

ساعة كاريرا 16 متوافرة 
بالبحرين مايو المقبل
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نقلت مومياوات 22 ملكا وملكة من زمن الفراعنة بينهم رمسيس 
الثاني وحتشبسوت، في “موكب” غير مسبوق عبر شوارع القاهرة؛ 

لتستقر في موقعها الجديد داخل المتحف القومي للحضارة المصرية 
في جنوب القاهرة.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

توّجه سيلفستر ستالون )74 عاًما( عبر “إنستغرام” لتوضيح تفاصيل مشروع 
مسلســل “روكي” الجديد المؤّلف من 10 حلقات، إذ يضيء على قصة روكي 

التي تسبق أحداث األعمال المصورة لهذه الشخصية.
وشــارك النجــم صــورة لســيناريو يفّصــل كيف قابلت شــخصيته فــي “روكي” 
شــخصيتي زوجته أدريان وشــقيقها بولي، اللتين يلعبهما تاليا شــاير وبورت 
يونــغ. وقــال “أعلــم أن خّطي قبيح جًدا لكنني أردُت أن أشــارك معكم المزيد 
مــن تفاصيــل العمليــة اإلبداعيــة لمشــروع مسلســل روكي ولكــن أصبح األمر 
اآلن أكثــر وضوًحــا. أخبرونــي مــا هــو رأيكــم. أنــا متحمــس جــًدا وأتمنــى أن 

تكونوا كذلك أيًضا”.
وسبق أن شارك ستالون مالحظات كتبت بخط اليد تفّصل مشروع المالكمة 
المقبل، معّلًقا “قد يكون هذا أغرب منشور حتى اآلن. لقد بدأُت هذا الصباح 
بكتابــة تفاصيل عن مشــروع مسلســل روكي الجديد. يرّجــح أن يكون مؤلًفا 
من 10 حلقات ويمتّد لبضعة مواسم للوصول حًقا إلى قلب الشخصيات في 
ســنوات شــبابهم”. و “روكي” هي سلســلة أفالم من بطولة سيلفســتر ستالون 

الذي يمثل دور المالكم روكي بالبوا.

سيلفستر ستالون يعود بجزء جديد من “روكي”

أعلنت آبل عــن إضافــة 30 لعبــة جديــدة إلــى خدمــة آركيــد؛ 
لتكــون أكبر توســعة تقوم بهــا منذ إطــالق الخدمة. وحملت 
 Monument Valley القائمــة مجموعة ألعاب مميــزة، أبرزها

.NBA 2K1 Arcade Editionو Fruit Ninjaو
وبهــذه الخطــوة، فــإن عــدد األلعــاب المتاحــة علــى الخدمة 
مــن آبــل وصــل إلــى 180 لعبــة مختلفــة، وتــم تطويــر جزء 
مــن هذه األلعاب بالتعاون مع اســتديوهات األلعاب لتكون 
متوافــرة علــى خدمــة آركيــد فقــط مثــل لعبــة كــرة الســلة 
 The Oregonو  NBA 2K1 Arcade Edition األميركيــة 
Trail من Gameloft. ُيشــار إلى أن بإمكان الجمهور التمتع 

بهــذه األلعــاب بالكامل مقابل نحو 5 دوالرات شــهرًيا أو عند 
االشــتراك في خدمة التســجيل الموحــد Apple One. كما أنها 

متاحــة علــى جميــع أجهــزة آبــل وأنظمــة التشــغيل الخاصة بها، ســواء على 
هواتف آيفون، أجهزة آيباد، أو حتى أجهزة ماك.

Apple 30 لعبة جديدة لخدمة آركيد من

منبه بشري يكسب رزقه بمساعدة الناس على محاربة التسويف
يكسب شاب صيني رزقه عن طريق مساعدة اآلخرين 
علــى محاربــة التســويف مــن خــالل الرســائل النصيــة 

واالتصال بهم للتأكد من قيامهم بمهامهم اليومية.
ومــع وجــود الكثيــر مــن عوامــل التشــتيت، فــال عجب 
أن التســويف يعتبــر “وبــاًء” فــي العصــر الحديــث يمنع 
كثيريــن مــن تحقيق أهدافهم، ســواء أكان األمر يتعلق 
بتنفيــذ المهــام المتعلقــة بالعمــل، أو االلتــزام بروتيــن 
إنقاص الوزن، أو الدراسة المتحان، فإننا دائًما ما نجد 
أعذاًرا لتأجيلها والقيام بشيء أكثر متعة بداًل من ذلك. 
وللتغلب على هذه المشكلة، يقوم أشخاص مثل شياو 

زهــو بمتابعــة الجــدول اليومــي لعمالئهــم، وتذكيرهــم 
باستمرار بوجود شيء ضروري عليهم القيام به.

ويقــّدر زهــو أنــه عمل مع أكثــر من 20 ألــف عميل على 
مــدار الســنوات الســت الماضيــة، حيــث ســاعدهم فــي 
مــن  ســاعة   15 حوالــي  ويقضــي  المماطلــة.  محاربــة 
يومه في إرســال الرســائل النصية واالتصال بالعمالء، 
اليــوم،  لهــذا  لهــا  التــي خططــوا  وتذكيرهــم باألشــياء 

وتشجيعهم على إنجازها.
وعلى الرغم من أنه ال يستطيع التباهي بنجاحه بنسبة 
100 %، إال أن زهو لديه آالف التقييمات اإليجابية في 

ملفــه الشــخصي علــى اإلنترنــت، باإلضافة إلــى العديد 
مــن الشــهادات مــن العمــالء الراضين عن أدائــه. وعلى 
الرغــم مــن أن عملــه يبقيــه مشــغواًل في معظــم أوقات 
األســبوع، إال أنه يشــعر بســعادة غامرة عند سماعه من 
عميــل اجتــاز االختبــار لتــوه، ويشــكره على مســاعدته 
بحســب موقــع 24، ولــم يكشــف زهــو عن أيــة تفاصيل 
عن الجانب المالي لعمله، لكن من المفترض أنه يحصل 
على عائد جيد قياًسا بأنه ملتزم بهذا العمل منذ نحو 6 

سنوات، بحسب موقع أوديتي سنترال.

الثانيــة  للمــرة  باكســتان  رفعــت 
الحظــر الســاري علــى تطبيــق تيــك 
تــوك بعــد منعــه علــى خلفيــة نشــر 
محتويــات “غير أخالقية” واتخذت 
التــزام  بعــد  القــرار  هــذا  الســلطات 
باتخــاذ  التطبيــق  قطعــه  جديــد 
تدابيــر لإلشــراف علــى هــذا النــوع 
المحامــي  وقــال  المحتويــات  مــن 
فــي وكالــة االتصــاالت الباكســتانية 
“التطبيــق  إن  محســود  جهانزيــب 
وعدنــا بفــرز المضاميــن واإلشــراف 
بهــذا  تــوك  تيــك  وأشــادت  عليهــا” 

القرار.
وأمــرت محكمة في بيشــاور الشــهر 
لقطــاع  المنظمــة  الهيئــة  الماضــي 
االتصــاالت بحظــر التطبيــق بســبب 
بأنهــا  ُوصفــت  فيديوهــات  نشــر 
منافيــة للقيــم وقــد وافــق التطبيق 
المملــوك لشــركة صينيــة والمحبــب 
بشــدة لدى المراهقين في باكســتان 
علــى  اإلشــراف  علــى  والعالــم، 
المضاميــن بعــد حظــره مــرة أولــى 

لفترة قصيرة في أكتوبر.

باكستان ترفع 
الحظر عن تيك توك

حظيــت النمــور في حديقــة حيوانات 
تايلنديــة بوجبــة مــن مثلجــات دجاج 
مــع ارتفاع درجة الحــرارة، ما أغراهم 
وقــال  ســباحة.  حــوض  فــي  باللعــب 
منســق المســؤولين عن رعايــة النمور 
هناك باتتشارا تشانتد إن نحو 50 من 
النمــور تعيــش فــي حديقــة حيوانات 
تايجــر كينجــدم )مملكــة النمــور( فــي 
تشــيانج مــاي على بعــد 700 كيلومتر 
“تحافــظ  وأضــاف  بانكــوك.  شــمالي 
النمــور علــى طاقتهــا بالرقــاد معظــم 
اليــوم أو بذل أقل مجهود ممكن، لكن 

الحــرارة  شــديد  الطقــس  أصبــح  إذا 
تبــدأ في اللهاث مثل القطط والكالب 
شــمس”.  لضربــة  التعــرض  لتجنــب 
وتابــع “نوفــر لهــا بعــض األنشــطة في 
المياه أو دمية تســاعدها في التبريد. 
وخــالل شــهور الصيــف تقــدم وجبــة 
مــن مثلجــات الدجــاج للنمــور مرتيــن 

يوميا”.
وبدأ موســم الطقــس الحار في تايلند 
فــي نهايــة فبرايــر، ومــن المتوقــع أن 
تصــل درجــة الحــرارة إلــى 35 درجــة 

مئوية.

دجاج مثلج للنمور في تايلند

كشــفت دراســة أميركيــة جديدة عن 
مــن  عاليــة  مســتويات  اســتهالك  أن 
فــي  بالســكر  المحــالة  المشــروبات 
وقــت مبكــر من الحياة قــد يؤدي إلى 
مرحلــة  أثنــاء  الذاكــرة  فــي  مشــاكل 

البلوغ.
نشــرتها  التــي  للدراســة  ووفًقــا 
وجــد  بسشــيتري”،  “ترانسليشــنال 
باحثــون فــي جامعــة كاليفورنيــا أن 
مبكــًرا  الســكرية  المشــروبات  تنــاول 
يــؤدي إلــى تغيير محدد فــي بكتيريا 
والكائنــات  )ميكروبيــوم(  األمعــاء 
فــي  تنمــو  التــي  األخــرى  الدقيقــة 
أن  يمكــن  والــذي  واألمعــاء،  المعــدة 
مــن  معينــة  منطقــة  وظيفــة  يغّيــر 
األعصــاب  عالــم  ودرس  الدمــاغ. 
ســكوت كانوســكي األســتاذ المشــارك 
النظــام  بيــن  العالقــة  الدراســة  فــي 
وأظهــر  الدمــاغ،  ووظيفــة  الغذائــي 
المشــروبات  اســتهالك  أن  بحثــه 
الســكرية في الحيــاة المبكرة يضعف 
بشكل انتقائي التعلم والذاكرة ويغير 

ميكروبيوم األمعاء.
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