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ذكرت غرفة تجـــارة وصناعة البحرين 
أنها تتفانى من أجل النهوض باالقتصاد 
الوطني بالتعـــاون مع الجهات المعنية، 
الثانـــي  الســـنوي  المؤتمـــر  عقـــدت  إذ 
للجان فـــي نســـخته الثانيـــة افتراضيًا 
تحت عنـــوان “واقع االقتصاد والفرص 
المتاحة بعد الجائحة” يومي الخميس 
والجمعة الماضيين 7 و8 أبريل 2021، 
إذ شـــهد المؤتمـــر تســـجيل أكثـــر مـــن 
2000 مشـــارك من البحريـــن وخارجها، 
ليقدم 65 توصية في شـــتى المجاالت 

االقتصادية.

“الغرفة” تتفانى للنهوض باقتصاد البحرين

جانب من المؤتمر 

السنابس - الغرفة
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خالد بن حمد في حديث عن إنجازات القطاع الرياضي: نظام مؤسسي لتوزيع اإلعانات على األندية

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة أن الحركـــة الرياضيـــة 
البحرينيـــة تقدمت خطـــوات كبيرة في 
ســـلم التطـــور الرياضـــي العالمـــي بفضل 
االهتمـــام الكبيـــر والالمحـــدود مـــن قبل 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، الذي وضع اللبنات 
األســـاس للرياضـــة البحرينيـــة ودعمهـــا 
ووقف إلى جانب أبطالها ومنجزيها في 
ســـبيل تحقيق اإلنجازات التي تؤكد أن 
الرياضـــة البحرينيـــة باتـــت أكثـــر تطورا 

ونموا من الناحية الفنية اإلدارية. 
جـــاء ذلـــك أثناء اللقـــاء اإلعالمـــي الذي 
عقـــده ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة وبحضـــور ســـمو الشـــيخ خالـــد 
بـــن حمـــد آل خليفة مـــع رؤســـاء تحرير 

الصحف المحلية. 

الرياضي األول 

حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وقـــال 
الرياضيـــة  الحركـــة  “تديـــن  خليفـــة  آل 
إلـــى حضـــرة  فـــي تطورهـــا  البحرينيـــة 
صاحـــب الجاللة الملك المفدى الرياضي 
األول فـــي مملكـــة البحريـــن الـــذي منـــح 
الرياضة والرياضيين مساحة واسعة في 
فكر جاللته، وحظي منتســـبوها باهتمام 
خاص وتشجيع مستمر من قبل جاللته، 
األمر الذي ســـاهم في إدخال العديد من 
التطورات اإلدارية والفنية والتشـــريعية 
علـــى الجوانب الرياضيـــة، وباتت اليوم 
الرياضـــة البحرينيـــة في مصـــاف الدول 
المتقدمة بفضل السياسة التي انتهجتها 
والنابعـــة من رؤية جاللـــة الملك المفدى 
الشـــباب  البحريـــن عاصمـــة  فـــي جعـــل 
والرياضة عالوة على المرســـوم السامي 
بإقـــرار قانون االحتـــراف الرياضي الذي 
ســـيمنح الرياضة البحرينية مجاال كبيرا 
إلـــى االحتـــراف  االنتقـــال مـــن الهوايـــة 

وصناعة الرياضة”. 

دعم ولي العهد رئيس       
مجلس الوزراء 

حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وتابـــع 
آل خليفـــة “يســـتأثر القطـــاع الرياضـــي 
باهتمـــام بالـــغ مـــن قبـــل صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
هللا ورعـــاه، وهـــو األمر الـــذي اتضح من 
خالل تضمين برنامـــج الحكومة للعديد 
مـــن المبادرات الرائـــدة والموجه للقطاع 
الرياضـــي ومـــن بينها قانـــون االحتراف 
الـــذي منـــح الرياضـــة  الرياضـــي، األمـــر 
والرياضيين دافعا قويا من أجل تطوير 
التجربـــة البحرينيـــة، التـــي باتـــت تمثل 
حـــدث فريـــدا مـــن نوعـــه فـــي المنطقـــة 
مـــن خالل حزمة التشـــريعات والقوانين 
الحكومـــة  تبنتهـــا  التـــي  والمبـــادرات 
الموقـــرة، التي كانت ســـببا في ما تحقق 
مـــن إنجـــازات كبيـــرة للقطـــاع الرياضي 
وســـببا رئيســـا أيضا في المحافظة على 

المكتسبات الرياضية”. 

خالد بن حمد.. “استجابة”          
في سنتين 

ونـــوه ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
خليفة إلى الدور الكبير الذي بذله النائب 
األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة في متابعـــة وتنفيذ مبادرات 
المتتبـــع  “إن  ســـموه  وقـــال  اســـتجابة، 
لمســـيرة الجهود الكبيرة التي بذلها سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في تنفيذ 
برنامج اســـتجابة يالحظ مدى الحرص 
الكبيـــر مـــن قبـــل ســـموه علـــى االرتقـــاء 
بالقوانين والتشريعات والجوانب الفنية 
واإلدارية التـــي ترتقي بالعمل الشـــبابي 
والرياضـــي فـــي مملكـــة البحريـــن، وقـــد 
اتضح من خالل متابعة سموه المستمرة 
لمبادرات برنامج اســـتجابة واجتماعات 
بصـــورة  والمتواصلـــة  الكثيـــرة  ســـموه 
أســـبوعية مع الوزراء والمســـؤولين عن 
مبادرات استجابة، األمر الذي ساهم في 
اســـتكمال كافة ركائز برنامج )استجابة( 
في ســـنتين بدل من األربع سنوات التي 

كانت مقررة لتنفيذ البرنامج”. 
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة “لقـــد قـــام نائـــب رئيـــس لجنـــة 

التنســـيق والتنفيذ والمتابعة )استجابة( 
ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
بجهـــود كبيـــرة ومقـــدرة وتمكـــن بفضل 
خبرتـــه ودرايتـــه ومتابعته مـــن تحقيق 
العديـــد مـــن اإلنجـــازات فـــي البرنامـــج 
وتنفيـــذ مبـــادرات متميـــزة كان لها األثر 
القطـــاع  وتطويـــر  إنجـــاح  فـــي  الكبيـــر 

الرياضي في المملكة”. 

االنطالقة وتحديد األهداف

“اســـتجابة”  برنامـــج  انطالقـــة  وعـــن 
وفكرتـــه قـــال ســـموه “لقـــد وضعنـــا منذ 
البدايـــة مبادئ مهمـــة لالنتقال بالرياضة 
البحرينية إلى مرحلة متقدمة وبســـرعة 
وبشـــكل مـــدروس وتم تحديـــد المبادئ 
األساسية وهي البيئة التنافسية العادلة 
المفتوحة، وتسليط الضوء على المنجز 
والمقصـــر ورفـــع يـــد الوصايـــة، وتجنب 
االزدواجيـــة، والعمل المؤسســـي وليس 
الفـــردي، باإلضافـــة إلى تحقيـــق الذهب 
فقط، ومن هنا بدأت االنطالقة نحو بناء 
المســـتقبل األفضل للرياضـــة البحرينية 

المبني على أسس سليمة”. 

خطة 208 أسابيع

بـــن حمـــد  الشـــيخ ناصـــر  وأشـــار ســـمو 
آل خليفـــة “وضعنـــا خطـــة 208 أســـابيع 
وهـــي الخطـــة التنفيذيـــة التـــي تتضمن 
مجموعـــة مـــن المبـــادرات التي ســـتغير 
مجـــرى الرياضة البحرينيـــة من الناحية 
الفنيـــة واإلداريـــة والتنظيميـــة علـــى أن 
يتم تنفيذها في 208 أسابيع وفي فترة 

زمنية قياسية”. 

 تدشين برنامج تطوير قطاع 
الشباب والرياضة “استجابة”

وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة “أثناء تدشـــين برنامج اســـتجابة 
فـــي ابريـــل مـــن العـــام 2018 تـــم تأكيـــد 
أن جميـــع المبـــادرات التي ســـتخرج من 
البرنامـــج ســـتمهد الطريـــق إلى مســـيرة 
جديـــدة للقطـــاع الرياضـــي فـــي مملكـــة 
البحريـــن ووضع العمـــل الرياضي ضمن 
أولويات المرحلة المقبلة لرؤية الرياضة 
الصحيـــح،  بالطريـــق  تســـير  البحرينيـــة 
العديـــد  تحقيـــق  نشـــهد  اليـــوم  ونحـــن 
مـــن المبـــادرات والبرامـــج التـــي مكنـــت 
الرياضـــة البحرينيـــة مـــن االنتقـــال مـــن 
الهواية إلى االحتراف وصناعة الرياضة 

والترفيه الرياضي”. 
وتابـــع ســـموه “فـــي قمـــة الشـــباب التـــي 
تـــم   2018 العـــام  مـــن  نوفمبـــر  أقيمـــت 
تســـليط الضـــوء علـــى المنجـــزات التـــي 
تحققـــت للشـــباب البحريني وتـــم بلورة 
وتدشـــين اســـتراتيجية لتطوير القطاع 
يكـــون  والتـــي  والرياضـــي،  الشـــبابي 
أساســـها تسليط الضوء على المنجز وما 
حققه من إنجازات باســـم البحرين وهي 

الشـــباب  منحـــت  التـــي  االســـتراتيجية 
البحريني الدافع من أجل التســـابق نحو 

تحقيق اإلنجازات”. 

ملفات رياضية دسمة 

وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
“لقد حقـــق برنامج )اســـتجابة( إنجازات 
علـــى  واضحـــة  آثارهـــا  كانـــت  كبيـــرة 
القطـــاع الرياضـــي، من بينهـــا إنهاء ملف 
مســـتحقات الرياضيين الـــذي كان يمثل 
جـــزءا أساســـا من تســـديد المســـتحقات 
وتحقيق العدالـــة إلى جميع الرياضيين، 
األنديـــة  تأســـيس  قانـــون  إلـــى  إضافـــة 
الوطنيـــة علـــى هيئـــة شـــركات تجارية، 
بالرياضـــة  ينقـــل  الـــذي  األمـــر  وهـــو 
البحرينيـــة إلـــى الصناعـــة عـــالوة علـــى 
قانـــون االحتراف الرياضـــي، الذي يعتبر 
مـــن القوانيـــن العصريـــة والمهمـــة التـــي 
تنقل الرياضة البحرينية من الهواية إلى 
االحتـــراف، األمر الـــذي يمثل اســـتقرارا 
للرياضيين باإلضافـــة إلى إعادة تحديد 
الرياضيـــة  المؤسســـات  فـــي  األدوار 
وتبيـــان عمل كل مؤسســـة رياضية دون 

التضارب واالزدواجية في العمل. 

وتابع سموه ”إن مملكة البحرين ماضية 
فـــي طريـــق تطويـــر الحركـــة الرياضيـــة 
بصورة فاعلة وتطوير التشـــريعات التي 
تحكـــم تنظيـــم عمـــل الرياضة وتأســـس 
ومنهـــا  للرياضييـــن  االســـتقرار  مرحلـــة 
قانون االحتراف الرياضي باإلضافة إلى 
العديد مـــن القوانين والتشـــريعات التي 
ســـتمثل نقلة نوعيـــة بارزة فـــي العملية 

التطويرية للقطاع الرياضي”. 

وزارة الشباب والرياضة            

عمل مؤسسي منظم 

الكبيـــر  بالـــدور  “نشـــيد  ســـموه  وقـــال 
الـــذي قامت بـــه وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة فـــي تحقيـــق جوانـــب العمل 
المنظم المؤسسي والتركيز على تطوير 
الجوانـــب اإلدارية والفنيـــة والتنظيمية 
إضافـــة  المختلفـــة  الرياضـــة  لقطاعـــات 
االرتقـــاء  تحقيـــق  علـــى  حرصهـــا  إلـــى 
لمختلف المشروعات التي عملت عليها، 
األمـــر الذي ســـاهم في تحقيـــق الرياضة 
بـــارزة فـــي  البحرينيـــة لنقـــالت نوعيـــة 

جميع أركانها”.

االبتعاد عن االزدواجية 

وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة “إن مملكـــة البحريـــن وبرؤيتهـــا 
المســـتقبلية ماضية في تأسيس قاعدة 
العمـــل الرياضي بعيدا عـــن التضارب أو 
االزدواجيـــة فـــي العمـــل اإلداري والفني 
الـــذي يحكم عمـــل الرياضـــة البحرينية، 
واالبتعاد عن البيروقراطية التي تسبب 
حاجـــزا وعائقـــا أمـــام التطـــور الرياضي، 
وهـــو األمر الذي ســـعينا لـــه منذ انطالقة 
التـــي  والمبـــادرات  )اســـتجابة(  برنامـــج 
تـــم تقديمها مـــن أجـــل االرتقـــاء بالعمل 
اإلداري والتنظيمي للرياضة البحرينية”. 

تحديد أدوار المؤسسات 

الرياضية 

وكشـــف ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة عن أن “المرحلة الجديدة ســـيعاد 
الداخلـــي  البيـــت  ترتيـــب  خاللهـــا  مـــن 
للرياضـــة البحرينيـــة مـــن خـــالل تحديد 
االختصاصات، إذ سيكون دور المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة محـــددا في 
والسياســـات  االســـتراتيجيات  وضـــع 

والمتابعـــة لألمور الرياضية والشـــبابية، 
إدارة  والرياضـــة  الشـــباب  وزارة  ودور 
المنشآت الرياضية ومتابعتها، وترخيص 
االتحـــادات واألنديـــة وتوزيـــع اإلعانات 
بشـــكل مؤسســـي ومبنـــي علـــى اإلنجاز، 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  ودور 
اختيـــار ومتابعـــة المنتخبـــات الوطنيـــة 
للمنتخبـــات  المدربيـــن  واختيـــار  فقـــط 
فـــي  والتمثيـــل  الدوليـــة  والمســـابقات 

الخارج”. 
وبين ســـموه أدوار االتحادات الرياضية 
واألندية الوطنية وقال “األدوار الخاصة 
المرحلـــة  فـــي  الرياضيـــة  باالتحـــادات 
المســـتقبلية ســـتكون تعزيز مبـــدأ البيئة 
التنافســـية المفتوحة عن طريق توسيع 
فـــي  والمشـــاركين  الجماهيـــر  قاعـــدة 
المســـابقات المحليـــة وإدارة الدوريـــات 
األدوار  بخصـــوص  أمـــا  والمســـابقات، 
فســـتكون  الوطنيـــة  باألنديـــة  الخاصـــة 
إبراز وتبنـــي المواهب الرياضية والعمل 
على التنافس في المســـابقات اإلقليمية 
منصـــات  إلـــى  والوصـــول  والقاريـــة 

التتويج”. 
وتابع ســـموه “للوصـــول إلى هذه األدوار 
تمـــت معالجـــة العديد مـــن الموضوعات 
والتحديـــات البارزة، التي من بينها إزالة 
الشروط التعسفية النتقال الالعبين بين 
األنديـــة، االنتهـــاء من ملف مســـتحقات 
الالعبيـــن، بـــدء التحـــول إلـــى الصناعـــة 
الرياضية عن طريق الســـماح بتأســـيس 
تنظيـــم  شـــركات،  هيئـــة  علـــى  األنديـــة 
العمل اإلداري داخل األندية وتشريعات 
العمـــل والقوانيـــن، األمر الـــذي جعل من 
مملكـــة البحرين أنموذجا يحتذى به في 

المنطقة”. 
وأشـــار ســـموه “نحـــن نقـــدر عاليـــا الدور 
األنديـــة  إدارات  لمجالـــس  الكبيـــر 
عملـــت  التـــي  الرياضيـــة  واالتحـــادات 
بـــكل جـــد وإخـــالص وتفانـــي مـــن أجل 
االســـتغالل األمثـــل لجميـــع مواردها بما 
فيها الموارد المالية بالصورة الصحيحة 
وبـــدون أي تجاوزات، األمـــر الذي يؤكد 
العمـــل االحترافـــي المنظم فـــي مجالس 
علـــى  وحرصهـــا  األنديـــة  تلـــك  إدارات 
تطبيـــق القوانيـــن واألنظمـــة فـــي عمـــل 

األندية”. 

االعالم شريك أساس 

وبيـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
خليفـــة أن اإلعـــالم شـــريك أســـاس فـــي 
دعـــم القطـــاع الرياضـــي، وقـــال ســـموه 
“نثمـــن عاليا ما تقوم بها وســـائل اإلعالم 
المقروءة والمسموعة وحسابات مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي التي تســـاهم في 
دعم القطاع الرياضـــي والمبادرات التي 
تقدم لـــه باإلضافة إلى إبـــراز اإلنجازات 
الرياضيـــة  حققتهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
البحرينيـــة فـــي مختلف المجـــاالت، كما 
نشـــيد في ذات الوقت باهتمام الصحف 
بإبـــراز  الرياضيـــة  واألقســـام  المحليـــة 
الصورة الناصعة عن الرياضة البحرينية 
المـــواد  مـــع  االحترافـــي  وتعاملهـــا 
اإلعالميـــة كافة وتســـليط الضـــوء على 
أبـــرز الخطـــوات التطويرية فـــي القطاع 

الرياضي”. 

الخطوات المستقبلية 

وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة “ننظر إلى المســـتقبل بعيون من 
الرياضـــي  القطـــاع  بمســـتقبل  التفـــاؤل 
فـــي البحرينـــي بفضـــل االهتمـــام الكبير 
من قبـــل حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
المفدى ومتابعة واهتمام صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، كما أن 
الثقة في قدرات ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة في تولي قيـــادة عجلة 
الحركة الرياضية البحرينية سيكون لها 
األثـــر الكبير في تحقيـــق الرقي للرياضة 

البحرينية”. 
حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وتابـــع 
مـــن  “ســـتكون هنـــاك مزيـــد  آل خليفـــة 
الخطوات المســـتقبلية وســـيتم الكشـــف 
عنهـــا تباعـــا، وســـتكون لها آثـــار إيجابية 
على القطاع الرياضي وتحقق طموحات 
منتســـبي القطاع فـــي المملكة واالرتقاء 

به”.

المنامة - بنا

أكد النائـــب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة أن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة منح 
الرياضـــة البحرينية أولوية، وقال ســـموه 
“إن اهتمـــام حضرة صاحب الجاللة الملك 
بالرياضـــة البحرينية بصـــورة عامة ومنح 
الرياضة أولية خاصة، يؤكد حرص جاللته 
الموصول على إحراز الرياضة في المملكة 
مكانـــة متقدمة بين مصـــاف الدول األكثر 
تميًزا فـــي مختلف المنافســـات الرياضية، 
كمـــا أن الحراك القوي الذي يشـــهده قطاع 
الرياضـــة فـــي المملكـــة، هو نتـــاج حقيقي 
وثمـــرة دعـــم جاللـــة الملك إلســـتراتيجية 
النهـــوض بالرياضـــة لتأكيد وصـــول جميع 

منتسبيها إلى أعلى المناصب”. 
جـــاء ذلـــك أثنـــاء اللقـــاء اإلعالمـــي الـــذي 
عقـــده ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة وبحضـــور ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة مـــع رؤســـاء التحرير في 

الصحف المحلية. 

رؤية جاللة الملك 

وأشـــار ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة “نســـير في برنامج )استجابة( على 
خطى ورؤية صاحب الجاللة الملك، حيث 
شـــهدت الرياضة البحرينية تطـــورا ونقلة 
نوعية بارزة فـــي مختلف أركانها وخاصة 
فـــي التشـــريعات التي تحكـــم عملها، األمر 
الذي ســـاهم بصورة إيجابيـــة على تطوير 
القطـــاع الرياضي وجعله أكثر قوة ومتانة 
االنطالقـــة نحـــو العالميـــة وتحقيق أبطال 
البحريـــن مزيـــدا مـــن اإلنجـــازات الرائـــدة 
فـــي العصر الذهبـــي وتبيان العمـــل الكبير 
والمنظـــم لالرتقـــاء بالرياضـــة البحرينيـــة 

على مختلف األصعدة”. 

دعم سمو ولي العهد  
  رئيس الوزراء 

وأشـــار ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة فـــي حديثـــه “نســـعى فـــي برنامج 
)اســـتجابة( إلـــى تحقيـــق توجيهـــات ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة فـــي تحويل القطـــاع الرياضي 
لقطاع داعم لالقتصـــاد المحلي واالنتقال 
والصناعـــة،  االحتـــراف  إلـــى  بالرياضـــة 
وهـــو األمـــر الـــذي دائما مـــا يؤكده ســـموه 
فـــي أهمية جعـــل الرياضيـــة تحظى ببيئة 
تنافسية عادلة مفتوحة تمكن الرياضيين 
مـــن التســـابق لتحقيـــق اإلنجـــازات باســـم 
مملكـــة البحريـــن وإعـــادة الهيكلـــة ومنـــع 
االزدواجيـــة فـــي العمل األمر الذي يســـهل 
تطبيـــق المبـــادرات التي توصـــل الرياضة 

البحرينية إلى التقدم المستمر”. 

 ثقة ناصر بن حمد فخر 

وبين سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  “ثقـــة  أن 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ومبـــادرات  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
ســـموه ســـاهمت في قيادة عجلـــة الحركة 
الرياضيـــة البحرينيـــة إلى تحقيـــق العديد 
المتميـــزة  الرياضيـــة  اإلنجـــازات  مـــن 
لهـــا  يشـــار  البحرينيـــة  الرياضـــة  وباتـــت 

بالبنـــان باعتبارهـــا من التجـــارب الناجحة 
والمتقدمـــة في المجال تطوير تشـــريعات 
وقوانيـــن التي تحكـــم الرياضية باإلضافة 
إلى تحقيق الرقي لألمور الفنية واإلدارية 
والتنظيميـــة للمؤسســـات الرياضيـــة التي 
تديـــر وتشـــرف علـــى الرياضة األمـــر الذي 

ساهم في تقليل االزدواجية في عملها”. 
وأشـــار ســـموه إلـــى أن “القطـــاع الرياضي 
يســـير بخطـــى ثابتة نحو التطـــور والنماء 
وهـــو ملتزم كثيرا بتحقيق بمبادئ برنامج 
)اســـتجابة( التـــي تمثـــل األســـاس المتيـــن 
التقـــدم  مـــن  مزيـــد  إلـــى  الرياضـــة  لنقـــل 
وتأصيـــل بيئة تنافســـية عادلـــة مفتوحة، 
تســـليط الضـــوء علـــى المنجـــز والمقصـــر 
ورفـــع يـــد الوصايـــة وصـــوال إلـــى تحقيق 
جميع مبادرات اســـتجابة”.  وأضاف سمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة “نســـعى 
عبر المبادرات والبرامج واإلستراتيجيات 
التـــي نقدمها للقطـــاع الرياضي إلى توفير 
البيئة التنافسية العادلة المفتوحة؛ بهدف 
إيصـــال اإلحســـاس للشـــباب بـــأن المجال 
مفتـــوح لجميـــع المواهـــب، وأن التنافـــس 
العـــادل يعتبـــر األســـاس القـــوي مـــن أجل 

تحقيق اإلنجازات باسم البحرين”. 

تقدير جهود القائمين              

على “استجابة” 

ونوه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
بالجهـــود الكبيـــرة التـــي قام بهـــا القائمون 
علـــى “اســـتجابة” وقـــال ســـموه “لقـــد بذل 
القائمـــون علـــى برنامـــج اســـتجابة جهودا 
مضاعفـــة وعملـــوا بـــروح الفريـــق الواحـــد 
مـــن أجل إنجـــاز المبادرات والمشـــروعات 
كافة التي تهتـــم بالقطاع الرياضي وتأمن 

له اســـتمرارية التقدم مـــن جميع النواحي 
ونحن نثمن عاليا تلك الجهود”.

 جهود وزارة الشباب         
والرياضة مقدرة 

وتابـــع ســـموه “نقدر عاليا الجهـــود الكبيرة 
الشـــباب  شـــؤون  وزارة  بذلتهـــا  التـــي 
والرياضـــة في دعم ومتابعة المشـــروعات 
والمبـــادرات الرياضيـــة، األمر الذي ســـاهم 
فـــي ســـرعة إنجازهـــا وفـــي فتـــرة زمنيـــة 
علـــى  الـــوزارة  جهـــود  وعـــادت  قياســـية 
اإليجابيـــة  بالصـــورة  الرياضـــي  القطـــاع 
فـــي تحقيـــق مفـــردات التطـــور للمنظومة 
الرياضيـــة مـــن الناحيـــة الفنيـــة واإلدارية 

والتنظيمية والتشريعية”.

دراسة الوضع والتطوير 

وكشـــف ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل 
خليفـــة عـــن أن برنامـــج “اســـتجابة” ومنذ 
إعالن تدشـــينه من قبل سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة بدأ في اتخاذ خطوات 
لدراســـة الوضـــع الرياضـــي فـــي المملكـــة 
تمهيـــدا لعملية التطوير، وقال ســـموه “من 
بيـــن اإلجـــراءات التـــي اتخـــذت فـــي ذلك 
تنظيم قمة الرياضة التي أقيمت في العام 
2019 والتي تمت من خاللها االستماع إلى 
آراء األســـرة الرياضيـــة وطريقة تفكيرهم 
لتطوير القطاع الرياضي وتسليط الضوء 
على احتياجـــات القطاع الرياضي بصورة 
أشـــمل والعمل على تنفيذ مبـــادرات نابعة 

من الشارع الرياضي وجميع منتسبيه”. 

مبادرات تصحيحية 

الخطـــوات  بيـــن  مـــن  “كان  وبيـــن ســـموه 

التصحيحيـــة التـــي اتخذتهـــا )اســـتجابة( 
والتـــي كان لهـــا األثـــر الكبيـــر فـــي إصالح 
الرياضة البحرينية، وضع نظام مؤسســـي 
بشـــكل  األنديـــة  علـــى  اإلعانـــات  لتوزيـــع 
ممنهـــج ومـــن دون أي تدخـــالت ويعتمـــد 
على نســـبة اإلنجـــاز والذهب فقط، وأثبت 
النظـــام فاعليتـــه ونجاحـــه مـــن النواحـــي 
كافـــة، كما يمكننا تطبيق ذات النظام على 
االتحـــادات في المســـتقبل ونقـــل التجربة 
الناجحة إلـــى االتحادات، وتعديل قوانين 
حوكمـــة األنديـــة الرياضيـــة لتنظيم العمل 
اإلداري فـــي األنديـــة الرياضيـــة وتطويـــر 
قطـــاع األنديـــة بصورة اشـــمل مـــن خالل 
اإللكترونيـــة  األنظمـــة  عبـــر  التواصـــل 
للتعرف على طلبات واحتياجات األندية، 
والســـماح بإقامة االجتماعات والجمعيات 
التفـــرغ  وتنظيـــم  افتراضيـــا،  العموميـــة 

الرياضي، وإنشاء نظام عقود”. 

التكامل مع وزارة   

   التربية والتعليم 

وبين سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
“هناك تكامل في المنشـــآت الرياضية بين 
التربيـــة والتعليـــم ووزارة شـــؤون  وزارة 
الشـــباب والرياضـــة، إذ تم فتح المنشـــآت 
والمراكـــز  لألنديـــة  المدرســـية  الرياضيـــة 
كمرحلـــة تجريبيـــة، األمـــر الـــذي يســـاهم 
فـــي تحقيـــق األهـــداف التـــي وجـــدت من 
أجلهـــا تلك المنشـــآت وتســـخيرها بصورة 
منظمة من أجل احتضان الشـــباب وتنمية 
إقامـــة  باإلضافـــة  ومهاراتهـــم  قدراتهـــم 
تســـتقطب  التـــي  والفعاليـــات  البرامـــج 
باإلضافـــة  مثاليـــة  أجـــواء  فـــي  الشـــباب 
إلـــى أن خطـــة البنيـــة التحتيـــة الرياضية 

الخاصـــة  الرياضيـــة  المنشـــآت  ستشـــمل 
بوزارة التربية والتعليم”. 

صناعة الرياضة

وأضـــاف ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة “تواصلت الخطـــوات التصحيحية 
في بيت الرياضـــة البحرينية، ومن بعدها 
تم االنتقال إلى الخطوات التنفيذية التي 
تثري القطـــاع الرياضي وتجعلـــه متوافقا 
مع التطورات العالمية وصناعة الرياضية، 
األنديـــة  تأســـيس  قانـــون  إقـــرار  تـــم  إذ 
الوطنية على هيئة شركات تجارية تمكن 
األنديـــة من زيادة مصادر الدخل والحرية 
القانونية واالستفادة من مواردها بصورة 
تجارية تضمن مزيدا من المدخول المالي 
علـــى خزينة النـــادي ويجعلها قـــادرة على 

الوفاء بمتطلباتها”. 

 قانون االحتراف الرياضي

وأشـــار ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة إلـــى أن “إصدار قانـــون االحتراف 
الرياضي سيشـــكل نقلة نوعيـــة بارزة في 
تاريـــخ الرياضـــة البحرينيـــة للتحـــول من 
الهوايـــة إلى االحتراف بمـــا يضمن حقوق 
الرياضييـــن واألنديـــة ويجلب االســـتقرار 
لهم وهو هدفنا في الوقت الحالي باعتبار 
االســـتقرار للرياضيين يمثل بيئة مناســـبة 
للتركيز على االرتقاء بالمهارات والقدرات 

الفنية لالعبين”. 

التعاون مع وزارة األشغال 

وزارة  مـــع  التعـــاون  “يتـــم  ســـموه  وتابـــع 
األشغال لتنفيذ المشروعات التي تتناسب 
مـــع القطاع الشـــبابي والرياضي واالرتقاء 

وتنفيـــذ  الرياضيـــة  المنشـــآت  بقطـــاع 
مبـــادرة ناصـــر بـــن حمـــد إلنشـــاء مالعـــب 
الفرجـــان باعتبـــار وزارة األشـــغال تمتلـــك 
المشـــروعات  لتنفيـــذ  الالزمـــة  الخبـــرات 
النواحـــي  جميـــع  مـــن  متميـــزة  بصـــورة 
الفنية واالنشـــائية والهندسية، األمر الذي 
ســـيعود بالشـــكل اإليجابـــي على مســـيرة 
قطاع اإلنشاءات الشبابية والرياضية في 

المملكة وتطويرها بصورة مستمرة“. 

الدوري المفتوح 

كمـــا بيـــن ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة “ومـــن بين الخطوات أيضا انشـــاء 
الـــدوري المفتـــوح الـــذي يضمـــن للشـــباب 
الطموح المشاركة في منافسات كرة القدم 
وإبـــراز مواهبـــه دون عوائـــق والعمل على 
تفعيـــل اكتشـــاف وصقل وإبـــراز المواهب 
الرياضية في كرة القدم واستفادة األندية 
الوطنيـــة مـــن تلـــك المواهـــب وضمها إلى 

صفوفها”. 
وتابع سموه “مع انطالقة الدوري المفتوح 
حققت هذه المبادرة العديد من النجاحات 
المتميـــزة علـــى المســـتوى الفنـــي وبـــرزت 
العديد من المواهب الرياضية التي نتطلع 
أن يكون لها مستقبل واعد في نسيرة كرة 
القدم البحرينية، ونتقدم بالشكر والتقدير 
إلى االتحاد البحريني لكرة القدم لحرصه 
على إطالق وتنظيم ونجاح هذه المبادرة 
في نسختها األولى وحشد جميع إمكاناته 
إلخـــراج  والتنظيميـــة  واإلداريـــة  الفنيـــة 
الـــدوري بحلـــة تنظيمية زاهيـــة تمكنه من 
الوصـــول إلى األهداف النبيلـــة التي وجد 

من أجلها”.

اإلعالم شريك إستراتيجي  

   في تنفيذ برنامج استجابة 

وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
بدعم وســـائل اإلعالم المختلفة للمبادرات 
والبرامج التي تقدمها “اســـتجابة” لتطوير 
القطـــاع الرياضـــي، وقـــال ســـموه “تلعـــب 
والمســـموع  المقـــروء  اإلعـــالم  وســـائل 
وحســـابات مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي 
دورا أساســـا فـــي عمليـــة التطويـــر وذلـــك 
مـــن خـــالل دورهـــا فـــي تســـليط الضـــوء 
علـــى النجاحـــات التـــي حققتها اســـتجابة 
فـــي االرتقـــاء بمختلف مكونـــات الرياضة 

البحرينية”. 

 خطوات مستقبلية 
وتابـــع ســـموه “ســـنواصل عملنـــا مـــن أجل 
تنفيـــذ مزيـــد من المبـــادرات التـــي ترتقي 
وتجعـــل  والرياضـــي  الشـــبابي  بالجانـــب 
تســـير  البحرينيـــة  الرياضيـــة  الحركـــة 
بخطـــى ثابتـــة نحـــو التطور فـــي مختلف 
مجاالتهـــا اإلداريـــة والتنظيميـــة والفنيـــة 

والتشريعية”. 
وبين سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
“هناك أهمية كبيرة للقيام باألدوار المناطة 
لنـــا وتحديـــد المســـؤوليات دون التداخل 
واالزدواجية في العمل، والمرحلة المقبلة 
تتطلـــب تعاون جميـــع الجهـــات المرتبطة 
بالرياضـــة؛ مـــن أجل بناء مســـتقبل أفضل 
للرياضة والعمـــل على توحيد الجهود في 
ســـبيل رؤية مســـيرة الرياضـــة البحرينية 
تحقق مزيدا من اإلنجازات وتحافظ على 

المكتسبات”.

المنامة - بنا

إطالق الدوري المفتوح وقانون االحتراف وتأسيس األندية على هيئة شركاتإنهاء ملفات رياضية دسمة منها تحويل األندية إلى شركات واالحتراف ومستحقات الالعبين
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أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنها ســـتجري رماية بالذخيرة الحية يقوم 
بها سالح البحرية الملكي البحريني بمنطقة )هير شتية( اعتباًرا من اليوم األحد من 

الساعة 11:30 صباًحا ولغاية يوم غد االثنين الموافق 12 أبريل الساعة 2 مساًء.
ودعـــت القيـــادة العامـــة لقـــوة دفـــاع البحريـــن كل مـــن يهمـــه األمـــر مـــن المواطنين 

والمقيمين إلى االبتعاد عن منطقة الرماية المذكورة حفاًظا على سالمتهم.

رماية بالذخيرة الحية بمنطقة هير شتية

بحث التطورات السياسية واألمنية بالمنطقة
ــري ــص ــم ــره ال ــي ــظ ــقــى اتـــصـــاال مـــن ن ــل ــت وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ي

تلقـــى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، أمـــس، اتصـــاالً هاتفًيـــا من 
مصـــر  جمهوريـــة  خارجيـــة  وزيـــر 

العربية الشقيقة سامح شكري.
وخالل االتصال، جرى بحث عالقات 
البلديـــن  بيـــن  الوطيـــدة  األخـــوة 
الشـــقيقين والتعـــاون الثنائـــي القائم 
بينهمـــا في شـــتى المجاالت، في ظل 
الحرص المتبادل لالرتقاء بالعالقات 
الثنائية وتعزيزها بما يحقق المصالح 

المشـــتركة ويعـــود بالخيـــر والمنفعة 
على الشعبين الشقيقين.

تطـــورات  الوزيـــران  بحـــث  كمـــا 
واألمنيـــة  السياســـية  األوضـــاع 
التنســـيق  المنطقـــة، ومجـــاالت  فـــي 
المشـــترك لمواجهـــة التحديـــات التي 
تواجـــه دول المنطقـــة، باإلضافة إلى 
الموضوعات والقضايا ذات االهتمام 
المشـــترك على الصعيديـــن اإلقليمي 

والدولي.

المنامة - وزارة الخارجية

بلدية الجنوبية تزيل 700 طن أثاثا مستعمال
أزالت بلدية المنطقة الجنوبية بالتعاون مع 
المجلس البلدي وشـــركة أورباسير للنظافة 
نحـــو 700 طـــن من األثـــاث المســـتعمل بما 
يعـــادل 253 شـــحنة، ضمن مبـــادرة “أتصل 
ألثاثـــك”، مـــن خالل زيـــارة ما يقـــارب 250 
منـــزاًل منـــذ بدء تنفيـــذ المبادرة فـــي يونيو 
٢٠٢٠ وحتـــى ٣١ مـــارس ٢٠٢١، خـــالل 9 
شـــهور مـــن إطالقهـــا، إذ تـــم تفكيـــك ونقل 
األثاث المستعمل عبر الشاحنة المخصصة 
للخدمة بتواجـــد العمال المخصصين لذلك 
مـــع توفيـــر جميـــع اإلجـــراءات االحترازية 

الوقائية من كمامات وقفازات.
وتهـــدف هذه الخدمة التي تم إطالقها في 
شـــهر يونيـــو الماضـــي إلـــى الحد مـــن رمي 
األثاث المســـتخدم في األماكـــن المفتوحة 
حاويـــات  مـــن  وبالقـــرب  الشـــوارع  وفـــي 
القمامـــة، إذ يصعـــب علـــى شـــركة النظافة 

نقلها بالكابســـات المخصصـــة للتخلص من 
القمامـــة والمخلفـــات البســـيطة، مـــا يـــؤدي 
إلـــى تشـــويه الطابـــع الحضـــاري والعمراني 
األثـــاث  مـــن  االســـتفادة  وتتـــم  للمناطـــق، 
الصالح لالســـتعمال في تقديمه للجمعيات 
الخيرية، في حين تتم إعادة تدوير األثاث 

غير القابل لالستعمال.
وخصصـــت البلديـــة خًطا ســـاخًنا لالتصال 
الخدمـــة  لطلـــب  المواطنيـــن  قبـــل  مـــن 
طـــوال أيـــام األســـبوع علـــى هاتـــف رقـــم 
)80070000(، إذ إن هـــذه الخدمـــة موجهه 
حاليا لفئات محددة مثل كبار الســـن وذوي 
الهمـــم والحاالت الخاصة على مدى يومين 
في األســـبوع )األحـــد والخميـــس( لتفكيك 

ونقل األثاث المستخدم.
هـــذه  ستشـــمل  الالحقـــة  المرحلـــة  وفـــي 
مـــن  المجتمـــع  فئـــات  جميـــع  المبـــادرة 

المنطقـــة  فـــي  المقيميـــن  المواطنيـــن 
الجنوبية، إذ ستتوسع عملية تفكيك ونقل 
األثاث من يومين في األســـبوع إلى 5 أيام 
فـــي األســـبوع وستشـــمل دائرتيـــن في كل 

يوم.
وقـــد أســـهمت هـــذه المبـــادرة فـــي تقليـــل 
ســـلوكيات التخلـــص مـــن األثـــاث القديـــم 
فـــي غيـــر المواقـــع المخصصـــة لذلـــك، كما 
القـــت استحســـان الجمهور ونيـــل رضاهم 
إذ توجهـــوا بالشـــكر إلـــى بلديـــة المنطقـــة 
الجنوبيـــة مـــن خالل تقصي مـــدى رضاهم 

بعد توفير الخدمة.

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

ضمن مبادرة 
“اتصل ألثاثك” 

وخالل 9 شهور

استيراد 32.7 ألف رأس من المواشي استعداًدا لرمضان
ـــال ـــان والصوم ـــان واألردن ولبن ـــلطنة ُعم ـــن س ـــت م ـــة وصل ـــات الحي الحيوان

أكـــد وكيـــل الثـــروة الحيوانية فـــي وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي خالـــد أحمـــد أن وكالـــة الثـــروة 
الحيوانية اســـتكملت جميع االستعدادات 
الالزمة فيما يتعلق بضمان توافر الكميات 
الكافيـــة مـــن الحيوانـــات الحيـــة واللحوم 
الحمراء والبيضاء استعدادا لشهر رمضان 
المبـــارك مـــن خالل تســـهيل منـــح أذونات 
االســـتيراد حسب النظام وعمل الصيانات 
الالزمـــة للمحجر البيطري. وكشـــف وكيل 
الثـــروة الحيوانيـــة عـــن إجمالـــي األبقـــار 
اســـتيرادها  تـــم  التـــي  الحيـــة  واألغنـــام 
لفترة شـــهر رمضـــان المبارك وقـــال “يصل 
مـــن  رأس  ألـــف   32725 إلـــى  مجموعهـــا 
األغنـــام واألبقـــار والجمـــال، موزعـــة على 

30 ألـــف رأس مـــن األغنـــام، 2681 رأســـا 
من األبقار و44 رأســـا من الجمال”، مشيرا 
إلـــى أن كميـــات اللحوم الحمـــراء )المبردة 
والمجمـــدة( التي تم توفيرهـــا ُتقدر بنحو 
8 آالف طـــن، أما لحـــوم الدواجن )المبردة 
والُمجمـــدة( فتصـــل إلـــى 4 آالف طن ومن 
المواشـــي  مـــن  مزيـــد  وصـــول  المتوقـــع 

واللحوم المبردة خالل األيام المقبلة.
وأوضـــح أن شـــهر رمضـــان المبـــارك وعيد 
الفطـــر ُيعـــدان من المواســـم التـــي يتزايد 
الطلب فيها على اللحوم سواء لالستهالك 
المنزلـــي أو علـــى مســـتوى المطاعم، وهو 
األمـــر الذي دفـــع وكالة الثـــروة الحيوانية 
لالســـتعداد ُمبكـــًرا لضمان توافـــر الكميات 
التـــي تلبـــي احتياجـــات الســـوق المحلية، 

الفًتا إلى أنه تم اســـتيراد أكثر من 32 ألف 
رأس من المواشـــي الحية خصيًصا لشـــهر 

رمضان المبارك.
الحيـــة  الحيوانـــات  شـــحنات  أن  وبيـــن 
وصلـــت إلى مملكـــة البحرين من ســـلطنة 
ُعمان واألردن ولبنان والصومال، الفتا إلى 

أن التجـــار يعتمدون بشـــكل أســـاس على 
االستيراد من هذه الدول؛ نظًرا النخفاض 
الكلفـــة، مـــا يتيـــح فرصـــة المنافســـة بيـــن 
التجـــار أنفســـهم، مبينـــا فـــي ذات الوقـــت 
أن هنـــاك أســـواقا كثيرة عربيـــة وأوروبية 
مســـموح باالســـتيراد منها سواء للمواشي 

الحية أو اللحوم الحمراء والبيضاء.
والمقيميـــن  المواطنيـــن  علـــى  وشـــدد 
مـــع  التعامـــل  علـــى  الحـــرص  بضـــرورة 
المســـلخين المعتمدين الـــذي يقع أحدهما 
في منطقـــة الهملة واآلخر يقع في منطقة 
ســـترة، مؤكدا “أهمية االبتعاد عن التعامل 
مع أماكن الذبح العشـــوائية لما تشكله من 
خطورة كبيرة علـــى الصحة العامة، فضاًل 

عن انعكاساتها السلبية على البيئة”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

االستفادة من الخبرات األميركية بمجال المباني الخضراء
ـــة ـــة التحتي ـــر البني ـــي تطوي ـــغال” ف ـــود “األش ـــيد بجه ـــة تش ـــفارة األميركي ـــال الس ـــم بأعم القائ

اجتمـــع وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف عبر 
االتصـــال المرئـــي بالقائـــم بأعمال ســـفارة 
الواليـــات المتحدة األميركيـــة لدى مملكة 

البحرين مارغريت ناردي.
وخـــالل اللقـــاء تـــم اســـتعراض العالقـــات 
البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي  المتميـــزة 
الصديقين وما تشهده العالقات من تطور 

ورقي في مختلف المجاالت.
وقـــد تباحـــث الطرفـــان مجـــاالت التعاون 
بمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى الجانبين، مشـــيدًا 
بالخبـــرات األميركيـــة الكبيـــرة والمتقدمة 

فـــي مجـــاالت مختلفـــة، معربـــًا عـــن تطلع 
الوزارة لالســـتفادة بشكل أكبر من خبرات 
الشـــركات األميركيـــة فـــي مجـــال البنيـــة 
الخضـــراء  والمبانـــي  والتعميـــر  التحتيـــة 

ومجال الزراعة وإعادة تدوير النفايات.
من جهتهـــا أعربـــت القائم بأعمال ســـفارة 
الواليات المتحدة األميركية عن ســـرورها 
لتنامي عالقات بالدها مع مملكة البحرين 

في شتى جوانب التعاون، مشيدة بجهود 
الوزارة فـــي مجال تطوير البنية التحتية، 
منوهـــة بمـــا تشـــهده البحريـــن مـــن تقـــدم 

ونماء في مختلف الميادين.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

مبرة خليفة!
Û  عمل خيري مازال يبثه المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي األمير

خليفة بن سلمان آل خليفة )طيب هللا ثراه( في شرايين الجسد الوطني، وعلى 
الرغم من رحيل فقيد الوطن الكبير، وبالرغم من قرب المسافة على طولها، إال 
أن وصايــا خليفــة الخيــر مازالــت تنعم بها أرض الخير، وألن ابــن آدم بعد وفاته 
ينقطع عمله إال من ثالث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، فإننا 
نحمــد هللا ونشــكر فضلــه أن الراحل الكبير قــد ترك لنا إرًثا يضم الثالث فضائل، 
فعلم ســموه رحمه هللا مازلنا ننهل منه، ونســتذكر وصاياه، ونمضي على هداه، 
ونتلمــس أســرار طريقــه، وألن النجــل األكبــر نائــب رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشــيخ علي بن خليفة حفظه هللا ورعاه قد تعلم من والده الكثير، وربما يكون 
األكثــر فــي هــذا الكون دعاًء مســتجاًبا بإذن هللا لوالده الغالي فــإن فقيد الوطن 
يحظى دائًما بدعاء أبناء شعبه لما قدمه للبالد والعباد من إنجازات، وما قام به 

من بناء للدولة البحرينية الحديثة.
Û  ،أما الصدقة الجارية فهي تلك التي بقيت شــاهدة على عصر خليفة بن ســلمان

أعمالــه ومشــروعاته، قراراتــه وانتفاضاتــه، مواقفــه ومكرماته، جميعها ســتظل 
شــامخة أبــد الدهــر، وجميعهــا ســوف تواصل عطائهــا وإلهاماتها من أجل “ســبع 

سنابل في كل سنبلة مائة حبة”.
Û  وها نحن اليوم نتحدث عن المبرة الخليفية التي خرجت من رحم فكرة والفكرة

كان موطــن وجودهــا هــو ذلــك اإلحســاس الفيــاض بالمحتاجيــن، بالمعوزيــن، 
بالمنتظريــن لوقــف خيــري يقــوم علــى خدمتهم ويفــي برعايتهــم، ويتولى خير 

أمورهم.
Û  ومــن هــذا المنطلــق قامــت الجامعة األهليــة مؤخًرا وهــي الجامعــة الفتية التي

ســاندها الفقيــد الراحل حتى آخر يوم في حياتــه، بالتوقيع على اتفاقية تعاون 
مــع المبــرة الخليفيــة لتقديــم عــدد من المنــح الدراســية تخليًدا للذكــرى العطرة 
التي مازلنا نعيش في كنفها من سمو األمير الراحل خليفة بن سلمان رحمة هللا 
عليه، وبهذه المناســبة ال يســعنا إال أن نســتذكر بكل الفخر واالعتزاز ذلك الدعم 
الكريــم والتوجيــه الســامي الــذي حظيت بــه الجامعة األهلية منذ وقبل نشــأتها 

وحتى اليوم األخير في حياته.
Û  لقد تعلمنا من خليفة الكثير، العطاء الوفير، والتفكر في شؤون وشجون الوطن

والمواطــن، فــي تلــك الخصــال العربيــة األصيلــة التــي تنبــذ الفرقــة واالنقســام، 
وتحض على الوحدة والتآخي و “اليد على اليد تشد من أزر بعضها بعًضا”.

Û  وهنــا أتذكــر الكثيــر مــن الــدروس والعبر التي تعلمــت منها األكثر وأنــا في معية
ســموه رحمــه هللا طــوال أكثــر مــن 50 ســنة، ســواء من خــالل رفقتي لــه أو في 
وإرهاصــات،  مواقــف  وتألقــت  مطارحــات،  فيــه  دارت  الــذي  العتيــد  مجلســه 
وخرجــت مشــروعات وأطروحــات مازلنــا نســتذكرها وقلوبنــا تقطر حزًنــا وألًما 
وعيوننا دموًعا وأسى وشجًنا، على أن هذه األيام قد مرت مرور السحاب، رغم 

أن ذكراها ستظل خالدة في النفوس إلى يوم الدين.
Û  إن المبرة الخليفية بما تقدمه لهذا الشعب العظيم من مشروعات تواقة بالخير

مــا هــي إال فصــل رائــع مــن فصــول المحبــة واإلبــداع التــي يقدمهــا هــذا الوطن 
الجميــل بقيادتــه وحكومتــه وأهلــه وناســه، حيــث إن مــا قــام به ومــازال عاهل 
البــالد المفــدى حضــرة صاحــب الجاللــة حمــد بــن عيســى أل خليفــة حفظه هللا 
ورعاه وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة حفظــه هللا ورعاه يؤكد مــرًة أخرى أن البحريــن بخير، وأن 

بالوطن رجاال، وباألمة مبادئا وقيما وخصاال.
Û  رحــم هللا الفقيــد الغالــي، وبــارك هللا فــي قيادتنــا الوفيــة وحكومتهــا الرشــيدة

وشعبها الوفي، وكل عام والبالد والعباد بألف صحة وتقدم وخير.

د. عبد اهلل الحواج

خالد أحمد

سامح شكريعبداللطيف الزياني



واكبــت عدســة تلفزيــون البحريــن منتــدى “البــاد” مــع ســمو األميــر تركــي الفيصــل بــن عبدالعزيــز آل ســعود، الــذي عقد يوم 
الخميس الماضي، وتناول عدًدا من الموضوعات المهمة المرتبطة بالمشهد اإلقليمي، خصوصا ما يتعلق بالعاقات الخليجية 
األميركيــة وضــرورة مشــاركة دول الخليــج العربيــة فــي أي اتفــاق نــووي مــع إيــران، والتصــدي لبرامــج تطويــر الصواريــخ 
الباليســتية اإليرانيــة، ونبــذ تدخــل طهــران في الشــؤون الداخلية لدول المنطقة وخططها التوســعية بالمنطقــة وغيرها من 

الموضوعات المهمة.

الـــذي  اإلخبـــاري  التقريـــر  ونـــوه 
اســـتعرضه تلفزيون البحرين بعمق 
تخللـــت  التـــي  واألفـــكار  الحـــوار 
المنتـــدى، الذي شـــاركت فيه كوكبة 
من الشخصيات البارزة في المجال 
اجتـــذاب  إلـــى  مشـــيرا  السياســـي، 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  المنتـــدى 
المتابعيـــن للشـــأن السياســـي علـــى 
الســـاحة السياســـية العربية، إذ أكد 
أهميـــة وحـــدة الصـــوت العربي ضد 
أمنـــه  تهـــدد  خارجيـــة  أطمـــاع  أي 

وأمانه.
مقتطفـــات  نشـــر  التقريـــر  وتخلـــل 
بـــارزة مـــن كلمة المتحـــدث الرئيس 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  بالمنتـــدى 
للبحـــوث  فيصـــل  الملـــك  مركـــز 
صاحـــب  اإلســـامية  والدراســـات 
السمو الملكي األمير تركي الفيصل 

بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود )الرئيـــس 
العامـــة  لاســـتخبارات  الســـابق 
الســـعودية(، والتـــي أشـــار فيها إلى 
مـــا تواجهـــه منطقـــة الخليـــج مـــن 
ومخاطـــر  اســـتراتيجية  تحديـــات 
مـــن التداعيـــات والتحديـــات علـــى 
مســـتوى النظام الدولي والتحوالت 
وانعكاســـات  والمحليـــة  اإلقليميـــة 

ذلك على أمننا الوطني.
وأكـــد الفيصل أن االهتمـــام الدولي 
لهـــذه  ممـــا  نابـــع  الخليـــج  بمنطقـــة 
المنطقـــة مـــن أهميـــة اســـتراتيجية 
واقتصاديـــة وماليـــة، إذ لم يســـمح 
بذلـــك  وســـملت  بـــه  العبـــث  ألحـــد 
المباشـــرة  اآلثـــار  مـــن  المنطقـــة 
للحـــروب التـــي عانتهـــا دول العالم، 
إال أن المســـتقبل في علم الغيب وال 
يمكـــن الركون إلى الماضي، وينبغي 

لتفـــادى  حثيـــث  بشـــكل  نعمـــل  أن 
عوامل القصور وتجاوز االختافات 
لنكـــون مؤهليـــن من أجـــل مواجهة 

كل االحتماالت.
وأشار إلى أن خطر القيادة اإليرانية 
ماثل للعيان في الهيمنة السياســـية 
دولنـــا  شـــؤون  فـــي  والتدخـــات 
وســـعيها الحثيـــث المتـــاك التقنية 
الســـام  تصنـــع  وبالتالـــي  النوويـــة 

النووي وغموض نواياها.
وعـــرج التقرير إلى مشـــاركة األمين 
العام األسبق لجامعة الدول العربية 
عمـــرو موســـى والـــذي اقتـــرح فيها 
إزاء  مـــواز  عربـــي  تجمـــع  تشـــكيل 
البرنامـــج النـــووي اإليرانـــي يتحرك 
لمتابعـــة ما يبحثـــه المجتمعون في 
فيينـــا، أي أن نجتمـــع فـــي الريـــاض 
أو القاهـــرة أو أي دولـــة مـــن الـــدول 

العربيـــة لتحقيـــق مصالـــح الخليـــج 
الشـــبح  وإبعـــاد  العربـــي،  والعالـــم 
مصالـــح  وتعريـــف  عنهـــا  النـــووي 

الغرب بشكل واضح.
واســـتعرض التقرير أبرز ما تضمنته 
كلمـــة رئيـــس مجلـــس إدارة تحرير 
قنـــاة العربيـــة الكاتـــب عبدالرحمـــن 
الراشـــد، والتي أكـــد فيها محدودية 
دول  أمـــام  المتاحـــة  الخيـــارات 
المنطقـــة إزاء المفاوضات النووية، 
وشـــدد فيهـــا علـــى أهميـــة مقتـــرح 
تجمـــع  بتشـــكيل  موســـى  عمـــرو 
عربي؛ فالخطر ليـــس على المنطقة 
الخليجيـــة بل على مجموعة الدول 
العربيـــة بمـــا فيهـــا مجلـــس التعاون 
الخليجي، وبالتالي األمن اإلقليمي.

وأشـــار التقرير إلـــى مداخلة المفكر 
بجامعـــة  االجتمـــاع  علـــم  أســـتاذ 
الكويت محمـــد الرميحي، التي أكد 
فيهـــا أهميـــة وجـــود لوبـــي خليجي 

عربي علمي موســـع، مشـــيرا إلى أن 
من يقرأ يعرف أن اإليرانيين لديهم 

هذا اللوبي الكبير والمؤثر.

نخبة بارزة

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة 
صحيفة “البـــاد” عبدالنبي الشـــعلة 
في مداخلتـــه بالتقريـــر التلفزيوني 
إن المنتدى ضم نخبة بارزة من كبار 
رجـــال الفكـــر والسياســـة واإلعام، 
وعلـــى رأســـهم المتحـــدث الرئيـــس 
األميـــر  ســـمو  وهـــو  المنتـــدى  فـــي 
تركي الفيصل، الذي يعد شـــخصية 
خبـــرة  وذات  والمعـــة  معروفـــة 
وفكريـــة  ودبلوماســـية  سياســـية 
واســـعة، إلـــى جانـــب عمرو موســـى 
واإلعامـــي  الرميحـــي  ومحمـــد 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  المعـــروف 
تحريـــر قنـــاة العربيـــة عبدالرحمـــن 
لهـــم مداخـــات  كانـــت  إذ  الراشـــد، 

ومســـاهمات قيمـــة أثـــرت موضوع 
الحـــوار، الـــذي حضـــره حوالي 150 
إلـــى  الـــزووم،  عبـــر منصـــة  متابعـــا 
جانـــب آالف المتابعين عبر مختلف 

المنصات الرقمية للصحيفة. 
تحريـــر  رئيـــس  قـــال  ذلـــك،  إلـــى 
صحيفة “الباد” مؤنـــس المردي إن 
أهميـــة مشـــاركة ســـمو األمير تركي 
الفيصـــل فـــي هـــذا المنتـــدى تتمثل 
في كونه شـــخصية ذات موقع مهم 
وبارز وقـــادر على قـــراءة األحداث 
والواقـــع والظـــروف الراهنـــة بدقة، 
والخروج برؤى مستقبلية مستنيرة 
بشأن كيفية التعامل مع المتغيرات، 
إلـــى جانب بقيـــة المتحدثين الذين 
علـــى  وقـــدرة  بخبـــرة  يتمتعـــون 
والخـــروج  األوضـــاع  اســـتنطاق 
بحلـــول ومعالجات مناســـبة، يمكن 
أن تشـــكل خارطة طريق للمفكرين 
واإلعامييـــن للتعامل مـــع الظروف 
السياسية المحيطة، وكيفية قراءة 
تعامـــل اإلدارة األميركيـــة الجديدة 

مع الملف النووي اإليراني.

عبدالنبي الشعلة  مؤنس المردي األمير تركي الفيصل

تقرير مطول بنشرة أخبار تلفزيون البحرين عن منتدى “^” مع تركي الفيصل
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مروة خميس

محرر الشؤون المحلية

منع االحتكار ي للسلع يضبط األسعار وي قانون المخزون اإلستراتيج
ـــة ـــى مواجهـــة الظـــروف الطارئ ـــون لــــ “^”: وجـــوده يســـاعد عل ـــون وتجـــار واقتصادي برلماني

مـــن المقـــرر أن يناقـــش مجلس الشـــورى 
بقانـــون  االقتـــراح  اليـــوم  جلســـته  فـــي 
للســـلع،  اإلســـتراتيجي  المخـــزون  بشـــأن 
الـــذي يهـــدف إلـــى المتابعـــة والتأكـــد من 
توافـــر الســـلع اإلســـتراتيجية التـــي تفـــي 
باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل 
المملكـــة بصفة مســـتدامة، ما يســـهم في 
اســـتقرار الســـوق المحلية وأســـعار السلع 
ومنـــع الممارســـات االحتكاريـــة، وكذلـــك 
لألشـــخاص،  الســـلعي  األمـــن  تحقيـــق 

وحماية االقتصاد الوطني.
وأيـــد مختصـــون من مختلـــف القطاعات 
عبر “الباد” ســـن تشريع بشـــأن المخزون 
اإلســـتراتيجي للسلع تفادًيا لحالة النقص 
في المخـــزون اإلســـتراتيجي في حاالت 

األزمات والظروف االستثنائية.

قمة االهتمام

أشـــار رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن خالـــد األمين 
البحريـــن تضـــع قضيـــة  إلـــى أن مملكـــة 
المخزون اإلســـتراتيجي للســـلع الغذائية 
علـــى قمـــة أجنـــدة اهتماماتهـــا الوطنية، 
فـــي  مـــا  كل  الرشـــيدة  القيـــادة  وتعمـــل 
وســـعها من أجل ترســـيخ أمننـــا الغذائي، 
وتدعيـــم ركائـــزه األســـاس؛ باعتبـــاره من 

أهم األولويات.
وأضـــاف: من هـــذا المنطلـــق، وّجه عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة الوزارات المعنية بشأن 
تنظيـــم المخـــزون اإلســـتراتيجي للســـلع 
يهـــدف  والـــذي  المملكـــة،  فـــي  الغذائيـــة 
إلى تنظيـــم مخزون للمـــواد الغذائية في 
الدولـــة في حال حصول أزمات وطوارئ 
وكوارث، وتحقيق االســـتدامة في مجال 

الغذاء.
وقال “ملف األمن الغذائي يشـــكل أولوية 
قصـــوى للقيـــادة الرشـــيدة، كمـــا أؤكد أن 
تشـــريع مثـــل هـــذه القوانيـــن تصـــب في 
مصلحة بناء مســـتقبل مستدام لألجيال 
الحالية والمستقبلية، ومنها تأمين الغذاء 
المجتمـــع  أفـــراد  لـــكل  الصحـــي واآلمـــن 
فـــي كل األوقـــات والظـــروف حتـــى فـــي 

حاالت الطوارئ واألزمات، وســـيعزز هذا 
القانـــون مكانـــة مملكـــة البحريـــن كمركـــز 
عالمي لألمن الغذائي، ويعد خطوة مهمة 
فـــي تحقيق مســـتهدفات اإلســـتراتيجية 

الوطنية لألمن الغذائي وتبعاته”.
لـــدى كل  وبيـــن أن هنـــاك اهتمامـــا بالـــغ 
دول العالـــم بـــأن يكـــون لديهـــا مخـــزون 
إســـتراتيجي كاٍف مـــن الســـلع الغذائيـــة 
لمـــدة معينة؛ بهـــدف تأمين الضروري من 
هذه السلع في حاالت الطوارئ والتقلبات 

غير المتوقعة.

دعم نيابي

مـــن جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة 
تجـــارة وصناعة البحريـــن والنائب أحمد 
الســـلوم التعـــاون والتنســـيق الدائـــم بين 
مجلســـي الشـــورى والنـــواب فـــي تقديم 
وسن التشريعات التي تتصل بالمواطنين 

بما يهدف إلى تحقيق األمن الغذائي.
وبين أن الكلمة السامية من لدن صاحب 
الجالـــة الملـــك فـــي افتتـــاح جالته دور 
االنعقاد الثاني لمجلس الشورى والنواب 
تأتـــي لتكـــرس هـــذا الجانـــب المهـــم مـــن 
خـــال تأكيـــد جالتـــه إياء ملـــف األمن 

الغذائي األهمية الكبرى.

وقال ”ندعم التشـــريع الذي سيكون على 
طاولـــة مجلـــس الشـــورى والـــذي يتجـــه 
لمناقشـــة حجم المخزون اإلســـتراتيجي 
للســـلع في المملكة، وعند اقراره ســـيرفع 
لمجلس النواب بصيغة مشـــروع بقانون، 
بالشـــكل  دراســـته  فســـيتم  وبالتأكيـــد 
المستفيض، ونأمل أن تتوج الجهود نحو 

اقراره من قبل المجلسين”.

إزالة القلق

كمـــا أيدت عضـــو مجلس أمانـــة العاصمة 
خلود القطان وجود تشريع يضمن توافر 
كافيـــة  لمـــدة  والمهمـــة  األســـاس  الســـلع 
وإزالة القلق والمخاوف في المجتمع من 

نقصانها أو عدم توافرها ال سمح هللا.
وأردفت أن ذلك يتماشى مع التوجيهات 
العيـــش  لتحقيـــق  الســـاعية  الملكيـــة 
الكريـــم للمواطنين وتوفيـــر االحتياجات 
المجتمعية الضرورية من المواد الغذائية 
على مدار العام، وال داعي للقلق خصوصا 

في ظل األزمة الحالية جائحة كورونا.

أمر جوهري

مـــن جهة أخرى، بيـــن الخبير االقتصادي 

المقتـــرح  التشـــريع  أن  خليفـــة  عـــارف 
يســـهم فـــي تحقيق مزيد مـــن قوة األمن 
الغذائـــي بالبحرين. وأشـــار إلـــى أنه كان 
مـــن المفتـــرض أن يكـــون هـــذا القانـــون 
منـــذ فتـــرة طويلـــة، ويمكن التـــدرج في 
تطبيقـــه بحيث يتـــم البدء فـــي التحقق 
مـــن مخـــزون الســـلع مـــن المـــواد األولية 

والمواد الخام.
وأشـــار إلـــى أهميـــة شـــراكة الدولـــة فـــي 
تحقيـــق وتنفيذ مثـــل هذه التشـــريعات، 
والفتا ألهمية مبادرة “صنع في البحرين” 
والتـــي يمكـــن البنـــاء عليهـــا وتعزيز قوة 

مخزون السلع الوطنية.
الخـــاص  القطـــاع  مشـــاركة  وانتقـــد 
الغذائـــي،  األمـــن  تعزيـــز  بمشـــروعات 
جـــدا”،  “خجولـــة  بأنهـــا  وصفهـــا  والتـــي 
والفتا إلى أن التشـــريع المقترح بمجلس 
حقـــوق  حفـــظ  فـــي  سيســـهم  الشـــورى 
وواجبـــات جميـــع األطراف مثـــل التجار 

والمستهلكين والدولة.
تكمـــن  التشـــريع  هـــذا  أهميـــة  أن  وذكـــر 
ألن البحريـــن تســـتورد أكثـــر مـــن 95 % 
مـــن الســـلع الرئيســـة وهـــذا مـــا يضاعف 
مـــن ضـــرورة التعجيـــل في إقـــرار قانون 

المخزون اإلستراتيجي للسلع.

خالد األمين عارف خليفة خلود القطانأحمد السلوم

جنيف- المجموعة العربية االفريقية لحقوق االنسان

انُتخـــب صبـــاح أمـــس الكاتب 
الصحافـــي البحرينـــي الزميـــل 
لمنصـــب  النهـــام  إبراهيـــم 
ومديـــر  اإلعامـــي  الناطـــق 
الدائـــرة اإلعاميـــة الحقوقيـــة 
للمجموعـــة العربيـــة اإلفريقية 
لحقوق اإلنسان ذات العضوية 
المتحدة  باألمـــم  االستشـــارية 

ومقرها جنيف.
وتضم المجموعة تحالفا كبيرا 
الحقوقيـــة  المنظمـــات  بيـــن 
)غيـــر  واإلفريقيـــة  العربيـــة 
هدفها النهـــوض  الحكوميـــة( 
وتعزيـــز  اإلنســـان  بحقـــوق 
الحقوقيـــة  المنظمـــات  دور 
العربيـــة واإلفريقية بالمحافل 
الحقوقيـــة الدولية والتنســـيق 

والدعم المشترك بينهم.
ومن أهداف المجموعة تعزيز 
اإلفريقيـــة  العربيـــة  الوحـــدة 
لتحقيـــق التطلعـــات لشـــعوبها 
جميـــع  إزالـــة  علـــي  والعمـــل 
وتنســـيق  االســـتغال  أشـــكال 
المجموعـــة  تعـــاون  وتكثيـــف 
الدوليـــة  المحافـــل  بـــكل 
وتعزيـــز جهود الـــدول العربية 
الشـــراكة  وخلـــق  واإلفريقيـــة 
لتوفيـــر ظـــروف حيـــاة  معهـــا 
وتنميـــة  للشـــعوب  أفضـــل 
فـــي  آخـــذة  الدولـــي  التعـــاون 
الحســـبان ميثاق منظمة األمم 
العالمـــي  واإلعـــان  المتحـــدة 

لحقوق اإلنسان. 
وأيضا ضـــرورة كفالـــة اهتمام 
خاص للحق في التنمية وإزالة 
جميع أشـــكال التفرقة الســـيما 
أســـاس  علـــى  القائمـــة  تلـــك 
اللـــون  أو  العـــرق  أو  العنصـــر 
أو الجنـــس أو اللغـــة أو الديـــن 
وغيرهـــا، والتمســـك بحريـــات 
اإلنســـان والشـــعوب  وحقـــوق 
اإلعانـــات  فـــي  المضمنـــة 
واالتفاقيـــات وســـائر الوثائـــق 

التـــي تـــم إقرارهـــا فـــي إطـــار 
منظمة االمم المتحدة وتعزيز 

السام والعدالة الدولية.
من جهتـــه، أكد النهـــام اهتمام 
دائـــرة االعـــام الحقوقـــي في 
المرحلـــة  خـــال  المجموعـــة 
الروابـــط  بتعزيـــز  المقبلـــة 
والتواصـــل اإلعامـــي العربـــي 
المنظمـــات  مـــع  اإلفريقـــي 
مشـــروع  وتنفيـــذ  الدوليـــة 
تدريـــب “ترقيـــة الحـــوار حول 

حقوق اإلنسان”.
نحـــو  التوجـــه  إلـــى  وأشـــار 
تدريـــب  دورات  تنظيـــم 
ودورات  ومدّربـــات  مدّربيـــن 
صحافييـــن  لصالـــح  تدريبيـــة 
مـــن  عـــدد  فـــي  وإعامييـــن 
بحقـــوق  المتعلقـــة  المجـــاالت 
الشـــباب  وتدريـــب  اإلنســـان 
على استغال واالستفادة من 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي 

وتعزيز خطاب التعايش.

النهام ناطقا إعالميا للرابطة 
العربية اإلفريقية الحقوقية 

الزميل إبراهيم النهام
السلوم: التشريع سيضبط األسعار ويوفر مخزونا مستداما

األمين: اهتمام بدول العالم لوجود مخزون إستراتيجي للسلع

القطان: القانون تنفيذ للتوجيهات الملكية الساعية لتحقيق العيش الكريم

خليفة: يمكن البناء على مبادرة “صنع في البحرين”  



سعي دائم لالرتقاء بمساعي تطوير المنظومة الحقوقية
ــروف ــظـ ــل الـ ــ ــي ك ــ ــوق اإلنــــســــان ف ــقـ ــة حـ ــ ــاي ــ الـــصـــالـــح: الـــبـــحـــريـــن حـــريـــصـــة عـــلـــى رع

أكــد عضــو البرلمــان العربــي النائــب ممــدوح الصالــح أن مملكــة البحريــن بقيــادة عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وبمتابعــة متواصلــة، وحــرص مســتمر من رئيــس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، اختطت نهجا متقدما في مجال تعزيز حقوق اإلنســان، وســعت بصورة 
دائمة لالرتقاء بالمســاعي لتطوير المنظومة الحقوقية، بما يكفل لمملكة البحرين التقدم المســتمر، انعكاسا لتطلعات 

المشروع اإلصالحي لجاللة الملك.

لـــه فـــي  وقـــال الصالـــح فـــي مداخلـــة 
الجلســـة العامة الرابعة من دور االنعقاد 
األول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان 
العربـــي، والتي انعقدت في مقر جامعة 
المصريـــة  بالعاصمـــة  العربيـــة  الـــدول 
البحريـــن  مملكـــة  إن  أمـــس  “القاهـــرة” 
تمتلـــك منظومـــة مؤسســـية متكاملـــة، 
حقـــوق  حمايـــة  علـــى  تقـــوم  وهيـــاكل 
اإلنســـان، والتأكـــد من ســـامة تطبيقها 
علـــى أرض الواقـــع مـــن دون تمييـــز أو 

تقصيـــر، مثل األمانـــة العامة للتظلمات، 
ولجنـــة حقوق الســـجناء والمحتجزين، 
ووحـــدة التحقيـــق الخاصة فـــي وزارة 
المســـتقل  العـــام  والمفتـــش  الداخليـــة، 
بـــوزارة الداخلية، والمؤسســـة الوطنية 
الوطنيـــة  واللجنـــة  اإلنســـان،  لحقـــوق 
لمكافحـــة االتجـــار بالبشـــر، وغيرها من 
المؤسســـات الوطنية التـــي ترعى ملف 

حقوق اإلنسان بشكل مستقل.
التقاريـــر  مـــن  الكثيـــر  أن  إلـــى  وأشـــار 

التـــي تصدرهـــا المنظمـــات الحقوقيـــة، 
وممثلـــي  البرلمانـــات  بعـــض  وكذلـــك 
الـــدول، ال تراعـــي المعاييـــر المهنية في 
اســـتقاء المعلومات، أو ال تكون بياناتها 
متوازنـــة، إذ تتجاهل أخذ آراء الجهات 
المعنيـــة فـــي الـــدول حـــول مـــا تتناوله 
مـــن موضوعـــات أو قضايـــا حقوقيـــة، 
مـــا يجعـــل أطروحاتهـــا محـــل شـــبهة، 
وتنطـــوي علـــى رؤى مغلوطـــة ودالئـــل 
بعيـــدة عـــن الموضوعيـــة والمصداقية، 

فضـــا عما يشـــكله ذلك مـــن تدخل في 
ومساســـا  للـــدول،  الداخليـــة  الشـــؤون 
لســـيادتها ومخالفة للقوانين واألعراف 

الدولية.
وأشار إلى أن الموقف المبدئي ال يشكل 

منافاة لتقييم منظومة حقوق اإلنســـان 
في مملكـــة البحرين أو أي دولة عربية، 
فلطالمـــا أكـــدت الجهـــات الرســـمية في 
المملكـــة ترحيبهـــا بالتعاطـــي اإليجابي 
مـــع أي جهـــة، كما قامت بدعـــوة جهات 
كالبرلمـــان  البحريـــن  لمملكـــة  أخـــرى 
األوروبـــي لاطاع علـــى الحقائق على 
مـــا يجعـــل تجاهـــل كل  الواقـــع،  أرض 
واإلصـــرار  والدعـــوات،  االنفتـــاح  ذلـــك 
علـــى مواصلـــة نهـــج إصـــدار البيانـــات 
والقـــرارات بنـــاء علـــى رؤيـــة واحـــدة، 
تأكيـــدا لتحويـــل ملف حقوق اإلنســـان 
لدائرة مشـــكوكة، تحيـــط بها الكثير من 
للضغـــط  كأداة  وتوظيفهـــا  المغالطـــات 

السياسي.
وفي ســـياق متصل، أكد النائب الصالح 

أن الفتـــرة االســـتثنائية التـــي تزامنـــت 
مـــع انتشـــار جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد 19( أبرزت الدور الذي تقوم به 
مملكـــة البحريـــن، كدولـــة حريصة على 
تطبيق مبادئ حقوق اإلنســـان، فقدمت 
نموذًجـــا يحتـــذى به، من خـــال تطبيق 
اإلجراءات االحترازية، واتخاذ التدابير 
الوقائيـــة مـــن دون اإلخـــال بـــأي مـــن 
مبادئ حقوق اإلنســـان، بـــل وظفت كل 
اإلمكانات والقـــدرات والموارد المتاحة 
من أجل حمايـــة المواطنين والمقيمين 
علـــى أرضها على حد ســـواء، إذ قدمت 
خدمـــات عاجية ووقائيـــة ضمن أرقى 
المعاييـــر الدوليـــة، وعملت علـــى اتخاذ 
خطوات تضمن استمرار الحياة للجميع 

دون تمييز.
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فتح المساجد مبادرة كريمة من جاللة الملك
المدنـــي: التوجيـــه الملكـــي تـــرك أطيـــب األثـــر فـــي نفـــوس النـــاس

أشاد الشيخ محمد طاهر المدني بتوجيهات عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، وأمــره الكريم بفتح 
أبــواب الجوامــع والمســاجد والمآتــم الســتقبال روادهــا إلقامــة 

العبادات الجماعية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وقـــال المدنـــي في بيـــان أمس 
“ليس هذا بغريب على جالته، 
هـــذه  مثـــل  شـــهدنا  فلطالمـــا 
الطيبـــة والمواقـــف  المبـــادرات 
النبيلـــة التـــي تعبـــر عـــن ضمير 
مجتمعنا المســـلم، وتنسجم مع 

هويتنا وديننا وقيمنا”.
وأضاف “لقد كان لهذا التوجيه 
أطيـــب  جالتـــه  مـــن  الكريـــم 
األثر فـــي نفوس النـــاس الذين 

يتوقون وتهفو أنفسهم إلحياء 
ومناســـباته  الفضيـــل  الشـــهر 
والدعـــاء  بالصـــاة  العظيمـــة 
المجالـــس  وإقامـــة  والذكـــر 
الدينيـــة فـــي بيـــوت هللا تعالى 
ومحـــال عبادتـــه حيـــث تجتمع 

القلوب واألرواح”.
وأكـــد الشـــيخ المدنـــي ضرورة 
التعـــاون وااللتزام مـــن الجميع 
االحتـــرازات  بجميـــع  واألخـــذ 

لألنفـــس  حفًظـــا  الازمـــة 
للجهـــود  ودعًمـــا  واألرواح، 
المخلصة التي تبذلها الحكومة 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بقيـــادة 

صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة، ســـائا هللا 
ســـبحانه فـــي ختـــام بيانـــه أن 
يجعـــل هـــذه الخطـــوة المباركة 
فاتحة خير على الباد والعباد، 
التوجـــه  إلـــى  الجميـــع  داعيـــا 
رافعيـــن  وجـــل،  عـــز  هللا  إلـــى 
أكـــف الضراعة إليـــه في أفضل 
الليالي واأليام لديه بأن يحفظ 
بادنا وقيادتها وشعبها الكريم، 
ويجنبها وجميع باد المسلمين 
شر األمراض واألسقام، ويديم 
عليها األمن واألمـــان واإليمان، 

إنه سميع مجيب.

محمد طاهر المدني 

 

المنامة - وزارة الداخلية

المســـتمر  ســـعيها  ضمـــن 
انســـيابية  ضمـــان  فـــي 
ورفـــع  المروريـــة  الحركـــة 
أعلنـــت  الســـامة،  معـــدالت 
عـــن  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة 
أوقات الـــذروة لمنـــع خروج 
الشـــاحنات ابتداًء من شـــهر 
يمنـــع  إذ  المبـــارك،  رمضـــان 
ســـير ســـيارات النقل الثقيل 
والقاطـــرة والمقطـــورة التي 
 3000 عـــن  وزنهـــا  يزيـــد 
والمركبـــات  كيلوغـــرام 
والزراعيـــة،  اإلنشـــائية 
االســـتعمال  ومركبـــات 
الخاص التي تزيد وزنها عن 
3000 كيلوغرام وذلك خال 
 6:30 الســـاعة  مـــن  الفتـــرة 
 8:00 الســـاعة  إلـــى  صباًحـــا 
صباًحـــا ومـــن الســـاعة 2:00 

 3:00 الســـاعة  إلـــى  مســـاًء 
مساًء.

ويشـــمل القرار جميع الطرق 
باستثناء شارع الشيخ جابر 
األحمـــد الصبـــاح من إشـــارة 
الصناعيـــة  ســـترة  منطقـــة 
فـــي  ألبـــا  كوبـــري  لغايـــة 
االتجاهيـــن، وشـــارع الملـــك 
حمد من كوبري ألبا إلى درة 
البحريـــن، وشـــارع الحـــوض 
جســـر  إشـــارة  مـــن  الجـــاف 
الشيخ خليفة بن سلمان إلى 
شركة أسري، ومنطقة ميناء 

خليفة بن سلمان.
ودعت اإلدارة العامة للمرور 
جميع الشركات والمؤسسات 
االلتزام  لضـــرورة  والســـواق 
باألوقات الجديدة والتعاون 

مع رجال المرور.

أوقات منع جديدة لخروج الشاحنات

الثقافة األمنيـة
الحماية ضد الحرائق والحوادث المنزلية في رمضان

Û  مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أصبح باإلمكان تجنب حوادث وحرائق
المنــازل والتخفيــف مــن آثارهــا باتبــاع متطلبــات األمــن والســامة التي 
تنصــح اإلدارة العامــة للدفــاع المدني بتوفيرها فــي المنزل، حيث يجب 
التأكــد من اســتيفاء جميــع متطلبــات الحماية والســامة، ومما يتوجب 
توفير أجهزة اإلنذار عن الحريق ككاشف الدخان والغاز، التي تسهم في 
إشــاعة مناخــا من األمــان، ألنها تعمل كجهاز إنــذار أول في حال حدوث 
الحريق أو تسرب للغاز أو ثاني أكسيد الكاربون في المنزل السيما خال 
فترة الليل وخلود األسرة للنوم، وإن أصوات اإلنذار الذي تطلقها أجهزة 
كاشــف الدخــان أو الغــاز ســتكون كفيلــة بــأن تكــون خــط اإلنــذار األول 
إلشعار من في المنزل بحدوث الحريق سواء كان ذلك في فترة الصباح 
أو القيلولــة أو خــال فتــرة الليــل، وعليــه فــإن الجميع ســيكون محتاطا 
للتعامل مع الحريق في حال وقوعه، األمر سيكون له األثر اإليجابي في 
التقليل من التلفيات واألضرار الناجمة من الحريق وســيحول ذلك دون 

حدوث وفيات أو إصابات في األرواح أو أضرار بالممتلكات.
Û  ومــن مميــزات توفير أجهزة كاشــف الدخان أنها تعمــل ببطاريات عادية

متوافــرة في جميع األســواق، وأن هــذه األجهزة تطلق أصوات في حال 
قــرب نفــاذ البطاريــة الســتبدالها بأخرى جديــدة كما انها تعمــل في حال 

انقطاع التيار الكهربائي.
Û :كما ينصح بضرورة اتباع النصائح التالية
Û .توفير أجهزة كاشف الدخان والغاز التي تعمل بالبطارية أو الكهرباء -
Û  عــدم وضــع قضبــان حديدية على النوافذ ال تفتــح من الداخل، وكذلك -

عدم وضع أي عوائق أمام المخارج ألن ذلك من شأنه إعاقة الخروج من 
المنزل أثناء حدوث األمور الطارئة.

Û  توفير طفايات حريق مناســبة وتوزيعها في األماكن المناســبة خاصة -
فــي المطبخ والتدرب على اســتخدامها واالهتمــام بصيانتها والتأكد من 

صاحيتها للعمل.
Û  التأكــد مــن ســامة توصيــات األســاك واألجهــزة الكهربائيــة وعمــل -

الصيانة الدورية لها.
Û  استعمال قاطع التيار الكهربائي األوتوماتيكي لتفادي خطورة أخطاء -

الكهرباء.
Û .ضرورة غلق أسطوانات الغاز فور االنتهاء من استعمالها -
Û  توخــي الحــذر وماحظــة إطفــاء الســجائر الملقيــة وكذلــك األمــر مــع -

الشيشة.
Û .إبعاد السوائل القابلة لاشتعال عن مصادر النار والحرارة والكهرباء -
Û  توفيــر التهويــة الجيــدة للمطابــخ والمخــازن، خصوصــا المخــازن التي -

تخزن بها المواد القابلة لاشــتعال الذاتي والمواد الكيميائية التي تتأثر 
بارتفاع درجات حرارة الجو.

Û  عــدم إشــعال كبريــت أو تقريــب لهــب أو التدخين إذا كان الجو مشــبعا -
برائحة الغاز أو بخار المواد القابلة لاشتعال.

Û  فــي حالــة نشــوب حريــق يحظــر فتــح نوافــذ المنــزل لتجنــب امتــداد -
الحريق.
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البرلمان األوروبي تعمد تزييف الحقائق
ـــي ـــاء البحرين ـــة القض ـــي ونزاه ـــا الحقوق ـــكيك بوضعن ـــض التش ـــير: نرف ـــد وجمش الزاي

الرابعـــة  الجلســـة  انعقـــاد  بمناســـبة 
)الســـبت(،  أمـــس  العربـــي  للبرلمـــان 
والتي تم تخصيصها لمناقشة الحملة 
الممنهجة الســـتهداف الـــدول العربية 
تحت دعاوى حماية حقوق اإلنســـان، 
فـــي  الشـــورى  مجلـــس  ممثـــا  عّبـــر 
البرلمان العربي، رئيس لجنة الشؤون 
بمجلـــس  والقانونيـــة  التشـــريعية 
الزايـــد،  دالل  المحاميـــة  الشـــورى 
الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  وعضـــو 
والدفـــاع واألمـــن الوطنـــي بمجلـــس 
عـــن  جمشـــير  عبدالرحمـــن  الشـــورى 
األسف الشـــديد لما صدر عن البرلمان 
األوروبي من إساءة ال يمكن تبريرها، 
وتقييـــم مغلوط من قبل جهة ال يحق 
لهـــا ذلك، وفق نظـــرة أحادية الجانب 
أبجديـــات  وأبســـط  للمهنيـــة،  تفتقـــر 

وقواعد العمل البرلماني، وذلك بشأن 
أوضـــاع حقـــوق اإلنســـان فـــي الدول 

العربية، ومنها مملكة البحرين.
تصريًحـــا  والزايـــد  جمشـــير  وأصـــدر 
مشـــترًكا مؤيـــًدا لمـــا تـــم فـــي جلســـة 
عـــن  وللتعبيـــر  العربـــي،  البرلمـــان 
الموقـــف تجـــاه ما صدر عـــن البرلمان 
األوروبـــي قـــال فيـــه: تضمـــن القـــرار 
الصادر عـــن البرلمان األوروبي تدخًا 
غيـــر مبرر وغير مســـؤول في الشـــأن 
الداخلي للدول العربية، ومنها مملكة 
البحريـــن، وتشـــكيًكا ال يمكـــن القبول 
بـــه فيمـــا يخـــص الوضـــع الحقوقـــي 
بالمملكـــة، ونزاهة القضـــاء البحريني 
إلـــى  القـــرار  وافتقـــد  واســـتقاليته. 

النزاهة والموضوعية والمصداقية.
وأضافا تزامًنا مع تخصيص الجلســـة 

الرابعـــة لمناقشـــة الحملـــة الممنهجـــة 
تحـــت  العربيـــة  الـــدول  الســـتهداف 
دعـــاوى حماية حقوق اإلنســـان: نرى 
يعتبـــر  األوروبـــي  البرلمـــان  قـــرار  أن 
تدخًا ســـافًرا في الشـــؤون الداخلية 
لمملكـــة البحريـــن، وتعمدا في تزييف 

ممارســـة عدائيـــة  ويمثـــل  الحقائـــق، 
واالتفاقيـــات  للمعاهـــدات  وخرًقـــا 
األعـــراف  علـــى  والتفاًفـــا  الدوليـــة، 
القـــرار  أغفـــل  حيـــث  البرلمانيـــة، 
الجوانب المتقدمة في ســـجل حقوق 

اإلنسان في المملكة.

عبدالرحمن جمشير

القضيبية - مجلس الشورى

دالل الزايد

“الجوازات”: استقبال المراجعين من 8 صباحا حتى 5 مساء
بإمـــكان الضامـــن الحضـــور لتثبيـــت ملصـــق اإلقامـــة بأحـــد الفـــروع دون موعـــد مســـبق

أعلنت شـــؤون الجنســـية والجوازات واإلقامـــة أن أوقات 
العمـــل الرســـمي بفرعي مدينة عيســـى والمحـــرق تبدأ من 
الســـاعة 8 صباًحا وحتى الساعة 5 مساًء، الستقبال جميع 
طلبـــات إدارة التأشـــيرات واإلقامـــة مـــع اقتصـــار خدمات 
تســـليم  علـــى  المســـائية  الفتـــرة  خـــال  الجـــوازات  إدارة 
الجوازات البحرينية بفرعها الكائن بمدينة عيسى. ولفتت 
إلـــى أنه بإمكان الضامـــن الحضور لتثبيـــت ملصق اإلقامة 
بأحـــد الفـــروع دون الحاجـــة إلـــى حجز موعد مســـبق عند 
إنهـــاء اإلجراءات إلكترونًيـــا وكذلك باإلمكان وضع ملصق 
اإلقامـــة فـــي جميـــع منافـــذ مملكـــة البحرين قبـــل مغادرة 
الباد، علًما أن جميع خدمات شؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامـــة يمكـــن إنهاؤهـــا إلكترونًيـــا مـــن خـــال القنـــوات 
المتاحـــة، ماعـــدا خدمـــة اســـتام جـــواز الســـفر البحريني 
وخدمة تثبيت ملصق اإلقامة تتطلب الحضور الشخصي. 
وفـــي حـــال وجـــود أي استفســـار بشـــأن الخدمـــات يرجى 
التواصل مع مركز االتصال على هاتف رقم 17399764 أو 

عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى )تواصل(.

المنامة - وزارة الداخلية



األنصاري لمرضى السكر: راجعوا الطبيب قبل الصيام
قالــت منســقة عيــادات الســكري للبالغيــن فــي مجمــع الســلمانية الطبي عضــو لجنة مضخــة األنســولين إيمان 
األنصــاري إن هنــاك الكثيــر مــن األمــور التي يتوجب علــى الفرد مراعاتهــا عند اتخاذ قرار صيام شــهر رمضان 
المبارك، إذ ينبغي على مريض السكري مشاورة طبيبه الخاص قبل الشروع بالصيام، فهناك فئة من المرضى 
ال يحبــذ لهــم الصيــام، كالمرضــى المصابين بمضاعفات الســكري مثل أمــراض القلب والكلــى واختالل البصر، 
فهــؤالء معرضــون أكثــر الضطرابــات مســتويات الســكر ومضاعفات هبوط الســكر أو ارتفاعــه كحموضة الدم 

الكيتونية.

المرضـــى  علـــى  أن  وأضافـــت 
المعتمدين على األنســـولين، مراجعة 
الطبيـــب قبـــل الشـــروع فـــي الصيام 
ففـــي  وأوقاتهـــا،  الجرعـــات  لضبـــط 
معظـــم األوقـــات، يحتـــاج المريـــض 
اعتبـــار  علـــى  أقـــل  جرعـــات  إلـــى 
التزامـــه بنظـــام غذائـــي صحـــي، كما 

أنـــه يحتـــاج إلـــى تغييـــر نوعيته في 
معظـــم األحيـــان عند الصيـــام. والبد 
أن يقوم المريض بفحص ســـكر الدم 
مـــرات عـــدة فـــي اليـــوم أثنـــاء فترة 
الصيام، مع لـــزوم إنهاء الصيام حال 
اإلحساس بأعراض هبوط السكر في 

الدم، كالدوخة والتعرق واإلغماء.

مرضـــى  مـــن  عـــددا  أن  وأوضحـــت 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الســـكري 
األنســـولين،  مضخـــة  يســـتخدمون 
تقنيـــة  هـــي  المضخـــة  أن  مردفـــة 
دائًمـــا  ملتصـــق  جهـــاز  مـــن  مكونـــة 
بالجسد من الخارج يمتد منه أنبوب 
بالســـتيكي يزرع تحـــت الجلد ويتم 

إدخـــال بيانـــات الوجبة بعد حســـاب 
الكربوهيـــدرات فيهـــا وإعطـــاء أمـــر 
تحـــت  األنســـولين  بضـــخ  للمضخـــة 
الجلـــد، وهـــي بذلـــك تقنيـــة ُتســـاعد 
مرضى الســـكري في الســـيطرة على 
المرض وتخفـــف معاناتهم من جراء 

حقن اإلبر اليومي.
األمـــور  مـــن  األنصـــاري:  وأردفـــت 

المهمـــة التي ينبغـــي مراعاتها كذلك، 
االلتـــزام بنظام تغذيـــة صحي، ولعل 
تنـــاول األطعمـــة  نقاطهـــا  أهـــم  مـــن 

كالكربوهيـــدرات  الهضـــم  البطيئـــة 
المعقـــدة والبقوليات وتنـــاول مقدار 
مناســـب من األغذية الغنية باأللياف 
كالخضـــروات، وينبغي عنـــد اإلفطار 
مراعـــاة تنـــاول كميـــة صغيـــرة مـــن 
الطعـــام علـــى فترات بـــداًل من تناول 
األطعمـــة  وتجنـــب  كبيـــرة  وجبـــة 
المشـــبعة بالدهـــون والحلويـــات. كما 
وينصـــح بتأخير وجبة الســـحور قدر 
اإلمـــكان وشـــرب الكثيـــر مـــن المـــاء 
لتجنـــب حـــاالت الجفـــاف الـــذي من 
شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى حموضـــة الدم 

الكيتونية.

إيمان األنصاري

المنامة - وزارة الصحة

جامعة البحرين تفوز بالمركز األول في جائزة محافظة العاصمة للعمل التطوعي
المملكة لــخــدمــة  والعملية  العلمية  الـــقـــدرات  تسخير  ــي  ف لــاســتــمــرار  ــم  ــ وداع حــافــز  ــزة:  ــم ح

فـــازت جامعة البحريـــن بالمركز األول 
التعليـــم  مؤسســـات  مســـتوى  علـــى 
للعمـــل  العاصمـــة  محافظـــة  بجائـــزة 
التطوعـــي2020. وجـــاء ذلـــك خـــالل 
الشـــيخ  العاصمـــة  محافـــظ  تكريـــم 
هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة، لما 
مجموعه 32 جهة وفردا لتطوعهم في 
برامـــج محافظة العاصمة خالل العام 
الماضـــي، طبقـــا للفئـــات الســـت التـــي 
تضمنتهـــا وثيقـــة محافظـــة العاصمـــة 
للعمـــل التطوعـــي، وتـــمَّ التكريـــم يوم 

الخميس 1 أبريل 2021.

ر رئيـــس جامعة  وبهـــذه المناســـبة، عبَّ
البحريـــن ريـــاض حمزة، عن الســـعادة 
والفخر الـــذي يمأل منتســـبي الجامعة 
جامعـــة  أن  وأكـــد  اإلنجـــاز،  بهـــذا 
البحرين تضـــع ثقافة العمل التطوعي 
ضمـــن مبادراتهـــا وخططهـــا مـــن أجل 
تحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
الثقافـــة  هـــذه  غـــرس  علـــى  وتعمـــل 
عمليـــًا لـــدى الطلبـــة والمنتســـبين إلى 
الجامعـــة عمومًا، وتشـــجع على العمل 
التطوعي في كل المناسبات الوطنية 

والمجتمعية.

ورأى حمـــزة أن فـــوز الجامعة بالمركز 
األول يعـــد إنجـــازًا إضافيـــًا فـــي إطار 
اإلنجازات التي حققتها الجامعة على 
مســـتويات دوليـــة وإقليمية ومحلية، 
وحافزًا وداعمًا لالستمرار في تسخير 
لخدمـــة  والعمليـــة  العلميـــة  القـــدرات 

مملكة البحرين.
م رئيس جامعة البحرين الشـــكر  وقـــدَّ
والتقديـــر لمحافـــظ العاصمـــة على ما 
بذلـــه مـــن جهـــود فـــي ترســـيخ فكـــرة 
صفـــة  وإعطائـــه  التطوعـــي  العمـــل 

االعتمادية الدولية.

وتســـلَّم مديـــر مركز اإلعـــالم بجامعة 
البحريـــن مـــازن محمـــد علـــي جائـــزة 
فـــوز جامعة البحريـــن بالمركـــز األول 
فـــي حفل النســـخة الثانيـــة من وثيقة 

محافظة العاصمة للعمل التطوعي.
وتعـــد محافظـــة العاصمـــة أول جهـــة 
حكوميـــة تنجـــح فـــي تقنيـــن العمـــل 
التطوعـــي، وإعطائه صفة االعتمادية 
الدوليـــة بالتعـــاون مـــع مكتـــب األمـــم 
المتحـــدة بمملكة البحريـــن، تزامنًا مع 
يـــوم الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء 

الوطني.

الصخير - جامعة البحرين

مراعاة االلتزام 
بنظام تغذية 
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المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

ينظــم مركــز الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل خليفة للثقافــة والبحوث، غدا االثنين عند الســاعة 9 مســاًء 
في مقر المركز، لقاًء تفاعليا عن بعد، مع الروائية السعودية زينب الخضيري بعنوان “تلقي الرواية عبر 
السوشــال ميديــا، تويتــر نموذًجــا”، إذ تضع تجربتها في آليــات الكتابة اإلبداعيــة ومضامين األفكار في 

العالم الرقمي، وذلك ضمن الموسم الثقافي “محُكوموَن باألَمِل”.

وسيتــــاح حضـــــور 30 شخصــــــا 
األخـــذ  مـــع  المهتميــــــن،  مـــن 
باالعتبار اإلجراءات االحترازية 
االجتماعـــي  التباعـــد  وقواعـــد 

ولبـــس الكمامـــات، كمـــا سيتـــــم 
عبـــر  المحاضــــــــرة  بـــث  أيًضـــا 
علـــى  المركـــز  صفحـــة  رابــــــــــط 

اليوتيوب.

زينب الخضيري «

كاتبة وأديبة سعودية من مواليد مدينة الرياض، وعضو في لجنة 
السرد بنادي الرياض األدبي، كتبت للعديد من الصحف العربية 

ومن بينها الجزيرة، اليوم، والرياض، ولها عدد من المشاركات 
األدبية في التلفزيون واإلذاعة، صدر لها: “هياء” و “وحدي أربي 

صغار الشوق” و “فيروز وشوارع الرياض” و “رجل ال شرقي وال 
غربي” و “سحر السرد” و “خاصرة الضوء” و “حكاية بنت اسمها 

ثرثرة، و “على كف رتويت”.
زينب الخضيري

في لقاء تفاعلي ينظمه مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث
الخضيري تتحدث عن تجربتها اإلبداعية في العالم الرقمي

“األهلية”: ندوة عن التكنولوجيا التحويلية وأثرها على التدقيق والمحاسبة
أوصــت ندوة التكنولوجيا التحويلية وأثرها على ممارســات التدقيق 
الجامعــات  خريجــي  تأهيــل  إلــى  األهليــة  بالجامعــة  والمحاســبة 
تكنولوجيــا بمــا يمكنهــم مــن االســتفادة المثلــى مــن مميــزات الــذكاء 
االصطناعي والحوسبة السحابية في ممارسات التدقيق والمحاسبة. 
وقــد رحــب الرئيــس المؤســس رئيس مجلــس أمناء الجامعــة األهلية 
عبدهللا الحواج بالمشاركين في الندوة في افتتاحه لها، مؤكدا أهمية 
إلمــام الطلبــة والخريجيــن بالتكنولوجيــا التحويليــة والفــرص التــي 
يمكن استغاللها من خالها، ونوه باألسماء العلمية المشاركة فيها وما 

يمتلكونه من خبرات أكاديمية ومهنية واسعة.

وأكد الحواج أن تقنية المعلومات 
خلقت فرصا وحلوال متعددة، وأن 
مجـــال المحاســـبة رغـــم كونه من 
المجـــاالت القديمـــة إال أنه متجدد 
وبالشـــك  باســـتمرار  ومتطـــور 
يمكن لهذا المجال االســـتفادة من 

التكنولوجيا بشكل كبير.
وأوضـــح عضو الهيئـــة األكاديمية 
بكليـــة العلـــوم اإلداريـــة والماليـــة 
أن  كوكريجـــا  جاجـــان  بالجامعـــة 

إلـــى  خلصـــت  النـــدوة  مناقشـــات 
والـــرؤى  األفـــكار  مـــن  مجموعـــة 
دمـــج  فـــي  والحيويـــة  المهمـــة 
فـــي  التكنولوجيـــة  المســـتجدات 
مناهج المحاسبة والعالوم المالية.
وتحدث أســـتاذ المحاســـبة ونظم 
المعلومـــات بكليـــة إدارة األعمـــال 
فـــي جامعـــة كانســـاس األميركية 
راجيندرا سريفاســـتافا عن الذكاء 
االصطناعـــي ونظـــام الخبراء في 

مراجعـــة الحســـابات، متنـــاوال في 
حديثـــه النظـــم الخبيرة وتشـــغيل 
عمليـــات  فـــي  اآلليـــة  الروبوتـــات 

المحاسبة.
وقـــال إن الـــذكاء الصناعي مجال 
مختلـــف  فـــي  أهميتـــه  تتعاظـــم 
المجـــاالت، إذ يـــؤدي روا مهما في 
تحويـــل العديـــد مـــن المهـــام التي 
يقـــوم بهـــا اإلنســـان إلـــى األجهزة 
واألنظمـــة اإللكترونيـــة، الفتا إلى 
وجود جهد علمي موسع من أجل 
تطويـــر الروبوتات لجعلهـــا قادرة 
علـــى عمل عدد واســـع مـــن المهام 

التـــي كان البـــد مـــن عنصر بشـــري 
للقيـــام بهـــا كالتســـوية المصرفية، 
تقييـــم الرقابة الداخليـــة، والقيام 
بالمهـــام التحليليـــة. كمـــا وتحدث 
المراجعـــة  خدمـــات  عمليـــة  عـــن 
والضمـــان  للحســـابات  الماليـــة 
هيـــكل  لعـــرض  إضافـــة  المالـــي، 
مراجعـــة الحســـابات. واســـتعرض 
هـــذا  فـــي  التجـــارب  مـــن  عـــددا 
المجـــال كمـــا تطـــرق إلـــى تطويـــر 

قواعـــد البيانات لقياس أمور عدة 
مثل معرفـــة الرواتـــب والعالوات 
فـــي شـــركات معينـــة ومؤسســـات 

معينة.
وشـــارك أريـــك كوهيـــن وهـــو أحد 
االستشـــارات  شـــركات  مـــالك 
الحاسوبية المرموقة في الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة فـــي الندوة، 
إذ تنـــاول نموذج قاعـــدة البيانات 
التشـــغيل  وقابليـــة  الموزعـــة 

المتبـــادل، ووضـــح وجـــود العديد 
مـــن مســـاوئ الفهـــم تجـــاه قاعدة 
البيانـــات الموزعـــة والتـــي يجـــب 
والمهتميـــن  للعامليـــن  توضيحهـــا 

بهذا المجال.
وقال إن هنـــاك جهد متواصل من 
أجل إنجازت شفرات عالمية عامة 
مدعومـــة  ونموذجيـــة  وواضحـــة 
إذ  الحســـابات،  مراجعـــة  بعمليـــة 
أتـــاح التطور التكنولوجـــي الكثير 

من القدرات.
إلـــى  الجامعـــات  كوهيـــن  ودعـــا 
المســـتجدات  هـــذه  مواكبـــة 
علـــى  واالنفتـــاح  والتطـــورات 
كالعمـــالت  مســـتجداته  مختلـــف 
الرقمية وتوظيف الربوتات، الفتا 
إلـــى أن قواعـــد البيانـــات الموزعة 
عالـــم غير مكتمـــل بعـــد، وال يفهم 
كيفيـــة عملـــه إال القليـــل جـــدا من 
فـــي  الحـــذر  إلـــى  داعيـــا  النـــاس، 

االستثمار في العمالت الرقمية.

المنامة - الجامعة األهلية

عبدالله الحواج

خبراء عالميون 
يدعون لدمج 

الذكاء االصطناعي 
باألنشطة المالية

المنامة - وزارة الداخلية

أشاد نائب محافظ محافظة المحرق 
العميد عبدهللا خليفة الجيران بالدور 
المهـــم لشـــركة االتصـــاالت الســـلكية 
 )STC( ســـي  تـــي  إس  والالســـلكية 
اإلنســـانية  الخدمـــات  تقديـــم  فـــي 
والشراكة المجتمعية والدور الوطني 
البـــارز الـــذي تطلـــع بـــه علـــى الصعيد 
االجتماعي، مشـــيدا فـــي الوقت ذاته 
يتميـــز  التـــي  الوطنيـــة  بالكفـــاءات 
بهـــا أبنـــاء البحريـــن في هـــذا القطاع 

الحيوي.
الـــذي  االجتمـــاع  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
عقدته المحافظـــة عن بعد مع رئيس 
الشـــؤون الحكومية بشـــركة إس تي 
ســـي )STC( الشـــيخ زياد بـــن فيصل 
آل خليفـــة، إذ أكـــد الشـــيخ زياد دعم 
الشـــركة لجميـــع األعمـــال اإلنســـانية 
األنشـــطة  رعايـــة  فـــي  والمســـاهمة 

والفعاليـــات التـــي تعمل علـــى تعميق 
األســـر  ودعـــم  الوطنـــي  االنتمـــاء 
البحرينية وتشجيع العمل التطوعي.

المحافـــظ  نائـــب  أشـــاد  مـــن جانبـــه، 
بتفاعل الشـــركة واهتمامها بالشراكة 
المحافظـــة  أن  مؤكـــدا  المجتمعيـــة، 
تضع كل إمكاناتها في ســـبيل إنجاح 
الســـالل  أن  مؤكـــدا  التعـــاون،  هـــذا 

الرمضانيـــة ودعـــم األســـر المتعففـــة 
هـــي باكـــورة التعـــاون بيـــن محافظة 
 )STC( المحرق وشـــركة إس تي سي
خصوصا خالل شهر رمضان المبارك.
حضـــر االجتماع مديـــر إدارة البرامج 
المجتمـــع  وشـــؤون  االجتماعيـــة 
بالمحافظة عدنان الســـادة وعدد من 

.)STC( مديري شركة إس تي سي

“STC”: دعم الفعاليات الُمعززة لالنتماء الوطني وتشجيع التطوع
محافظة المحرق تشيد بدور “الخاص” في الشراكة المجتمعية

جاجان كوكريجا 



البدء بالمرحلة الثالثة من نقل نظام “العمالة الوافدة” على “أمازون”
باشــرت هيئة تنظيم ســوق العمل المرحلة الثالثة واألخيرة عمليات نقل نظام العمالة الوافدة )EMS( وبنيته 
التحتية الرقمية إلى شبكة الحوسبة السحابية لمركز بيانات أمازون ويب سيرفيسز )AWS( بمملكة البحرين، 

والتي تستمر حتى ديسمبر المقبل.

التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وقـــال 
للعمليات ونظـــم المعلومات بالهيئة 
نظـــام  نقـــل  “إّن  الكوهجـــي  علـــي 
العمالـــة الوافدة إلى الُبنية التحتية 
يأتـــي  الســـحابية،  التكنولوجيـــة 
تطبيًقا لرؤيـــة المملكة والتوجهات 
المتعلقـــة بالتوســـع فـــي اســـتخدام 
الحديثـــة  والتقنيـــة  التكنولوجيـــا 
الصـــادرة عـــن اللجنة العليـــا لتقنية 
المعلومـــات برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة نائب 
رئيـــس مجلس الوزراء بحســـب ما 
تنص عليه اســـتراتيجية الســـحابة 

أوال”.
وأشـــار الكوهجي إلى أن نقل نظام 
العمالة الوافدة إلى شبكة الحوسبة 
السحابية يسهم في تعزيز التحول 
التوجهـــات  ضمـــن  اإللكترونـــي 
التحـــول  لعمليـــات  الحكوميـــة 
اإللكتروني الشـــامل؛ لما لهذه النقلة 
النوعيـــة من إســـهامات فـــي تقليل 
التكاليـــف التشـــغيلية وتوفير بيئة 
آمنة ومعززة بمستوى توافر عال”.

الثالثـــة  المرحلـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
بهـــا  العمـــل  الهيئـــة  باشـــرت  التـــي 
في نقـــل النظام تهـــدف إلى تفعيل 

االســـتفادة القصـــوى مـــن مميـــزات 
مـــن  الســـحابية  الحوســـبة  بيئـــة 
تراخيـــص  تكاليـــف  تقليـــل  أجـــل 
البرمجيـــات وأتمتة العمليات ورفع 
مســـتويات األمن اإللكتروني، وهو 
- طبًقـــا ألبجديـــات إدارة مثـــل هذا 
النوع مـــن المشـــروعات - ما فرض 
أن يتـــم جدولـــة جميـــع التغييـــرات 
النظـــام  وظائـــف  علـــى  المطلوبـــة 
علـــى حـــد ســـواء حســـب األولوية، 
وذلـــك ليتـــم تنفيذهـــا بعـــد اكتمال 
أعمال المرحلة الثالثة من مشـــروع 

االنتقال للحوسبة السحابية.
اســـتكمال  الكوهجـــي  وتوقـــع 
المرحلة الثالثة خالل شهر ديسمبر 
2021 أي بعد نحو 8 أشـــهر، وبذلك 
مراحـــل  جميـــع  الهيئـــة  تســـتكمل 
نقـــل النظـــام الـــذي ُيعـــد األول مـــن 
نوعـــه في منطقة الشـــرق األوســـط 
من حيـــث الحجـــم والتعقيد وبيئة 
الحوســـبة الخاصـــة الـــذي ينقل من 
أنظمـــة الــــ “Mainframe” إلـــى بيئة 

أخرى مختلفة تماًما.
المرحلـــة  أنجـــزت  الهيئـــة  وكانـــت 
الثانية في ســـبتمبر الماضي والتي 
تضمنـــت نقـــل النظام فعلًيـــا بجميع 

مكوناته وملحقاته.
ولفـــت إلـــى أنـــه المتوقـــع أن يؤدي 
اســـتكمال االنتقال التام للحوســـبة 
الســـحابية إلى انخفـــاض التكاليف 
إذ  كبيـــرة،  بنســـبة  التشـــغيلية 
ســـتنخفض تكاليـــف عتـــاد أنظمـــة 
ووحـــدات  االحتياطـــي  النســـخ 
تخزين البيانات والخوادم وأنظمة 
األمـــن اإللكتروني، وسيســـمح هذا 
الترحيـــل للهيئة بتشـــغيل خوادمها 
فـــي أي مـــكان فـــي العالم، ّمـــا ُيقلل 
بشـــكٍل كبيـــر الحاجـــة إلـــى صيانـــة 
وتحســـين أداء األجهـــزة وترقيتها، 
بل وتوفيـــر مجموعـــة متنوعة من 
األنظمـــة األمنية المتطـــورة وبكلفة 
أقل”، الســـيما أنه يعد بحســـب عدد 
مـــن الشـــركات العالمية فـــي مجال 
تقنيـــة المعلومات - بما فيها شـــركة 
أمازون نفسها - كأحد أعقد األنظمة 
وأكثرها حساسية وترابًطا وتشعًبا 
وذلـــك  المنطقـــة،  مســـتوى  علـــى 
لحجـــم عملياتـــه والرتباطه بشـــكل 
إلكتروني لحظي بعشـــرات الجهات 
الحكومية وغير الحكومية، إذ يتم 
تبادل عشـــرات الماليين من رسائل 
اإللكترونيـــة  والملفـــات  التكامـــل 

ـــُد  وُيعَّ كمـــا  والمهمـــة،  الحساســـة 
النظام مصدًرا رئيًسا وموثوًقا لعدد 
مـــن الجهـــات الحكوميـــة والدولية 
ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة.

وشدد على أن هذا التحول سيعيد 
مـــن  المبذولـــة  الجهـــود  توجيـــه 
قبـــل فـــرق عمـــل نظـــم المعلومـــات 
والخطـــط  المشـــروعات  إلـــى 
االستراتيجية للهيئة؛ كونه سيعمل 
على توفيـــر الوقت والجهد، بحيث 
تركـــز الفرق على اإلبـــداع واالبتكار 
فـــي توفيـــر الخدمـــات عبـــر إزاحة 
الحمايـــة  توفيـــر  متابعـــة  حمـــل 
والصيانـــة لألنظمة اإللكترونية وما 
يتطلبـــه ذلك من خدمات دعم على 
مدار الســـاعة، وهو ما سيســـاعدها 
فـــي أداء عملهـــا وتقديـــم خدمـــات 

ذات جودة عالية.
كمـــا نوه الكوهجـــي إلـــى أنَّ الميزة 
هـــو  المشـــروع  لنجـــاح  الرئيســـة 
الكفـــاءات  مـــن  عمـــل  فـــرق  توفـــر 
الوطنية على قدر عاٍل من التأهيل 

واإللمـــام بالتقنيـــات الحديثـــة التي 
تكفلـــت بالقيـــام بعمليـــة الترحيـــل 
خـــالل الوقـــت المحدد، إلـــى جانب 
الشـــراكة الوثيقـــة واإلســـتراتيجية 
المعلومـــات  وهيئـــة  الهيئـــة  بيـــن 
دور  لهـــا  كان  التـــي  واإللكترونيـــة 
فعال في إنجاز متطلبات المشروع 
التحضيـــرات  جميـــع  واســـتكمال 
وإنجـــاح عملية النقـــل، عالوة على 
التعاون مع شركة تاتا االستشارات 
التكنولوجيـــة التي خصصت فريق 
عمل للقيام ببعض المهام المتقدمة 
فـــي المراحل األولية من المشـــروع 
وبإشـــراف مباشـــر من قبـــل الهيئة، 
وذلك لضمان المحافظة على ســـير 

العمل.
يذكـــر أن نظـــام العمالـــة الوافدة قد 
تضاعـــف حجمـــه بمقـــدار 6 مـــرات 
منذ بدء تدشـــينه فـــي العام 2007، 

ويحتوي النظام على ما ال يقل عن 
30 وظيفة أساسية متنوعة ما بين 
إصدار تصريـــح عمل جديد وحتى 
الربـــط اإللكترونـــي اللحظـــي بعدد 
الجهات الحكومية وغير الحكومية 
على المســـتوى المحلي والخليجي، 
وأنظمـــة  االتصـــاالت  وشـــركات 
الدفـــع المختلفة إلنجـــاز المعامالت 
الكترونًيـــا بشـــكل كامـــل مـــن دون 
تدخل العنصر البشـــري عبر إرســـال 
رســـائل الكترونيـــة لهـــذه األنظمـــة 
واســـتقبالها ومعالجتها بشـــكل آلي 

تماًما.
ويدعـــم النظـــام عـــدد مـــن األنظمة 
المســـاندة كنظـــام حفـــظ وأرشـــفة 
الوثائـــق إللكترونيـــة الـــذي يحفـــظ 
مليـــون   23 مـــن  أكثـــر  اآلن  حتـــى 
ومضاهـــاة  حفـــظ  ونظـــام  وثيقـــة، 
البيانـــات الحيويـــة كبصمـــة العيـــن 
والوجـــه وبصمـــات العشـــر أصابـــع، 
مـــا  حالًيـــا  النظـــام  يحفـــظ  حيـــث 
بصمـــة  مليـــون   14 مـــن  يقـــارب 
بيولوجيـــة تخص ما يربو على 1.5 
مليون شـــخص مســـجل فـــي نظام 
العمالـــة الوافـــدة، هـــذا إلـــى جانـــب 
نظام اإلدارة المالية ونظام التقارير 
الـــذي يحتـــوي علـــى أكثر مـــن 900 
تقريـــر كما ونظـــام أتمتـــة العمليات 
اليوميـــة والذي يحتـــوي على 360 

وظيفة مبرمجة.

علي الكوهجي

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

فريق البحرين يتأهب للمشاركة في معسكر الفضاء الدولي
ــي: حـــــريـــــصـــــون عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق أفـــــضـــــل الـــنـــتـــائـــج ــ ــل ــ ــع ــ ــن ــ ــب ــ أمــــــــل ال

ضمــن المســاعي التــي تبذلهــا الهيئــة الوطنيــة لعلــوم الفضــاء وبالتعــاون مع 
مؤسســة كالمان العالمية لتعزيز اســتعداد فريق مملكة البحرين المشارك في 
معسكر الفضاء الدولي والذي سيقام في والية االباما في الواليات المتحدة 
األميركيــة خــال صيــف 2021، تــم تنفيــذ لقــاء افتراضــي بيــن جميــع الفــرق 
المشــاركة في المعســكر ورائد الفضاء جاك لوســما، الذي شــارك في عدد من 
الرحات الفضائية إضافة إلى عضويته ضمن طاقم دعم رواد الفضاء ضمن 

رحات ابولو 9 و10 و13.

وخالل هذا اللقاء تم االطالع على 
الشـــخصية  تجربتـــه 
واستعراض التحديات 
رائـــد  التـــي يواجههـــا 
عمومـــا،  الفضـــاء 
التـــي  والتحديـــات 
ضيـــف  واجههـــا 
فتـــرة  طـــوال  اللقـــاء 
عملـــه كرائـــد للفضـــاء 
الفضـــاء  وكالـــة  فـــي 

علـــى  والتعـــرف  )ناســـا(،  األميركيـــة 
الخبـــرة العملية والخلفيـــة األكاديمية 
والمعايير المطلوبة ليصبح الشـــخص 

رائد فضاء. 
كما قام رائد الفضاء لوســـما بمشاركة 
الشـــّيقة  القصـــص  مـــن  بعـــدد  الفـــرق 
التـــي مـــر بها خـــالل عمله فـــي مجال 
بتزويـــد  لقـــاءه  واختتـــم  الفضـــاء 

العبـــر  مـــن  بعـــدد  المشـــاركين 
والنصائـــح لكيفية مواصلتهم 
والعمليـــة.  العلميـــة  لحياتهـــم 
فقـــد  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة 
قـــام الفريق المشـــارك من 
دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة بتقديم عرض 
مبّسط عن مسبار األمل 
ضمـــن هذا اللقـــاء تم فيه 
المعلومات  اســـتعرض بعض 
القّيمة والمفيدة عن المسبار واإلجابة 
على أســـئلة المشـــاركين مـــن مختلف 
الدول التي تنتمي لها الفرق المختارة 

لهذه المشاركة المميزة.
لـــه  كانـــت  البحريـــن  مملكـــة  فريـــق 
مشـــاركة متميزة تمثلت في التعريف 
برائد الفضـــاء آل ووردن، الذي توفي 
بدايـــة العـــام 2020، وهـــو المؤســـس 

آل  الفضـــاء  رائـــد  منحـــة  لبرنامـــج 
ووردن بالتعـــاون مع مؤسســـة كالمان 
العالميـــة، هـــذا التعـــاون الـــذي أســـس 
برنامًجـــا دولًيـــا للتركيـــز علـــى العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
كمكافأة لمستكشـــفي الفضاء الشباب 
خـــالل  مـــن  ومعلميهـــم  الطموحيـــن 
تجربـــة تدريـــب رواد فضـــاء عمليـــة 
فـــي معســـكر الفضـــاء الشـــهير التابـــع 

لمركـــز الفضـــاء والصواريخ بالواليات 
المتحدة في هانتسفيل.

ونفـــذ فريق مملكـــة البحريـــن فعالية 
Fall- “لقراءة ومناقشة كتاب بعنوان 

ing to Earth” من تأليف رائد الفضاء 
ســـيرته  يســـتعرض  إذ  ووردن،  آل 
الذاتيـــة والتـــي تضمنـــت مهمتـــه في 
رحلـــة أبولو 15 كطيار لوحدة القيادة 
للهبـــوط علـــى ســـطح القمـــر، وطـــرح 

والفنيـــة  العلميـــة  األمـــور  مـــن  عـــدد 
بأسلوب سلس وبسيط يفهمه العامة، 
باإلضافة إلى تطرقه للتحديات التي 
واجهته منذ طفولته على الصعيدين 
العائلـــي والعملـــي لحيـــن وصوله إلى 
تحقيـــق حلمـــه فـــي أن يكـــون رائـــد 

فضاء متميز. 
مملكـــة  فريـــق  اســـتعدادات  وعـــن 
البحريـــن لهـــذه المشـــاركة التاريخية، 

قالت رئيسة التخطيط االستراتيجي 
الوطنيـــة  الهيئـــة  فـــي  والمشـــروعات 
لعلـــوم الفضـــاء أمـــل البنعلـــي: تبـــذل 
الهيئـــة جهودا اســـتثنائية في ســـبيل 
رفـــع مســـتويات أعضـــاء الفريـــق في 
مختلف المجاالت ذات الصلة بالفضاء 
وعلومه لضمان حسن تمثيلهم لمملكة 
البحريـــن في هـــذا المعســـكر العالمي، 
برئاســـة  للهيئـــة  التنفيذيـــة  فـــاإلدارة 
محمد إبراهيم العسيري حريصة على 
أن يحقـــق الفريـــق أفضـــل النتائج بما 

يليق باسم مملكة البحرين. 
وأضافت أن “مشاركة الفريق في هذا 
اللقـــاء االفتراضـــي تأتـــي مثـــاال على 
الجهود المبذولة لالستعداد للمشاركة 
الفاعلـــة، ونحن في الهيئـــة نؤمن بأن 
مثـــل هذه االســـتعدادات ســـيكون لها 
عظيـــم األثر في اكتســـاب المعلومات 
والخبرات في مجال الفضاء وعلومه 
وزيادة شـــغف المشـــاركين لالستزادة 
بالفضـــاء.  المرتبطـــة  المعـــارف  مـــن 
لقـــد وضعنا برنامجـــا متكامال لتأهيل 
االســـتعدادات  وستســـتمر  الفريـــق، 
خـــالل الفتـــرة المقبلـــة لحيـــن موعـــد 
المشاركة في معسكر الفضاء الدولي 

خالل صيف هذا العام بإذنه تعالى”.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء
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72 % نسبة التوصيل بشبكة الصرف الصحي في جبلة جبشي
شـــؤون  األشـــغال  وزارة  ذكـــرت 
البلديات والتخطيط العمراني تعقيبا 
على ما نشـــر بصحيفـــة “البالد” أمس 
)الســـبت( عـــن “طلب توصيـــل مجمع 
435 في جبلة حبشي بشبكة الصرف 
الصحي”، بأنها قامت بتوصيل 72 % 
بشـــكة الصـــرف الصحي فـــي منطقة 

جبلية حبشي في وقت سابق.
أما ما جاء في المالحظة الواردة في 
الصحيفـــة عـــن طلب توصيـــل مجمع 
435 في المنطقة، فأوضحت الوزارة 
أنـــه تـــم توصيل أجـــزاء مـــن المجمع 
المذكـــور بشـــبكة الصـــرف الصحـــي، 
وســـيتم توصيـــل المنطقـــة المتبقيـــة 
ضمـــن  و435   431 المجمعـــات  مـــن 
المشـــروع المستقبلي إلنشاء شبكات 
الصرف الصحي فـــي منطقتي القدم 

فـــي مرحلـــة  وجبلـــة حبشـــي، وهـــو 
إعداد التصاميم.

جبلـــة  منطقـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
حبشـــي من المناطق المســـتفيدة من 
تحويـــل جـــزء مـــن تدفقـــات الصرف 
الصحـــي للشـــبكة المرتبطـــة بشـــارع 
الصـــرف  بمحطـــة  وربطهـــا  البديـــع 
الصحي الجديدة في مدينة ســـلمان، 
مـــا سيســـاهم فـــي تخفيـــف الضغـــط 
الحاصـــل علـــى الشـــبكة الحاليـــة بعد 

الخـــط  فـــي  إضافيـــة  ســـعة  توافـــر 
الرئيس الناقل إلى مركز توبلي.

من جانبها، أوضحـــت بلدية المنطقة 
الشـــمالية أنها تقوم بشـــكل متواصل 
بتحديـــث قائمـــة العناويـــن المدرجة 
لطلبـــات  األســـبوعية  جداولهـــا  فـــي 
الصحـــي،  الصـــرف  خزانـــات  شـــفط 
ومنهـــا مـــا هـــو ثابـــت ومـــدرج ضمن 
الخطـــة التنفيذيـــة للبلديـــة إلى حين 

إنشاء شبكات صرف صحي تشمله.
وقد خصصت في وقت سابق خدمة 
استخدام برنامج “الواتس اب” تحت 
رقـــم )17985024( ليتم طلب خدمة 
شـــفط مياه الصـــرف الصحي وطلب 
اإلدراج ضمـــن البرنامج الدوري لهذه 
الخدمة عبر إرســـال العنوان واالســـم 

ورقم التواصل.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“األشغال” لـ “^”: 
المنطقة مستفيدة من 

تحويل التدفقات للشبكة 
المرتبطة بشارع البديع



تأكيد نهج جاللة الملك في االهتمام بمصالح شعبه
التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان، في مكتبــه، رئيس جمعية قاللــي للصيادين محمد جاســم 
الدخيــل. وخــالل اللقــاء اســتعرض الطرفــان أوضــاع الصياديــن البحرينيين المتضررين مــن السياســة القطرية التي 
تســببت في قطع أرزاقهم، إذ تم في هذا الســياق اإلشــادة بمبادرة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة بدعم الصيادين وصرف التعويضات ومســاعدتهم في حل قضاياهم، إذ تعكس هذه المبادرة نهج العاهل 

في رعايته واهتمامه بمصالح شعبه الوفي. 

التـــي  البرامـــج  اســـتعراض  تـــم  كمـــا 
فـــي  ومســـاهمتها  الجمعيـــة  تنفذهـــا 
االرتقـــاء بمهنـــة الصيـــد االحترافـــي، 
والدور الحكومي واألهلي للمحافظة 
على هذه المهنة التي تعد مصدر رزق 
أســـاس للعديد من األســـر البحرينية، 
والســـعي المشـــترك للمحافظـــة عليها 
باعتبارها مـــن المهـــن المتوارثة التي 

تتعاقـــب األجيـــال علـــى مزاولتها في 
مملكة البحرين.

وفـــي هـــذا الســـياق، أشـــاد حميـــدان 
للصياديـــن  قاللـــي  جمعيـــة  بجهـــود 
فـــي  العامليـــن  تطلعـــات  لتحقـــق 
قطـــاع الصيـــد البحـــري، مؤكـــًدا دعم 
الـــوزارة لجميـــع التوجهـــات الراميـــة 
المهنـــة  هـــذه  علـــى  المحافظـــة  إلـــى 

عبـــر تطويـــر التشـــريعات ذات الصلة 
بحمايـــة الصياديـــن وحفـــظ حقوقهم 
العماليـــة. مـــن جانبـــه، أشـــاد الدخيل 
األهليـــة  للمنظمـــات  الـــوزارة  بدعـــم 
والمهنيـــة من أجـــل تحقيـــق أهدافها 
التنموية، معرًبـــا عن اعتزازه باهتمام 
البحـــري  الصيـــد  بقطـــاع  الحكومـــة 
الذي يعد من القطاعـــات االقتصادية 

تكثيـــف  ضـــرورة  مؤكـــًدا  الحيويـــة، 
الجهـــود المشـــتركة للمحافظـــة علـــى 

الثروة الســـمكية وتطوير هذا القطاع 
تطويـــر  عبـــر  المجتمـــع  يخـــدم  بمـــا 

الوطنيـــة  والتشـــريعات  القوانيـــن 
المتعلقة بهذه المهنة العريقة.
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مديريات الشرطة: وعي المجتمع وروح المسؤولية أبرز السبل لتجاوز الجائحة
واإلدارات  الشـــرطة  مديريـــات  أكـــدت 
األمنيـــة المعنية بجهـــود تعزيز االلتزام 
مـــن  للحـــد  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
وعـــي  أن  كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار 
أفـــراد المجتمع ومـــا يمتلكونه من روح 
المســـؤولية مـــن أبـــرز أســـباب تجـــاوز 
تحـــدي فيـــروس كورونـــا فـــي المرحلة 
المقبلة، باإلضافة إلى إدراكهم بدورهم 
فـــي  العامليـــن  دعـــم  فـــي  المســـؤول 
الصفـــوف األماميـــة ومســـاعدتهم على 
تحقيق الخطط الموضوعة للتعامل مع 
هـــذه الجائحة والوصـــول إلى األهداف 
ســـالمتهم  علـــى  حفاظـــًا  المرجـــوة 
وســـالمة عائالتهـــم والمجتمـــع، وذلـــك 
فـــي ظل ارتفـــاع عـــدد اإلصابات خالل 
الفتـــرة الماضيـــة. وشـــددت مديريـــات 
الشرطة بالمحافظات األربع واإلدارات 

األمنيـــة المعنيـــة على ضـــرورة االلتزام 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
عـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات  الوقائيـــة 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
فـــي  البقـــاء  عبـــر  كورونـــا،  لفيـــروس 
المنـــازل والخـــروج لقضـــاء الحاجـــات 
الضروريـــة، مع االلتـــزام بارتداء كمامة 
الوجـــه وتطبيـــق التباعـــد االجتماعـــي 
في األماكـــن العامة واســـتمرار اقتصار 
التجمعـــات علـــى األســـرة الواحـــدة في 
فـــي  االجتماعـــي  والمحيـــط  المنـــزل 
وتجنـــب  والمحـــدود  المعتـــاد  النطـــاق 
المخالطـــة كونها من أهم األســـباب في 
انتشـــار الفيروس وزيادة عدد الحاالت 

القائمة.
وأشارت إلى اســـتمرار دورها التوعوي 
إذ  القانـــون،  إنفـــاذ  حمـــالت  بجانـــب 
اتخذت مديريات الشرطة بالمحافظات 
الداخليـــة  بـــوزارة  المعنيـــة  واإلدارات 

معاييـــر  علـــى  للحفـــاظ  إجـــراء   8891
التباعـــد االجتماعي، ورصـــدت 69468 
مخالفـــة عـــدم لبـــس كمامـــة الوجه في 
األماكـــن العامـــة والمحـــالت التجاريـــة 
وتنفيـــذ 8139 حملة توعويـــة، حتى 8 

أبريل الجاري.
ونفـــذت اإلدارة العامة للدفـــاع المدني 
حتـــى تاريخ 8 أبريـــل الجاري 237696 
عملية تطهيـــر وتعقيم مختلفة للمباني 
والشـــوارع  الحكوميـــة  والمنشـــآت 
والطرقـــات وغيرهـــا، كما أنها مســـتمرة 
الـــدورات التدريبيـــة حـــول  فـــي عقـــد 
عمليـــات  لتنفيـــذ  الصحيحـــة  الطـــرق 
فـــي  االحتـــرازي  والتعقيـــم  التطهيـــر 
المبانـــي والمنشـــآت الحكومية وأماكن 
العمل، وبلغ عدد من شارك في الدورات 
 1180 المدنـــي  الدفـــاع  نظمهـــا  التـــي 
والشـــركات  المؤسســـات  مـــن  شـــخصًا 
الخاصـــة، و1051 شـــخصًا من مختلف 

عـــدد  بلـــغ  فيمـــا  الحكوميـــة،  الجهـــات 
المتطوعيـــن منـــذ شـــهر مـــارس العـــام 
واإلشـــراف  متطوعـــًا،   6062 الماضـــي 
وتعقيـــم  تطهيـــر  عمليـــة   1647 علـــى 
شارك فيها المتطوعون، كما تم تدريب 
1230 شخصًا من الكوادر والمتطوعين 
لتعقيم المســـاجد، وتنفيذ 107 عمليات 
تطهيـــر وتعقيـــم بالتعـــاون مع شـــركات 

التنظيف.
كما باشـــر مركز اإلســـعاف الوطني منذ 
بـــدء الجائحـــة 8804 بالغـــات خاصـــة 
عبرهـــا  اســـتجاب  كورونـــا،  بفيـــروس 
فريـــق  طريـــق  عـــن  البالغـــات  لجميـــع 
اتخـــذ  والـــذي  ومؤهـــل،  متخصـــص 
اإلجـــراءات الالزمـــة ونقـــل المصابيـــن 
المخصصـــة،  لألماكـــن  بالفيـــروس 
النقـــل  إدارة  تحريـــك  إلـــى  باإلضافـــة 
بالـــوزارة منذ بداية الجائحـــة إلى اآلن 

29478 آلية شملت نقل 86757 حالة.

“األعلى للمرأة” يطلق برنامجه الرمضاني “البحرين بخير... بعزمكم”
ــروس ــ ــي ــ ــف ــ ــار ال ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــاة النـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــزام األســـــــــر قـــــــــارب الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ األنــــــــصــــــــاري: الـ

أعلــن المجلــس األعلــى للمــرأة عن برنامجــه الرمضاني لهذا العام تحت عنــوان “البحرين بخير.. بعزمكــم”، الهادف إلى 
اســتثمار مناســبة الشــهر الفضيل عبر تقديم وتنظيم ودعم عدد من البرامج والنشــاطات في ســياق جهود المجلس 
المستمرة لتعزيز مستويات االستقرار األسري واالجتماعي في مملكة البحرين، وألهمية الدور الذي تنهض به المرأة 
نحو أسرتها وخدمة وطنها في جميع المجاالت وفي مختلف الظروف، وبالتركيز بشكل خاص على الدور المتوقع من 
األســرة البحرينية مع اســتمرار ظروف األزمة الصحية، وما يتطلبه ذلك من رفع أقصى درجات الحذر والمســؤولية 
خالل شهر رمضان المبارك، وبحسب ما تحدده اإلجراءات والضوابط االحترازية، إذ يمثل التزام األسرة البحرينية 
في هذه الفترة الحرجة في مواجهة انتشار الفيروس المستجد “قارب النجاة” النحساره ودحره، بإذن هللا وعونه. 

المناســـبة،  بهـــذه  لهـــا  تصريـــح  وفـــي 
أوضحـــت األميـــن العـــام للمجلـــس هالة 
المركـــز  البرنامـــج  هـــذا  أن  األنصـــاري 
ســـتتضمن سلســـلة فعالياتـــه عـــدد مـــن 
الوعـــي  رفـــع  فـــي  المتمثلـــة  المحـــاور 
فـــي  باإلرشـــادات  االلتـــزام  بضـــرورة 
انتشـــار  الحتـــواء  األســـري  المحيـــط 
المبـــادرات  مـــع  وبالتفاعـــل  الفيـــروس، 
اإلنســـانية التـــي تمد يد العـــون كمبادرة 
“فاعـــل خير” التي تشـــرف على تنفيذها 
وزارة الداخليـــة؛ بهدف تمكين أصحاب 
األيـــادي البيضـــاء مـــن التبـــرع لصالـــح 
المعســـرين والمتعثرين بمبالغ مالية إثر 
أحكام جنائيـــة وقضائية وإتاحة إمكان 

التبرع بســـهولة ويســـر عبـــر التطبيقات 
والـــذي  لذلـــك،  المتاحـــة  اإللكترونيـــة 
تحفـــزه قيـــم الشـــهر الفضيـــل الداعيـــة 
للتكافل وإغاثة أصحـــاب الحاجة، وبما 

يســـهم بشـــكل كبير في لم شـــمل األسر 
واستقرارها والبدء من جديد بعيًدا عن 
العوز أو التعثر. كما ســـيقدم العديد من 
البرامج والمسجات التوعية والتثقيفية 

التفاعلية في إطار أهدافه.
وأردفـــت األميـــن العـــام قائلـــة “إن هـــذا 
البرنامج المركـــز بمضمونه يأتي مواكًبا 
المتواصلـــة  البحريـــن  مملكـــة  لجهـــود 
الخـــاص  نموذجهـــا  عمليـــات  ضمـــن 
بالتصـــدي لجائحة كورونـــا )كوفيد 19(، 
األعلـــى  المجلـــس  وينهـــض  نهـــض  إذ 
للمـــرأة بـــدوره الوطني فـــي مجال دعم 
هـــذا النموذج من خالل متابعة وتطوير 
الخدمـــات التي يقدمهـــا المجلس للمرأة 

الجائحـــة،  فتـــرة  خـــالل  البحرينيـــة 
وبشـــكل مكثـــف، كالخدمـــات األســـرية 
والقانونيـــة واالقتصاديـــة واإلرشـــادية 
وغيرهـــا، التـــي يواصـــل المجلـــس فـــي 
تقديمهـــا كامتـــداد لحملـــة )متكاتفيـــن.. 
ألجـــل ســـالمة البحرين(، التـــي انطلقت 
منـــذ البدايـــات األولـــى لألزمـــة الصحية 
فـــي  المرجـــوة  ألهدافهـــا  والمحققـــة 
التخفيف عـــن كاهل األســـرة البحرينية 
بضمـــان وصولها وإزالة أية صعوبات أو 
عقبات لالستفادة من الحزم التحفيزية 

لهـــذا  الدولـــة  اتاحتهـــا  التـــي  الســـخية 
الغرض وعلى اختالف مجاالتها”. 

وســـيتضمن البرنامج الرمضاني للعديد 
من الفعاليات التـــي يجري تنفيذها عبر 
الفضـــاء اإللكترونـــي مـــن خـــالل انتـــاج 
محتـــوى توعـــوي متنـــوع، إضافـــة إلـــى 
لقـــاءات وندوات عبر وســـائل التواصل 
وخبـــراء  مختصيـــن  مـــع  االجتماعـــي 
مختلفـــة،  خلفيـــات  مـــن  ومتحدثيـــن 
أســـرية  توعويـــة  موضوعـــات  وطـــرح 
واجتماعيـــة وثقافيـــة متنوعـــة تحظى 
باهتمـــام الجمهـــور وتحقق أكبـــر تفاعل 
المجلـــس  ويخصـــص  معهـــم.  ممكـــن 
األعلى للمرأة حسابه على انستغرام في 
بـــث فيديوهات حوارية قصيرة تتناول 
واالســـتقرار  كالصحـــة  موضوعـــات 
األســـري والتعليـــم واألمـــن الســـيبراني 
بأســـلوب مبســـط مركـــز ومختصـــر مـــع 
شـــخصيات متعـــددة، وأخيـــرا فعاليات 
ومســـابقات شـــبابية افتراضيـــة مبتكرة 

عبر حساب لجنة الشباب بالمجلس. 
ويأتـــي هـــذا النشـــاط الخـــاص للمجلس 

في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة 
البحرينيـــة الهادفـــة إلى طـــرح مبادرات 
لدعـــم تقدم المـــرأة البحرينيـــة وضمان 
تحقيـــق االســـتقرار األســـري فـــي إطـــار 
ورفـــع  والمجتمعـــي،  العائلـــي  الترابـــط 
قدرة المرأة على المســـاهمة التنافســـية 
في العملية التنموية القائمة على أسس 
تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة 
فيهـــا، وبمـــا يحقـــق لها فـــرص متجددة 
لالرتقـــاء بخياراتها نحو جـــودة حياتها 

والتعلم مدى الحياة. 
وينفـــذ كل ذلـــك عبر شـــراكات المجلس 
األعلـــى للمـــرأة التـــي يعتز بهـــا ويراعي 
من خاللها ضـــرورة التعاون والتنســـيق 
وموائمـــة مبادراته مع ما تتواله وتنفذه 
العديـــد مـــن الجهـــات ذات االختصاص 
فـــي هذا المجال، إذ يغـــذي هذا التعاون 
رؤيـــة المجلـــس فـــي أن تكـــون مملكـــة 
البحريـــن مركـــًزا للخبـــرة النوعيـــة فـــي 
مجـــال التـــوازن بين الجنســـين وإدماج 
احتياجـــات المـــرأة في مســـيرة التنمية 

الشاملة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

هالة األنصاري

“صنع في البحرين” يحتضن “أوان األواني” للفناَنين تقي والفرج
ــم ــ ــي ــ ــن ــ ــة مــــــن خــــشــــب الــــــلــــــوز والــــــصــــــّبــــــار وال ــ ــوع ــ ــن ــ ــص ــ مــــنــــحــــوتــــات م

أطلقـــت هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
“صنـــع فـــي البحريـــن” فـــي يوم الســـياحة 
العالمي في ســـبتمبر الماضي؛ بهدف دعم 
الحرفييـــن البحرينييـــن وتكريـــس المنتج 
البحريني اإلبداعـــي رمًزا للهوية المحلية، 
كما تطويره والعمـــل على تحفيز الحرفي 
البحرينـــي وترويـــج أعمالـــه. وضمن هذه 
االســـتراتيجية، يعـــرض متجـــر “صنع في 
البحريـــن” فـــي مركـــز الجســـرة ولفترة 10 

أيام، ابتداًء من يوم األحد 11 أبريل 2021، 
مجموعـــة فريـــدة من المنحوتـــات بعنوان 
“أوان األواني” للفناَنين البحرينيين وهاب 
تقـــي وطيبـــة الفـــرج، اللذيـــن حـــوال قطـــع 
أخشـــاب الشـــجر البحريني إلـــى منتجات 
فنيـــة يمكن اســـتخدامها كأطبـــاق لتقديم 
الطعام. ويعود الخشب المستخدم للشجر 
البحرينـــي مـــن لـــوز وصبار هنـــدي وصبار 
الفنانـــان  حامـــض وجنقلـــي ونيـــم، وأراد 
تحويلهـــا مـــن أغصـــان أو أشـــجار متروكة 
إلـــى أعمـــال فنية من الممكن اســـتخدامها 

بصـــورة فعالة، كما تعمد تقي والفرج عدم 
قطع أي شجرة، بل استخدام ما تم جمعه 
من أخشـــاب مقطوعة، بطريقـــة إبداعية. 
هذا ووضع الفنانان أســـفل األعمال الفنية 
نوع الشـــجرة المســـتعملة فـــي العمل لكي 
البيئـــة  مـــن  بقطعـــة  الجمهـــور  يحتفـــظ 
البحرينيـــة. ُيذكـــر أن متجـــر “صنـــع فـــي 
البحرين” يفتح أبوابه يومًيا بين التاســـعة 
صباحـــا والواحـــدة ظهـــرا، وبيـــن الرابعـــة 
والسابعة مســـاًء، ويعرض أعمال الفناَنين 

تقي والفرج بأسعار معقولة.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - وزارة الداخلية



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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

KOTO BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39710107  or  ALHADAFKH@HOTMAIL.COM 

LINKUS CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760816  or  MIRAJ.ELECTRIC@GMAIL.COM 

BUDAIYA LINE BUILDING TOOL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36499957  or  FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM 

AL RAHMANIA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39411622  or  sm_77s@hotmail.com 

Younis naji car services 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contact
 33955233  or  BUS_MEN@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39300177  or  TAHAHAJ@GMAIL.COM 

JAHIZ LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

HARDSCAPE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATIVE COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 39055666  or  roqayacr2007@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 16161618  or  altakatuf.bh@gmail.com 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

AL NAWRAA ELECTRICAL CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39881662  or  ALNAWRAA@GMAIL.COM 

Eram Floors Middle East S.P.C. owned by Mr. Sattam Abdulaziz A AlOmairy 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33628081  or  adminbahrain@eramarabia.com 

Noor Al Qassim Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33850883  or  AL.FAHAD.9@HOTMAIL.COM 

AL RAWASI TOWERS WOOD WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39766678  or  JAFFARYJ@BATELCO.COM.BH 

Abu Amer Electronics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17771014  or  IFTIKHARAHMAD80@HOTMAIL.COM 

Nashama sea for fishing tools 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33729057  or  KATAME4@GMAIL.COM 

NEW TREND FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36820910  or  WAQAS034@HOTMAIL.COM 

BASHIR AHMAD MOHAMMAD CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33479659  or  786BASHIRCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

MAJED ABDULRAZAQ ABDULLA ABDULRAZAQ MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33714205  or  AH898KHAN@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

TRUST ME MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

DCC CLERANCE OF GOVERMMENT TRANSACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 37739950  or  HASSAN.HUJAIRI87@GMAIL.COM 

GOLDEN HAND CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36723677  or  GOLDENHAND.BH@GMAIL.COM 

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17101272 

AL MASHREQ Training Co SPC 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 39678907  or  INFO@ALMASHREQBH.COM

SUBZERO AIRCONDITIONING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 36660029  or  JAFFAR10622@HOTMAIL.COM 

DECCAN  FIXING WINDSCREEN AND AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33197656  or  NASIRSAEED656@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

SALTY BITE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39403113  or  GHAZALA62@YAHOO.COM 

ABU ROHAAN ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36972000  or  LAMSATDHEYA@HOTMAIL.COM 

ALREEF APIARIES FOR HONEY AND NATURAL OILS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33391190  or  FASTDOC99@GMAIL.COM 

RED ROAD SHINING CARS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33339707  or  YAHYA222@WINDOWSLIVE.COM 

ASHTAR BUILDING MAINTENANCE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  BADER_ALGHANAH@HOTMAIL.COM 

RED CROSS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33391133  or  FAWAZ19909@GMAIL.COM 

Naffco bahrain W L L 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 39466545  or  BAHRAIN4040@HOTMAIL.COM 

CENTRAL INTERNATIONAL CATERING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39659325  or  INFO@CENTRALCAFES.COM 

New Island Carpentry Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 37777864  or  adminc@NICBH.COM 

Safety corner for parking & polishing cars 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17691630  or  BALAWY1995@GMAIL.COM 

Fast check for trading  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 35489635  or  KHALEDOMRANTRC@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING & UTILITIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77221100  or  human.resources.ngc@gmail.com 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

AGORA TRAINING SERVICES LTD W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33701547  or  MARK.MOORE@AGORATRAININGSERVICES.AE 

LURAN SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  WOMEN’S HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 17686393  or  ARMARF51@GMAIL.COM 

New Gateway of Dubai Metal trading & fabrication SPC CO. ITS OWN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33388846  or  SHAKEELTELECOM@GMAIL.COM 

MONISH CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33664969  or  ANANTHMONISH@GMAIL.COM 

Ayesha Cargo Handling SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33644824  or  AYUB_BH@YAHOO.COM 

Kairali Ayurvedic Centre W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230393  or  SEKHARAPPU@GMAIL.COM 

BURGER EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35414424  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

SAMAH LAUNDRY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39853570  or  THASTHAKEERSM@GMAIL.COM 

ALSALAM GLOBAL CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33886639  or  3YON3LYA88@GMAIL.COM 

Tree of Life Real Estate Management S.P.C 
has a vacancy for the occupation of
  EMPLOYEE(INFORMATION DESK) 

 suitably qualified applicants can contact
 66601855  or  TREEOFLIVE78@GMAIL.COM 

Tree of Life Real Estate Management S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66601855  or  TREEOFLIVE78@GMAIL.COM 

ASB SECURITY SOLUTIONS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

RAMADA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17742000  or  hr2@ramadabahrain.com 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

AL HAIBA ELECTRCAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33116174  or  ABBAS-86@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

ARHAM VEGETABLES & FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34371747  or  ANS6852@GMAIL.COM 

R I M COMPUTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  RIMSPC5@GMAIL.COM 

BADUSHA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620600  or  INFO@HANIBH.COM 

WEB EYE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33264026  or  INFO.WEBEYE@GMAIL.COM 

KHALIL EBRAHIM JUMA   SABAH (138184) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 37783904  or  SABAHKHALIL42@GMAIL.COM 

Jassim Kowaitan Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36969484  or  KOWAITAN@OUTLOOK.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  ADELABDULLA23@GMAIL.COM 

ALSAD WORKSHOP TO REPAIR AIR CONDITIONER, WASHING MACHINE AND REFRIGERATOR 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36080026  or  ES.HASSAN92@GMAIL.COM 

AL-KHAIR INTERIOR DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 33634897  or  OMER.SI.INTER@GMAIL.COM 

MAHMOOD EBRAHIM SAIF   SALEH (141521) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  EMAHMOOD421@GMAIL.COM 

MAHMOOD EBRAHIM SAIF   SALEH (141521) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  EMAHMOOD421@GMAIL.COM 

TELESERV TELECOM SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39422988  or  hiba@teleservs.com 

EDIHT S S CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34595652  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM 

MASTER END TRADING AND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36599239  or  MATROOKFADHEL@GMAIL.COM 

MOHAMMED IBRAHIM FOR OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36415755  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

SHAHID NADEEM FOR CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36503801  or  SHAHIDRAO10@YAHOO.COM 

SHOOQ TALEB MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  SHOOQTALEB17@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

ALSALAM GAS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13307772  or  HR@SALAMGAS.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17272975  or  TISC@BATELCO.COM.BH 

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

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

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36746666  or  HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

Jaser Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33220455  or  JASERCONT@GMAIL.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

DURRAT KHALEEJ ALBAHRAIN BUSINESS DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 77750450  or  K.ALBUSMAIT@DRM.BH 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

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

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

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

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

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

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

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

JBF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Urban Tarka Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33926361  or  JABRANSALEEM@HOTMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

HAWA AlDeera A/C Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404855  or  aljabriya2016@gmail.com 

Dolphin Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39994576  or  DOLPHIN.MANPOWER@GMAIL.COM 

Techlab Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39100202  or  techlabintl@gmail.com 

Clay House Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36344460  or  NAVEEDULLAH274@GMAIL.COM 

AL KANAFANY SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  E.ALSHAMMRY@GMAIL.COM 

ADEL JAMEEL SALEH ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ADEELJAMEELBH@GMAIL.COM 

M S EXHIBITIONS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 35320069  or  ALAAALAAALLA72@GMAIL.COM 

MILAH SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

MGRP STONE WORKS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STONE CUTTER AND FINISHER 
 suitably qualified applicants can contact

 33002717  or  PIYUSHMISHRA1977@GMAIL.COM 

HASEEB CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35496042  or  HASEEBMEHRCONSTRUCTION@YAHOO.COM 

HASEEB CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35496042  or  HASEEBMEHRCONSTRUCTION@YAHOO.COM 

DOUNIA BAADDI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33353444  or  SANAA_TRADERS@HOTMAIL.COM 

BIG BOSS ELECTRICAL AND ELECTRONIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36708938  or  BIGBOOSELECTRICAL@GMAIL.COM 

NOOR AL EYMAN AUTO SPARE PARTS - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39135186  or  NOOREYMANAUTOPARTS@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  MULANASERVICES@GMAIL.COM 

EBRAHIM JAFFAR ALI RADHI)BAHBOOH(7709 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39163020  or  ALIMAHDI98@HOTMAIL.COM 

ABDULRAHMAN KHALIFA SAAD ALI ( SARAB ALSHAHEEN / 11024 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33939005  or  ALANEED66@GMAIL.COM 

SALEH MOHAMED MOHAMED ALI ALNOAIMI ( ALHUMIDI / 7129 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17340518  or  SALEH255525@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

ISLAMABAD FOR MARKETING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33506093  or  shakil.afzal@hotmail.com 

M S D INTERIOR DECORATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33506093  or  ABBASTARIQ464@GMAIL.COM 

MAHMOOD EBRAHIM SAIF   SALEH (141521) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  EMAHMOOD421@GMAIL.COM 

ALIREZA & SONS GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PRECISION EQUIPMENT SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17535375  or  ISAASAS@HOTMAIL.COM 

AL MANARTAIN COMPANY AND ALI ALSHEAB GROUP WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

AL MANARTAIN COMPANY AND ALI ALSHEAB GROUP WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

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

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

MOHAMED SALAHUDDIN CONSULTING ENGINEERING BUREAU B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17216777  or  aizel@MSCEB.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

Kooheji Contractors Company  - Interior W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FACTORY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

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

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 172700000  or  sadeeiq@yahoo.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

SAYYAR TRADING AGENCIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290111  or  OFFICE@SAYYAR.BH 

Nice Spice Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33301425  or  spicenicerest@gmail.com 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

GULF PLASTIC INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677757  or  m.m.c.c@hotmail.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

JASSIM SANITARY WARE ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39859377  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17591197  or  JALIL@BATELCO.COM.BH 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

UNITED GULF BANK B.S.C (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  FINANCIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17533233  or  RAHMED@UGBBAH.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

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

Lumee Street Restaurant - Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

ALSHAIMA CLEARING DOCUMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39460655  or  H-ALFARDAN@LIVE.COM 

ALFANAR AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39605679  or  KIA1960@BATELCO.COM.BH 

DREAMS LINES FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 35555866  or  ADELSWAR689@YAHOO.COM 

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

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

DOLPHIN POOL & CONTRACTING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17622622  or  DOLPHIN@BATELCO.COM 

GULF SEA TRANSPORTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  CHARMAN@GSTGULF.COM 

Fayyad Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39308889  or  CHIRMAN@GSTGULF.COM 

Fayyad Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39308889  or  CHIRMAN@GSTGULF.COM 

Fayyad Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39308889  or  CHIRMAN@GSTGULF.COM 

ALBANDER RESORT 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17701201  or  pr@albander.com 

Fan alebtikar boutique 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39699388  or  ALQATTANSERVICE@GMAIL.COM 

SHAMS ALWAEDEEN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39574003  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

ARABIAN CHEMICAL INDUSTRIES  (ISOLA) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17782340  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Food Point Fruit And Vegetables 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17291112  or  A7MEDIII@HOTMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17591197  or  JALIL@BATELCO.COM.BH 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

ABU JASSIM SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39462946  or  68MKMA@GMAIL.COM 

ALNAJAH FURNITURE SHOWROOM W.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39455215  or  FAHDANBC@GMAIL.COM 

MCDONALD,S 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220060  or  HR@FAKHRO.COM 

SARAYEVO CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17280248  or  munichconstruction@yahoo.com 

RADAR MUHARRAQ ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39121909  or  FAWZI5400@YAHOO.COM 

HERITAGE HOUSE DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36466760  or  ALAMM1973@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

MJB Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

AROOS ALREEF BUAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WOMEN’S HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630511  or  Aroosalreefsalon@hotmail.com 

ALMUTHABARA COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36661071  or  LATEEFASAIF212@GMAIL.COM 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17272975  or  TISC@BATELCO.COM.BH 

DAR ALREDHA RESTURANT & GRILL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33934636  or  ALI.MATROOK95@GMAIL.COM 

AL HASEEB CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39871818  or  ASFOOR.HASAN@GMAIL.COM 

RAFAH FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39605503  or  KHADIJAALAAMOUM@GMAIL.COM 

MOHAMMED NOOR BUKHARI RESTUARANT 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36061136  or  sm.alkhabbaz7311@gmail.com 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  HANAN.KARIM@SECURESERVICES.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

ABU ALAAMA BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39149856  or  morto1993_9@hotmail.com 

Kingdom Readymix Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

FLUID TRADING AND CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39931236  or  HUSSAIN530111@GMAIL.COM 

THREE TOWERS CONTRACTING & PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 16820028  or  AALHMED513@GMAIL.COM 

Dar Alsafaa Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39874874 

SAFEENA STAR STEEL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33383389  or  ABBASU2000@GMAIL.COM

ROYAL UNIVERSITY FOR WOMEN B.S.C- CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  PROFESSOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17764437  or  LAMYA@RUW.EDU.BH 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

EBENEZER BUILDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39889555  or  DONIA10002@HOTMAIL.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17210471  or  BILL@MEFBAHRAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Al banoosh electrcal equipments 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33261002  or  WEABSHER4YOU@GMAIL.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact

 33601401  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

THE CHILDRENS PLACE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17564451  or  SHYNAC@APPARELUAE.COM 

GULSHAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34393948  or  DHEYA_ALSHAIK@HOTMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17295879  or  billing@arabasian.com 

YAQOOB MOHAMMED ABDULRAHMAN NEZAR ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36669484  or  ANWARMANDI@GMAIL.COM 

BASSAM PALACE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39433004  or  TURKI48878@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Al waheed trading est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17241459  or  FAD-85@HOTMAIL.COM 

MAGIC KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

POPULAR ENGINEERING INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17879543  or  POPULAR_AC@YAHOO.COM 

Desi Tadka Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311091  or  SALMANBALOOSHI@HOTMAIL.COM 

BLACK SCREEN MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33203336  or  HASAN.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

BLACK SCREEN MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33203336  or  HASAN.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

Double Star Catering WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 77225050  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

RESTAURANT BACHA 100 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
17663539  or  BUFAHAD75@GMAIL.COM

Thai Corner Ladies Saloon
has a vacancy for the occupation of

HAIRDRESSER 
suitably qualified applicants can contact

39655545  or  germanquality.bh@gmail.com
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فــي أوج محادثــات فيينا..روحانــي :البرنامج النووي ســلمي

إيران تشّغل أجهزة جديدة  لتخصيب اليورانيوم

أنهـــا  الســـبت  أمـــس  إيـــران  أعلنـــت 
وضعـــت فـــي الخدمـــة أجهـــزة جديدة 
محدثة للطرد المركزي تتيح تخصيب 
وُيمنـــع  أكبـــر  بســـرعة  اليورانيـــوم 
االتفـــاق حـــول  اســـتخدامها بموجـــب 
النووي اإليراني المبرم في  2015، مما 
قد يعقد المحادثات الجارية في فيينا 

لمحاولة إحياء هذا الملف.
بثهـــا  الفيديـــو  عبـــر  مراســـم  وفـــي 
التلفزيـــون الحكومـــي مباشـــرة، دّشـــن 
روحانـــي  حســـن  اإليرانـــي  الرئيـــس 
رســـميًا سلســـلة من 164 جهـــازا للطرد 
المركزي من نوع “آي ار6-” في منشـــأة 

نطنز النووية )وسط إيران(.
اليورانيـــوم  بغـــاز  تغذيـــة  أطلـــق  كمـــا 
لسلســـلتين أخريين تتضمن األولى 30 
جهازًا من نـــوع “آي ار5-”، والثانية 30 

جهاز “آي ار6-”، الختبارها.
 كمـــا أطلق الرئيـــس اختبارات للتحقق 
مـــن “االســـتقرار الميكانيكـــي” للجيـــل 
المركـــزي  الطـــرد  مـــن أجهـــزة  األخيـــر 

اإليرانية “آي ار9-”.
وكل هـــذه األجهـــزة تســـمح بتخصيب 
وبكميـــات  أســـرع  بشـــكل  اليورانيـــوم 
أكبر من الجيل األول من أجهزة الطرد 
الوحيـــدة  وهـــي  ار1-”  “آي  المركـــزي 
اتفاقيـــة فيينـــا إليـــران  التـــي تســـمح 

باستخدامها في اإلنتاج.
يســـمح  والتطويـــر،  البحـــث  وبشـــأن 
اتفـــاق فيينـــا إليران في هـــذه المرحلة 

باختبـــار عدد محدود جـــدا من أجهزة 
“آي ار5-” و”آي ار4-”. وهـــذا يعنـــي أن 
هـــذه االختبـــارات الجديـــدة تتعـــارض 
مـــع التزامات طهـــران بموجب االتفاق 
منظمـــة  مهندســـو  ويقـــول  النـــووي. 
الطاقـــة الذريـــة اإليرانيـــة إن األجهـــزة 
بعشـــرة  أقـــوى  ار9-”   و”آي  ار6-”  “آي 
مرات وخمســـين مرة على التوالي من 

“آي ار1-”.

* محض “سلمي” 
يأتـــي هـــذا اإلعـــان فـــي وقـــت ُتجرى 
محادثـــات فـــي فيينا بيـــن الجمهورية 
اإلســـامية والـــدول األخـــرى التـــي ال 
تزال مشـــاركة في اتفاق 2015 )ألمانيا 
والصين وفرنســـا وبريطانيا وروســـيا( 
حول طريقة عـــودة الواليات المتحدة 
العاصمـــة  فـــي  المبـــرم  االتفـــاق  إلـــى 

النمسوية.
وقال مسؤول أميركي من دون الكشف 
عن اسمه إن واشـــنطن عرضت بشكل 
غير مباشـــر، اقتراحات “جـــادة للغاية” 
إليـــران إلعادة إطاق هذا االتفاق وإن 
األميركييـــن ينتظـــرون تصرفـــًا مماثاً 
من جانب طهـــران.إال أن التدابير التي 
أعلنتهـــا الحكومـــة اإليرانية الســـبت ال 

تسير في هذا االتجاه.
ولـــم يبـــث التلفزيون لقطات لتشـــغيل 
األجهـــزة الجديدة لكنـــه عرض صفوفا 
عديـــدة مـــن أجهـــزة الطـــرد المركـــزي 
المعنيـــة. وأكد روحانـــي مجددًا خال 
المراســـم التي ُنّظمت الســـبت بمناسبة 

“اليـــوم الوطني للتكنولوجيـــا النووية” 
لبـــاده محـــض  النـــووي  البرنامـــج  أن 
“ســـلمي”. اتفـــاق فيينـــا يحتضـــر منـــذ 
أن انســـحبت منـــه الواليـــات المتحـــدة 
مـــن جانب واحـــد فـــي 2018 في عهد 
الرئيـــس دونالد ترامـــب وإعادة فرض 
االقتصاديـــة  العقوبـــات  مـــن  ســـيل 

والمالية ضد إيران. 
وردًا علـــى ذلك، بدأت طهـــران تتخلى 
تدريجيـــا عـــن اعتبارا مـــن مايو 2019 
األشـــهر  فـــي  الوتيـــرة  وتســـارعت 

األخيرة.

* “حيوية” 
الجديـــد  األميركـــي  الرئيـــس  أعلـــن 
جـــو بايـــدن أنـــه مســـتعّد للعـــودة إلـــى 
االتفـــاق وبالتالـــي رفـــع العقوبـــات بعد 
المفاوضـــات. إال أن إيـــران أبـــدت مـــن 
جهتها استعدادها للعودة إلى التطبيق 
الكامل للنّص، شـــرط أن ترفع الواليات 
التـــي  العقوبـــات  كل  أوالً  المتحـــدة 
فرضتهـــا أو أعـــادت فرضها ضدها منذ 
أيضـــًا  طهـــران  2018.وترفـــض  العـــام 
إجراء محادثات مباشـــرة مع الواليات 

المتحدة في الوقت الراهن.
واعتبـــر االتحاد األوروبي الذي ينّســـق 
المفاوضات، أن المحادثات التي جرت 
هـــذا األســـبوع فـــي فيينـــا بيـــن إيـــران 
“بنـــاءة”. االتفـــاق،  النقـــاذ  وشـــركائها 

وبحســـب روســـيا، فإن الدبلوماســـيين 
“ســـيجتمعون مجددا األسبوع المقبل” 
في العاصمة النمسوية بهدف “الحفاظ 

ووفـــق  االيجابيـــة”.  الديناميـــة  علـــى 
طهران، سُيعقد هذا االجتماع  األربعاء 

على مستوى نواب وزراء الخارجية.

إسرائيل تستعد لتصعيد مع 
إيران

مـــن جهة أخرى، أفاد تقرير إســـرائيلي 
صدر بعد اســـتهداف ســـفينة “ســـافيز” 
اإليرانيـــة في البحـــر األحمـــر، الثاثاء 
تســـتعد  إســـرائيل  بـــأن  الماضـــي، 
مـــع  البحريـــة  المواجهـــة  لتصعيـــد 
نشـــرته  الـــذي  التقريـــر،  إيران.وذكـــر 
أن   ،”11 “كان  الرســـمية  البـــث  هيئـــة 
“التقديـــرات تشـــير إلـــى أن المؤسســـة 
األمنية اإلســـرائيلية تســـتعد الحتمال 
المواجهـــة  فـــي  إيرانـــي  وتصعيـــد  رّد 

البحرية”.
إلـــى ذلك، توجه رئيـــس أركان الجيش 
للقـــاء  كوخافـــي  أفيـــف  اإلســـرائيلي 
نظيره األميركي لبحث الملف اإليراني 
ومخاوف إسرائيل األمنية من إمكانية 

عودة واشنطن إلى االتفاق النووي.
اإلســـرائيلية  التحذيـــرات   وتتواصـــل 
لاتفـــاق  األميركيـــة  العـــودة  مـــن 
النـــووي اإليرانـــي، وفـــي هـــذا اإلطـــار 
يتوجـــه يوســـي كوهين، رئيـــس جهاز 
الموســـاد،  اإلســـرائيلية  المخابـــرات 
علـــى رأس وفد رســـمي إلـــى الواليات 
المتحـــدة، في األيـــام المقبلـــة، لتقديم 
أدلة للمسؤولين األميركيين عن إخفاء 
إيـــران للمعلومات المتعلقـــة ببرنامجها 

النووي.

عواصم - وكاالت

السفينة اإليرانية سافيز تسريع تخصيب اليورانيوم في ايران

أكـــد رئيس مجلس الوزراء العراقي، 
مصطفى الكاظمي، أمس ، أنه يدعم 
عودة ســـوريا إلى الجامعـــة العربية.

واســـتقبل الكاظمـــي، أمـــس، األمين 
العـــام للجامعـــة العربيـــة، أحمـــد أبو 
الغيـــط،  وجـــرى خال اللقـــاء بحث 
الســـاحتين  علـــى  التطـــورات  آخـــر 
ومختلـــف  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
الراهنة.وشـــدد  العربيـــة  القضايـــا 
الكاظمي على أهمية التواجد الفّعال 
للجامعة العربية، وتطوير منظومات 
يتطلـــع  العـــراق  أن  مؤكـــدا  عملهـــا، 
إلـــى انعقـــاد القمـــة العربيـــة المقبلة.

وأضـــاف أن العراق يدعـــم مبادرات 
إنهاء الصراع في اليمن، ودعم لبنان 
لتجاوز ظروفه الصعبة، كذلك يؤيد 

عـــودة ســـوريا إلى الجامعـــة العربية 
وتشجيع الحوار الداخلي فيها.

وأوضح رئيـــس الحكومـــة العراقية 
أن أمام الجامعـــة العربية دورا مهما 
تضطلـــع به في تعزيز التقارب البّناء 

وتجاوز الخافات.
اللقـــاء، علـــى أن  كمـــا شـــدد خـــال 
القضية الفلسطينية ينبغي أن تبقى 

في أعلى سلم األولويات.
أن  الغيـــط  أبـــو  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
مؤسسة الجامعة حريصة على دعم 
العراق فـــي مســـاعيه.كما أثنى على 
خطوات الحكومة العراقية، الســـيما 
مـــا يتعلق بمســـار االنفتـــاح العراقي 

على محيطه العربي واإلقليمي.

الكاظمي يدعم عودة سوريا للجامعة العربية

تونس - وكاالت

فشـــلت اللجنـــة القانونيـــة لملتقـــى 
الحـــوار السياســـي الليبـــي، أمـــس ، 
فـــي التوصل إلى توافـــق تام حول 
القاعدة الدســـتورية التي ســـتجرى 
علـــى أساســـها االنتخابـــات العامـــة 
المزمـــع تنظيمهـــا فـــي 24 ديســـمبر 
المقبـــل، بســـبب خـــاف حـــول آلية 
انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو 
انتخابه مباشـــرة من الشـــعب، ومن 
يريد أن يكون انتخابه غير مباشـــر 

عن طريق البرلمان.
وقالـــت عضـــو اللجنة زهـــراء لنقي 
إنه تـــم التوصـــل إلـــى توافق حول 
القاعـــدة الدســـتورية، لكّنهـــا أقـــرت 
تتعلـــق  خافيـــة  نقـــاط  بوجـــود 
باالنتخابات الرئاسية، وما إذا كانت 
ســـتجرى بشكل مباشـــر من الشعب 
أم يتم انتخـــاب الرئيس عن طريق 
البرلمان، مشـــيرة إلـــى أنه تم إحالة 

هـــذه النقطـــة الخافية إلـــى ملتقى 
الحوار السياسي للنظر والبّت فيها.
واجتمعت اللجنة القانونية لملتقى 
العاصمـــة  فـــي  السياســـي  الحـــوار 
أيـــام،   3 امتـــداد  علـــى  التونســـية 
وناقشـــت عدة مقترحات وخيارات 
لانتخابـــات  وقانونيـــة  دســـتورية 
القادمـــة علـــى أمـــل التوافـــق علـــى 
واحـــدة فقـــط، يتـــم عرضهـــا علـــى 
مجلســـي النـــواب والدولـــة لوضعها 
واعتمادها كمرجع وأســـاس إلجراء 

االستحقاق االنتخابي.

ليبيا: خالف حول آلية انتخاب الرئيس

دبي - العربية.نت

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس السبت، تنفيذ حكم 
اإلعـــدام على 3 جنـــود بصفتهم العســـكرية بتهمة الخيانة 

العظمى.
وأضافـــت أن الجنود تمت إدانتهـــم بالتعاون مع العدو بما 
يخل بمصالح المملكة العسكرية، وبإحالتهم إلى المحكمة 
المختصـــة وتوفيـــر كافـــة الضمانـــات القضائيـــة المكفولة 
لهـــم، ليثبـــت مـــا نســـب إليهم ليتـــم تنفيـــذ حكـــم اإلعدام 
بحـــق المذكوريـــن، أمـــس، بقيـــادة المنطقـــة الجنوبية في 

السعودية.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن “جريمـــة الخيانـــة دخيلـــة على 
منســـوبي الوزارة”، مضيفة “نجدد الثقة في رجال القوات 

المسلحة األوفياء”.
وذكر بيان للوزارة  أقدم كل من )الجندي األول: محمد بن 
أحمد بن يحيى عكام، والجندي األول: شـــاهر بن عيســـى 
بـــن قاســـم حقـــوي، والجنـــدي األول: حمـــود بـــن إبراهيم 
بـــن علـــي حازمـــي( مـــن منســـوبي وزارة الدفـــاع بصفتهم 
العســـكرية على ارتـــكاب جريمة الخيانة العظمى، وأســـفر 
التحقيق معهم بإدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى 

بالتعـــاون مـــع العـــدو بما يخل بكيـــان المملكـــة ومصالحها 
العسكرية وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة 
الضمانـــات القضائيـــة المكفولة لهـــم، ثبت ما نســـب إليهم 
ممـــا جعلهـــم فـــي حل من هـــذه األمانـــة العظيمـــة الموكلة 
لهـــم قبل أن يتعـــدى ضرر فعلهم إلى كيـــان الوطن وأمنه، 
وقـــد صدر بحقهـــم حكم بثبـــوت إدانتهم بما ُأســـند إليهم 
والحكم عليهم بالقتل وفًقا للمقتضى الشرعي والنظامي، 
وتم اســـتيفاء إجراءات تدقيق الحكـــم، والمصادقة عليه 

وصدر األمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم.

الــوزارة: جريمــة دخيلــة ونثق برجــال القوات المســلحة
إعدام 3  منتسبين لـ”الدفاع” السعودية بسبب الخيانة العظمى

القاهرة - وكاالت

اتفقـــت مصـــر وتونـــس على ضـــرورة مواجهـــة التدخات 
الخارجيـــة فـــي شـــؤون دول المنطقة ومكافحـــة اإلرهاب 
الرئيســـين  بيـــن  مباحثـــات  منابعه.وخـــال  وتجفيـــف 
عبدالفتـــاح السيســـي وقيـــس ســـعيد فـــي القاهـــرة أمـــس 
الســـبت، تـــم مناقشـــة قضايـــا المنطقـــة وملفـــات اإلرهاب 

وليبيا والتعاون المشترك.
وصرح  المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، السفير بسام 
راضـــي، بأنـــه “تم عقد جلســـة مباحثـــات منفـــردة أعقبتها 
مباحثات موســـعة بين وفدي البلديـــن، حيث أكد الرئيس 
السيســـي حرص مصـــر على بذل المزيد مـــن الجهد للدفع 
قدمـــًا بأطـــر التعـــاون الثنائي على شـــتى الصعد، ال ســـيما 
فيما يتعلق بتعزيز قنـــوات التواصل الفعال بين الجانبين 
على المستوى االقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري 
وزيادة االستثمارات البينية، فضاً عن زيادة التشاور بين 
البلدين الشـــقيقين بشـــأن مختلف القضايا اإلقليمية ذات 

االهتمام المتبادل”.
مـــن جانبـــه، أكـــد الرئيـــس التونســـي “اعتـــزاز بـــاده بمـــا 
يربطهـــا بمصر من روابط وعاقـــات وثيقة ومتميزة على 

المستويين الرسمي والشعبي”، مؤكدا “حرص تونس على 
تفعيـــل أطر التعاون وآليات التشـــاور والتنســـيق مع مصر 
علـــى كافة المســـتويات ســـواء فيما يتعلـــق بالموضوعات 
للقضايـــا اإلقليميـــة والدوليـــة ذات  بالنســـبة  أو  الثنائيـــة 

االهتمام المشترك”.

الرئيس المصري مستقبال نظيره التونسي

توافــق  على مواجهة التدخــات وتجفيف منابع اإلرهاب
الرئيسان المصري والتونسي يبحثان قضايا المنطقة

الخرطوم - سونا

أمـــس   ، مطلعـــة  مصـــادر  أفـــادت 
الســـبت، بأن الســـلطات الســـودانية 
سُتســـلم 55 أسيرًا إثيوبيًا لبادهم، 

االثنين الُمقبل.
وأشـــارت المصـــادر إلى أن األســـرى 
يتبعون للجيش الفدرالي اإلثيوبي 
وميليشـــيا األمهـــرة، وقـــد اعتقلهم 
االشـــتباكات  خـــال  الجيـــش 

الماضية.
وأضافـــت أن الخطـــوة تعـــد إبـــداء 
حســـن نوايـــا مـــن الجيـــش وتأكيد 
احتـــرام الســـودان للقانـــون الدولي 

وعدم تنازله عن شبٍر من أراضيه.
وكان قائد اللـــواء الخامس للقوات 
المســـّلحة الســـودانية بـــأم براكيت، 
وليـــد أحمد الســـجان، أعلن الجمعة 
أراضـــي  مـــن   95% اســـترداد  عـــن 
الفشقة الحدودية مع إثيوبيا. وأكد 
استقرار األوضاع األمنية بالمناطق 

الفشـــقة.وطالب  فـــي  “المحـــررة” 
الجهـــات التنفيذية فـــي الدولة بأن 
تولي اهتمامهـــا بالمنطقة وتنميتها 
الســـتقرار المواطنين الســـودانيين.
مـــن  أي محاولـــة  أن  علـــى  وشـــدد 
فـــي  للتوغـــل  اإلثيوبـــي  الجانـــب 
األراضـــي الســـودانية ســـتجد الـــرد 
الحاسم من القوات المسلحة.وقال 
إن القوات المســـلحة بالمنطقة على 
درجـــة عاليـــة مـــن الـــروح المعنوية 
وعلـــى قناعـــة بأنهم يدافعـــون عن 
المســـلحة  القـــوات  وإن  األرض، 
أراضـــي  علـــى  ســـيطرتها  بســـطت 

الفشقة، وأنه تبقى منها القليل.

السودان يسلم 55 أسيراً إثيوبيًا لبالدهم غدا

مقتل ستة أشخاص في 
تفجير انتحاري بالصومال

مقديشو - أف ب

ُقـــتـــل ســتــة أشـــخـــاص عــلــى األقـــل 
تفجير  إثــر  ــرون  آخـ وُأصــيــب سبعة 
مدخل  عند  السبت  انتحاري،أمس، 
مــقــهــى فــي بـــايـــدوا فــي الــصــومــال، 
تؤكد  التي  الشرطة  أفــادت  ما  وفق 
حاكم  تستهدف  كــانــت  العملية  أن 
بايدوا  في  االعتداء  المنطقة.ووقع 
على  الــواقــعــة  ــاي  ب منطقة  عاصمة 
نــحــو شمال  كــلــم  ــى 250  بــعــد حــوال
غــــرب مــقــديــشــو، فـــي مــقــهــى كــان 

يتواجد فيه الحاكم علي وردهير.

3 غارات لـ”التحالف” على الحوثيين في حجة
دبي - وكاالت

دعـــم  تحالـــف  طيـــران  اســـتهدف 
آليـــات  اليمن،أمـــس،  فـــي  الشـــرعية 
وتعزيـــزات للحوثييـــن، فـــي محافظة 
حجـــة شـــمال اليمن، أثنـــاء محاولتهم 
تنفيـــذ هجـــوم علـــى مواقـــع الجيـــش 
الوطنـــي في مديريتي عبس ومســـتبأ 
التابعتيـــن للمحافظـــة. وأكـــد مصـــدر 
عســـكري ميداني  أن طيران التحالف 
اســـتهدفت  جويـــة،  غـــارات   3 نفـــذ 
دبابة وعربة عســـكرية تحمل ســـاحا 
عســـكريا  ومقـــرا  للطائـــرات،  مضـــادا 
للحوثيين. كما احتدمت المعارك قرب 
مدينـــة مـــأرب اليمنية، حيـــث لقي 53 
مقاتـــا بينهم 22 مـــن القوات الموالية 
الســـاعات  فـــي  حتفهـــم  للشـــرعية 
األربـــع والعشـــرين الماضيـــة علـــى مـــا 
وقـــال  عســـكريون.  مســـؤولون  أفـــاد 
المســـؤولون فـــي القـــوات الحكوميـــة 

عنـــد  ترّكـــزت  المعـــارك  إّن  أمـــس 
الكســـارة والمشـــجح شـــمال  جبهتـــي 
غـــرب المدينة الواقعة علـــى بعد 120 
كيلومترا شـــرق العاصمة صنعاء، بعد 
محاولـــة المتمردين الحوثيين تحقيق 
تقدم. وذكر المســـؤولون العســـكريون 
أن المعـــارك احتدمـــت فـــي الســـاعات 
الماضية، معلنين مقتل 22 من القوات 
الحكوميـــة بينهـــم 5 ضبـــاط وإصابـــة 
العشـــرات، إلـــى جانـــب مقتـــل 31 من 
النـــادر  الحوثيين.ومـــن  المتمرديـــن 
أن يعلـــن المتمـــردون الحوثيـــون عـــن 

خسائرهم.
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لتخفيـــف األعباء االجتماعية واالقتصادية عن بعض األســـر البحرينية، صدرت 
مجموعـــة مـــن القرارات التنفيذية لرعاية هذه الفئة األكثر تضرًرا واحتياًجا في 
المجتمع، ومنها ما يتعلق ببعض المشـــاريع االقتصادية، وأول القرارات، مكرمة 
عاهـــل البـــالد جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة بتقديـــم الدعم إلى )185( 
صياًدا وبحاًرا، لتعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية أثناء عملية إبحارهم 
للصيـــد، بهدف المحافظـــة على أرزاقهـــم وموردهم المالي، وتأتـــي المكرمة في 
وقـــت يســـتعد فيه الناس لتأمين احتياجاتهم الرمضانيـــة، وقد أثلجت المكرمة 
قلـــوب الصيادين والبحـــارة وعائالتهم الذين رفعوا جليل الشـــكر وثناء التقدير 
لعاهل البالد حفظه هللا، وقام محافظ العاصمة بتسليم هذه المكرمة إلى جميع 

الصيادين والبحارة المعنيين.
وثانـــي القـــرارات تمثـــل فـــي توجيـــه عاهل البـــالد لصـــرف المكرمـــة الرمضانية 
السنوية ألسر المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية لتمكين هذه األسر من توفير 
احتياجاتهـــا ومســـتلزماتها الرمضانيـــة، وســـتقوم المؤسســـة الملكيـــة بمباشـــرة 

تقديم هذه المساعدات لمستحقيها لتتسنى لهم االستفادة منها في وقتها.
والقـــرار الثالـــث صـــدر عـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وتوجيه أمـــره الكريم إلـــى وزارة 
العمل والشـــؤون االجتماعية بمضاعفة قيمة المخصصـــات المالية التي تصرف 

لمســـتحقي الضمان االجتماعي واإلعانة المالية لألشـــخاص ذوي اإلعاقة “ذوي 
العزيمـــة” بمناســـبة قـــرب شـــهر رمضان المبـــارك، وذلـــك بهدف تخفيـــف األعباء 
المعيشـــية عنهـــم ولتمكينهـــم من توفيـــر متطلبات الشـــهر الكريم، وقد باشـــرت 
الـــوزارة العمـــل علـــى تحويـــل هـــذه المخصصـــات إلـــى الحســـابات المصرفيـــة 

لمستحقيها ليستلموها في 15 أبريل 2021م.
والقرار الرابع صدر عن اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، وتمثل بتوجيه صندوق العمـــل “تمكين” لتمديد دعم قطاعات الترفيه 
التـــي مازالـــت نشـــاطاتها متوقفـــة تماًمـــا بســـبب جائحة كورونا لســـتة أســـابيع 
إضافيـــة بـــدًءا من مطلـــع أبريل 2021م، وذلـــك بهدف تغطية جزء مـــن نفقاتها 
التشـــغيلية، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة البحرينية المتواصلة لدعم 

مؤسسات القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات كورونا.
إن هـــذه القرارات المالية من اجتماعيـــة واقتصادية تأتي لتؤكد وقوف القيادة 
السياســـية والحكومـــة البحرينية الدائم بجانـــب المواطنين، وتحقيـــق ما ُيلبي 
احتياجاتهم االجتماعية والمالية لتعزيز متطلباتهم المعيشية، خصوصا الفئات 
األكثـــر احتياًجـــا مـــن المواطنيـــن، ما ُيحقـــق لهم االســـتقرار االجتماعـــي، ومنًعا 
لتوقف األنشـــطة االقتصادية واســـتمرارها لتحقيق األمـــن االقتصادي الوطني، 

وهذا ما يؤكد مبدأ التكاتف الوطني الذي عهدته البحرين.

“روح المحرق” تبدأ من هنا
فرجـــان المحـــرق العريقـــة والتراثيـــة التـــي تعيـــد شـــوارعها ودهاليزها 
وبيوتها القديمة للذاكرة نشـــأة الفرجان القديمة والعوائل واألســـر التي 
ســـكنتها، وأثرها في الوجدان البحرينـــي وفي تكوين العادات والتقاليد 

والقيم اإلنسانية التي يعتز بها جميع أبناء الشعب البحريني.
وتعكـــس مبـــادرة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، فـــي إعادة 
إحياء الفرجان المحرقية، ومبادرة هيئة البحرين للثقافة واآلثار ممثلة 
بمعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في احتضان البيوت والمباني 
القديمة وإعادة ترميمها، وإدخالها في جغرافية الســـياحة وفي الكتاب 
المدرســـي، كاهتمـــام رســـمي مقـــدر لـــدور هـــذه الفرجان وأهميـــة عودة 

طابعها وتاريخها األثري لحياة الناس من جديد.
وفي ســـياق هذه المســـؤولية، خرجت جمعية “فرجان المحرق” بمبادرة 
كريمـــة بلورهـــا النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي، وبمشـــاركة عـــدد مـــن أبنـــاء 
المحافظة، بعمل تطوعي يكمل جهود الدولة ومســـاعيها، بؤرة اهتمامه 

فرجان المحرق وأهلها، وبشعار “روح المحرق”.
فأعـــدت الجمعية مشـــكورة أفالمـــا وثائقية عن معالـــم المحافظة تحت 
عنوان “مساجد وجوامع المحرق القديمة” قدم ورقتها الكاتب والموثق 
صالح الجودر، ستعقبها توثيقات أخرى، لحدود وعمق المحرق النابضة 
بروح أهلها، كما بادرت الجمعية أيضًا بزيارة األســـر المتعففة، والوقوف 
علـــى احتياجاتهـــا، ووصلها بعدد مـــن التجار والمقتدريـــن، خصوصا مع 
اقتراب شـــهر هللا الفضيل الذي يرسخ روح التكافل والحياة بين الناس 

في المناسبات وغيرها.
أهل المحرق لهم مكانة وتقدير من القيادة الحكيمة، أسوة ببقية المدن 
والقرى والمحافظات، ونحن نشجع ونفتخر بأية مبادرة أهلية تطوعية 
غير ربحية، تساعد على ترسيخ الهوية وتذكير األجيال بتاريخ بالدهم 
وفرجانهـــم وأجدادهم، ونشـــجع الدولـــة أيضا على احتضـــان مثل هذه 
المبـــادرات، وتوطينهـــا فـــي الثقافـــة واليوميـــات والمناهـــج، واعتبارها 
أرضيـــة خصبـــة وركيـــزة أساســـية تقـــوم عليهـــا روح البلـــد وماضيهـــا 

ومستقبلها.

ماذا تريد أن تقول مصر؟
الكثير من الدالالت التي أرادت مصر أن تقدمها بذكاء كبير للعالم بأسره، 
بدءا بتعاملها السلس مع أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس انتهاء 
بالعـــرض التاريخـــي الـــذي قدمته إحيـــاء لتراثهـــا أثناء نقلهـــا مومياوات 
األمـــراء والملـــوك للموقـــع الجديـــد فـــي المتحـــف القومـــي للحضـــارة في 

الفسطاط.
الحقيقة أن أســـلوب التعامل الحرفي الكبير مع أزمة الســـفينة واالعتماد 
الكلـــي علـــى األيـــدي المصرية في حـــل هذه األزمـــة كان رســـالة واضحة 
بعدم ســـماح الجمهورية المصرية ألي يكن أن يتدخل في مســـائل خاصة 
وأمـــور داخليـــة من الطـــراز األول، نعم القناة ممر مهـــم للعديد من الدول، 
لكنـــه يقع وســـط أرض مصر دونا عـــن غيرها من البلـــدان، وهي الوحيدة 
المسؤولة عن ما يقع على أرضها، والحقيقة أننا جميعا كنا على ثقة تامة 
بأن أزمة الســـفينة الجانحة ستحل بأية وسيلة ممكنة، فدولة استطاعت 
أن تحطم الكثير من العقبات لن تتأثر بحادث بســـيط كالذي مرت به، ثم 
يأتـــي العرض التاريخي المذهل الرائع الراقي ليتمم هذه الرســـالة ويؤكد 
وجـــود مصر فـــي المقدمة دومـــا، احتفاال بتاريخ عظيم وآالف الســـنوات 
وحفاظـــا علـــى إرث عظيـــم، وقد جلســـت مدهوشـــة لســـاعات أمـــام هذا 
العـــرض التاريخي الفني الرائع بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وجلســـت 
كذلـــك أفكـــر مليا في كل ما قدمته مصر من دالالت ومفاهيم عبر رســـالة 
عظيمة ُبطنت من خالل تكريم الملوك واألمراء من عهد قديم، حيث تم 
اســـتقبالهم اســـتقباال يليـــق بهم، بل إن الرئيس السيســـي تقـــدم الصفوف 
الســـتقبال الملوك واألمراء وكأنما يســـتقبل أحياء أمامه، ولم تنس مصر 
أن تلقي الضوء على تاريخها القبطي واإلســـالمي والعهد الملكي وصوال 

إلى مصر الحديثة. 
لقـــد أراد الرئيس السيســـي وفريق عمله أن يقـــول للعالم بالفعل ال بالقول 
إن هـــذه هـــي مصـــر، األمة التـــي تهتـــم بالماضـــي واإلرث والتاريخ، والبد 
أنها ســـتهتم أكثر مما مضـــى بالحاضر والتقدم والتطـــور، هذه مصر التي 
عهدناها، وال شـــعور يضاهي مشـــاعرنا أثناء متابعتنـــا مجريات األحداث 
فـــي الفتـــرة األخيرة، وقد كســـب الرئيس السيســـي الرهان فعـــال وأوفى 
بالوعـــود التـــي قطعهـــا على نفســـه، بل إنني أعجـــب لرجل أفعاله تســـبق 

كلماته، فهنيئا لمصر رئيسها وتحيا مصر عربية حرة مستقلة دوما.

توجيهات كريمة وقرارات حكيمة

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

للتواصل: 17111483

تركي الفيصل يكشف طبيعة اللعبة الدولية
حمل حديث صاحب الســـمو الملكي األمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز 
آل ســـعود رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراســـات 
اإلسالمية في منتدى “البالد” جميع انحرافات النظام اإليراني اإلرهابي 
والتحديات التي ســـتواجه دول الخليـــج عاجال أم آجال واللعبة الدولية 
التـــي تتركـــز فـــي منطقتنـــا وطبيعـــة التـــوازن والنفـــوذ القائـــم، والعمل 
باتجاهات معاكسة، فسموه حدد صفوف األعداء واألصدقاء والحلفاء، 
وحـــدد طبيعة اآليديولوجيا اإليرانية والفلســـفة التـــي يهتدي بها نظام 

الماللي والتحليل السليم لمواجهة هذا العدو البغيض.
يقول ســـمو األمير تركي الفيصل “إيران خطر حقيقي السيما من خالل 
محاوالتهـــا طيلة األربعين عاما لتنفيذ سياســـاتها، وعلـــى الرغم من أننا 
ال نكـــن عـــداء إليران وال شـــعبها كجيران ومســـلمين، لكن يلـــزم الحفاظ 
على أمننا وهذا يحتم تحقيق توازن قوي معها، فالخلل يســـمح للقيادة 
اإليرانيـــة باســـتغالل الثغرات، أضف إلى ذلـــك أن خطر إيران ال ينحصر 
فـــي برنامجها النووي الذي تدعي ســـلميته، بل بســـبب ســـلوكها المتمرد 
طيلـــة العقود األربعة الماضية من حيث التدخل في الشـــؤون الداخلية 

لبلداننا والعمل بشكل مبطن لتفكيك النسيج الوطني لمجتمعاتنا”.
واقعنـــا العربي والخليجي تحديدا لن يتغيـــر إال بجهد أبنائه المخلصين 
والملتزمين، وبالترفع عن الصغائر واالرتفاع إلى الدور اإليجابي والمهم 
فـــي التصدي لـــكل التحديات التي تواجـــه األمة ومجتمعاتنـــا، فلم يعد 
هنـــاك مجـــال اليوم للنصـــوص الجامـــدة أو النظريات الجاهـــزة، بقدر ما 
نحـــن بحاجـــة وكمـــا ذكر ســـمو األمير تركـــي الفيصل إلـــى “عمل حثيث 
لتفـــادي عوامـــل القصـــور وتجـــاوز الخالفـــات، لنكون مؤهليـــن من أجل 

مواجهة كل االحتماالت”.
فالهجمـــة الشرســـة على دولنـــا واضحة للعيـــان ومن هنا يجـــب التركيز 
على الهدف األساســـي وهو تجاوز الخالفـــات والعمل تحت لواء الكلمة 
الواحـــدة بالمعنـــى الشـــامل  بـــدل العمـــل بالتجزئة وفي أوقـــات المحن، 
فالتحديات قادمة، واألحداث الحساسة والساخنة من الممكن أن تبقى 
فترة طويلة من الزمن، وكل المؤشرات تبين بوضوح حجم االختراقات 
والتحالفـــات المشـــبوهة فـــي المنطقة وكثـــرة األعداء الذيـــن ال يريدون 

لدول الخليج دوام االزدهار والتقدم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

سمر األبيوكي

انتهـــت آخر جولة من المفاوضات بين مصر والســـودان وأثيوبيا حول ســـد 
النهضة األثيوبي دون أي تقدم يذكر، بعد أن رفضت أثيوبيا كل المقترحات 
التي قدمت، ســـواء من قبل مصر والســـودان أو من قبل أي طرف وســـيط، 
وأصـــرت علـــى المضي في الملء الثاني للســـد خالل األيـــام القليلة القادمة، 

فماذا ستفعل مصر والسودان لمواجهة هذا التعنت األثيوبي؟
األمـــر خطيـــر إلى أبعـــد الحـــدود، فقد انتهـــى أي أمـــل “تقريبا” فـــي الحلول 
الدبلوماســـية، إلى جانب أن األمل ضئيل جدا في أن يقوم المجتمع الدولي 
بـــدوره في منـــع أثيوبيا مـــن انتهاك قواعد القانـــون الدولـــي، اللعبة خطيرة 
جـــدا وال يعلـــم مداهـــا إال هللا، وفي تصـــوري إن اللحظـــة الحالية هي أخطر 
اللحظات في تاريخ مصر والسودان الحديث، وأغرب ما في المشهد هو أن 
أثيوبيا ال تعطي أهمية لآلثار الخطيرة للسد على وجود مصر والسودان وال 
تشـــغل نفســـها حتى اآلن بأن المسألة بالنســـبة للدولتين هي مسألة حياة أو 
مـــوت، وأن أي خطـــر أو عواقب أخرى لن تصل في مداها للضرر الذي ينتج 

عن بقاء السد نفسه. 
فهـــل هي مؤامرة على بقاء مصر والســـودان؟ وهل هنـــاك من يقوم بتقوية 
أثيوبيا ويجعلها تتصرف بهذا الشـــكل المتعنت؟ ســـواء كانت اإلجابة “نعم” 
أو “ال”، فليـــس هـــذا هـــو المهم اآلن بعد أن وصلت األمـــور إلى ذروتها، المهم 
اآلن هـــو: هـــل تتنبه األمة هـــذه المرة إلى خطـــورة الوضع الحالي وتســـابق 
الزمـــن ســـعيا للضغط المشـــترك على المجتمـــع الدولي لحلحلة هـــذه األزمة 
الخطيرة؟ وإلى جانب هذا الســـؤال هناك أســـئلة أخرى كثيرة: هل يمكن أن 
تأتـــي لحظـــة االنفجار قريبا؟ هل تشـــتعل الحرب على النيل؟ وهل ســـتحل 
المشكلة؟ لكن يبقى السؤال األهم وهو: هل سيقف العرب وقفة رجل واحد 

في وجه المؤامرة التي يمكن أن تأخذ األمة كلها إلى طريق الدمار؟
إن أقـــل ما يجب فعله فـــي الوقت الحالي هو أن يعلن كل العرب أنهم خلف 
مصر والسودان في حماية أمنهما المائي وأن العرب لن يسكتوا أمام الخطر 

الذي يستهدف دولتين عربيتين كبيرتين.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

 مصر والسودان وأثيوبيا... ماذا بعد؟

عبدعلي الغسرة



رجال الحرس الملكي يواصلون االستعداد لقمة جبال إيفرست
األمـــن  مستشـــار  مـــن  واهتمـــام  بمتابعـــة 
الوطني قائد الحرس الملكي سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، يواصل فريق 
الحـــرس الملكي رحلة الوصـــول إلى قمة 
جبـــال إيفرســـت بعـــد أن ودعهـــم ســـموه 
في الفتـــرة الماضية وحرص على دعمهم 

لتحقيق الهدف المنشود.
وبهذه المناســـبة، أكد ســـمو الشـــيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة أن الثقة كبيرة بقدرات 
اإلنجـــاز  هـــذا  بتحقيـــق  الفريـــق  أعضـــاء 
الكبير وتســـجيله في السجالت المتميزة 
واإلنجـــازات للحـــرس الملكـــي ورجاالتـــه 
البواســـل ورفـــع علـــم البحريـــن عالًيا في 
أعلـــى قمـــة فـــي العالـــم، مبيًنا ســـموه أنه 
حريـــص علـــى دعـــم أعضـــاء الفريـــق في 

تحقيق هذه المهمة.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 

خليفـــة “إن هـــذه المهمة الصعبة ســـيكون 
لهـــا أبنـــاء الوطـــن القـــادرون علـــى تجاوز 
الرغـــم مـــن  الصعـــاب والتحديـــات علـــى 
األحوال الجوية الصعبـــة التي تنتظرهم، 
ونحن على ثقة كبيرة بقدراتهم خصوًصا 
الجماعـــي  العمـــل  روح  يمتلكـــون  أنهـــم 
التوفيـــق  لهـــم دوام  والتكاتـــف ونتمنـــى 

والنجاح”.
وأضـــاف ســـموه “إن وصـــول الفريـــق إلى 

معســـكر قاعـــدة إيفرســـت يؤكـــد الجهود 
الكبيـــرة التـــي بذلهـــا الفريـــق فـــي الفتـــرة 
متـــر   4900 الفريـــق  قطـــع  إذ  الماضيـــة، 
إلـــى 5380 متًرا في قاعـــدة خومبو آيس 
فـــول”، متمنًيا ســـموه للفريق كل التوفيق 

والنجاح.
مـــن جانبه، ســـيكون أمام الفريـــق يومان 
للتأقلـــم مـــع االرتفاع الجديـــد قبل إجراء 
تدريبـــات تنشـــيطية لمـــدة 3 أيـــام علـــى 

تسلق الجليد وعبور السلم. 
إن منحـــدر خومبـــو الجليـــدي هـــو مرحلة 
مـــن مراحل التســـلق تتطلـــب أقصى قدر 
من التركيـــز واالحتراف، ويرجع ذلك إلى 

حركة الجليد وخطر االنهيار الجليدي. 
وســـيتم توجيـــه الفريق من قبل الشـــيربا 
من ســـيفين سوميتس تريكس في جميع 
األوقـــات، إذ أقامـــوا معهـــم عالقـــة مهنية 
مذهلة على مدار األشهر السبعة الماضية. 

بلياقـــة  الفريـــق  عناصـــر  ويتمتـــع جميـــع 
بدنية وبصحـــة جيدة، لكن ظهرت عليهم 
أعـــراض االرتفـــاع فـــي مرحلـــة مـــا مـــن 
الرحلـــة. كل يـــوم يقـــوم الفريـــق بفحـــص 
تشـــبع األكســـجين الخـــاص بهـــم والـــذي 
يبلغ في المتوســـط في هـــذه المرحلة من 
التأقلـــم حوالي 85 %. وكلما زادت األيام 
التـــي يقضونهـــا فـــي التأقلم، كان شـــعور 

الفريق أفضل.

فريق الحرس الملكيسمو الشيخ ناصر بن حمد

اللجنة اإلعالمية

ظفر بطل البحرين للجوجيتســـو علي منفردي بالميدالية الفضية 
في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتســـو، بعد النجاح 
الـــذي حالفه، في إنجاز فريد مـــن نوعه يتحقق ألول مرة لمملكة 

البحرين.
وقال منفردي في تصريح لـ “البالد ســـبورت”: “الحمد والشكر لله 
ســـبحانه وتعالى على هـــذا المركز العالمي الكبيـــر، فوجود العب 
بحرينـــي على منصة نهائي البطولة لم يحدث ســـابًقا؛ إذ دائًما ما 
يكـــون البرازيليـــون وبعض البلدان هم من يتســـيدون هذا الدور، 
ولكن الحمد هللا أن البحريني كسر هذه القاعدة، ولم يتحقق ذلك 
مـــن فراغ، بـــل من اجتهاد وتعب ودعم طاقـــم فريق )إيليمنتس( 
وشعب البحرين الذي سانده ووقف معه قلًبا وقالًبا خالل الفترة 

الماضية”.
وأشـــار منفردي إلى أنه شـــعر بمســـؤولية كبيرة وضغط باعتباره 
الالعـــب البحرينـــي الوحيد فـــي فئة الحزام األســـود للمحترفين، 
ولكنـــه افتخـــر كثيـــًرا بالميداليـــة الفضيـــة ألنهـــا تحققـــت لمملكة 
البحرين، مبينا “أتشـــرف بأن أكون في طليعة المتنافسين بشعار 
المملكة بمختلف المحافل طالما ستكون النتيجة النهائية سعيدة 

كما حدث اآلن”.
وأكـــد منفـــردي أن ما حققـــه ليس إنجازا فرديا ُيحســـب له فقط، 
بل هو انتصار جماعي للبحرينيين كافة ويفتخر به، وهذه بداية 
بسيطة لمستقبل أفضل، وأيًضا لكي يعرف الجميع أن البحريني 
قـــادر على الوصـــول ألفضل المراكـــز المتقدمة، متمنًيـــا التوفيق 

والنجاح لهذه اللعبة خالل الفترة المقبلة.

علي منفردي

للبحرينييــن  فخــر  للجوجيتســو  العالــم  فضيــة  أن  أكــد 
منفردي لـ “^ سبورت”: الشكر هلل على هذا اإلنجاز

منافســـات  )األحـــد(  اليـــوم  تفتتـــح 
كأس خالـــد بـــن حمد لكـــرة اليد عبر 
مبـــاراة  بإقامـــة  التمهيـــدي  الـــدور 
البحريـــن  فريقـــّي  تجمـــع  واحـــدة 
 6.30 الســـاعة  تمـــام  فـــي  وتوبلـــي 
مســـاًء على صالـــة اتحـــاد اللعبة بأم 
الحصم. وتســـتكمل يوم غٍد االثنين 
المنافســـات بإقامـــة مباراتين تجمع 
مـــع  واالتحـــاد  والتضامـــن  االتفـــاق 
اليـــوم،  لمبـــاراة  وبالعـــودة  الديـــر. 
ســـيكون الفـــوز والوصـــول للمرحلـــة 
المقبلـــة هو هدف البحريـــن وتوبلي 
مـــع ختـــام مشـــوارهما في الموســـم 
الرياضـــي بعدما انتهت مشـــاركتهما 
في بطولة الـــدوري. البحرين بقيادة 
مدربه أحمد المـــدوب لديه إمكانات 
جيـــدة فـــي صفوفه بقدرتـــه تحقيق 
المســـتوى  يقـــدم  أن  بشـــرط  الفـــوز 
المأمـــول منـــه والمخالـــف لمـــا ظهـــر 

عليه فـــي مباريات تحديـــد المراكز، 
التـــي لم يقدم فيها شـــيًئا بعد ســـوء 
النتائج التـــي خلفها وخـــرج بالمركز 
بقيـــاد مدربـــه  توبلـــي  أمـــا  األخيـــر. 
التونســـي أشـــرف بن عيـــاد، في ظل 
الظـــروف التـــي مـــّر بهـــا مـــن رحيـــل 
بعـــض وتوقـــف بعض عناصـــره فقد 
ظهـــر بصورة قويـــة للغاية من خالل 
مباريـــات تحديد المراكـــز وتمكن أن 
يكسب مباراتين )االتحاد والبحرين( 

ليخطف المركز التاسع.

انطالق الدور التمهيدي لكأس خالد بن حمد

ناصر بن حمد: الثقة كبيرة بقدرات 
أعضاء الفريق لتحقيق هذا اإلنجاز 

الكبير

علي مجيد

علي مجيد

أوضـــح رئيـــس نـــادي المعامير رضـــي أمان أن 
االســـتقاالت المنشـــورة عبر عدد من حســـابات 
التواصـــل االجتماعـــي هـــي ألعضـــاء عامليـــن 
فـــي اللجـــان الفرعية الداخلية للنادي وليســـت 

ألعضاء مجلس إدارة النادي.
وأضـــاف أمان لـ “البالد ســـبورت” أن “اثنين من 
أعضـــاء اللجنـــة الرياضيـــة اختلفوا فـــي الرأي 
مـــع رئيس اللجنـــة وتقدما باســـتقالتهما ونحن 
ال نســـتطيع إجبارهمـــا على االســـتمرار، ولكننا 
بـــكل تأكيد نقـــدر عملهم ودورهـــم، ولكننا ضد 
اللجـــان  ألن  إعالميـــا؛  االســـتقاالت  تضخيـــم 
الفرعيـــة العاملـــة في النـــادي تتغير باســـتمرار 
أو  تجديدهـــا  أو  إلغاءهـــا  النـــادي  ويســـتطيع 
إعادة تشـــكيلها سنويا وهو عرف جار لدى كل 
األندية ســـواء في اللجـــان أو األجهزة اإلدارية 

لكل األلعاب”.
“النـــادي مـــن حقـــه أن يقبـــل  وذكـــر أمـــان أن 

االســـتقالة أو يناقشـــها وفقـــا للمعطيـــات، ومن 
حـــق عضو اللجنـــة أن يتقـــدم بهـــا ولكنه ليس 
من المنطقي إثارة زوبعة إعالمية، والمستقيل 
تطبيـــق  ليتـــم  إدارة  بمجلـــس  عضـــوا  ليـــس 
األنظمـــة واللوائح اإلدارية تجاهه، والقرار في 

نهاية المطاف لدى مجلس اإلدارة”.

عضوان مــن اللجنة الرياضية اختلفــا مع الرئيس

أمان: استقاالت المعامير ألعضاء لجان

ــخة 50  ــف للنسـ ــة بريـ ــه بطولـ ــذي حققتـ ــر الـ ــاح الباهـ بالنجـ

أنديرسون يهنئ خالد بن حمد

هنـــأ بطـــل العالـــم الســـابق فـــي 
الـــوزن المتوســـط برياضة فنون 
للمحترفيـــن  المختلطـــة  القتـــال 
أنديرســـون دي ســـيلفا، النائـــب 
األول لرئيـــس المجلـــس االعلى 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
بـــن حمـــد  الشـــيخ خالـــد  ســـمو 
النجـــاح  بمناســـبة  خليفـــة؛  آل 
النســـخة  حققتـــه  الـــذي  الباهـــر 
لفنـــون  بريـــف  بطولـــة  مـــن   50
القتال المختلطـــة، التي نظمتها 
مـــع  بالتعـــاون  بريـــف  منظمـــة 
لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس 
البحرينـــي  واالتحـــاد  القتاليـــة 
لفنـــون القتـــال المختلطة، ضمن 

فعاليـــات “مملكة الكومبات” في 
أبريـــل،   1  - مـــارس   ١٨ الفتـــرة 
بالســـاحة المقابلـــة لقلعـــة عـــراد 

األثرية بمحافظة المحرق. 
ســـيلفا  دي  انديرســـون  وقـــال 
“إن الجهـــود الكبيـــرة التي بذلها 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
بريـــف  بطولـــة  دفعـــت  خليفـــة 
لتكـــون أيقونة مميـــزة في عالم 
رياضـــة فنون القتـــال المختلطة 
للمحترفين، إذ إن األهداف التي 
رســـمها ســـموه لهذه البطولة قد 
منحتها صفـــة خاصة ومختلفة، 
إذ فتـــح من خاللهـــا آفاق تعاون 
باهـــرا  نجاحـــا  صنعـــت  رحبـــة 
لهـــذه البطولـــة وجعلهـــا تتقـــدم 

نحـــو الصـــدارة علـــى المســـتوى 
اآلســـيوي وتضعها في مســـتوى 
بطولـــة  إن  عالميـــا.  متقـــدم 

بريـــف فتحت ذراعيهـــا لالعبين 
مـــن  والمميزيـــن؛  الموهوبيـــن 
أجـــل أن يصنعـــوا أمجادهم في 

هذه الرياضـــة. وأتطلع في هذه 
التوفيـــق  مـــن  لمزيـــد  البطولـــة 

والنجاح“.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أنديرسون دي سيلفاسمو الشيخ خالد بن حمد 

رضي أمان

حسن علي

سلمان بن محمد يهنئ باإلنجاز البحريني
البحرينيـــة  الجوجيتســـو  نجحـــت 
للرياضـــة  إنجـــاز جديـــد  فـــي تســـجيل 
مشـــاركتها  خـــالل  مـــن  البحرينيـــة، 
المتميـــزة في بطولـــة أبوظبـــي الدولية 
للمحترفين، التي اســـتضافتها العاصمة 
اإلماراتيـــة أبوظبـــي فـــي الفتـــرة 6 - 9 
أبريـــل، إذ تمكنت من حصـــد 5 ميدالية 
ميداليـــات  و3  ذهبيتـــان  منهـــا  ملونـــة 

فضية. 
وبهـــذه المناســـبة، رفع رئيـــس المجلس 
البحريني لأللعاب القتالية ســـمو الشيخ 
ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة، أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى مقـــام 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وإلـــى ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، وإلى 

ممثـــل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ 
ناصر بـــن حمد آل خليفـــة، وإلى النائب 
األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 

آل خليفة. 
وقال سموه “إن هذا اإلنجاز جاء ليؤكد 
مـــا وصلـــت إليـــه األلعـــاب القتاليـــة من 
مســـتويات متقدمـــة، بفضـــل ما تحظى 
بـــه الرياضـــة والرياضيين فـــي المملكة 
من رعاية ودعم من لدن سيدي حضرة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البالد المفدى، ســـاهم 
فـــي بلـــوغ منصـــات التتويـــج وحصـــد 
النتائج المشـــرفة التي تضاف لسلســـلة 

اإلنجـــازات التـــي حققتها هـــذه األلعاب 
منحـــت  والتـــي  البحرينيـــة،  للرياضـــة 
البحرين مكانة متقدمة على الصعيدين 

القاري والدولي”. 
وتابع ســـموه “لقد جاءت هـــذه النتيجة 
األلعـــاب  اســـتعداد  لتعكـــس  المتميـــزة 
القتاليـــة رغـــم الظـــروف التـــي فرضتها 
وذلـــك   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة 
بفضل دعم ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة لهذه الرياضات، ما ساهم في 
رســـم خارطة الطريق من خالل الرؤية 

بهـــذه  للنهـــوض  ســـموه  أطلقهـــا  التـــي 
األلعـــاب”. ونوه ســـموه بجهـــود االتحاد 
البحرينـــي للجوجيتســـو برئاســـة رضـــا 
منفـــردي، في وضـــع الخطـــط والبرامج 
التي ساهمت في تطوير مستوى اللعبة 
ورفع مســـتوى الالعبين، مشيدا بجهود 
نادي إليمنتس في رياضة الجوجيتسو، 

قدمهـــا  الـــذي  الكبيـــرة  والمســـتويات 
الالعبون في منافسات هذه البطولة.

عـــن  الجوجيتســـو  مشـــاركة  وأســـفرت 
حصـــول العـــب منتخبنا أحمـــد العرادي 
فئـــة  فـــي  الفضيـــة  الميداليـــة  علـــى 
وحصـــل  األزرق،  الحـــزام   - األســـاتذة 
العب فريق أليمنتس علي منفردي على 

الميدالية الفضية في فئة الكبار الحزام 
األسود وكأس أفضل العب آسيوي في 
البطولـــة. وحصل العب فريق أليمنتس 
فادزيم بوخـــاو على الميداليـــة الفضية 
في فئة األســـاتذة - الحـــزام البني، فيما 
ســـينا  أليمنتـــس  فريـــق  العـــب  حصـــد 
منفـــردي علـــى الميداليـــة الذهبيـــة فـــي 
فئة األســـاتذة - الحزام األسود، وحصد 
العـــب فريـــق أليمنتس هشـــام نور على 
الميداليـــة الذهبيـــة في فئة األســـاتذة - 

الحزام البني.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

سمو الشيخ سلمان بن محمد
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عيسى بن عبداهلل يتوج الدوسري بطاًل للمسابقة الكبرى

توج ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
رئيس االتحاد الملكي للفروســـية وسباقات القدرة 
 TFK الفارس باســـل الدوســـري مع جـــواده المافي
مـــن فريـــق قـــوة دفـــاع البحريـــن بلقب المســـابقة 
الكبـــرى ببطولـــة ألبـــا لقفـــز الحواجـــز بعدمـــا تمكن 
الدوسري من تحقيق المركز األول في أكبر وأقوى 
مســـابقات البطولة علـــى جولتين وعلى مســـلكين 
مختلفين بزمن بلغ 48.65 ثانية وبثمانية أخطاء.

لقفـــز  ألبـــا  لبطولـــة  الكبـــرى  المســـابقة  وشـــهدت 
الحواجز مشاركة 7 فرسان وتأهل لجولتها الثانية 
أربعة فرســـان فقط وهم باســـل الدوسري، فارسي 
فريـــق وزارة الداخليـــة معيـــوف الرميحي وهيثم 
وكان  عبدالقـــادر،  محمـــود  والفـــارس  البســـتكي 
الحســـم للقب جاء عن طريق الدوسري الذي دخل 
الجولة الثانية وهـــو يحمل 4 أخطاء فقط مضيفًا 
عليهـــا 4 أخطاء أخـــرى ليكون بذلـــك صاحب أقل 

األخطاء ويظفر بلقب الختام.
وجـــاء فـــي المركـــز الثانـــي فـــارس فريـــق وزارة 
الداخلية معيوف الرميحي مع الجواد ألفيرا بزمن 
بلـــغ 52.16 ثانيـــة و12 خطـــأ، فـــي المركـــز الثالـــث 
فـــارس فريـــق وزارة الداخلية هيثم البســـتكي مع 
الجواد الباترون بزمـــن بلغ 47.55 ثانية و20 خطأ 
والفارس محمود عبدالقادر مع الجواد زيفا والذي 
حـــل في المركز الرابع بزمـــن بلغ 50.77 ثانية و24 

خطأ.
بالمراكـــز األولـــى  الفائزيـــن  فـــي تتويـــج  وشـــارك 
الشـــيخ عبدهللا بـــن محمد آل خليفـــة نائب رئيس 
لجنة قفز الحواجز، الســـيد أمين ســـلطان الرئيس 
التنفيذي لشـــئون الطاقة بشـــركة ألمنيوم البحرين 
ألبا، والسيد عبدهللا سيادي مدير العالقات العامة 

بشـــركة ألبا والســـيدة هدى جناحي صاحبة شركة 
عز الخيل لمعدات الفروسية.

40 فارس وفارســـة شهدتها المســـابقة الثالثة لفئة 
العموم المســـتوى األول )مســـابقة علـــى مرحلتين( 
وإرتفاع حواجزها  110 ســـم، سرعة المسلك 350 
متر/دقيقـــة وكانت الصدارة للفارس خالد جناحي 
مـــن فريـــق وزارة الداخلية مع جواده ريفيســـنتي 
منيهًا المســـلك بزمـــن بلغ 31.70 ثانيـــة، وجاء في 
المركـــز الثانـــي مـــن فريـــق وزارة الداخليـــة أيضـــًا 
الفـــارس محمد علي رضـــي مع جواده توفي بزمن 
بلـــغ 32.37 ثانيـــة، فـــي المركز الثالـــث جاء فارس 
فريـــق االتحـــاد الرياضي العســـكري صابر ســـلمان 
فـــرج مـــع جـــواده هافنلي ســـتار بزمن بلـــغ 34.46 

ثانية.
وحصـــد فرســـان فريـــق وزارة الداخليـــة لقب هذه 
المسابقة ووصافتها عبر الفارس معيوف الرميحي 

مـــع جـــواده آيريش والذي انهى مســـلك المســـابقة 
الرابعة لفئة العموم المستوى الثاني وهي مسابقة 
الســـرعة ضد الزمـــن وارتفاع حواجزها 105 ســـم، 
ســـرعة المســـلك 350 متـــر/ دقيقـــة بأســـرع زمـــن 
وبلـــغ 46.61 ثانيـــة ودون أخطـــاء، والفارس خالد 
جناحـــي مع جـــواده ريفيســـنتي بزمن بلـــغ 51.09 
ثانيـــة ودون أخطـــاء، أما فـــي المركـــز الثالث فقد 
جاء الفارس المخضرم أحمد الجهرمي مع جواده 

فيغو بوي بزمن بلغ 47.10 ثانية وأربعة أخطاء.
والمســـابقة الخامسة لفئة العموم المستوى الثالث 
مســـابقة جمع النقاط التراكمية مـــع حاجز الجوكر 
وإرتفاع حواجزها 135 ســـم ، سرعة المسلك 350 
متر/دقيقـــة خطف فـــارس فريـــق وزارة الداخلية 
حســـين محمـــد داد هللا مع جواده تشـــامبين لقب 
هـــذه المســـابقة عندمـــا تمكـــن مـــن انهاء المســـلك 
بأســـرع زمن وبلـــغ 42.53 ثانية وحاصـــدًا العالمة 

الماملـــة 44 نقطـــة، تـــاركًا المركـــز الثانـــي ألقـــرب 
منافســـيه فـــارس فريـــق قـــوة دفـــاع البحريـــن مع 
جـــواده المافـــي تي إف كـــي والذي انهى المســـلك 
بزمـــن بلغ 43.38 ثانية و40 نقطـــة، بينما جاء في 
المركـــز الثالث الفارس المخضـــرم أحمد الجهرمي 
مـــع الجـــواد فيغـــو بـــوي منيهًا المســـلك بزمـــن بلغ 

43.69 ثانية و40 نقطة.
وبحضور سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة 
رئيس االتحاد الملكي للفروســـية وسباقات القدرة 
توجـــت الســـيدة هـــدى جناحي صاحبة شـــركة عز 
الخيـــل لمعدات الفروســـية أبطال الموســـم للفئات 
الست، حيث أحرز لقب بطل الموسم لفئة الناشئين 
األولـــى الفـــارس ســـلطان الرميحـــي بمجمـــوع 66 
نقطـــة مـــع الجـــواد بريســـفول، فـــي المركـــز الثاني 
عبدالعزيز ســـعود مع الجواد كوســـمكلي بمجموع 
29 نقطـــة وفـــي المركـــز الثالـــث حســـين أصغر مع 

الجـــواد كاتاليـــا بمجمـــوع 27 نقطة، الفئـــة الثانية 
للناشئين تعادل في المركز األول الفارسين حسين 
أصغـــر مع الجواد فيغو بوي ومصطفى داد هللا مع 
الجواد تشامبين بمجموع 60 نقطة لكل منهما فيما 
حل في المركز الثالث سلطان الرميحي مع الجواد 
بريســـفول بمجمـــوع 49 نقطـــة، وفي فئـــة العموم 
حصـــد اللقب معيـــوف الرميحي من فريـــق وزارة 
الداخليـــة مع الجـــواد آيريش بمجمـــوع 54 نقطة، 
المركـــز الثانـــي محمد علي رضي مـــن فريق وزارة 
الداخلية مع الجواد توفي بمجموع 32 نقطة وفي 
المركـــز الثالث أحمـــد الجهرمي مع الجـــواد كابري 
كولـــر بمجموع 30 نقطـــة، في فئة العمـــوم الثالثة 
معيـــوف الرميحي مـــن فريـــق وزارة الداخلية مع 
الجـــواد هوليوود بمجمـــوع 42 نقطة، فـــي المركز 
الثاني الفـــارس محمد علي رضي من فريق وزارة 
الداخلية مع الجواد توفي بمجموع 40 نقطة وفي 
المركـــز الثالـــث صابر ســـلمان مع  الجواد أوداســـي 
مـــن فريق قوة دفاع البحريـــن بمجموع 28 نقطة، 
فـــي فئـــة العموم الثالثة حســـين داد هللا من فريق 
وزارة الداخليـــة مع الجواد تشـــامبين بمجموع 69 
نقطة، في المركز الثاني باسل الدوسري من فريق 
قوة دفـــاع البحرين مع الجواد المافي تي إف كي 
بمجموع 34 نقطة والمركز الثالث صابر سلمان مع 
الجـــواد ألتيكا دو فـــورت بمجموع 30 نقطة، وفي 
فئة العمـــوم الرابعة معيوف الرميحـــي مع الجواد 
ألفيرا بمجمـــوع 67 نقطة، في المركز الثاني صابر 
ســـلمان مع الجـــواد ألتيكا دو فـــورت بمجموع 59 
نقطـــة وفـــي المركـــز الثالـــث هيثـــم البســـتكي مـــع 

الجواد الباترون بمجموع 49 نقطة.

تغطية - اللجنة االعالمية

حقـــق الرفاع الشـــرقي فـــوزا ثمينا ومهما 
على حســـاب الحد بثالثة أهـــداف مقابل 
واحد، في المباراة التي جمعت الطرفين، 
السبت، على استاد الشيخ علي بن محمد 
آل خليفـــة، ضمـــن منافســـات الجولـــة 14 

لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
وســـجل للرفـــاع الشـــرقي كل من:العـــب 
الحـــد عبدهللا دعيـــج بالخطأ فـــي مرماه 
عنـــد الدقيقـــة )4(، لـــوكاس )12( ومحمـــد 
الرميحي )54(، فيما ســـجل للحد عبدهللا 
الدقيقـــة  فـــي  رأســـية  كـــرة  مـــن  دعيـــج 

)14(. وصعـــد الرفـــاع الشـــرقي بهذا الفوز 
خســـارته  الحـــد  تلقـــى  فيمـــا  للوصافـــة، 

السادسة هذا الموسم.
أدار المبـــاراة الحكم محمد خالد، وعاونه 
نواف شاهين وعبدالسالم فواز، والحكم 

الرابع حسين البحار.

فرحة شرقاوية تكررت 3 مرات من المباراة

ــة ــادس ــس ــه ال ــارت ــس ــخ “الـــتـــســـونـــامـــي” تـــعـــرض ل
الرفاع الشرقي يكسب الحد بثالثية

ومســـتحقا  ثمينـــا  فـــوزا  األهلـــي  كســـب 
علـــى حســـاب المنامـــة بهدفيـــن دون رد، 
فـــي المبـــاراة التي أقيمت بيـــن الطرفين، 
الســـبت، علـــى اســـتاد البحريـــن الوطني، 
ضمن منافســـات الجولة 14 لدوري ناصر 
بـــن حمـــد الممتـــاز لكـــرة القـــدم للموســـم 

الرياضي 2020-2021.
ونجح األهلي في تســـجيل هدف الســـبق 
عنـــد الدقيقـــة )40( عبـــر الالعـــب فيصـــل 
حســـن حبيب، قبل أن يضيـــف المحترف 
المغربي حمـــزة الصنهاجي الهدف الثاني 
فـــي الدقيقة األخيـــرة من وقـــت المباراة 

األصلي.

األهلـــي حقق نتيجـــة مهمة أمنـــت موقع 
الفريق بنســـبة كبيرة بعيدا عن حســـابات 
الهبوط، فيما فقد المنامة بهذه الخســـارة 

مركز الوصافة وتراجع للثالث.
عبـــدهللا،  عيســـى  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
وعاونـــه فيصل علوي وعبـــدهللا يعقوب، 

والحكم الرابع محمد مرشد.

من المباراة فرحة أهالوية

ــزة الــصــنــهــاجــي ــمـ ــب وحـ ــي ــب ــل ح ــص ــي ــي ف ــدف ــه ب
األهلي يتخطى المنامة بثنائية

أحمد مهدي

أحمد مهدي

أحمد مهدي

تعـــادل المحـــرق مع البســـيتين بهدف 
للجانبيـــن، فـــي المباراة التـــي جمعت 
الطرفين، الســـبت، على استاد الشيخ 
علي بن محمد آل خليفة، ضمن ختام 
منافســـات الجولـــة 14 لـــدوري ناصـــر 
بـــن حمـــد الممتاز لكرة القدم للموســـم 

الرياضي 2020-2021.
وتقدم المحرق بهدف من كرة رأســـية 
إلســـماعيل عبداللطيـــف فـــي الدقيقة 
)15(، قبـــل أن يســـجل دانييـــل هـــدف 
التعادل من كرة رأســـية فـــي الدقيقة 

.)84(
إســـماعيل  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
حبيب، وعاونه ســـيد جـــالل محفوظ 
والحكـــم  الدوســـري،  وعبدالرحمـــن 

الرابع سيد عدنان محمد.
وصـــار ترتيب الـــدوري كاآلتي:الرفاع 

37 نقطة، الرفاع الشرقي 28، المنامة 
26، المحرق 20، الحد 18، األهلي 17، 

النجمـــة 13، المالكيـــة 12، البديـــع 11، 
البسيتين 9.

من المباراة

ختـــام الجولـــة 14 لـــدوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز

البسيتين يفرض التعادل على المحرق
اللجنة اإلعالمية

الســـقية  دورة  اليـــوم  تفتتـــح 
الرمضانيـــة لكـــرة القـــدم ) 37 
(. وســـوف يلتقـــي فـــي مباراة 
االفتتـــاح  فريـــق النائب احمد 
الســـلوم 1 ضـــد فريق الســـقية 
1 فـــي تمـــام الســـاعة الرابعة و 
خمسة واربعون دقيقة عصرا .

وســـوف يكـــون هنـــاك برنامج 
بســـيط قبـــل اللقـــاء  بحضـــور 
النائـــب احمـــد الســـلوم الراعي 
الرســـمي للبطولـــة لهـــذا العـــام 
للـــدورة  دعمـــه  قـــدم  الـــذى 
داعمـــا شـــباب أهالـــى الســـقية 
وضواحيها واكد على استمرار 
بيـــن  الـــدورات  هـــذى  مثـــل 

الشباب المنطقة .
وتضم اللجنة المنظمة رئيسها 
حسن علي أســـحاق وعضوية 
كل مـــن عبـــد الرســـول احمـــد 
مخلوق مديـــر البطولة ورمزي 
جمعة وحســـن خليفـــة وجعفر 

علي.

دورة السقية

Sports@albiladpress.com
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سمو الشيخ عيسى بن عبدالله يتوج المخضرم باسل الدوسري 

جانب من تكريم اللجان وطواقمها

جانب من تكريم اللجان وطواقمها

تتويج الفارس معيوف الرميحي بلقب بطل الموسم لفئة الكبار الرابعة والخامسة والسابعة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

تنطلـــق األحـــد منافســـات الجولـــة 
14 لـــدوري الدرجـــة الثانيـــة لكـــرة 
2020- الرياضـــي  للموســـم  القـــدم 
2021، وذلـــك بإقامة مباراتين عند 
6.45 مســـاًء. يلعب مدينة عيســـى 
الشـــباب علـــى ملعـــب مدينـــة  مـــع 
حمد، والخالدية مـــع البحرين على 
اســـتاد النـــادي األهلـــي. وتســـتكمل 
اإلثنيـــن  يـــوم  الجولـــة  مباريـــات 
مـــع  مباريات:االتحـــاد   3 بإقامـــة 
الحالـــة، التضامن مع قاللي، ســـترة 
مع االتفاق. ويشـــير ترتيب الدوري 
حالًيـــا إلـــى صدارة االتفـــاق برصيد 
29 نقطة، الحالة وصيًفا برصيد 28 
نقطة، الخالدية 26، مدينة عيســـى 
 ،17 البحريـــن   ،21 الشـــباب   ،22
ســـترة 16، االتحـــاد 11، قاللي 11، 
والتضامن في المركز األخير بنقطة 

مدينـــة  العـــب  ويتصـــدر  واحـــدة. 
الهدافيـــن  ترتيـــب  بريتـــو  عيســـى 
العبـــا  يليـــه  أهـــداف،   9 برصيـــد 
االتفـــاق دانييـــل أشـــانتي واالتحاد 
كل  يملـــك  إذ  إيمانويـــل،  جوزيـــف 
واحـــد منهما 8 أهـــداف، فيما يأتي 
العب الحالة عبدالفتاح بشـــير ثالًثا 

برصيد 7 أهداف.

انطالق الجولة 14 لدوري “الثانية”
أحمد مهدي

خــــــتــــــام مــــثــــيــــر فـــــــي بـــــطـــــولـــــة ألــــــبــــــا لــــقــــفــــز الـــــحـــــواجـــــز



أقيـــم حفل توزيـــع جوائز نقابة ممثلي الشاشـــة 
الســـنوي الســـابع والعشـــرين افتراضًيـــا، إذ تـــم 
تكريـــم بعـــض مـــن أفضـــل عـــروض العـــام فـــي 

السينما والتلفزيون.
ولم يكن الحفل المسجل مثل السنوات السابقة 
الشـــرف  لكـــن  واالنتشـــار  الضجـــة  حيـــث  مـــن 
الممنـــوح للفائزيـــن ظـــل كمـــا هـــو. وتـــم تكريـــم 
الراحـــل تشـــادويك بوســـمان كأفضـــل ممثل عن 
دوره فـــي فيلـــم الجـــاز الدرامي “مـــا رينيز بالك 
بوتـــوم” الذي تـــدور أحداثه في شـــيكاغو خالل 
عشـــرينات القرن العشـــرين، ما قد يكون مؤشًرا 
إلـــى إمـــكان نيلـــه جائـــزة أوســـكار، وقـــد توفـــي 
تشـــادويك بوســـمان في أغســـطس الماضي عن 

43 عاًما جراء إصابته بسرطان القولون.
أمـــا جائـــزة أفضل ممثلـــة فحصلـــت عليها فيوال 
ديفيـــس عـــن دورهـــا في “مـــا رينيز بـــالك باتم”. 
وفـــاز فيلـــم الدرامـــا “ذا ترايل أوف ذا شـــيكاجو 
″7، بالجائـــزة الكبـــرى فـــي حفـــل توزيـــع جوائز 

نقابة ممثلي الشاشة.
وفاز دانيال كالويا بجائزة أفضل ممثل في دور 
مســـاعد عـــن دوره فـــي “جـــوداس أنـــد ذي بالك 
ميســـايا”، أما الكورية الجنوبيـــة يون يوه جونغ 
فقد فازت بجائزة أفضل ممثلة في دور مســـاعد 

عـــن فيلم “ميناري” الذي تدور أحداثه في والية 
أركنســـو ويتناول قصة عائلة أميركية من أصل 
كوري جنوبي تنتقل إلى الريف ســـعًيا إلى حياة 

جديدة في ثمانينات القرن العشرين.
وحاز جايســـن ســـوديكيس جائـــزة أفضل ممثل 
تلفزيوني عن “تيد السو”، وكاثرين أوهارا جائزة 

أفضل ممثلة عن مسلسل “شيتس كريك”.
وتعتبـــر جوائـــز نقابـــة ممثلـــي الشاشـــة مؤشـــًرا 
رئيســـًيا للفائزيـــن المحتمليـــن فـــي حفـــل توزيع 
جوائز األوسكار في وقت الحق من هذا الشهر.

وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين:
فريـــق  متميز من قبـــل  أداء  أفضـــل  جائـــزة   -
 The Trial of the“ :التمثيل في صـــورة متحركة

.”Chicago 7
- جائـــزة أفضـــل أداء متميـــز مـــن قبـــل ممثـــل 
ذكـــر فـــي دور قيـــادي: النجم الراحل تشـــادويك 

 Ma Rainey’s Black“ بوســـمان لدوره في فيلم
.”Bottom

- جائـــزة أفضـــل أداء متميز من قبـــل ممثلة في 
 Ma“ دور قيادي: فيوال ديفيس في دورها بفيلم

.”Rainey’s Black Bottom
- جائـــزة أفضـــل أداء متميـــز من قبـــل فرقة في 

.”The Crown“ مسلسل درامي: مسلسل
- جائـــزة أفضـــل أداء متميـــز لممثـــل ذكـــر فـــي 
مسلســـل درامـــي: جايســـون بيتمان لـــدوره في 

.”Ozark“ مسلسل
- جائـــزة أفضل أداء متميز لممثلة في مسلســـل 
درامي: جيليان أندرســـون في دورها بمسلســـل 

.”The Crown“

-  جائـــزة أفضـــل أداء متميـــز من قبـــل أنثى في 
دور مســـاعد: النجمة يون يوه جونغ بدورها في 

.”Minari“ فيلم
- جائـــزة أفضـــل أداء متميز من قبـــل ممثل ذكر 
في دور مســـاعد: النجم دانيـــال كالويا في فيلم 

.”Judas and the Black Messiah“
- جائـــزة أفضـــل أداء متميـــز من قبـــل فرقة في 

.”Schitt’s Creek“ مسلسل كوميدي: مسلسل
- جائـــزة أفضـــل ممثلـــة فـــي مسلســـل كوميدي: 
 Schitt’s“ النجمـــة كاثريـــن أوهـــارا في مسلســـل

.”Creek
- جائـــزة أفضـــل أداء متميز لممثل في مسلســـل 
فـــي  ســـوديكيس  جيســـون  النجـــم  كوميـــدي: 

.”Ted Lasso“ مسلسل
- جائـــزة أفضـــل أداء متميـــز لممثلـــة فـــي فيلـــم 
تلفزيوني أو مسلســـل قصير: النجمة أنيا تايلور 

.”The Queen’s Gambit“ جوي في مسلسل
- جائـــزة أفضـــل أداء متميـــز لممثـــل فـــي فيلـــم 
تلفزيوني أو مسلسل قصير: النجم مارك روفالو 

.”I Know This Much Is True“ في مسلسل
- جائـــزة أفضل أداء حركة مـــن قبل فرقة حيلة 
 Wonder Woman“ في صـــورة متحركة: فيلـــم

.”1984
- جائزة أفضل أداء أكشـــن مذهل من قبل فرقة 
حيلـــة فـــي مسلســـل كوميـــدي أو درامـــي: فيلم 

.”The Mandalorian“

”SAG 2021“  توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوي

عبــرت الفنانة يارا عن ســعادتها بتعاونها األول مــع زياد برجي 
بأغنيــة “مــا ودعوني”، وكشــفت عــن أنها أول ما اســتمعت 
لألغنيــة انصدمــت وأبهرت مــن جمــال اللحن، مؤكــدة أنها 
صورت كل أعمــال ألبومها الخليجي “غير الناس” في مفاجأة 

لجمهورها، وأعلنت في تصريحات أن األغنية المقبلة ســتكون 
باللهجة اإلماراتية بعنوان “يمرني طاريك”. 

من جهة أخرى، تطل يارا خالل شهر رمضان المبارك من خالل تتر المسلسل المغربي 
“أوالد العم” في خطوة هي األولى لفنانة غير مغربية.

لم تكتمل فرحة الفنانة روبي بمشاركتها في موسم رمضان 
المقبل ببطولة مسلســل “شــقة 6 العين الثالثة”، بعدما 
تقرر خروج العمل من المنافســة بســبب صعوبة تصوير 
بقية المشــاهد في األيام القليلة المتبقية على بدء الشهر 

الكريــم، وتقرر اســتكمال التصويــر بعد انتهــاء عطلة عيد 
الفطر على أن يعرض العمل أوال عبر إحدى المنصات الرقمية.

وأعلن خبر تأجيل عرض المسلسل الفنان صالح عبدالله عبر بيان صحافي أكد فيه 
أن ضيق الوقت هو السبب الوحيد للخروج من منافسات موسم دراما رمضان.

أعلنت مجلة فوربس العالمية، أن نانســي عجــرم هي الفنانة 
اللبنانية األكثر متابعة على جميع مواقع التواصل واستماًعا 
علــى التطبيقات الموســيقية، متفوقة علــى كل زمالئها في 

المهنة، ضمن الدراسة التي تكشف عنها كل فترة.
وتتناول فوربس قائمة المشــاهير: نجوم الموســيقى العرب 

2021”، 50 مطرًبــا وفرقــة موســيقية، يعــدون األكثــر اســتماًعا 
ونشــاًطا في الشرق األوســط وشــمال إفريقيا على منصات البث ووسائل التواصل 

االجتماعي، وتلقت نانسي التهاني والتبريكات من أهل الفن.

األكثر متابعةخارج رمضانما ودعوني

tariq.albahar@albiladpress.com16
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 ”Black Adam“ بعد إزالة فيلم
من الخارطة المستقبلية 

ألعمال وارنر بروس الخاصة 
بعالم دي سي خالل األشهر 

الماضية وعدم حصوله على 
تاريخ عرض محدد، وحصل 
العمل على تاريخ عرض في 

29 يوليو من العام المقبل.

tariq_albahhar

فــي  أدوارهــا  أحــداث  مــي كســاب تصويــر  الفنانــة  تواصــل 
مسلســل “فــارس بــا جــواز”، الــذي ستشــارك بــه فــي ســباق 
شــخصيات  ظهــور  علــى  العمــل  يعتمــد  إذ  المقبــل،  رمضــان 
نسائية كضيوف شرف ما بين حلقتين أو أكثر، ضمن مواقف 

كوميدية يقع فيها بطل العمل.

وتـــدور أحداث مسلســـل “فـــارس بال جواز” في إطـــار كوميدي، 
حول شاب يدعى فارس غير متزوج، وتدفعه تطورات األحداث 
لالرتباط والبحث عن عروسة جديدة على مدار 
الحلقات. والمسلسل من بطولة: مي كساب، 
ومحمـــد ثروت، وســـليمان عيـــد، وطارق 
عبد العزيز، وطـــارق اإلبياري، وحمادة 

بركات بحسب موقع الخليج.
موســـم  فـــي  أيًضـــا  تشـــارك  كســـاب 
رمضـــان المقبـــل مـــن خـــالل الجـــزء 
الثاني من مسلسل “اللعبة2”، الذي 
ُعـــرض علـــى منصة “شـــاهد”، 
علـــى  عرضـــه  وســـيعاد 
ســـي”  بـــي  “إم  قنـــوات 
رمضـــان  شـــهر  خـــالل 
المقبل، ويشـــارك في 
شـــيكو،  بطولتـــه 
هشـــام ماجـــد، مي 
ويشـــارك  كســـاب، 
ميرنـــا  أيًضـــا  فيـــه 
محمـــد  جميـــل، 
ثروت، أحمد فتحي، 
وانضمت رانيا يوسف 
لهم في الموسم الثاني، 
أبـــو  فـــادي  تأليـــف  مـــن 
ســـعد  أحمـــد  الســـعود، 
معتـــز  إخـــراج  والـــي، 

التوني.  

عمالن لمي كساب في رمضان

فريق “أم سحنون” يدخل أستوديو الدراما بإذاعة البحرين

دخـــل فريـــق المسلســـل الكوميـــدي 
اإلذاعي الشـــعبي الشـــهير “يوميات 
الدرامـــا  و  ي د و ت ـ ـ ـ س أ ســـحنون”  أم 
بإذاعـــة البحريـــن؛ لتســـجيل الجزء 
الخامس من المسلسل الذي سيبث 
ـن  ـ ـ ام و “بحري ـ ـ عـ ال البرنامـــج  علـــى 
إف.إم” خالل شهر رمضان المبارك. 
اريو  ين ـ ـ تأليـــف وسـ مـــن  المسلســـل 
وحـــوار الكاتـــب الصحافـــي أســـامة 
الماجـــد وإخراج عبدهللا الشـــوملي 
وبطولـــة الفنانـــة هـــدى ســـلطان “أم 
مبـــارك  أحمـــد  والفنـــان  ســـحنون” 
“ناصر” وتمثيل نخبـــة من الفنانين، 
وهـــم الفنـــان أميـــن الصايـــغ، الفنان 
أحمـــد مجلي، الفنانـــة وفاء ومكي، 
الفنان ناصر السعدون والفنانة والء 

الزياني.
ســـحنون“  أم  “يوميـــات  مسلســـل 
يناقـــش القضايا المحليـــة التي تهم 
المواطـــن في قالـــب كوميدي، وفي 
“أم  الحجيـــة  تتعـــرض  حلقـــة  كل 
ســـحنون” إلى موقف جديد يســـلط 
الضـــوء علـــى إحـــدى القضايـــا فـــي 
المجتمـــع، ومـــن عناويـــن الحلقـــات 

“التعليـــم عن بعـــد”، “ارتفاع أســـعار 
العـــام”،  “النقـــل  الســـباحة”،  بـــرك 
“الكالب الضالـــة”، “ضاعت األمانة”، 
“طبيبة أسنان“، “المطوعة“ وغيرها 

من الموضوعات.
وعـــن الجـــزء الخامـــس مـــن العمل، 
أوضـــح الماجـــد أن هـــذا الجـــزء ال 

يختلف عـــن األجزاء الســـابقة، فقد 
تخيل صـــورة العمل على الشاشـــة، 
وعايـــش هذه الصورة مرات عديدة 
بمراعـــاة  وتفاصيلهـــا  جملتهـــا  فـــي 
السياق الزمني، وحين الشروع في 
كتابة المسلســـل وضع استراتيجية 
تعتمـــد علـــى حيويـــة المســـع تقرب 

المســـتمع إلى الحدث كمـــا يتخيله، 
متعـــة  عـــن  تختلـــف  األذن  فمتعـــة 
العيـــن، ألن الدراما اإلذاعية تختزل 
مرئيـــات الحيـــاة وحكايـــة بأكملهـــا 
فـــي مســـمع وليـــس صـــورة، وهناك 
أخـــرى  تقليديـــة  وعوامـــل  قواعـــد 
ترتبط بالدراما اإلذاعية وخطوطها 

ومنحياتها.
بجزيـــل  الماجـــد  الكاتـــب  وتقـــدم 
الشـــكر إلـــى مديـــر إذاعـــة البحرين 
تشـــجيعه  علـــى  ســـلمان  يونـــس 
الدائم ووقوفه المســـتمر مع المبدع 
مســـاحة  وتخصيـــص  البحرينـــي 
كبيـــرة ألعمالـــه في خريطـــة برامج 
بالـــدور  العميـــق  وإيمانـــه  رمضـــان 
الدرامـــا  بـــه  تقـــوم  الـــذي  المؤثـــر 
اإلذاعيـــة فـــي المجتمـــع وارتباطها 

بمشاكل الحياة. 
أعلنـــت  البحريـــن  إذاعـــة  أن  يذكـــر 
قبـــل أيـــام عـــن الـــدورة البرامجيـــة 
لشـــهر رمضان الكريم، التي تتضمن 
البرامـــج  مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة 
والدرامـــا  والمســـجلة  المباشـــرة 

والسهرات والفواصل.

فريق العمل

احمد مباركهدى سلطان



“اإلثمار”: مواطنان يربحان 100 ألف دوالر لكل منهما
أعلــن بنــك اإلثمــار، عــن فــوز اثنين مــن المواطنين هما راشــد ذيــاب الرميحي )أب 
لـــ 4 أبنــاء( وفهــد محمــد عبــدهللا )أب لـــ 4 أبنــاء(، بجائــزة قدرهــا 100 ألــف دوالر 
لــكل منهمــا فــي ســحب ثمــار الربــع ســنوي. وقد عقد ســحب حســاب ثمار عــن بعد 
في المقر الرئيس للبنك بضاحية الســيف بالتنســيق وتحت إشــراف كل من وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة والمراقبين الخارجيين )BDO( البحرين والمراقبين 

الداخليين للبنك.

وقال راشد الرميحي “لقد سعدت كثيرا 
بربح الجائزة الربع سنوية من ثمار، إنها 
بالفعل مفاجأة ســـارة لي. تلقيت اتصاًل 
مـــن مديـــر الفـــرع يبلغني بأننـــي ربحت 
الجائـــزة. فـــي الحقيقـــة، لم أكـــن أتوقع 
مثـــل هـــذا الخبـــر وترددت فـــي تصديق 

األمر”.
وأضـــاف الرميحـــي “إننـــي أتعامـــل مـــع 
بنـــك اإلثمـــار منـــذ أكثر من 10 ســـنوات. 
وقـــد شـــهدت علـــى مـــدى أعـــوام تطور 

بنـــك اإلثمار ونجاحـــه المتواصل، حيث 
فـــي  رائـــًدا  دوًرا  البنـــك  لعـــب  لطالمـــا 
تأســـيس وتطويـــر الصيرفة اإلســـامية 

في المنطقة”. 
مـــن جانبـــه، قـــال فهـــد عبـــدهللا “أود أن 
أشـــكر البنـــك علـــى تقديمـــه العديـــد من 
الفـــرص لربح جوائـــز قيمة. وقـــد بدأت 
بالدخـــار مع البنك أمًا فـــي ربح إحدى 

هذه الجوائز الكبيرة”. 
وقـــال المديـــر العـــام لمجموعـــة األعمال 

المصرفية لألفراد في بنك اإلثمار محمد 
جناحي “بالنيابة عن بنك اإلثمار، نتقدم 
بخالص التهاني لكل من راشد الرميحي 
وفهـــد عبـــدهللا وعائلتهما لربـــح الجائزة 
الربـــع ســـنوية. كمـــا أود أن أنتهـــز هـــذه 
الفرصة لتقديم التهاني لجميع الرابحين 

في سحوبات ثمار لهذا الشهر”.
وأضـــاف جناحـــي أن “حســـاب التوفيـــر 
ثمـــار يحفـــز علـــى الدخـــار والســـتثمار 
بدورنـــا  فخـــورون  ونحـــن  للمســـتقبل 

فـــي تشـــجيع عمائنا على ذلـــك. ويقدم 
)ثمـــار( أكبر عدد من فرص الربح مقارنة 
بغيـــره من برامج الجوائـــز في البحرين، 
وهذه ميزة تجذب األفراد الراغبين في 

الدخار”.
وأوضـــح جناحـــي “يمكـــن للعمـــاء ربح 
الجائـــزة الكبرى وقيمتهـــا مليون دولر، 
و6 جوائـــز ربـــع ســـنوية قيمـــة كل منهـــا 

100,000 دولر، باإلضافـــة إلـــى العديـــد 
مـــن الجوائز النقدية طـــوال العام. وهذا 
ما يجعل حســـاب ثمار من أكثر البرامج 
التي تقدم جوائز مجزية في البحرين”.

الفائز فهد محمد عبداللهمحمد جناحي 

يمكن للعمالء ربح 
الجائزة الكبرى 

وقيمتها مليون دوالر
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أطلقـــت “طلبات” بالعام 2020 خاصية اإلكراميـــة الذكية على منصتها لتكون 
وســـيلًة سهلة وآمنة للمستخدمين لتقدير الجهد الذي يبذله سائقو التوصيل. 
في الســـابق، كانت اإلكراميات ُتقدم نقًدا إلى الســـائق، ولكن بســـبب تداعيات 
جائحـــة “كورونـــا”، قدمـــت طلبات هذه الخاصيـــة لعمائها حتـــى يتمكنوا من 

إكرام السائقين والحفاظ على سامة الجميع في الوقت نفسه. 
كانـــت تهدف اإلكرامية الذكية عند إطاقها لتمكين المســـتخدمين من تقدير 
جهـــود الســـائقين بعـــد توصيل الطلـــب. فقـــد كان العماء يراجعـــون طلباتهم 
السابقة ثم يضغطون على خيار “كافئ السائق”، وبعدها يتم تحويل 100 % 
من اإلكرامية إلى حســـاب الســـائق لُتدفع له مع راتبه الشـــهري. أما اآلن، فقد 
ُحّدثت خاصية اإلكرامية الذكية ليتمكن المستخدمون من تقديم اإلكراميات 
للســـائق أثناء توصيله للطلب. ُأطِلق هذا التحديث األســـبوع الحالي، ويمكن 

لجميع العماء الستمتاع به في خال أيام معدودة.
وقال المدير المالي لشركة “طلبات” خالد الفقش “سائقو طلبات هم في قلب 
عمليـــة توصيـــل أفضـــل تجربة ممكنـــة، ولهذا من الرائـــع أن ُيقـــدر العماء ما 
يبذلوه من جهود وإخاص في عملهم يومًيا. ونحن نؤمن أن التحديث الذي 
أطلقنـــاه لخاصيـــة اإلكرامية الذكية ســـيجعل اإلكراميات أســـهل، فقد أصبح 
بإمكانهـــم تقديـــم اإلكراميـــة أثناء انتظـــار توصيل الطلبات إلى بـــاب منزلهم، 
بدًل من النتظار إلى حين النتهاء من عملية التوصيل. أبطالنا في أســـطول 
التوصيل هم عمودنا الفقري وهم أســـاس نجاحنا، لهذا نحن متحمســـون لهذا 

التحديث لخاصية اإلكرامية الذكية”.

“طلبات” تطلق خاصية اإلكرامية الذكية

استضافة البنية التحتية للمعامالت المالية بـ ”مركز البيانات”

“بتلكو” تبرم اتفاقية مع “بنفت”

“األفنيوز” يحتفل بحلول شهر رمضان

أبرمت شركة بتلكو اتفاقية مع شركة 
بنفـــت الرائدة في مجـــال المعامات 
والتكنولوجيـــا  اإللكترونيـــة  الماليـــة 
الماليـــة؛ لتقـــوم بموجبها باســـتضافة 
بنيـــة شـــركة بنفت التحتية الرئيســـة 
لتكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي مركـــز 
بيانات بتلكو الذي تم افتتاحه حديثا 
بمنطقـــة الهملة. جاء ذلك في أعقاب 
زيـــارة ممثلـــي بنفـــت للمركـــز، والتي 
اســـتعرض خالهـــا فريـــق بتلكو عدد 
مـــن الخصائص التشـــغيلية والتقنية 

باإلضافة الى المميزات األمنية.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
بنفـــت عبدالواحـــد الجناحـــي “نحـــن 
فخورون جـــًدا بهذا اإلنجـــاز المتميز 
والذي ســـيعمل على تعزيز المنصات 
باســـتخدام  للشـــركة  اإللكترونيـــة 
تطـــورا.  وأكثرهـــا  األنظمـــة  أحـــدث 
وجـــاءت شـــراكتنا مـــع شـــركة بتلكو 
بعـــد بحـــث ودراســـة أفضـــل الحلول 
المتاحـــة، إذ مـــن شـــأن هـــذا التعاون 
تكاتـــف  مـــدى  ُيظهـــر  أن  المشـــترك 
الشـــركات الوطنيـــة لتحقيـــق رؤيـــة 
الوطنـــي  النطاقيـــن  علـــى  موحـــدة 

واإلقليمي”. 
وأضـــاف “تقـــوم شـــركة بنفت بـــإدارة 
للغايـــة،  متطـــورة  أنظمـــة  وتشـــغيل 

ونحـــن نعتبـــر الســـتثمار فـــي البنيـــة 
التحتية واألنظمـــة اإللكترونية دائًما 
علـــى قمة أولوياتنا مـــن أجل تحقيق 
أكبـــر مســـتويات الثقـــة لـــدى زبائننـــا، 
باإلضافة إلـــى تأكيد التزامنـــا بدورنا 
الرتقـــاء  فـــي  وطنيـــة  كمؤسســـة 
بمســـتوى خدمات القطـــاع المصرفي 
والمساهمة في تعزيز مكانة البحرين 
كمركـــز إقليمـــي للتكنولوجيـــا المالية 

وأنظمة الدفع المتقدمة”.
وقـــال المديـــر العام للقطـــاع التجاري 
لدى بتلكو عبدالرحمن منير “ُيســـعدنا 
أن نتعـــاون مـــع مؤسســـة رائـــدة فـــي 
القطـــاع المالـــي والمصرفـــي )بنفـــت(، 
إذ يؤكـــد ذلك جهود بتلكو المســـتمرة 
لدعم هـــذا القطاع الحيـــوي بالمملكة 
ويعكـــس ثقـــة بنفـــت بقدرات شـــركة 

بتلكـــو وإمكاناتها فيمـــا يتعلق بمراكز 
البنيـــة  اســـتضافة  وعبـــر  البيانـــات. 
لتكنولوجيـــا  األساســـية  التحتيـــة 
مركـــز  فـــي  بكاملهـــا  المعلومـــات 
بيانـــات بتلكـــو، ســـنتمكن مـــن تلبيـــة 
فـــي  والمتمثلـــة  بنفـــت،  احتياجـــات 
حمايـــة أعـــداد ضخمـــة مـــن البيانات 
المهمة واألساســـية لعمليات الشركة، 
مـــا يضمـــن تجربـــة سلســـة وموثوقة 
وذلـــك  النهائييـــن،  للمســـتخدمين 

بفعالية تامة”.
وأضـــاف منير “ُيعد تأســـيس وتجهيز 
مركز بيانات على هذا المستوى جزًءا 
مـــن مســـاهماتنا الوطنيـــة للتطورات 
التـــي نشـــهدها في جميـــع القطاعات، 
مـــع  تتماشـــى  التـــي  تلـــك  خصوصـــا 

الرؤية الوطنية لإلقتصاد الرقمي”.

وتـــم تصميـــم مركـــز البيانـــات التابـــع 
لشـــركة بتلكو لتلبيـــة الطلب المتزايد 
للمؤسسات على خدمات إدارة تقنية 
المعلومـــات الحديثـــة واألكثـــر تطورا 
باإلضافة إلى أفضل مرافق وخدمات 
الموقع المشترك داخل مركز البيانات 
لســـتيعاب الحتياجـــات المؤسســـية 
باختـــاف أنواعهـــا مع خفـــض كلفتها 
المرتبطة بادارة المخاطر والكوارث.

ويعتبـــر مركز البيانات الواقع بمنطقة 
الهملة ثالث مركز بيانات تابع للشركة، 
وهـــو كذلـــك ثانـــي مركـــز بيانـــات لها 
حاصـــل على شـــهادة الدرجـــة الثالثة 
وبنـــاء  بتصميـــم  الخاصـــة   )Tier III(
 Uptime“ مراكـــز البيانـــات من معهـــد
Institute”، وهـــو جهة متخصصة في 

تقييم مراكز البيانات العالمية.

يحتفل األڤنيوز - البحرين بمناســـبة 
شـــهر رمضـــان الفضيـــل، إذ يشـــارك 
زواره بهـــذه الفرحة من خال إقامة 
فعاليـــة “تســـوق واربـــح”، إذ تتضمن 
مشـــاركة الـــزوار مـــن خـــال فاتورة 
شـــرائهم التي يجـــب أل تقل عن 25 
دينارا يتم إنفاقها في أي من محات 
البيـــع بالتجزئة والمطاعـــم والترفيه 
في األڤنيوز – البحرين خال الفترة 

مـــن 8 أبريل إلى 17 مايو، وســـتتيح 
لهم فرصة الدخول في السحب على 
الجائزة الكبرى )ســـيارة بورش مكان 
2021(، وسيتم اختيار الفائز بتاريخ 
18 مايـــو. وإضافـــة إلى ذلك، ســـيتم 
اختيـــار 5 فائزيـــن كل أســـبوع خال 
فترة الحملـــة ليربح كل واحد 1000 

دينار بحريني نقًدا.

للدراســـات  البحريـــن  معهـــد  أعلـــن 
التمويـــل  وبيـــت  والماليـــة  المصرفيـــة 
الكويتـــي “بيتـــك”، أحد البنـــوك الرائدة 
فـــي تطوير القطـــاع المالي اإلســـامي، 
الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  رعايـــة  عـــن 
لقاعة المحاضرات الرئيســـة في المبنى 
للدراســـات  البحريـــن  لمعهـــد  الجديـــد 
المصرفيـــة والمالية )BIBF(، الواقع في 
خليـــج البحريـــن والمزمـــع النتهاء من 

تشييده أواخر العام الجاري. 
مـــع  تماشـــًيا  الرعايـــة  هـــذه  وتأتـــي 
اســـتراتيجية المســـؤولية الجتماعيـــة 
لبيـــت التمويـــل الكويتي لدعـــم تطوير 
قطـــاع التعليـــم فـــي مملكـــة البحريـــن، 

لسيما في المجال المصرفي والمالي.
وبهذه المناســـبة، قال العضـــو المنتدب 
التمويـــل  لبيـــت  التنفيـــذي  والرئيـــس 
الكويتي - البحرين عبدالحكيم الخياط 
“يسعدنا المشاركة في دعم هذا الصرح 

فـــي  أســـهم  الـــذي  الشـــامخ  التعليمـــي 
إثـــراء العمـــل المصرفـــي وســـاهم فـــي 
تبـــوء المملكة الـــدور الرائـــد في قطاع 
الصيرفـــة فـــي المنطقـــة العربيـــة، كمـــا 
يســـعدنا أن نشـــارك فـــي التطـــور الـــذي 
سيشـــهده القطـــاع مـــع التحـــولت في 
مجـــال الرقمية فـــي العمـــل المصرفي، 
وذلك لبناء الجيل المقبل من القيادات 
المصرفية فـــي المملكـــة. وأضاف “نود 
 BIBF أن نشـــيد بشـــراكتنا مـــع معهـــد 

إطـــاق  فـــي  المســـتمرة  لجهودهـــم 
المبـــادرات التعليميـــة علـــى المســـتوى 
المحلـــي والعالمـــي بمهنيـــة عالية لرفد 
القطـــاع المالـــي والمصرفـــي بالكـــوادر 

البحرينية المؤهلة”.
كما أعـــرب الخيـــاط عن إيمانـــه بالدور 
المهـــم للمؤسســـات التعليميـــة في ســـد 
الفجوة النوعية بين مخرجات التعليم 
العمـــل،  ســـوق  ومتطلبـــات  األساســـية 

لسيما مع تنافسية القطاع.

أعلنت مدرســـة AMA العالمية البحرين عن فتح باب التســـجيل 
ألولمبيـــاد الروبـــوت العالميـــة 2021، التـــي ســـيتم اســـتضافتها 
افتراضيـــا فـــي مملكـــة البحريـــن خـــال الفترة مـــن 25 حتى 27 
مايو 2021.  يذكر أن مدرســـة AMA تعتمد المقررات األميركية 
التابعة لولية كاليفورنيا، وتضم المدرسة المراحل التعليمية من 

الحضانة إلى الصف الثاني عشر، ويبلغ عدد طابها 1900.
وتنظـــم رابطـــة أولمبياد الروبـــوت العالميـــة مســـابقات أولمبياد 
الروبـــوت العالميـــة WRO إلتاحـــة الفرصـــة ألكبـــر عـــدد ممكـــن 
مـــن الطلبـــة لتطويـــر مهاراتهـــم اإلبداعيـــة والتكنولوجيـــة وحل 
المشـــكات بطريقة مســـلية تعتمـــد على التفكيـــر اإلبداعي الذي 
يواكب مهارات القرن الحادي والعشـــرين. ويتم التخطيط لبناء 
الروبوتـــات بحســـب عمـــر المشـــاركين وقدراتهـــم، وتنظـــم هذه 
األولمبيـــاد فـــي أكثـــر مـــن 85 بلًدا حـــول العالم، وتعتبر مدرســـة 

AMA من األعضاء المعتمدين لتنظيم هذه الفعالية العالمية.
وكذلك فإن مملكة البحرين هي ضمن قائمة التسع دول المنظمة 
لهـــذه الفعالية على مســـتوى الشـــرق األوســـط، والتـــي تضم إلى 
جانـــب مملكة البحريـــن، المملكـــة العربية الســـعودية واإلمارات 
العربية المتحدة وســـلطنة عمان وقطر واألردن ولبنان وســـوريا 
وفلســـطين. وتعليًقـــا علـــى اإلعـــان، قالـــت المديـــرة األكاديمية 

لمدرســـة AMA بشـــرى المنديـــل “هذه من أكثـــر الفعاليات أهمية 
بالنســـبة لمدرســـة AMA. تركـــز فكـــرة هـــذا العام على مســـتقبل 
الطاقة، إذ ستبحث الفرق عن التحديات التي تأتي مع استخدام 
مزيـــد من الطاقـــة من المصادر المتجددة”.  كما أضافت منســـقة 
الفعاليـــة فـــي رابطة أولمبياد الروبوت العالميـــة كرن ببلر “هدفنا 
فـــي أولمبيـــاد الروبـــوت العالميـــة WRO هـــو زيـــادة عـــدد الفرق 
المشـــاركة، ما ســـيتيح لنا ترويج رؤية رابطة أولمبياد الروبوت 
العالمية بشـــكل أكبر ونموها على المســـتوى العالمي والستفادة 
منها لتنمية وتطوير مســـتوى الشباب. نســـعد دائما بالتعاون مع 
مدرســـة AMA التي تعتبر ســـفيرًة لنا في مملكـــة البحرين؛ نظًرا 

لكفاءتهم وإتقانهم للبرامج التكنولوجية والتعليمية”.

تماشــًيا مــع اســتراتيجية المســؤولية االجتماعية للبنك خــالل الفتــرة مــن 25 حتى 27 مايــو المقبــل بالبحرين
“بيتك” يرعى قاعة المحاضرات الرئيسة بمبنى “AMA“”BIBF” تستضيف أولمبياد الروبوت العالمية

بشرى المنديلكرن ببلر

أثناء إبرام االتفاقية عقب التوقيع على االتفاقية
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رئيســة مجلــس النواب: انطالقا مــن الرؤى الســامية للعاهل

االستخدام الفعال للذكاء االصطناعي هدفا وطنيا

أكــدت رئيســة مجلــس النــواب فوزيــة بنــت عبــدهللا زينــل أن البحريــن 
جعلــت مــن التحول الرقمي، واالســتخدام الفعال للــذكاء االصطناعي، 
هدفــا وطنيــا ذا أولويــة، منطلقــة فــي ذلــك من الــرؤى الســامية لعاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، والتوجيهات 
الكريمــة مــن لدن جاللته “بوضع خطة وطنية شــاملة تؤمن االســتعداد 
بتبنــي وتوظيــف  الرقمــي،  االقتصــاد  مــع متطلبــات  للتعامــل  الكامــل 
والخدميــة،  اإلنتاجيــة  القطاعــات  فــي  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات 
مــن خــالل وضع األنظمــة الالزمة، واســتكمال البنى التقنية، وتشــجيع 
االســتثمارات النوعيــة، لضمــان االســتفادة القصــوى مــن مــردود ذلــك 

علــى اقتصادنــا الوطني”، مؤكــدة أن البحرين عملت على إدخال النظم 
التقنيــة والــذكاء االصطناعــي، فــي كل النشــاطات والمجــاالت، األمــر 
نهــا مــن التعامــل المــرن منذ بــدء الجائحة، وإحراِز الســبق في  الــذي مكَّ

مواصلة عمل القطاعات بأقل األضرار.

المؤتمـــر  رئيـــس  شـــكر  جانبـــه،  ومـــن 
االفتراضـــي الدولـــي األول “البيانـــات: 
مســـتقبل كل شـــيء” جاســـم حاجـــي، 
رئيســـة مجلس النـــواب علـــى رعايتها 

ودعمهـــا للـــذكاء االصطناعـــي وعلـــوم 
وتحفيزهـــا  المملكـــة  فـــي  البيانـــات 
المســـتمر للطـــاب واألكاديمييـــن فـــي 

مجاالت االبتكار والبحوث.

المنامة - مجموعة الذكاء االصطناعي

الرياض - أف ب

“أرامكو” تجني  12.4 
مليار دوالر الستخدام 

خطوط أنابيبها

الــســعــوديــة  الــنــفــط  شــركــة  ستجني 
بموجب  دوالر  مليار   12.4 أرامــكــو 
تتعلق  أمــيــركــيــة  شــركــة  مــع  صفقة 
ــن خــطــوط  بــاســتــخــدام شــبــكــتــهــا مـ

األنابيب.
ــو” أنــهــا أبــرمــت  ــكـ فــقــد أعــلــنــت “أرامـ
صــفــقــة مــع إئــتــالف بــقــيــادة إي آي 
جي غلوبال إنرجي بارتنرز لتأسيس 
شراكة جديدة تحتفظ األولى فيها 
يمتلك  فيما   %  51 نسبتها  بحصة 

االئتالف حصة 49 %.

“الوطني” يصدر تقرير المالية واالستدامة السنوي األول 2020
ــات” ــ ــرك ــ ــش ــ ”ال و  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــبـــيـــئـــيـــة  لـــلـــحـــوكـــمـــة  ــة  ــ ــي ــ ــدول ــ ال لــلــمــعــايــيــر  وفــــًقــــا 

أصــدر بنــك البحريــن الوطنــي تقرير المالية واالســتدامة الســنوي األول للعام 2020، الذي ســيقوم بتلبيــة احتياجات 
أصحــاب المصلحــة المعنيــة بحصولهم على مصدر موحد وموثوق للمعلومات بشــأن األداء وكيفية دمج االســتدامة 

مع األنشطة التجارية التقليدية. 

التقريـــر الســـنوي أن ُيســـلط  ومـــن شـــأن 
الضـــوء علـــى هـــدف البنـــك المتمثـــل فـــي 
تضميـــن االســـتدامة فـــي صميـــم أعمالـــه، 
المبـــادئ  االعتبـــار  بعيـــن  األخـــذ  مـــع 
كالدقـــة  التقاريـــر  إلعـــداد  األساســـية 
واالكتمـــال والتـــوازن. ويتطـــرق التقريـــر 
أيًضـــا لبعض أنشـــطة االســـتدامة وبيانات 
األداء، إذ تهـــدف تقاريـــر الحوكمة البيئية 
 )ESG( واالجتماعيـــة وحوكمة الشـــركات
األداء  علـــى  عامـــة  نظـــرة  تقديـــم  إلـــى 
التنظيمـــي المتمحـــور حـــول إطـــار عمـــل 
االســـتدامة وأهـــم القضايـــا الماديـــة ذات 

الصلة بأصحاب المصلحة.
وقال رئيـــس مجلس إدارة بنـــك البحرين 

الوطنـــي فاروق المؤيد “نجـــم عن جائحة 
فيـــروس كورونـــا - التي ألمـــت بالعالم في 
العام 2020 - تحديات غير مســـبوقة أدت 
إلـــى تكاتف جميع أصحـــاب المصلحة مًعا 
من أجل الحفاظ على المصالح واألهداف 
المشـــتركة. وتعلمنـــا أن صحـــة وســـامة 
ضروريـــة  والبيئـــة  والمجتمـــع  األفـــراد 
لتأســـيس اقتصاد حيوي وتحقيق النجاح 
المالـــي للبنـــك والمجموعـــة ككل. وعليـــه، 
حرصنـــا علـــى تجديـــد التزامنا باســـتدامة 
الشـــركة، ودمج وإدارة المخاطر والفرص 
بـــكل  والحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
أعمـــال  جوانـــب  جميـــع  فـــي  منهجيـــة 
المجموعـــة. ونحن فخورون باســـتعراض 

ذلك في هذا التقرير السنوي والذي ُيشكل 
خطـــوة أخـــرى مهمة فـــي مســـيرة تحولنا 

المستمر”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
“لقـــد  دوران  كريســـتوف  جـــان  للبنـــك، 
عملنـــا جاهديـــن لنصبـــح رواًدا في مجال 
الخدمـــات المصرفيـــة المســـتدامة ونحـــن 
ملتزمون باالستمرار ضمن النهج ذاته. لقد 
أحرزنـــا تقدًما رائـــًدا بالفعـــل - باتباع نهج 
صارم ومنهجي نحو دمج القضايا البيئية 
واالجتماعية والحوكمة، المدعمة من قبل 
اإلجـــراءات العمليـــة، فـــي صميـــم أعمالنا 
التجاريـــة. ويتم اآلن تضمين االســـتدامة 
في األعمال التجارية مع إرســـاء توجهات 

واضحة للخطوات التي ســـنتخذها خال 
الســـنوات الثاث المقبلة، والتي من شأنها 
أن ُتساهم بوضع حجر األساس لمزيد من 

التطور والنمو بعد ذلك”.
وســـلط البنك الضـــوء على أهـــداف ركائز 

إطـــار عمـــل االســـتدامة، والتـــي تتضمـــن 
االقتصـــادي،  النمـــو  وهـــي:  أال  ركائـــز   7
والخدمـــات المصرفيـــة المســـؤولة، خدمة 
العماء، رعاية الكوادر العاملة، االستثمار 
المجتمعي، الحفاظ على الموارد الطبيعية 

والحوكمة والسلوكيات األخاقية.
ووجه البنك تركيزه نحو تعزيز كل قســـم 
للحفـــاظ علـــى اســـتدامة األعمـــال، نظـــًرا 
لتمتعـــه بمكانة جيـــدة في إرســـاء معايير 
الســـوق، وذلك من حيـــث االمتثال للوائح 
المخاطـــر،  وإدارة  الشـــركات  وحوكمـــة 
ووضع ُأســـس اللجان المعنية لدعم خطط 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الحوكمـــة  تقاريـــر 
المســـتقبلية،   )ESG( الشـــركات  وحوكمـــة 
كإنشـــاء لجـــان فرعية عـــدة لدعم مجلس 
اإلدارة وتمكينـــه مـــن تنفيـــذ مســـؤولياته 
فـــي  مذكـــورة  محـــددة  أحـــكام  بموجـــب 
التقريـــر. ومنـــذ العام 2019، كشـــف البنك 

عن معلومات مهمة غير مالية عن عملياته، 
ما عزز مبدأ الشفافية ووفر تغطية شاملة 
لمواضيع االســـتدامة المهمـــة. وكجزء من 
التزامـــه بالشـــفافية وأفضـــل الممارســـات 
الدولية إلعداد التقارير، قام بنك البحرين 
الوطنـــي بإعـــداد التقرير وفًقـــا لتوجيهات 
مصـــرف البحرين المركـــزي ووفًقا لمعايير 

.)GRI( المبادرة العالمية إلعداد التقارير
وتصدر البنك المرتبة األولى على مستوى 
مؤسسات القطاع المصرفي بالبحرين في 
تصنيـــف الحوكمـــة البيئيـــة واالجتماعيـــة 
ESG In- “وحوكمـــة الشـــركات من شـــركة 
vest” واحتـــل المرتبـــة الثانيـــة بالتصنيف 
على مستوى جميع قطاعات المملكة، إلى 
جانب كونه المؤسسة البحرينية الوحيدة 
فـــي مؤشـــر شـــركة ريفينيتيـــف للبيانـــات 
 ”AFE“ المالية واتحاد البورصـــات العربية

بمجال خفض انبعاثات الكربون.

فاروق المؤيد

المنامة - البحرين الوطني

ضمان انسيابية طرح المنتجات ورصد أية مظاهر غير قانونية
ــر رمـــضـــان الــمــبــارك ــه ــش ــواق الـــمـــركـــزيـــة اســـتـــعـــدادا ل ــ ــأس ــ ــة ل ــدي ــق ــف ــة ت ــولـ ــة”: جـ ــاعـ ــنـ ــصـ “الـ

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبمشاركة أمانة العاصمة وغرفة 
تجــارة وصناعــة البحرين، جولة تفقدية لألســواق المركزية بالمنامة للخضار 
والفواكــه واللحــوم والســمك بمناســبة قــرب حلــول شــهر رمضــان المبــارك؛ 
للوقوف على أوضاع األسواق المركزية والتحقق من تأمين توافر المنتجات 

الغذائية وضمان استقرار أسعارها في الشهر الكريم.

وبّين الوكيل المســـاعد للرقابـــة والموارد 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة 
عبدالعزيـــز األشـــراف، فـــي هـــذه الزيارة، 
أن المختصيـــن بـــإدارة التفتيش بالوزارة 
موجودون وبشكل يومي لمراقبة السوق 
المنتجـــات  طـــرح  مـــن  بـــدًءا  المركـــزي 
وتوزيعهـــا منـــذ الصبـــاح الباكـــر؛ لضمـــان 
انســـيابية طـــرح المنتجـــات ولرصـــد أي 
مظاهـــر غير قانونيـــة وأن هـــذا الحضور 
يضمـــن التحقق من توافر المواد والســـلع 
الغذائية واستقرار أسعارها باإلضافة الى 
تذليل أية معوقات قد تساهم في ارتفاع 

أسعار السلع األساسية قبل حدوثها.
كمـــا أكـــد األشـــراف مـــن خـــال مراقبـــة 
األســـواق واالجتمـــاع الذي تـــم مع غرفة 
البحريـــن بحضور تجار الســـوق المركزي 

أن جميـــع التجـــار فـــي كامـــل الجهوزيـــة 
واالســـتعداد للشـــهر الكريـــم، مـــن خـــال 
اســـتيراد السلع الرئيســـة في وقت مبكر، 
مشيًرا إلى أن المخزون الغذائي الموجود 
فـــي البحرين يكفي ألشـــهر عـــدة، وليس 
لشـــهر رمضـــان المبـــارك فقـــط، باإلضافة 
إلى أســـعار المواد الغذائية مناسبة أيضا، 
وأكـــد ذلـــك التجـــار الذيـــن أفـــادوا بأنهم 
يبذلون قصارى جهودهم لتزويد الســـوق 
بالكميات الوفيرة من المنتجات الغذائية 

استعداًدا للشهر الفضيل.
مـــن جانبـــه، أشـــار المديـــر العـــام ألمانـــة 
العاصمـــة محمد الَســـهلي إلـــى أن الزيارة 
تأتـــي فـــي إطـــار االطمئنـــان علـــى ســـير 
العمـــل واالســـتماع إلى ماحظـــات تجار 
الســـوق والباعـــة، باإلضافة إلـــى االطاع 

تجـــار  ومتطلبـــات  احتياجـــات  علـــى 
الســـوق ومرتاديه، مشـــيرا إلـــى أن أمانة 
العاصمـــة تســـعى دائمـــا للنهـــوض بجميع 
المرافق والخدمـــات التي تقدمها، مؤكدا 
الحرص على المتابعة المســـتمرة للســـوق 
المركزي واالطاع عن كثب على العملية 
التنظيمية لعرض البضائع والبيع ونظافة 
السوق والتأكد من توافر المناخ المناسب 
لمرتادي الســـوق وانسيابية حركة دخول 
وخروج الشـــاحنات في أماكـــن التحميل 

وترتيـــب المواقـــف الخاصة بالشـــاحنات 
وغيرهـــا، كمـــا أفـــاد بأنـــه تم وضـــع خطة 
عمل تائم هذه الفترة، إذ شملت تكثيف 
الحمـــات الرقابيـــة على الســـوق بشـــكل 
يومـــي، مؤكـــدا اســـتمرار أمانـــة العاصمة 
بالعمل علـــى تهيئة الظروف المائمة في 

السوق سواء للباعة أو للمرتادين.
من جانب الغرفة، أكد رئيس لجنة الثروة 
الغذائيـــة بغرفـــة البحريـــن خالـــد األمين، 
الســـلع  مـــن  الغذائـــي  المخـــزون  توافـــر 

الغذائية بشكل كاف ومستقر، وأن وتيرة 
عمليـــات االســـتيراد لهـــذه الســـلع تجـــري 
بانسيابية عالية ومستمرة حسب الحاجة 
الســـوقية من المواد الغذائيـــة، مع وجود 
مخزون من تلك المواد يلبي االحتياجات 
المحليـــة لشـــهور عـــدة، مشـــيرا إلـــى أن 
هنـــاك العديد من الشـــحنات الغذائية في 
طريقها للمملكة لتزويد األســـواق بالســـلع 
الرئيســـة من المـــواد الغذائية، كما أكد أن 
الغرفـــة والتجار حريصون على مســـاندة 
الجهات الحكومية بشأن جميع القرارات 
الحكومـــة  تتخذهـــا  التـــي  واإلجـــراءات 

لدعم توافر السلع واستقرار أسعارها.
كمـــا تـــم ســـماع بعـــض الماحظـــات مـــن 
بعض التجار والباعة والمســـتهلكين وتم 
التأكيـــد مـــن جانـــب الجهـــات الحكومية 
أنـــه ســـيتم األخـــذ باالعتبـــار بجميع هذه 
الماحظـــات، كمـــا أعربـــوا عـــن شـــكرهم 
لمـــا لمســـوه مـــن اهتمـــام وزارة الصناعة 
العاصمـــة  والتجـــارة والســـياحة وأمانـــة 
وجميـــع الجهـــات الحكومية األخرى ذات 
االختصـــاص فـــي اإلجراءات والتنســـيق 

الفاعـــل الـــذي يقومون به لتســـهيل طرح 
واإلجـــراءات  األســـواق  فـــي  المنتجـــات 
التي ســـاهمت في توافر السلع واستقرار 
والدعـــم  التســـهيات  وجميـــع  أســـعارها 
الامحدود التي تقدمه الحكومة في كل 

المجاالت.
الجزيـــل  بالشـــكر  األشـــراف  واختتـــم 
ألمانة العاصمة، وغرفـــة تجارة وصناعة 
مـــع  المســـتمر  تعاونهـــم  علـــى  البحريـــن 
والتنســـيق  المميـــزة  والجهـــود  الـــوزارة 
الفاعـــل فـــي المشـــاركة في جميـــع ما هو 
خيـــر ومصلحـــة لمملكة البحريـــن وتلبية 
طالمـــا  والتـــي  الموطنيـــن  احتياجـــات 
تحققت في عهد قيادتنا الحكيمة، سائا 
هللا عز وجل أن يهل علينا الشـــهر الكريم 
بخيره وبركاتـــه، الفتا إلى أهمية تواصل 
الجمهور مع اإلدارات المعنية في الوزارة 
في حالـــة تعرضهم ألي حالـــة من حاالت 
التاعب باألســـعار أو عـــدم التزام التجار 
بالقوانين تفعيا لدورهم كفريق البحرين 

الواحد من أجل بيئة تجارية نزيهة.

جولة في سوق الخضراوات والفواكه

المنامة - دار القرار

كشــف األميــن العام المكلــف لمركز التحكيم التجاري لــدول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة “دار القرار” ناصــر المقهوي، عن ممثــل مجلس إدارة 
المركز الجديد لدولة الكويت خلفا للممثل السابق المحامي بدر سعود البدر، 
مبينــا أن المركــز تســلم خطابــا مــن غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت بتعيين 

محمد األنصاري عضًوا في مجلس إدارة المركز ممثاًل عن دولة الكويت.

وتابـــع “يمتلـــك األنصـــاري خبـــرة 
عملية واســـعة، وهو حاصل على 
فـــي  الدكتـــوراه  درجـــة  مـــن  كل 
القانون الدولي والماجســـتير في 
القانون الدولي )دبلوم الدراسات 
الدولـــي(  القانـــون  فـــي  المعمقـــة 
وشـــغل  مونبيليـــه.  جامعـــة  مـــن 
األنصـــاري مناصب قيادية رفيعة 
عـــدة مـــن أهمهـــا: وكيل الـــوزارة 
والعاقـــات  القانونيـــة  للشـــؤون 
الدوليـــة، وكيـــل الوزارة لشـــؤون 
العاقات الدوليـــة، وكيل الوزارة 

تكنولوجيـــا  لقطـــاع  المســـاعد 
وكيـــل  واإلحصـــاء،  المعلومـــات 
الـــوزارة المســـاعد لشـــؤون قصـــر 
العـــدل”. واســـتطرد “إضافـــة إلى 
ذلك فإن األنصاري شـــغل منصب 
العربيـــة  الهيئـــة  رئيـــس  نائـــب 
 ،1994 فـــي  الدولـــي  للتحكيـــم 
رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة الدائمة 
للقانـــون الدولي اإلنســـاني بالعام 
2006، واألمين العام للجنة العليا 

لحقوق اإلنسان 2008”. 
وجـــود  أن  المقهـــوي  وأوضـــح 

شـــخصية قانونية بهذا المستوى 
وهـــذه الخبرة في مجلـــس إدارة 
المركـــز يعتبـــر مكســـًبا يعتـــز فيه 

المركز.

 محمد األنصاري

ــرة واســعــة ــب ــة ويــمــتــلــك خ ــادي ــي شــغــل مــنــاصــب ق
األنصاري ممثاًل للكويت بـ “دار القرار”

المحرق - طيران الخليج

وقعـــت طيـــران الخليـــج وهيئة البحريـــن للســـياحة والمعارض 
)BTEA(، حديثا، مذكرة تفاهم بهدف الترويج للبحرين كوجهة 
سياحية لألسواق الفرنسية واأللمانية. وستتيح مذكرة التفاهم 
هذه للطرفين التعاون وتوحيد الجهود لجذب مزيد من السياح 
الختيـــار البحريـــن كوجهة لقضـــاء عطاتهم أو قضـــاء عدد من 
الليالـــي فيهـــا خال ربط رحاتهم وقبـــل الوصول إلى وجهتهم 

النهائية.
وتـــم توقيع مذكرة التفاهم بين فـــرق اإلدارة التنفيذية بطيران 
الخليـــج والهيئـــة ممثلـــة فـــي القائم بأعمـــال الرئيـــس التنفيذي 
لطيـــران الخليـــج وليد العلـــوي والرئيس التنفيـــذي للهيئة ناصر 
قائـــدي. ةســـتمهد مذكـــرة التفاهم الطريـــق للتعريـــف بالبحرين 
على نطاٍق أوسع كوجهة سياحية في فرنسا وألمانيا من خال 
تعيين تنفيذيين للمبيعات والتسويق في باريس وفرانكفورت. 
وسيشهد التعاون قيام كل من طيران الخليج والهيئة بالترويج 
للبحريـــن كوجهـــة ترفيهية مختـــارة والعمل بشـــكل وثيق على 

مختلف المبادرات لطرح العروض الشاملة. 

وفـــي حفل التوقيع، قال العلوي “إن الترويج للســـياحة الوافدة 
إلى البحرين هو إحدى المهام الرئيســـة لطيران الخليج، واليوم 
نرتقـــي بأهدافنـــا لجذب مزيد من الســـياح من فرنســـا وألمانيا. 
كوننـــا نســـّير رحات مباشـــرة إلى باريـــس وفرانكفـــورت، فإننا 

نؤّمن حلقة للوصل بين أوروبا الغربية والبحرين”. 
وقال ناصر قائدي “يسعدنا التعاون مع طيران الخليج للترويج 
للمملكـــة كوجهة ســـياحية مفضلة فـــي كل من ألمانيا وفرنســـا؛ 
األمر الذي سيطّور من شبكة هيئة البحرين للسياحة والمعارض 

الدولية ومساعيها الترويجية في تلك األسواق”.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

الختيار البحرين كوجهة مفضلة بكل من ألمانيا وفرنســا
“طيران الخليج” و”BTEA” تروجان للسياحة الوافدة



عقــدت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن المؤتمــر الســنوي الثانــي للجــان فــي نســخته 
الثانيــة افتراضًيــا تحــت عنــوان “واقــع االقتصــاد والفــرص المتاحــة بعــد الجائحــة” 
يومــي “الخميــس والجمعــة الماضييــن )7 و8 أبريــل 2021(. وشــهد المؤتمــر تســجيل 
أكثر من 2000 مشــارك من البحرين وخارجها لحضور جلســات المؤتمر الخمســة التي 
تمحــورت حــول إيجــاد حلــول علميــة ناجعة للتحديــات الراهنــة، عبر مناقشــة العديد 
مــن الموضوعــات ذات العالقــة بتنميــة قطاعــات األعمــال، وتحديــد الصعوبــات التي 
تواجههــا فــي األوضاع الراهنة وطرح المعالجات المناســبة من وجهة نظر القطاعات 

ذاتها، وبالتالي رسم خارطة طريق مستقبلية لقطاع األعمال.
وجـــاء انعقاد “مؤتمر اللجـــان“ في ظروف 
خلفـــت  عالميـــة  وتحديـــات  اســـتثنائية 
آثـــار اقتصاديـــة عميقـــة، تحتاج لســـنوات 
للتعافـــي واالنتعـــاش، مـــا يتطلـــب تكاتف 
وتكامل الجهود بين الســـلطتين التنفيذية 
ممثـــا  الخـــاص  والقطـــاع  والتشـــريعية، 
كتطويـــر  متعـــددة  نـــواٍح  مـــن  بالغرفـــة، 
السياسات االقتصادية والتجارية والمالية 
والطاقة واالقتصاد الرقمي، والتشـــريعات 
وقوانيـــن التجـــارة، والشـــركات، ومناهـــج 
التعليـــم والتدريـــب المهنـــي المتخصـــص، 
عمليـــات  مـــن  الجائحـــة  عت  ســـرَّ ولقـــد 
القفـــز إلى المســـتقبل، ووضعـــت تصورات 
عميقـــة حول أهم الصدمـــات المؤثرة على 
االقتصاد المحلي، وال يمكن التنبؤ بتقلبات 
المســـتقبل، لكـــن يمكـــن تلمس اآلثـــار على 
مختلف القطاعات الصغيرة والكبيرة، ولن 
يكون المستقبل كما كان الماضي، ومن هنا 
جاءت الحاجـــة للتغيير في أنماط التفكير 
بشكل مختلف فالظروف غير التقليدية ال 

تعالج بشكل تقليدي. 
وأســـفر المؤتمـــر عـــن عدد مـــن المخرجات 
عمـــل  جلســـات   5 خـــال  مـــن  جـــاءت 
الحواريـــة  الجلســـة  تناولـــت  مفتوحـــة، 
األولـــى “التحديات الماليـــة وإعادة تنظيم 
الجلســـة  ناقشـــت  وبينمـــا  المؤسســـات”، 
الرقمـــي  “االقتصـــاد  الثانيـــة  الحواريـــة 
فيمـــا  للمســـتقبل(،  )التوجـــه  والتجـــارة” 
“التعليـــم  الثالثـــة  الجلســـة  اســـتعرضت 
النمـــو  )فـــرص  الصحيـــة”  والخدمـــات 
فـــي  أمـــا  المســـتغلة(،  غيـــر  واإلمكانـــات 
اليـــوم الثانـــي فركـــزت الجلســـة الحوارية 
األولـــى منه علـــى جانب االبتـــكار والطاقة 
)شـــريان المستقبل(، فيما ســـلطت الجلسة 
الثانيـــة الضـــوء علـــى مســـتقبل الخدمات 
اللوجســـتية واالتصـــاالت )عالـــم متصـــل(، 
كمـــا عقدت جلســـة حواريـــة ثالثة تضمنت 
“مناورة مع رؤســـاء اللجان حـــول التفكير 
اإلبداعـــي إليجـــاد حلـــول ابتكاريـــة”، وتم 
خال هذه الجلســـات طرح وتبادل األفكار 
العمليـــة الغتنـــام الفرص وتحفيـــز االبتكار 
لضمـــان  التحديـــات  تخطـــي  أجـــل  مـــن 
اســـتدامة األعمـــال، وســـيتم رفـــع جميـــع 
إدارة  مجلـــس  إلـــى  المؤتمـــر  مخرجـــات 
الغرفة لبحثها ودراستها والنظر في إمكان 
تحقيقهـــا مـــن خـــال التنســـيق والتعـــاون 
المعنيـــة ذات االختصـــاص،  الجهـــات  مـــع 
وجـــاءت مخرجـــات جلســـات العمـــل على 

النحو االتي:

أوال: التحديات المالية وإعادة 
تنظيم المؤسسات:

1. تركيز برامج “تمكين” لرفد المؤسســـات 
الصغيـــرة ومتناهية الصغر بما يســـاهم في 
نقلها من وضع البقاء إلى وضع االستقرار.

الدعـــم  برامـــج  بتوفيـــر  تمكيـــن  قيـــام   .2
التحـــول الرقمـــي للمؤسســـات والشـــركات 

التجارية.
3. التنســـيق بين مصرف البحرين المركزي 
فتـــرة  تمديـــد  علـــى  والمصـــارف  والبنـــوك 
اإلقراض والتمويل للمؤسســـات والشركات 

التجارية وإعادة جدولة قروضها.
االندمـــاج  عمليـــات  وتعزيـــز  دعـــم   .4

.)Mergers( واالستحواذ بين الشركات
5. تبني مصرف البحرين المركزي والقطاع 
المصرفي إســـتراتيجيات جديدة ومبتكرة 

في التمويل وإعادة الهيكلة.
6. تطويـــر قدرة البنوك في تحليل البيانات 

المالية للشركات وجدوى المشروعات.
7. تعزيـــز دور صنـــدوق الواحـــة المدار من 
قبـــل بنك البحريـــن للتنمية للمســـاهمة في 

دعـــم الصناديـــق الناشـــئة المتخصصة في 
 Venter“ المخاطـــر  المـــال  رأس  اســـتثمار 

.”Capital
8. إنشـــاء صناديـــق ماليـــة لدعم الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة بالتعاون مع تمكين 
واألســـر  التجاريـــة  والبنـــوك  وممتلـــكات 

.)Business Angels( التجارية
9. قيام البنوك التجارية بتقديم تســـهيات 
بضمان الشـــركة وليس بضمانات شخصية 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إعـــادة  قانـــون  تنفيـــذ  آليـــات  تقييـــم   .10
التنظيـــم واإلفـــاس الصـــادر بالقانون رقم 
بالتعـــاون  وتعدياتـــه   2018 لســـنة   )22(
العـــدل والتجـــارة  بيـــن وزارات  التكاملـــي 
المركـــزي  البحريـــن  ومصـــرف  والداخليـــة 
للبقـــاء  المتضـــررة  المؤسســـات  لدعـــم 

واالستمرار.
11. حـــث مصـــرف البحريـــن المركزي على 
وضع آليات سريعة لتوفير السيولة الازمة 

للبنوك والمصارف.
12. تخصيـــص ســـوق اســـتثماري لتـــداول 
األســـهم للشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة 

بتمويل من البنوك التجارية وتمكين.

ثانيا: االقتصاد الرقمي والتجارة 
)التوجه للمستقبل(:

1. إعـــادة صياغـــة العاقـــة بيـــن الشـــركات 
الكبيـــرة والصغيـــرة والمتوســـطة بتفعيـــل 
الشـــراكة اإلســـتراتيجية التـــي تدفـــع فـــي 

طريق االبتكار التكنولوجي االستثماري.
2. البدء في مشـــروعات تساهم في تعزيز 
األمـــن الغذائي )على ســـبيل المثال دراســـة 

إنشاء صوامع القمح والحبوب(.
3. إعـــداد دليل توعوي للشـــهادات العالمية 
الغذائيـــة  المنتجـــات  لتصديـــر  المطلوبـــة 

)الحال، آيزو(.
فـــي  الغذائـــي  لألمـــن  هيئـــة  إنشـــاء   .4
البحريـــن، على أن تقوم هـــذه الهيئة بوضع 
إستراتيجية واضحة بعيدة المدى، ويضم 
مجلـــس إدارتها كفاءات خبيرة من القطاع 

الخاص.
5. الســـعي لتحقيـــق االكتفـــاء الغذائي في 

الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية.
6. تفعيـــل التجـــارة اإللكترونيـــة للقطاعات 
المندرجة ضمن األسواق التجارية، وربطها 

ببرامج “تمكين”.
7. دعـــم مشـــروعات شـــركات التكنولوجيا 
الرقمـــي  للتحـــول  المحليـــة  واالتصـــاالت 
والشـــركات  للمؤسســـات  والســـحابي 

التجارية.
8. الترويـــج للمشـــروعات العقاريـــة بمملكة 
مـــع  بالتعـــاون  إقليميـــا وعالميـــا  البحريـــن 

مجلس التنمية االقتصادي.
9. إنشاء منصة إلكترونية ُموحدة لترويج 
جميـــع المشـــروعات العقارية فـــي البحرين 

تحت مظلة مؤسسة التنظيم العقاري.
10. تحســـين الخدمـــات المقدمة في نظام 

إصدار رخص البناء “بنايات”.
لتحديـــد  الكافيـــة  البيانـــات  توفيـــر   .11

احتياجات السوق التجارية.
12. التوسع في تصدير المنتجات الوطنية 
“مركـــز  مـــع  بالتعـــاون  البـــاد  خـــارج  إلـــى 

صادرات”.

ثالثا: التعليم والخدمات 
الصحية )فرص النمو واإلمكانات 

غير المستغلة(:

1. تعزيـــز فـــرص البحـــث العلمـــي وضرورة 
ربطها بالواقـــع العملي والفـــرص المتوفرة، 
واحتياجات ســـوق العمل، خصوصا الذكاء 
االصطناعـــي وذكاء األعمـــال لخلـــق بيئـــة 

تكنولوجية خاقة من خال قاعدة بيانات 
تحقق التطور المنشود.

2. التخفيـــف مـــن االشـــتراطات المفروضة 
اســـتمرار  لضمـــان  التدريـــب  قطـــاع  علـــى 
هـــذا القطـــاع فـــي ظـــل جائحـــة كورونا مع 
استقطاب جامعات جديدة في تخصصات 
متنوعـــة وغير موجـــودة في ســـوق العمل 
مـــع دعـــم الجامعـــات الخاصـــة الموجـــودة 
فـــي الســـوق بمنحها منح وبعثات دراســـية 

مدعومة من الجهات الرسمية.
3. اغتنام الفرص واالســـتفادة من الخبرات 
والبنـــى التحتيـــة لقطـــاع الصحـــة، بخلـــق 
بيئـــة بين جميـــع الجهات المعنيـــة بالقطاع 
قـــرارات  اتخـــاذ  فـــي  للمســـاهمة  الصحـــي 
تســـاهم في تطويـــر القطـــاع، والتعامل مع 

التحديات التي تواجهه.
تحفيـــز  إســـتراتيجية  ودعـــم  تبنـــي   .4

الصناعات الدوائية والصحية.
5. الترويـــج للخدمـــات الطبيـــة والخبـــرات 
المحليـــة إقليميا لجذب وتطوير الســـياحة 
العاجيـــة بالمملكة، مع وضع إســـتراتيجية 
القطـــاع  فـــي  االســـتثمار  فـــي  واضحـــة 
الصحـــي، وتحديد ســـقف أدنى لاســـتثمار 

األجنبي في هذا القطاع.
لتتـــاءم  الدراســـية  المناهـــج  تطويـــر   .6
المتســـارعة  التكنولوجيـــة  التطـــورات  مـــع 
عالميـــا، وخلـــق بيئـــة تواصل وتعـــاون بين 
المؤسســـات التعليمية فـــي القطاعين العام 

والخاص.
7. إنشـــاء معاهـــد متخصصـــة ذات كفـــاءة 
عالية ومســـتوى عالمي في مجال الضيافة 
الـــدول  مـــن  الطلبـــة  لجـــذب  والفندقـــة، 
المجـــاورة مع ضـــرورة اغتنام فـــرص النمو 
القوية لقطاع المطاعم لخلق بيئة مساعدة 
تدعم القطاع وتساهم في نقله إلى مراحل 

متقدمة.
8. ربـــط فرص العمـــل المتوفـــرة والواعدة 
بالتخصصـــات المطلوبـــة في قطـــاع العقار 

واإلنشاء.
9. ضـــرورة تفعيل المراكـــز المهنية وربطها 
بجهـــات دوليـــة ذات خبـــرة وكفـــاءة لخلق 
كـــوادر محليـــة ذات مهـــارات مـــن الدرجـــة 

األولى.
10. توحيـــد إســـتراتيجية وطنيـــة موحدة 
الثقافيـــة  الســـياحة  فيـــه  بمـــا  للســـياحة 
والتعليميـــة  والصحيـــة  والرياضيـــة 
بالمملكة ونشـــرها لـــدى جميع الجهات ذات 

االختصاص.

رابعا: االبتكار والطاقة )شريان 
المستقبل(:

1. ضرورة التحول للطاقة البديلة للحد من 
هدر الطاقة الشـــاملة لاستهاك، واإلسراع 
في إطاق مشروع ومبادرة الغرفة للطاقة 
البديلـــة عـــن طريق إعـــداد دراســـة جدوى 
الســـتغال جـــزء مـــن الدعـــم وتحويله إلى 
اســـتثمار الطاقة البديلة وخلق فرص عمل 

للقطاع الخاص.
2. تأســـيس محفظـــة اســـتثمارية للتحـــول 
للطاقة البديلة، وتأســـيس شـــركة مسؤولة 
 Solar( بالمملكـــة  الشمســـية  األلـــواح  عـــن 

.)farm
3. تطوير مشروعات االستثمار في الزراعة 
الهيئـــة  بإســـتراتيجية  وربطهـــا  األفقيـــة 
الوطنية لألمـــن الغذائي، المزمع إنشـــاؤها، 

للسنوات العشر المقبل.
4. الحـــد من هدر الثروة الغذائية وترشـــيد 
االســـتهاك فيها، وزيـــادة التوعية في هذا 

المجال.
5. ربـــط عمليـــات الـــردم والدفـــان بتحويل 
بعض الرسوم المتحصلة من تلك العمليات 
إلـــى االســـتثمار فـــي بنـــاء شـــعب مرجانية 

صناعية لخلق بيئة بحرية محفزة.
6. تفعيـــل مبـــادرة لجنـــة الماليـــة والتأمين 
بالتصنيـــف  الخاصـــة  بالغرفـــة  والضرائـــب 
للمؤسســـات   )Credit Rating( االئتمانـــي 

الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.
7. تعزيـــز االبتـــكار للشـــركات الناشـــئة فـــي 
مجال تكنولوجيـــا المعلومات واالتصاالت، 
ودعـــم االســـتثمار فـــي الشـــركات المحليـــة 

لسد النقص في هذا المجال.
فـــي  والقوانيـــن  التشـــريعات  تحديـــث   .8
مجـــال التكنولوجيـــا لتتواكـــب مـــع التطور 

السريع في هذا المجال.

9. خلق مناهج دراســـية تأسيســـية في لغة 
البرمجـــة والتكنولوجيا مـــن ضمن المناهج 
الدراســـية فـــي المرحلـــة االبتدائيـــة، وبناء 
شـــراكات جديدة ومتطورة وقوية لخدمة 
مســـتواهم  لتطويـــر  الجامعـــات  خريجـــي 

التعليمي.
10. االعتمـــاد على نظام )BIM( اإللكتروني 
الـــذي يقوم بإعداد تصميـــم متكامل ثاثي 
األبعاد للمشروع مع االحتياجات والمرافق 

كافة.
لتحويـــل  المتوفـــرة  الفـــرص  اغتنـــام   .11
المباني الحالية من مباني خالية من العزل 
الحـــراري والكفـــاءة إلى مبـــان ذات كفاءة 

عزل عالية.
12. ربـــط تطويـــر المبانـــي بمركـــز بحـــوث 
ودراســـات لتطوير واختبار أساليب وطرق 
لرفـــع كفـــاءة المبانـــي القائمـــة والحديثـــة 

واعتمادها لدى الجهات المختصة.
الجامعـــات  وبرامـــج  مناهـــج  تطويـــر   .13
المحلية والبحوث فيها للتوسع في الفرص 
المتاحة في قطاع العقار واإلنشاء وتطوير 

الخبرات لدعم هذا التوجه.
تجنـــب  اتفاقيـــات  مـــن  االســـتفادة   .14
االزدواج الضريبـــي الموقعـــة بيـــن مملكـــة 
البحريـــن والـــدول األخـــرى فـــي مواجهـــة 

احتياجات التصدير.

خامسا: مستقبل الخدمات 
اللوجستية واالتصاالت )عالم 

متصل(:

وطنيـــة  وخطـــة  إســـتراتيجية  وضـــع   .1
موحـــدة تشـــمل جميـــع قطاعات الســـياحة 
)الرياضيـــة، التعليميـــة، الثقافيـــة، الطبيـــة( 
لتســـويق البحرين عالمًيا، لتنشـــيط القطاع 

السياحي.
بأســـعار  لوجســـتية  خدمـــات  إيجـــاد   .2
تســـاهم في انتعـــاش التجـــارة اإللكترونية 
فـــي األســـواق التجاريـــة، وتذليـــل جميـــع 
التجـــارة  النطـــاق  المعيقـــة  اإلجـــراءات 

اإللكترونية. 
البحريـــن  صـــادرات  ودعـــم  تطويـــر   .3
لتكون الجهة الداعمـــة والمفعلة والمحفزة 

والمســـاندة لقيـــادة التحـــول فـــي التجـــارة 
اإللكترونية.

4. االستفادة من تجربة توصيل المنتجات 
الغذائيـــة في خلق فرص جديدة في قطاع 
إليجـــاد  اللوجســـتية  والخدمـــات  النقـــل 
أسعار وخدمات تنافســـية لقطاع التجزئة، 
وتطويـــر المنتج الغذائـــي البحريني بحيث 

يكون قابا للتصدير.
5. توعية القطاع الخاص برســـوم الشـــحن 
البحري، والطريقة األمثل لشـــحن البضائع، 
مـــع تقليـــل تكلفـــة الشـــحن، والعمـــل علـــى 
مجلـــس  دول  بيـــن  بحـــري  خـــط  إنشـــاء 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية، لتســـهيل 

نقل الركاب والبضائع.
6. إيجاد وســـائل نقل حديثة لنقل البضائع 
والســـكك  الحديـــد  ســـكك  مثـــل  واألفـــراد 

الحديدية الخفيفة.
النقـــل  مجـــال  فـــي  تشـــريعات  ســـن   .7
ورؤيـــة  تتفـــق  اللوجســـتية  والخدمـــات 

البحرين 2030.
8. تعريـــف القطـــاع الخـــاص باشـــتراطات 
التصديـــر واإلجـــراءات الجمركية المعمول 
والعربيـــة،  الخليجيـــة  الـــدول  فـــي  بهـــا 
واســـتحداث خدمـــات توصيـــل للمنتجـــات 

الغذائية محلًيا.
9. خلق فرص لمصنعي المنتجات الغذائية 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  بـــدول  للتوســـع 

الخليج العربية. 
10. تأسيس شـــركة وطنية لتوزيع وتعبئة 

المنتجات الزراعية المحلية. 
المنصـــات  وتطويـــر  اســـتحداث   .11
اإللكترونيـــة لارتقـــاء بخدمـــات توصيـــل 
ودعـــم  وتشـــجيع  الغذائيـــة،  المنتجـــات 
المنصات اإللكترونية المتخصصة لتوسيع 

قاعدة توصيل المنتجات الغذائية. 
12. رفع ســـرعة وجـــودة االنترنت لمواكبة 

االستخدام المتزايد على هذه الشبكة.
لشـــركات  إجـــراءات  وســـن  مراقبـــة   .13
توصيل األطعمة والمـــواد الغذائية، ووضع 
تشريعات لحماية منافسة المنتج الوطني.
الحكوميـــة  للجهـــات  توصيـــة  رفـــع   .14
للتواصـــل مـــع دول مجلس التعـــاون لدول 
اإلجـــراءات  لتوحيـــد  العربيـــة  الخليـــج 
الجمركيـــة لخلـــق بيئـــة محفـــزة للتصديـــر 

والتكامل االقتصادي.
علـــى  الوطنيـــة  المصـــارف  تشـــجيع   .15
اإلســـهام في تنمية الصادرات الوطنية من 
خـــال زيـــادة التســـهيات المصرفيـــة فـــي 
تمويـــل الصـــادرات الصناعية، على ســـبيل 
 Pre-Shipment Finance and( المثـــال 

.)Post-shipment finance

16. وجود دليل شامل للمصدرين المحليين 
أو للصـــادرات الوطنيـــة، بحيـــث يكون هذا 
الدليـــل مرجعا شـــاما يتم توزيعـــه عالميا، 
ويتم تحديثه باســـتمرار ليواكب التغيرات 
التي تطرأ على بيانات المصدرين أو أنواع 

الصادرات.

17. توفيـــر دراســـات الجـــدوى األولية عن 
المشروعات التحويلية، ومشروعات إدارة 

المخلفات المتاحة.

إن ما سبق من توصيات خرج 
بها المؤتمر السنوي للجان “واقع 
االقتصاد والفرص المتاحة بعد 

الجائحة” دليل على ما ُتوليه 
غرفة تجارة وصناعة البحرين من 

أهمية كبيرة لتطوير وتنمية 
القطاع الخاص من منطلق 

مسئولياتها والتزاماتها تجاه 
القطاع الخاص بما يتفق مع 
منظور القيادة الرشيدة لبناء 
اقتصاد مستدام وتنافسي 

يلعب فيه القطاع الخاص دوًرا 
رئيسا.

“الغرفة” تتفانى للنهوض باقتصاد البحرين بالتعاون مع الجهات المعنية
الــثــانــيــة الـــلـــجـــان بــنــســخــتــه  ــر  ــم ــؤت ــم ل ــي  ــام ــت ــخ ال الـــبـــيـــان  ــي  ــة فـ ــي ــوص 65 ت

تخصيص سوق استثماري لتداول األسهم للشركات 
الصغيرة والمتوســـطة بتمويل من البنـــوك التجارية 

وتمكين.

مخرجات البيان الختامي للمؤتمر السنوي الثاني للجان الدائمة بغرفة تجارة وصناعة البحرين لعام 2021
بعنوان " واقع االقتصاد والفرص المتاحة بعد الجائحة"، 8-7 أبريل 2021

دعم برامج تمكين لرفد 
الصغيرة  المؤسســـات 

ومتناهية الصغر 

الســـماح  فترة  تمديـــد 
االقتراض  بسداد مبلغ 
 SME للــــ  والتمويـــل 
وإعـــادة  والشـــركات 

جدولة قروضها.

دعـــم وتعزيـــز عمليات 
واالســـتحواذ  االندماج 

بين الشركات

تطوير قدرة البنوك في تحليل 
للشـــركات  الماليـــة  البيانـــات 

وجدوى المشاريع.

تعـــــزيز دور صنـــــــدوق 
في  للمساهمة  الواحة 
دعم الصناديق الناشئة 
المـــتـــخصـــــصة فـــــي 
استـــــــــثمار رأس المال 

المخاطر 

إنشـــاء صناديـــق مالية  
لـــــــدعــــــم الشــــــــركات 
والمتوســـطة  الصغيرة 
بالتعـــاون مـــع تمكيـــن 
وممتلـــــكات والبنـــوك 
التجارية واألسر التجارية

تقديـــم البنوك التجارية 
تســـهيالت بــضمــــــــان 
الشـــركـــــــــة وليـــــــــــس 
بضمانــــــــات شـــخصية 
للمؤسســــات الصغيرة 

والمتوسطة.

تقييم آليات تنفيذ قانون إعادة التنظيم  واإلفالس الصادر بالقانون رقم (22) لســـنة 2018 
وتعديالته بالتعاون التكاملي بين وزارات العدل والتجارة والداخلية ومصرف البحرين المركزي 

لدعم المؤسسات المتضررة للبقاء واإلستمرار.

التحديات المالية
وإعادة تنظيم المؤسسات

بتوفيـــر  تمكيـــن  قيـــام 
التحـــول  الدعـــم  برامـــج 
للمؤسســـات  الرقمـــي 

والشركات التجارية
تبنـــي مصـــرف البحريـــن 
الــــــمركـــزي  والقـــــــــطاع 
الستراتيجيات  المصرفي 
فـــي  ومبتكـــرة  جديـــدة 

التمويل وإعادة الهيكلة.

حـــث مصـــرف البحرين 
المركـــزي لوضـــع آليات 
ســـريعة لتوفير السيولة 
الالزمــــــــة للبنـــــــــــــوك 

والمصارف.
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- توفير برامج الدعم، وتحفيز عمليات االندماج بين الشركات وإستراتيجيات جديدة في التمويل، وإنشاء . 1
صناديق مالية وتداول األسهم.

- إنشاء هيئة لألمن الغذائي، ومنصة إلكترونية لمشروعات العقارية والتوسع في تصدير المنتجات . 2
الوطنية وتحفيز الصناعات الدوائية وتطوير المناهج الدراسية. 

- إنشاء معاهد متخصصة للضيافة والفندقة وإستراتيجية للسياحة وتأسيس محفظة استثمارية . 3
للطاقة البديلة.  

- تجنب االزدواج الضريبي وانتعاش التجارة اإللكترونية وسن تشريعات لحماية منافسة المنتج . 4
الوطني وتوحيد اإلجراءات الجمركية. 

- المشاركة في صياغة القرار االقتصادي لدفع القطاع الخاص إلى مساره نحو التعافي. . 5
مخرجات المؤتمر ستساهم في تنويع وتحسين وزيادة الخدمات المقدمة إلى مؤسسات وشركات . 6

القطاع الخاص. 

أبرز توصيات المؤتمر

جانب من المؤتمر 
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عائلة بوتشيلي يؤدون في العال ألول مرة على اإلطالق
قــدم أندريــا بوتشــيلي الموســيقار األكثــر شــهرة في 
العالــم أداًء مذهًل فــي محيط موقع التراث العالمي 
وتضمــن  العــل.  محافظــة  فــي  بالِحجــر  لليونســكو 
الحفــل العديــد مــن اللحظــات البــارزة، إذ تــم تقديم 
أداًء من أندريا بوتشــيلي مــع ابنته فيرجينيا البالغة 
من العمر 9 سنوات. وغنى الثنائي للجمهور الحاضر 
للحدث أغنية شــهيرة لبوتشــيلي. وُتعد هذه الحفلة 
الموسيقية هي المرة األولى التي يشارك فيها أندريا 
المســرح مــع ابنــه ماتيــو وابنتــه، وأظهــرت العائلــة 
متعــددة المواهــب براعتهــم الموســيقية مــع أدوات 
العــزف المختلفــة التي اســتخدمها بوتشــيلي طوال 

مدة الحفل.
تضمنــت األغانــي مفضــلت مــن بوتشــيني، وأغاني 
مــن أحــدث ألبــوم للفنــان باإلضافــة إلــى عــدد مــن 
الحــدث  شــاهد  وقــد  الشــهيرة.  العالميــة  األغانــي 
مباشــرة المليين من جماهير بوتشــيلي الذين كانوا 
يشــاهدون البــث المباشــر علــى قنــاة “MBC1” فــي 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا، وعالمًيا من خلل 

قناة بوتشيلي على اليوتيوب.
الشــابة  للموهبــة  المفاجــئ  األداء  إلــى  وإضافــة 

العالمــي  الفنــان  إلــى  انضــم  بوتشــيلي،  فيرجينيــا 
مــن  وعــدد  العربيــة  األوركســترا  مــن  موســيقيون 
وماتيــو  ألريــد  لوريــن  أمثــال  البارزيــن  الضيــوف 
مايونتشــي  فرانشيســكا  والســوبرانو  بوتشــيلي 

وعازف البيانو يوجين كون.
وُيقال إن العبقري الموســيقي قادر على العزف على 
أي آلة يضعها بين يديه، وقد أثبت ذلك عند وصوله 
إلــى مطــار العــل الدولــي مــن خــلل عــزف مقطوعة 

على آلة القانون العربية.

كشــفت دراســة حديثة عن أن الدماغ 
البشــري لــم يبدأ بالوصــول إلى ما هو 
ونصــف  مليونيــن  قبــل  اليــوم  عليــه 
مليون ســنة كما كان ُيعتقد سابًقا، بل 
بعــد ذلــك بكثيــر، وتحديــًدا قبــل 1,7 
إلــى 1,5 مليــون ســنة، أي بعد انتشــار 
البشــر المــرة األولــى خــارج إفريقيــا. 
وبالتالــي فإن الجنس البشــراني الذي 
)كاإلنســان  انقرضــت  أنواًعــا  يضــم 
المنتصــب وإنســان نياندرتال( إضافة 
إلى اإلنســان العاقل، لم يتطور دماغه 
على نحو مماثل لتطور دماغ اإلنسان 

الحديث.
األنثروبولوجيــا  عالــم  وأوضــح 
السويســرية  زوريــخ  جامعــة  فــي 
مــن  وهــو  زوليكوفــر،  كريســتوف 
المشــاركين فــي الدراســة  فــي مجلــة 
الباحثيــن  أن  المرموقــة،  “ســاينس” 
ســعوا إلــى اإلجابة عن ســؤال كان ما 
يــزال غامًضــا: “متــى تطــورت هياكل 

الدماغ التي تجعلنا بشًرا؟”.

تاريخ الدماغ 
ألقــت الســلطات المكســيكية القبــض علــى رجلين لصبغهما شــعرهما باللــون األبيض البشري الحديث

والتظاهــر بأنهمــا مــن كبار الســن من أجــل تلقي تطعيم ضد فيــروس كورونا قبل أن 
يحيــن دورهمــا. وقالــت عمــدة مدينة مكســيكو ســيتي كلوديا شــينباوم فــي مؤتمر 
صحافــي األربعــاء إن الرجليــن، عمرهمــا 30 و35 عامــا، ذهبــا إلــى مركــز تطعيم في 
العاصمــة قبــل أســبوعين ببطاقتــي هويــة مزورتيــن. وتــم حقنهمــا بالفعــل بجرعات 
اللقــاح، علــى الرغم من أن العاملين في مجال الصحة العامة فقط، وبعض المعلمين 
واألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر هم الذين لهم األولوية في التطعيم 
بالمكســيك حتــى اآلن. وفــي النهايــة، تــم اكتشــاف احتيالهما بســبب نبــرة صوتيهما 

التي ال تدل على أنهما من كبار السن.

أعلنت شــركة “ســوني” أن من المقرر صدور ألبوم غير منشــور ســابًقا للمغني برنس 
يحمــل عنــوان “ولــكام تــو أميــركا” فــي 30 يوليــو المقبل، وذلــك بعد 5 ســنوات على 
وفاتــه. وبــدأ عبــر المنصــات التدفقيــة بــث األغنيــة التــي يحمــل األلبــوم عنوانهــا، 
وفيهــا يقــول برنــس بطريقــة محكيــة ومغّنــاة إن الواليــات المتحــدة “أرض الحريــة 
)ولكنهــا أيًضــا( أرض للعبيــد”. ويعــود تاريــخ األلبــوم إلــى العــام 2010 ، وهــو مأخوذ 
مــن محفوظــات اســتديو التســجيل الخــاص بالمغني الراحــل الــذي كان يلّقب  “كيد 
أوف مينيابوليــس” )فتــى مينيابوليس(. ويحوي االســتوديو مجموعة من األغنيات 
التجريبيــة واأللبومــات المنجــزة وغيــر المنجــزة، والتســجيلت الحية وســوى ذلك. 
وفــي تصريحاتــه للصحافــة، أحاط برنس أســطورة كنــوزه المخفيــة بالكتمان خلل 

حياته، قبل وفاته في 21 أبريل 2016 عن عمر يناهز 57 عاًما.

مكسيكيان يصبغان شعرهما باألبيض لتلقي لقاح كورونا

صدور ألبوم غير معروف للمغني الراحل برنس

حقول زهرة التوليب في هولندا، واسم توليب 
مشتق من كلمة تولبينت التركية التي تعني عمامة.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تـــســـتـــعـــد الـــمـــمـــثـــلـــة األمـــيـــركـــيـــة 
العمل  لــبــدء  ديــفــيــس  كريستين 
ــال” أو  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــى مـــســـلـــســـل “األفـ ــلـ عـ
سيدور  ــذي  ال الجديد   ،”Deeds“
في إطار كوميديا سوداء ودراما، 
بطلة  البطولة  تشاركها  أن  على 
إلين   ”Grey’s Anatomy“ سلسلة 

بومبيو.
الجديد  المسلسل  بكتابة  ــام  وقـ
)Deeds( المؤلف مايكل دافيدوف 
المقرر أن يدور  )Working(، ومن 
ــجــديــد حـــول ســمــســارة  الــعــمــل ال
عــقــارات يــائــســة )ديــفــيــس(، تبدأ 
عند  بالمخاطر،  محفوفة  رحــلــة 
زوجين  مــع  للتعامل  اضــطــرارهــا 

شابين مدمنين على المخدرات.
المسلسل يدور في إطار كوميديا 
الموقف، جنبا إلى بعض اللقطات 
مختلفة  رؤيــة  ويطرح  الدرامية، 
لقضية اإلدمان التي يقّدمها العمل 
في صورة مغايرة، على الرغم من 

تقديم القضية أكثر من صورة.

التحمت كبســولة “سويوز ام اس 18” 
روســيين  فضــاء  رائــدي  تنقــل  التــي 
وزميلهمــا األميركــي بمحطــة الفضاء 
الدوليــة، في مهمة تكريمية بمناســبة 
الذكرى الســنوية الستين لرحلة يوري 

غاغارين.
ينطلــق  إنســان  أول  هــو  وغاغاريــن 
إلــى الفضاء الخارجــي. وكتبت وكالة 
)روسكوســموس(  الروســية  الفضــاء 
التحمــت  لقــد  “التحــام!  تويتــر  عبــر 
الرحلــة المأهولــة ســويوز ام اس 18 
بنجــاح بالقســم الروســي مــن محطــة 
الفضــاء الدوليــة، بعــد دورتيــن فقــط 

حول األرض”.
وقد انطلق أوليغ نوفيتســكي وبيوتر 
دوبروف من وكالة الفضاء الروســية، 
ومــارك فانــده هــي من وكالــة الفضاء 
األميركية )ناســا(، في مهمة تســتمر 6 

أشهر على محطة الفضاء الدولية.

كريستين ديفيس 
”Deeds“ في

مهمة فضائية 
تكريما لذكرى رحلة 

غاغارين
أكــد رئيــس الجمعيــة الفلكية بجــدة ماجد 
مكتشــًفا  صغيــًرا  كويكًبــا  أن  زاهــرة  أبــو 
حديًثــا ســيعبر بالقــرب من كوكــب األرض 
اليوم الســبت يســمى “GT3 2021”، ويبلغ 
ُقطــره 20 متــًرا. وأشــار إلــى أن الكويكــب 
يتحــرك بســرعة 24.4 كيلومتــر بالثانيــة، 
 104.718.509 مســافة  علــى  وســيقع 
كيلومتــر؛ مــا يعني أنه ســيعبر بســلم، وال 
يوجــد خطــر مــن اصطدامــه بكوكبنــا، كما 
أنــه لــن يكــون مشــاَهًدا بالعيــن المجــردة. 
وأوضح أن الكويكب )GT3 2021( بحجم 
الكويكب نفسه الذي اخترق سماء روسيا 
فــي فبرايــر 2013، وتفــكك علــى ارتفــاع 
عاليــة  طاقــة  منــه  وتحــررت  منخفــض، 
ا، تســبب فــي موجــة صــدم ناتجة من  جــدًّ
االنفجــار فــي الســماء، أدت لتهشــم زجاج 
المبانــي، وإصابات بشــرية بســبب الزجاج 
المتطايــر. وتصــل قطــع صغيــرة مــن تلــك 
األرض  ســطح  إلــى  الفضائيــة  الصخــرة 
وأضــاف  نيزكيــة.  أحجــار  صــورة  فــي 
مــن  تقتــرب  التــي  الصغيــرة  “الكويكبــات 
مدارهــا  يتأثــر  أن  المحتمــل  مــن  األرض 
بجاذبيــة األرض، وهــو تأثيــر يطلــق عليــه 

)مســاعدة الجاذبية(، وتســتخدمه وكاالت 
المركبــات  دفــع  فــي  للمســاعدة  الفضــاء 
الفضائيــة إلــى أماكــن مختلفة فــي نظامنا 
الشمسي”. وأشار إلى أنه تستغل مثل هذه 
الفــرص لتعلُّــم المزيــد حــول الكويكبــات، 
مثــل طبيعة تكوينها؛ فهذه األجســام مثل 
نظامنــا  تشــكُّل  مخلفــات  مــن  الزمــن  آلــة 
الشمسي، وتحتفظ بالكثير من أسرار تلك 
الحقبة، ومن الممكن أن ُتخبرنا بمزيد عن 
أصــل كوكبنا. ولفت إلــى أن مراقبة حركة 
الكويكــب فرصة ممتــازة الختبار القدرات 
الدوليــة علــى اكتشــاف وتعقــب األجســام 
القريبــة مــن األرض، وتقييــم قدرتنــا على 
االســتجابة مًعــا ألي تهديــد حقيقــي فــي 

المستقبل.

“فلكية جدة”: كويكب صغير سيمر قرب األرض اليوم

المسجد النبوي في المدينة المنورة استعدادا لشهر رمضان

حلقــات  تصويــر  أخيــرا  انطلــق 
المسلسل الشهير “Friends” بعد 
التأجيــلت  مــن  طويلــة  فتــرة 
أزمــة فيــروس كورونــا،  بســبب 
فــي خطــوة ينتظرهــا الجمهــور 
حــول العالــم منــذ أكثر من ســنة 
عــن  مــرة  ألول  اإلعــلن  منــذ 
لــم شــمل أبطــال المسلســل مــن 
 ”Friends“ صنــاع  بــدأ  جديــد. 
فــي تصويــره أحداثه بعــد فترة 
التــي  التأجيــلت  مــن  صعبــة 
تصويــر  تعطــل  فــي  تســببت 
الحلقات المنتظره للعمل الشهير 
والتي تــم اإلعلن عن التحضير 
الماضــي،  العــام  بدايــة  فــي  لهــا 
وانتشرت في الساعات األخيرة 
كواليــس  صــور  مــن  العديــد 
ظهــر  إذ  بالمسلســل،  الخاصــة 
النجــم ماثيو بيــري صاحب دور 
خطيبتــه  مــع  بينــج،  تشــاندلر 
المنتجة مولــي هورويتــز وهمــا 
تصويــر  موقــع  إلــى  يتوجهــان 
النســخة الجديــدة مــن مسلســل 
الكشــف  تــم  كمــا   ،”Friends“
عــن صــورة للمــكان الذي ســوف 
يتواجــد فيــه األبطــال مــن أجل 

التصويــر في لحظــات انتظارها 
عشاق العمل منذ شهور طويلة.

اآلن  حتــى   HBO شــبكة 
عــرض  موعــد  عــن  تعلــن  لــم 
الحلقات الجديدة من المسلسل، 
فــي  مــرة  عــرض ألول  والــذي 
مواســم، لكن   10 لمــدة   1994
موقــع  ذكــر  مــا  حســب  علــى 
الحلقــات  عــرض  أن   ”mews“

الجديدة سوف يكون قريبا.

”Friends“ أجواء تصوير الحلقات الجديدة من مسلسل

بــات قطــاع ألعــاب الفيديو في الســويد 
األكثــر تصديًرا بيــن المنتجات الثقافية، 
بفضل نجاحات “كاندي كراش” و ”ماين 

كرافت” وأخيرا “فالهايم”.
األميركيــة  الشــركات  هيمنــة  ورغــم 
واليابانيــة علــى مشــهد ألعــاب الفيديــو 
االســكندنافية  للدولــة  يمكــن  العالمــي، 
التــي يتخطــى عــدد ســكانها بقليــل 10 

ملييــن أن تفتخــر بصناعــة مثيــرة لإلعجاب. وأظهــرت النتائــج الســنوية 
للقطــاع أن ناشــري األلعاب الســويديين حققــوا بالعــام 2019 حجم مبيعات 
يزيد على 2,3 مليار يورو، أي 20 ضعًفا عما كان حجم المبيعات قبل عقد.

وتضاعــف عــدد الشــركات فــي هذا القطاع في الســويد منذ العــام 2014، إذ 
وصل في 2019 إلى 435 يعمل فيها أكثر من 9 آالف موظف، وهذا االتجاه 

عززته جائحة كوفيد 19.
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