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المحّرق - شركة المطار

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

البحريـــن لوقـــود  أعلنـــت شـــركة مطـــار 
الطائرات، عن انتهاء أعمال اإلنشـــاءات 
في مجّمع مســـتودعات وقـــود الطائرات 
بمطـــار البحريـــن الدولـــي وخضـــوع هذا 

المرفـــق المتطـــور للعمليـــات التجهيزيـــة 
المعتادة، وذلك قبل تســـليمه إلى شـــركة 
)بافكـــو( التـــي ســـتتولى مهـــام تشـــغيله 

وصيانته.

للتزويـــد،  بابكـــو  شـــركة  وقعـــت 
شـــركة  مـــع  تعـــاون  اتفاقـــات 
جســـميز،  الفتتـــاح ثالثـــة فـــروع 
لمطاعم المأكوالت الســـريعة في 

محطـــات التزود بالوقـــود التابعة 
منطقـــة  مـــن  كل  فـــي  للشـــركة 
الســـاية بالبسيتين وشرق عوالي 

ومدينة سلمان.

استعدادات لتشغيل “مستودعات وقود الطائرات”

“بابكو للتزويد” توّقع اتفاقات مع “جسميز”

تـــرأس نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيس 
المجلـــس األعلى لتطويـــر التعليـــم والتدريب 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة 

االجتماع رقم )42( للمجلس.
وتـــم أثنـــاء االجتمـــاع اســـتعراض ومناقشـــة 
عدد مـــن التقاريـــر ذات األولوية علـــى أجندة 

اجتماعـــات المجلـــس، وفي مقدمتهـــا التقرير 
الختامي للشركة االستشارية المكلفة بتطوير 

الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم.
وبين مدير الشـــركة االستشـــارية أن المراحل 
المتبقية من المشـــروع، والمقدرة نســـبتها في 
المرحلـــة الثانيـــة بحوالـــي 35 %، بعد اكتمال 

100 % مـــن المرحلـــة األولـــى، ســـوف يبقـــى 
تحـــت إشـــراف اللجنـــة التوجيهيـــة ومكتـــب 

إدارة المشروع.
ووافـــق المجلـــس األعلى علـــى البـــدء بتنفيذ 
الخطة بالشراكة مع جميع المؤسسات المعنية 

بتقديم الدعم لكلية البحرين للمعلمين.

35 % النسبة المتبقية من تطوير هيكل “التربية”
البــدء بخطــة زيــادة الطاقــة االســتيعابية لكليــة المعلميــن

المنامة - بنا

قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمجلس 
خالـــد  االقتصاديـــة،  التنميـــة 
حميـــدان، إن البحرين تســـتقطب 
مباشـــرة  أجنبيـــة  اســـتثمارات 
ضعف معـــدل المتوســـط العالمي 
وأكثـــر من دول الجـــوار. وأضاف 
أّن مخـــزون االســـتثمار األجنبـــي 
في المملكة يبلـــغ 31 مليار دوالر، 
أي ما يعادل نحو 80 % من حجم 

الناتج اإلجمالي المحلي للبحرين 
والمقدر بنحـــو 38.5 مليار دوالر، 
وهـــي نســـبة مرتفعـــة بالمقاييس 

الدولية.
جاء ذلك خالل اإليجاز اإلعالمي 
مركـــز  نّظمـــه  الـــذي  الحكومـــي 
االتصال الوطني أمـــس بالتعاون 
مـــع مجلـــس التنميـــة االقتصادية 
اإليجـــازات  سلســـلة  ضمـــن 
عبـــر  تعقـــد  التـــي  الحكوميـــة 

االتصال المرئي.

البحرين تستقطب استثمارات مباشرة ضعف المتوسط العالمي
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جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الملكة إليزابيث الثانية
بعث عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، برقيتي تهنئة إلى 
صاحبـــة الجاللـــة الملكـــة اليزابيث 
المتحـــدة  المملكـــة  ملكـــة  الثانيـــة 
ورئيســـة  الشـــمالية  وأيرلنـــدا 
الكومنولث؛ وذلك بمناســـبة ذكرى 
عيد ميالد جاللتهـــا، أعرب جاللته 
وســـموه في البرقيتيـــن عن أطيب 
بموفـــور  لهـــا  تهانيهـــم وتمنياتهـــم 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة.

المنامة - بنا

جاللة الملكة اليزابيث الثانيةسمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك

المنامة - بنا

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  تـــرأس 
رئيـــس المجلس األعلـــى لتطويـــر التعليم 
والتدريب ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبارك 

آل خليفة االجتماع رقم )42( للمجلس.
وتم أثناء االجتماع اســـتعراض ومناقشة 
علـــى  األولويـــة  التقاريـــر ذات  مـــن  عـــدد 
أجندة اجتماعات المجلس، وفي مقدمتها 
االستشـــارية  للشـــركة  الختامـــي  التقريـــر 
المؤسســـي  الهيـــكل  بتطويـــر  المكلفـــة 
لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم، إذ قـــدم مديـــر 
االستشـــارية  للشـــركة  اإلقليمـــي  الفـــرع 
عرًضـــا مفصـــاًل تضمن ما حققه المشـــروع 
خالل مســـيرة عامين من العمل المســـتمر 
التربيـــة  وزارة  فريـــق  مـــع  والـــدؤوب 
والتعليـــم ممثـــاًل فـــي اللجنـــة التوجيهيـــة 
التـــي تضم جميـــع شـــركاء التعليم، وفرق 

العمل المنبثقة عنها. 
وقـــد بين مديـــر الشـــركة االستشـــارية أن 
مشـــروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة 
التربية والتعليم قد ســـار بحسب الخطط 
المرســـومة له، وحقـــق وعًيـــا والتزاًما من 
قبـــل منســـوبي وزارة التربيـــة والتعليـــم، 
17 مبـــادرة  تـــم ذلـــك مـــن خـــالل  حيـــث 
أساســـية اعتمـــدت عليهـــا عمليـــة تطويـــر 
الهيـــكل المؤسســـي بما تشـــمله مـــن إعادة 
واإلداريـــة  التعليميـــة  العمليـــات  هندســـة 
وإعادة رســـم الهيـــكل المؤسســـي للوزارة 
بشـــقيه العـــام والتفصيلي، وإعـــادة توزيع 
بالشـــكل  الـــوزارة  وموظفـــي  القطاعـــات 
الـــذي يطـــور من مســـتوى األداء ويســـتند 
إلـــى تقاريـــر تقييـــم القدرات التي شـــملت 
جميـــع قطاعات الـــوزارة، وما تضمنه ذلك 
مـــن إعداد برامج تدريبية للموظفين على 
الدرجتيـــن التعليمية واإلداريـــة، وتطوير 

الهياكل المدرســـية ســـيًرا على نهج أفضل 
الممارسات الدولية في تنظيم المؤسسات 
المدرسية، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية. 
أن  االستشـــارية  الشـــركة  مديـــر  وبيـــن   
مشـــروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة 
التربيـــة والتعليم قد حقـــق أهداًفا حيوية 
لمملكـــة البحرين، من أهمهـــا إعادة تنظيم 
قطـــاع التعليم المبكـــر بجميع مســـتوياته 
ليكـــون تحـــت مظلـــة تنظيميـــة ورقابيـــة 
والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة  هـــي  واحـــدة 
إضافـــة إلى وضع أســـس وطنيـــة لتطوير 
البحرينيـــة  بالقيـــم  وتعزيزهـــا  المناهـــج 
وتاريـــخ البحرين القديم والحديث، فضاًل 
عن تحديد معايير االستراتيجية العددية 
والمهـــارات القرائية بشـــكل مهني، وهو ما 
يعـــزز الممارســـة التعليميـــة داخـــل الصف 
الدراســـي. كمـــا تمكن المشـــروع من وضع 
خطـــة طريـــق واضحـــة لمتطلبـــات البنـــى 
التحتية المدرســـية لعشر ســـنوات قادمة، 
ويشـــمل ذلك تفصيـــاًل لمواصفات إنشـــاء 
وتقســـيم  تمويلهـــا  وخيـــارات  المـــدارس 
مـــن  ذلـــك  وغيـــر  ومكوناتهـــا،  مرافقهـــا 

المبادرات التي تناولها بشكل تفصيلي.
االستشـــارية  الشـــركة  مديـــر  واختتـــم   
العـــرض بتقديـــم الشـــكر للمجلـــس األعلى 
لتطويـــر التعليم والتدريب برئاســـة ســـمو 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه 
المشـــروع من دعم ومساندة من المجلس 
الـــذي كان ركًنـــا أساســـًيا مـــن أركان نجاح 
المشـــروع، مبيًنا أن المراحل المتبقية من 
المشـــروع، والمقدرة نســـبتها في المرحلة 
الثانيـــة بحوالـــي 35 %، بعـــد اكتمال 100 
% من المرحلة األولى، سوف يبقى تحت 
إشـــراف اللجنة التوجيهيـــة ومكتب إدارة 
المشروع، اللذين كانا خير عون في تنفيذ 

خطواتـــه  ومتابعـــة  المشـــروع  مبـــادرات 
ســـتقوم  الشـــركة  أن  مؤكـــًدا  وإنجازهـــا، 
بالتنســـيق مـــع اللجنـــة التوجيهيـــة لتنفيذ 
عـــدد مـــن زيـــارات المتابعـــة المســـتقبلية 
والتحقـــق  العمـــل  ســـير  إلـــى  لالطمئنـــان 
مـــن ديمومتـــه وتحقيـــق أهدافه بالشـــكل 

المطلوب.
رئيـــس  نائـــب  تقـــدم  المناســـبة،  وبهـــذه 
مجلـــس الـــوزراء رئيس المجلـــس األعلى 
بالشـــكر  والتدريـــب،  التعليـــم  لتطويـــر 
والتقديـــر إلى الشـــركة االستشـــارية التي 
قدمـــت أفضل الخبرات الدولية في إعادة 
وكذلـــك  التعليميـــة،  المؤسســـات  هيكلـــة 
اللجنة التوجيهية للمشـــروع وفرق العمل 
المنبثقـــة عنها، مؤكًدا ســـموه أن المجلس 
ســـوف يتابع مـــا تبقى من نســـب اإلنجاز، 
مـــن خـــالل التقاريـــر الدورية التي ســـيتم 
رفعها، معرًبا في الوقت نفسه عن سعادته 
بمـــا تحقق من إنجـــاز للمســـيرة التعليمية 
من خـــالل هـــذا المشـــروع، بالشـــكل الذي 

يخـــدم األهـــداف الحكوميـــة فـــي مجـــال 
التعليم، ويحقـــق المبادرات المعنية ضمن 
اإلطـــار الموحـــد للبرامـــج الحكومية ذات 
األولوية التي تحظى بمتابعة مستمرة من 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
وقـــد اعتمـــد المجلـــس بعـــد ذلـــك التقارير 
المرفوعة من اللجنة التوجيهية لمشـــروع 
تطوير الهيكل المؤسســـي لـــوزارة التربية 
والتعليـــم ومكتب إدارة المشـــروع، والتي 
لخطـــة  النهائـــي  التقريـــر  تقديـــم  شـــملت 
تطويـــر البنـــى التحتيـــة المدرســـية التـــي 
تشـــمل خطـــة لبناء مـــدارس جديـــدة في 
جميـــع المحافظات تراعي النمو الســـكاني 
الطاقـــة  وتوســـعة  الطالبيـــة  والكثافـــة 
االســـتيعابية لعـــدد مـــن المـــدارس القائمة 
التعليميـــة  مرافقهـــا  زيـــادة  خـــالل  مـــن 
وتنفيـــذ خطة صيانة مســـتدامة للمدارس 
لنقـــل  االنتقاليـــة  والخطـــة  المتقادمـــة 

اإلشـــراف علـــى دور الحضانـــات وريـــاض 
والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة  إلـــى  األطفـــال 
حيـــث وافـــق المجلـــس علـــى مـــا ورد في 
هذيـــن التقريرين، ووجـــه برفعهما للعرض 
على اللجنة التنسيقية. كما اطلع المجلس 
هيـــكل  تطويـــر  مســـتجدات  آخـــر  علـــى 
المؤسســـات المدرســـية وانعكاســـات هـــذا 
التطويـــر على أداء المدارس، ووافق على 
اســـتكمال العمـــل لتنفيـــذه بالتنســـيق مـــع 

الجهات ذات العالقة.
الخطـــة  لمناقشـــة  المجلـــس  انتقـــل  ثـــم 
الطاقـــة  بزيـــادة  المعنيـــة  التفصيليـــة 
للمعلميـــن  البحريـــن  لكليـــة  االســـتيعابية 
وتلبيـــة متطلبـــات المـــدارس مـــن إعـــداد 
وتدريب المعلمين، والمرفوعة من مجلس 
إدارة كلية البحريـــن للمعلمين، حيث قدم 
عميد الكلية عرًضا حول تفاصيل الخطة، 
شـــملت البرامـــج التدريبيـــة واألكاديميـــة 
التي ســـتقدمها الكلية، وتقديرات الحاجة 
مـــن الكـــوادر التعليميـــة لصالـــح المدارس 

ســـنوات،  عشـــر  مـــدى  علـــى  الحكوميـــة 
باإلضافة إلى متطلبات التنفيذ، والجدول 
الزمنـــي لذلـــك. وبعـــد مناقشـــة تفاصيـــل 
الخطـــة، وافـــق المجلـــس األعلـــى لتطوير 
البـــدء بتنفيـــذ  التعليـــم والتدريـــب علـــى 
الخطـــة بالشـــراكة مـــع جميع المؤسســـات 
المعنيـــة بتقديـــم الدعـــم لكليـــة البحريـــن 

للمعلمين. 
وبهذه المناســـبة، أكد نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء رئيـــس المجلس األعلـــى لتطوير 
التعليم والتدريب ســـمو الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة أن ما تلقاه كلية البحرين 
للمعلميـــن من دعم ومتابعة، خصوًصا عبر 
زيـــادة موازنتهـــا، يؤكـــد حـــرص الحكومة 
البشـــرية  العناصـــر  فـــي  علـــى االســـتثمار 
للعمـــل  والمدربـــة  المؤهلـــة  البحرينيـــة 
فـــي الميـــدان التعليمـــي، مشـــدًدا على أن 
الخطـــة  تنفيـــذ  يتابـــع  ســـوف  المجلـــس 
التوســـعية للكليـــة بما يخدم ســـير العملية 
التعليميـــة في مملكـــة البحرين وتوجهات 

الحكومة الموقرة في ذلك. 
ثـــم اعتمد المجلس التقارير المرفوعة من 
هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب، والتـــي 
تضمنـــت نتائـــج مراجعـــة ومتابعة تســـعة 
برامج أكاديمية، وقرارات إدراج مؤسسة 
تدريب مهني، وتســـكين ســـبعة وعشـــرين 
الوطنـــي  اإلطـــار  علـــى  وطنًيـــا  مؤهـــاًل 

للمؤهالت.
وفي ختام االجتماع، شـــكر ســـمو الشـــيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة أعضاء المجلس 
فـــي مشـــاريع تطويـــر  العامليـــن  وجميـــع 
التعليـــم والتدريـــب علـــى مـــا يبدونـــه من 
التزام بمتابعة وتنفيذ المشاريع والبرامج 
والمبـــادرات التعليمية والتدريبية، متمنًيا 

للجميع التوفيق والنجاح.

للمتقادمة مــســتــدامــة  ــانــة  صــي وتــنــفــيــذ  ــمــحــافــظــات  ال بــجــمــيــع  ــدارس  ــ مـ ــاء  ــن ب

35 % النسبة المتبقية من تطوير الهيكل المؤسسي لـ “التربية”

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يترأس اجتماع المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب

المنامة - بنا

استقبل وزير اإلعالم علي الرميحي 
فـــي مكتبـــه أمـــس، رئيـــس مجلس 
العقـــاري  التطويـــر  جمعيـــة  إدارة 
البحرينية عـــارف هجرس، بحضور 
أعضاء الجمعيـــة الرئيس التنفيذي 
الـــذوادي  يوســـف  أمـــالك  لشـــركة 
ومديـــر جمعيـــة التطويـــر العقـــاري 

البحرينية حسين درويش.
وخـــالل اللقـــاء، تـــم مناقشـــة ســـبل 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  تعزيـــز 
التطويـــر  وجمعيـــة  اإلعـــالم  وزارة 
والمقترحـــات  البحرينيـــة  العقـــاري 
المقدمة لدعـــم الحركة االقتصادية 

واالستثمارية في مملكة البحرين.

تعريف موحد للمنتج الخليجي على طاولة النقاشتعزيز التعاون بين “اإلعالم” و“التطوير العقـاري”
وزيـــر “الماليـــة” يتـــرأس اجتمـــاع “التعـــاون االقتصـــادي” لمجلـــس التعـــاون

ترأس وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفة االجتمـــاع )113( للجنـــة التعاون 
المالـــي واالقتصـــادي لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 

العربية والذي عقد امس عبر تقنية االتصال المرئي.
وقد رحب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بالوزراء 
أعضـــاء اللجنـــة و األمين العام وجميـــع الحضور، معربًا 
عن شـــكره وتقديره لدولـــة االمارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة علـــى مـــا تـــم إنجـــازه من مشـــاريع وقـــرارات 
خالل فترة ترؤسها للدورة السابقة والى االمانة العامة 

لمجلس التعاون على جهودها في عمل المجلس.
وتـــم خـــالل االجتماع مناقشـــة الموضوعـــات المدرجة 

على جدول األعمال والتي تضمنت آخر توصيات لجنة 
محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، والدراسة 

الوطنـــي  للمنتـــج  موحـــد  تعريـــف  بإيجـــاد  الخاصـــة 
)الخليجـــي( ووضـــع مشـــروع قواعـــد منشـــأ خليجيـــة 
موحـــدة فـــي إطـــار االتحـــاد الجمركي لـــدول المجلس، 

ومبادرات مجموعة العشرين G20 في المسار المالي.
كمـــا تم بحـــث دعم آليـــات تنفيذ قـــرارات العمل المالي 
واالقتصادي المشـــترك ومتابعة ســـير برنامـــج الوحدة 
االقتصاديـــة بيـــن دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
وقـــرارات  توصيـــات  اللجنـــة  اعتمـــدت  كمـــا  العربيـــة، 
محاضر اللجان ذات العالقة والتي أهمها هيئة االتحاد 
الجمركـــي لـــدول المجلـــس، ولجنـــة رؤســـاء ومـــدراء 
الســـوق  المجلـــس ولجنـــة  بـــدول  الضريبيـــة  اإلدارات 

الخليجية المشتركة.

وزير المالية واالقتصاد الوطني يترأس االجتماع

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

سمو الشيــخ عيسى بن سلمــان يزور حاملـــة الطائـرات الفرنسيــة 
أكد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان بـــن حمد 
البحريـــن  مملكـــة  يربـــط  مـــا  علـــى  خليفـــة  آل 
والجمهوريـــة الفرنســـية الصديقـــة مـــن عالقات 
ثنائيـــة وصلت لمســـتويات متميزة في مختلف 
المجـــاالت، منوًهـــا ســـموه بأهمية الدفع بمســـار 
التعـــاون المشـــترك نحو آفاق أرحـــب بما يحقق 
والشـــعبين  للبلديـــن  المنشـــودة  التطلعـــات 

الصديقين.
جـــاء ذلك لدى زيارة ســـموه، مســـاء أمـــس، إلى 
حاملة الطائرات الفرنســـية شارل ديغول بميناء 
لمملكـــة  زيارتهـــا  بمناســـبة  بـــن ســـلمان  خليفـــة 

البحرين حيث كان في االســـتقبال اللواء الركن 
بحـــري مارك اوســـيدات قائـــد حاملـــة الطائرات 

شـــارل ديغول، وقد نقل ســـموه  تحيات وتقدير 
عاهـــل البـــالد القائـــد األعلـــى صاحـــب الجاللـــة 

الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة وولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة إلى الرئيس رئيس الجمهورية الفرنســـية 
الصديقـــة إيمانويـــل ماكرون، مرحبًا ســـموه بهم 
فـــي مملكة البحرين، منوها ســـموه  بدور حاملة 
الطائـــرات الفرنســـية ومســـاهمتها ضمن الجهود 
الدوليـــة فـــي تحقيـــق األمـــن و االســـتقرار فـــي 
المنطقة بالتعاون مع القوات الشقيقة والصديقة 

متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهماتهم.
واســـتمع ســـموه إلـــى إيجـــاز عـــن مهمـــة حاملة 
الطائرات الفرنسية في المنطقة وطبيعة عملها، 
كما قام ســـموه بجولـــه تفقدية على متن حاملة 

الطائرات.

المنامة - بنا



وفـــي تقريـــر لـــه بمناســـبة احتفـــاالت 
االتحـــاد الدولـــي لالتصـــاالت بالذكرى 
للفتيـــات  الدولـــي  لليـــوم  العاشـــرة 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي 
واالتصـــاالت، تحت عنـــوان “ توصيل 
الفتيات وبناء مســـتقبل أكثر إشراًقا”، 
أكـــد المجلـــس األعلـــى للمـــرأة حرصه 
المـــرأة علـــى اإلقبـــال  علـــى تشـــجيع 
مجـــاالت  مختلـــف  فـــي  واإلبـــداع 
التقنية، بمـــا فيها تطويـــر البرمجيات 
حلـــول  وإيجـــاد  البرامـــج  وتصميـــم 
العالميـــة،  التوجهـــات  تحاكـــي  ذكيـــة 
وبمـــا يـــؤدي إلـــى خدمـــة األولويـــات 
التي تتبناهـــا الخطة الوطنية لنهوض 
الفـــرص  كمجـــال  البحرينيـــة،  المـــرأة 
االســـتثمارية والريادية، والتعلم مدى 
الحيـــاة، والخدمات األســـرية، وجودة 
حياة، والتطـــور الوظيفي والخدمات 
المساندة في مجال العمل، إلى جانب 
إدارة اقتصاد المعرفة، وبما يسهم في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واســـتعرض المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
في هـــذا التقرير عددا مـــن المبادرات 
ينفذهـــا  التـــي  النوعيـــة  والبرامـــج 
علـــى  البحرينيـــة  المـــرأة  لتشـــجيع 
دخـــول مجال تكنولوجيـــا المعلومات 
واستكشـــاف  الحيـــوي،  واالتصـــاالت 
الفـــرص الواعـــدة التـــي يوفرهـــا هـــذا 
علـــى  والبنـــاء  الحيـــوي،  المجـــال 
النجاحات البارزة التي حققتها المرأة 

فيه.

المبادرة الوطنية للتوازن بين 

الجنسين في علوم المستقبل

أطلق المجلس األعلى للمرأة “المبادرة 
الوطنيـــة للتـــوازن بين الجنســـين في 
تنظيميـــة  كأداة  المســـتقبل”  علـــوم 
تعمـــل علـــى تســـريع تحقيـــق التوازن 
بيـــن الجنســـين فـــي مجـــاالت علـــوم 
بيـــن  تشـــاركية  بجهـــود  المســـتقبل 
ومختلـــف  الحكوميـــة  المؤسســـات 
ومشـــاركة  العالقـــة  ذات  القطاعـــات 
مقترحـــات  وضـــع  فـــي  المواطنيـــن 
تنفيذهـــا، وهو ما يؤكـــد التزام مملكة 
البحرين في ممارســـة المسار التنموي 
العالمـــي، وترتبـــط المبـــادرة الوطنيـــة 
بمجـــاالت الخطـــة الوطنيـــة خصوصا 
مجال التعلم مدى الحياة، الذي يهدف 

إلعـــداد الجيـــل القـــادم فـــي المراحـــل 
التعليمية ورفـــع قدرتهم على صناعة 

التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وتمثل المبادرة إحدى أبرز نتائج يوم 
المـــرأة البحرينيـــة في مجـــال التعليم 
العالـــي وعلـــوم المســـتقبل فـــي العـــام 
2019، كمـــا وتهدف إلـــى إيجاد البيئة 
المواتيـــة لتهيئـــة وإعـــداد وانخـــراط 
المرأة البحرينية في مجاالت التقنية 

الحديثة وعلومها المختلفة.

المرأة البحرينية وعلوم 
المستقبل

المجلـــس  نظـــم  ذاتـــه،  اإلطـــار  وفـــي 
األعلـــى للمـــرأة وبالتعـــاون مـــع كليـــة 
البحرين التقنية “بوليتكنك البحرين” 
“المـــرأة  ملتقـــى علميـــا تحـــت شـــعار 
فـــي  المســـتقبل”،  البحرينيـــة وعلـــوم 
إطار فعاليـــات يوم المـــرأة البحرينية 
لالحتفـــاء  تخصيصـــه  جـــرى  الـــذي 
بالمـــرأة البحرينية فـــي مجال التعليم 
العالـــي وعلوم المســـتقبل، وتزامًنا مع 
الذكرى المئويـــة للتعليم النظامي في 

البحرين الذي انطلق العام 1919.
وعمـــل هذا الملتقـــى على بيـــان واقع 
مجـــاالت  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
وعلـــوم المســـتقبل، ومناقشـــة طبيعة 
التحديـــات التـــي تواجـــه المـــرأة فـــي 
المجـــال، وتســـليط الضـــوء علـــى دور 
تعزيـــز  فـــي  األكاديميـــة  المؤسســـات 
مشـــاركة المـــرأة فـــي مجـــاالت علـــوم 
جديـــدة  ســـبل  واقتـــراح  المســـتقبل، 
لتعزيز مشاركة المرأة في تخصصات 
وإلقـــاء  واالبتـــكار،  المســـتقبل  علـــوم 
الضوء على نماذج مؤثرة تقدمت في 

مجاالت علوم المستقبل.

هاكثون “تحدي وابتكار”

المصاحبـــة  الفعاليـــات  إطـــار  وفـــي 
ليـــوم المـــرأة البحرينيـــة حينها، أطلق 
المجلس األعلى للمرأة مسابقة علمية 
كأول هاكثون نسائي للمرأة البحرينية 
بعنـــوان “تحـــدي وابتـــكار”، بالتعـــاون 
مـــع كلية البحرين التقنيـــة “بوليتكنك 
البحرين” ومســـرعة األعمال “برينك - 
بتلكو”، بهدف اكتشـــف مواهب المرأة 
البحرينيـــة ورفع قدراتهـــا االحترافية 
والذكيـــة  التقنيـــة  المجـــاالت  فـــي 
المعاييـــر  أفضـــل  وفـــق  والســـحابية 

العالمية.
وتلقـــت المســـابقة حينهـــا العديـــد من 
تطبيقـــات  مـــن  المميـــزة  المشـــاركات 
تقنيـــة ذات عالقـــة بالـــذكاء الصناعي 
والتنبـــؤ  عبـــد  عـــن  واالستشـــعار 
إلـــى  إضافـــة  الطبيعيـــة،  بالكـــوارث 
تطبيقات تعمل على تســـهيل األعمال 
التجاريـــة والمســـاعدة علـــى الترويج 
للمنتجات والخدمات، وأخرى تتناول 
جوانب التوعية والخدمات األســـرية، 
وفـــي مجال التوجيه المهني والتطور 

الوظيفي للمرأة.

تقرير التوازن بين الجنسين في 

مجال التكنولوجيا المالية

صـــدر هـــذا التقريـــر بناء على دراســـة 
األعلـــى  المجلـــس  نفذهـــا  مســـحية 
للمـــرأة بالشـــراكة مع خليـــج البحرين 
للتكنولوجيـــا الماليـــة، بهـــدف قيـــاس 
مـــدى تحقيـــق التوازن بين الجنســـين 
في القطاع بحســـب تجارب العامالت 
والعامليـــن فـــي القطـــاع، وتـــم دعـــم 
خـــالل  مـــن  المســـح  نتائـــج  تحليـــل 

االستناد إلى قواعد البيانات الرسمية 
والتقارير المحلية والدولية المنشورة 
عـــن المبادرات التي تركـــز على تعزيز 
االقتصاديـــة ضمـــن  المـــرأة  مشـــاركة 
القطاعـــات الحيويـــة والواعـــدة، وقد 
مشـــاركة   1024 المســـح  فـــي  شـــارك 
والعامـــالت  العامليـــن  مـــن  ومشـــاركا 
فـــي مجال الخدمـــات المالية، ومجال 
ومجـــال  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
التكنولوجيا المالية من خالل اإلجابة 
علـــى عـــدد مـــن األســـئلة فـــي ســـياق 
التعليـــم والتوظيـــف والمجتمـــع، وبما 
يتواءم مـــع الخطـــة الوطنية لنهوض 

المرأة البحرينية.
ويدعـــم هـــذا التقرير توجـــه المجلس 
للمـــرأة فـــي مواكبـــة خطـــط  األعلـــى 
الدولة لتســـريع التوجه نحو االقتصاد 
الرقمـــي واقتصاد المعرفـــة من خالل 
تشـــجيع مزيد مـــن الفتيات والنســـاء 
علـــى االنخـــراط فـــي مجـــاالت العلوم 
الحديثـــة ومواكبـــة تطـــورات الثـــورة 
الصناعية الرابعة، ويســـاهم في تلبية 
متطلبـــات مبـــادرة المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة للتـــوازن بيـــن الجنســـين فـــي 

مجال علوم المستقبل.

لجنة المرأة في مجال 
التكنولوجيا المالية

ويتبنى المجلس األعلـــى للمرأة لجنة 
نوعية تحت مسمى “المرأة في مجال 
التكنولوجيـــا المالية”، تهدف إلى دعم 
حضـــور المرأة البحرينية في مجاالت 
تنـــدرج  والتـــي  المســـتقبل  علـــوم 
إطارهـــا،  فـــي  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
وتختـــص باقتراح السياســـات العامة 
تنافســـية  ورفـــع  بتشـــجيع  المتعلقـــة 

المـــرأة في مجـــاالت علوم المســـتقبل 
وبشـــكل خـــاص التكنولوجيـــا المالية 
وبما يســـاهم في تحقيق التوازن بين 
الجنســـين في هذا المجـــال، واقتراح 
البرامج والمبادرات النوعية واألنظمة 
المناســـبة لتطويـــر الخدمـــات لتواكب 
احتياجـــات التقدم التقنـــي والتحول 
التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  الرقمـــي 
الماليـــة، واقتـــراح مجـــاالت التطويـــر 
وآليـــات تنظيـــم خدمـــات االحتضـــان 
لتشـــمل  والمحفـــزات  والمســـرعات 
الواعـــدة  اإلبداعيـــة  المشـــروعات 
الماليـــة،  التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي 
إلـــى جانـــب اقتـــراح تطويـــر ضوابط 
ومعايير التمويل لصناديق االســـتثمار 
والمحافـــظ الماليـــة لدعـــم الشـــركات 
التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  الناشـــئة 
الماليـــة، واســـتثمار شـــبكات التوجيه 
واإلرشـــاد في مجـــال ريـــادة األعمال، 
للتوجه نحو قطاعات التقنية الرقمية 

والتكنولوجيا المالية.

تنمية مهارات 1000 فتاة في 

مجال التقنية

وأطلـــق المجلس األعلـــى للمرأة بدعم 
من شـــركة “زين البحريـــن” وبالتعاون 

مع شركة “كليفر بالي” برنامج “مخيم 
التكنولوجيـــا للفتيـــات”، الـــذي يهدف 
إلى تنمية قـــدرات ألف فتاة بحرينية 
أعمارهن بين 8 و14 عاًما على مبادئ 

متنوعة في مجال علوم المستقبل.
ويعمل البرنامج على تطوير المهارات 
التقنيـــة والفنيـــة واكتشـــاف مواهـــب 
المجـــاالت  فـــي  الفتيـــات  وقـــدرات 
الرقميـــة فـــي بيئـــة تفاعليـــة محفـــزة 
لالبتـــكار، إذ تـــم التركيز على عدد من 
لتشـــجعهن  والموضوعـــات  األنشـــطة 
تطويـــر  مجـــال  فـــي  اإلبـــداع  علـــى 
التشـــفير  مثـــل  البرامـــج  وتصميـــم 
الخوارزمـــي  والتفكيـــر  والبرمجـــة 

واألمن الرقمي.
وركز البرنامج على الفتيات في ســـن 
مبكرة بما من شـــأنه معالجـــة الفجوة 
بين المهـــارات المطلوبـــة في مختلف 
المكتســـبة  والمهـــارات  القطاعـــات 
الشـــركات  وربـــط  المـــدارس،  فـــي 
التكنولوجية بالتعليم بطريقة هادفة، 
بالتعـــاون  البرامـــج  تنفيـــذ  ويجـــري 
مـــع عـــدد مـــن المـــدارس الحكوميـــة 
والخاصـــة فـــي البحريـــن إضافـــة إلى 
فتـــح المجال أمـــام األهالـــي الراغبين 

في تسجيل بناتهن فيه.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

مبادرات نوعية عززت حضور المرأة في مجال التقنية واالقتصاد الرقمي
“األعلى للمرأة” يصدر تقريرا بمناسبة الذكرى 10 لليوم الدولي للفتيات في تكنولوجيا المعلومات

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم لدى تكريم الفرق الفائزة بالهاكاثو )أرشيفية(

يواصل المجلس األعلى للمرأة جهوده في مجال دمج المرأة بعلوم المستقبل، وفي مقدمتها العلوم ذات الصلة بالتكنولوجيا، انطالًقا من الرؤية الملكية 
لالســتعداد الكامــل للتعامــل مــع متطلبــات االقتصاد الرقمي، وبما يتســق مع الجهود الوطنية المواكبة للتوجهات المســتجدة في مجــال الرقمنة والعلوم 

الحديثة، والتي أكدتها الرؤية االقتصادية 2030 بزيادة اإلنتاجية واالبتكار وإيجاد فرص عمل جديدة واعدة.

ا من تاريخ البحرين سمو الشيخ ناصر بن حمد: “السارية” يشكل جزًءا مهمًّ
وجه ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة بمضاعفــة الســيارات المقدمــة فــي برنامــج 
المســابقات الشــعبي الســارية الــذي يبث علــى قناة البحريــن، حيث أمر 
سموه بزيادة 6 سيارات بواقع سيارة كل يومين، في إطار دعم سموه 

للبرنامج والنجاحات الكبيرة التي حققها في نسخته الثانية.

جـــاء ذلك خالل الزيـــارة التي قام 
بهـــا ســـموه برفقـــة رئيـــس اللجنة 
المـــوروث  لرياضـــات  البحرينيـــة 
الشـــعبي التابعة للمجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضة  خليفة القعود 
إلى موقع تصوير برنامج السارية 

في القرية التراثية.
وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
حقـــق  البرنامـــج  أن  خليفـــة  آل 
المرجـــوة  األهـــداف  مـــن  العديـــد 
ويسير وفق الخطة التي وضعتها 
لرياضـــات  البحرينيـــة  اللجنـــة 
المـــوروث الشـــعبي وتهـــدف إلـــى 
زيـــادة ثقافـــة المجتمـــع البحريني 
بالمـــوروث  والعربـــي  والخليجـــي 
عليـــه،  والمحافظـــة  الشـــعبي 
خصوصـــا أنـــه يعتبـــر جـــزءا مهمًا 
من تاريخ مملكتنا الغالية وارتبط 

بثقافة أهل البحرين منذ القدم.
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأوضـــح 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن برنامـــج 
الهويـــة  منبـــت  يمثـــل  الســـارية 
تعزيـــز  علـــى  ويبعـــث  الوطنيـــة 

الـــوالء واالنتمـــاء لمملكتنـــا  قيـــم 
توجيـــه  علـــى  الغاليـــة، وحرصنـــا 
اللجنـــة بمواصلة تقديـــم البرنامج 
الهـــادف والناجح ليشـــكل جســـرًا 
من التواصل بيـــن أجيال الماضي 

والحاضر.
ونوه ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة بجهـــود جميـــع طاقـــم 
البرنامج الذي القـــى نجاًحا كبيًرا 
بدليـــل  الماضيـــة  األيـــام  خـــالل 
اإلقبـــال الواســـع علـــى المشـــاركة 
فـــي البرنامج وهو سلســـلة نجاح 
الماضـــي  الموســـم  منـــذ  تحقـــق 
ومازال يواصل شـــق طريقه نحو 
النجـــاح حتـــى وصـــل صـــداه إلى 
ســـموه  مشـــيدًا  العربـــي،  الوطـــن 
بطاقم البرنامج والمقدمين حسن 
والفنانـــة  ونيلـــة جناحـــي  محمـــد 

القديرة سلوى بخيت.
كمـــا التقى ســـموه بالمشـــرف العام 
عيســـى  الســـارية  برنامـــج  علـــى 
المطوع وأشـــاد سموه بجهوده في 

سبيل نجاح البرنامج.

المنامة - بنا

local@albiladpress.com
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سمو محافظ الجنوبية: نهج التواصل ومتابعة احتياجات األهالي أهّم األولويات
أفـــراد  بيـــن  التواصـــل  فـــي إطـــار تعزيـــز 
المحافظـــة  محافـــظ  التقـــى  المجتمـــع، 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي 
بـــن خليفة آل خليفة، عبـــر تقنية االتصال 
المرئي، وجهاء وأعيان وأهالي المحافظة 
الجنوبية وعدد من الضباط والمســـؤولين 
المحافظـــة  مجلـــس  خـــال  وذلـــك 

االفتراضي.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحب ســـمو محافظ 
منوهـــًا  بالحضـــور،  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
بأهمية نهج التواصل مع األهالي لاطاع 
علـــى احتياجاتهـــم وتطلعاتهـــم ومتابعـــة 
تنفيذهـــا بالتعـــاون مـــع الجهـــات المعنية، 
وذلك امتثاالً للتوجيهات الســـديدة لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، ومتابعـــة ولـــي العهـــد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، مؤكدًا 
أن المحافظة تولي اهتمامـــًا بالغًا بمتابعة 

المقدمـــة لألهالـــي  الحكوميـــة  الخدمـــات 
والمقيمين، انطاقًا من مهامها في متابعة 

تنفيذ المشروعات والخطط التنموية.
المحافظـــة  أن  المحافـــظ،  ســـمو  واكـــد 
وزيـــر  توجيهـــات  تنفيـــذ  فـــي  مســـتمرة 
الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة، من خـــال متابعـــة الوضع األمني 
واتخـــاذ اإلجـــراءات االحترازيـــة الازمـــة 
لمكافحـــة جائحـــة كورونـــا، وذلـــك لضمان 
أمـــن وســـامة المواطنيـــن والمقيمين في 
مختلف مناطـــق المحافظة، مثمنًا ســـموه 
الدور البارز والجهود الرامية لرجال األمن 

في تعزيز متطلبات الســـامة والمشـــاركة 
فـــي البرامـــج والمبـــادرات األمنيـــة التـــي 
ســـامة  لضمـــان  المحافظـــة  تحتضنهـــا 
أركان  بمـــا يحقـــق  والمواطنيـــن  األهالـــي 

األمن والسامة في أرجاء المحافظة.
المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  وأوضـــح 

تنتهجهـــا  التـــي  الجهـــود  أن  الجنوبيـــة، 
مـــع  التواصـــل  خـــال  مـــن  المحافظـــة 
المواطنيـــن والمقيميـــن تســـتلزم الوقوف 
على احتياجاتهم واألخذ بمقترحاتهم عبر 
مختلـــف منصـــات التواصل التـــي قدمتها 
المحافظـــة  المحافظـــة، مبينـــًا ســـموه أن 

تّســـخر فريقـــًا متكامـــاً الســـتقبال كافـــة 
مقترحـــات وماحظات األهالي بأســـاليب 
حديثـــة ومبتكـــرة، مؤكـــدًا ســـموه أن نهج 
التواصل ومتابعـــة احتياجات األهالي هو 

أساس عمل المحافظة.
المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  اســـتمع  كمـــا 

الجنوبيـــة لعـــدد مـــن اآلراء والمقترحـــات 
فـــي مختلـــف المجـــاالت التـــي تعـــزز مـــن 
الجانـــب األمنـــي والتنمـــوي والمجتمعـــي 
مـــن قبـــل األهالـــي، منوهـــًا ســـموه علـــى 
المتابعة والتنســـيق المســـتمر مـــع الجهات 
ذات العاقـــة إليصال المقترحـــات البناءة 
التي تســـهم فـــي تحقيق التنمية الشـــاملة 
بمـــا يلبـــي تطلعـــات األهالـــي والمواطنين 

بمختلف مناطق المحافظة.
وفـــي ختـــام المجلـــس االفتراضـــي، عبـــر 
الحضور من أهالي المحافظة عن شكرهم 
وتقديرهـــم لنهـــج التواصـــل الدائـــم الـــذي 
يوليـــه محافظ المحافظة الجنوبية ســـمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
مـــع أهالـــي المحافظـــة، مشـــيدين بحرص 
المحافظة على تعزيز الشراكة المجتمعية 
المبـــادرات  وتنفيـــذ  الوطنـــي  واالنتمـــاء 
الراميـــة إلى توعيـــة كافة أفـــراد المجتمع 
وتحقيق الصورة التنموية المشـــهودة في 

كافة المجاالت.

المنامة - وزارة الداخلية

الزياني يهنئ كبار المسؤولين المعينين في “الخارجية” بالثقة الملكية
استقبل وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، أمس، في 
مكتبه بمقر الـــوزارة، بحضور مســـاعد وزير الخارجية، 
عبـــدهللا الدوســـري، كا مـــن وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
للشـــؤون السياسية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، 
ووكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون القنصلية واإلدارية 
توفيـــق أحمد المنصـــور، والمديـــر العام لشـــؤون وزارة 
الخارجية طال عبدالســـام األنصاري، وذلك بمناســـبة 
صـــدور المرســـوم رقـــم )50( لســـنة 2021 بتعيينهم في 

مناصبهم الجديدة.
وخـــال اللقـــاء، هنأ وزيـــر الخارجيـــة كبار المســـؤولين 
على الثقة الملكية السامية بتعيينهم في مناصبهم في 
وزارة الخارجية، مؤكًدا اعتزازه بالتوجيهات الســـديدة 
والحكيمـــة من لدن عاهل البـــاد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وحرص واهتمام ولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة، لارتقاء بالعمل السياسي والدبلوماسي 
فـــي الـــوزارة لتحقيق العديد مـــن اإلنجازات المشـــرفة 
خدمـــة لمصالـــح مملكـــة البحريـــن، متمنًيـــا لهـــم دوام 

التوفيق والسداد في مهام عملهم الجديد.
مـــن جانبهم، أعرب المعينون عـــن اعتزازهم وتقديرهم 

للثقـــة الملكيـــة الســـامية وشـــكرهم لوزيـــر الخارجيـــة 
لمـــا يوليه مـــن دعم واهتمـــام لجميع منتســـبي الوزارة، 
مؤكديـــن الحرص علـــى العمل بكل تفـــان وإخاص بما 
يســـهم في تعزيـــز العمل الدبلوماســـي وتحقيق أهداف 

السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

المنامة - وزارة الخارجية
المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

أجرى وزير الصناعة والتجارة والســـياحة زايـــد الزياني اتصاال هاتفيا 
مع وزيرة السياحة بدولة إسرائيل أوريت فركاش - هكوهين، تم فيه 
اســـتعراض عـــدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الســـياحي وســـبل 
تطوير التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في إطار 
اتفاقيـــة الســـام التاريخية.وأكـــد الجانبان أهمية مثل هـــذه اللقاءات 
المثمرة التي ســـتنعكس إيجابا على تطور وإنعاش القطاع الســـياحي 
في ظل اســـتقرار المنطقة والتحوالت اإليجابية التاريخية؛ ما يســـهم 
في إنعاش القطاع السياحي بشكل كبير، متطلعين للمزيد من التعاون 

في كا البلدين وفتح المجال أمام االستثمار في القطاع الحيوي.
واســـتعرض الوزيـــر آخر تطورات ومســـتجدات القطاع الســـياحي في 
مملكة البحرين والجهود التي تبذلها الوزارة في ســـبيل تعزيز القطاع 
ورفـــده بالمقومـــات التـــي مـــن شـــأنها االرتقـــاء بالخدمـــات الســـياحية 
وترســـيخ الصـــورة العريقة للمملكة كموقع ســـياحي جـــاذب للزوار من 

المنطقة والعالم.

فتح المجال أمام التعاون السياحي مع تل أبيب

المنامة - وزارة الخارجية المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، أمس، محمـــد أيوب، حيث 
أوراق  مـــن  نســـخة  الزيانـــي  تســـلم 
اعتماده كســـفير لجمهورية باكستان 
مملكـــة  لـــدى  المعيـــن  اإلســـامية 
البحرين.وأكد الزياني عمق العاقات 
تجمـــع  التـــي  الوطيـــدة  التاريخيـــة 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
مـــا  ظـــل  فـــي  اإلســـامية  باكســـتان 
تحظـــى به من دعـــم ورعاية من قبل 

قيادتي البلدين، متمنًيا للسفير دوام 
التوفيق والنجاح في مهمات عمله.

وأعـــرب محمـــد أيـــوب عن اعتـــزازه 
العاقـــات  بـــه  تمتـــاز  لمـــا  وتقديـــره 
الثنائيـــة بين البلديـــن الصديقين من 
متانة وقـــوة، مؤكًدا أنه ســـيبذل كل 
جهـــده مـــن أجـــل توطيـــد العاقـــات 
بهـــا  واالرتقـــاء  المشـــتركة  الثنائيـــة 
على كافة الصعد بما يحقق المصالح 

المشتركة.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، أمـــس، كمـــال القيزاني، حيث 
تسلم الزياني نسخة من أوراق اعتماده 
كســـفير للجمهوريـــة التونســـية المعيـــن 
لـــدى مملكـــة البحريـــن، وذلـــك بحضور 
عبـــدهللا  الخارجيـــة،   وزيـــر  مســـاعد 
الخارجيـــة  وزارة  ووكيـــل  الدوســـري  
للشـــؤون السياسية الشـــيخ عبدهللا بن 
أحمد آل خليفة، والمدير العام لشـــؤون 

وزارة الخارجية طال  األنصاري.

وخـــال اللقـــاء، أعرب وزيـــر الخارجية 
بالعاقـــات  وتقديـــره  اعتـــزازه  عـــن 
األخويـــة المتميـــزة القائمة بيـــن مملكة 
التونســـية  والجمهوريـــة  البحريـــن 
الشـــقيقة، مؤكًدا تطلـــع مملكة البحرين 
واالرتقـــاء  الثنائـــي  التعـــاون  لتعزيـــز 
مســـتويات  إلـــى  الثنائيـــة  بالعاقـــات 
أوســـع بما يحقـــق المصالـــح واألهداف 
المنشودة، متمنًيا للسفير دوام التوفيق 

والنجاح في مهام عمله الدبلوماسي.

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير باكستان وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير التونسي

ضمان أمن 
المواطنين 

والمقيمين بمختلف 
مناطق المحافظة

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
عبداللطيف الزياني، أمس، ايســـن 
الوزيـــر  تســـلم  حيـــث  تشـــاكيل، 
اعتمادهـــا  أوراق  مـــن  نســـخة 
التركيـــة  للجمهوريـــة  كســـفيرة 
البحريـــن. مملكـــة  لـــدى  المعينـــة 

بمســـار  الخارجيـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
تجمـــع  التـــي  الصداقـــة  عاقـــات 
بين مملكـــة البحرين والجمهورية 
عـــن  معرًبـــا  الصديقـــة،  التركيـــة 
اعتزازه وتقديره لما تشـــهده تلك 

العاقـــات مـــن تطـــور ونمـــاء في 
المجاالت كافة.

من جانبها، أعربت ايسن تشاكيل 
عن اعتزازها بتمثيـــل الجمهورية 
مملكـــة  لـــدى  كســـفيرة  التركيـــة 
البحرين، مشيرة إلى تطلع بادها 
لارتقـــاء بعاقـــات الصداقـــة إلى 
مستويات أرحب بما يعود بالخير 
والمنفعة على البلدين والشـــعبين 
لمملكـــة  متمنيـــة  الصديقيـــن، 

البحرين دوام الرفعة واالزدهار.

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفيرة التركية

المنامة - وزارة الخارجية

دشـــن وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف الزيانـــي، أمس، 
عبر تقنية البث اإللكتروني المرئي برنامج “مجالس 
بـــن  محمـــد  أكاديميـــة  تنظمـــه  الـــذي  األكاديميـــة” 
مبارك آل خليفة للدراســـات الدبلوماســـية، بنسخته 
األولـــى، لمنتســـبي وزارة الخارجية وبمشـــاركة عدد 
مـــن ســـفراء الدول الشـــقيقة والصديقـــة المعتمدين 
لـــدى مملكة البحرين، وســـفراء مملكـــة البحرين في 
الخـــارج. وافتتـــح وزيـــر الخارجية أعمـــال البرنامج 
بكلمـــة أعـــرب فيهـــا عـــن شـــكره للجهـــود المتميـــزة 
والمخلصـــة التـــي بذلتهـــا األكاديمية برئاســـة المدير 
التنفيـــذي ألكاديميـــة الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
خليفة للدراســـات الدبلوماســـية الشيخة منيرة بنت 
خليفـــة آل خليفـــة، لتنظيـــم هـــذه المجالـــس التـــي 
ســـتكون بمثابة منصـــة مشـــتركة لتبـــادل الخبرات، 
والرؤى واألفكار، بين نخبة من الدبلوماسيين الذين 

نفتخر باحتضانهم بيننا في المملكة.
وأعـــرب وزيـــر الخارجية عـــن إعجابه بتســـمية هذا 
مملكـــة  فـــي  المجالـــس  ألن  بالمجالـــس،  البرنامـــج 
البحريـــن جزٌء ال يتجزأ مـــن إرثنا الحضاري العريق، 
المجتمـــع،  أفـــراد  لترابـــط جميـــع  وتمثيـــٌل واقعـــٌي 
وتجســـيد لوحدتنـــا الوطنيـــة، مؤكـــدا أن مجالـــس 
البحرينييـــن، وبيوتهـــم، وقلوبهم كذلـــك، كانت على 
الدوام مفتوحة للقريـــب والبعيد، والصغير والكبير، 
بـــدءا من مجالـــس القيادة الرشـــيدة، وامتـــداًدا إلى 

مجالسنا الشعبية واألسرية.
بتدشـــين  اعتـــزازه  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
مجالـــس األكاديميـــة فـــي وزارة الخارجيـــة، التـــي 
ســـوف تمثل كنـــزا من الخبرات والتجـــارب العريقة، 
لنخبـــة مـــن الســـفراء، نتطلـــع فـــي وزارة الخارجيـــة 
للقائهم والسماع منهم ومحاورتهم وتسليط الضوء 
علـــى تجاربهم، مؤكـــدا أن هذه المبـــادرة المحمودة، 

تأتـــي لفتـــح آفـــاٍق جديـــدٍة من الحـــوار، والـــذي هو 
ركيـــزٌة مـــن ركائـــز الصـــات اإلنســـانية والعاقـــات 
الدبلوماســـية علـــى امتـــداد تاريخنا البشـــري. وقال 
وزيـــر الخارجيـــة إن الدبلوماســـية البحرينيـــة تضع 
نصـــب عينيهـــا ركائز أساســـية هي الســـام والتنمية 
المســـتدامة وحقـــوق اإلنســـان، ولطالمـــا كان الحوار 
بيـــن األمـــم والشـــعوب ســـبيلنا فـــي تحقيـــق هـــذه 
األهداف الدبلوماســـية، مؤكـــًدا أن وزارة الخارجية 
تســـعى من خال هذه المجالس إلـــى توطيد الصلة 
ومد جسر التفاهم بين أعضاء البعثات الدبلوماسية 
فـــي مملكـــة البحريـــن ومنتســـبي وزارة الخارجيـــة. 
وأِمـــل وزيـــر الخارجيـــة بـــأن تكـــون هـــذه المجالس 
فاتحة خيٍر لمزيٍد من التعاون المشـــترك بين أعضاء 
وأن  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الدبلوماســـي  الســـلك 
تكـــون للدبلوماســـيين البحرينييـــن معيًنا الكتســـاب 
الخبـــرة والمعرفـــة والدراية المهمة لصقـــل القدرات 

واالرتقـــاء بالعمـــل الدبلوماســـي. من جهتهـــا، أكدت 
المديـــر التنفيـــذي ألكاديميـــة محمـــد بـــن مبـــارك آل 
خليفة للدراســـات الدبلوماســـية، أن الهدف من هذه 
المجالـــس هـــو خلـــق منصـــة لتبـــادل اآلراء واألفكار 

فـــي داخـــل الوســـط الدبلوماســـي، وذلك فـــي إطار 
تعزيز العاقات مع البعثات الدبلوماسية في مملكة 
البحرين، وتحقيقا لاســـتفادة من خبرات الســـفراء 

العريقة في الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

ـــرات والمعرفـــة رفـــد الدبلوماســـيين البحرينييـــن بالخب

وزيـر الخارجيـة يدشـن برنـامـج “مجـالس األكاديمية”

وزير الخارجية يدشن برنامج )مجالس األكاديمية( 

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحريـــن 
عـــن بالـــغ األســـى واألســـف لمقتـــل رئيس 
جمهورية تشـــاد إدريس ديبي إنتو، معربة 
عن خالص التعازي والمواســـاة إلى أســـرة 
الرئيـــس الراحـــل وإلـــى شـــعب جمهوريـــة 

تشاد الصديق.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة تضامـــن مملكة 
البحريـــن مـــع جمهوريـــة تشـــاد وشـــعبها، 
ودعمهـــا لكافة الجهـــود المبذولـــة للتهدئة 
وعـــدم التصعيـــد وتعزيـــز الســـلم األهلـــي 
بمـــا يصـــون مصالـــح ومقـــدرات الشـــعب 
التشـــادي، ويحقـــق تطلعاته نحو الســـام 
والنمـــاء واالزدهـــار، داعيـــة كافـــة أطراف 
الصـــراع إلى اللجوء إلى الحـــوار للتوصل 
إلـــى حلـــول للخافـــات بالطـــرق الســـلمية 

حفاظا على أمن واستقرار الباد.

البحرين تعرب عن 
بالغ األسى لمقتل 

رئيس تشاد

إصرار نزالء على البقاء بغرفهم عرقل تقديم الخدمات االعتيادية لهم
“التظلمات”: ال صحة للمزاعم واالدعاءات بشأن الحرمان من االتصال أو اإلخفاء القسري

أعلنت األمانة العامة للتظلمات أنها تلقت مؤخرا عددا 
مـــن طلبـــات المســـاعدة مـــن ذوي وأهالي نـــزالء بمركز 
اإلصاح والتأهيل بجو، بشـــأن االستفسار عن أوضاع 
هـــؤالء النـــزالء وطلـــب إجراء اتصـــاالت معهـــم، وفي 
ســـياق متصل، فـــإن األمانة العامـــة اطلعت كذلك على 
مـــا جاء في تصريـــح اإلدارة العامة لإلصاح والتأهيل 
يـــوم الســـبت الماضـــي 17 أبريـــل الجاري بشـــأن اتخاذ 
إجراءات أمنية وقانونية بحق عدد محدود من النزالء 
المخالفيـــن، الذيـــن قامـــوا “بإغاق الممـــرات ورفضهم 
دخـــول العنابـــر ومخالفتهـــم التعليمـــات الصـــادرة فـــي 
هـــذا الشـــأن، مما أدى إلى تعطيلهـــم الخدمات المقدمة 
ومن بينها االتصاالت والرعاية الصحية لنزالء آخرين، 

وكذلك التأثير على سير العمل”.
والمهنـــي  القانونـــي  واجبهـــا  أدائهـــا  منطلـــق  ومـــن 
واســـتجابة للطلبـــات المقدمـــة مـــن ذوي النـــزالء، فإن 
األمانـــة العامـــة للتظلمـــات قامـــت بمتابعة مـــا ورد في 
طلبات المساعدة المقدمة لها من خال منهجية العمل 
المتبعـــة لديهـــا والتي تســـتند إلـــى األدلـــة والمعلومات 
الواقعية ومن خال وســـائل اإلثبات التي يعتمد عليها 

والتســـجيات  المراقبـــة،  كاميـــرات  تســـجيات  مثـــل 
المرئيـــة األخرى )تســـجيات فيديو(، حيـــث قام فريق 
من األمانـــة العامة بزيارة إلى مركز اإلصاح والتأهيل 
بجـــو، واطلع على المســـتندات والوثائـــق اإلدارية ذات 
الصلـــة، كمـــا اســـتمع إلى إفادة عـــدد من الشـــهود، وقد 
تبيـــن قيام بعض النـــزالء في عدد محدود من “العنابر” 
بأعمال شـــغب داخل الغرف “الزنازيـــن” القاطنين فيها 
رافضيـــن تنفيـــذ التعليمـــات والتوجيهـــات التنظيميـــة 
والقانونيـــة، ومصريـــن على البقاء داخـــل هذه الغرف، 
األمـــر الذي شـــكل خطورة على هؤالء النزالء أنفســـهم 
أوال ثم على طاقم المكان من أفراد األمن وغيرهم من 
الطواقم اإلدارية المســـاندة ثانيا، وعطل كذلك تقديم 
الخدمـــات االعتياديـــة لهـــم مثل إجـــراءات االتصاالت 

الهاتفيـــة والمرئيـــة، باإلضافة إلى ذلك، فـــإن عددا من 
هـــؤالء النـــزالء رفضـــوا الخـــروج مـــن الغـــرف وإجراء 
االتصاالت بشكل طوعي، علًما بأن عددا آخر استجاب 
للنصائـــح التـــي وجهتهـــا لهـــم إدارة المركـــز بنـــاًء على 
الطلبات المقدمة لألمانة العامة للتظلمات بشأن إجراء 
اتصاالت مع ذويهم وطمأنتهم على أوضاعهم وبالفعل 

تلك أجروا االتصاالت.
وبشـــكل عـــام، فإن األمانـــة العامة للتظلمـــات تؤكد أنه 
ال صحـــة للمزاعـــم واالدعاءات بشـــأن حرمان عدد من 
النـــزالء مـــن االتصال أو إخفائهم قســـريا، وأن ما جرى 
من بعض النزالء وعرقل خدمة االتصال، كان في عدد 
محدود من “العنابر” أما بقية النزالء في جميع المباني 
و”العنابـــر” والغرف األخـــرى، فإن ظروفهم المعيشـــية، 
والخدمات المقدمة لهم، ومنها االتصاالت تسير بشكل 
طبيعي واعتيادي، ومنهـــم نزالء آخرون تقدم ذووهم 
أيضـــا بطلبـــات مســـاعدة لاستفســـار عـــن أوضاعهـــم 
وتمكنـــوا كذلـــك مـــن إجـــراء اتصـــاالت معهـــم، وقـــد 
تواصلت األمانة العامة للتظلمات مع األشخاص الذين 
تقدمـــوا إليها بطلبات مســـاعدة في الموضوع الســـابق 

ذكره وأبلغتهم بما خلصت إليها تحقيقاتها فيه.

المنامة - أمانة التظلمات

المنامة - مكتب النائب عمار قمبر

أكد النائب عمار قمبر أن مخالفات 
لســـامة  تهديـــًدا  تشـــكل  البنـــاء 
البحرينيـــة،  األســـرة  واســـتقرار 
نظـــًرا لمـــا قد تســـببه مـــن حوادث 
وتصدعـــات  الميـــاه،  كتســـربات 
الحرائـــق  عـــن  ناهيـــك  الجـــدران، 
المتكـــررة، مشـــدًدا علـــى ضـــرورة 
واســـتصدار  بالقوانيـــن  االلتـــزام 
الرخـــص المطلوبـــة قبـــل مباشـــرة 
لتجنـــب  وذلـــك  البنـــاء،  عمليـــات 

الوقوع في المخالفات.
وأشـــار قمبـــر، في بيـــان أمس، إلى 
أن وزارة اإلســـكان قامـــت بتوفير 
نماذج هندسية وفنية عدة لجميع 
المنتفعيـــن، وذلك لضمان توســـعة 
وحداتهـــم الســـكنية دون اإلضرار 
بهـــا، والحفاظ عليهـــا ألطول فترة 
ال  الـــوزارة  أن  مؤكـــًدا  ممكنـــة، 
تعـــارض حـــق المنتفع في توســـيع 
وحدته، بل تســـعى لمساعدته في 

تجنب مخاطر البناء المخالف.

وقال إن الحاجة إلى التوســـعة أو 
التعديل علـــى الوحدة اإلســـكانية 
أمـــر حتمي لبعـــض األســـر الكبيرة 
ذات االحتياجـــات المختلفـــة، لكن 
مع ضرورة أن تتماشـــى التوســـعة 
مـــع القوانيـــن واالشـــتراطات التي 
سبق للمنتفع التعهد بعدم اإلخال 
بها، ُمشيًدا بالمحاضرات التوعوية 
وزارة  تقدمهـــا  التـــي  والتعريفيـــة 
اإلســـكان قبل توقيع عقود تسليم 
الوحدات الســـكنية، والتي تشـــرح 
الفنيـــة  الجوانـــب  كافـــة  خالهـــا 

والقانونية الواجب اتباعها.

قمبر: تقيدوا باشتراطات البناء حفاًظا على سالمتكم

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس، بمكتبـــه بالـــوزارة، ســـفير ماليزيا لدى 

مملكة البحرين أجوس سليم بن حاجي يوسف.
وخال االجتماع، رحب الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة بســـفير 
ماليزيـــا، مشـــيًدا بعمـــق العاقـــات الوطيـــدة والوثيقـــة التـــي تجمع 
بيـــن البلديـــن الصديقين في جميع المجاالت، مؤكـــًدا حرص مملكة 
البحريـــن علـــى تعزيـــز عاقـــات التعاون والتنســـيق مـــع ماليزيا، بما 
يحقـــق المنافـــع والتطلعـــات المشـــتركة، متمنًيـــا للســـفير التوفيـــق 

والسداد في مهام عمله.

بحث مجاالت التعاون الثنائي مع ماليزيا

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشـــؤون السياسية الشـــيخ عبدهللا 
بن أحمد آل خليفة، أمس، في مكتبه 
بالوزارة، مع سفير المملكة المتحدة 
لدى مملكة البحرين رودي دراموند. 
الشـــيخ  رحـــب  االجتمـــاع،  وخـــال 
عبـــدهللا بن أحمد آل خليفة بســـفير 
المملكة المتحدة، مشـــيًدا بالعاقات 
التاريخيـــة والمتميـــزة التـــي تجمـــع 

بيـــن البلدين الصديقين، وما تتســـم 
بـــه من متانة وقوة في ظل الحرص 
المتبـــادل علـــى تعزيزهـــا وتنميتهـــا 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، معرًبـــا عن 
ارتياحه للنتائـــج الطيبة واإليجابية 
التـــي تمخضت عـــن اجتمـــاع فريق 
العمل البحريني البريطاني المشترك 
بما يصب في صالح تحقيق المنافع 

والتطلعات المشتركة.

العالقات مع المملكة المتحدة تتسم بالمتانة

“التايمز العالمي” يتوج “األهلية” بالمركز األول بالبحرين
الـــدول مختلف  ــن  م مــخــتــارة  جــامــعــة   1115 أفــضــل  بــيــن  ــن  م

فـــي إنجاز عالمـــي كبير على المســـتوى 
الجامعـــة  تبـــوأت  والعربـــي،  المحلـــي 
األهليـــة موقعـــا متقدمـــا بيـــن جامعات 
العالم بحســـب التصنيف الســـنوي الذي 
 Times( تنشره مؤسسة التايمز العالمية
Higher Education Impact Rank-
الجامعـــة  تقـــدم  أظهـــر  والـــذي   ،)ings
بحصولهـــا علـــى المركـــز +101 مـــن بين 
مـــن  مختـــارة  جامعـــة   1115 أفضـــل 
مختلـــف دول العالم هي األعلـــى تأثيًرا 
وتحقيًقا ألهـــداف التنمية المســـتدامة، 
لتكـــون الجامعة األهلية باإلنجاز األولى 
محليا والثالثة عشـــر عالميا في مؤشـــر 
أهـــداف  إلـــى  التعليـــم اســـتناًدا  جـــودة 
لألمـــم  التابعـــة  المســـتدامة  التنميـــة 

المتحدة.
ويأتـــي اإلنجاز في إطـــار تنامي اهتمام 
التنميـــة  بأهـــداف  األهليـــة  الجامعـــة 
تحقيـــق  فـــي  ونجاحهـــا  المســـتدامة 
شـــراكات واســـعة في هذا المجـــال، بما 
يتســـق مع الرؤيـــة االقتصاديـــة لمملكة 
جعـــل  إلـــى  الهادفـــة   2030 البحريـــن 
مملكة البحرين في موقع ريادي متقدم 
فـــي مختلـــف الخدمات ســـيما خدماتها 

التعليمية.
وبهذه المناســـبة، أكد الرئيس المؤسس 
رئيـــس مجلس األمنـــاء عبدهللا الحواج 
أن اإلنجاز الكبير يدعو للفخر واالعتزاز 
وهـــو ليـــس إنجـــاز الجامعيـــة األهليـــة 
بأساتذتها وطلبتها منفردين وإنما إنجاز 
يرجـــع فضله فـــي المقـــام األول للقيادة 
الحكيمة، فلم يكـــن للجامعة األهلية أن 
تتبوأ هـــذه المكانة العالميـــة لوال الدعم 
والرعايـــة والمســـاندة والتوجيـــه الـــذي 
تتلقـــاه مـــن لـــدن عاهـــل البـــاد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
خليفة، وولـــي العهد نائب القائد األعلى 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ومـــن مختلـــف الـــوزارات والمؤسســـات 
الحكوميـــة وفي مقدمتها وزارة التربية 

والتعليم ومجلس التعليم العالي.
وأكـــد الحواج أن تحقيـــق الجامعة لهذا 
التميـــز ما هـــو إال نتيجة لجهـــد جماعي 
ســـاهم فيه جميع منتسبي الجامعة من 
األكاديميين واإلداريين وكذلك الطاب 
الجامعـــة  قامـــت  حيـــث  والخريجيـــن 
بالعديـــد مـــن األنشـــطة المتنوعـــة فـــي 
ونجحـــت  المســـتدامة  التنميـــة  مجـــال 
فـــي دمـــج العديـــد مـــن أهـــداف التنمية 
المســـتدامة التي تتبناهـــا منظمة األمم 
المتحدة في مناهج الجامعة التعليمية.

وأشـــار إلـــى أن الجامعـــة تســـعى دائمـــا 
إلى المضـــي قدما للوصول إلى العالمية 
بتحســـين جـــودة مخرجاتهـــا التعليمية 
والبحثيـــة والخدميـــة لمـــا لـــه مـــن أثـــر 
كبير في ســـمعتها األكاديمية والترويج 
لمملكـــة البحريـــن بشـــكل عـــام بوصفها 
للتعليـــم علـــى مســـتوى  مركـــزا رياديـــا 

المنطقة.
مـــن جهته هنـــأ رئيس الجامعـــة األهلية 
منصور العالي جميع منتســـبي الجامعة 
أن  إلـــى  منوهـــا  باإلنجـــاز،  وشـــركائها 
التصنيف هو أحـــد إصدارات تصنيفات 
والتـــي  البريطانيـــة  التايمـــز  مؤسســـة 
تصدرها ســـنويا لمقارنة أداء الجامعات 
عالميـــا بحيـــث يتـــم قيـــاس فاعلية كل 
جامعـــة وأدائهـــا فيما يتعلـــق بكل هدف 
للتنميـــة  المتحـــدة  مـــن أهـــداف األمـــم 
المستدامة، مثل التعليم الجيد، والعمل 
الائـــق ونمو االقتصاد، والحد من أوجه 

عدم المساواة.
كمـــا أن تصنيـــف التأثيـــر يظهـــر التـــزام 

المؤسســـة الخاضعـــة للتصنيـــف بدعـــم 
التابعـــة  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
التعليـــم  مجـــال  فـــي  المتحـــدة  لألمـــم 
والبحث العلمـــي ونقل المعرفة، وكذلك 

تجسيدها في ممارساتها الداخلية.
لضمـــان  الرئيـــس  مســـاعدة  ونوهـــت 
الجـــودة والتخطيـــط الدكتـــورة أحـــام 
لخطـــط  اإليجابـــي  بالمـــردود  حســـان 
واســـتراتيجيات مجلس التعليم العالي 
وأمانتـــه العامـــة فـــي تحقيق مثـــل هذا 
اإلنجـــاز، وكذلك التغذيـــة الراجعة التي 
تقدمهـــا هيئة جـــودة التعليم والتدريب 
فـــي هـــذا المجـــال. كمـــا وأشـــارت إلـــى 
التـــي حظيـــت بهـــا  الدعـــم والمســـاندة 
الجامعـــة مـــن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
وخصوصا في رســـم سياســـات وخطط 

وأنشطة تكافؤ الفرص بين الجنسين.
ومـــن جهتهـــا، أكـــدت المديـــر التنفيـــذي 
واالعتماديـــة  الجـــودة  ضمـــان  لمركـــز 
بالجامعـــة األهليـــة إســـراء الظاعـــن أن 
هـــذا التقدم الذي تحـــرزه الجامعة يأتي 
ضمـــن سلســـلة النجاحـــات التـــي توالت 
للجامعـــة مؤخرًا وأظهرتهـــا التصنيفات 
 QS العالميـــة المرموقة مثـــل تصنيف الـ
للجامعـــات، مشـــددة علـــى أن الجامعـــة 
إســـتراتيجية  خططـــًا  تتبنـــى  األهليـــة 
تؤهلهـــا لبلـــوغ العالميـــة فـــي التعليـــم، 
المســـتقبل  نحـــو  الخطـــى  تركيـــز  مـــع 
واالنخراط فـــي عالم الثـــورة الصناعية 
الرابعة، بما ينســـجم مع تطلعات الرؤية 
االقتصادية 2030 ويتكامل مع الجهود 
المشـــهودة للحكومـــة الموقـــرة في هذا 

االتجاه.
والتضحيـــات  “الجهـــود  بـــأن  وقالـــت 
التـــي قدمها منتســـبو الجامعـــة األهلية 
مـــن أكاديمييـــن وإدارييـــن خاصـــة في 
فرضتهـــا  التـــي  االســـتثنائية  الظـــروف 
الجائحة أسهمت في نشر ثقافة الجودة 
والتميـــز فـــي الجامعة، األمـــر الذي مكَّن 
الجامعة من بلوغها لمستويات متقدمة 

محليًا وعالميًا”.
قـــد  المتحـــدة  األمـــم  منظمـــة  وكانـــت 
أدرجت الجامعة األهلية ضمن شركائها 
في أهداف التنمية المســـتدامة، تقديرا 
مـــن المنظمة وبرنامجها اإلنمائي لريادة 
الجامعـــة في مجـــال الجـــودة ونجاحها 
مؤخـــرا في تنفيـــذ التعليـــم اإللكتروني 
التفاعلي في أعقاب جائحة كوفيد 19، 
فضـــا عـــن جهـــود الجامعة المشـــهودة 
في تقديـــم تعليم عصري وتعزيز تكافؤ 

الفرص.
ويعـــد هـــذا اإلنجـــاز إضافـــة كبيـــرة إلى 
سلسلة اإلنجازات التي حققتها الجامعة 
فـــي األعوام األخيـــرة، وأهمها الحصول 
علـــى االعتمـــاد المؤسســـي مـــن مجلس 
التعليم العالي، وتصدرها قوائم الجودة 
المؤسســـية والبرامجية بحســـب تقارير 
المراجعـــة الصـــادرة عـــن هيئـــة جـــودة 
التعليـــم والتدريـــب، وتصدرهـــا مواقـــع 
متقدمة في تصنيـــف كيو إس العالمي، 
فضا عن شراكتها المتميزة مع عدد من 
أعرق الجامعات العالمية وأهمها جامعة 
جـــورج  وجامعـــة  البريطانيـــة  برونيـــل 

واشنطن األميركية.
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أحالم حسان إسراء الظاعن  منصور العالي عبدالله الحواج

عمار قمبر

تنفيذ ورشة تدريبية للمرخص لهم بجمع المال
ــل اإلرهـــــــاب ــ ــوي ــ ــم ــ ــل األمــــــــــوال وت ــسـ ــر غـ ــظـ ــف بــــــإجــــــراءات حـ ــريـ ــعـ ــتـ الـ

نظـــم مكتـــب قيـــد طلبـــات جمـــع المـــال لألغـــراض الدينيـــة مؤخرا 
الورشـــة التدريبيـــة الدوريـــة للمرخص لهـــم بجمع المـــال لألغراض 
الدينية، ويأتي تنظيم الورشة التي أقيمت )عن بعد(، ضمن الحملة 
التوعوية التي أطلقها مكتب جمع المال مطلع أبريل الجاري، تحت 

وسم #جمع_التبرعات_التزام_ومسؤولية.
وتم خال الورشـــة التعريف بالمراســـيم والقرارات الصادرة بشـــأن 
تنظيـــم جمـــع المال لألغـــراض العامة، من قبل عضـــو المكتب خالد 
القحطانـــي، حيـــث أوضـــح القحطاني أنـــه طبقا للمرســـوم رقم )8( 
لســـنة 2021م، يختـــص المكتب بإصدار التراخيـــص لصالح األفراد 
لألغـــراض الدينيـــة فقط، كما تم عرض أبـــرز المواد التي نص عليها 
المرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2013 والقرار رقم )47( لسنة 2014 
باصدار الائحة التنفيذية للمرســـوم رقم )21( لســـنة 2013 بتنظيم 
جمـــع المال لألغراض الدينية، وإلتزامات المرخص لهم بجمع المال 

لألغراض الدينية إلنفاذ قانون جمع المال.
وحـــول مبادئ إعداد التقارير الماليـــة لتراخيص جمع المال أوضح 

عمـــار عبدالملك وهـــو عضـــو مكتب جمـــع المال لألغـــراض الدينية 
ضـــرورة التـــزام المرخص له بجمع المال لألغـــراض الدينية على ما 
نصت عليه المادة رقم )13( من القرار رقم 47 لســـنة 2014 بإصدار 
الائحة التنفيذية للمرســـوم بقانون رقم )21( لسنة 2013 بأنه على 
المرخـــص له بجمـــع المال أن يقـــدم تقريرا يبين فيـــه كل ما يتعلق 
بالمـــال المتبـــرع به من حيث إنفاقه في الغـــرض المتبرع من أجله، 
ويرفق بالتقرير كشف يتضمن اسم أو صفة المتبرع والمستفيدين 
مـــن المتبرع وبياناتهم ومدى حاجتهم للمال، كما تم عرض نموذج 

التقرير المالي المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض.
كمـــا تطرق محمد أحمد عضو المكتب إلى تحديد وتحليل وتقييم 
المخاطـــر، والتعريـــف بغســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، موضحا 
االلتزامـــات المتعلقـــة بإجـــراءات حظـــر غســـل األمـــوال ومكافحة 
تمويـــل اإلرهـــاب فـــي أعمـــال المرخـــص له بجمـــع المـــال لألغراض 
العامـــة، وحظـــر التعامـــل مع األشـــخاص أو الكيانـــات المدرجة في 
قوائـــم اإلرهاب، كما تم اســـتعراض القـــرار الصادر مؤخرا من  وزير 
العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف رقم )29( لســـنة 2021 بهذا 

الشأن.
من جهتها، قالت عائشة  نور وهي مرخص لها بجمع المال لألغراض 
الدينيـــة مـــن قبـــل األفـــراد: أصبحـــت أعمـــل فـــي جمـــع التبرعـــات 
بأريحيـــة وشـــفافية؛ كوني أحمـــل ترخيصا من مؤسســـة حكومية، 
كما أن التصريح ســـاهم في تســـهيل عملية التواصل مع المتبرعين 
والمســـتفيدين والجهـــات ذات العاقـــة مثـــل المصـــارف المحليـــة، 
فضا عن إمكان اإلعان عن جمع التبرعات دون أية مخاوف، هذا 
باإلضافة إلى التعاون الدائم والمستمر من قبل أعضاء المكتب في 

استقبال االستفسارات، في حال تعرض المرخص له ألية عقبات.
وأوضحـــت نـــور بأن الـــدورة التي نظمهـــا مكتب قيـــد طلبات جمع 
المال لألغراض الدينية، بينت حقوق وواجبات المرخص له، وطرق 
االستفادة من الترخيص تفاديا للتعرض ألية مخالفات، إلى جانب 
أهميـــة جمـــع المال ودوره فـــي مكافحـــة تمويل اإلرهـــاب وحماية 
المجتمـــع، وإبراز الصورة الحضارية المتقدمة لمملكة البحرين، من 
حيـــث التحلي بالمســـؤولية الوطنية وعدم التعاون مع األشـــخاص 

والكيانات المدرجة في قوائم اإلرهاب.

المنامة - وزارة العدل



  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

دينار �������
بمناسبة شهر رمضـان 

ولمــــــــدة محدودة جــــــــــــــــًدا  ..

Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license

3
23 
A

36700722
علي ضيف

39752929
دكتور محمد

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

جنوســـــان

الطوابق

25111 4
موقفحماممطبخالصالةالغرف

فلل شــارع النخيل
N a k h e e l  V i l l a s

عرض خاصــــ 

القيد: 27930    -    التاريخ: 2021-4-15
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

)CR2021 -62558 (  إعالن رقم
بشٔان تصفية ونقل ملكية الشركة ٕالى مٔوسسة فردية

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها الســادة ٔاصحاب 
شــركة شــركة الفرســان للمقــاوالت ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 27930 الــى كل الفــروع 
الشــركة ، طالبيــن تصفيــة الشــركة وحلهــا، ونقــل ملكيتهــا لتصبــح المٔوسســة الفرديــة بهــذا يعلن 
المصفــي ٔان ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من قانــون الشــركات التجارية 
البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، و عمــال بنــص المــادة 335 من قانون 
الشــركات يدعو المصفي جميع دأيني الشــركة ٕالى تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمســتندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: فيصل السيدمصطفى جاسم احمد
Aaccounts@alascobh.com     -      36644442

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

CR2021- 59903 إعالن رقم 
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
  اســـــــم التاجـــــــــــر:    منير حسن محمود حسين 

االسم التجاري الحالي:  بوبليشوز للعصائر الصحية 
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم وشواية موزو

 قيد رقم: 08-47031

القيد   123952
التاريخ   2021/4/20

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   0000   لسنة ٢٠٢١
بشأن تغيير اسم شركة ستريف فتنيس ستديو تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
شــركة ســتريف فتنيــس ســتديو تضامــن بحرينيــة المســجلة بموجــب القيــد رقم 
123952 ، طالب تغيير االسم التجاري من شركة ستريف فتنيس ستديو تضامن 
بحرينية الى بروبرتي هانترز شركة تضامن بحرينية فعلى كل من لديه اعتراض 
التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خــالل مدة خمســة عشــر يــوم يوما من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2021- 63783   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقــدم إلينــا محمــود محمــد علــي حســن علــي محمــد علــي بطلــب تحويــل المحــل 
التجاري التالي : إلى السيدة مريم يوسف عبدهللا احمد ابوادريس

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

رقم القيد : 1-39448
االسم التجاري : مدينة الفواكه للخضروات والفواكه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   54945   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

  شركة العربي لتاجير المعدات الثقيله فرع من شركة اجنبية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد عبــد العزيــز بــن صالــح بن محمــد العريفــج       باعتباره المصفــي القانوني 
مــن شــركة اجنبيــة بحرينيــة  فــرع  الثقيلــه  المعــدات  لتاجيــر  العربــي  لشــركة   
،المسجلة كشركة تضامن بحرينية بموجب القيد رقم   1 - 79414 ، طالبا إشهار 
إنتهــاء أعمــال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، 
و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001 .

القيد : -3 120527
التاريخ : 2021/4/21

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   0000   لسنة 2021
بشأن تغيير اسم شركة فيضان الدعاية واإلعالن ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
شركة فيضان الدعاية واإلعالن ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 3 -  1205273، 
طالــب تغييــر االســم التجــاري مــن شــركة   فيضــان الدعايــة واإلعــالن ذ.م.م الى 
فاشــون ســبا تريدينــج ذ.م.م فعلــى كل مــن لديه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلى 

اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إعالن بحل و تصفية شركة
شركة الحديقة الوردية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 120841

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة الحديقــة الورديــة ذ.م.م المســجلة بموجــب 
القيد رقم 120841 ، بتصفية الشركة اختيار و تعيين السادة / حسن احمد علي 
عبدالرســول مصفيــا للشــركة. بهــذا يعلن المصفي أن ســلطة المديريــن قد انتهت 
وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم 
بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو 
المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان:
حسن احمد علي عبدالرسول

39026285

تاريخ : 08/04/2021
) CR2021- 46197( ٕاعالن رقم

تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

قــدم إلينــا المعلــن أدنــاه: محمــود ابراهيــم ســلمان حســن المرزوق بطلــب تحويل 
المحل التجاري إلى السيد/ السيدة: اشواق عبدهللا منصور عيسى عنان

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

رقم القيد: ٢-109957
االسم التجاري: عبايات دار الهيبة

القيد : 66720-1
التاريخ : 2021/04/20

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن  لسنة 2021

بشأن تغيير اسم المجموعة لشركة تبيان لإلنشاءات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســادة أصحــاب شــركة تبيــان لإلنشــاءات ذ.م.م  المســجلة بموجــب القيــد رقــم 

1-66720، طالبين تغيير اسم المجموعة من تبيان لإلنشاءات ذ.م.م 
إلى تصليح لخدمات الصيانة والتنظيفات ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

فى خدمتكم خالل شهر رمضان
من 9 صباحا إلى 3 بعد الظهر ومساءا من 8 إلى 11
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Vacancies Available
Basma Security 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY MAN 

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

ELLIAN SALON BEAUTY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33355855  or  AMOOOL.86@HOTMAIL.COM 

Hawar Auto Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17740120  or  hawarauto@gmail.com 

MAGIC SWEET WATER & ICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000041  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

MOHAMMAD KHALID TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231939  or  MKAS.TRADING@GMAIL.COM 

BU MAJED SMITHERN &WELDING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39849116  or  ASAD-69@HOTMAIL.COM 

Precious Stones car airconditioner repair 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13654477  or  SWEETBIRD717@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

PINK ROSE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 32227775  or  pinkrose.bahrain2014@gmail.com 

Blue Sky Line Interior Design And Carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(CURTAINS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  ISAALAWADHI7@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

Alshula gas 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33660766  or  LEFLOWERBH@GMAIL.COM 

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

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

Diamond square contracting 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36990555  or  BUHIJI1024@HOTMAIL.COM 

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17382265  or  marwa@PROPELCONSULT.COM 

NEXANTECA LIMITED BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT (INDUSTRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 39284930  or  THEINRICH@NEXANTECA.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33610210  or  hajenspc.const@gmail.com 

Morocco nights ladies beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33335052  or  JAMEELA_0711@ICLOUD.COM 

USMANS on way cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

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

Auburn contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33014809  or  gm@naztcc.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

FOOD LAND RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33686863  or  BSSA999@HOTMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

YALLA CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17770313  or  JEHAD.ANC@HOTMAIL.COM 

EMIRATES INTERIORS - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 16161600  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

Cafe Lilou 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 34399991  or  hrvp@alghalia.com 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36633480  or  essatowers@gmail.com 

Bilqees Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  UMHAMAD76@YAHOO.COM 

AD Global Trading Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39403963  or  ALM_WSHOP@YAHOO.COM 

FOOD WORLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677333  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

WHITE VELVET TAILORING AND EMBROIDERY - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36388878  or  ISATHEKING2@GMAIL.COM 

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

  INSULATOR 
 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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ALKOOHEJI BUILDING CARE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710710  or  INFO@KOOHEJIBUILDINGCARE.COM 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

AJYAD GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39825254  or  qatham.bh@gmail.com 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17668584  or  MMCROBIN@GMAIL.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

ALI HABIB ABBAS EBRAHIM (NOR SMANAH / 10419) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMEN,  HUNTERS & RELATED WORKERS 
 suitably qualified applicants can contact

 37100400  or  ALIBH355@GMAIL.COM 

NOORANI ELECTRICAL  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39183821  or  SHAFIQNOORANI.57@GMAIL.COM 

FOOD WORLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37381111  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

BEAUTOPIA BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 77129999  or  beautopiabh@gmail.com 

JUPITER PLANET PUBLICITY AND ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17335175  or  NOORA.ALKHEDRI@LIVE.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

AL RUWAISAN TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34089625  or  HZOOM94@HOTMAIL.COM 

Alraha Decor materials 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66341555  or  raja_moheeb@yahoo.com 

AXPERTAGILE SOLUTIONS CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMMER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 36600818  or  rkaaviya@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 37777864  or  adminc@NICBH.COM 

Abu safar construction Partnership CO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109569  or  ALMAJAHEEM@GMAIL.COM 

Shawwal Scrap 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33963558  or  burjnawal00@gmail.com 

KASWA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39664685  or  ABDULREHMANB54@GMAIL.COM 

SUPER AWAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33349044  or  MALIKJAMIL35@GMAIL.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35414424  or  sagaburger@gmail.com 

ALNOOR PRINTING & PACKAGING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39456969  or  buzaal1970@GMAIL.COM 

ALNOOR PRINTING & PACKAGING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTING PRESSMEN 
 suitably qualified applicants can contact
 39456969  or  buzaal1970@GMAIL.COM 

Bahrain Institute for Pearls and Gemstones (Danat) B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17201333  or  hr@danat.bh 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636688  or  HAMADAELSOKAIR@YAHOO.COM 

Bahrain Indian School W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17598000  or  HVERMA@BHAVANSBAHRAIN.COM 

WAHAJ HAIRDRESSING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36923907  or  KHANSAJID.CAN@GMAIL.COM 

Professional way services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17822161  or  INFO@PWCBH.COM 

E and M power technologies w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464006  or  SANDEEP@LSSTECHNOLOGIES.COM 

MIANWALI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33018745  or  NADEEM1234NIAZI@GMAIL.COM 

DELIVEA GENERAL TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13337707  or  ALI.EBRAHIM.ALI@GMAIL.COM 

WHITE DIAMOND PUBLICITY AND ADVERTISING Bahraini Partnership Com 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33706716  or  SHAMSUOKEY2@GMAIL.COM 

Mac power auto services 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 34407770  or  HUSSAINMAC75@GMAIL.COM 

AL WASEEM INTERNATIONAL MARKETING AND PROMOTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33797133  or  ALWASEEMINTERNATIONAL25@GMAIL.COM 

AL WASEEM INTERNATIONAL MARKETING AND PROMOTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33797133  or  ALWASEEMINTERNATIONAL25@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33249930  or  shakil.afzal@hotmail.com 

OMAR ALI AHMED HASAN ALBALOOSHI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33224880  or  OMARALBLOOSHI89@GMAIL.COM 

EGCT FOR TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677632  or  3LLOOY20019@GMAIL.COM 

AL KHOLOUD CENTER FOR CONSULTING AND POSITIVE ENERGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR / COACH 
 suitably qualified applicants can contact

 66606770 

NILE BEACH CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34449907  or  ALI.ALSAWAD83@HOTMAIL.COM

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Al Biryani Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36360942  or  HASSAN@MIRACLE-ITS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

TOP CLASS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17400108  or  alnamuthajya@gmail.com 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

DASHTY FOOD STUFF COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39588466  or  H.DASHTY2@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

AREESH FOOD CLUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 16002600  or  MOHAMMADALHADIDI@GMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

PAK RAVI CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39245209  or  CAREPOINT67@GMAIL.COM 

TEA TIME PLEASURE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

HABIB ABBAS ABDULLA SALMAN”ADWAA ALFAUR”8780 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMEN, HUNTERS & RELATED WORKERS 
 suitably qualified applicants can contact

 37100400  or  Alibh355@gmail.com 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33919786  or  KRCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

Green Groves Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BIOLOGIST GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 36133210  or  RAJEEV@GREENGROVES.NET 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34367652  or  ALHASAN.ABDULLAH@GMAIL.COM 

RITA INTERNATIOANAL DOCUMENTS CLEARANCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 77082090  or  NABEEL_ALMALIK@YAHOO.COM 

DAR JAMEEL CONTRACTING  EST. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 36245436  or  FAISALJAMEEL970903@GMAIL.COM 

ADEL AL HARAM CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39672580  or  ALHARAMPPM@GMAIL.COM 

ADONA STEEL FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33374184  or  adonabahrain@gmail.com 

ALNNAHIA WELDING SMITHERY & FABRIICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33110114  or  HUSSMAHFOOD@GMAIL.COM 

SOFT CORNER DECORATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER-ELECTRICAL-(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39256550  or  NAS_APON@YAHOO.COM 

ADEL JAMEEL SALEH ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35609260  or  adeeljameelbh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  TAQWA95.BH@GMAIL.COM 

EBRAHIM MANSOOR AHMED ALQAIDOOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700030  or  ALQAIDOOMBAH@GMAIL.COM 

YUSUF JASIM ASHOOR HASAN FARM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39925539  or  saeed66ashoor@gmail.com 

MANSOOR ABD MOHD.AL BU HAMID 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NSSERAB@BATELCO.COM.BH 

ABDULHUSAIN ABDULALI ALI MOHAMED SHARAIAT ZADA 
has a vacancy for the occupation of

  CONCIERGE IN APPARTMENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39933404  or  AHMEDHOSEN236@GMAIL.COM 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77088226  or  hr@jaradahfish.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38380081  or  MCS.BH@YAHOO.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

YOUSIF HASAN ALI & SONS 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17344468  or  YHAS@BATELCO.COM.BH 

UNION PLASTICS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

ART’S CONSTRUCTION ( ARTCON) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730015  or  binu@unitcogroup.com 

WORLD DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (SOFT CARPENTRY WORK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17291853  or  WD5862@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER(CONSTR.HOISTING EQUIPMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

Delmon Ready Mixed Concrete & Products Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17229824  or  ARJUN@DEVJI.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

AL Hoty Analytical Services W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

ALNEMRAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456488  or  info@alnemranbh.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

BEAUTIFUL KIDS GARMENTS AND TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17344840  or  SHAJI840@GMAIL.COM 

A TO Z FOOD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 16632478  or  INFO@AAAFOODSTUFF.COM 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

ALMEABAD ELECTRICAL SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456287  or  MES_BAHRAIN@YAHOO.COM 

GULF SEA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  GST.GULF@BATELCO.COM.BH 

ALSHEHAB ALUMINIIUM AND WROUGHTIRONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36644449  or  alshehabaluminium@gmail.com 

BURJ ALARAB CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17700654  or  BURJALARABCOM@GMAIL.COM 

COMPUTER WORLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  ANALYST(COMPUTER SYSTEMS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17561842  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

ALBANKI JUICER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36659998  or  MR-ALI898@HOTMAIL.COM 

ZENJ EXCHANGE CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17217008  or  hr@zenjex.com 

ALAHMED CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17675628  or  JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM 

CENTRAL WORLD GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39622396  or  PFPDC4@GMAIL.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 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708166  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17708166  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

Al Shat Al Azraq LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 36993811  or  MYTOUCH.COUTURE@GMAIL.COM 

DORWAZAT AL CERAMICS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600821  or  md.delmon@gmail.com 

LOAY STAR FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17611353  or  LOAYOMRAN1995@GMAIL.COM 

JUMA ALABBAD AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39888427  or  NASSER200982@HOTMAIL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

MANAMA PRINTING PRESS  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253399  or  MANAMAPRINTER@GMAIL.COM 

GULF LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672227  or  hma.al@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Pisgah Cleaning Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655253  or  GEORGE2099@GMAIL.COM 

JARADAH FISH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77044447  or  HR@JARADAHFISH.COM 

JARADAH FISH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77044447  or  HR@JARADAHFISH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

KERALA DARBAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17241049  or  SALMAN@GCCBAH.COM 

KERALA DARBAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17241049  or  SALMAN@GCCBAH.COM 

OSKAR FURNISHING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17442629  or  JAFFALBAHRAIN@GMAIL.COM 

Blue diamond construction 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39962656  or  winners.clearing@gmail.com 

MARVELOUS TRADING & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17585354  or  h.shabib@yahoo.com 

RINE BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36944555 

KOOKITO GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33154444  or  kookitoco@hotmail.com

SANABEL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311555  or  MALBH@BATELCO.COM.BH 

MOUMY SOAP RESTAURANT W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39369097  or  ABAZIZSAAD@GMAIL.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17708166  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

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 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

GULF RUBBER FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785495  or  GULFRUBBER@HOTMAIL.COM 

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

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

ALHILM TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37722152  or  REDHAASHOOR@YAHOO.COM 

ALLOOZI GATE FOR FALAFEL AND SAMPUS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39886814  or  ALHARAM62@GMAIL.COM 

Fast solution AC services 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008304  or  A.SAIF@W.CN 

Bahrain Specialist Hospital 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 34384075  or  bshhr@bsh.com.bh 

Al sangal constraction est. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36650055  or  MOHAMMEDABDULRAZAQ76@GMAIL.COM 

DEVELOPMENT BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 389690470  or  JABEREBRHIM1@GMAIL.COM 

WALL WOOD CARPENTRY AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33381333  or  JAFFARRADHI73@GMAIL.COM 

BLUE MOTORS GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17877197  or  alibluemotor@gmail.com 

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

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17258381  or  ALEZZCO1@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 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(DATA PREPARATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

ALDEMSTANI STAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 13105035  or  younis-dms@hotmail.com 

AL-DERAZI BOAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732771  or  kazam3993@gmail.com 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

DAHIYAT AALI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17643132  or  DAHIYAT.AALI@HOTMAIL.COM 

BLUE BIRD SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17294056  or  murad36666169@hotmail.com 

Boulevard Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com 

TANGO 338 RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com 

HAQANI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33334003  or  NADIA65090@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

YAFEA POULTRY & LIVESTOCK GARDEN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39629333  or  arabpoul@hotmail.com 

SHAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17771700  or  ykahmed@yahoo.com 

3lines restaurant Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17761311  or  sadeq.hasan@gnj-group.com 

QUEEN GARDEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GARDENING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17793181  or  ABBAS78@BATELCO.COM.BH 

Pure look beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33655884  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

AL ESTIQAMA DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17763658  or  DANA-2003@LIVE.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382277  or  ayman@keylinkbh.com 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

Al enma house for security services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

13 Welding Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601484  or  CONT_14_EST@HOTMAIL.CO.UK 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

AL ANNAN TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33845876  or  ALIANNAN444@GMAIL.COM 

STAR LITE FABRICATION CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

Artisans Contracting And Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17234557  or  INFO@ARTISANSIINTL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 16820028  or  AALHMED513@GMAIL.COM 

DAR ALAWADHI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66601666  or  ALAWADHI.REALESTATE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

AL MANSOORI PACKING AND SHIP  MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39966665  or  ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM 

ADEL HASAN SANITARY & ELECTRICAL WARE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39037901  or  AJAYANERBARAKA@YAHOO.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

NOOR BUKHSH TEXTIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33496351  or  anayatabdulhameed@yahoo.com 

ANAYAT SWEET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223297  or  NADEEMANAYAT@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655626  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33242255  or  212SUPERMARKET@GMAIL.COM 

JALAH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 36070755  or  ISADARI9900@ICLOD.COM 

AL AREEN PALACE AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

WONDERFUL ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36622902  or  WONDERFULALUMINUM@GMAIL.COM 

Almoayyed Doors and Equipments Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39448544  or  aljawad75@hotmail.com 

Cafe Rider Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

KUSALIN IMPORT AND EXPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33533322  or  yasser.alrayes@kusalingroup.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17516810  or  ahmed.director@optica.net 

KHALIL TOWERS FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33007567  or  KHALILPERVAIZ123@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 

Moti Mahal 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17311340  or  alhadifoods@gmail.com 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

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

  MANAGER (PROJECT ) 
suitably qualified applicants can contact

66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

ACCURATE INDUSTRIAL EQUIPMENT MAINTENANCE WLL
has a vacancy for the occupation of

WORKER
suitably qualified applicants can contact

17550191  or  ACCURATEINDUSTRIAL@GMAIL.COM
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جندت شبكة فعالة من الجواسيس في الداخل... وطهران قلقة

نيويورك تايمز: إسرائيل قادرة على ضرب أعماق إيران

سلطت الهجمات الغامضة والمستمرة 
على  الضوء  اإليرانية،  الحدود  داخل 
قدرة إسرائيل على الوصول إلى أعمق 
ــداف فــي طــهــران وإصـــابـــة أكثر  ــ األهـ
متكرر،  بشكل  حراسة  األهـــداف  هــذه 

بمساعدة إيرانيين.
“نــيــويــورك  لصحيفة  تقرير  وبحسب 
استخباريين  مسؤولين  فــإن  تايمز”، 
نفذت  الــهــجــمــات  هـــذه  أن  يــرجــحــون 
بمعرفة إسرائيل. في أقل من 9 أشهر 
كان  القاعدة  تنظيم  في  قائد  اغتيل 
الجًئا في طهران، وكذلك كبير العلماء 
سلسلة  جــانــب  ــى  إل لــلــبــاد،  النوويين 
انفجارات طالت منشأة نووية رئيسة.

وكشفت الهجمات، وهي أحدث موجة 
أكثر  منذ  واالغــتــيــاالت  التخريب  مــن 
مــن عــقــديــن، ثــغــرات أمــنــيــة محرجة 
ــادة إيــــران فــي حــيــرة وهــم  تــركــت قــ
يسعون إلى مفاوضات مع إدارة بايدن 

للعام  النووي  االتفاق  استعادة  بهدف 
.2015

ــال رئــيــس الــمــركــز االســتــراتــيــجــي  وقــ
ــرانـــي إن الــبــاد  الــتــابــع لــلــبــرلــمــان اإليـ
فيما  للجواسيس،  مــاذ  إلــى  تحولت 
دعـــا الــقــائــد الــســابــق لــلــحــرس الــثــوري 
والمخابرات  األمــن  إصــاح جهاز  إلــى 
ــبــاد، وكــذلــك طــالــب مشرعون  فــي ال

ــار مـــســـؤولـــي األمــــن  ــ ــب بـــاســـتـــقـــالـــة كــ
والمخابرات.

مسؤولون  قــال  الــســيــاق،  نفس  وفــي 
األكثر  األمـــر  إن  إيــرانــيــون  ومحللون 
أن  هــو  ــران  ــ إلي بالنسبة  للقلق  ــارة  ــ إث
الــهــجــمــات كــشــفــت امــتــاك إســرائــيــل 
داخــل  المتعاونين  مــن  فــعــالــة  شبكة 
إيران وأن أجهزة المخابرات اإليرانية 

فشلت في العثور عليهم.
وذكر سنام وكيل، نائب مدير برنامج 
الـــشـــرق األوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
للشؤون  هـــاوس”  “تــشــاتــام  معهد  فــي 
الدولية، أن قدرة اإلسرائيليين بفعالية 
ــران فــي الــداخــل بهذه  على ضــرب إيـ
للغاية  ــر مــحــرج  أمـ الــفــجــة  الــطــريــقــة 

ويظهر ضعفا وارتباكا داخل إيران.
وأفاد الموقع العبري بأن “الخطة التي 
بين  بــاالشــتــراك  عليها  الــتــدرب  سيتم 
قـــوات الــقــيــادة الــمــركــزيــة والــوحــدات 
الــمــوســعــة الــتــي تــتــمــركــز أمـــام قطاع 
غزة وجنوب لبنان، تهدف إلى حماية 
وهما  مركزيين،  خطرين  من  السكان 
رشقات الصواريخ الثقيلة الوزن، التي 
لم تتعرف عليها إسرائيل بعد، وعناصر 
ــوات  ــوان فــي لــبــنــان وقـ ــرضـ ــوات الـ قــ
ــزة الــذيــن ســيــحــاولــون  الــنــكــبــة فــي غـ
ــــى الـــبـــلـــدات اإلســرائــيــلــيــة  الــتــســلــل إل

المتاخمة للحدود”.

عواصم ـ وكاالت

مناورات عسكرية إسرائيلية

عواصم ـ وكاالت

قـــال المبعـــوث األميركـــي الخاص باليمن، تيـــم ليندركينغ، أمـــس األربعاء، إن 
دعـــم إيـــران لميليشـــيا الحوثي في اليمـــن “كبير جدا وفتاك”، مســـتبعدا رغبة 

طهران في التوصل إلى حل لألزمة اليمنية.
وأشـــار ليندركينـــغ في حديثه ألعضاء الكونغـــرس األميركي إلى إنه ال يوجد 

دليل حقيقي على أن النظام اإليراني يريد دعم التوصل إلى حل للصراع.
وفي السياق، رحب المبعوث األميركي “بقيام إيران بدور بناء، إذا كانوا على 

استعداد لذلك”، لكنه قال “لم نلحظ أي مؤشر على ذلك”.
وبشأن هجوم ميليشيات الحوثي على مأرب، حذر ليندركينغ من أن الهجوم 
مأرب الغنية بالغاز يشكل أكبر تهديد لجهود السام، ويتهم اإليرانيين بإطالة 
الصـــراع. وطالـــب المبعـــوث األميركي الخـــاص باليمن بـ “المســـاعدة الدولية” 
لوقف شـــحنات األسلحة اإليرانية إلى الحوثيين، مشيرا إلى أنه “من الصعب 
منع الســـفن التي تحمل أسلحة من إيران للحوثيين في اليمن”، وأكد أن دعم 
إيران للحوثيين “كبير جدا ويتســـبب في سقوط قتلى”. وحذر ليندركينغ من 
أن الفشـــل فـــي وقف القتـــال في مأرب ســـيؤدي إلى موجة أكبر مـــن المعارك 
واالضطرابـــات. وأعـــرب المبعـــوث األميركـــي الخـــاص باليمن عـــن قلقه تجاه 

زيادة هجمات الحوثيين على السعودية، قائا إنه “اتجاه مقلق للغاية”.

المبعوث األميركي لليمن: دعم إيران للحوثيين كبير وفتاك

عمان ـ وكاالت

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات 
ــس  ــ األردنــــــــــيــــــــــة، أمـ
 18 توقيف  األربــعــاء، 
ـــ “مـــحـــاولـــة  ــ مــتــهــمــا ب
ــرار  ــ ــق ــ ــت زعـــــزعـــــة اســ
الــمــمــلــكــة”، فـــي إطـــار 
“قضية  في  التحقيق 
وكالة  ونقلت  الفتنة”. 

الدولة قوله إن  العسكرية بمحكمة أمن  العامة  النيابة  “بترا” عن مصدر في 
إتمام  بعد  للمحكمة  القضية  إحالة  وسيتم  انتهت  المتهمين  مع  التحقيقات 

المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.
حــازم  العسكري  القاضي  العميد  الــدولــة  أمــن  لمحكمة  الــعــام  النائب  وكــان 
المجالي، قد أعلن أمس الثاثاء أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة 
تحقيقاتها  الدولة  أنهت  أمن  لمحكمة  العامة  “النيابة  أن  وأضــاف  بالقضية. 
المتعلقة باألحداث األخيرة والتي تعرضت لها المملكة حديثا، وتبين بنتيجة 
بها  للمتورطين  ومتباينة  مختلفة  ووقائع  أدوار  على  احتوت  أنها  التحقيق 
والتي كانت ستشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المملكة.” وفي وقت 
الديوان  رئيس  بينهم  16 شخصا  نحو  المذكورة  القضية  في  اعتقل  سابق، 

الملكي األسبق باسم عوض هللا، بتهمة محاولة زعزعة األمن واالستقرار.

األردن: 18 موقوفا على ذمة قضية “الفتنة”

دمشق/الهاي ـ أ ف ب

الرياض - وكاالت

قّدم الرئيس السوري بشار األسد أمس األربعاء طلب ترشح 
رسمي إلى االنتخابات المقبلة المحددة في 26 مايو المقبل، 
نتائجه  تبدو  استحقاق  في  الرسمي،  اإلعــام  أفــاد  ما  وفق 

محسومة سلفا لصالح حصوله على والية رئاسية رابعة.
وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ تبّلغ المجلس من 
“المحكمة الدستورية العليا تقديم بشار حافظ األسد طلب 

ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية”.
يقدم طلب  الــذي  السادس  المرشح  هو  عاما(    55( واألســد 
المرشحين  أن  حين  في  الدستورية،  المحكمة  الى  ترشيح 
وبينهم  واســع،  نطاق  على  معروفين  غير  اآلخرين  الخمسة 

عضو سابق في مجلس الشعب، وآخر رجل أعمال وسيدة.
األعــضــاء في منظمة حظر  ــدول  ال آخــر، صوتت  من جانب 
من  سوريا  تجريد  على  األربعاء  أمس  الكيميائية  األسلحة 
في  دمشق  مسؤولية  تقرير  أكد  بعدما  الهيئة  في  حقوقها 

عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.
الثلثين  بغالبية  المنظمة  فــي  األعــضــاء  ــــدول  ال وصــوتــت 
فرنسا  منها  دول  عـــدة  تدعمها  مــذكــرة  لــصــالــح  المطلوبة 
“حقوق  تعليق  على  تنص  المتحدة،  والــواليــات  وبريطانيا 

في  حقها  ضمنها  ومن  المنظمة،  داخــل  دمشق  وامتيازات” 
ــة بــالــمــوافــقــة عــلــى الــمــذكــرة،  الــتــصــويــت. وصــوتــت 87 دولـ
مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا 
والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 

136 دولة في التصويت من أصل الدول األعضاء الـ 193.
والنظام السوري متهم باستخدام غاز السارين والكلور في 
في  حماة  محافظة  في  اللطامنة  بلدة  على  هجمات  ثــاث 

مارس 2017.

أعلنت الخارجية اليونانية، أمس األربعاء، عن 
زيادة كبيرة في أوجه التعاون العسكري بين 

الرياض وأثينا.
وقال المتحدث باسم الخارجية اليكسندروس 
ــريـــاض عــلــى نشر  بــابــايــوانــو، “اتــفــقــنــا مـــع الـ

بطاريات باتريوت يونانية داخل المملكة”.
ــا مع  ــتــعــزيــز عــاقــتــن كــمــا أضـــــاف “نــســعــى ل
السعودية وسنبحث مع الرياض المشاركة في 
تنفيذ رؤية 2030”، مشيرا إلى أن تعاون باده 

مع المملكة ال يشكل تهديدا ألي دولة أخرى.
وتابع “تعاوننا مفتوح مع السعودية واإلمارات 

وملتزم بالمبادئ الدولية”.
هذا، وكان ولي العهد السعودي األمير محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز، قـــد اجــتــمــع في 
مكتبه بجدة يوم الثاثاء، مع وزير الخارجية 

اليوناني نيكوالوس ديندياس.

العاقات  استعراض  االجتماع  خــال  وجــرى 
الثنائية بين المملكة واليونان، وأوجه التعاون 
الــمــشــتــرك فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت والــســبــل 

بحث  جانب  إلــى  وتــطــويــره،  بدعمه  الكفيلة 
األوضاع اإلقليمية الراهنة والجهود المبذولة 

بشأنها.

طفل سوري فاقد للوعي يتلقى العالج بمستشفى في خان شيخون في 
أعقاب هجوم بالغاز السام )أ ف ب(

من اجتماع ولي العهد السعودي ووزير خارجية اليونان، واس

منظمة حظر األســلحة الكيميائية تصوت لتعليق حقوق سوريا
األسد يتقّدم بطلب الترشح لوالية رئاسية رابعة

اليونان تعلن عن اتفاق على نشر بطاريات باتريوت بالسعودية

موسكو ـ  أ ف ب

حذر الرئيس الروسي فاديمير بوتين أمس األربعاء خصوم 
بـــاده بــعــدم “تــخــطــي خــط أحــمــر” مــع روســيــا، وســـط توتر 

متصاعد مع الغرب حول عدد من الملفات.
“إننا نتصرف  الفيدرالية،  وقال في خطابه السنوي للجمعية 
عموما بضبط النفس وعلى نحو متواضع، وغالبا ال نرّد حتى 
على أعمال غير ودية أو حتى على ألفاظ نابية بشكل صارخ”.
الطيبة على  “نوايانا  إلى  ينظرون  إّنهم  قال  إلى من  وتوّجه 
أحمر  أن يتخطى خطا  “أال يخطر ألحد  أنها ضعف”، متمنيا 
مع روسيا”. وأضاف “لكننا سنقرر بأنفسنا ترسيم هذا الخط”.
ورأى أّن “لوم روسيا على أي شيء وكل شيء أصبح نوعا 

من الرياضة” لبعض الدول.
رغم ذلك، فإّنه لم يشر في الخطاب بشكل محدد إلى المسائل 

الكبرى الحساسة مع واشنطن واالتحاد األوروبي.
نافالني  أليكسي  المعارض  مسألة  البتة  يتناول  لم  أّنــه  كما 
المسجون والذي يحذر المقربون منه بأنه قد يصاب بـ “سكتة 
الروسية  القوات  من  اآلالف  عشرات  نشر  مسألة  أو  قلبية”، 
قــرب الــحــدود مــع أوكــرانــيــا، وكــذلــك األمــر حــول االتهامات 
أو  المتحدة،  الــواليــات  في  االنتخابي  والتدخل  بالتجسس 

األخــيــرة حــول عماء عسكريين روس في  بــراغ  اتــهــامــات 
تشيكيا.

182 شخصا على األقــل في أنحاء  في غضون ذلــك، أوقــف 
روسيا على خلفية تظاهرات غير مرخصة للمطالبة باإلفراج 
سجنه  فــي  يــخــوض  الـــذي  نافالني  أليكسي  الــمــعــارض  عــن 

إضرابا عن الطعام منذ ثاثة أسابيع. 
متابعة  فــي  المتخصصة  إيــنــفــو”  دي  فــي  “أو  منظمة  وفــق 
مدينة   40 في  التوقيفات  حصلت  روســيــا،  في  التظاهرات 

على األقل.

بوتين خالل خطابه السنوي للجمعية الفيدرالية )أ ف ب(

توقيف 180 شــخصا على األقل على خلفية تظاهرات تأييد لنافالني
بوتين يحذر الخصوم  من “تخطي الخط األحمر”

لوكسمبورغ ـ أ ف ب

ــرت الــمــحــكــمــة األوروبــــيــــة أمــس  ــ أمـ
األربعاء بسحب اسم عائشة القذافي 
معمر  الــراحــل  الليبي  الــرئــيــس  ابــنــة 
ــن قـــائـــمـــة الــخــاضــعــيــن  الـــقـــذافـــي مــ
لعقوبات العام 2011، على أساس أنها 
واألمــن  للسلم  تــهــديــًدا  تمثل  تعد  لــم 

الدوليين في المنطقة.
ــــى ذلــــك، أكــــدت مــحــكــمــة االتــحــاد  إل
لوكسمبورغ،  فــي  ومقرها  األوروبـــي 
تعد  لم  الطلب  أن مقدمة  في حكمها 
وأن  ســنــوات  مــنــذ  ليبيا  فــي  مقيمة 
ملفها ال يظهر أي مشاركة في الحياة 

السياسية الليبية.
إزالــة شخص  أو  إدراج  قــرار  ويتخذ 

العقوبات  قائمة  مــن  شــركــة  أو 
األوروبـــيـــة بــاإلجــمــاع من 

األعضاء  الــدول  قبل 
ــــس  ــل ــجــ ــمــ ــ فــــــــي ال

األوروبي.

ــاســم الــخــارجــيــة  وقــــال الــمــتــحــدث ب
سيحلل  ــمــجــلــس  “ال إن  األوروبــــيــــة 
قــرارات  بإلغاء  المحكمة  قــرار  بعناية 
قائمة  الــقــذافــي على  الــســيــدة  إبــقــاء 
على  المطبقة  ــدة  الــمــقــيِّ اإلجـــــراءات 

ليبيا وسيقرر كيفية المضي قدما”.
تتضمن العقوبات حظر دخول أراضي 
االتحاد األوروبي أو عبورها وتجميد 
للشعب  توفيرها  يتم  التي  األصـــول 

الليبي واستخدامها لمصلحته.
وقالت المحكمة األوروبية التي أمرت 
بإبقاء  و2020   2017 قـــراري  بإلغاء 
اسم عائشة على قائمة العقوبات “إن 
التي  األســبــاب  يوضح  ال  المجلس 
جعلته يعتبر في العامين 2017 
تهديًدا  تشكل  أنــهــا  و2020 
الــدولــيــيــن  ــن  واألمــ للسلم 

في المنطقة”.

رفع عائشة القذافي من قائمة العقوبات األوروبية
برلين ـ أ ف ب

تــعــتــزم ألــمــانــيــا سحب 
في  المنتشرة  قــواتــهــا 
أفـــغـــانـــســـتـــان اعـــتـــبـــارا 
مــن يوليو،  ــع  ــراب ال مــن 
متحدث  أعلن  ما  على 
الــدفــاع،  وزارة  بــاســم 
واشنطن  تسحب  فيما 
البلد  قــواتــهــا مــن هـــذا 

بحلول 11 سبتمبر. وقال المتحدث “في الوقت الحاضر، تسير المداوالت الجارية 
)...( في اتجاه تقصير فترة االنسحاب، ويتم طرح تاريخ لانسحاب في الرابع من 
الحلف  وأعلنت دول  األطلسي.  للحلف  يعود  األخير  القرار  أن  إلى  يوليو” مشيرا 
إطار  في  المنتشرة  قواتها  بسحب  المباشرة  قــّررت  أنها  األربعاء  أمس  األطلسي 
“في  ذلــك  تنجز  أن  على  مايو  من  األول  بحلول  أفغانستان  في  التحالف  مهمة 
غضون بضعة أشهر”. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع األلمانية “لدينا اآلن مهمة 
األكثر  والــدول  االحتمال”.  لهذا  مستعدين  كنا  لكننا   )...( أمامنا  صعبة  لوجستية 
انخراطا في أفغانستان هي الواليات المتحدة وألمانيا وتركيا والمملكة المتحدة 
وإيطاليا. ونشرت هذه الدول الخمس 6 آالف عسكري من أصل 9592 عسكريا من 
36 بلدا أعضاء في الحلف وشركاء له على غرار أوكرانيا )10 عسكريين( في إطار 

مهمة “الدعم الحازم”.

ألمانيا تدرس انسحابا مبكرا من أفغانستان
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وســـط زحام األحـــداث وتضادها، وعلى دوي قرع الطبول شـــرقا وغربا، يحق للمرء 
أن يتساءل “ما هي الحاجة العاجلة لإلنسانية في هذا التوقيت، السيما أن البشرية 
تعيش حالة من السيولة الجيوستراتيجية، ويتحرك قلب العالم من الغرب األوروبي 
إلـــى الشـــرق اآلســـيوي، وتبدو فـــي األفق عالمـــات لنظـــام عالمي مغاير فـــي طريقه 

لالنبالج من ظلمة فجر العقدين األولين من القرن الحادي والعشرين؟
الجـــواب باختصـــار غير مخل يتمحور حول كلمة واحدة، الســـالم، والذي يفهم على 
أنفـــع وأرفع معنى من خالل تأمل حـــال الحروب والصراعات المتفجرة حول العالم، 
حيـــث باتـــت الحروب أقـــرب على فداحتها، وســـوء عاقبتهـــا من الســـالم. باختصار 
يبـــدو أن عالمنـــا المعاصر ماض قدما في طريق مناف ومجاف لبناء ســـالم حقيقي، 
وبات هناك خوف من صراعات كونية كبرى في الطريق قد تشهد استخدام أسلحة 
الدمـــار الشـــامل. هل آفـــة حارتنا الكونية الحقيقية هي النســـيان كما أشـــار إلى ذلك 
أديـــب نوبـــل الكبير نجيب محفوظ، ذات مرة؟ يبدو بالفعل أن بشـــريتنا ال تتعلم من 
أخطائها الكبيرة والخطيرة، ونظرة بسيطة على الساحة الدولية، تكاد تحذر من أن 
أجواء الحرب العالمية األولى تخيم على الجميع مرة جديدة، مع الفارق في النتائج 
والتداعيات.  قبل مئة عام تقريبا، انطلقت شرارة الحرب العالمية األولى من النمسا، 
واليوم يتساءل أي مراقب محقق أو مدقق في األوضاع األممية، عن ما يجري في 
أوكرانيا، والحشود العسكرية على الجانبين، ما بين روسيا والناتو، والجميع يخشى 

من لحظة سخونة الرؤوس. لن تتشابه النهايات المؤلمة بين حصاد الحرب العالمية 
األولى، والثالثة لو جرت بها المقادير ال ســـمح هللا، فاألخيرة هذه يمكنها أن تحصد 
مـــن البشـــر والحجر أضعافـــا مضاعفة في ســـاعات، فيما يمضي كوكـــب األرض عبر 

الشتاء النووي. 
نقـــاط االلتهاب المتفجرة عديدة، ومنهـــا بحر الصين الجنوبي، حيث المواجهة تبدو 
حتميـــة بيـــن بكين وواشـــنطن، وكأننـــا أمام فخ ثيوســـيديديس من جديـــد، وصراع 
متجـــدد بيـــن أثينا وأســـبرطة قبل الميالد، ناهيـــك عن ما يجري فـــي إيران، ورفض 
لحظات التعقل والســـعي الحثيث وراء الســـالح النووي، مع األخذ في عين االعتبار 
المخاطـــر المحدقة بالمشـــهد جراء المواجهة مع الواليـــات المتحدة وغيرها ممن لن 

يسمح بحيازة هذا السالح.

يفتقد العالم السالم يوما تلو اآلخر، ومن أسف شديد لم تعد المواجهات  «
والحروب مادية، تقليدية، أو نووية، رغم السعي الحثيث من األقطاب الدولية 

لزخم ترساناتها النووية بالمزيد من األسلحة الجهنمية، فالصين على سبيل 
المثال تسعى لبناء حائط ردع نووي مكون من عشرة آالف رأس نووية جديدة، 

والروس يسابقون الريح في ابتكار صواريخ فرط صوتية، فيما الواليات 
المتحدة األميركية تزرع الفضاء بمدافع الليزر، ترقبا للمواجهات القائمة 

والقادمة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

البشرية والحاجة إلى السالم الدائم

القـــرار الـــذي اتخـــذه الرئيـــس األميركـــي جو بايـــدن بســـحب القـــوات األميركية من 
أفغانســـتان بشـــكل كامل بحلول الحادي عشر من سبتمبر المقبل ينطوي على تكلفة 
مرتفعة للغاية، ليس فقط بالنسبة لألمن واالستقرار في أفغانستان، إنما أيضًا لألمن 
اإلقليمـــي والدولي على حد ســـواء، خصوصـــا أن هذا القرار يأتي في ظل اســـتمرار 
الوضـــع الهـــش في البالد، وتنامـــي نفوذ حركة طالبان وســـيطرتها على أجزاء كبيرة 

من البالد.
االنسحاب األميركي من أفغانستان الذي يأتي بعد عقدين من هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر 2001 جاء دون أية شروط مسبقة، ودون اتخاذ الترتيبات التي تضمن 
اســـتتباب األمن واالســـتقرار في البـــالد، والمضي قدمـــًا في اســـتكمال عملية إعادة 
بناء الدولة بمؤسســـاتها المختلفة، وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يهدد أفغانســـتان 
في مرحلة ما بعد االنســـحاب، فتجارب التاريخ تشـــير بوضوح إلى أن هذه المرحلة 
تتطلـــب قـــوات كافية لحفظ األمن واالســـتقرار، والتصدي أليـــة تحديات أو مخاطر 
ناشـــئة أو محتملـــة، فضـــالً عن التوافـــق الدولي على خارطة طريـــق واضحة إلعادة 
البناء واإلعمار، وإحداث تنمية حقيقية تســـتجيب لتطلعات الشعب األفغاني وحقه 

في التنمية واألمن واالستقرار.
ورغم أن الواليات المتحدة قدمت العديد من التبريرات لخطوة االنســـحاب الكامل 
من أفغانســـتان، وأنها لن تسمح بتحولها مرة ثانية إلى بؤرة للجماعات والتنظيمات 
اإلرهابية العابرة للحدود كالقاعدة و”داعش”، إال أن الواقع يؤكد أن قرار االنسحاب 
جـــاء للخـــروج مـــن المســـتنقع األفغاني الصعـــب، وكأن التاريـــخ يعيد نفســـه، حينما 
انســـحب االتحـــاد الســـوفييتي مـــن أفغانســـتان عـــام 1989 بعـــد عشـــر ســـنوات من 

احتاللها.

الوضع الراهن في أفغانستان، ال يدعو إلى االطمئنان، وال يشير بوضوح إلى  «
أن الحكومة األفغانية قادرة على إدارة مرحلة ما بعد االنسحاب الصعبة، وال 

التعامل مع تحدياتها المختلفة، األمنية والسياسية واالقتصادية، خصوصا أن 
حركة طالبان تنظر إلى هذا االنسحاب بمنزلة نصر استراتيجي وخطوة مهمة 

من شأنها تعزيز نفوذها وسيطرتها على أفغانستان، وهذا هو المأزق الحقيقي 
الذي يواجه البالد حاليًا ومستقباًل، والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: من 

سيكون المستفيد األكبر من هذا االنسحاب؟.

يوسف الحداد

االنسحاب األميركي من أفغانستان... من المستفيد؟

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

للتواصل: 17111483

المسلسالت الخليجية... مذابح فكرية وأخالقية
الموضوعـــات الغزيرة التافهة التـــي تتناولها الدراما الخليجية تســـتلزم 
تبويبـــا وتركيـــزا، بل البحث عن ســـبب هذا التبلد واالنحـــدار والتخلخل 
والشـــعوذة والســـقوط فـــي االنحـــالل واالبتعـــاد عـــن الطريـــق القويـــم، 
مسلسالت تقدم لوحة كاملة من التزييف والميوعة والسخافة، وتساهم 
بـــكل ما فيها فـــي مذابح فكرية وأخالقية، وهـــذا اإلحباط ليس عرضيا 
أو آنيـــا أو غريبـــا، بل ينغرس في عقلية المنتجيـــن وبعض كبار الفنانين 
أفقيا وعموديا الذين ابتعدوا عن رســـالة الفن الحقيقية وتحولوا تجارا 
يتحدثون عن البيع والشـــراء والمناقصات أكثر من حديثهم وتمســـكهم 
بمخاطبـــة المشـــاهد بأعمـــال تمتـــاز برنينها القـــوي وما تحملـــه من قيم 

ومبادئ وأصالة وكل المعاني المشرفة.
فـــي كل رمضـــان تظهـــر لنا طبعـــة جديدة مـــن المسلســـالت الخالية من 
المعنـــى والمضمون والبعيـــدة عن صميم حياتنا التـــي ال تعالج قضايانا 
المعاصـــرة من قريب أو بعيد، وطوافا ســـريعا عليها يؤكد هذه المســـألة 

وأتحـــدى أي أحـــد أن يقـــول إن تلك المسلســـالت ســـليمة “نصـــا وروحا 
وفكرا” ولها من األهمية اإلنســـانية والفنية، أتحدى أي أحد أن يقول إن 
تلك المسلسالت كتبتها أقالم جادة قادرة على اإللهام واإليحاء وقائمة 

على أعمدة وقواعد سليمة.
الواقع ولغته مسألة خطيرة وليس بمقدور أي كاتب أن ينقل ذلك الواقع  «

إلى الشاشة إال إذا كان قد تخطى الحدود العادية من اإلبداع كالكاتب 
والروائي أمين صالح الذي قدم لنا بفكره وخياله وشعوره أعماال درامية من 
العمق والقوة والغنى الفكري، وعبرت عن مجتمعاتنا بكل صدق، بل ونجح 

في إشراك المشاهد في التفسير والتحليل واالنتهاء إلى نظرة خاصة، 
لمعرفته التامة أن الدراما التلفزيونية من أخطر أدوات التعبير في العصر 

الحديث وال مجال لالجتهادات الغبية ورسم أي شيء وعرضه على الناس 
في الشاشة، ومع األسف اقتحمت بعض الفضائيات معابد اإلسفاف 

وقرعت أجراس الفوضى وقبلت شراء وعرض مسلسالت ولدت مدفونة 
أصال في مقابر الشياطين، ومتناثرة في دفقات تائهة تسبح في عالم آخر 

غير عالمنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

متعففون ولكن...
يظـــن البعـــض، ممـــن تتزاحم األطباق على ســـفرهم في مائـــدة اإلفطار، 
أن جميـــع البيـــوت واألســـر تنعم كما ينعمـــون من مائـــدة رمضانية، وأن 
مـــا تشـــتهيه أنفســـهم خالل ســـاعات الصـــوم، يمكـــن أن يشـــبع رغباتهم 
خالل ساعات اإلفطار، فهم قادرون على توفير مستلزمات المطبخ من 
مقاديـــر و”ماجلة”، لكـــن هذه الصورة غير واقعية، إن مـــا علمنا أن عدًدا 
ليس يســـيرا من األســـر بالكاد توفر ما ُيشـــبع جوعها، وأن شـــهر رمضان 
قد يكون ثقيالً بعض الشـــيء على كاهل األســـر الفقيرة التي تغيب عن 
موائدهـــا الكثيـــر بـــل جميع األطبـــاق الرمضانيـــة التي تعجز عـــن توفير 
مكوناتهـــا، وما يفطـــر القلب أن يكون بين تلك األســـر أطفال ال يعرفون 

األطباق الرمضانية إال عبر الصور وشاشات التلفاز.
إن كانـــت هناك شـــريحة مـــن الفقراء بيننا قبل عامين مـــن اليوم، ولنقل 
وبشكل أدق، قبل أزمة كورونا، فعلينا أن ندرك أن تلك الشريحة اتسعت، 
إن لم تكن قد تضاعفت، فهناك من فقد عمله، وهناك من خســـر تجارته، 
وهناك من تعرقل عمله البســـيط الذي كان يتكئ عليه في تيســـير أمور 
حياته، كســـواق التاكســـي وباصات المدارس وغيرهم ممن كانوا ضمن 

مستوري الحال وباتوا اليوم على أعتاب الفقر والعوز والحاجة.
الجمعيـــات الخيريـــة، والتي كانت تدعم بعض األســـر ماديـــًا أو عينيًا أو 
بكوبونـــات شـــراء، عليها مســـؤولية مضاعفـــة اليوم، عليهـــا أن ُتدرك أن 
ليـــس كل فقير قد يطرق بابهـــا، وأن المتعففين قد يكونون أكثر حاجة، 
لكن عزة أنفســـهم تمنعهم من التقدم لطلـــب الدعم! فعلى القائمين على 
تلـــك الجمعيات التـــي يصل عددها اليوم إلـــى 113 جمعية في المملكة، 
أن تمســـح المناطـــق التـــي تغطيهـــا، لدعـــم األســـر ليس فقط المســـجلة 
علـــى قوائمهـــا، بل األســـر التـــي باتت اليـــوم ضمن المعوزين ولو بشـــكل 
مؤقت إلى أن تعود الحياة إلى طبيعتها ويعودوا إلى ممارســـة أعمالهم 
البســـيطة التـــي كانـــت تكفيهم ُذل الســـؤال. نعـــم قد تكون مـــوارد تلك 
الصناديـــق محدودة، لكن مع المســـؤولية االجتماعية التـــي ُنعول عليها 

من المقتدرين يمكن أن تنجح في ذلك. 

ياسمينة: ليكن شهر خير على الجميع. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

ال مجاملة بمصالح الناس

. يشكو الكثير من النواب عدم تجاوب الجهات الحكومية والخدمية 
مع الخطابات المرسلة من قبل مكاتبهم الخدمية، والتي تخص طلبات 
المواطنيـــن والمراجعين، هذه الظاهـــرة غير صحية، وتتطلب من رأس 
الهـــرم بهـــذه الجهة أو تلك الوزارة وضع آليـــة رقابة وتتبع دقيقة، لتتبع 
هذه الطلبات والنظر لها بعين االهتمام والتقدير واالحترام، ومحاســـبة 
المقصريـــن ومســـاءلتهم، وضمـــان عدم حـــدوث أي تهاون بهذا الشـــأن، 

والتذكير المستمر بأنه “ال مجاملة بمصالح الناس”.
. ُتقـــدم “المتاحـــف الشـــخصية” والتـــي منهـــا متحـــف عبـــدهللا باقـــر 
وصالح الحســـن وعلي مســـاعد وغيرهم من رجـــاالت الوطن األوفياء، 
الصـــورة واألثـــر الطيـــب عن البحريـــن وعـــن المنطقة العربيـــة ككل، لما 
تحتويه من مقتنيات نادرة ومميزة ومتنوعة، اســـتنزفت من أصحابها 

الجهد والوقت والمال الكثير.
هـــذه األيقونات الجميلة، تتطلـــب االلتفاتة والدعـــم والترويج من لدن 
هيئة الثقافة واآلثار، وأن ُتضاف بفخر إلى خارطة الســـياحة الوطنية، 
كإحـــدى العالمـــات الجاذبـــة والمروجة للمملكـــة في الداخـــل والخارج، 

فمتى سيرى هذا المشروع الخير النور؟
. لفـــت انتباهي أثنـــاء زيارتي أحد األقارب بالمستشـــفى العســـكري 
أخيـــرًا، والـــذي ُحـــددت به زيـــارة المرضـــى بشـــهر رمضان من الســـاعة 
الســـابعة وحتـــى الثامنة مســـاء، وجـــود عدد مـــن المرضى كبار الســـن، 

والذين ال يزورهم أو يسأل عنهم أحد. 
ومـــن بـــاب الواجـــب، ُقمت وألكثـــر من مـــرة، بالحديث معهم والســـؤال 
عنهم، كل على حدة، فكانت أحاديثهم – ولألسف - مخنوقة ومتقطعة، 
وأنفاسهم الهثة وصعبة، من الجحود وانقطاع صلة الرحم من ذويهم، 

أكثر من المرض ذاته، وال حول وال قوة إال بالله.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام



أكد مدرب منتخبنا الوطني للسيدات 
اللجنـــة  وعضـــو  الطائـــرة  للكـــرة 
النســـائية الكابتن محمـــد عبدالعزيز 
أن الهـــدف من تنظيم دوري عيســـى 
بن راشـــد للســـيدات هو تكوين جيل 
جديد من الالعبات لرفد المنتخبات 
تعزيـــز  فـــي  والمســـاهمة  الوطنيـــة 
قاعـــدة الالعبات في المملكة، مؤكدا 
أن الـــدوري هو تطبيـــق لخطة كاملة 
تعتـــزم اللجنة تنفيذهـــا في المرحلة 

المقبلة.
وأضاف عبدالعزيز لـ “البالد سبورت” 
العبـــات  يضـــم  الحالـــي  )المنتخـــب 
منـــذ العـــام 2007 و2008 ولم يتغير 
إال بدخـــول العبتيـــن أو 3، وكمـــا هو 
معروف فإن انشغال الفتاة بالدراسة 

فإنهـــا  أخـــرى  ولظـــروف  الـــزواج  أو 
تبتعد ســـريعا عن اللعبـــة وهو ما قد 
يؤثر على المنتخب، ومن هنا ارتأينا 
اســـتقطاب العبـــات جدد مـــن خالل 

نظام التجمعات والدوري(.
وأضـــاف ) وبما أن البحرين تحتضن 
واللجنـــة  العربـــي  االتحـــاد  مقـــر 
التنظيميـــة الخليجية للعبة فإنه من 
الواجـــب أن يكـــون لدينـــا منتخـــب 

جاهز ألي مشاركة خارجية..(.
دوري  بنجـــاح  عبدالعزيـــز  وأشـــاد 
الســـيدات الذي شـــهد منافسة جيدة 
بين الفرق الستة المشاركة، موضحا 
أن العبـــات المنتخـــب تـــم توزيعهـــن 
علـــى جميع الفرق باســـتثناء األهلي 

بالعباتـــه،  المشـــاركة  طلـــب  الـــذي 
مشـــيرا إلى أن المســـتوى الفني كان 
القادمـــة  والخطـــوة  المتوقـــع  فـــوق 
كأس  مســـابقة  تنظيـــم  هـــي  اآلن 

االتحـــاد لنفـــس الفـــرق والعمل على 
دراســـة الســـلبيات لتالفيهـــا وتعزيز 
الجوانب اإليجابية، مشـــيدا بخطوة 
قنـــاة  علـــى  النهائيـــة  المبـــاراة  نقـــل 

البحريـــن الرياضيـــة والتـــي كان لهـــا 
أثـــر معنوي كبير لدى الالعبات مثمنا 
جهود اتحـــاد الكرة الطائـــرة والقناة 

الرياضية.
وذكر عبدالعزيز أن اللجنة النســـائية 
لديها الكثير من األفكار والتصورات 
الخاصـــة بتطوير النشـــاط النســـائي 
ومـــن بينهـــا تشـــكيل منتخـــب للكرة 
الطائرة الشاطئية للسيدات، والعمل 
مـــع  خاصـــة  مســـابقة  إقامـــة  علـــى 
المحافظـــة علـــى العـــادات والتقاليد 
البحرينيـــة وبنفـــس نظـــام الصاالت، 
منتخـــب  لتكويـــن  كذلـــك  والســـعي 
للناشـــئات ليشـــكل رافـــدا للمنتخـــب 
األول، موضحـــا أن القائمـــة الحاليـــة 
ذات  عناصـــر  تضـــم  الالعبـــات  مـــن 
مســـتقبل  ينتظرهـــا  جيـــدة  أطـــوال 

زاهر.

عبدالعزيز: دوري السيدات فاق التوقعات

نجاح كبير لدوري سيدات الطائرة

محمد عبدالعزيز
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تأهـــل “األهلي” إلـــى نهائي كأس 
خليفـــة بـــن ســـلمان لكرة الســـلة 
للموســـم الرياضي 2020/2021، 
وذلـــك بعـــد تكـــرار تفوقـــه علـــى 
النجمة في نصف النهائي الثاني 
المبـــاراة  )97/72(، فـــي  بنتيجـــة 
التي أقيمت مساء الثالثاء، على 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وكان “األهلـــي” فاز فـــي المباراة 
فـــوزه  يكـــرر  أن  قبـــل  األولـــى، 

فـــي الثانيـــة مـــن أصـــل سلســـلة 
المباريـــات الثـــالث، ليكـــون أول 
وينتظـــر  للنهائـــي،  الواصليـــن 
المنامـــة  فاصلـــة  مـــن  المتأهـــل 
والحالـــة التـــي ســـتقام يـــوم 25 

أبريل الجاري.
وجاءت نتائـــج الفترات كاآلتي: 
 )21/18( لألهلـــي،   )33/13(
األهلـــي،   )29/12( النجمـــة، 

)26/17( النجمة.

“األهلي” يتأهل لنهائي كأس “خليفة بن سلمان”

تصور بتنظيم 
دوري شواطئ 

واالهتمام 
بالناشئات

أبوالفتح : نعتز بدعم NBB لكأس ولي العهد
ــك ــن ــب ــة ال ــ ــاي ــ ــرة يــثــمــن رع ــ ــائ ــ ــط ــ ــرة ال ــ ــك ــ ــاد ال ــ ــح ــ رئـــيـــس ات

قــدم بنــك البحريــن الوطنــي NBB الرعايــة لمســابقة كأس ولــي العهــد 
لكــرة الطائــرة، والــذي يأتــي في إطار  حــرص البنك على تفعيل الشــراكة 

المجتمعية بين القطاع الخاص والجهات الرياضية بالمملكة. 

وبهذه المناسبة، ثمن رئيس االتحاد 
الشـــيخ  الطائـــرة  للكـــرة  البحرينـــي 
بـــن محمـــد آل خليفـــة دعـــم  علـــي 
لمســـابقة  الوطنـــي   البحريـــن  بنـــك 
يســـهم  والـــذي  العهـــد،  ولـــي  كأس 
فـــي تحقيـــق النجاح لهـــذه البطولة، 
مؤكدا أن بنك البحرين الوطني من 
البنوك التي دائما ما تؤكد حضورها 
المميز في دعـــم مختلف الفعاليات، 
والتـــي تعكـــس حرصهـــا علـــى دعم 
قطاع الشـــباب والرياضة، بما يحقق 
توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة 

للنهوض بهذا القطاع. 

 مـــن جانبه، أعرب رئيـــس العالقات 
المؤسســـية ببنك البحريـــن الوطني 
ســـعادته  عـــن  أبوالفتـــح  هشـــام 
بمشـــاركة بنك البحرين الوطني في 
دعم مسابقة كأس ولي العهد، مؤكدا 
أن هـــذا الدعـــم يؤكد علـــى مواصلة 
لتعزيـــز  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك 
الجهود في دعم الحركتين الشبابية 
والرياضية بالمملكة، بما يســـهم في 
تنفيـــذ توجيهـــات القيادة الرشـــيدة 
ودعم جهود ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة ممثـــل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 

للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضـــة، وســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبيـــة البحرينية؛ 
لرفع مســـتوى هذا القطـــاع الحيوي 

النجاحـــات،  مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق 
لرئيـــس  وتقديـــره  شـــكره  موجهـــا 
وأعضـــاء االتحـــاد البحرينـــي للكرة 
لتنفيـــذ  جهودهـــم  علـــى  الطائـــرة 
الخطـــط والبرامـــج الداعمة لتطوير 

رياضة كرة الطائرة البحرينية.

هشام أبوالفتح  علي بن محمد 

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  أصـــدر 
القـــدم جـــدول الجـــوالت الثـــالث 
المتبقية من دوري الدرجة الثانية 
للموســـم الرياضي 2020 - 2021، 
إضافة إلـــى تحديد موعد المباراة 
المؤجلـــة ضمـــن الجولـــة 15 بيـــن 

ناديي االتحاد ومدينة عيسى.
دوري  منافســـات  وتســـتأنف 
“الثانيـــة” يومـــي األحـــد واإلثنيـــن 
و26   25 الموافقيـــن  المقبليـــن 
أبريـــل الجـــاري بإقامة منافســـات 
الجولـــة 16، إذ يلعب يـــوم األحد: 
االتحـــاد مع الشـــباب، التضامن مع 
الخالدية. أما يوم اإلثنين فيلعب: 
االتفـــاق مع مدينة عيســـى، قاللي 
مـــع الحالـــة، ســـترة مـــع البحريـــن. 
وتقـــام مؤجلـــة االتحـــاد ومدينـــة 
يـــوم   15 الجولـــة  ضمـــن  عيســـى 

الســـبت الموافـــق 1 مايـــو المقبل. 
وتلعب الجولـــة 17 )قبل األخيرة( 
يومـــي األحد 2 مايـــو واألربعاء 5 
مايو، إذ يلعب يوم األحد الشـــباب 
مـــع التضامن، فيما يـــوم األربعاء: 
الحالـــة مع البحريـــن، الخالدية مع 
ســـترة، االتفاق مع االتحاد، قاللي 

مع مدينة عيسى.
 )18( األخيـــرة  الجولـــة  وســـتلعب 

يومي 9 و10 مايو المقبلين.

جدول الجوالت المتبقية لدوري “الثانية”
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لوكاشــينكو: أصبحــت ذات طابــع خــاص وفق رؤية ســموه

ــه ــل ــم ــام ع ــ ــهـ ــ ــدء مـ ــ ــبـ ــ وصـــــــل إلـــــــى الـــــبـــــاد لـ

”BRAVE“ جهود خالد بن حمد منحت التفوق لـ

ماركو انتونيو مدرًبا لرجال الطائرة

أكــد رئيــس اللجنــة األولمبية الوطنية فــي جمهورية بالروســيا فيكتور 
لرئيــس  األول  النائــب  بذلهــا  التــي  المتميــزة  الجهــود  أن  لوكاشــينكو 
المجلــس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة األولمبيــة البحرينية 
ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة، منحــت التفــوق والتميز لبطولة 

بريف لفنون القتال المختلطة للمحترفين. 

وقال لوكاشينكو “إن النائب األول 
لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة، رســـم نهجا مميزا 
لهـــذه البطولـــة، لتصبـــح ذات طابع 
التـــي  خـــاص وفـــق رؤيـــة ســـموه 
ضمنهـــا أهدافا رائدة ســـاهمت في 
الترويـــج لهذه البطولـــة عالميا، من 
خـــالل ما قامت به من زيارات إلى 
21 دولـــة فـــي 5 قـــارات، لتنتهـــي 
أخيرا نســـختها 50 فـــي البلد الذي 

بـــدأت منـــه رحلتهـــا وهـــي مملكـــة 
أســـرع  بذلـــك  لتحقـــق  البحريـــن. 
معدل نمو على مســـتوى البطوالت 
فـــي العالم، وتصل إلـــى أكبر حصة 
ســـوق في رياضـــة MMA في قارة 
آســـيا وتشـــكل أكبر موقع لوســـائل 
الشـــرق  فـــي  الرياضيـــة  اإلعـــالم 

األوسط”. 
ســـمو  يمتلكـــه  مـــا  “إن  وأضـــاف 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة من 
شـــخصية قيادية وملهمـــة، يجعله 
الشـــخصية األكثر نفـــوذا في عالم 

بعـــد  وذلـــك  القتاليـــة،  الرياضـــات 
النجاحـــات التي حققهـــا من خالل 
بطولة بريف على المستوى القاري 
والدولي، وكذلك الجهود المتميزة 
التـــي بذلهـــا ســـموه فـــي تأســـيس 
قاعـــدة متينة لهـــذه الرياضات في 

مملكـــة البحريـــن، الذي ســـاهم في 
حصـــد المنتخب البحرينـــي لفنون 
القتـــال المختلطـــة للهـــواة المرتبة 
األولى في تصنيف االتحاد الدولي 
ووصـــول المالكمـــة البحرينية إلى 

أولمبياد طوكيو 2021”.

أوضـــح عضـــو مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحرينـــي للكرة الطائرة ورئيس لجنة 
المنتخبات صـــالح جناحي أن المدرب 
البرازيلـــي “ماركـــو انتونيـــو” ســـيكون 

مدربا للمنتخب األول.
هذا ووصل المدرب منذ أســـبوع للبدء 
في مهـــام عمله، إذ من المؤمل أن يبدأ 
المنتخب األول تجمعه منتصف شـــهر 

مايو المقبل.
وأضاف جناحي لـ “البالد ســـبورت” أن 
المدرب البرازيلي “راميريز” ســـينصب 
تركيـــزه علـــى قيادة منتخب الشـــباب، 
الذي يعتزم المشاركة في بطولة العالم 

تحـــت 21 والتـــي ســـتقام فـــي إيطاليا 
وأكتوبـــر  ســـبتمبر  بشـــهري  وبلغاريـــا 

المقبلين.
وذكـــر أن المـــدرب البرازيلـــي “النـــدوا 
لمنتخـــب  مدربـــا  ســـيكون  ألفيـــس” 
الناشـــئين، موضحا أن جميـــع األجهزة 
الفنية ســـتعمل بصورة متكاملة ووفق 
مدرســـة وسياســـة موحدة وبتنســـيق 
وتعـــاون مســـتمر بيـــن جميـــع األجهزة 
الفنيـــة لوضـــع برنامـــج متكامل لجميع 
المنتخبات، كما تم التعاقد مع “لوكاس 
باسيليو” ليكون معدا بدنيا للمنتخبات 
الوطنية، فيما ســـيكون ضمـــن الطاقم 
الفني 3 مدربين وطنيين، هم: إبراهيم 

الورقـــاء والمحلـــل اإلحصائـــي محمـــد 
سلمان والمدرب يوسف عبدالواحد.

ويشـــار إلـــى أن المشـــاركات الخارجية 
للمنتخبـــات الوطنيـــة فـــي هـــذا العـــام 
2021 تتضمن المشـــاركة في تصفيات 
آســـيا  وبطولـــة  للرجـــال  آســـيا  كأس 
الخليجيـــة  األلعـــاب  ودورة  للرجـــال 
الناشـــئين  مســـتوى  وعلـــى  الثالثـــة، 
المشاركة في البطولة السادسة عشرة 
العربية والبطولة الخليجية السادســـة، 
وعلى مســـتوى الشـــباب بطولـــة العالم 
تحت 21 عاما، فيما سيشارك منتخب 
الشـــواطئ في البطولة العربية للرجال 
والناشـــئين، وتعتمـــد تلك المشـــاركات 
 “ وبـــاء كورونـــا  انحســـار  مـــدى  علـــى 

كوفيد – 19”.

منظمة بريف - المركز اإلعالمي

فيكتور لوكاشينكو

ماركو انتونيو

سمو الشيخ خالد بن حمد 

أحمد مهدي

أحمد مهدي

حسن علي

حسن علي
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ــرم ــق ــى مــحــمــيــة أشـــجـــار ال ــل ــل ع ــط ــة ت ــري ــح واجـــهـــة ب

اعتماد مخطط سند الهيكلي و“القرية” في سترة

أقـــر مجلس أمنـــاء العاصمة المخطط 
التفصيلـــي لمنطقـــة ســـند مجمع 743 
و625 و745 بهدف تخطيط األراضي 
وتحديـــد االســـتخدامات المثلـــى لها، 
والمســـاهمة فـــي تأســـيس مجتمعات 

عمرانية متكاملة ومستدامة.
المخطـــط  أن  إلـــى  األعضـــاء  ولفـــت 
الـــذي يحـــاذي منطقـــة وجود أشـــجار 
خليـــج  بحـــر  فـــي  المحميـــة  القـــرم 
توبلي ســـيراعي االرتقـــاء بالتخطيط 
العمراني وضمان تطويره وسيحافظ 
علـــى الواجهـــة البحريـــة المطلـــة على 
شـــوارع  وجـــود  مـــع  القـــرم  أشـــجار 

رئيســـة تربط بين منقطة سند وقرية 
النويدرات وسترة.

وأفـــاد المجلـــس أن المخطط يحتوي 
علـــى 98 ملكيـــة غالبيتهـــا أراض غير 

بشـــبكة  مرتبطـــة  وغيـــر  مخططـــة 
طـــرق، وجميع العقـــارات غير مصنفة 
لذلـــك تـــم تخطيطهـــا من قبـــل الهيئة 
وتوفيـــر الخدمات المجتمعية والبنية 

التحتية.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، أقـــر المجلس 
المخطـــط التفصيلـــي لمنطقة )القرية( 
فـــي ســـترة مجمـــع 604، الـــذي أعـــاد 
تصنيـــف المنطقة إلى منطقة خدمات 
فـــي  الخدميـــة  للمنطقـــة  كامتـــداد 
العقـــارات  بعـــض  واعتمـــاد  المجمـــع 

كعقارات تجارية. 
عبدالواحـــد  المجلـــس  عضـــو  وأفـــاد 
المنـــازل  مـــن  جـــزء  ثمـــة  أن  النـــكال 
الخدمـــات  منطقـــة  مـــع  متالصـــق 
فـــي المجمـــع، مطالًبـــا مـــن وفـــد هيئة 
التخطيـــط إيجـــاد حل لهذه المشـــكلة 
مراعـــاة لألهالـــي الســـاكنين فـــي هذه 

المنازل.

إرجاء المناقشة
ــويـــل وعــمــيــق  ــقـــاش طـ ^ بــعــد نـ
توافق أعضاء مجلس أمناء العاصمة 
مراجعة  مقترح  مناقشة  إرجــاء  على 
وتحديث المرسوم بقانون رقم 2 لنسة 
والالئحة  الطرق  إشغال  بشأن   1996
لتوجيه  ــــك  وذل لــلــقــانــون،  الــتــنــفــيــذيــة 
هدى  المجلس  عضو  المقترح  مقدمة 
تكييف  وإعــادة  لتحديد  فرج  سلطان 
طلب المناقشة والتصويت على أوجه 
محددة في التعديالت المطلوبة على 
القانونية  الــمــواد  حيث  مــن  الــقــانــون 

والئحته التنفيذية.

عبدالواحد النكال مدليا بصوته

مخطط “النبيه صالح” يراعي الخصوصية الدينية للمسجد والمقام
ـــنية ـــة و36 للس ـــة للجعفري ـــا وقفي ـــوي 114 أرًض ـــرة تحت ـــهاب: الجزي آل ش

^ أقـــّر مجلـــس أمنـــاء العاصمـــة 
النبيـــه  لمنطقـــة  التفصيلـــي  المخطـــط 
صالـــح )مجمـــع 380 – 381 – 382( في 
قـــرار تاريخي على مســـتوى عمر أمانة 

العاصمة.
علـــى  الهيكلـــي  المخطـــط  واحتـــوى 
متكاملـــة  عمرانيـــة  مجتمعـــات 
ومستدامة وشمل توسعة جميع الطرق 
وطريـــق دائري يمر بجميع الجزيرة مع 
الحفـــاظ على طابع الجزيـــرة العمراني 

واالجتماعي وواجهاتها البحرية.
التخطيـــط  هيئـــة  مندوبـــو  وأفـــاد 
العمرانـــي فـــي جلســـة األمانـــة أنـــه تم 
تخطيـــط وتصنيـــف جميـــع األراضـــي 
غيـــر المخططة والمصنفة في الجزيرة 
الجغرافيـــة  طبيعتهـــا  مـــع  يالئـــم  بمـــا 

والسكنية.
وأكـــدت عضو المجلس مها آل شـــهاب 
114 أرًضـــا  أن الجزيـــرة صالـــح نحـــو 

وقفية تتبع األوقـــاف الجعفرية ونحو 
36 أرًضا أخرى تتبع األوقاف الســـنية، 
ونقلت آل شهاب تخوفات األهالي من 
اســـتغالل الســـواحل وعـــدم اســـتفادة 

األهالي منها.
وطمـــأن وفد الهيئة األعضاء بأنه تمت 
مراعاة الحفاظ على الواجهة البحرية، 
فيمـــا نقل عضـــو المجلـــس عبدالواحد 

بتخصيـــص  األهالـــي  مطالبـــة  النـــكال 
ومناطـــق  النبيـــه صالـــح  لنـــادي  أرض 

لجمعيات المجتمع المدني واألهلي.
وأشـــار ممثلـــو التخطيط إلـــى أنه ثمة 
لمثـــل  تخصـــص  أن  ممكـــن  مســـاحة 
هـــذه األنشـــطة، كمـــا طمأنـــوا علـــى أن 
المخطط يراعـــي الخصوصية الدينية 
فـــي  صالـــح  النبيـــه  ومقـــام  لمســـجد 
القرية. وبعد مناقشـــة مســـتفيضة قّرر 
المخطـــط  علـــى  الموافقـــة  المجلـــس 
الهيكلـــي الجديـــدة الذي أشـــرفت على 
تنفيـــذه هيئة التخطيـــط العمراني، مع 
تســـجيل بعض المالحظات التي وقف 
عليهـــا أعضـــاء المجلـــس ومـــن جملتها 
تأكيد الحفاظ علـــى الواجهة البحرية، 
الســـكني  الطابـــع  علـــى  والحفـــاظ 
واالجتماعي فـــي الجزيرة وتخصيص 
األهليـــة  والجمعيـــات  للنـــادي  أراض 

الرسمية.
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علوي الموسوي

مها آل شهاب

حفـــظ القرآن الكريم وعمـــره 17 ربيعًا و حصل على 
المركز األول في جائزة البحرين الكبرى العام 2004 
وفاز بمســـابقة القارئ العالمي في العام 2018، وفاز 
بالمراكـــز األولـــى فـــي المســـابقات الدوليـــة للقـــرآن 
الكريـــم فـــي موســـكو وإندونيســـيا والكويـــت، وتـــم 
تكريمه من قبل جاللة الملك بوســـام العمل الوطني 
مـــن الدرجـــة األولـــى بالعـــام 2018، وشـــارك مؤخرُا 
بمشـــروع الختمـــة الصوتية لمصحـــف البحرين. هو 
إمام مركز أحمد فاتح اإلسالمي الشيخ علي صالح 

عمر الذي تهفو األفئدة لنداوة صوته.
الشـــيخ دعا فـــي مقابلته في لقـــاء بصمات بحرينية 
اللقـــاء  للحـــوار عبـــر  البحرينيـــة  المؤسســـة  تقيمـــه 
االفتراضـــي إلـــى نشـــأة األبنـــاء منـــذ صغرهـــم على 
حفـــظ القرآن من خالل تطبيقات البرامج الترفيهية 
كقصـــص األنبيـــاء في القـــرآن الكريـــم وحفظ تالوة 
القـــرآن، وحفظ ســـور القرآن الكريم منـــذ بداية عمر 

الطفل 3 سنوات.
متى بدأت حفظ القرآن الكريم، والتحديات التي  «

واجهتك؟

- بـــدأت منـــذ الصغـــر بتحفيـــظ كتـــاب هللا علـــى يد 
الوالـــد والوالـــدة، وأغلب التحديات التـــي واجهتني 
هـــو الترتيب بوقـــت الحفظ، إن أغلب الشـــعور لدى 
قـــارئ القرآن الصغير هو بأن الطفولة تنازعه باللعب 

مع أصدقائه أو حفظ القرآن الكريم.
حققت العديد من اإلنجازات في المسابقات على  «

المستوى المحلي والعالمي، ماهي التحديات 
المتعلقة بهذا المجال؟

- أن المشاركات في المسابقات بفرع الصوت وحسن 
التالوة يتطلب مهارة بالتدريب على االنتقاالت بين 
أنغـــام القـــراءة، حيـــث يتطلب معرفـــة باألنغام دون 
الدخـــول فـــي جهة الموســـيقى والوقوع في ســـماع 
الموســـيقى وغيرها، إذ إن مملكـــة البحرين ال يوجد 
متخصصـــون ومجال في تدريـــب النغمي للقراء، إذ 
تعليم األداء القرآني كنت أواجه صعوبة وتواصلت 
بعدهـــا مـــع عدد مـــن القراء عبـــر الوســـائل المختلفة 
بالتواصـــل مـــن خـــارج مملكة البحريـــن، ومن ناحية 
الحصـــول علـــى المســـابقات على المســـتوى العالمي 

أن الســـفر إلـــى بلـــد ثقافتهـــا جديدة للتســـابق يمكن 
أن تصيـــب بظـــروف صحية نتيجـــة التغير للطقس، 
وعلـــى أساســـها يمكـــن تغيـــر الصـــوت، فذلـــك كانت 
صعوبات تواجه القارئ، ليس على الحفظ أنما يؤثر 

على أداء الصوت.
بعد فوزك في عام 2018، ماذا يعني حصولك  «

على تكريم بوسام العمل الوطني من الدرجة 
األولى؟

- الوســـام هو جائزة لكل حفظة القرآن، فكانت لفتة 
طيبـــة مـــن ســـيدي جاللـــة الملـــك حفظـــه هللا حيث 
بارك لي بعد فوزي بمســـابقة القارئ العالمي، وأبلغت 
فـــي اليوم الوطني بتكريمي علـــى هذا اإلنجاز، ولي 

الشرف أن أمثل حفاظ وأهل مملكة البحرين.
في هذا اإلطار، وجه جاللة الملك بإنشاء معهد  «

القراءات إلى أين وصل هذا المشروع؟

- جاللـــة الملك يولي اهتماًمـــا بحفظة القرآن، حيث 
وجـــه إلى إصدار مصحف البحرين المكتوب ويوزع 
فـــي مشـــارق األرض ومغاربهـــا بنســـخة فريـــدة من 
نوعهـــا، وطباعـــة فريدة مـــن نوعها ولجنـــة مراجعة 
المصحـــف كانـــت مـــن أعلـــى الدرجـــات العلميـــة من 
ووجـــه  اإلســـالمي،  العالـــم  فـــي  الكبـــار  المشـــاييخ 
لتسجيل ختمة صوتية مطابقة للمصحف، كما وجه 

إلنشاء معهد القراءات ليكون متخصص في القرآن 
الكريم وتخريج المعلمين وتعليم وتدريب المعلمين 
وتعليم القراءات القرآنية المعروفة، وإقامة الدورات 
إلعطاء األســـانيد و اإلجـــازات لحفظة كتاب هللا عز 
وجـــل من داخـــل البحريـــن ومن خارجهـــا، حيث تم 
إنشاء المعهد بجامع الملك خالد بأم الحصم وتعيين 
الموظفين من المشـــاييخ المتقنين الذين يشـــرفون 
علـــى المعهد مـــن المتخصصيـــن بعلوم القـــرآن، إلى 
جانـــب وجود برامج الســـتضافة مشـــايخ من العالم 
اإلســـالمي مـــن مصـــر أو المملكة العربية الســـعودية 
أو غيرها، فيما فـــي اآلونة األخيرة الجائحة عطلت 

البرنامج في المعهد.
ما أهمية حفظ القرآن الكريم لدى نشأة األطفال  «

منذ الصغر؟

- إن الطفـــل اآلن مختلـــف قبـــل 10 ســـنين فبحاجة 
األطفـــال إلـــى أســـاليب تحديـــد مختلفة، وأســـاليب 
تربويـــة مختلفـــة، فهنـــاك العديد من الوســـائل التي 
كالتلفـــاز  األطفـــال  وتعليـــم  تربيـــة  فـــي  تزاحمنـــا 
والمدرســـة والهاتف المتنقل، فالتوجيه والمنافســـة 
شـــديدة، إذ يجـــب أن تكون هناك أســـاليب تشـــويق 
لســـماع كالم هللا عـــز وجـــل أفضـــل من لعـــب “البلي 
ستيشن واآلي باد”، فاألطفال من محبين الحكايات 

والقصص وكتـــاب هللا مليئ بالقصص فهناك برامج 
أعـــدت كقصص األنبياء في القرآن وتفســـير قصص 
قرآنية فيمكن البدء مع طفلك بتلك البرامج، وبذلك 
يمكن االستدالل القصة بالسورة لربطهما ببعض كما 
يشـــاهده في البرنامج، والطفل ســـيربط اسم سورة 
القرآن والقصـــة، إلى جانب أن يكون الوالدان قدوة 
فـــي المنـــزل لقـــراءة القـــرآن وحرصهما علـــى تعليم 
أبنائهم وإحياء جو قرآني في المنزل، ذلك ســـيكون 
له توجيهات غير مباشرة للطفل في مرحلة الطفولة 
ســـتربي عنـــده محبـــة وتعظيم القرآن للـــه عز وجل، 

فيجب البدء بتحفيظ القرآن منذ 3 سنوات. 
 ما هو مشروع الختمة الصوتية لمصحف البحرين؟ «

- الختمـــة الصوتيـــة لمصحـــف البحرين تـــم إطالقه 
من قبل عدة ســـنوات الختيار قراء يسجلون ختمة 
معتمـــدة على المصحف المطبوع، أي مثل الوقفات، 
فحين تسمع المصحف الصوتي كقراءتك للمصحف 
المكتوب، فأطلقت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
للشـــؤون اإلســـالمية  األعلـــى  المجلـــس  واألوقـــاف 
المبـــادرة بأختيـــار قـــراء مـــن مملكـــة البحريـــن وتم 
ترشـــيح عدد من القراء، فمبدئيـــًا تم اختيار 3 قراء 
من ضمنهم أنا، والشـــيخ أنس العمادي والشيخ عمر 
مظفر، حيث سيسجل كل قارئ ختمة كامله بصوته 
وستعرض في تلفزيون البحرين بقناة القرآن الكريم 
وإذاعة القرآن الكريم، وسيتم إهدائها إلى اإلذاعات 

األخرى بدول الخليج وتطبيقيات القرآن.
كيف يمكن لمعلم القرآن أن يطور من نفسه  «

ويستمر في ذلك؟

- يجـــب علـــى معلم القـــرآن أن يطور من نفســـه من 
خالل القراءة المستمرة على المشايخ من خالل أن 
تطور نفســـك من أدائك ومخارجك الصوتية، حيث 
إن أحد مشـــايخ القـــرآن الكبار الشـــيخ خليل القارئ 
بعدمـــا يحفظ القـــرآن كان يختلي بنفســـه ويقرأ كما 
كان يقـــرأ علـــى شـــيخه حتـــى يصفـــي مـــا ســـمع من 
أخطاء ما يتأثر بها، ويجب على معلم قراءة القرآن 
أن يخـــرج مـــن تحت يديـــه جيل يحمـــل راية كتاب 
هللا ورايـــة الحفظ وينقله إلى غيره، فإنك تعد معلم 
وســـيعد معلم لجيل آخر يحمل نورًا من نور الوحي 

فهي رسالة عظيمة.

فـــاز بمســـابقة القـــارئ العالمـــي 2018 وحصـــل علـــى وســـام مـــن جاللـــة الملـــك

إمام الفاتح: علموا أبناءكم حفظ القرآن من 3 سنوات

مروة خميس
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أحداث بـحرينيـة

“هذا رمضان” تهنئة بقدوم الشهر الكريم بتوقيع نجوم الفن واإلبداع
عمـــل جميل بعنوان “هذا رمضان”، وهو عبارة عن تهنئة بقدوم 
الشهر الكريم حمل توقيع مجموعة من األسماء الفنية المبدعة، 
وتم تصويره في القرية التراثية التابعة لشـــيخ المصورين في 
الخليـــج عبدالرحمـــن المـــا “إن فوكـــس لإلنتاج الفنـــي”. العمل 
مـــن فكرة وإخـــراج الفنان حســـن الماجد، وغناء الفنان حســـن 
محمد، وكلمات الشـــاعر القدير هشـــام الشروقي وألحان الفنان 
بـــدر الـــذوادي، وتوزيع ومكســـاج الفنـــان عارف عامـــر، ومحمد 
نزيـــه، والمخـــرج المنفـــذ الفنـــان محســـن الحايكـــي والتصويـــر 
محمد الفردان وعبـــدهللا البدراني، ومدير اإلضاءة عبدالمجيد 
البدراني، ومدير اإلنتاج حسين السكران، ومكياج ندى الصايغ 
وإدارة المشـــروع نـــورة الصايـــغ، واإلنتـــاج “بروتيـــك” لإلنتـــاج 

السينمائي والتلفزيوني والمسرحي واإلعانات التجارية.
أمـــا طاقـــم التمثيل فـــي األغنيـــة، فهـــم الفنانة القديرة ســـلوى 
بخيـــت، والفنـــان جمعـــان الرويعـــي، والفنـــان جمـــال الغيـــان، 
والفنـــان إســـماعيل مراد. وتدور فكرة األغنية حول اســـترجاع 
أيام شـــهر رمضان وبعض األعمال الفنيـــة التي قدمت في تلك 
الفترة مثل “أم هال” و”سعدون” و”سرور”، حيث يقول الشطر 
األول من األغنية: “كنا نلعب صعقير..كنا نتابع أم هال. ونتريا 

قصة سرور. ونتأثر في حب سعدون على صوت المسحر”.

عـــن هـــذا العمل أوضح صاحـــب الفكرة والمخرج الفنان حســـن 
الماجـــد لــــ “البـــاد” أن األغنيـــة مرســـومة بخـــط تراثي شـــعبي 
للترحيـــب بقدوم شـــهر رمضـــان المبـــارك، وهي عـــادة معروفة 

عنـــد أهل البحريـــن وعموم دول الخليج والعالـــم العربي، فقبل 
شـــهر رمضان نشـــاهد العديد من األعمال الفنية “أغان، أناشيد، 
ابتهـــاالت، قصائـــد وغيرهـــا” كلها ترحب بشـــهر رمضـــان وعلى 

حسب طبيعة كل مجتمع.
 وتقدم الماجد بجزيل الشـــكر إلى كل الفنانين المشـــاركين في 

العمل، متمنيا أن ينال على إعجاب المشاهدين.
وهذه ليست هي المرة األولى التي تلتقي فيها هذه النخبة من 
الفنانيـــن، حيث ســـبق وقدموا أغنية بعنوان “عشـــان البحرين” 
في شهر مارس العام 2020 وهي عبارة عن رسالة توعوية عن 
فايروس كورونا تحث المواطنين بضرورة االلتزام باإلرشادات 
الوقائية واتباع التعليمات؛ من أجل ســـامة الجميع، واستغرق 
تصويرهـــا يوميـــن، ومـــن األســـماء التي شـــاركت فـــي األغنية، 
الشـــاعر هشـــام الشـــروقي، والفنان عارف عامر، والفنان حسن 

محمد، والفنان بدر الذوادي والفنان حسن الماجد.

tariq_albahhar

لصنع العجينة:

• 2 كوب طحين خبز
• ملعقة شاي خميرة فورية مجففة

• نصف كوب ماء دافئ
• 2 ملعقة شاي كاسترد/ سكر ناعم

•ملعقة شاي ملح ناعم
•ملعقة طعام زيت زيتون 

•حفنة من بذور السمسم األبيض واألسود

الطريقة:

• اخلطي الدقيق والسكر والملح في وعاء خلط 
كبير.

• اصنعي حفرة صغيرة وسط الدقيق 
وأضيفي الخميرة. صبي الماء وامزجي كل 

شيء مع يديك. في هذه المرحلة، يجب أن تكون 

العجينة رطبة جًدا ومن الصعب إدارتها. غطي وعاء 

الخلط واتركيه لمدة ساعة تقريًبا )أو حتى يتضاعف حجمه(.

• رشي سطح عمل واقلبي العجين عليه مع التأكد من إضافة الكثير من 
الدقيق لتجنب االلتصاق. شكلي العجينة على شكل دائرة مسطحة )ارتفاع 

حوالي 3-2 سم(. ضع العجينة على صينية خبز مدهونة بزيت الزيتون. 

غطي العجينة بمنشفة شاي واتركيها لمدة 45 دقيقة أخرى. سخني الفرن 

مسبًقا إلى 250 درجة مئوية.

• اثني الجزء العلوي من العجين عن طريق رسم دائرة داخلية خشنة 
)بأطراف أصابعك( حوالي 3 سم من حافة الخبز. ثم املئي وسط الدائرة 

الداخلية بخطوط قطرية متقاطعة بمسافة 3-2 سم 

• باستخدام فرشاة المعجنات، ادهني سطح الخبز بزيت الزيتون. رشي 
بذور السمسم األسود واألبيض واضغطي على البذور بقدر ما تستطيعين 

للتأكد من بقائها في الخبز.

• اخبزي الخبز لمدة 8 دقائق عند 250 درجة مئوية ثم اخفضي حرارة 
الفرن إلى 200 درجة مئوية واخبزيه لمدة 5 دقائق أخرى )أو حتى يصبح 

لونه بنًيا ذهبًيا(.

مع الشيف
 فجر المنصوري

الخبز التركي

قامـــت “daily news Egypt” بالبحـــث عن 
أكثر مـــا يضيء ليالي رمضـــان منذ القدم. 
وأكدت أن شـــهر رمضـــان المبارك في مصر 
يتميز بالعديد مـــن العادات الجميلة، وهي 
ميـــزات فريـــدة تختلـــف عـــن الممارســـات 
الموجـــودة فـــي أماكـــن أخـــرى مـــن العالم، 
ومن أهمها فوانيسها التقليدية الرمضانية 
المنتشـــرة حـــول العالـــم، والتـــي تحـــرص 
العائـــات المصريـــة علـــى الحصـــول عليها 
واســـتخدامها لتزييـــن المنـــازل والمحات 

التجارية والشرفات.
فكـــرة  تعـــود  اإلســـامي،  التاريـــخ  فـــي 
“الفانـــوس الرمضانـــي” إلـــى عهـــد الدولـــة 
الفاطميـــة، وكان الخليفـــة الفاطمي يخرج 

فـــي الليلـــة التي تســـبق شـــهر رمضـــان مع 
األطفال، ويحمل كل منهم فانوسا إلضاءة 
بالشـــهر  احتفـــاال  يغنـــون  وهـــم  الطريـــق 

الفضيل.
وفـــي قصـــة أخـــرى مرتبطـــة ألصـــل هـــذا 
الفانـــوس الـــذي ايضـــا تتزين بـــه العائات 
فـــي البحريـــن، عندمـــا أمـــر أحـــد الخلفـــاء 
الفاطميين بإضاءة المســـاجد طوال شـــهر 
رمضان بالفوانيس والشموع. ويقال أيضا 
النســـاء  كانـــت تســـتخدمه  الفوانيـــس  إن 
عندما يذهبن إلى المســـاجد للصاة، حتى 
ياحظ المارة وجود نســـاء علـــى الطريق، 

ويعطيهن الحق في الطريق.
او  بالمســـحر  أيضـــا  الفانـــوس  ارتبـــط 
المســـحراتي كمـــا يطلـــق عليـــه فـــي مصر، 

فمـــن تقاليـــد رمضـــان كمـــا نعـــرف جميعـــا 
مرور المسحر على البيوت إليقاظ السكان 
لتناول وجبة ”السحور“، وبدا ذلك في ذلك 
الوقت، عندما كان يســـير هذا المسحراتي 
يحمـــل  مـــع طفـــل صغيـــر  الشـــوارع  فـــي 

فانوس رمضان.
قبل شـــهر رمضـــان المبـــارك، يتدفق الناس 
في مصر إلى األسواق المحلية لشراء هذه 
الفوانيـــس الملونـــة، والذي يعتبـــر من اهم 
العـــادات المصرية منذ قرون ومصدر فرح 

للبالغين واألطفال على حد سواء.
لتزييـــن  الكبيـــرة  الفوانيـــس  وتســـتخدم 
وممـــرات  األماميـــة  واألبـــواب  الشـــوارع 
المقاهـــي والمطاعـــم والفنـــادق، فـــي حين 

تستخدم الصغيرة منها كألعاب لألطفال.

تعـــد صناعـــة الفانـــوس واحـــدة مـــن أقدم 
الصناعـــات في مصر، وشـــهدت العديد من 

التغييرات على مر السنين، 
مـــن الحـــرف الخشـــبية الجميلـــة المضاءة 
بشـــمعة، والتي تحتفل بدمـــج مجتهد بين 
الفولكلور المصري والتصاميم اإلســـامية، 
إلى الفوانيس العصرية الملونة المصنوعة 
تدويرهـــا  المعـــاد  القصديـــر  علـــب  مـــن 

والنحاس والباستيك والزجاج الملون.
ويقتـــرن تقليـــد الفوانيس الملونـــة بالغناء 
الـــذي يغنيـــه األطفـــال أثنـــاء ســـيرهم في 
شـــوارع مصـــر، خصوصـــا أحيـــاء القاهـــرة 
التي تعلن عن حلول شهر رمضان، وتجمع 
العمـــات المعدنيـــة والحلويـــات، وكلمـــات 

األغنية التي تقول ”وحوي يا وحوي“.

ترجمة: طارق البحار

محرر مسافات 

مصر تضيء ليالي رمضان بالفوانيس التقليدية

فـــي يـــوم اإلثنيـــن 3 نوفمبر 1940، افتتـــح صاحب العظمة الشـــيخ حمد بن 
عيســـى بن علـــي آل خليفة حاكم البحريـــن إذاعة البحريـــن “األولى”، والتي 
بـــدأت بـــث برامجهـــا من محطـــة اإلذاعـــة القديمة فـــي موقعها فـــي منطقة 

الحورة بالمنامة، في مكان يسمى التيل “ التلغراف”.
وتعتبـــر هـــذه اإلذاعـــة أولى إذاعـــات الخليج العربـــي، وكان مديرها الســـيد 
جـــورج طلبيـــة العراقي الجنســـية، وكانـــت تبث برامجها يوميـــا لمدة نصف 
ســـاعة ثـــم تم تمديـــد البث لمدة ســـاعة. وتذيع علـــى الهواء مباشـــرة تاوة 
القـــرآن الكريم وأخبـــار الحرب العالمية الثانية وأغاني المطربين الشـــعبيين 
مثـــل محمد بن فـــارس ومحمد زويد وضاحي بن وليـــد وعبدالعزيز بورقبة 
وغيرهـــم، وكذلـــك األحاديث والتمثيليـــات المحلية والبرامج الشـــعرية. أما 
مبنى اإلذاعة فكان يتكون من غرفتين صغيرتين تكلف بناؤهما 500 روبية 

فقط، واحدة لاستوديو والثانية لانتظار.
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أقامـــت مؤسســـة محمد جميل بن منصـــور العريض للمســـؤولية االجتماعية 
فعاليـــة رياضيـــة داعمة ألطفال األســـر المتعففة بالتعاون مـــع مركز العريض 
للترفيه. وجاءت الفعالية على مالعب “Soccer Kingdom” في الشاخورة.
وبدورهـــا، قامت األســـتاذة مريم بنت محمـــد جميل العريـــض بتوزيع هدايا 
رمزيـــة لجميع الالعبين، وبااللتزام بالشـــروط الوقائيـــة للمملكة وذلك تزامنا 

مع حلول شهر رمضان الكريم في يوم الثالثاء 13 أبريل 2021.

 “محمد جميل بن منصور” 
تدعم أطفال األسر المتعففة

“الزياني للسيارات”: عروضنا الرمضانية هي األفضل واألكثر تميًزا
ـــة ـــز قيم ـــدي وجوائ ـــترداد نق ـــا.. اس ـــجيل مجاًن ـــن وتس ـــة وتأمي ـــة صيان خدم

يستبشــر المواطنون والمقيمون بحلول شــهر رمضان المبارك؛ وذلك ألنه 
يحمــل فــي طياتــه الكثيــر مــن البشــريات ومن ضمنهــا العروض الســخية 
لشــراء الســيارات، لذلــك نجدهــم يؤجلــون اقتناء ســيارة أحالمهم حتى 

قدوم هذا الشهر الفضيل.

“البـــالد”  حملـــت  المناســـبة  وبهـــذه 
أســـئلة عدة وطرحتها على مســـاعد 
الزيانـــي  لشـــركة  العـــام  المديـــر 
للســـيارات رضوان طارق، ليكشـــف 
لنـــا عّمـــا فـــي جعبـــة هـــذه الشـــركة 
قطـــاع  فـــي  والرائـــدة  العمالقـــة 
الســـيارات في البحرين من عروض 
رمضانية مميـــزة، فإلى نص الحوار 

معه:
 ما الجديد الذي ستقدمه الزياني  «

للسيارات في رمضان هذا العام؟

للســـيارات  الزيانـــي  شـــركة  قامـــت 
شـــهر  فـــي  مميـــز  عـــرض  بتقديـــم 
رمضـــان المبارك لهـــذا العـــام، آخذة 
الوضـــع االقتصـــادي العـــام الحالـــي 
األثـــر  وخصوصـــا  االعتبـــار،  فـــي 
االقتصـــادي والتبعـــات التي جاءت 
فيـــروس  وبـــاء  لتفشـــي  نتيجـــة 
كورونـــا )كوفيـــد - 19(، إذ تمحورت 
الفكرة الرئيســـة لهـــذا العرض حول 
جعل تكلفة تمّلك السيارات للزبائن 
اقتصادية بقدر اإلمكان. وبناء على 
ذلك، قمنا بتقديم هذا العرض الذي 
يغطـــي مختلف احتياجـــات الزبائن 
ويوفـــر لهـــم الدعـــم الشـــامل، إذ تم 
التركيـــز عبـــر هـــذا العـــرض على أن 
يشـــمل جميـــع العناصـــر التـــي عادة 
مـــا ينفـــق عليهـــا الزبائـــن المزيد من 
المـــال، إضافـــة إلـــى ســـعر الســـيارة 
دون أن يدركـــوا ذلـــك، مثل التأمين 
مـــن  الحمايـــة  والتســـجيل وطـــالء 

الصدأ وغيرها. 
هل ستختلف عروض رمضان عن  «

العروض المقدمة طوال العام؟

هـــو  رمضـــان  فشـــهر  تأكيـــد،  بـــكل 
مناســـبة خاصـــة لجميـــع المواطنين 

والمقيميـــن بمملكـــة البحريـــن، فهو 
شـــهر الخيـــر واليمن والبركـــة، ومن 
هذا المنطلق نحرص دائًما أن تكون 
عروضنا فيه خاصة ومميزة، وذلك 
لنشـــارك عمالءنـــا الكـــرام االحتفال 
بحلوله، ولتكون مناسبة مميزة لهم 
وألفـــراد العائلة الكريمة. لقد صممنا 
عروضنا هذا العـــام بهدف أن تكون 

هي األفضل واألكثر تميًزا. 
وتنقســـم عروضنـــا هـــذا العـــام إلـــى 
فئـــات عدة، منها الخاص بســـيارات 
الخـــاص  وغيرهـــا  ميتسوبيشـــي 
بســـيارات إم جـــي، واألخـــرى التـــي 
تشـــمل شـــاحنات فوســـو التجاريـــة 
والسيارات المستعملة، إذ سيحصل 
المســـتفيدون من عروضنا الخاصة 
بســـيارات ميتسوبيشي على فرصة 
الفوز بســـيارة ميتسوبيشي جديدة 
وخدمة الصيانة المجانية لمركباتهم 
والعديد من الجوائز القّيمة األخرى، 
فيما تشـــمل عروضنا على ســـيارات 
إم جي اســـتردادا نقديـــا كامال على 
سيارة جديدة من إم جي والتأمين 
المجانـــي والعديـــد مـــن المفاجـــآت 
لزبائننـــا  أمـــا  األخـــرى،  الرائعـــة 
الراغبين في شراء شاحنات فوسو 
التجارية أو الســـيارات المســـتعملة 
عـــدة،  مزايـــا  علـــى  فســـيحصلون 
منهـــا التأمين والتســـجيل المجانين 
وتركيب أفـــالم هوبر أوبتك العازلة 

مجاًنا والوقود المجاني وغيرها.
وتأتـــي هذه الحملـــة الترويجية من 
شـــركة الزيانـــي للســـيارات كمبادرة 
منها لمشـــاركة بهجة الشهر الفضيل 
وعيـــد الفطـــر الســـعيد مـــع زبائنهـــا، 
وذلـــك عبـــر منحهـــم الفرصـــة للفوز 
بالعديـــد مـــن الجوائـــز القيمـــة، منها 

المجانـــي،  والتســـجيل  التأميـــن 
وخدمة الحماية من الصدأ وتركيب 
أفـــالم هوبر أوبتـــك العازلـــة مجاًنا، 
الفوريـــة  الجوائـــز  مـــن  والعديـــد 

والمزايا الحصرية األخرى.
 هل هناك تسهيل لإلجراءات مع  «

البنوك لسهولة البيع باألقساط؟

الزيانـــي  شـــركة  فـــي  نحـــرص 
تجربـــة  كل  نجعـــل  أن  للســـيارات 
شـــراء لدينا سلسلة للغاية ومن غير 
أي تعقيـــدات، ولذلـــك حرصنـــا على 
إقامـــة روابط وثيقة مـــع المصارف 
التمويليـــة  والمؤسســـات  المحليـــة 
وحســـب  المملكـــة.  فـــي  المعتمـــدة 
متطلبات كل فرد، يمكن لمســـؤولي 
الشـــؤون المالية لدينـــا تقديم خطة 
تمويل أو أقساط مصممة خصوًصا 
لتلبـــي بقـــدر اإلمـــكان متطلبات كل 
زبـــون على حدة. ولذلك فكل عميل 
أن  نحـــرص  باســـتقباله،  نتشـــرف 

تكون تجربته سلسة ألقصى حد. 
هل العروض الرمضانية تشمل كل  «

الموديالت؟

يشـــمل هذا العرض عمليات الشراء 
مـــن جميع الموديـــالت الجديدة من 
إم جـــي فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن األول 
من شـــهر أبريل الجاري حتى تاريخ 
تتوافـــر  والتـــي  المقبـــل،  مايـــو   31

دينـــاًرا   4,500 مـــن  تبـــدأ  بأســـعار 
ـــا وتشـــمل أســـطول إم جي  بحرينيًّ
الرياضيـــة  الســـيارات  مـــن  المميـــز 
متعددة األغراض )SUV( وسيارات 
RX5، و الســـيدان، ومنهـــا إم جـــي 
إلـــى  إضافـــة   ،ZSTو  ،HSو  ،RX8
جـــي6،  وإم  جـــي5،  إم  ســـيارتي 
والمتاحـــة كلهـــا للشـــراء عبـــر موقع 
إم جـــي علـــى شـــبكة اإلنترنت ومن 
المضافـــة.  القيمـــة  ضريبـــة  غيـــر 
كمـــا وتشـــمل الســـيارات الرياضيـــة 
متعددة االستعماالت )SUV( القوية 
والمميـــزة مـــن ميتسوبيشـــي، منها 
ســـيارة ميتسوبيشي آوتالندر التي 
تعد واحـــدة من أفضـــل الموديالت 
في فئتهـــا، وســـيارة ميتسوبيشـــي 
الرياضيـــة  كـــروس  إكليبـــس 
والشـــبابية، وســـيارة ميتسوبيشـــي 
مونتيرو سبورت القوية والعصرية، 
وأحـــدث ســـيارات SUV المدمجـــة 
إضافـــة  إكســـباندر،  ميتسوبيشـــي 
الصلبـــة  أب  البيـــك  شـــاحنة  إلـــى 
L200 والمزيـــد مـــن  ميتسوبيشـــي 
الموديـــالت األخـــرى التـــي ترضـــي 
مختلف األذواق. كما تشمل عروض 
مختـــارة من الســـيارات المســـتعملة 
ذات الجـــودة العاليـــة، وذلك بهدف 
تمكيـــن شـــريحة أكبـــر مـــن الزبائـــن 

لالستفادة من العرض. 
هل هناك إقبال كبير لهذه  «

العروض؟

نعـــم، هنـــاك إقبـــال كبيـــر فـــي شـــهر 
ببقيـــة  مقارنـــة  الفضيـــل  رمضـــان 
أشهر العام. إن العروض الرمضانية 
أصبحت بمثابة التقليد الســـنوي، إذ 
نقدم أفضل الصفقـــات الممكنة في 
هذا الشهر مقارنة ببقية أشهر العام، 
ويقـــوم العديـــد من العمـــالء بالفعل 
بتفضيل شراء الســـيارات الجديدة 
في الشهر الفضيل، إذ إنهم يدركون 
أن هذا هو أفضل شـــهر لالســـتفادة 

من الصفقات الرائعة.

نوعها مـــن  ــى  ــ األولـ وهـــي  ــار  ــطـ األخـ لــجــمــيــع  ــة  شــامــل

ــان ــ ــض ــ ــر رم ــ ــه ــ ــي ش ــ ــ ــا ف ــ ــه ــ ــوع ــ ــن ن ــ ــ األولـــــــــــى م

“التكافل” تطلق تغطيتها التأمينية لعربات األطعمة المتنقلة

بتلكو تستضيف غبقة رمضانية افتراضية لإلعالميين

أطلقت شـــركة التكافل الدولية التغطيـــة التأمينية األولى 
مـــن نوعها في البحرين، لتأمين عربات بيع األطعمة. ويعد 
المنتـــج التأميني )عربـــات( تغطية شـــاملة لجميع األخطار 
التـــي ترافق النشـــاط التجاري، عبر بيع األطعمة بواســـطة 
عربـــات البيـــع المتنقلـــة، إذ صمم هذا المنتج ليتناســـب مع 

االحتياجات التجارية للمشاريع الصغيرة.
وصرح نائب الرئيس التنفيذي للشركة عبدالعزيز العثمان، 
علـــى هامـــش إطـــالق تغطيـــة العربـــات “أن هـــذه التغطية 
المشـــاريع  اســـتمرارية  تضمـــن  أن  شـــأنها  مـــن  التأمينيـــة 
الصغيـــرة بتكلفـــة مناســـبة لضمـــان عـــدم توقـــف األعمـــال 
التجاريـــة، وذلـــك ســـعيا مـــن الشـــركة فـــي اإلســـهام بدعم 
المشـــاريع التجارية الصغيرة في إطار التوجه الذي تسعى 

إليـــه المملكـــة، بدعـــم واحتضـــان المشـــاريع الوطنيـــة عبر 
تقديـــم الرعايـــة والخدمـــات وتوفيـــر بيئة العمـــل المثالية 
لهـــا، ومن ضمـــن هذه المخاطر التي اشـــتملت عليها وثيقة 
الحريـــق،  أخطـــار  ضـــد  التأميـــن  هـــي  )عربـــات(  التأميـــن 
والعوامـــل الطبيعيـــة كالعواصـــف والفيضانـــات والســـرقة 
والحـــوادث الشـــخصية التـــي قد يتعـــرض إليهـــا العاملون 
داخـــل العربـــة، إضافة إلـــى تغطية خاصة بتكلفـــة انقطاع 
العمـــل ألي مـــن الحـــوادث المذكـــورة، كذلـــك تمـــت إضافة 
تغطية اســـتثنائية وهي تغطية مسؤولية التسمم الغذائي، 
وتأتـــي هذه التغطيـــات ضمن باقة صممت لمـــالك العربات 
المتنقلـــة لبيع األطعمة لتتناســـب مـــع احتياجاتهم بتغطية 

تأمينية تصل إلى خمسين ألف دينار بحريني.

أقامت امس شـــركة بتلكـــو غبقتها 
وســـائل  لمنتســـبي  الرمضانيـــة 
االعالم المحلية وذلك للعام الثاني 
علـــى التوالي. وقد أقيمـــت الغبقة 
عبـــر اجتماع افتراضـــي حرًصا من 
الشـــركة على االلتـــزام باإلجراءات 
وزارة  عـــن  الصـــادرة  الوقائيـــة 
الصحة والفريـــق الوطني للتصدي 
لفايـــروس كورونـــا المعنيـــة بالحد 

من التجمعات.
شـــهدت الغبقـــة حضور عـــدد كبير 
من ممثلي وسائل االعالم المحلية 
اليوميـــة  الصحـــف  تشـــمل  التـــي 
وتواجـــد  والتلفزيـــون  والمجـــالت 
كذلك جميع أعضاء فريق االتصال 
المؤسسي في بتلكو. تميزت الغبقة 
بجـــو مـــرح وملـــيء بالتفاعـــل بين 
جميع الحضور حيث قاموا بالثناء 
على مبادرة بتلكو وتقدير حرصها 
على االلتزام باللقاء السنوي خالل 
شهر رمضان المبارك بهذه الطريقة 

المبتكـــرة على الرغـــم من الظروف 
الراهنة. وخـــالل االجتماع، أعلنت 
علـــى جوائـــز  ســـحب  عـــن  بتلكـــو 
متنوعـــة وحظـــي جميـــع الحضور 
على فرصـــة الفوز ممـــا أضاف جو 
من الحماس والتشويق. باإلضافة 
إلـــى ذلك، اســـتلم الحضور وجبات 
الغبقـــة التي تـــّم ترتيبها وارســـالها 
إلـــى منازلهـــم بالتعـــاون مـــع فندق 

الحـــرص  مـــع  ســـيزونس”،  “الفـــور 
علـــى االلتـــزام بتعليمـــات الصحـــة 
والســـالمة فيمـــا يتعلـــق بتوصيـــل 

الوجبات. 
وبهذه المناســـبة، صـــرح مدير عام 
التواصل المؤسســـي والمســـؤولية 
االجتماعيـــة الشـــيخ بدر بن راشـــد 
آل خليفـــة  قائاًل: “إنـــه لمن دواعي 
ســـرورنا أن نعقد الغبقة الرمضانية 

الســـنوية عـــن ُبعـــد وســـعدنا جـــًدا 
منتســـبي  مـــن  مجموعـــة  بلقـــاء 
الذيـــن  المحليـــة  االعـــالم  وســـائل 
بشـــكل  اســـتقبالهم  علـــى  اعتدنـــا 
شخصي سابًقا. نحن فخورين جًدا 
بالعالقـــة الوطيدة التي تجمعنا مع 
االعالم المحلي ومقدرين للتعاون 

المستمر الذي يجمعنا معهم.”
أتقـــدم  أن  “أود  قائـــاًل:  وأضـــاف 
بالشـــكر الجزيل لجميع اإلعالميين 
ومؤسسات االعالم على جهودهم 
المبذولـــة في إبراز مملكة البحرين 
خـــالل  مـــن  مشـــرفة  بصـــورة 
ولحرصهـــم  االعالميـــة،  التغطيـــة 
وفعاليـــات  أخبـــار  تغطيـــة  علـــى 
بتلكـــو على مـــدار العام ســـواء في 
الجريـــدة المطبوعة أوعلى قنوات 
باإلضافـــة  االجتماعـــي،  التواصـــل 
إلـــى جهودهـــم فـــي إبـــراز قطـــاع 
االتصاالت بشكل عام في البحرين 

وشركة بتلكو بشكل خاص.”

هبة محسن

رضوان طارق

العلوم  رئــيــس جــامــعــة  شـــارك 
في  عــــواد  غــســان  التطبيقية 
ــاع الـــثـــالـــث  ــ ــم ــ ــت أعــــمــــال االجــ
ــعــام  والــخــمــســيــن لــلــمــؤتــمــر ال
التـــحـــاد الــجــامــعــات الــعــربــيــة، 
بتنظيم  افتراضًيا  أقيم  الــذي 
بن  محمد  األمــيــر  جامعة  مــن 
العربية  بالمملكة  عبدالعزيز 
ــة، وتـــحـــت رعــايــة  ــوديـ ــعـ ــسـ الـ
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
عبدالعزيز،  بن  فهد  بن  محمد 
التحاد  العام  األمين  وحضور 
الــجــامــعــات الــعــربــيــة األســتــاذ 
الــدكــتــور عــمــرو عـــزت سالمة 
الــدول  لجامعة  العام  واألمين 
إذ  الــغــيــط،  ــو  اب أحــمــد  العربية 
جــرت فــي االجــتــمــاع مناقشة 
العديد من القضايا مثل توثيق 
الشهادات الجامعية وحمايتها، 
والنشر  الـــدوريـــات  ومــنــصــات 

العلمي وغيرها من القضايا.
ــاء مــشــاركــتــه فــي أعــمــال  ــن وأث
ــرئــيــس  ــائـــب ل ــنـ ــاع كـ ــمــ ــ ــت االجــ
ناقشت  التي  العلمية  اللجنة 
ــات  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ مـــــوضـــــوعـــــات الـ
والـــــمـــــجـــــالـــــس واألبـــــــحـــــــاث 
والـــــمـــــجـــــالت، والـــتـــصـــنـــيـــف 
ــعــربــي لــلــجــامــعــات، والــعــمــل  ال
الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الـــجـــامـــعـــات 
الجامعة  رئيس  أكــد  العربية، 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون بــيــن 
ــجــامــعــات الــعــربــيــة لــخــدمــة  ال
وتشجيع  التعليمية  العملية 
الــبــحــث الــعــلــمــي، مــشــيــًرا إلــى 
ــيــة  ــائ االســتــثــن الــــظــــروف  أن 
ــى الــعــالــم  الـــتـــي فــرضــتــهــا عــل
ــا تــحــتــم على  ــورونـ جــائــحــة كـ
التعليمية  الــمــؤســســات  كــافــة 
التي  اإلمكانات  من  االستفادة 
لضمان  التكنولوجيا  توفرها 
التعلمية  العملية  اســتــمــراريــة 
والبحث العلمي لخدمة الطلبة 
مستمر  تعاون  عبر  والمجتمع 

ــز  ــراكـ ــمـ ــات والـ ــعـ ــامـ ــجـ بـــيـــن الـ
البحثية.

ولفت عواد إلى تجربة جامعة 
المتميزة  التطبيقية  الــعــلــوم 
فرضتها  ــتــي  ال الـــظـــروف  فـــي 
جائحة كورونا، إذ نجحت منذ 
ابتكار كل  اللحظة األولــى في 
العملية  لتسهيل  جديد  هو  ما 
الــتــعــلــيــمــيــة عــلــى طــلــبــتــهــا من 
الــخــدمــات  مــن  سلسلة  خـــالل 
التي  الــرقــمــيــة واإللــكــتــرونــيــة 
ساعدت الطلبة على استكمال 
وتحقيق  الــعــلــمــي  تحصيلهم 
الـــفـــائـــدة لــهــم فـــي دراســتــهــم، 
مشيًرا إلى أن الجامعة نجحت 
فـــي تــوظــيــف الــتــكــنــولــوجــيــا 
فـــي كـــل مـــا مـــن شــأنــه خــدمــة 
ــمــــان ســالمــتــهــم  طــلــبــتــهــا وضــ
عماًل بتوجيهات وزارة التربية 
التعليم  ومــجــلــس  والــتــعــلــيــم 
للتعليم  العامة  العالي واألمانة 
الــعــالــي وهــيــئــة ضــمــان جــودة 

التعليم والتدريب.

رئيس “التطبيقية” يشارك في 
مؤتمر “اتحاد الجامعات العربية”

عبدالعزيز العثمان

غسان عواد

عواد: أهمية 
التعاون لخدمة 

العملية التعليمية 
وتشجيع البحوث
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“المطار”: “مستودعات وقود الطائرات” يستعد للتشغيل
ــة ــي ــاعــل ــف ــة  لـــضـــمـــان ال ــف ــث ــك ــة م ــزي ــي ــه ــج ــارب ت ــجـ ــتـ خـــضـــع لـ

أعلنت شـــركة مطار البحريـــن لوقود 
األخيـــر  االجتمـــاع  عقـــب  الطائـــرات 
لمجلـــس إدارتهـــا عـــن انتهـــاء أعمال 
اإلنشـــاءات فـــي مجّمع مســـتودعات 
البحريـــن  بمطـــار  الطائـــرات  وقـــود 
الدولي وخضوع هذا المرفق المتطور 
للعمليـــات التجهيزيـــة المعتـــادة قبل 
التشـــغيل بما يشـــمل ذلـــك من إجراء 
والســـامة  لألمـــن  شـــامل  تفتيـــش 
بواســـطة الجهات المعنية، وذلك قبل 
تســـليمه إلى شـــركة البحرين لتزويد 
وقود الطائرات )بافكو( التي ستتولى 

مهام تشغيل المجّمع وصيانته. 
وأكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
الطائـــرات  لوقـــود  البحريـــن  مطـــار 
محمد يوســـف البنفاح على األهمية 
القصـــوى لهذا المشـــروع التنموي، إذ 
سيؤدي دوًرا حيوًيا في تنمية قطاع 

واالرتقـــاء  بالمملكـــة  الجـــوي  النقـــل 
بكفاءة خدمات التزويد بالوقود في 
مطار البحرين الدولي، منوًها إلى أنه 
علـــى مدار الشـــهور القليلـــة الماضية 
وقـــود  مســـتودعات  مجّمـــع  خضـــع 
الطائـــرات لتجارب تشـــغيلية مكثفة 

التشـــغيل  بـــدء  وموســـعة؛  لضمـــان 
بأعلى قدر من األمان والفاعلية.

ومـــن جانبـــه، قـــال مديـــر المشـــروع 
وعضـــو مجلـــس إدارة شـــركة مطـــار 
البحرين لوقود الطائرات عبدالمجيد 
اإلنجـــاز  هـــذا  “يمثـــل  القّصـــاب 

الكبيـــر خطـــوة جديـــدة في مســـيرة 
تحقيـــق  نحـــو  الحثيثـــة  البحريـــن 
الغايـــات الطموحـــة لرؤيـــة المملكـــة 
االقتصادية 2030. ويأتي التشـــغيل 
المرتقـــب لمجّمع مســـتودعات وقود 
الطائـــرات في وقـــت هـــام للغاية، إذ 
تواصـــل صناعـــة النقـــل الجـــوي في 
العالـــم تعافيها مـــن تداعيات جائحة 
)كوفيـــد19-(.  كورونـــا  فيـــروس 
وبفضل ما يتمتع به المجمع من مزايا 
جديـــدة ومتطـــورة أصبحنا على أتم 
اســـتعداد الســـتيعاب أعداد متزايدة 
وتزويدهـــا  الطيـــران  شـــركات  مـــن 
بأعلى مســـتوى من الخدمـــات فائقة 

الجودة”.
ويضم المجّمع عدًدا من مستودعات 
وقود الطائرات بســـعة إجمالّية تصل 

إلى 30 ألف متر مكعب.

المحّرق - شركة المطار

المحرق - طيران الخليج

أكملت “طيران الخليج”، للمرة األولى في تاريخ الناقلة الوطنية للبحرين؛ 
بنجـــاح أول تدريب افتراضي للكوارث عن بعد لضمان اســـتمرارية العمل، 
والـــذي شـــمل معظـــم الوظائـــف األكثـــر أهميـــة لتقييـــم اســـتعداد الناقلـــة 
لمواصلـــة عملياتهـــا خال الحـــاالت الكارثية أو غير المتوقعـــة. وتم تنفيذ 
التدريـــب علـــى عمليـــات الناقلـــة الفعليـــة فـــي الشـــهر الماضي عـــن طريق 
العمـــل من المنـــزل. وتولت فرق الطوارئ الســـيطرة الكاملـــة على عمليات 
المقر الرئيســـي لفترة التدريب وباشرت جميع تلك العمليات عن بعد أثناء 

تواجدها في المنزل.
وكان الهـــدف الرئيـــس مـــن هـــذا التدريب هـــو تحديـــد مـــا إذا كان الهدف 
المحـــدد مســـبًقا لوقـــت االســـترداد )RTO - الفتـــرة الزمنيـــة المســـتغرقة 
الســـتئناف العمـــل( لـــكل وظيفـــة من وظائـــف العمليـــات قد تم اســـتيفائه، 
وكذلك تقييم إجراءات خطة االسترداد وجاهزية أعضاء الفريق للتعامل 

مع الكوارث الكبرى.

“طيران الخليج” تستكمل
تدريًبا افتراضًيا للكوارث

Flat6Labs - المنامة

اســـتضافت Flat6Labs وجمعيـــة التكنولوجيا واألعمال جلســـة نقاش بعنوان 
“التحديـــات التـــي تواجـــه التجـــارة اإللكترونيـــة فـــي البحريـــن”، وتناولت هذه 
الجلسة التي أقيمت بصورة افتراضية التحديات التي تواجهها أعمال التجارة 
اإللكترونية في البحرين وناقشت الحلول المقترحة لمواجهة هذه التحديات.

وشـــارك في الجلســـة عدد من رّواد األعمال الذين شـــاركوا خبرتهم في مجال 
منصات التجارة اإللكترونية، وهم خالد علي سالم المؤسس والعضو المنتدب 
لشركة BCGCM الستشارات األعمال، وحسين حاجي مؤسس تطبيق دلوني، 
وصالح شريف مؤسس منصة Beanboat، وأدارت الجلسة نور بهمن مسؤول 
العاقـــات العامـــة في Flat6Labs. وناقش المشـــاركون  أبرز تحديات  التجارة 
اإللكترونيـــة فـــي البحريـــن، ومنهـــا المنافســـة ورضـــا المســـتهلك وإدارة جودة 

المنتجات والخدمات اللوجستية واللوائح التنظيمية.
وأشـــاد رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة التكنولوجيـــا واألعمـــال، مشـــعل الحلـــو 
بدعم Flat6Labs لتنظيم هذه الجلســـة النقاشـــية، مؤكدا على أهمية مناقشـــة 

التحديات التي تواجه التجارة اإللكترونية على المستوى الوطني.
ومـــن جانبـــه، أعـــرب المديـــر التنفيـــذي بشـــركة Flat6Labs صالـــح عباس في 

البحرين عن سعادته بالشراكة القائمة مع جمعية التكنولوجيا واألعمال.

جلسة تناقش تحديات التجارة اإللكترونية بالبحرين

الفتتاح 3 فروع لمطاعم المأكوالت الســريعة بمحطات الوقود

العالمــي االقتصــادي  المنتــدى  لتقريــر صــادر عــن  وفقــاً 

“بابكو للتزويد” توقع اتفاقات تعاون مع “جسميز”

البحرين بالمركز الـ 11 عربًيا في التحّول للطاقة النظيفة

وقعــت شــركة بابكــو للتزويــد، الشــركة التابعــة للشــركة القابضة للنفــط والغاز 
الــذراع االســتثماري للهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز، اتفاقات تعاون مع شــركة 
جســميز ذ.م.م. الفتتــاح ثالثة فــروع لمطاعم المأكوالت الســريعة في محطات 
التــزود بالوقــود التابعــة للشــركة التــي تم بناؤهــا حديثا وفق متطلبــات الجيل 
الجديــد مــن شــبكة محطــات الوقــود الحديثــة فــي كل مــن منطقــة الســاية 
بالبســيتين وشــرق عوالي ومدينة ســلمان. ويأتي ذلك بهدف تطوير، وتحديث 

وتوفير الخدمات الرئيسة لمرتادي المحطات. 

وبهـــذه المناســـبة بّيـــن رئيـــس مجلس 
للتزويـــد، جاســـم  إدارة شـــركة بابكـــو 
عيســـى الشـــيراوي، أن الشـــركة تسعى 
جاهـــدة لتطويـــر الخدمـــات المتنوعـــة 
التي تشـــتمل علـــى مرافق عامـــة منها 
سوبر ماركت ومطاعم سريعة وأجهزة 
المرتبطـــة  والخدمـــات  آلـــي  صـــراف 
بالسيارات مثل مغسلة وتغيير الزيت، 
اإلطـــارات والبطاريـــات باإلضافـــة إلى 
توفيـــر  بهـــدف  التجاريـــة؛  المحـــات 
وبأســـعار  الجـــودة  عاليـــة  خدمـــات 
المحطـــة،  مرتـــادي  لجميـــع  تنافســـية 
مشـــيدا بالســـمعة الطيبـــة التي تحظى 
بها شـــركة جســـميز للوجبات السريعة 
والتـــي تعتبـــر شـــركة بحرينيـــة تمتلك 
سلســـلة مـــن المطاعـــم الناجحـــة فـــي 
مختلف محافظـــات المملكة، حيث إن 

توقيـــع االتفاقيـــة مـــع شـــركة جســـميز 
للخدمـــات  نوعيـــة  إضافـــة  ســـيكون 
التكميلية في محطـــات التزود التابعة 

للشركة. 
تطبيقـــا  بأنـــه  الشـــيراوي  وأوضـــح 
لمبـــدأ الشـــفافية وتكافـــؤ الفـــرص بين 
المستثمرين تقوم شركة بابكو للتزويد 
باإلعان عن توفر محاتها والخدمات 
األخرى عن طريق مجلس المناقصات 
والمزايدات؛ من أجل تحقيق األهداف 
التي ُطورت من أجلها هذه الخدمات. 
وأشـــار إلى أنـــه ضمن برنامج الشـــركة 
المحطـــات  وتطويـــر  بنـــاء  إلعـــادة 
القديمـــة، تقوم الشـــركة حاليـــا بإعادة 
تطويـــر محطة توبلي للخدمات والتي 
فـــي  افتتاحهـــا  إعـــادة  المتوقـــع  مـــن 
النصف الثاني من هذا العام، باإلضافة 

إلى إعادة بناء وتطوير كل من محطة 
الحـــد والمحرق للخدمـــات والمحطات 
القديمة األخرى حسب الخطة الزمنية 

المعتمدة لذلك.  
ومـــن جانبه، ثمن عاليـــا رئيس مجلس 
إدارة شـــركة جســـميز، جاســـم أميـــن، 
التعاون المثمر مع شركة بابكو للتزويد 
من خـــال تقديـــم الخدمات الســـريعة 
لمرتادي محطات التزود بالوقود والتي 
تأتي من ضمن الخطة اإلســـتراتيجية 
لجسميز لتوســـيع عدد فروع مطاعمها 
وذلك لتلبية احتياجات زبائنها، متمنيا 

مـــا  وتحقيـــق  والنجـــاح  التوفيـــق  كل 
تسعى له الشركة من تعاون مستمر مع 
شركة بابكو للتزويد لتحقيق األهداف 

المرجوة.
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن شـــركة بابكـــو 
للتزويد ُأنشـــئت في ســـنة 2019 وهي 
القابضـــة  للشـــركة  بالكامـــل  مملوكـــة 
عـــدد  زيـــادة  بهـــدف  والغـــاز  للنفـــط 
محطات الوقود وتوســـيع شبكتها في 
مملكـــة البحرين باإلضافـــة الى تطوير 
وتحســـين الخدمـــات المقدمـــة للزبائن 

في تلك المحطات.

المركـــز  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  حّلـــت 
تقريـــر  فـــي  عربيـــا  عشـــر  الحـــادي 
مجـــال  فـــي  الفعـــال  التحـــول  تعزيـــز 
الطاقـــة 2021، الذي أصـــدره المنتدى 

االقتصادي العالمي أمس.
ويســـتند التقريـــر إلى رؤى مســـتمدة 

من مؤشر التحول في مجال الطاقة 
ETI( 2021(، الـــذي يقيـــس أداء 115 
اقتصـــاًدا فيما يخـــص أنظمة الطاقة 
الخاصة بهم عبر األبعاد الثاثة لمثلث 
الطاقـــة – وهي التنميـــة االقتصادية 
والنمـــو، واالســـتدامة البيئيـــة، وأمن 
الطاقة ومؤشـــرات النفاذ والوصول، 

واســـتعدادهم للتحـــول إلـــى أنظمـــة 
ومعقولـــة  ومســـتدامة  آمنـــة  طاقـــة 
التكلفـــة وشـــاملة. ويســـتخدم تقرير 
ُمحســـنة،   ETI منهجيـــة  العـــام  هـــذا 
تأخذ فـــي عيـــن االعتبـــار التغييرات 
األخيرة في مشـــهد الطاقـــة العالمي، 
والضـــرورة الملحة التخـــاذ إجراءات 

بشأن تغير المناخ.
وشـــهدت اإلمـــارات التي حلـــت ثانية 
الــــ 64 عالمًيـــا  إقليمًيـــا وفـــي المركـــز 
فـــي المؤشـــر، تقدًمـــا ومســـتقًرا علـــى 
مـــدى العقـــد الماضـــي فـــي العديد من 
مؤشرات التقرير، األمر الذي يدل على 

استعدادها لتفعيل انتقال الطاقة.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

أثناء توقيع اتفاقات التعاون

رئيس الغرفة: العاهل الداعم الرئيس للمسيرة التجارية والصناعية
لــكــورونــا الــســالــبــة  ــار  ــ اآلث ــاوز  ــج ت ــن  م ــاص  ــخ ال الــقــطــاع  تمكين 

عقـــدت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
مســـاء أمس األول اجتماعهـــا االفتراضي 
للجمعيـــة العموميـــة العاديـــة فـــي دورتها 
التاسعة والعشرين، برئاسة رئيس مجلس 
إدارة الغرفـــة ســـمير نـــاس، بعـــد اكتمـــال 
النصـــاب القانوني لانعقاد، وذلك بحضور 
أعضاء مجلـــس اإلدارة، وعـــدد من رجال 
األعمال ومنتســـبي الغرفة الُمسجلين في 
الغرفة والُمسددين الشتراكاتهم السنوية، 
إذ جرت أعمال الجمعية العمومية العادية 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي تماشـــًيا مع 
اإلجراء والتدابير االحترازية المعمول بها 

في البحرين الحتواء فيروس كورونا.
ورفـــع رئيـــس الغرفة أســـمى آيات الشـــكر 
البـــاد  عاهـــل  إلـــى  واالمتنـــان  والتقديـــر 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، لتأكيـــده للـــدور الريـــادي الذي 

تقوم به الغرفة في دعم وتعزيز المســـيرة 
الصناعيـــة والتجاريـــة فـــي المملكـــة عبـــر 
تاريخها العريق، ودعم جالته ومســـاندته 
مســـيرتها  لتواصـــل  للغرفـــة  المســـتمرة 
األهـــداف  كل  تحقيـــق  فـــي  المضيئـــة 
والتطلعات المنشودة في خدمة االقتصاد 

الوطني.
كمـــا أعرب عن اعتـــزازه الكبير بتوجيهات 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، بتشـــكيل فريـــق عمـــل حكومـــي 
لدراســـة ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر 
الســـنوي الثانـــي للجـــان الدائمـــة بالغرفة، 
مشيدا باستجابة سموه السريعة لمرئيات 
وتوصيـــات الغرفة والدعم الامحدود من 
لـــدن ســـموه للقطاع الخاص فـــي البحرين 
بمـــا يشـــكل دافًعا لبـــذل مزيدا مـــن الجهد 

للنهوض بالقطاع االقتصادي الوطني. 
واســـتعرض ناس اإلنجازات التي تحققت 
في الفتـــرة الماضية وجهود مجلس إدارة 
الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم  نحـــو  الغرفـــة 
لمختلـــف القطاعـــات االقتصاديـــة، مبيًنـــا 
أن مجلـــس الغرفـــة لـــم يدخـــر جهـــدا فـــي 
بيئـــة  تجـــاه  بـــه  المنـــوط  بـــدوره  القيـــام 
األعمال البحرينية العتيدة والعريقة التي 
يحـــرص مجلس الغرفة دائًما على تمثيلها 
خير تمثيـــل من خال التعـــاون والتفاعل 

والتواصل. 
للغرفـــة  العموميـــة  الجمعيـــة  وصادقـــت 
خـــال اجتماعهـــا علـــى محضـــر االجتماع 
االفتراضـــي للجمعيـــة العموميـــة العاديـــة 
كمـــا   ،2020 أبريـــل   22 بتاريـــخ  الُمنعقـــد 
محضـــر  علـــى  أيًضـــا  الجمعيـــة  صادقـــت 
لغرفـــة  العـــادي  االفتراضـــي  االجتمـــاع 

البحريـــن لمناقشـــة التعديـــات الُمقترحة 
علـــى الائحـــة التنفيذيـــة لقانـــون الغرفـــة 

الُمنعقد بتاريخ 8 نوفمبر 2020.
وأقـــرت الجمعية العمومية للغرفة التقرير 
السنوي والمالي لمجلس اإلدارة عن نشاط 
الغرفة لعـــام 2017، ووافقت على التقرير 
الســـنوي لمجلس اإلدارة عن نشاط الغرفة 
لعـــام 2020، مســـتعرضًة أبرز مـــا جاء في 
التقرير الذي يعتبر الثالث في إطار الدورة 

أهمهـــا:  الغرفـــة  إدارة  لمجلـــس  الحاليـــة 
تمكيـــن القطـــاع الخـــاص البحرينـــي مـــن 
تجاوز اآلثار الســـلبية التي خلفتها جائحة 
كورونـــا، كذلـــك نجـــاح الغرفـــة فـــي تعزيز 
الـــدور الفاعل لمركز الدراســـات والبحوث 
التشـــريعات  ســـن  فـــي  المســـاهمة  مـــع 
والقوانيـــن المتوائمة مع متطلبات الصالح 
العـــام، فضا عن اســـتعراض ما تحقق من 

إنجازات ونجاحات على كافة المستويات 
وفي مختلف القطاعات.

وأقـــرت الجمعية العموميـــة الوضع المالي 
وتقريـــر مدقـــق الحســـابات الخارجي عن 
الســـنة المالية 2020، الذي أكد فيه مدقق 
الحســـابات الخارجي أن البيانـــات المالية 
للغرفـــة تعـــرض بصـــورة عادلـــة مـــن كافة 

النواحي الجوهرية.

ناس مترئسا اجتماع “عمومية” الغرفة

المحرر االقتصادي

ناس: التوجيهات 
بتشكيل فريق حكومي 
لتنفيذ توصيات الغرفة 

أثلجت صدورنا
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قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية خالد حميدان، إن البحرين 
تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة ضعف معدل المتوسط العالمي وأكثر 

من دول الجوار.
وأوضــح حميــدان - خــالل اإليجــاز اإلعالمــي الحكومــي الــذي نّظمــه مركــز 
االتصــال الوطنــي بالتعــاون مــع مجلــس التنميــة االقتصاديــة ضمــن سلســلة 
اإليجــازات الحكوميــة التــي تعقــد عبــر االتصــال المرئــي، للحديــث عــن دور 

االســتثمارات المباشــرة فــي التنميــة االقتصاديــة لمملكــة البحريــن أمــس – 
أن االســتثمارات المباشــرة يكــون لهــا أهميــة فــي العالــم بأجمعــه الــذي تأثــر 
بجائحــة كورونا، مشــيًرا إلــى أن االقتصاد والتعافي االقتصــادي يعتمد على 
االســتثمارات، وســتتنافس جميع دول العالم لجذب االســتثمارات األجنبية، 
ونحــن فــي البحريــن تنافســيتنا جيدة ويجــب المحافظة عليهــا، الفًتا إلى أن 
البحريــن تســتقطب اســتثمارات أجنبيــة مباشــرة ضعــف معــدل المتوســط 

العالمي وأكثر من دول الجوار.

خالد حميدان خالل اإليجاز الحكومي

توقعات بتعافي نسبي لالقتصاد الوطني من الجائحة  العام الجاري
حميــــــدان: البحــريـــــن تستقطـــــب استثمـــــارات مباشـــــرة ضعـــــف المتوســـــط العــالمـــــي
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المنامة - سوليدرتي البحرين

تواصـــل شـــركة ســـوليدرتي البحريـــن اســـتخدام التقنيـــات والحلـــول 
المبتكـــرة، والطـــرق المثلـــى لدعـــم وتأميـــن مزاولـــة األنشـــطة اليومية 
لعمالئها. وأطلقت الشـــركة أخيًرا منتج التأمين ضد مخاطر استخدام 
االنترنت الشـــخصي، وذلك تلبيـــًة للحاجة المتزايـــدة لحماية البيانات 
الشـــخصية، إذ يقـــوم غالبيـــة العمالء بجمع ومعالجـــة وتخزين كميات 
كبيـــرة من البيانـــات على أجهزة الكمبيوتر واألجهـــزة األخرى وتحتاج 
هذه البيانات واألنظمة المســـتخدمة للمعالجة والتخزين للحماية ضد 
أي مخاطـــر إلكترونية. كما تلتزم ســـوليدرتي بنشـــر الوعـــي والمعرفة 
حـــول مفهـــوم التأمين وأهميته فـــي الوقت الحالـــي، وبالتالي، أطلقت 

ندوتهـــا األولـــى عبـــر االنترنـــت للعـــام 2021، إذ شـــكلت النـــدوة منصة 
لمناقشـــة وإبـــراز ضرورة تأمين البيانات الشـــخصية مـــن خالل اقتناء 

“التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت الشخصي”.
وشـــارك فـــي الندوة اإللكترونيـــة، عضو مجلس اإلدارة لفـــرع البحرين 
بشركة “ISACA” أبو بكر أرشد ورئيس لشركة “ISACA” فرع البحرين 
مازن علي ومدير أول للشـــؤون الفنية في سوليدرتي ياسمين أميري. 
وقـــام المتحدثـــون بإطـــالع المشـــاركين علـــى مميزات وفوائـــد خدمة 
التأميـــن ضـــد مخاطـــر اســـتخدام االنترنـــت الشـــخصي، ومـــن ضمنها 
حمايتهم من الخســـائر المالية نتيجة ســـرقة الهويـــة واالحتيال خالل 

التســـوق عبـــر اإلنترنـــت، وســـرقة الحســـاب، والعديـــد مـــن المخاطـــر 
اإللكترونيـــة األخـــرى بمـــا في ذلـــك االبتزاز. كمـــا تتوافر خدمـــة إدارة 

الحوادث على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.
وقالـــت أميـــري “نحـــن ملتزمـــون بحمايـــة البيانـــات الرقميـــة لعمالئنا، 
باســـتخدام أحـــدث التقنيات وبالشـــراكة مـــع مزودي خدمـــات دوليين 
معتمديـــن”، مضيفـــة “ســـعداء للغاية إلقامة سلســـلة من النـــدوات عبر 
اإلنترنـــت، والتـــي تهدف إلى تنمية الوعي لشـــريحة كبيرة من عمالئنا 
المهتمين بإدارة الحوادث األمنية والحماية من التهديدات السيبرانية 

المحتملة أثناء إنجاز المعامالت عبر اإلنترنت”.

“سوليــدرتــي” تستعـرض التـأميــن ضــد مخــاطــر االنتـرنــت الشخصــي

ياسمين أميري

أمل الحامد

القطاعـــات تراجًعـــا  أكثـــر  عـــن  وبســـؤاله 
بســـبب الجائحـــة ودورها فـــي االقتصاد، 
أوضـــح حميـــدان أن التراجـــع االقتصادي 
البحريـــن  فـــي  وليـــس  عالميـــة  ظاهـــرة 
فقـــط، واالقتصـــادي العالمـــي كلـــه تأثـــر، 
وكان التراجـــع في آخـــر التوقعات ما بين 
هنـــاك  يكـــون  أن  والتوقعـــات   ،% و5   4
تعافـــي نســـبي فـــي االقتصـــاد فـــي العام 
مشـــيًرا  الماضـــي،  بالعـــام  مقارنـــة   2021
إلـــى أن أكثـــر القطاعـــات تأثـــًرا بالجائحة 
هـــي القطاعات المتعلقة بالســـياحة ومنها 
الفنـــادق والمطاعـــم وشـــركات الطيـــران، 
ولكـــن مع إعطـــاء اللقاح يمكـــن أن يكون 
هنالـــك تحســـن ملحـــوظ فـــي القطاعـــات 

االقتصادية التي تأثرت.
االســـتثمارات  لحجـــم  التوقعـــات  وعـــن 
هـــذا  الجائحـــة  تداعيـــات  مـــع  المباشـــرة 
العام، أوضح أن التوقعات العالمية تشـــير 
إلـــى أن مســـتوى االســـتثمارات األجنبيـــة 
المباشـــرة سيقل جراء الوضع االقتصادي 
فـــي العالـــم، ونحـــن نأمل أن ترتفع نســـبة 
األجنبيـــة  االســـتثمارات  مـــن  البحريـــن 

المباشرة.
مســـتمرة  المملكـــة  أن  حميـــدان  وأكـــد 
التنميـــة  مرتكـــزات  كفـــاءة  رفـــع  فـــي 
االقتصاديـــة تماشـــًيا مـــع رؤيـــة البحرين 
2030، حيـــث ينفـــذ المجلـــس جملـــة مـــن 
الخطـــط االســـتراتيجية لتحقيـــق نتائـــج 
نوعية على صعيد الترويج لبيئة األعمال 
فـــي المملكـــة واســـتقطاب االســـتثمارات 
المباشرة، كما ويركز المجلس في خططه 
حيويـــة،  اقتصاديـــة  قطاعـــات   8 علـــى 
مـــن خـــالل الترويـــج للفـــرص والمجاالت 
لكســـب  القطاعـــات  هـــذه  فـــي  الواعـــدة 
بتقديـــم  النوعيـــة  االســـتثمارات  اهتمـــام 
أفضـــل الحلول االســـتثمارية، وبما يحقق 

االستدامة التنموية.

االقتصاد البحريني متنّوع ومرن

البحرينـــي  االقتصـــاد  أن ســـمة  وأضـــاف 

أّنـــه اقتصاد متنـــّوع ومرن، فقـــد نجحت 
البحريـــن في بناء اقتصـــاد حيوي ال تزيد 
فيـــه نســـبة مســـاهمة النفـــط والغـــاز عـــن 
17.79 % مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالي 
في 2019، بعدما كانت تشـــكل حوالي 42 

% في 2002.
الدعـــم  يوفـــر  المجلـــس  أن  إلـــى  وأشـــار 
الالزم للمســـتثمرين المهتمين باالســـتثمار 
فـــي المملكة من خالل توفيـــر المعلومات 
دراســـات  تطويـــر  فـــي  تســـاهم  التـــي 
الجـــدوى، وكذلـــك التنســـيق مـــع الجهات 
التســـجيل  مرحلـــة  خـــالل  الحكوميـــة 
إلرشـــاد المستثمرين ومساندتهم لتسهيل 
دخولهـــم إلـــى ســـوق المملكة، إلـــى جانب 
والمتابعـــة  الرعايـــة  خدمـــات  تقديـــم 
بتوفيـــر الدعـــم المســـتمر لعمالئهـــا علـــى 
المـــدى الطويل، وبمـــا يضمن تعزيز فرص 
نجاحهـــم وتشـــجيعهم علـــى التوســـع في 

مشروعاتهم.
وأشـــار إلـــى أن البيئـــة االســـتثمارية التي 
المنـــاخ  خـــالل  مـــن  البحريـــن  توفرهـــا 
والنمـــو،  للتوســـع  والضامـــن  المســـتقر 
تشـــمل مجـــاالت وقطاعـــات عـــدة، ولعـــل 
مـــن أهمها: الخدمـــات المصرفية الرقمية، 
التكنولوجيا المالية، الســـلع االستهالكية، 
التجارة اإللكترونية، الحوسبة السحابية، 
مركز البيانات، معاهد تحســـين المهارات، 

مراكز التمّيز، وتطوير الواجهة البحرية.
األجنبـــي  االســـتثمار  مخـــزون  إّن  وقـــال 
أي  دوالر،  مليـــار   31 يبلـــغ  المملكـــة  فـــي 
مـــا يعـــادل نحـــو 80 % من حجـــم الناتج 
اإلجمالـــي المحلي للبحرين والمقدر بنحو 
38.5 مليـــار دوالر، وهـــي نســـبة مرتفعـــة 
بالمقاييـــس الدولية إذ تبلـــغ قرابة ضعف 
المتوســـط العالمـــي، مؤكـــًدا أن تصنيـــف 
ممارســـة  ســـهولة  تقريـــر  فـــي  المملكـــة 
األعمـــال للعـــام 2020 الذي أصـــدره البنك 
الدولـــي جـــاء مـــن بيـــن أفضـــل 10 بيئات 
عالمية تشهد تحســـًنا، وهو مؤشر واضح 
البحرينـــي  النمـــوذج  نجـــاح  مـــدى  علـــى 

المشـــروعات  واســـتقطاب  جـــذب  فـــي 
االســـتثمارية، وقدرتـــه علـــى التكيـــف مع 

الظروف والمستجدات.

مزايا المملكة لجذب المستثمرين

وتحدث عن المزايـــا التي تقدمها المملكة 
علـــى  المســـتثمرين وتشـــجيعهم  لجـــذب 
تأســـيس وتوســـعة أعمالهم فـــي المملكة، 
قائـــال إن عامـــل ربحية الشـــركات يشـــكل 
ميـــزة أساســـية، إذ تبلـــغ نســـبة الضرائب 
إتاحـــة  مـــع   ،% صفـــر  الشـــركات  علـــى 
الملكيـــة األجنبية بنســـبة 100 %، إضافة 
النخفاض الكلفة التشـــغيلية بنسبة تصل 
إلى 43 % مقارنة مع بعض دول المنطقة.

الشـــركات  ترفـــد  البحريـــن  أّن  وأضـــاف 
االســـتثمارية بقـــوى عاملة محليـــة تتمّيز 
بالكفـــاءة والخبـــرة، انطالًقـــا مـــن الدعـــم 
الحكومـــي بضـــرورة تعزيز كفـــاءة القوى 
العاملـــة ورفـــع مســـتوى أدائهـــا من خالل 
التدريـــب والتأهيل المســـتمر، وتربط من 
جهـــة أخـــرى أصحـــاب األعمـــال بصّنـــاع 
القـــرارات المعنييـــن فـــي فريـــق البحرين، 
األمـــر الـــذي نتج عنـــه تســـجيل إنجازات 
متعددة فـــي قطاعات الخدمـــات المالية، 
اللوجســـتية،  والخدمـــات  التصنيـــع 
تكنولوجيـــا معلومـــات االتصـــال، التعليم 
والرعايـــة الصحّية، العقارات والســـياحة، 
حيث ساهم ذلك في دعم ورفد االقتصاد 

الوطني.
وقال حميدان “نحن متفائلون بالخطوات 
نحـــو  البحريـــن  تخطوهـــا  التـــي  الثابتـــة 
التعافي االقتصادي ضمن العمل المشترك 
لــــفريق  والخـــاص  العـــام  القطاعيـــن  مـــع 
البحرين بقيادة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، وهو ما يعطي 
دفعـــة قويـــة لنا فـــي المجلس لالســـتمرار 

في استقطاب مزيد من االستثمارات”.
االســـتثمار  أهميـــة  “ســـتزداد  وأضـــاف 
االقتصاديـــة  المرحلـــة  خـــالل  المباشـــر 

المقبلـــة، وهو مـــا يتطّلـــب مواصلة تعزيز 
تنافســـية المملكـــة واالنفتـــاح االقتصادي 
لتشـــجيع مزيـــد مـــن االســـتثمارات التـــي 
ستســـاهم فـــي تعزيـــز اقتصـــاد المملكـــة 

وإنتاج الفرص النوعية في البحرين”.

بعض قصص النجاح في القطاعات

قصـــص  بعـــض  حميـــدان  واســـتعرض   
 )ABC( النجاح في القطاعات، ومنها: بنك
فـــي قطـــاع الخدمـــات الماليـــة والقطـــاع 
المصرفـــي والمالي الذي أســـس في العام 
2019 “بنـــك إلـــى” الـــذي زاول عملـــه فـــي 
نهايـــة العام 2019 وتمكـــن خالل أقل من 
عامين من تحقيق نجاح كبير، كما أن 80 

% من موظفي بنك )ABC( هم موظفون 
بحرينيـــون، كما ينوي بنك ABC التوســـع 
فـــي بنـــك ايـــال بالمنطقـــة علـــى أن تكون 

اإلدارة في البحرين.
وأضاف: في قطاع التصنيع لدينا شـــركة 
موندليـــز التـــي تعـــد مـــن أكبـــر الشـــركات 
إلنتـــاج األغذية ولديهـــا 6 مصانع عمالقة 
فـــي العالم أحدهـــا موجود فـــي البحرين، 
ويصـــدر المصنـــع فـــي البحرين إلـــى أكثر 
من 40 دولة في العالم، كما أن بســـكويت 
أوريـــو الـــذي يتـــم بيعه في اســـتراليا يتم 

تصنيعه في البحرين.
وذكر في قطـــاع التكنولوجيا، تم التعاقد 
مـــع شـــركة أمـــازون ويـــب سيرفســـز قبل 

ســـنوات عـــدة لبنـــاء أول مركـــز إقليمـــي 
للبيانـــات فـــي الشـــرق األوســـط وإفريقيا 
فـــي البحرين، مضيًفا أنـــه مجلس التنمية 
االقتصاديـــة قبـــل شـــهرين تعاقـــد ووقـــع 
أكبـــر  مـــن  واحـــدة  مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة 
الشركات الصينية التي تنوي تقديم هذه 
الخدمة في البحرين، كما سوف يتواصل 
المجلـــس مـــع شـــركات هنديـــة وصينيـــة 
تكـــون  بحيـــث  وأميركيـــة  وأوروبيـــة 

البحرين مركز إقليمي للبيانات.

“الملكية للجراحين” من أبرز قصص 
النجاح 

ولفـــت إلـــى زيـــادة أهميـــة قطـــاع التعليم 
والصحة في االقتصاد والمجتمع بســـبب 
الجائحة. ومن أبرز قصص النجاح الكلية 
 )RCSI( الملكيـــة للجراحيـــن فـــي ايرلنـــدا
العريقـــة، التـــي توســـعت ألول مـــرة فـــي 
البحريـــن، واليوم لديها طلبة من أكثر من 

40 دولة يدرسون في البحرين.
البحريـــن  الســـياحي  بالقطـــاع  وأضـــاف 
جزيـــرة صغيرة عـــدد ســـكانها 1.5 مليون 
يتـــم  التـــي  الســـياح  عـــدد  وكان  نســـمة، 
اســـتضافتهم أكثـــر مـــن 11 مليون ســـائح 
فـــي الســـنة، مشـــيًرا لوجود خطـــة لتنمية 
الســـياحة بحيـــث يصل عدد الســـياح إلى 
15 مليون ســـائح في السنة في السنوات 

المقبلة ما بعد الكورونا.

استراتيجية لقطاع السياحة

اســـتراتيجية  لديـــه  المجلـــس  أن  وذكـــر 
الســـتقطاب المســـتثمرين الذيـــن ينـــوون 
االســـتثمار فـــي قطـــاع الســـياحة، وأهـــم 
األراضـــي  تطويـــر  هـــي  المشـــروعات 
المجاورة للبحر، ومنها مشـــروع مراســـي 
ومشـــروع  الجزائـــر،  بـــالج  ومشـــروع 
الســـاحل، ســـوف تعمل هذه المشـــروعات 
على تنميـــة القطاع الســـياحي، مؤكًدا أن 
جميـــع المســـتثمرين الذين يتـــم التواصل 

معهم لديهم نية ورغبة لالستثمار.

التكلفة 
التشغيلية أقل 

بنسبة 43 % من 
الدول المجاورة

“موندليز” يصدر
من البحرين

إلى أكثر من 40 
دولة

خطة مستقبلية 
لتنمية السياحة 
واستضافة 15 

مليون سائح سنوًيا

مخزون االستثمار 
األجنبي في 

البحرين يبلغ 31 
مليار دوالر
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جريمة مروعة تهز الكويت.. اختطاف وقتل بدافع االنتقام
كشــفت وســائل إعــام كويتيــة تفاصيل الجريمــة التي هّزت 
الشــارع الكويتــي، بعــد إلقــاء القبــض على المتهم الــذي أقدم 
علــى قتــل مواطنــة بطعنة قاتلة في الصدر بعــد أن اختطفها 
بســيارتها مــن منطقــة “صبــاح الســالم”، بعدمــا أجبرهــا علــى 
التوقــف بصدمها عمدا. وأشــارت صحيفــة “األنباء” الكويتية 
إلــى تلقــي عمليــات وزارة الداخلية الكويتيــة، عصر الثاثاء، 
باغــا مــن مواطنــة قالــت فيــه إن شــقيقتها اختطفــت برفقة 
طفلتين بسيارتها من منطقة صباح السالم. ونقلت الصحيفة 
عــن مصدر أمني قوله “علــى الفور انتقل رجال األمن، وتبين 
أن الجاني ترك سيارته من نوع وانيت أسود، وهرب بسيارة 
المجنــي عليهــا”. وأضاف المصدر “تم تعميم أوصاف المركبة 
التــي تعــود للمجنــي عليهــا، وتــم تحديــد هويــة الجانــي مــن 
خــال مركبتــه الوانيــت والتواصل معه هاتفيــا، حيث حاول 

تمويه رجال األمن بأنه موجود في منطقة جنوب السرة”.
عمليــات  تلقــت  البحــث جاريــة،  عمليــة  “فيمــا  قائــا  وتابــع 
الداخليــة باغا من إدارة مستشــفى العــدان بوصول مواطنة 
فــي العقــد الثالــث مصابــة بطعنــة فــي الصــدر، وأنهــا لفظــت 

أنفاسها األخيرة بفعل غزارة الدماء التي نزفتها”.
وبحســب المصــدر فقــد “تمت االســتعانة بكاميــرات المراقبة 
والتي حددت المركبة التي كان يســتقلها الجاني، وتبين أنها 

نفــس المركبــة المســجلة التــي اختطفت فيهــا الضحية، وأنه 
يقيم في منطقة الرقة، وعليه جرى االنتقال إلى مسكنه بعد 
ثبوت وجوده به، وضرب سياج أمني حول منزله وضبطه”.

وعــن المعلومــات المتوافــرة عــن القاتــل، أوضح المصــدر أنه 
“مــن أربــاب الســوابق، وقــد طعــن المواطنــة داخــل مركبتهــا، 
ونقلهــا والدمــاء تســيل منهــا إلــى مستشــفى العــدان ومن ثم 
وأن   ،1991 مواليــد  مــن  المتهــم  أن  المصــدر  وبّيــن  هــرب”. 
المجنــي عليهــا تكبــره بعامين، وقد ســجلت قضية بحقه في 
مخفر شرطة الشهداء، وصدر قرار بحسبه 10 أيام على ذمة 
تلــك القضيــة، ومــا إن خــرج مــن الســجن حتــى قــام بمتابعة 

الضحية وارتكب جريمته.

شركة  أن  عالمية  صحفية  تقارير  كشفت 
حاليا  تطور  األميركية  “مايكروسوفت” 
من  قسطا  عقلك  تمنح  أن  يمكنها  تقنية، 
عبر  المنشور  التقرير  وأوضـــح  الــراحــة. 
أن  المتخصص  التقني  فــيــرج”  “ذا  موقع 
للبريد  أوتــلــوك”  “مايكروسوفت  تحديث 
الشركات  منح  على  سيساعد  الــرســمــي، 
تلقائيا  االجتماعات  إنــهــاء  أو  بــدء  خيار 
في وقت مبكر، لضمان حصول الموظفين 
على استراحة بين االجتماعات المتتالية.

أوتلوك”  “مايكروسوفت  تحديث  ويعمل 
على تقليل الحمل الزائد على الموظفين، 
ــن بـــعـــد، ومــنــح  ــعــمــل عـ ــرات ال ــتـ ــال فـ خــ

عقولهم قسطا من الراحة.
الشركات  مايكروسوفت  شركة  ومكنت 
اإلعـــدادات  تعيين  إمكانية  والمؤسسات 
الموظفين  يــمــكــن  بــحــيــث  االفــتــراضــيــة، 
االســتــراحــة لــمــدة 5 دقــائــق قــبــل أو بعد 
اجــتــمــاع مــدتــه 30 دقــيــقــة، واســتــراحــة 
بعد  أو  قــبــل  دقــيــقــة   15 أو   10 بــيــن  مـــا 

االجتماعات التي ستستغرق ساعة.

تطوير تقنية تمنح 
عقلك قسًطا من الراحة

أبلغــت متقاعــدة إيطاليــة تبلــغ مــن العمــر 94 عاًمــا عن تعرضهــا لعملية ســطو لجعل 
الشرطيين يأتون إليها ويبقون “برفقتها” لشعورها بالوحدة، وفق ما أعلنت الشرطة.
وقالــت الشــرطة إنهــا لم توجه اتهامــات إلى المرأة واعتبــرت أن التقرير الكاذب في 
شــأن الجريمــة هــو مجــرد “كذبة بريئــة”. وعاد الشــرطيون الذين اســتجابوا التصال 
المــرأة وزاروهــا فــي المنــزل فــي اليــوم التالي لاطمئنــان عليهــا وقدموا لهــا قوالب 
مــن الحلــوى. وقــال العناصــر إنهــم بعد الدردشــة معهــا أدركــوا “أنها تريــد القليل من 

الصحبة... وأن تشارك معهم كل حزنها ووحدتها”.
ا” من احتمال انتقالها  وَذِكر أن ليس للمرأة أي أقارب، ولوحظ أنها بدت “مستاءة جدًّ

إلى دار للمسنين في األسبوع التالي.

تبّيــن أن للنــوم ســت ســاعات أو أقــل في الليلة بين ســن الخمســين والســبعين صلة 
بزيــادة خطــر اإلصابــة بالخــرف، وفــق دراســة جديدة تابعــت نحو ثمانيــة آالف بالغ 
بريطانــي ألكثــر مــن 25 عامــا. وأظهــرت الدراســة التــي ُنشــرت فــي مجلــة “نيتشــر 
كومونيكيشــنز” أن  خطــر اإلصابــة بالخــرف يكون أعلى بنســبة 20 إلى 40 في المئة 
لدى األشــخاص الذين ينامون لفترة قصيرة، والذين تكون مدة نومهم تســاوي ست 
ســاعات في الليلة أو أقل عند ســن الخمســين أو الســتين، مما هو لدى أولئك الذين 

يمضون ليالي “عادية” ال يقل فيها النوم عن سبع ساعات.
واستنتجت هذه الدراسة، أن ثمة صلة بين مدة النوم وخطر اإلصابة بالخرف، لكنها 

لم تتوصل إلى تأكيد عاقة السبب بالنتيجة.

مسّنة تتقّدم ببالغ سطو لتحصل على بعض الرفقة

النوم والخرف.. دراسة تكشف “العالقة الخطرة”

حرفيو النحاس يعملون على طول زقاق في سوق الحميدية 
التاريخي في المدينة القديمة بالعاصمة السورية دمشق )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أخيرا،  اإليطالية،  الصحافة  وصفت 
موظفا في أحد المستشفيات بـ “ملك 
ــه ظــل يــتــقــاضــى راتــبــه  الــغــيــاب”، ألنـ
بانتظام طيلة 15 عاما، في حين أنه 

لم يؤد عمله على اإلطاق.
ــت صـــحـــيـــفـــة  ــ ــل ــ ــق ــ ــا ن ــ ــ ــب مـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
“الـــغـــارديـــان”، فــإن إجــمــالــي الــرواتــب 
ال  وهــو  الموظف  هــذا  استلمها  الــتــي 
يقوم بأي عمل في هذه الفترة، وصل 

إلى 538 ألف يورو.
سجل  الذي  اإليطالي  الموظف  وهذا 
ــغــيــاب، مسجل  رقــمــا قــيــاســيــا فــي ال
مدينة  فــي  مستشفى  طــاقــم  ضــمــن 

كاتانزارو منذ سنة 2005.
ويبلغ هذا الموظف 67 سنة من عمره 
لم  مغامرته  لكن  الحالي،  الوقت  في 
تنته بسام، ألنه يواجه متاعب كبيرة 

أمام القضاء.
وتشمل التهم الموجهة إلى الموظف؛ 
إضافة  المنصب،  اســتــخــدام  إســـاءة 
بينما  واالبتزاز،  التزوير  ممارسة  إلى 
يــجــري الــتــحــقــيــق مـــع 6 مــســؤولــيــن 

يشتبه فــي أنــهــم غــضــوا الــطــرف عن 
هذا الغياب.

وغضبا،  جــدال  القضية  هــذه  ــارت  وأثـ
هذه  مثل  يعتبرون  اإليطاليين  ألن 
الوقائع تساها في إنفاق المال العام، 
راتبه طيلة  يقبض  الموظف ظل  ألن 

سنوات، دون وجه حق.
هــذا  أن  يــشــتــبــه   ،2005 ســنــة  وفــــي 

الــمــوظــف الــمــتــهــرب قــد هـــدد مــديــرة 
تكتب  أن  أرادت  عندما  المستشفى، 

تقريرا عن عدم حضوره إلى العمل.
وتقاعدت المديرة بعد ذلك، فتخلص 
الموظف الكسول من المحاسبة، ولم 
يجر التدقيق بشأن حضوره بعد ذلك، 
البشرية  الموارد  لم يتحرك قسم  كما 

إزاء األمر.

امــرأة  أن  كونغ  هونغ  شرطة  أفـــادت 
يعادل  مــا  منها  ســرق  عــامــا   90 تبلغ 
محتالين  قبل  مــن  يـــورو  مليون   27
صينيون،  مسؤولون  بأنهم  تظاهروا 
فـــي أكـــبـــر عــمــلــيــة احــتــيــال هــاتــفــيــة 
البريطانية  المستعمرة  فــي  مسجلة 

السابقة.
ــغ كـــونـــغ، غــالــبــا مـــا يــكــون  وفـــي هــون
الــذيــن  للمحتالين  هــدفــا  الــمــســنــون 
على  إلجــبــارهــم  ضعفهم  يستغلون 

إجراء تحويات.
مسنة  الضحية  كــانــت  ــمــرة  ال وهـــذه 
90 عاما، وتعيش في  العمر  تبلغ من 
منطقة بيك أكثر مناطق المدينة ثراء 
المطلة  الجبال  أحــد  على  والــواقــعــة 
ــق ما  عــلــى جـــزيـــرة هــونــغ كـــونـــغ، وفـ

أوضحت الشرطة يوم الثاثاء.
الصيف  بالسيدة  المحتالون  واتصل 
مسؤولون  بأنهم  وتظاهروا  الماضي 
في أجهزة األمن الصينية، وأخبروها 

بــطــريــقــة  اســتــخــدمــت  هــويــتــهــا  أن 
احــتــيــالــيــة فـــي قــضــيــة جــنــائــيــة في 

الصين القارية.
لها إن عليها إجراء تحويات  وقالوا 
المحققين  إلــى  تــعــود  إلــى حــســابــات 
وألغــراض  ثروتها  لحماية  المزيفين، 
ــرت صحيفة  ــق مــا ذكــ الــتــحــقــيــق وفـ
نقا  تشاينا مورنينغ بوست”  “ساوث 

عن مصادر الشرطة.
جاء  شخصًا  أن  الشرطة  وأوضحت 
الضحية  منزل  إلــى  أيــام  بضعة  بعد 
عناصر  مع  للتواصل  هاتفا  لتسليمها 
بعد  أقنعوها  الذين  المحتالين  األمــن 

ذلك بإجراء 11 تحويا مصرفيا.
السيدة  قامت  أشــهــر،   5 مــدى  وعلى 
مليون   250 مجموعه  مــا  بتحويل 
يــورو(،  مليون   27( كونغ  هونغ  دوالر 
وهو أكبر مبلغ تتم سرقته في المدينة 

في عملية احتيال عبر الهاتف.
االحتيال  عملية  إن  الشرطة:  وقالت 
ــت بــعــدمــا اتــصــلــت الــمــســنــة  ــشــَف ــُت اك

بابنتها وشاركتها شكوكها.
وتم توقيف شاب يبلغ 19 عاما بتهمة 
االحتيال وأفرج عنه بكفالة. وذكرت 
أعطى  الــذي  الشخص  أنــه  الصحيفة 

الهاتف للسيدة العجوز.

“ملك الغياب”.. غاب عن وظيفته 15 عاما وقبض كل الرواتب
عملية احتيال عبر الهاتف كّلفت عجوزا 27 مليون يورو

عناصر من الشرطة االيطالية

إحياء  على  قــادرة  روبوتات  اختراعها  عن  “مايكروسوفت”  شركة  كشفت 
األشخاص الموتى بصورة رقمية وإعادتهم إلى الحياة، معتمدة على الذكاء 
أنها قامت باختراع روبوتات  2017 أعلنت الشركة  االصطناعي. وفي عام 
دردشة تعيد إحياء الموتى بشكل إلكتروني، إال أنها القت انزعاجا من قبل 

الكثيرين، بحسب ما ذكر موقع “ibelieveinsci” العلمي.
ومع عدم وجود قوانين تمنع إعادة إحياء الموتى بصورة رقمية، األمر الذي 
يفتح المجال أمام الشركات الخاصة البتكار مثل هذه الروبوتات باالعتماد 

على مجموعة من المعلومات المتعلقة بالفرد الميت.
وتعتمد هذه الروبوتات على إرسال الرسائل النصية بصوت المتوفى ذاته، 
استخدمها  قــد  كــان  قديمة  صوتية  رســائــل  مــن  بيانات  باستخدام  وذلــك 
التي  الوحيدة  الشركة  هي  مايكروسوفت  تكن  ولم  وفاته.  قبل  المتوفى 
للذكاء  “إترنيم”  شركة  عملت  فقد  المجال،  هــذا  في  اهتمامها  عن  أعلنت 
االصطناعي روبوتات مشابهة تعمل على طريقة الذكاء االصطناعي وذلك 
التواصل  مواقع  على  الخاصة  البيانات  والحركات  الصور  على  باالعتماد 

االجتماعي.

ا روبوتات جديدة تعيد األموات إلى الحياة إلكترونيًّ

بظواهر  المهتمون  يترقب 
ــا يـــعـــرُف بـ  ــدثـ الـــفـــلـــك، حـ
“االنهمار  أو  الشهب”  “زخة 
الخميس،  اليوم  النيزكي”، 
المتابعة  تــكــون  أن  عــلــى 
متاحة عبر العين المجردة 
إلــى  الــحــاجــة  فــقــط، دون 

االنهمار  بريطانيا، سيلغ هذا  فإنه في  ميل”،  “ديلي  معدات. وبحسب صحيفة 
ذروته بعد منتصف الليل، من خال إضاءة ما يزيد عن 18 شهابا في كل ساعة. 
ويختلف توقيت ذروة هذه الزخات من الشهب، من منطقة إلى أخرى في العالم.
وأضاف المصدر أن الذروة ستكون بعد منتصف الليل، لكن المشاهدة ستكون 

أفضل بعد شروق الشمس مباشرة أو قبل غروبها.
 وتحصل هذه الظاهرة أي “زخة الشهب”، عندما تدخل قطع النيازك إلى الغاف 

الجوي لكوكب األرض بسرعة تقارب 43 ميا في الثانية الواحدة.

العالم على موعد مع زخات شهب مذهلة

عناصر من الشرطة الكويتية
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