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الجرعة الثالثة بعد 6 أشهر للفئات األكثر عرضة للخطر و12 شهرا للبقية

االنتقال لمرحلة جديدة من التطعيم بجرعات منشطة

اللؤلؤ البحريني زّف األمير فيليب في عرسه والحقه في جنازته

المنامة - بنا

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا عـــن أنه بعد نجـــاح الحملـــة الوطنية 
للتطعيـــم فإنـــه ســـيتم االنتقـــال إلـــى مرحلة 
جديدة بحســـب البروتوكوالت الطبية حيث 
ســـيتم تقديـــم جرعة ثالثـــة معـــززة للتطعيم 
المضـــاد لفيـــروس كورونـــا، مواصلـــًة للجهود 
المبذولة ضمن الحملـــة الوطنية للتطعيم بما 
يســـهم في حفظ صحة وســـامة المواطنين 
والمقيمين في مملكة البحرين.وأشـــار إلى أنه 
تـــم الوصول إلى مســـتويات عالية مـــن التحصين 
المجتمعـــي حيـــث بلغـــت نســـبة المؤهليـــن ممـــن 
أخـــذوا التطعيم من ســـكان مملكـــة البحرين حتى 

اآلن 44 % بما يفوق النصف مليون شخص.
وحدد مواعيد أخذ الجرعة الثالثة حســـب الفئات 
المختلفـــة بمـــا يضمـــن تحقيـــق أقصـــى اســـتفادة 
ممكنـــة لـــكل فئة، حيث ســـتكون بعد 6 أشـــهر من 
أخذ الجرعة الثانيـــة للفئات األكثر عرضة للخطر، 
وهم المواطنون والمقيمون من كبار السن البالغين 
مـــن العمـــر 60 عامـــًا فمـــا فـــوق، ومن يعانـــون من 
السمنة المفرطة وأمراض نقص المناعة، باإلضافة 
إلـــى العاملين فـــي الصفوف األمامية مـــن الكوادر 
الطبية. أما بالنســـبة لباقـــي المواطنين والمقيمين 
من غير الفئات المذكورة فســـيكون موعد الجرعة 
الثالثة المعززة من التطعيم بعد 12 شهرًا من أخذ 

الجرعة الثانية.

جذبـــت أقـــراط اللؤلـــؤ البحرينـــي الخالـــص التـــي 
ارتدتهـــا دوقـــة كيمبرج كيت ميدلتـــون، في جنازة 
دوق أدنبره األمير فيليب، أنظار ودهشـــة الحضور 

من الملكات واألميرات اللواتي تابعن الحدث.
وضجت وســـائل اإلعام ووكاالت األنباء األجنبية 

التـــي  البحرينيـــة  بالدانـــات  التلفزيـــون  وقنـــوات 
ارتدتهـــا قبلها األميـــرة الراحلة ديانـــا وقبلها الملكة 

إليزابيث.
وكشفت عناوين الصحف التي تابعت أقراط اللؤلؤ 
البحريني التي ارتدتهـــا دوقة كيمبريدج ما تحمله 
األقراط من معاٍن عميقة في قلب الملكة إليزابيث، 
حيث إن أقراط اللؤلؤ عبارة عن هدية قدمت العام 

1947 مـــن حاكم البحرين آنذاك المغفور له الشـــيخ 
سلمان بن حمد آل خليفة للملكة إليزابيث بمناسبة 
زواجهـــا من األمير فيليب وكانت الهدية عبارة عن 
7 آللـــئ بحرينيـــة حولـــت منها اثنتين إلـــى قرطين 
ارتدتهـــا ألول مـــرة العام 1952 أثنـــاء جولة لها في 
كندا ومن ثم ظهرت بها ســـواء هـــي أو عائلتها في 

العديد من المناسبات الرسمية.

أصــدرت جمعيــة الصحفيين البحرينية كتابــا خاصا كإهداء لعاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة بمناســبة يــوم الصحافــة البحرينيــة، 
مــن 200 صحافــي وإعالمــي وكاتــب ومصــور  أكثــر  توقيــع  الكتــاب  ويتضمــن 
وطلبــة اإلعــالم والصحافــة احتفــاال بهذه المناســبة، إذ اســتذكرت الجمعية بكل 
الفخــر واالعتــزاز التوجيــه الملكي الســامي الذي صدر في الثالــث من مايو 2014 

بتخصيص يوم السابع من مايو في كل عام يوما للصحافة البحرينية.

عهديـــة  الجمعيـــة  رئيســـة  وأوضحـــت 
الســـيد “أن الكتاب يحتـــوي على كلمات 
خطها المشاركون تعبيرا عن مشاعرهم 
الطيبـــة تجـــاه صاحـــب الجالـــة الملـــك 
الداعـــم األول للصحافـــة والصحفييـــن 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وحـــرص جالته 
الدائـــم علـــى اللقاء باألســـرة الصحافية 
المناســـبات  جميـــع  فـــي  واإلعاميـــة 
الوطنية، وإشـــادة جالته واعتزازه بهم 
وبمـــا يقومـــون بـــه مـــن واجـــب وطني، 

األمـــر الذي حفزهم علـــى العمل في كل 
األوقـــات وبا كلل وال ملل وفي أصعب 

الظروف”.
الصحافيـــة  األســـرة  “إن  الســـيد  وقالـــت 
اتفقت علـــى أن تعبر عبر هذا الكتاب عن 
ما تجيش به مشاعرها تجاه جالة الملك 
بهـــذه المناســـبة التاريخيـــة لتبقـــى هـــذه 
المبادرة حاضرة في ذاكرة الوطن مؤكدة 
أن جالـــة الملـــك أهدانـــا الكثيـــر الـــذي ال 

يمكن أن يختزل أو يوصف”.

200 صحافي لجاللة الملك: أنت داعمنا األول
“الصحفيين” تصدر كتاًبا وتهديه لجاللته بيوم الصحافة البحرينية

المنامة - جمعية الصحفيين

كشـــف المجلـــس األعلـــى للمـــرأة أنـــه 
بصـــدد وضـــع هيكلية برنامـــج جديد 
عبـــر  المنزليـــة،  المشـــروعات  لدعـــم 
توفيـــر منصـــة دائمة يتم مـــن خالها 
وأفضـــل  المتراكمـــة  الخبـــرات  نقـــل 
ممارسات رائدات وســـيدات األعمال 
المشـــاريع  صاحبـــات  البحرينيـــات 
القائمـــة إلـــى صاحبـــات المشـــروعات 
المنزليـــة، وبمـــا يســـهم فـــي النهوض 

منتجاتهـــا  وتجويـــد  بالمشـــروعات 
ورفـــع  نموهـــا  وتســـريع  وخدماتهـــا 
تنافسيتها ومســـاهمتها في االقتصاد 
الوطني، إضافـــة إلى زيادة أثرها في 
تعزيز مســـتويات االســـتقرار األسري 

والمجتمعي في البحرين. 
ويأتي التوجه لدى المجلس في إطار 

برنامج “البحرين بخير بعزمكم”.

هيكلة برنامج جديد لدعم المشروعات المنزلية
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أعلـــن وكيل شـــؤون البلديـــات بوزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي الشـــيخ محمد بـــن أحمد آل 
خليفـــة عـــن تدشـــين الدليـــل الموحد 
المحـــدث من نظـــام بنايات )النســـخة 
www. ”1.2( عبـــر الموقـــع اإللكتروني
benayat.bh”، مشيرًا إلى أنه يتضمن 
الجهـــات  ومتطلبـــات  اشـــتراطات 
الحكوميـــة الازمة إلصـــدار تراخيص 
البنـــاء، وســـيكون نافـــذًا اعتبـــارًا مـــن 

أن  وأوضـــح  الجـــاري.  الشـــهر  بدايـــة 
الدليل الموحد بنســـخته المســـتحدثة 
المســـاحة  احتســـاب  دليـــل  يتضمـــن 
والوحـــدات العقاريـــة، باإلضافـــة إلـــى 
اشـــتراطات مجلـــس تنظيـــم مزاولـــة 
المهن الهندســـية، واشـــتراطات إدارة 
توزيـــع وترشـــيد الميـــاه، إلـــى جانـــب 
اشـــتراطات أبراج االتصـــاالت، ودليل 
المباني الخضراء بحســـب القرار رقم 

)212( لسنة 2019.

تحديث دليل “بنايات” يدخل حيز التنفيذ مطلع يونيو

)04(

)02(
)02(

جاللة الملك

بدور المالكي

)0٣(

)03(

بـــدأت أمس تجربـــة جواز الســـفر الصحي الخاص 
بــــ )أياتـــا( على رحات طيران الخليـــج إلى كل من 
لندن وأثينا وســـنغافورة، إذ ســـيتمكن المسافرون 

الذين يحملون جواز السفر البيومتري والمتجهون 
إلـــى هـــذه الوجهـــات مـــن تجربـــة التطبيـــق، الـــذي 
سيســـاعد هـــؤالء المســـافرين على إدارة ســـفرهم 
بســـهولة وأمـــان بمـــا يتماشـــى مـــع أي متطلبـــات 

حكوميـــة لفحـــص كورونـــا أو أيـــة معلومات حول 
اللقـــاح الخاص بـــه، وذلك فـــي إطار التعـــاون بين 
االتحـــاد الدولـــي للنقـــل الجـــوي )أياتـــا( مـــع مملكة 

البحرين وطيران الخليج.

“طيران الخليج” تبدأ تجربة الجواز األخضر لـ “أياتا”

)13(

المحرق - طيران الخليج



كتابـــا  البحرينيـــة  الصحفييـــن  جمعيـــة  أصـــدرت 
خاصـــا كإهداء لعاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة بمناســـبة يوم الصحافة 
البحرينيـــة، ويتضمـــن الكتاب توقيـــع أكثر من 200 

صحفـــي وإعالمـــي وكاتب ومصـــور وطلبة اإلعالم 
والصحافـــة احتفـــاال بهذه المناســـبة، إذ اســـتذكرت 
الجمعيـــة بـــكل الفخـــر واالعتـــزاز التوجيـــه الملكي 
الســـامي الـــذي صـــدر فـــي الثالـــث من مايـــو 2014، 
بتخصيص يوم الســـابع من مايو فـــي كل عام يوما 

للصحافة البحرينية.
وفي هذا الصدد، أوضحت رئيســـة الجمعية عهدية 
الســـيد “أن الكتـــاب يحتـــوي علـــى كلمـــات خطهـــا 
المشـــاركون تعبيـــرا عـــن مشـــاعرهم الطيبـــة تجـــاه 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك الداعـــم األول للصحافـــة 
والصحفييـــن في مملكة البحريـــن، وحرص جاللته 
الدائـــم علـــى اللقاء باألســـرة الصحفيـــة واإلعالمية 
فـــي جميـــع المناســـبات الوطنيـــة، وإشـــادة جاللته 
واعتـــزازه بهم وبما يقومون به مـــن واجب وطني، 
األمر الذي حفزهم على العمل في كل األوقات وبال 

كلل وال ملل وفي أصعب الظروف”.
وقالت السيد “إن األسرة الصحافية اتفقت على أن 
تعبـــر عبر هذا الكتـــاب عن ما تجيش به مشـــاعرها 
تجاه جاللة الملك بهذه المناســـبة التاريخية، لتبقى 
هـــذه المبادرة حاضرة في ذاكـــرة الوطن مؤكدة أن 
جاللـــة الملك أهدانا الكثير الذي ال يمكن أن يختزل 

أو يوصف”.
ورفعـــت الجمعيـــة التهانـــي والتبريـــكات إلى جاللة 

ملـــك البالد وإلى ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة. وحيت الجمعيـــة في هذا الســـياق بالمزيد 
مـــن اإلجالل واإلكبار الرعيل األول من المؤّسســـين 
الذي خطوا في صفحات التاريخ بصماتهم الوطنية 
الفذة بتأسيســـهم الصحف التي أســـهمت بقدر كبير 
فـــي ما وصلت إليـــه بالدنا العزيزة من تطور، وعلى 
رأسهم األستاذ األديب والشاعر والصحافي عبدهللا 
الزايـــد مؤســـس صحيفـــة )البحرين( فـــي ثالثينات 
القـــرن الماضـــي، وكانت بدايـــة النهضـــة الصحافية 
واإلعالمية في البحرين وفي دول الخليج العربي.

للصحافـــة  بيـــوم  االحتفـــال  “أن  الســـيد  وأكـــدت   
البحرينيـــة يمثـــل فرصـــة للمدارســـة والتقيّيم لدور 
الصحافة في المرحلة المقبلة على ضوء المتغيرات 
التـــي حدثـــت في عالمنـــا اليوم، مـــن أزمات صحية 
واقتصاديـــة وتطـــورات كبيرة على الصعـــد التقنية 
وبمـــا تحدثـــه مـــن تأثيـــرات علـــى المجتمـــع وواقع 

العمل الصحفي واإلعالمي.

وأشـــادت باالهتمام الرسمي والشعبي الذي انعكس 
مـــن خـــالل التهانـــي والتبريـــكات التـــي نشـــرت في 
الصحـــف ومختلـــف وســـائل التواصـــل االجتماعي، 
والتأكيد على أهمية الصحافة ومنتسبيها والتذكير 
بجهودهـــم ومثابرتهـــم باعتبار الصحافـــة واإلعالم 
من دعائم المســـيرة التنموية الشـــاملة التي يقودها 

جاللة الملك.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

كشـــف المجلـــس األعلـــى للمرأة أنـــه بصدد 
لدعـــم  جديـــد  برنامـــج  هيكليـــة  وضـــع 
المشـــروعات المنزليـــة، وذلـــك عبـــر توفيـــر 
منصـــة دائمة يتم مـــن خاللها نقل الخبرات 
رائـــدات  ممارســـات  وأفضـــل  المتراكمـــة 
وســـيدات األعمـــال البحرينيـــات صاحبات 
المشاريع القائمة إلى صاحبات المشروعات 
المنزليـــة، وبمـــا يســـهم فـــي النهـــوض بتلك 
المشـــروعات وتجويد منتجاتها وخدماتها 
وتسريع نموها ورفع تنافسيتها ومساهمتها 
فـــي االقتصـــاد الوطني، إضافة إلـــى زيادة 
االســـتقرار  مســـتويات  تعزيـــز  فـــي  أثرهـــا 

األسري والمجتمعي في مملكة البحرين.
االستقرار االسري

ويأتـــي هذا التوجـــه لدى المجلـــس األعلى 
للمـــرأة في إطـــار برنامـــج “البحريـــن بخير 

الـــذي يواكـــب جهـــود المجلـــس  بعزمكـــم” 
األســـري  االســـتقرار  مســـتويات  لتعزيـــز 
واالجتماعي في مملكة البحرين، ويتضمن 
جانـــب  إلـــى  إضافـــة  اجتماعيـــًا  جانبـــًا 
اقتصـــادي، وفـــي إطـــار حـــرص المجلـــس 
على توجيه المزيد من االهتمام بالمشاريع 
المنزليـــة فـــي هـــذا الوقت بالـــذات في ظل 

تداعيات جائحة كوفيد19-.
وعقد المجلس األعلى للمرأة لقاء تشاوريًا 
عـــن بعـــد مع عـــدد مـــن رائـــدات وســـيدات 
األعمال البحرينيات العامالت في أنشـــطة 
تجاريـــة وصناعية وخدمية مختلفة، طرح 
خاللـــه فكـــرة هـــذا البرنامـــج، واســـتعرض 
مثمـــرة  مناقشـــات  وســـط  بشـــأنها،  اآلراء 
أســـهمت في رســـم المعالـــم العريضـــة لهذا 
البرنامـــج، وأفضـــل طرق تنفيـــذه وتحقيق 

المخرجات المنشودة منه.

تفعيل الطاقات
وقدمـــت  مســـاعد األميـــن العـــام للمجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة  الشـــيخة دينـــا بنت راشـــد 
آل خليفة في مســـتهل اللقـــاء عرض حول 
لهـــذا البرنامـــج، مؤكـــدة  تصـــور المجلـــس 
حـــرص المجلس على التعـــاون مع مختلف 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  فـــي  الشـــركاء 
والتنميـــة  العمـــل  ووزارة  والســـياحة، 
“تمكيـــن”  العمـــل  وصنـــدوق  االجتماعيـــة 
وغيرهـــا، وذلـــك في إطار توجهـــات مملكة 
جميـــع  طاقـــات  تفعيـــل  نحـــو  البحريـــن 
البحرينييـــن ودمجها في مســـارات التنمية 
المســـتدامة، بما في ذلك المـــرأة البحرينية 

صاحبة المشروع المنزلي.
بيـــن  التشـــبيك  مـــن  الهـــدف  إن  وقالـــت 
فـــي  المشـــاركات  األعمـــال  صاحبـــات 
البرنامـــج وصاحبات المشـــروعات المنزلية 

هـــو حصـــول صاحبـــات المشـــاريع المنزلية 
فـــي  المناســـب  والتوجيـــه  اإلرشـــاد  علـــى 
مجـــاالت التشـــغيل والتســـعير والتســـويق 
والتعليب والتوزيع وغيرها، وتمكينهن من 
تحويل مشـــروعاتهن إلى مؤسسات قائمة 
مســـتدامة، تعمل بســـجل تجاري افتراضي 
أو فعلـــي، يتيـــح لهن فرص االســـتفادة من 
تمويـــل  علـــى  الحصـــول  مثـــل  الخدمـــات 
مـــن البنـــوك، ودعـــم “تمكيـــن”، و”صـــادرات 

البحرين” وغيرها.
مـــن جانبهـــن، أعربـــت رائـــدات وصاحبـــات 
عـــن  اللقـــاء  فـــي  المشـــاركات  األعمـــال 
إعجابهن بطرح المجلس األعلى للمرأة من 
خالل هذا البرنامج الشامل لدعم صاحبات 
بعـــض  وأن  خاصـــة  المنزليـــة،  المشـــاريع 
المشـــاركات بدأن مشـــروعاتهن أساســـًا من 
المنزل قبـــل أن تنمو بمرور الوقت وتصبح 

مشـــاريع قائمـــة توظـــف عـــددًا ال بـــأس بـــه 
مـــن العمـــال وبعضهـــا يصـــدر منتجاته إلى 

األسواق خارج البحرين.
وأكدت المشاركات اســـتعدادهن للمشاركة 
بفاعليـــة فـــي هـــذا البرنامـــج، بما فـــي ذلك 
تقديـــم اإلرشـــاد والتوجيـــه، بـــل والدخول 

بيـــن  مســـتدامة  متكافئـــة  شـــراكة  فـــي 
الطرفيـــن، تضمن الفائـــدة لجميع األطراف، 
وتحقـــق الهـــدف المرجو من هـــذا البرنامج 
في نقـــل المزيد مـــن المشـــروعات المنزلية 
إلـــى مشـــروعات قائمـــة تســـهم فـــي تعزيز 
االستقرار األسري ودعم االقتصاد الوطني.

بعزمكم” بخير  “البحرين  مبادرة  ضمن  برنامًجا  يطلق  للمرأة”  “األعلى 

نقل خبرات رائدات األعمال لصاحبات المشاريع المنزلية

مشـــروع جاللــة الملـك حمـد للمـدارس ينفـذ 11 برنامًجا
نفذ مشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل 
بـــوزارة التربية والتعليـــم 11 برنامجًا تدريبيًا عن 
بعـــد تناولت أحدث الممارســـات فـــي مجال دمج 
التقنيـــة فـــي التعليـــم والتمكيـــن اإلداري، وذلـــك 
لتكنولوجيـــا  مـــن االختصاصييـــن  لفائـــدة نخبـــة 
المســـاعدين  والمديريـــن  والمديريـــن  التعليـــم 
والمعلميـــن. وتنوعت البرامـــج التدريبية المقدمة 
مـــن حيـــث التدريـــب علـــى أحـــدث تقنيـــات دمج 
التقنية في التعليم، واســـتراتيجيات دمج برامج 
مايكروســـوفت فـــي التعليـــم، واإلدارة الرقميـــة، 
إضافة إلى تقديم برنامج تهيئة المســـتجدين من 

اختصاصيي تكنولوجيا التعليم بالمدارس.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، أشـــاد المتدربـــون بالـــدورات 
المقدمـــة، حيـــث قالـــت اختصاصيـــة  التدريبيـــة 
تكنولوجيـــا التعليـــم بمدرســـة آمنـــة بنـــت وهـــب 
الـــورش  إن  الحمـــادي  أمينـــة  للبنـــات  االبتدائيـــة 
التدريبية المقدمة من قبل مشـــروع جاللة الملك 

حمد لمـــدارس المســـتقبل تعتبر الحجر األســـاس 
فـــي البنية التحتية للتمكيـــن الرقمي في التعليم، 
واستثمار متميز للمعلمين والطلبة على حد سواء، 
ونحن بمدرســـة آمنة بنت وهب االبتدائية للبنات 
نؤمـــن بضـــرورة االرتقـــاء بالممارســـات المتميـــزة 
والمبدعـــة مـــن ممارســـات فرديـــة إلى ممارســـات 
جماعيـــة لجميـــع منتســـبات المدرســـة، وذلك من 
خالل نقل أثر التدريب لجميع منتسبات المدرسة 
اختصاصـــي  أضـــاف  كمـــا  المملكـــة.  ومـــدارس 
تكنولوجيـــا تعليـــم بمدرســـة عبدالرحمـــن الداخل 
اإلعداديـــة للبنيـــن مصطفـــى علـــوي أن “الدورات 

ـــًا وكبيـــرًا فـــي تنميـــة  التدريبيـــة تلعـــب دورًا هامَّ
المهـــارات التكنولوجية الحديثة الســـتراتيجيات 
التدريس، حيث ُتســـاعد هذه الدورات في تطوير 
مهـــارات المعلميـــن وخاصة فيما يتعلـــق بمهارات 
القـــرن الواحـــد والعشـــرين ومهـــارات التعلـــم عن 
بعـــد وبناء الثقـــة بالنفس، باإلضافة إلى تحســـين 

المســـتوى التكنولوجي للمعلمين؛ حيث ســـاهمت 
الـــدورات التدريبيـــة المقدمـــة مـــن قبل مشـــروع 
جاللـــة الملك حمـــد لمـــدارس المســـتقبل في رفع 
مســـتوى اإلنجـــاز األكاديمي لـــدى الطلبة وخاصة 
في جائحة كورونـــا، وانعكس ذلك على المعلمين 
مـــن خـــالل الـــورش الداخليـــة التـــي نقدمهـــا لهم 
في مدارســـنا”. أما فاطمة الســـعدون وهي معلمة 
تعليـــم  بأعمـــال اختصاصيـــة تكنولوجيـــا  قائمـــة 
بمدرســـة الحـــد االبتدائية للبنين، فقـــد عبرت عن 
رأيهـــا بقولهـــا: “وجـــدت فـــي الـــدورات التدريبية 
بفضـــل  واســـتطعت  المنفعـــة  لـــي  قدمـــت  التـــي 

هللا نقلهـــا للمعلمـــات بســـهولة، فالبرامـــج التي تم 
تدريبي عليها متنوعة وشـــملت مختلف الجوانب 
العملية التعليمية وساهمت في تطوير إمكانيات 

المعلمات ووصولهم لمرحلة اإلتقان”.
وقالـــت فاطمـــة الحلـــو مـــن معهـــد األمـــل للتربية 
الخاصـــة إن الدورات بأفـــكار جديدة وجدت فيها 
المتعـــة والفائـــدة، كمـــا تـــم تطبيـــق معظـــم ورش 
العمـــل علـــى جميـــع مســـتفيدي المعهد مـــن طلبة 
ومعلميـــن وأولياء أمور، وســـهلت عمليـــة التعليم 

للتالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة.
االبتدائيـــة  الديـــه  مدرســـة  مديـــرة  وأوضحـــت 
اإلعداديـــة للبنـــات نهى الكعبي أن حضور ورشـــة 
التمكيـــن الرقمـــي للقيـــادة العليـــا لجميـــع مدارس 
البحريـــن قـــد عرفنا علـــى برامج مايكروســـوفت 
التعليمية، واســـتراتيجيات إطار التحول الرقمي 
 ٣٦٥ االوفيـــس  تطبيقـــات  وكذلـــك  المدرســـي 
وكيفية االســـتفادة منها، ممـــا انعكس ايجابًا على 

العمل المدرسي.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التدريب على أحدث 
الممارسات التعليمية الرقمية
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المنامة - جمعية الصحفيين

ــع ذكــــــــرى يــــــوم الـــصـــحـــافـــة الــبــحــريــنــيــة ــ تــــزامــــًنــــا مـ

كتاب مرفوع من 200 صحافي لجاللة الملك: أنت داعمنا األول
جاللة الملك مستقبال أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية )17 فبراير 2019(
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اللؤلو البحريني زّف األمير فيليب في عرسه وشّيعه في جنازته
المغفور له الشيخ سلمان بن حمد أهدى الملكة إليزابيث 7 آللئ قبل 74 عاما

جذبت أقراط اللؤلؤ البحريني الخالص التي ارتدتها دوقة 
كيمبـــرج كيـــت ميدلتـــون، في جنـــازة دوق أدنبـــره األمير 
فيليـــب، أنظار ودهشـــة الحضور من الملـــكات واألميرات 
اللواتي تابعن الحدث، وضجت وســـائل اإلعالم ووكاالت 
األنبـــاء األجنبية وقنـــوات التلفزيون بالدانـــات البحرينية 
التـــي ارتدتهـــا قبلهـــا األميرة الراحلـــة ديانا وقبلهـــا الملكة 
إليزابيـــث. وكشـــفت عناوين الصحف التـــي تابعت أقراط 
اللؤلـــؤ البحريني التي ارتدتهـــا دوقة كيمبريدج ما تحمله 
تلـــك األقراط من معان عميقة فـــي قلب الملكة إليزابيث، 
حيـــث إن أقـــراط اللؤلـــؤ عبـــارة عـــن هديـــة قدمـــت العام 
1947 من حاكم البحرين آنذاك المغفور له الشـــيخ سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة للملكة إليزابيث بمناســـبة زواجها من 
األميـــر فيليب وكانـــت الهدية عبارة عـــن 7 آللئ بحرينية 
حولـــت منها اثنتين إلـــى قرطين ارتدتهـــا ألول مرة العام 
1952 أثنـــاء جولة لها في كندا ومن ثم ظهرت بها ســـواء 

هي أو عائلتها في العديد من المناسبات الرسمية.

  انبهار عالمي

 هـــذا االنبهـــار العالمـــي باللؤلؤ البحرينـــي، كان وراء حلقة 
إذاعيـــة متميزة للبرنامـــج اإلذاعي نوافذ على المســـتقبل 
من إعداد اإلعالمية ســـبيكة الشـــحي وإخراج راشد سند 
عـــن “اعادة أحياء قطاع اللؤلؤ“، شـــارك فيها كل من مدير 
إدارة التـــراث الوطنـــي بهيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
الشـــيخ محمـــد بن خليفـــة آل خليفة، والرئيـــس التنفيذي 
لمعهـــد البحريـــن للؤلـــؤ واألحجـــار الكريمة )دانـــات( نورة 
جمشـــير، والقائـــم بأعمـــال مديـــرة إدارة التنـــوع الحيوي 
بالمجلـــس األعلـــى للبيئة نـــواف علي الوســـمي، والرئيس 

التنفيذي لشركة آللئ البحرين محمد آل محمود.
  وتنـــاول المشـــاركون فـــي الحلقـــة التـــي تبثهـــا اإلذاعـــة، 
تاريـــخ البحريـــن في الغـــوص وصيد اللؤلـــؤ وكونها أقدم 
مركز إقليمي للؤلؤ، والجهود الحكومية في دعم الصناعة 
في تبوأ مركزها القديم وعودة مجد هذه الحرفة، ومركز 
دانـــات، ودور هيئـــة البحريـــن للثقافة واآلثـــار في دخول 

مسار اللؤلؤ العالمية بجهود متواصلة للهيئة.
   وأشـــاد الشـــيخ محمد بن خليفة بتوجيهـــات ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، والتي تأتي تماشًيا مع الخطة 

الوطنية إلحياء صناعة اللؤلؤ في البحرين.

  مهنة األجداد

  وأكد في مشـــاركته في برنامج نوافذ على المستقبل أن 
“الغـــوص واســـتخراج أو صيد اللؤلؤ يعد مـــن المهن التي 
زاولهـــا البحرينيـــون منذ القدم أســـوة بأشـــقائهم من دول 
الخليج ولكننـــا بالبحرين كنا مركز المهنة، وكانت المملكة 
مركـــزا للمراكـــب والغواصيـــن الذين كانـــوا يقصدونها من 
كل دول الخليـــج لينطلقوا بعمليـــات الغوص والبحث عن 
اللؤلـــؤ، وفالبحرينيـــون زاولـــوا مهنـــة الغـــوص لعقـــوٍد من 

الزمن“.
وأشار إلى أن صناعة الغوص وصيد اللؤلؤ لعبا دورا مهما 
ومؤثـــًرا فـــي تاريـــخ مملكـــة البحريـــن، وأن المخطوطات 
القديمة أشـــارت إلى لؤلؤ البحريـــن وكما جاء في ملحمة 

جلجامش قبل نحو 4 آالف عام.
 واســـتذكر دور المغفور له حاكم البحرين الشـــيخ ســـلمان 
بـــن حمـــد )رحمـــه هللا(، واهتمامـــه الكبير باللؤلـــؤ وتجارة 
اللؤلـــؤ، فالمعفور له أســـس أول لجنة بالخليـــج والمنطقة 
لحمايـــة اللؤلـــؤ وهـــي “لجنة اللؤلـــؤ “، ومنع إدخـــال اللؤلؤ 
الصناعـــي، وكان يجتمـــع بتجـــار اللؤلـــؤ أســـبوعيا لمتابعة 

التجارة ودعمها.

  مشروع “دانات”

 مـــن جانبها، أوضحت جمشـــير أن البحريـــن كانت لها 

الريـــادة فـــي الخليـــج والمنطقـــة فـــي تأســـيس معهـــد 
دانـــات الـــذي يعتبـــر أول معهد في الخليـــج والمنطقة 
من نوعـــه ومن أكثـــر المعاهد المتخصصـــة والمجهزة 
بأحـــدث التجهيـــزات الحديثـــة للفحص الدقيـــق للؤلؤ 
واألحجـــار الكريمـــة، الفتـــة إلـــى أن الهـــدف الرئيـــس 
للمشـــروع هو إعـــادة إحياء صناعة اللؤلـــؤ في مملكة 
البحريـــن، وتـــم وضع العديـــد من اإلجـــراءات لتنظيم 
وتقنيـــن الغـــوص لصيد واســـتخراج اللؤلـــؤ والحفاظ 
علـــى مخزون المحـــار في مغاصات اللؤلـــؤ البحرينية، 
القائمة على مبدأ االســـتفادة من المـــوارد المتاحة من 
محار اللؤلؤ بشـــكٍل رشـــيد، من جهة، والمحافظة على 

جزٍء من المحار من أجل التكاثر وإنماء المخزون، 
 بدوهـــا أوضحـــت الوســـمي أن البحريـــن لهـــا مخزون 
جيـــد من محار اللؤلؤ الموجود في المغاصات البعيدة 
عـــن اليابســـة كمـــا هـــو الحـــال فـــي مغاصـــات بولثامه 

وبوعمامه.

  مجلس الغوص

 وتـــم اإلعـــالن عن انطـــالق “مجلس الغـــوص واللؤلؤ“ 
ليتـــم االســـتناد إليه عنـــد التقييم والمراجعـــة الدورية 
المحـــار  وفـــرة  حيـــث  مـــن  اللؤلـــؤ  مغاصـــات  لحالـــة 
وإنتاجيتها من اللؤلؤ للحؤول دون حدوث صيد جائر 

أو استنزاف لمورد محار اللؤلؤ.
  مـــن جانبه، أكـــد آل محمود أن اللؤلـــؤ البحريني يعد 
أنقـــى أنـــواع اللؤلؤ، كما أنه ال يزال محـــط أنظار تجار 
مـــن مختلـــف دول العالـــم يأتـــون لشـــرائه من الســـوق 
المحلـــي البحرينـــي ليدخل فـــي صناعـــة المجوهرات 

العالمية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أعـــرب 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلـــف عـــن خالـــص تعازيـــه 
ومواســـاته إلى أســـرة وذوي شهيد 
إبراهيـــم  عمـــار  العريـــف  الواجـــب 
عيســـى، ســـائالً هللا المولـــى العلـــي 
القديـــر أن يتغمـــد الشـــهيد بواســـع 
رحمته وأن يمن على المصابين من 
منتســـبي خفر الســـواحل بالشـــفاء 
الـــذي  الحـــادث  جـــّراء  العاجـــل 
تعرضوا له أثنـــاء تأديتهم الواجب 
إليقـــاف قارب مخالـــف لفترة حظر 

صيد الروبيان.
فقدنـــا  إن  خلـــف:  الوزيـــر  وقـــال 
ألحد رجالنا المخلصين في ســـبيل 
أمـــر  هـــو  الوطنـــي  واجبـــه  تأديـــة 
يجعلنا نتمســـك بموقفنـــا أكثر فيما 
وحمايـــة  القانـــون  بتنفيـــذ  يتعلـــق 
الثـــروة البحريـــة مـــن المتجاوزيـــن 

يتســـببون  الذيـــن  والمخالفيـــن 
كارثيـــة  نتائـــج  فـــي  بتجاوزاتهـــم 
سواء على مستوى األفراد أو على 
صعيـــد البيئـــة البحرية ومســـتقبل 
األجيال القادمة”، مؤكًدا أن “فقدنا 
أحـــد رجـــاالت الوطـــن المخلصيـــن 
أثنـــاء تأديـــة عملـــه من اجـــل وقف 
هذه المخالفـــات الصريحة للقانون 
يضاعف مسؤولية الجميع للتصدي 

لمثل هذه التجاوزات”.

قالت هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
ان تعيين ســـلمان المحـــاري مديًرا 
إلدارة اآلثار والمتاحف في الهيئة، 
بقرار صادر عن ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة يشكل إضافة نوعية، إذ إن 
لديـــه خبرة كبيرة في مجال إدارة 
وحفـــظ المواقـــع األثريـــة وإجراء 
األثريـــة  والتنقيبـــات  الدراســـات 
فـــي إدارة اآلثـــار والمتاحف. فمنذ 
بداية عمله في هيئة الثقافة العام 
2001، ســـاهم المحـــاري في العمل 
مـــع فريـــق اآلثار فـــي الهيئـــة على 

العديد من المشاريع ذات الصلة.
فـــي  وتشـــمل خبراتـــه مشـــاركات 
العديـــد مـــن االجتماعـــات العالمية 

بالتـــراث  المتعلقـــة  واإلقليميـــة 
المنظمـــات  واجتماعـــات  العالمـــي 
الدوليـــة المهتمـــة بدراســـة وصون 
وإدارة المواقع األثرية، وله نشاط 
هـــادف ويســـعى إلى رفع مســـتوى 
الوعـــي المجتمعي بأهمية الحفاظ 

على التراث الثقافي.

خلف يعزي أسرة شهيد الواجب

“الثقافة”: تعيين المحاري مديًرا لآلثار إضافة نوعية

االنتقال لمرحلة جديدة من التطعيم بجرعات منشطة
الجرعة الثالثة بعد 6 أشهر للفئات األكثر عرضة للخطر و12 شهرا للبقية

أكـــد الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
أن مملكة البحرين سباقة في جهود التصدي لفيروس 
كورونـــا، عبـــر مـــا اتخذتـــه مـــن إجـــراءات احترازيـــة 
اســـتباقية فـــي التعاطـــي مـــع كل مرحلـــة مـــن مراحل 
التعامل مع الفيروس وفق المســـتجدات بما يسهم في 

الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.
وأعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
عن أنه بعد نجاح الحملة الوطنية للتطعيم فإنه سيتم 
االنتقـــال إلـــى مرحلـــة جديـــدة بحســـب البروتوكوالت 
الطبية حيث سيتم تقديم جرعة ثالثة معززة للتطعيم 
المضـــاد لفيـــروس كورونـــا، مواصلًة للجهـــود المبذولة 
ضمـــن الحملـــة الوطنيـــة للتطعيم بما يســـهم في حفظ 
صحـــة وســـالمة المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي مملكـــة 
البحريـــن، مؤكـــًدا اســـتمرار الحملة الوطنيـــة للتطعيم 
في تحقيق أهدافها وفق المسارات التي تضمن توفير 
التحصيـــن للمجتمـــع والقضـــاء على الفيروس. وأشـــار 

الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
إنـــه تم الوصـــول إلى مســـتويات عالية مـــن التحصين 
المجتمعـــي حيـــث بلغت نســـبة المؤهلين ممـــن أخذوا 
التطعيم من ســـكان مملكة البحريـــن حتى اآلن 44 % 

بما يفوق النصف مليون شخص.
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وحـــدد 
كورونـــا مواعيـــد أخـــذ الجرعـــة الثالثة حســـب الفئات 
المختلفـــة بمـــا يضمن تحقيـــق أقصى اســـتفادة ممكنة 
لكل فئة، حيث ســـتكون بعد 6 أشـــهر من أخذ الجرعة 
الثانيـــة للفئات األكثر عرضة للخطـــر، وهم المواطنون 
والمقيمـــون من كبار الســـن البالغين مـــن العمر 60 عامًا 
فمـــا فوق، ومن يعانون من الســـمنة المفرطة وأمراض 
نقـــص المناعـــة، باإلضافة إلـــى العاملين فـــي الصفوف 

األمامية من الكوادر الطبية.
أما بالنسبة لباقي المواطنين والمقيمين من غير الفئات 
المذكورة فســـيكون موعد الجرعـــة الثالثة المعززة من 

التطعيم بعد 12 شهرًا من أخذ الجرعة الثانية.

وأوضـــح الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا أنه قـــد يتم تغيير نـــوع التطعيم فـــي الجرعة 
الثالثة أو اإلبقاء على نفس نوعية التطعيم بالجرعتين 
األولـــى والثانيـــة حســـب التوصيـــات التي ســـيصدرها 
فـــي هذا الشـــأن الحًقا، كمـــا دعا جميـــع المتعافين غير 
الحاصليـــن على التطعيم للتســـجيل وأخـــذ اللقاح بعد 
3 أشـــهر مـــن التعافي لضمان اســـتمرار تكويـــن المناعة 

الالزمة في الجسم ضد الفيروس.
وأشار الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
إلى أن التســـجيل للجرعة الثالثة المعززة من التطعيم 
المضـــاد لفيـــروس كورونا ســـيكون متاحًا عبـــر تطبيق 
“مجتمع واعي” في الوقت المحدد حسب البروتوكول 
الطبـــي الموضـــوع لهذا الشـــأن، منوًها بأهميـــة االلتزام 
بكامـــل  التطعيـــم  وأخـــذ  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
الجرعـــات المقررة لتوفيـــر الحماية الالزمة واإلســـهام 
للتصـــدي  المبذولـــة  الكبيـــرة  الوطنيـــة  الجهـــود  فـــي 

لفيروس كورونا.

المنامة - بنا

الثقافة األمنيـة
سوء استخدام وسائل التواصل االجتماعي

Û  التواصــل شــبكات  الســتخدام  الواســع  االنتشــار  مــع 
االجتماعــي كـــ “االنســتغرام” و “الســناب شــات” و”تويتــر” 
وغيرها في تداول األخبار والتعبير عن اآلراء، إذ وجدت 
هذه القنوات اإللكترونية في األساس لخدمة المجتمعات 
وزيــادة التواصــل فيمــا بينها بــل أصبح لها أيضــا مميزات 
عديــدة فــي مختلــف التعامــالت، إال أن لهــا فــي الجانــب 
اآلخر عددا من السلبيات التي تنجم عن سوء استخدامها 
مــن قبل األفراد، ومن ذلك اســتخدامها في إذاعة األخبار 
أو  والقــذف،  كالســب  اآلخريــن  إلــى  واإلســاءة  الكاذبــة 

التحريض على إشاعة الفوضى وارتكاب الجرائم.

Û  وبالتأكيــد، فــإن هــذه األفعــال تعتبــر جرائم يعاقــب عليها
القانون، إذ نصت المادة 168 من قانون العقوبات على أنه 
)يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبالغرامة التي 
ال تجــاوز مائتــي دينــار أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن مــن 
أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشــاعات كاذبة أو مغرضة 
أو بــث دعايــات مثيــرة إذا كان مــن شــأن ذلــك اضطــراب 
األمــن العــام أو إلقــاء الرعــب بيــن الناس أو إلحــاق الضرر 

بالمصلحة العامة(.

Û  وفي حالة القذف والسب، فإن المادة 364 قد نصت على
أنه )يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ســنتين أو بالغرامة 
التــي ال تجــاوز مائتــي دينــار مــن أســند إلى غيــره بإحدى 
طــرق العالنيــة واقعــة من شــأنها أن تجعله محــال للعقاب 
أو لــالزدراء. وتكــون العقوبــة الحبس والغرامــة أو إحدى 
هاتيــن العقوبتيــن إذا وقــع القــذف فــي حــق موظــف عام 
أثناء أو بســبب أو بمناســبة تأديته وظيفته، أو كان ماســا 
بالعرض أو خادشــا لســمعة العائالت، أو كان ملحوظا فيه 

تحقيق غرض غير مشروع.

Û  وإذا وقــع القــذف بطريــق النشــر فــي إحــدى الصحــف أو
المطبوعــات عــد ذلــك ظرفــا مشــددا (، كمــا أشــارت المادة 
365 )يعاقــب بالحبــس مدة ال تزيد على ســنة أو بالغرامة 
التــي تجــاوز مائــة دينــار مــن رمــى غيــره بإحــدى طــرق 
العالنيــة بمــا يخــدش شــرفه أو اعتبــاره دون أن يتضمــن 
ذلــك إســناد واقعة معينة. وتكــون العقوبة الحبس مدة ال 
تزيد على ســنتين والغرامة التي ال تجاوز مائتي دينار أو 
بإحــدى هاتيــن العقوبتين إذا وقع الســب في حق موظف 
عام أو أثناء أو بسبب أو مناسبة تأديته وظيفته، أو كان 
ماســا بالعرض أو خادشــا لسمعة العائالت أو كان ملحوظا 
فيه تحقيق غرض غير مشــروع. وإذا وقع الســب بطريق 
النشــر فــي إحــدى الصحــف أو المطبوعات عــد ذلك ظرفا 

مشددا(.

بدور المالكي

قريبا... إطالق “مجلس الغوص” 
للحفاظ على المحار ومنع الصيد الجار

عصام خلف

سلمان المحاري

70 % نسبة الحاصلين على الجرعة األولى
القحطاني: جميع التطعيمات المجازة في البحرين أثبتت فاعليتها

المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  أكـــد 
بالمستشـــفى العســـكري عضو الفريق 
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد - 19( المقـــدم طبيـــب مناف 
القحطاني أن المســـتجدات المتعلقة 
بالتعامـــل مع فيـــروس كورونا أثبتت 
نجاح مملكـــة البحرين في مســـارات 
تعاملهـــا مـــع الفيـــروس، منوًهـــا بـــأن 
البحرين من أوائل الدول التي وفرت 
التطعيم مجاًنا للمواطنين والمقيمين 
في المملكة، وبلغت نسبة الحاصلين 
علـــى الجرعة األولى علـــى األقل من 
مختلـــف التطعيمات لحد اآلن 70 % 
من مجموع المؤهلين للحصول على 
التطعيـــم في مملكـــة البحرين. وبين 
التطعيمـــات  جميـــع  أن  القحطانـــي 
التي أجازتها مملكـــة البحرين أثبتت 
فاعليتهـــا فـــي دعـــم جهـــود التصدي 
للفيروس والســـالالت المتحورة منه 
عـــن طريـــق الحماية وزيـــادة المناعة 

وتخفيـــف شـــدة األعراض فـــي حالة 
اإلصابـــة بالفيـــروس، مشـــيًرا إلى أن 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  اعتمـــاد 
لتطعيم “سينوفارم” اليوم والموافقة 
علـــى االســـتخدام الطـــارئ لـــه يؤكـــد 
فاعليتـــه ومأمونيته، وهـــو ما أكدته 
المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة 
والخدمات الصحية بمملكة البحرين 
ولجنـــة التطعيمـــات بـــوزارة الصحـــة 
المرحلـــة  نتائـــج  أظهـــرت  أن  بعـــد 
الثالثة من التجارب السريرية فعالية 
التطعيـــم بنســـبة 86 % ضد اإلصابة 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  كورونـــا،  بفيـــروس 
البحرين كانت قد أجازت االستخدام 
الطـــارئ لتطعيـــم “ســـينوفارم” بنـــاًء 

على النتائج األولية لسالمته.
منظمـــة  أن  إلـــى  القحطانـــي  ونـــوه 
بتلقـــي  أوصـــت  العالميـــة  الصحـــة 
جرعتيـــن مـــن تطعيـــم “ســـينوفارم” 
للفئـــة العمريـــة البالغـــة 18 عاًمـــا فما 
فـــوق وهو المعمول بـــه في البحرين، 

فـــي  مســـتمرة  البحريـــن  أن  مؤكـــًدا 
جهودهـــا للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
باالنتقـــال  البـــدء  ســـيتم  حيـــث 

وذلـــك  قريبـــًا  المنشـــطة  للجرعـــات 
بهدف تعزيز المناعة المجتمعية نحو 

القضاء على الفيروس.

المنامة - بنا



بلـديــة المـحــرق تـصــدر 2387 رخــصــة خــدمـيـــة
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تحديث دليل “بنايات” يدخل حيز التنفيذ مطلع يونيو
يتضمـــن احتســـاب المســـاحة والوحـــدات العقاريـــة واشـــتراطات “مزاولـــة المهن”

أعلن وكيل شؤون البلديات بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانــي الشــيخ محمــد بــن أحمــد آل خليفة عن تدشــين الدليــل الموحد 
www. ”المحــدث مــن نظام بنايات )النســخة 1.2( عبر الموقــع اإللكتروني
benayat.bh”، مشــيرًا إلــى أنــه يتضمــن اشــتراطات ومتطلبــات الجهات 
الحكوميــة الالزمــة إلصــدار تراخيص البناء، وســيكون نافــذًا اعتبارًا من 

بداية الشهر الجاري.

وأوضح أن الدليل الموحد بنسخته 
المســـتحدثة يتضمن دليل احتساب 
العقاريـــة،  والوحـــدات  المســـاحة 
باإلضافـــة إلـــى اشـــتراطات مجلس 
الهندســـية،  المهـــن  مزاولـــة  تنظيـــم 
واشـــتراطات إدارة توزيع وترشـــيد 
المياه، إلى جانب اشـــتراطات أبراج 
االتصاالت، ودليل المباني الخضراء 
لســـنة   )212( رقـــم  القـــرار  بحســـب 
2019م، مضيفـــًا بـــأن الدليـــل يضـــم 
أيضـــًا اشـــتراطات الهيئـــة الوطنيـــة 
لتنظيـــم المهن والخدمـــات الصحية 

)نهرا(، فضالً عن التعديالت الخاصة 
بالقرارات الجديـــدة بتخفيض كلفة 
واالشـــتراطات  التحتيـــة،  البنيـــة 
التنظيميـــة للقســـائم الســـكنية فـــي 
مدينـــة حمـــد والمناطـــق التابعة لها 
بحسب القرار رقم )6( لسنة 2002م.
وقال الوكيل إن التحديث فيما سبق 
كان يتضمـــن اشـــتراطات عـــدٍد مـــن 
الجهـــات كهيئة التخطيط والتطوير 
العمراني، وشـــؤن البلديـــات، وإدارة 
تخطيـــط وتصميـــم الطـــرق، وإدارة 
وإدارة تخطيـــط  الكهربـــاء،  توزيـــع 

إلـــى  الصحـــي،  الصـــرف  ومشـــاريع 
والعـــزل  الميـــاه،  ترشـــيد  جانـــب 
الحراري، وشـــؤن الطيـــران المدني، 
باإلضافة إلـــى اإلدارة العامة للدفاع 
المدنـــي، وإدارة المناطق الصناعية، 
مبينـــًا أن الدليـــل يعتبـــر المرجعيـــة 
االستشـــارية  للمكاتـــب  الموحـــدة 

الرســـومات  وإعـــداد  لتصميـــم 
الهندسية الالزمة إلصدار تراخيص 

البناء.
وأشـــار إلـــى أن التحديـــث الجديـــد 
احتياجـــات  تلبيـــة  فـــي  سيســـهم 
األفـــراد وتعزيز المقومـــات الجاذبة 
لالســـتثمار، وذلك من خالل تسهيل 
وإســـراع عمليات إصـــدار تراخيص 
البنـــاء فـــي مملكـــة البحريـــن، األمر 
الذي يســـهم في اســـتقطاب رؤوس 
التنميـــة  عجلـــة  ودعـــم  األمـــوال 
العمرانيـــة واالقتصادية في المملكة 
اإلقليميـــة  تنافســـيتها  وتعزيـــز 
التنميـــة  مجـــال  فـــي  والعالميـــة 
العمرانيـــة بما يحقـــق رؤية البحرين 
مبـــادئ  مـــع  يتوافـــق  وبمـــا   ،2030

االستدامة والتنافسية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة، 
عضـــو المجلـــس البلـــدي بالمحافظة 
الشـــمالية، زينة جاســـم علـــي، وذلك 

في مكتبه بالوزارة.
تعزيـــز  بحـــث  تـــم  اللقـــاء  وخـــالل 
يخـــدم  بمـــا  المشـــترك  التعـــاون 
المشـــروعات التنموية التـــي تنفذها 
المنظمـــات األهليـــة فـــي المحافظـــة 
الشـــمالية وتســـهيل اإلجراءات ذات 
الصلـــة بعمل الـــوزارة، بهـــدف تنمية 
العمـــل التطوعي والخيري من خالل 

تطويـــر المرافـــق الخدميـــة التابعـــة 
تـــم  حيـــث  الخيريـــة،  للجمعيـــات 
التأكيد في هذا الســـياق على أهمية 
الشـــراكة المجتمعيـــة بيـــن الجهـــات 
ذات العالقـــة لتحقيق أهداف العمل 
الخيري واإلنســـاني النبيل والوقوف 
األساســـية  االحتياجـــات  علـــى 
مـــن المرافـــق التـــي تحتاجهـــا تلـــك 
المنظمـــات لتتمكـــن مـــن أداء دورها 
نحو المواطنين وخدمة ذوي الدخل 
المحدود واألســـر المتعففة بكل يسر 

وسهولة.

تطوير مرافق المنظمات األهلية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
المهندس عصام خلف عبر االتصال 
بمناســـبة  ليندســـي؛  إيـــان  المرئـــي 
تعيينـــه مستشـــارا بمجلـــس التنمية 

االقتصادية.
وفي بداية اللقاء، أعرب الوزير عن 
أمنياته الصادقة للمستشـــار، متمنيا 
له التوفيق والنجاح في مهام عمله 

الجديـــد، مؤكـــدا علـــى الـــدور المهم 
الـــذي يضطلع بـــه المجلس في دعم 
وتطوير االقتصـــاد الوطني وتعزيز 

مكانة مملكة البحرين.
كمـــا تم خالل اللقـــاء بحث عدد من 
المواضيع المشـــتركة بيـــن الطرفين 
البنيـــة  بمشـــاريع  العالقـــة  وذات 
التحتيـــة والعمرانيـــة والبلدية التي 
تهدف إلى استقطاب االستثمارات.

تطوير مشاريع البنية التحتية

البسيتين - بلدية المحرق

 )2387( المحـــرق  بلديـــة  أصـــدرت 
رخصـــة خدمية خـــالل الربع األول 
مـــن العـــام الجـــاري 2021م، حيـــث 
أشـــارت التقاريـــر الواردة من قســـم 
تراخيـــص الخدمـــات بالبلديـــة إلى 
أن الرخص شـــملت إصـــدار )1165( 

موافقة نهائية لسجالت تجارية.
وقـــال مديـــر عـــام بلديـــة المحـــرق 
محافظـــة  إن  الجـــودر  إبراهيـــم 
ســـريًعا  تطـــوًرا  تشـــهد  المحـــرق 
وملحوًظـــا فـــي الحركـــة العمرانيـــة 
واالســـتثمارية في جميـــع مناطقها، 
معـــه  تضاعفـــت  بـــدوره  والـــذي 
وتيرة طلبـــات التراخيص بمختلف 
أنواعهـــا، لذلـــك ســـعت البلديـــة إلى 
تطوير أســـاليب ووســـائل التواصل 
مـــع العمالء لتوضيح االشـــتراطات 
المتبعـــة  واإلجـــراءات  المطلوبـــة 
والرد على المالحظات ذات األهمية 
لكافـــة المراجعيـــن، باإلضافـــة إلـــى 
الرد على استفســـارات المتصفحين 
إلكترونيـــًا لتحقيـــق عامـــل الجودة 
والكفـــاءة في العمل والســـرعة في 

اإلنجاز وخدمة العمالء.
 وأشـــار إلـــى أن البلديـــة وفـــي ظل 
التطـــور الخدمـــي المســـتمر دأبـــت 
األشـــغال  وزيـــر  مـــن  وبتوجيهـــات 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي عصـــام خلـــف، وبمتابعـــة 
لشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل  مـــن 
البلديـــات المهنـــدس الشـــيخ محمد 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة إلـــى تقديـــم 
والخدمـــات  التســـهيالت  مختلـــف 
البلديـــة عاليـــة الجـــودة للمواطنين 
والمقيميـــن، حيـــث أتاحـــت خدمة 
التحـــول اإللكترونـــي عبـــر الموقـــع 
الرســـمي للـــوزارة إلصـــدار الرخص 
إلنجـــاز  الفرصـــة  واإلفـــادات 
المعامـــالت دون الحاجـــة للحضور 

الشـــخصي إلى موقع مبنى البلدية، 
تســـهيل  فـــي  ذلـــك  ســـاهم  ممـــا 
اإلجراءات على المراجعين وتقليل 
العقبـــات  اإلنتظـــار وتذليـــل  وقـــت 
وتحقيـــق أعلـــى مســـتويات األداء 
فـــي العمل وهـــي الغاية المنشـــودة 
التي تسعى بلدية المحرق للوصول 

إليها.
وذكر أن مركـــز خدمات المراجعين 
ا لتحقيق  بالبلدية يشهد تطوًرا دوريًّ
أفضل الخدمـــات واالرتقاء باألداء 
من خـــالل تطبيـــق أنظمـــة الجودة 
وتعزيـــز الكفاءة للعامليـــن بالمركز، 
وقـــد حصلت بلدية المحرق مؤخًرا 
علـــى شـــهادة )اآليـــزو( فـــي خدمـــة 
العمـــالء األمر الذي يعكس تطلعات 
والـــوزارة،  الموقـــرة  الحكومـــة 
ويترجم كفاءة المؤسســـة وقدرتها 
علـــى تحقيق مســـتويات عالية من 
رضا المســـتفيدين وزيادة مســـتوى 
ـــا والحد  ـــا وخارجيًّ الفاعليـــة داخليًّ
من األخطـــاء وإهدار المـــوارد وهو 

ما يؤدي إلى التحسين المستمر.
تراخيـــص  قســـم  أن  وأوضـــح: 
خـــالل  أصـــدر  البلديـــة  الخدمـــات 
رخصـــة   )234( المذكـــورة  الفتـــرة 
إلعالنـــات جديدة وأخـــرى مجددة، 
للحفريـــات،  ترخيًصـــا   )67( منهـــا 

)57( ترخيًصـــا لمواقـــع العمـــل، )40( 
ترخيًصـــا لعلـــب مضاءة وشاشـــات 
ترخيًصـــا   )39( إنـــارة،  وأعمـــدة 
وإعالنـــات  ومركبـــات  لملصقـــات 
غيـــر دعائيـــة معفيـــة من الرســـوم، 
ترخيًصـــا   )22( إلـــى  باإلضافـــة 
إلعالنـــات إرشـــادية وإعالنات غير 
دعائيـــة ألعمـــدة إنـــارة. كمـــا أصدر 
القســـم )2145( ترخيًصـــا لخدمـــات 
متنوعة منها )655( رخصة للوحات 
رخصـــة   )305( وعـــدد  معدنيـــة 
 )8( وإصـــدار  العناويـــن  لطلبـــات 

شهادات حارس.
التراخيـــص  عمليـــة  أن  وبيـــن 
لمعطيـــات  وفًقـــا  تأتـــي  اإلعالنيـــة 
قانون اإلعالنات الصادر بالمرســـوم 
رقم )14( لســـنة 1973 بشأن تنظيم 
القوانيـــن  إن  حيـــث  اإلعالنـــات، 
المنظمة لإلعالنات حددت ضوابط 
تنظيـــم  ومعاييـــر  واشـــتراطات 
اإلعالنـــات مـــن نواحـــي المضمـــون 
والحجـــم  والموقـــع  والمســـاحة 
والمواصفـــات الفنية وعـــدم التأثير 

على الحركة والسالمة المرورية.
كما شـــّدد مدير عـــام بلدية المحرق 
بالقوانيـــن  االلتـــزام  علـــى ضـــرورة 
والتشـــريعات البلديـــة، والحصـــول 
علـــى التراخيـــص اإلعالنية الالزمة 
قبـــل البـــدء بوضـــع اإلعـــالن، وذلك 
بحسب المادة رقم )3( من المرسوم 
الخـــاص بتنظيم اإلعالنـــات والتي 
تشـــير إلـــى أنـــه ال يجـــوز مباشـــرة 
علـــى  الحصـــول  بعـــد  إال  اإلعـــالن 
المختصـــة.  الجهـــة  مـــن  ترخيـــص 
كما دعـــا أصحاب شـــركات الدعاية 
إرشـــادات  اتبـــاع  إلـــى  واإلعـــالن 
وأنظمـــة البلدية فيما يتعلق بقانون 
اإلعالنـــات وااللتزام باالشـــتراطات 

البلدية المتعلقة بهذا الجانب.

تعيين “Savills” مديًرا لـ “مالك الريف”
“التنظيـــم العقـــاري”: االنتهـــاء مـــن إجـــراءات الدعـــوة إلـــى عموميـــة االتحاد

قامت مؤسســـة التنظيـــم العقاري 
اللؤلـــؤ  شـــركة  مـــع  وبالتعـــاون 
السياحية )المطور الرئيس لجزيرة 
الريـــف( باالنتهـــاء مـــن إجـــراءات 
الدعـــوة إلـــى الجمعيـــة العموميـــة 
التحـــاد المـــالك المركـــزي لجزيـــرة 
الريـــف والتـــي ســـوف تعقـــد يـــوم 
الســـبت الموافـــق 5 يونيـــو 2021، 
 Savills حيـــث تـــم تعييـــن شـــركة
مديرا إداريا من المؤسســـة التحاد 
المـــالك المركـــزي لجزيـــرة الريـــف، 
بإرســـال  ســـيقوم  بـــدوره  والـــذي 
الدعوات إلى جميع مالك العقارات 
التابعـــة لالتحـــاد المركزي في يوم 
 ،2021 مايـــو   8 الموافـــق  الســـبت 
حســـب المـــدة القانونيـــة إلرســـال 
العموميـــة  الجمعيـــات  دعـــوات 

واســـتنادا على ما نص عليه القرار 
رقم 1 لسنة 2020 بشأن اتحادات 

المالك في العقارات المشتركة.
مـــن جانبه قـــال  الرئيس التنفيذي 
لمؤسســـة التنظيم العقاري الشيخ 
محمد بـــن خليفـــة آل خليفة : “إن 
المركـــزي  المـــالك  اتحـــاد  تشـــكيل 
لجزيـــرة الريـــف يعد عالمـــة بارزة 
المـــالك  اتحـــادات  تكويـــن  فـــي 
للعقـــارات المشـــتركة فـــي مملكـــة 
البحريـــن، وبهذه المناســـبة نود أن 
نتقـــدم بالشـــكر للمطـــور الرئيســـي 
للمشروع )شركة اللؤلؤ السياحية( 
وســـرعة  الكبيـــر  التعـــاون  علـــى 
جميـــع  تلبيـــة  فـــي  االســـتجابة 
المتطلبـــات في وقت قياســـي مما 
أســـهم فـــي تســـهيل عمـــل المديـــر 

لتشـــكيل   Savills شـــركة  اإلداري 
هذا االتحاد”.

مـــالك  جميـــع  المؤسســـة  وتحـــث 
العقـــارات التابعة لالتحاد المركزي 
في مشـــروع جزيـــرة الريـــف على 
أهمية دعم اتحاد المالك للجزيرة، 

لما يشكله ذلك من مصلحة للمالك 
وحمايـــة  الطويـــل  المـــدى  علـــى 
اســـتثماراتهم من خالل المشاركة 
في إنشـــاء هذا االتحـــاد وانتخاب 
رســـوم  اإلدارة وتحديـــد  مجلـــس 
تلـــك  إدارة  وكيفيـــة  الخدمـــة 

الممتلكات والمحافظة عليها.
الريـــف  ويعتبـــر مشـــروع جزيـــرة 
أحد أهم وأبرز مشـــاريع الواجهات 
البحريـــة فـــي مملكـــة البحرين لما 
يتميـــز به مـــن موقع اســـتراتيجي 
وحيـــوي، كمـــا يحتـــوي المشـــروع 
على مجموعة مـــن المباني والفلل 
والمنتجعـــات  الفاخـــرة  الســـكنية 
المتميـــزة  الســـياحية  والمطاعـــم 
إضافـــة إلى عدد مـــن المباني ذات 

االستخدام المتعدد.

الشيخ محمد بن خليفة

المنامة - بنا

 من أجل سالمتك واآلخرين
 ال تتجاوز السرعة المحددة على الطريق،

وألتزم بحزام األمان لتصل إلى وجهتك سالمًا

الشيخ محمد بن أحمد

إبراهيم الجودر
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جامعة البحرين تطلق بكالوريوس اإلحصاء وعلم البيانات
وإقليميًّـــا محليًّـــا  النوعيـــة  البرامـــج  فـــي  النقـــص  لســـد  اســـُتحدث 

يطرح قسم الرياضيات في كلية العلوم بجامعة البحرين، في العام الجامعي المقبل 
2021/2022 برنامًجــا جديــًدا مســتحدًثا لطلبة المســار العلمي وتوحيد المســارات، 

في تخصص “اإلحصاء وعلم البيانات”، مواكبًة للتحول الرقمي العالمي.

علـــوم  بتداخـــل  البرنامـــج  ويتميـــز 
وعلـــوم  والرياضيـــات،  اإلحصـــاء، 
الكمبيوتر. ليشمل إلى جانب العلوم 
التقنيـــات  التقليديـــة  األساســـية 
الحديثـــة، التـــي تمكـــن الطالـــب من 
التعامل مع الكم الهائل من البيانات 
المتدفقـــة مـــن مختلـــف المســـارات 
العمليـــة. ويشـــتمل البرنامـــج علـــى 
الجانبين: النظـــري والعملي، إضافة 
إلـــى التطبيقات والمشـــاريع العملية 
لحـــل المشـــكات الواقعيـــة. فضـــا 
عـــن التنوع مـــا بيـــن العمـــل الفردي 
والجماعي، إلكساب الطالب مهارات 

العمـــل  ســـوق  فـــي  األهميـــة  بالغـــة 
واالقتصاد القائم على علم البيانات.

ويؤهل البرنامـــج الخريجين للعمل 
في مجاالت مختلفـــة منها: القطاع 
التجـــاري  والقطاعيـــن  الصحـــي، 
والصناعي. لما يميز هذه القطاعات 
مـــن وجود كـــم هائـــل مـــن البيانات 
المتدفقة في أنشـــطتها اليومية، مع 
الحاجة الماســـة إلى التعامل الفعال 
مـــع هـــذا الكم الهائـــل مـــن البيانات، 
واالستفادة منها في دعم القرارات.

علًمـــا، أن برنامـــج البكالوريوس في 
اإلحصاء وعلم البيانات، اســـُتحدث 

لســـد النقص فـــي البرامـــج النوعية 
يأتـــي هـــذا  ـــا، كمـــا  ـــا وإقليميًّ محليًّ
البرنامـــج ضمـــن خطة كليـــة العلوم 
في جامعة البحرين لتطوير البرامج 
المجـــاالت  لمواكبـــة  األكاديميـــة 
طرحـــت  وأن  ســـبق  إذ  الجديـــدة، 

كلية العلوم برنامج الماجســـتير في 
علـــوم وتحليـــل البيانـــات الضخمة، 
بالتعـــاون مع كلية تقنية المعلومات 
وجامعـــة  البحريـــن،  جامعـــة  فـــي 
ليفربول جون موريس في المملكة 

المتحدة.

الصخير - جامعة البحرين

مؤهل منسق المبرات معتمد من “التربية” ومنتسب لحوزة بحرينية

عاملون خيريون: موظف المبرات ينفق أموالها دون ضوابط

“الجعفريـــة” لــــ “^”: مـــا يثيـــره البعـــض ادعـــاءات كاذبـــة لـ“حاجـــة فـــي نفـــس يعقـــوب”

نفــت إدارة األوقاف الجعفرية وبشــدة االدعــاءات الكاذبة والتي يثيرها 
البعــض عــن عمــد، والتــي ال تنطلــق مــن حرصهــم علــى مصلحــة األوقاف 
وإنمــا لحاجــة فــي نفس يعقــوب وتحقيقا لمــآرب خاصة، وتمثل تشــويها 
متعمــدا للــدور اإليجابــي والبنــاء الــذي تقــوم بــه اإلدارة، خصوصــا فــي 
مــا يتعلــق بتفعيــل الوقــف الخيــري لمــا له مــن دور بــارز في مد يــد العون 

والمساعدة للمجتمع.

وأشارت اإلدارة في تعقيبها لصحيفة 
الباد إلى أنه فـــي ما يتعلق بالبعثات، 
توضـــح اإلدارة أنها ســـبق وأن نوهت 
بعدم وجود برنامج للبعثات في إدارة 
األوقـــاف الجعفريـــة، إنمـــا تلقـــى طلًبا 
مـــن عمـــادة شـــؤون الطـــاب بجامعة 
البحرين بشأن مساعدة بعض الطاب 
المتعثرين مالًيا لغرض ســـداد الرسوم 
قـــرر  الحالـــي. حيـــث  للعـــام  دراســـية 
الموافقـــة على دعم عـــدد )10( طاب 
حســـب القائمـــة المعتمدة لـــدى عمادة 
الضوابـــط  حســـب  الطلبـــة  شـــؤون 

المحددة من الجامعة.
أما فـــي ما يتعلـــق بموضـــوع المبرات 
الخيريـــة، فإن لجنـــة المبرات الخيرية 
بـــاإلدارة التـــي أعيـــد تشـــكيلها حديثًا 

مجلـــس  رئيـــس  ســـعادة  برئاســـة 
وعضويـــة  الجعفريـــة  األوقـــاف 
نائـــب الرئيـــس ورئيـــس لجنـــة المـــال 
واالســـتثمار، تأتـــي فـــي إطـــار تفعيل 
الوقـــف الخيـــري وتنميتـــه والشـــراكة 
الفاعلـــة مـــع المجتمع ومؤسســـاته بما 
والتكافـــل  التراحـــم  مبـــادئ  يجســـد 
االجتماعي، وكذلك المســـاهمة في مد 
يد العون والمســـاعدة للفئات المعوزة، 
وتنفيـــذ المشـــروعات الخيرية العامة. 
وأن هـــذا التوجـــه يأتـــي ضمـــن خطة 
وإســـتراتيجية اإلدارة الحالية لتعزيز 
الشـــراكة المجتمعية وبناء المزيد من 
جســـور التواصـــل مـــع جميـــع شـــرائح 

المجتمع.
كما ترفض اإلدارة اإلساءات المتعمدة 

األوقـــاف  إدارة  وموظفـــي  لمجلـــس 
الجعفرية ووصفهـــم بنعوت التخوين 
وعـــدم الكفـــاءة وهـــي جرائـــم يعاقب 
عليها القانون، فكل من لديه أي شبهة 
فليقدمها للجهات الرسمية المختصة.

وفيما يتعلق بالموظف المعني بالبحث 
الشـــرعي فهـــو حاصـــل علـــى مؤهـــل 
اإلســـامية  الدراســـات  فـــي  جامعـــي 
معتمد من قبـــل وزارة التربية التعليم 
بمملكـــة البحرين، وحاصل على إجازة 
في القانون الخاص ومنتســـب إلحدى 
أعـــرق الحـــوزات العلميـــة فـــي مملكة 
البحرين منذ ســـنوات طويلة، ويؤدي 

عمله كبقية زمائه فـــي اإلدارة بتفاٍن 
وإخاص.

كما أّن عمـــل الموظف المعني ينحصر 
في كونه مقرر ومنســـق للمبرات، غير 
أّن رئيـــس وأعضـــاء اللجنـــة هـــم مـــن 
يســـيرون دفتهـــا بالكامـــل ويتخـــذون 
القـــرارات  فـــي  المناســـبة  القـــرارات 
المعروضـــة عليهـــا، كمـــا أّن مـــن حـــق 
المجلـــس واإلدارة تكليـــف مـــن تـــراه 
موظفيهـــا  أو  أعضائهـــا  مـــن  مناســـبًا 
فـــي أي موقع مناســـب لخدمـــة العمل 

الوقفي.
وتنوه اإلدارة بأّن جميع الطلبات التي 
تـــرد إلى اإلدارة تمـــر بمرحلة التدقيق 
والمتابعات من جميع الجهات المعنية.
وختامـــًا تجـــدد اإلدارة تأكيدهـــا على 
كافـــة  لتقديـــم  الكامـــل  اســـتعدادها 
مـــن  لجميـــع  والمعلومـــات  البيانـــات 
يطلبها من ذوي الشأن ، كما أن أبوابها 
مفتوحـــة للجميع، آملـــة من البعض أن 
يتحـــروا الدقـــة واســـتقاء المعلومات 

من مصادرها الصحيحة.

انتقــد عاملــون بالنشــاط الخيــري تحــركات موظــف باألوقــاف الجعفريــة 
يتولــى بحــث الجوانــب الشــرعية بينمــا لــم يكمــل الدراســة الثانويــة ولم 

ينتظم في أي حوزة من الحوزات العلمية داخل أو خارج البحرين.

وذكـــروا أن الموظـــف يقـــدم تقارير 
إلـــى 3 لجـــان رئيســـة )القانونيـــة - 

المالية - التولية(.
وأشـــاروا الى أن الموظـــف المذكور 
أمـــوال  صـــرف  مســـؤولية  يتولـــى 
المبرات الخيرية بشكل فردي بدون 
وجود أية ضوابط تنظيمية، مع أنها 
ليســـت من ضمن مهامـــه الوظيفية 

بحســـب مســـماه الوظيفي الرسمي 
“باحث شـــرعي”، فكيف يتم تسليم 

مقدرات المحسنين بيده؟.
وانتشـــرت قبـــل أيـــام معلومات في 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي عـــن 
وجـــود مبرة خيرية باســـم األوقاف 
الجعفريـــة تمول من أمـــوال الوقف 
الـــذي  “العشـــير”  وأمـــوال  الخيـــري 

ريـــع  دخـــل  صافـــي  مـــن  يقتطـــع 
االستثمارات، وُيصرف في التطوير 
والتأهيل اإلداري وتوســـيع خدمات 
دور العبادة ودعم المساجد والمآتم 
الفقيـــرة حســـب الائحـــة الداخليـــة 
لألوقـــاف الجعفرية، وتم صرف 10 
بعثات دراسية لطلبة جامعيين دون 
إعان مسبق بتفاصيل المشروع أو 

حيثياته.
وعلقت األوقاف الجعفرية في بيان 
رســـمي لهـــا بتاريـــخ 6 مايـــو 2012 

على المعلومات، موضحة أنها تلقت 
طلبا بمســـاعدة 10 طاب جامعيين 
مـــن عمادة شـــؤون الطلبـــة بجامعة 

البحرين ووافقت عليه.
وقال الناشـــطون الخيريون -الذين 
إن  أســـمائهم-  ذكـــر  عـــدم  فضلـــوا 
لـــم توضـــح آليـــة اســـتقبال  اإلدارة 
للموظـــف  قدمـــت  وهـــل  الطلبـــات 
النظـــام  علـــى  تمـــر  ولـــم  المذكـــور، 
اســـتقبال  مكتـــب  أو  اإللكترونـــي 

الطلبات ولم ُيعلن عنها.

المنامة - األوقاف الجعفرية

حملة مرورية تستهدف السلوكيات الخاطئة للسائقين
تشــارك اإلدارة العامة للمرور الدول العربية باحتفال أســبوع المرور 
العربــي الثامــن والثالثيــن تحــت شــعار “الحــوادث ليســت بمصيــر بل 
إهمــال وتقصيــر”، وذلــك بالقيــام بحمــالت توعويــة ميدانيــة ونشــر 
مقاطع فيديو ُتبث من خالل موقع التواصل االجتماعي “انســتغرام” 

.”@TRAFFICBH“ عبر حسابها

وتركز الحملة على أهم السلوكيات 
المروريـــة التي تشـــغل الســـائقين 
عن الطريق وتتسبب في حوادث 
مرورية بســـبب عدم االنتباه، منها 
اســـتخدام الهاتـــف أثنـــاء القيادة، 
عـــدم االلتـــزام بالســـرعة المقـــررة 
للشارع، تجاوز اإلشـــارة الحمراء، 
وأخطاء المشاة أثناء العبور دون 
انتبـــاه وإربـــاك الحركـــة المروريـــة 

والتسبب بالحوادث.
للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  وأكـــدت 

العربـــي  المـــروري  العمـــل  أهميـــة 
مـــن  واالســـتفادة  المشـــترك 
تجـــارب الـــدول وطريقـــة تعاملها 
المروريـــة،  المتغيـــرات  مـــع 
ومواكبـــة أحـــدث طـــرق التوعية 
التكنولوجيـــا  واســـتخدامات 
التواصـــل  ومواقـــع  الحديثـــة 
للشـــراكة  وتفعيلهـــا  االجتماعـــي، 
المجتمعيـــة مـــن خـــال الحمات 
الـــدول  تقدمهـــا  التـــي  النوعيـــة 

لمواطنيها.

المنامة - وزارة الداخلية

كلمة جاللة الملك بالعشر األواخر.. 
خطاب المحبة

Û  تتجلــى الصــورة فــي حقيقتهــا الثابتــة لدينــا نحــن أهــل
البحريــن حيــن نلتقــي عاهــل الباد صاحــب الجالة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، فــي لقاءاتــه أو زياراتــه منــذ 
الزاهــر، وكذلــك حيــن نســتمع  العهــد اإلصاحــي  إطالــة 
لخطاباتــه الســامية فــي مختلف المناســبات، تلــك الصورة 
هي التي تعتبر ركائز البيت البحريني وأســرته المترابطة، 
وكذلك الحال حين يفيض علينا ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
آل خليفــة، بجميــل أحاديثــه وتوجيهاتــه واعتــزازه بأهــل 
البحرين، فتنتظم حلقات عقد جميل يتألأل بلؤلؤ البحرين 

جمااًل وأصالة.

Û  ،هو “خطاب المحبة” المتصل جيًا بجيل، ومرحلة بمرحلة
منــذ القــدم، وهــي بمثابــة الــدرس الــذي ال يقــدم وال يبلــى 
ويبقــى ناصًعــا مشــرًقا فــي معانيه، وهذه الدروس ال شــك 
وأننا تعلمناها من كلمات وتوجيهات ومشاعر المغفور لهما 
بــإذن هللا تعالــى ســمو األمير عيســى بن ســلمان طيب هللا 
ثــراه، وفقيــد الوطــن الراحل الكبير ســمو األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفة طيب هللا ثراهما وجعل الجنة مثواهما، 
وال تــزال تلــك الكلمــات المعبــرة حاضــرة فــي قلبــي مــن 
مجالــس “ســمو األمير خليفة بن ســلمان رحمــه هللا”، الذي 
افتقدناه في هذا الشهر الفضيل، والذي كنا فيه على مدى 
ســنوات نســعد بزياراتــه للمجالــس الرمضانيــة ليعيــد فيها 
علــى مســامعنا وقلوبنا أجمل معاني حــب الوطن والقيادة 
وأهل الوطن والسعي لرفعة شأنه ومكانته، والحرص على 
التواصل والتاقي وهذا جوهر معاني كلمة جالة العاهل 
حفظه هللا في العشــر األواخر، والتي تشــرفنا بها في لقاء 
جالتــه مــع المحافظيــن بحضــور وزيــر الداخليــة الفريــق 
الركــن أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفــة، وعدد من 

أهالي المحافظات عبر االتصال المرئي.

Û  إن الوصــف الــذي ورد فــي الكلمــة الســامية باعتبــار شــهر
رمضان المبارك “فرصة عظيمة للعطاء والبذل واالجتهاد”، 
تنثر معانيها الطيبة المعطرة بالحرص على صيانة عاداتنا 
وتقاليدنــا وتراثنــا كســمة مــن ســمات المجتمــع المعــروف 
بشــيم المــودة الصادقــة، وبنهجهــه المتــوارث في تجســيد 
القيم النبيلة لديننا الحنيف الســاعية لخير البشــرية، ولهذا 
حينمــا نتأمــل للحظــات خطــاب جالته، نشــعر جميًعا بأننا 
كشــعب فــي وطــن عالي المكانــة، ومهما صعبــت الظروف، 
علــى  الحفــاظ  مســؤولية  الوصــال، ألن  ذات  علــى  نبقــى 
كلمــة  مــع  كلمتنــا  واجتمــاع  ووحدتنــا  الوطنــي  نســيجنا 
قيادتنــا الرشــيدة، هــو الحصــن األقــوى الذي يزيدنــا منعة 
وقــوة ويشــد مــن بنيــان وصرح الوطــن، فهذه المســؤولية 

هي أساس العمل المخلص وأساس التنمية.

Û  إلى هذا المعنى، أشار سمو محافظ الجنوبية الشيخ خليفة
بــن علــي آل خليفــة فــي كلمتــه حيــث ربطهــا بتوجيهــات 
جالة العاهل في التواصل مع المواطنين كنهج ينطلق من 
التوجيهــات الســديدة لتقديــم مــا يطمح إليه أبنــاء الوطن 
مــن خدمــات، وهــذا التواصــل هو من أهــم مبــادئ وأركان 
برنامــج معالــي وزيــر الداخلية فــي تعزيز الهويــة الوطنية 
والعاقات بين أبناء المجتمع البحريني، وهو ذات المحور 
وفــي  المحافظــون،  الســعادة  أصحــاب  إليــه  أشــار  الــذي 
قناعتنا كلنا، مسؤولين أو مواطنين، فإن إضاءات قيادتنا 
في احتفائها بالمناسبات الكريمة كشهر رمضان المبارك أو 
المناســبات الوطنية، تبدو متاقية في مساراتها خصوًصا 
وقــد أثبتــت البحريــن قــوة تكاتفهــا وتميزها فــي التصدي 
لجائحــة كورونــا كوفيــد 19، وبالمختصــر، خطــاب المحبة 
الذي نســتلهمه من قيادتنا، هو الذي يمنحنا القوة في هذا 

الوطن العظيم.

عادل المرزوق

محرر الشؤون المحلية
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ا على شـــكوى  عقبـــت أمانة العاصمة ردًّ
نشـــرتها “البالد” في عددها الصادر يوم 
الســـبت الماضـــي تحت عنوان “شـــكوى 
3 جـــدران آيلـــة للســـقوط وعقـــار يأوي 
العصفـــور”،  خلـــف  بشـــارع  القـــوارض 
بالقـــول إن مالـــك العقـــار قد تقـــدم إلى 
األمانـــة للحصول على ترخيص بالهدم، 
ونظـــرا لتصنيـــف العقـــار ضمـــن المباني 
األثرية، فقد تم إرسال الطلب إلى هيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثار للحصول على 

الموافقة للترخيص المطلوب.
وأوضحت أنه ســـبق أن تم رصد العقار 
المذكـــور فـــي مجمع 306 بشـــارع خلف 
بمعاينـــة  المختصـــون  وقـــام  العصفـــور 
الحالـــة اإلنشـــائية للعقـــار وتبين وجود 
أجـــزاء قد تكـــون خطرة علـــى األرواح 
األمانـــة  قامـــت  وعليـــه  والممتلـــكات، 
بتنفيـــذ إجرائهـــا لتأمين محيـــط المبنى 

وذلك للحيلولة دون االقتراب منه.

ودعـــت مـــالك العقـــارات فـــي محافظة 
العاصمـــة إلـــى التعـــاون والمبـــادرة في 
اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة لتصحيـــح 

وصيانـــة أوضـــاع عقاراتهـــم المتهالكـــة 
بمـــا يدفـــع خطـــر ســـقوطها عـــن المـــارة 
ومرتـــادي المنطقة ولتجنـــب أية أضرار 

محتملة.
مـــن جهتـــه، طالـــب مالـــك العقـــار هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار بالـــرد علـــى 

طلـــب الهـــدم أو التكفل بنفقـــات ترميم 
جـــدا وهـــو ال  الجـــدران؛ ألنهـــا مكلفـــة 

يتحمل ذلك.

وجود أجزاء قد تكون خطرة على األرواح والممتلكات تأمين محيط المبنى وذلك للحيلولة دون االقتراب منه

هــدم “العقــار اآليــل” بانتظار موافقــة “اآلثــار”... ومالكه يطالــب الهيئة بالــرد على الطلب

أمانة العاصمة تفاعال مع شكوى بـ “^”: تأمين محيط مبنى أثري

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 

االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

^اشـــتكى مواطـــن عبر صحيفـــة “البـــالد” من ضعف 
تغطيـــة االنترنـــت، مؤكـــدا أنه طالـــب الشـــركة لوضع حل 

للمشكلة، كما أنه بّلغ عنها لكن دون جدوى.
وفـــي التفاصيل، قـــال المواطن: إن شـــركة اتصال تماطل 
في وضع حل جذري لمشكلة ضعف خدمة االنترنت التي 
نواجههـــا في مدينة ســـلمان، مردفا: قدمـــت بالغات عدة 

بسبب هذا الوضع.
وأوضـــح أنـــه يتكبـــد خســـائر مادية تصـــل إلـــى 80 دينارا 
شـــهريا، ومعنوية بسبب عدم توافر التغطية في المنطقة، 
موضحـــا أنـــه وّقع على عقد مع الشـــركة، مؤكـــدا أنه يدفع 

الرسوم لكن من دون االستفادة من الخدمة.
وقال إن ضعف االنترنت قد يمنع االتصال العاجل بأسرته 
في حال جرى أي مكروه لهم، متسائال: هل تتحمل الشركة 

تعويضي في حال حدثت مثل هذه األمور ال قدر هللا؟
وأشـــار المواطن إلى أن الشـــركة أبلغتـــه بأنه ال يوجد حل 
لتغطية شـــبكة اإلنترنت بمدينة ســـلمان حتى اآلن، مبينا: 
ما هو ذنبي كمستهلك في عدم الحصول على الخدمة من 
الشركة التي ألتزم بسداد فاتورتها شهريا من دون فائدة؟
وختم المواطن بالقول: أقترح على الشركة وهيئة تنظيم 

االتصـــاالت ضـــرورة اتخاذ إجراءات مناســـبة للمتضررين 
من بينها خصم مبلغ من الفاتورة بســـبب عدم االســـتفادة 
مـــن خدمـــة اإلنترنت أو إتاحـــة الفرصة للمســـتهلك بإلغاء 
العقد مع الشـــركة دون تحميله ســـداد رســـوم ما تبقى من 

العقد.
)البيانات لدى محرر الصفحة(

^ناشـــدت مواطنـــة المســـؤولين النظـــر بمشـــكلتها حتـــى ال 
تخســـر بيت العمـــر، قائلة: أنا مواطنة بحرينيـــة وأم لثالثة أبناء 
وزوجي مقعد ومشلول، جراء إصابته بجلطة دماغية منذ مدة، 

فضال عن مرضه النفسي الذي يعاني منه منذ سنوات طويلة.
وأضافـــت: بعـــد انتظار 18 عاما ومعاناة عشـــتها مطوال، حصلت 
أخيـــرا على وحدة ســـكنية فـــي مدينة ســـلمان، إال أن هذا الحلم 
يـــكاد يتبخـــر، وجـــل مـــا أخافـــه هو أن أخســـر بيـــت العمـــر الذي 
ســـيأويني وأســـرتي بعد معاناة لســـنوات طويلة، حيث تشترط 
وزارة اإلســـكان االنتقال إلى الوحدة خالل 6 أشهر من استالمها 
وقـــد مضـــى علـــى تســـلمي مفاتيـــح الوحـــدة شـــهر وأعجـــز عن 

االنتقال إليها.
وتابعـــت: ال يخفى علـــى أحد أن الوحدات الســـكنية تحتاج إلى 
كثيـــر مـــن الترميـــم والتعديـــل والتجهيـــزات فضال عـــن حاجتي 
لتجهيز الوحدة بما يتناســـب مع حالـــة زوجي ووضعه الصحي، 
كمـــا تعانـــي الوحـــدة مـــن مـــاس كهربائي وخلـــل فـــي المصابيح 
واإلضـــاءة وتحتاج كثيرا من التعديالت، ما يحول دون انتقالي 
في الوقت الحالي، علما أنني أســـكن حاليا في شقة إيجار بمبلغ 

200 دينار، وكلي أمل أن يصل صوتي للمعنيين.
)البيانات لدى محرر الصفحة(

فاتورة الشركة للمواطن

الزوج المقعد والمشلول

اقترح خصم مبلــغ من الفاتورة أو إلغاء العقد دون رســوم قد تخسر بيت العمر... وزوجها مقعد مشلول جراء جلطة دماغية

يدفع شهريا لشركة اتصال... وال خدمة إنترنت مواطنة: ماس كهربائي وخلل بمصابيح بيتي بمدينة سلمان

ل نجاح الطلبة التعليم “عن بعد” ُيسهِّ
بعضهـــم ال قـــدرة لديهـــم لتحمـــل كلفـــة “كومبيوتـــرات” و“إنترنـــت”

^بعــد أن كان حلمــا مــن أحــام الطالــب أن يــدرس، وهــو فــي 
منزلــه دون الحضــور إلى المدرســة أو الجامعة، نســتطيع أن نقول 

اآلن نعم إن هذا الحلم أصبح حقيقة في ظل هذه الجائحة.

أصبـــح التعليـــم “عـــن بعـــد” أحد 
أهم األدوات التعليمية الحديثة، 
بـــل أهم األمور التي نعتمد عليها 
اعتمادا تاما في ظل وجود هذه 

الجائحة.
التـــي  اإليجابيـــات  أبـــرز  ومـــن 
لمســـناها مـــن خـــالل التعلـــم عن 
بعـــد، المحافظـــة علـــى اســـتمرار 
العمليـــة التعليميـــة، وضمان حق 

الطالب في التعليم 
الدراســـية  المعـــدالت  وارتفـــاع   
إلـــى  المراحـــل،  جميـــع  فـــي 

جانـــب تطويـــر أســـاليب التعليم 
واالرتقـــاء بجـــودة التعليـــم، كما 

ل نجاح الطلبة. ويسهِّ
ولكـــن ال يمكـــن مقارنة الدراســـة 
فـــي  بالدراســـة  بعـــد  عـــن 
المؤسســـات التعليميـــة، إذ البـــد 
من وجود ســـلبيات لهذا التطور، 
مثـــل التأثيـــر على قيـــاس األداء 
الحقيقي للطلبة، وصعوبة تلبية 
مـــن خـــالل  الطلبـــة  احتياجـــات 
توفيـــر أجهـــزة الحاســـب اآللـــي 

واألجهزة البديلة.

كمـــا أن هنـــاك فئـــة مـــن الطـــالب 
ليس لديهـــم اإلمكانات لمواصلة 
التعليـــم عن بعـــد، وذلك بســـبب 
عـــدم تمكن  كل منزل من شـــراء 

أجهزة كمبيوتر أو الحصول على 
إنترنت بسرعة عالية.

وأيضـــا مـــن خـــالل التعليـــم عن 
بعـــد، فقد تبين أن الدراســـة غير 
عادلة؛ كونها تساوي بين الطالب 
األقـــل  والطالـــب  يجتهـــد  الـــذي 

اهتماما.
وختاًما، أتقدم من خالل “البالد” 
بأســـمى آيـــات الشـــكر والعرفـــان 
إلـــى كافـــة المعلميـــن واإلداريين 
فـــي المؤسســـات التعليمية على 
اســـتمرار  لضمـــان  جهودهـــم؛ 
كل  فلهـــم  التعليميـــة،  العمليـــة 

االحترام والتقدير.
مساهمة من: محمد عبدالرحمن صالح أحمد

محمد عبدالرحمن صالح أحمد

زمـــن  فـــي  أننـــا  ^رغـــم 
التكنولوجيـــا والتطـــور، فـــإن بعض 
الـــوزارات ال تواكب هذه المنظومة، 
حيـــث تتفاجـــأ عند االســـتيقاظ من 
النوم وعند الخروج من المنزل وقد 
تـــم الحفـــر أمام بـــاب منزلـــك حفرة 
عميقـــة ممتـــدة على طـــول الطريق 
متصلـــة بالجيـــران ال تعلـــم الغـــرض 
مـــن هـــذه الحفريـــات وال تعلم متى 
االنتهاء من هذا العمل، وال تعلم من 

هو المقاول المخّول لهذا العمل. 
هنا أنا أتســـاءل لماذا ال يتم إشـــعار 
صاحب المنزل قبل البدء في أعمال 
عبـــر منصـــات  منزلـــه  أمـــام  الحفـــر 
التواصـــل االجتماعي، مع التوضيح 
تاريخ البـــدء واالنتهاء ورقم تقرير 
المهمـــة والغـــرض مـــن هـــذا العمـــل، 
االحتياطـــات  أخـــذ  لـــه  ليتســـنى 
الالزمة، يعني على سبيل المثال قد 
يتواجد داخل المنزل رجل كبير في 
الســـن مقعـــد وعلى كرســـي متحرك 
المستشـــفى  إلـــى  الذهـــاب  يحتـــاج 

ويصعب إخراجه من المنزل بسبب 
هـــذه الحفريات، أو قـــد تكون هناك 

حاالت أخرى متشابهة 
ناهيـــك عـــن األضـــرار التي تســـببها 
عنـــد  المنـــزل  فـــي  االهتـــزازات 
اســـتخدام آليـــات ومعـــدات الحفـــر 
الثقيلـــة ))الورور((، لذلك تحتاج إلى 
مزيـــد مـــن المعلومـــات عنـــد تقديم 
شـــكوى عـــن األضـــرار التـــي لحقت 

بالمنزل. 
جاسم محمد المطوع

في زمن التكنولوجيا.. مفاجأة الحفر أمام باب منزلك

محرر الشؤون المحلية

“التربية” ردا على مناشدة بـ “^”: زيادة مخصص البعثة غير ممكن
طلبة انتقلوا لجامعة محلية وعادلت جميع المواد دون مواجهة أي مشكالت

^أوضحـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم 
في ردها على مناشـــدة المبتعثين الخمسة 
عبـــر “البـــالد” بصـــرف مخصص الســـتكمال 
دراســـتهم بـــأن زيـــادة المخصصـــات “غيـــر 

ممكن”. وفيما يأتي نص الرد:
باإلشـــارة إلـــى المالحظـــة المنشـــورة يـــوم 
السبت الموافق 1/5/2021 تحت عنوان )5 
مبتعثين يناشدون التربية صرف مخصص 
الستكمال دراستهم(، وبعد مراجعة اإلدارة 
المختصة نـــود اإلفادة بأن الوزارة حريصة 
علـــى توفيـــر الخيـــارات األنســـب ألبنائهـــا 

الطلبة، وعطفا على المناشدة المشار إليها، 
فـــإن الـــوزارة قامت بإعطاء هـــؤالء الطلبة 

خيارين:
محليـــة،  جامعـــة  أي  إلـــى  انتقالهـــم  األول 
علمـــًا بـــأن هـــذا االنتقـــال لن يضـــر وضعهم 
األكاديمي كما هو مشار اليه في المناشدة، 
حيـــث إن هناك طلبة انتقلـــوا فعليا إلحدى 
الجامعـــات المحليـــة، وتمـــت معادلة جميع 
المـــواد لهم دون مواجهة أي مشـــاكل تذكر، 
والثانـــي موافقة الوزارة علـــى رغبتهم في 
االنتقـــال لمواصلـــة الدراســـة فـــي الجامعة 

األم علـــى أن تلتـــزم الوزارة بدفع الرســـوم 
الدراســـية والمخصصات المقـــررة لبعثتهم 
التـــي حصلـــوا عليها، وذلك كمـــا هو مذكور 
فـــي طلبهـــم، وقـــد وافـــق الطلبـــة وأوليـــاء 
أمورهـــم على الخيار الثانـــي مع تحمل كل 
التكاليـــف اإلضافيـــة المترتبـــة علـــى هـــذا 

االنتقال.
بزيـــادة  المناشـــدة  يخـــص  فيمـــا  أمـــا 
المخصصـــات، فـــإن ذلـــك غيـــر ممكـــن؛ ألن 
النظـــام حدد هـــذه المخصصـــات وال يجوز 

تجاوزها.

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

للتواصل: 17111483

عيسى قاسم يعود إلى لعبته المفضلة... التحريض واإلرهاب )1(
فـــي أقـــل مـــن أســـبوع، يخـــرج المدعـــو عيســـى قاســـم مـــع مجموعة من 
اإلرهابييـــن وعبـــر وكرهـــم اإلعالمي قناة “المنـــار اللبنانيـــة” مرفوعا على 
ألـــواح الخيانـــة والعار، ليبدأ ممارســـة لعبته المفضلـــة وهجماته الطائفية 
العنصريـــة البغيضـــة ضـــد مملكـــة البحريـــن، وهـــذه المـــرة تحـــت قنـــاع 
مكشـــوف هو “القضية الفلســـطينية”، معتقدا أن أكاذيبهم وفبركاتهم من 
الممكن إخفاؤها بمســـتحضرات التجميل، وأحـــدث مبتكرات مدينة “قم” 
وصالوناتهـــا اإلرهابيـــة، فأنتم آخر من يتحدث عن فلســـطين في التاريخ 
ألنكـــم إرهابيـــون بالتمـــام والكمـــال، وميـــاه وكهرباء اإلخالص والشـــرف 
والـــوالء لألمة العربية مقطوعة عنكم إلى األبد، وشـــعب البحرين يرفض 
أن يتحدث عنه إرهابي يقود الحركات اإلرهابية بجميع أشكالها وصيغها 
ويدعمهـــا في الســـر والعلـــن، ويبث الســـموم الطائفية والفتنـــة والتطرف 
البحريـــن فســـادا وخرابـــا بوســـائل مختلفـــة كالمظاهـــرات  فـــي  وعـــاث 

واالعتصامات والحرق والتخريب واالعتداء على رجال األمن والقتل.
إن مملكـــة البحريـــن ذات قلب عربي نابض وصـــوت عربي صادق، وروح 
عربيـــة شـــاملة ترســـم خريطة الســـالم العالمـــي وازدهار الشـــعوب ودعم 

الحقوق الفلســـطينية المشـــروعة، فالســـالم واالســـتقرار ضرورة أساسية 
للتنميـــة محليا وإقليميا ودوليا، والبحرين كانت وال تزال من أكثر الدول 
التي تسعى جاهدة لفتح أبواب المستقبل على آفاق واسعة لكل ما يصب 

في مصلحة شعوب المنطقة ويحقق االستقرار ونشر األمن والسالم.
مملكـــة البحريـــن تدعو بشـــكل دائـــم إلى تضافـــر جهود المجتمـــع الدولي 
لبنـــاء أســـس نظـــام عالمـــي يعـــزز قيـــم الســـالم والتعايش بين الشـــعوب، 
والقضـــاء علـــى النزاعـــات والحـــروب في كل مـــكان، وأن يعمـــل المجتمع 
الدولي في طريق واحد هو طريق الســـالم والتعايش والمحبة، لكن تلك 
القيم والمبادئ اإلنســـانية ال تعرفون عنها شيئا ألنكم تسيرون في طريق 
الظلمـــات وزرع الفتـــن وتفتيـــت المجتمعـــات وأصحـــاب دعـــوات رجعية 
تدعـــو إلـــى التخريـــب والفوضـــى، وكل ذلك مـــن أجل خدمة مشـــروعكم 

التوسعي الصفوي.
إن هذه التحركات التي يقوم بها المدعو عيسى قاسم والحملة اإلعالمية 
مـــن “قم” تبين تفاصيل إعادة المؤامرة ومكانها وأهدافها والقوى القائمة 

عليها، وتتطلب من أعيننا اليقظة واالنتباه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الحقيقـــة أن الكلمـــات والجمـــل تعجز عن وصـــف أقصى درجـــات االضطهاد 
واالستغالل الذي يمارسه نظام الماللي وأرباب العمل المنتمون له على طبقة 

العمال، خصوصا ماليين العمال غير الرسميين وتحت السلم.
وتأتـــي ضآلـــة دخل العمال وصعوبة معيشـــتهم في وقـــت يختلس فيه قادة 
نظـــام الماللي وزعماؤه ممتلكات اإليرانيين المضطهدين والعمال الكادحين، 
وال يتعرض لهم أحد لمنعهم من ارتكاب جرائمهم القذرة، فضاًل عن أن هناك 
حاالت من هذه السرقات واالختالسات حتى ولو بشكل استثنائي في خضم 
صراع الزمر على نهب ممتلكات المواطنين ومن بينهم العمال المضطهدون، 
وكتبت صحيفة “شـــرق” الحكومية في هذا الصدد: “على الرغم من أن أجور 
العمـــال ودخولهـــم وصلت إلى ثمْن ما كانت عليه في عام 2017 وال يمر يوم 
دون أن نســـمع خبـــًرا عـــن اختـــالس المليارات مـــن التومان مـــن رأس المال، 
وفقدان ماليين األطنان من الصلب والسلع األخرى، بيد أنه لم تفكر حكومة 

االعتدال وال الحكومات السابقة في أية تدابير للنظر في أوضاع العمال”.
وفيمـــا يتعلـــق بأبنـــاء هـــؤالء، قال محمـــد غرضي، وزيـــر النفط األســـبق في 
نظام الماللي وأحد مؤسســـي قوات حرس نظام الماللي المناهضة للشـــعب: 

“يعيـــش في أميركا 5000 شـــخص من أبناء المديرين فـــي البالد، وكل منهم 
ســـحب عدة ماليين مـــن الدوالرات وحملها معه إلى أميـــركا”. وقارن الحياة 
األرســـتقراطية ألبناء الذوات بحياة أبناء الوطن المضطهدين، واصًفا إياهم 
بــــ “المســـتوطنين”، قائاًل: “هناك 20 مليون شـــخص ال عالقة لهـــم بالحكومة، 
ـــن عليهم، وال عمل لهـــم، ونطلق عليهم نحن  فـــال هم مـــن العمال وال هم مؤمَّ
األصفهانيون اسم “المستوطنين”، فماذا يجب أن يفعلوا عندما ترتفع أسعار 
الخبـــز؟”. )موقع “خبر فوري”، 20 أبريل 2021(. هذه إحدى تداعيات الفســـاد 
السياســـي واالقتصادي المؤسسي في نظام الماللي التي تسقط على أرواح 
غالبيـــة أبنـــاء الوطـــن المحروميـــن المضطهديـــن في إيـــران كالنمـــل األبيض 

ويمتص السذج منهم مثل مصاصي الدماء.
وهـــذه هـــي الحالة التي وضعت غضـــب وكراهية العمال فـــي نقطة متفجرة 
لدرجـــة أنـــه ال يمر يوم إال ويحذر فيه عناصر نظام الماللي ووســـائل إعالمه 
مـــن الزمرتين؛ من هذا الخطر الذي يســـتهدف نظـــام الماللي بأكمله، ألنه من 
الواضح أنه إذا تحركت هذه القوة الضخمة، فسوف تكتسح في غمضة عين 

حكم والية الفقيه القذر المناهض للشعب. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

العمال ضحية ألبشع استغالل )2(

في اجتماع مجلس الوزراء األخير برئاســـة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تم إطالق 6 مشـــاريع وطنية 
للتطويـــر الزراعي بهدف تحقيق األمن الغذائي وتأمين الغذاء واســـتدامته ورفع 
نســـبة االكتفاء الذاتي ودعم المزارع البحريني، والزراعة في مملكة البحرين من 

القطاعات التاريخية واالقتصادية.
وتعـــد زراعـــة النخيل والعديد مـــن الخضروات والفواكـــه مرتكـــًزا اقتصادًيا مهًما 
قبـــل اكتشـــاف النفـــط، وكانت تغطـــي حاجة الســـوق البحرينية ومـــا يفيض منها 
يحـــول للتصديـــر، وبســـبب زيـــادة الملوحـــة في الميـــاه الجوفية حـــدث انخفاض 
تدريجـــي فـــي اإلنتاج الزراعـــي، ما أدى إلى قيـــام البحرين باســـتيراد ما تحتاجه 
مـــن الغـــذاء الزراعي من الخارج، كما تم اســـتبدال إنتاج النخيل بأنشـــطة زراعية 
أخـــرى كالحدائـــق النباتيـــة وحضانة األشـــجار واألزهار وإنتـــاج الدواجن ومزارع 
األلبان. والمشـــروعات الزراعية الســـتة من المبادرات الوطنية التي ستســـهم في 
تأمين الغذاء الزراعي، وتعكس اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي وتنميته من أجل 
تحقيق األمن الغذائي الُمســـتدام للبالد كأحد روافد التنمية الُمستدامة الُمستمدة 
مـــن رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030م، وتـــم إطالق “جائـــزة الملـــك حمد” في 
مجال الدراسات والبحوث الزراعية في 2015م للبحرينيين والمقيمين ولألقطار 

العربية واألجنبية، وتهدف إلى خلق بيئة تنافسية إيجابية بين أصحاب المشاريع 
الزراعيـــة والمزارعيـــن والباحثين في المجال الزراعـــي لالرتقاء بهذا القطاع نحو 

األفضل.
وتأتـــي هـــذه المشـــروعات الزراعيـــة مـــن أجل تحقيـــق األمـــن الغذائي الـــذي َيعد 
موضوًعـــا حيوًيـــا واســـتراتيجًيا للبحرين وشـــعبها، وبموجب ذلك ســـيتم إنشـــاء 
مشروع زراعي ومشروع استزراع سمكي في كل محافظة لدعم اإلنتاج المحلي 
الزراعي وزيادته والتقليل من استيراده، وجاء في حديث وزير األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني في مجلس “البالد” الرمضاني “أن اإلنتاج الزراعي 
المحلي ال يغطي ســـوى 10 % من االســـتهالك” ــ أي أن البحرين تســـتورد 90 % ــ 
وهناك فجوة كبيرة بين ما ُينتج وما ُيستورد، مضيًفا أن “اإلنتاج السمكي المحلي 
يغطـــي نحـــو 50 % مـــن احتياجات الســـوق”، أي البـــد من زيادة اإلنتاج الســـمكي 

لتغطية كامل احتياجات السوق.
إن هذه المشـــاريع ســـتقوم بإعداد الكوادر البحرينية الشابة وتشجيعها في العمل 
في القطاع الزراعي بتنوعاته، وتشجيع القطاع الخاص، وتوفير الدعم واألراضي 
للمزارعيـــن.. إنهـــا رؤية صائبة لمشـــاريع تؤمن لنا الغذاء حتى نعتمد على أنفســـنا 

اآلن ونكتفي ذاتًيا مستقباًل.

عبدعلي الغسرة

تأمين الغذاء واستدامته

أبعد من أزمة “تسريب”
مازالت وســـائل اإلعالم اإليرانية والعالمية، وكذلك األوساط السياسية 
المحليـــة والخارجيـــة المهتمة بالشـــأن اإليرانـــي؛ منشـــغلة باألزمة التي 
فجرتها تســـريبات من تصريحات لوزيـــر الخارجية محمد جواد طريف 
التـــي وردت فـــي مقابلـــة إعالميـــة مطولـــة معه، وقـــال إن الكثيـــر منها 
ُحـــرف أو ُزور، وهـــي تصريحـــات أثارت غضـــب المحافظين والمرشـــد، 
وســـببت لـــه حرجـــًا بالغـــًا، فقد عّبـــر عن مرارة شـــكواه من تهميشـــه في 
الملـــف  بـــإدارة  وكمفـــوض   - كوزيـــر خارجيـــة   - اختصاصاتـــه  مجـــال 
النـــووي والتفـــاوض مع الجهـــات الدوليـــة المعنية حوله، منتقـــدًا هيمنة 
المؤسســـتين العســـكرية واألمنية علـــى وزارته؛ مشـــيرًا باالتهام - بوجه 
خـــاص - إلـــى تدخالت قائد فيلق القدس الراحل قاســـم ســـليماني الذي 
اغتالتـــه واشـــنطن فـــي العراق فـــي عملية عســـكرية، والمعـــروف بقربه 

الشديد للمرشد السيد علي خامنئي الرجل األول في النظام. 
لكـــن مـــن يعـــرف الوزير طريـــف جيدًا يعلـــم يقينـــًا أنه من أبـــرز الوجوه 
اإلصالحيـــة البارزة في حكومة الرئيس روحاني الموشـــكة واليته على 
االنتهـــاء فـــي االنتخابـــات الرئاســـية الوشـــيكة، ولـــم تكن تلك الشـــكوى 
األولـــى مـــن نوعهـــا، وإن اختلفت اللهجـــة أو تباين األســـلوب، حتى أنه 
اضطـــر مـــرة لالســـتقالة - لضغـــوط المحافظيـــن - ثـــم عـــدل عنهـــا، وهو 
معروف أيضًا بوجهه اإلصالحي لدى األوســـاط السياســـية واألكاديمية 
فـــي أميـــركا إبـــان دراســـته فيها غـــداة ثـــورة 1979 المجهضـــة ثمارها.. 
والحـــال أن مضاميـــن أفـــكاره اإلصالحيـــة الجريئة ليســـت وليـــدة أزمة 
التســـريب األخيرة؛ لعلنا نجدها بشـــكل شـــفاف في حوار مطّول أجراه 
معـــه طالب الماجســـتير محمد مهـــدي راجي بين عامـــي 2010 و2012، 
وُمنع من نشـــره؛ وُترجم إلى العربية في كتاب بعنوان “ســـعادة الســـفير 
محمد جواد طريف”، وبالتالي فاألمر أبعد من أزمة تسريب لتصريحات 
رجل تعبر عن أفكاره لسياسات بالده الخارجية المبغي اتخاذها لحماية 
أمنهـــا القومي ومصالح شـــعبه وتخفيف الضغـــوط الدولية على نظامه، 
هي أزمة سياســـة خارجية لنظام لم يحد قيـــد أنملة عن خطابه الثوري 
الدينـــي المتشـــدد منـــذ أكثر من 40 عامـــًا، وهي أزمة لنظـــام وضع فيتو 
لفـــرص اإلصالحيين والتضييق عليهم ويتوجب عليه إجراء إصالحات 

جذرية قبل فوات األوان.

رضي السّماك

“حطوا في بطونكم بطيخ صيفي”
علـــى الرغـــم من الظـــروف الصحية التي تعيشـــها دول العالـــم وفي إطار 
التباعـــد االجتماعـــي واإلجراءات الصحية المعمـــول بها في البحرين، إال 
أن هـــذا الوضـــع لم يقف أمـــام التحرك واالحتفـــال بيوم العمـــال العالمي 
بشكل افتراضي يتماشى مع متطلبات المرحلة ويحقق الهدف المنشود.

االحتفـــاالت التي جرت األســـبوع الماضي بمناســـبة يـــوم العمال العالمي 
تعـــد تكريســـا وعرفانا وإشـــادة ســـنوية باإلنجـــازات التي قـــام بتحقيقها 
العامـــل البحرينـــي في كل مواقع العمل التي انخـــرط فيها وأثبت كفاءة 
عالية من خاللها سواء التي كانت في السابق في مواسم الغوص وأيامه 
المحفوفـــة بالمخاطر الكبيرة، أو الذين قامـــوا بتعمير األراضي الزراعية 
ومزاولتهم تلك األعمال الشـــاقة التي اكتسبوا من خاللها حرفة الرجولة 
الحقة من أجل توفير لقمة العيش ألســـرهم، أو حاضرا العاملين األبطال 
فـــي الصفـــوف األمامية أو في كبريات الشـــركات والمؤسســـات الوطنية 
الصناعية، واألخرى الخاصة وما تتطلبه طبيعة العمل وساعاته الطويلة.

ففي اليوم األول من شهر مايو من كل عام تحتفل البحرين كسائر دول 
العالم بيوم العمال، وتعطل وزارات البحرين وهيئاتها ومؤسساتها العامة 
وقطاعاتهـــا الخاصة تقديرا لكل جهد يبذل في مواقع اإلنتاج المختلفة، 
وفي األثناء ال تعيروا أي اهتمام للتقارير المسيئة التي تصدر من جهات 
خارجية “أموذوذة”، والتي تخرج علينا كما هي العادة السنوية في مثل 
هذه المناسبة، وثقوا تماما بأن جهودكم وحقوقكم العمالية واستقراركم 
الوظيفـــي مقـــدر ومحفـــوظ وفـــق قوانين الدولـــة و”حطوا فـــي بطونكم 

بطيخ صيفي” وواصلوا أعمالكم أينما كنتم. 

الصورة الثانية

كغيـــري من أهل الديرة لم أجد تفســـيرا مقنعا لمـــا يتوقعه اإلخوة بإدارة 
األرصـــاد الجويـــة بـــوزارة المواصـــالت واالتصـــاالت، فبعـــض توقعاتهـــم 
التي يعلنون عنها خالل وســـائل اإلعالم المختلفة تحتاج إلى دقة أكثر، 
ونتمنـــى إفادتنـــا عـــن أي توقع مرتقب فـــي األحوال الجويـــة وأن ال تقل 
نســـبة الدقة عن 80 بالمئة وذلك على مدار العام كي ال تترتب على ذلك 

أمور كثيرة تخص البحارة وأرزاقهم. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر
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Vacancies Available
Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

ALMANAWRA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants contact

 33355125  or  MANAR.MAJEED3@GMAIL.COM 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

Dolphin Consultancy Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17414576  or  SELVAKUMAR4576@YAHOO.CO.IN 

Dolphin Management co.  w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17414576  or  selvakumar4576@yahoo.co.in 

SHOBRA READY WEAR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

 34361701  or  Shoobra13@hotmail.com 

SHADOW PALACE LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 36481188  or  SHAHBAZPALACE@GMAIL.COM 

SHIRAZ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 33898119  or  MEHMOOD.ALI1@YAHOO.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants contact

 32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

GREEN LINE MANAGEMENT CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 38702609  or  AQEEL.RAWALIA@GMAIL.COM 

MADE LIKE HOME W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact

 33158999  or  MALHAYKI@PERLA-CAMPO.COM 

ALBELAJ MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17630123  or  BO3AZIZ@HOTMAIL.COM 

Dhesi Business Consulting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

 39111666  or  DHESIBCWLL@GMAIL.COM 

AIZAH CONTRACTING AND OTHER BUSINESS SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 35456756  or  YOONU344@GMAIL.COM 

ENS GLOBAL SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants contact

 39550112  or  EMAD.SHAAZ@GMAIL.COM 

SPEED COOL REPAIRING WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33629930  or  MUHAMMEDIRFAN1456@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

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

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

PORT MARINE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

 77700777  or  EHAB@PORTMARINEYACHTS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Skyscrapers Cleaning & Maintenance Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34089625  or  WEHELP4U@GMAIL.COM 

.MALAK ALRIFFA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants contact

 66654546  or  MARYAM.A.RAHMAN@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

J R S CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33334227  or  SAAD.IN.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants contact

 32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

S and H FOR Electronic Devices Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33395295  or  AMERHEGAB2025@GMAIL.COM 

M KASHIF RIAZ AC REPAIRING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33045481  or  KASHIFGUJJARG75@GMAIL.COM 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17772900  or  YIR@AFI.COM.SA 

DREAM UP INTERIOR DECOR CO. Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 34035317  or  SURMASYL16@GMAIL.COM 

ROTTI AND CHAI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33262636  or  ROTIANDCHAIBH@GMAIL.COM 

SILVER POINT ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34556557  or  BHH-77@HOTMAIL.COM 

LUMINO ELECTRICAL AND ELECTRONIC TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants contact

 39541982  or  SASI@UBEMIRATES.COM 

MOROCCO MARKETING AND PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact

 66963336  or  RABDULLA778@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

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

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

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

REVIRA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants contact

 17729222  or  admin@inventhouse.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants contact

 17262998  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

PHANTOM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 77222228  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

Samurai contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33009736  or  ZTSS-1@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 77221100  or  human.resources.ngc@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

BETTER LUCK AC Service PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 38410071  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  66330096   or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

AL MANSOORA COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 66336778  or  ABOBADER133@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED IBRAHIM FOR AIR COOLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36415755  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

FLYING POINT DIGITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36758776  or  FAHADBH372@GMAIL.COM 

FLYING POINT DIGITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 36758776  or  FAHADBH372@GMAIL.COM 

ADEL JAMEEL SALEH ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 35609260  or  ADEELJAMEELBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 66633465  or  MINGORABH@GMAIL.COM 

LA MARIA BEAUTY SALON - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 36894641  or  SHYAMACHARYA307@GMAIL.COM 

APEX HOME  INTERIOR DECORATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34569303  or  APEXHOMEBH@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 33701470  or  MS8571933@GMAIL.COM 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

ADNAN A.E SHOWAITER(DANAT ALBANDER-6341) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants contact

 39644964  or  BUHAMANY79@HOTMAIL.COM 

RAJAB ALI RAJAB 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17256331  or  aalmaaraj@gmail.com 

AL- RAJHI HOLDINGS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact

 17568441  or  M.MASHAL@RAJHIHOLDINGS.COM 

ALI ALMATROOK CO. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants contact

 39663131  or  KHALID@AL-MATROOK.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

RAJ R IRONING CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36576122  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

MOHAMED ALI EBRAHIM ALI SALEEL / FUL SPEED 5980 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants contact

 36805581  or  M-BLACK1983@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED HASAN ALMAHROOS CO (B.S.C) 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17408090  or  HR@ALMAHROOS.COM 

ALMUNTAZAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact
 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

 13103333  or  jahmed14@slb.com 

Bridge Industrial Services b s c closed 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants contact

 39995351  or  INFO@BIS.COM.BH 

HABIB BANK LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING & SALES(EXCEPT WHOLESALE)) 
 suitably qualified applicants contact
 17228522  or  seema.vijay@hbl.com 

AWAL PLASTICS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants contact

 17786363  or  ADMIN@AWALPLASTICS.COM 

BRC WELDMESH (GULF) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 17180366  or  abdulla-2111@hotmail.com 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants contact

 17276176  or  KHALIL.EBRAHIM@YMH.COM.BH 

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

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

HIDD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 39682221  or  YUSUFAHMED3336@GMAIL.COM 

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

  SHIPS MASTER 
 suitably qualified applicants contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

ALTHABIT CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact

 17785290  or  AL.Thabet.c.w@gmail.com 

ALSOWAIFYA RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 38888668  or  GHAREEB93@OUTLOOK.COM 

ALSADIQ TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(BUS) 
 suitably qualified applicants contact
 17401441  or  HR@ALSADIQBH.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17732677  or  hasan.aldeebel@gmail.com 

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

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants contact

 17458999  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

Fayyad Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39308889  or  CHIRMAN@GSTGULF.COM 

SILVER MOTOR CYCLES CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17784460  or  SLIVER@BATELCO.COM.BH 

THOMSON CASSETTE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact

 33336015 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants contact

 17740050  or  admin@hailconstruction.com

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

  MASON 
 suitably qualified applicants contact

 17740050  or  admin@hailconstruction.com 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39918887  or  mountainpalace1@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

ALSHUAA ELECTRICAL AND CIVIL CONT . EST 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 17684345  or  ALSHUAAEST@GMAIL.COM 

OSSIAS HOUSING CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39155275  or  HANDSOMEGUY10@HOTMAIL.COM 

PANAMA GENIEMEN SALON AND MASSAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants contact

 17252548  or  ABBAS_ALJAMRI@YAHOO.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

 17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

ASHBILYA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants contact

 33777697  or  ashbilya.laundry@gmail.com 

QUEBEC BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 17595915  or  MHA315@hotmail.COM 

ALNEMRAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact
 39456488  or  info@alnemranbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants contact

 17739535  or  Mashoor@bmmi.com.bh 

RED NEEL FOR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 39872272  or  JAFEERBASHEER86@GMAIL.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

ALTASHREEQ GATE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 17342291  or  ALNAJEMCO@YAHOO.COM 

SHAIKHAN CAFETERIA 2020 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 34174153  or  JAMALALAISH@YAHOO.COM 

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact
 17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

WADDAH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17693024  or  EBTSAM_12E@HOTMAIL.COM 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact
 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

DYNAMIC ZONE CLEANING CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17640698  or  arabspalacecleaning@gmail.com 

DYNAMIC ZONE CLEANING CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17640698  or  arabspalacecleaning@gmail.com 

Arabian Pearl Gulf School 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 39445332  or  MALAALI@BATELCO.COM.BH 

AL LORD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
 33272878  or  Loayna79@gmail.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants contact
 17675599  or  info@airtech.com.bh 

KPMG ADVISORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

 17224807  or  ebrahimahmed@kpmg.com 

PROJACS INTERNATIONAL CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
  QUANTITY SUREYING AUDITOR 

 suitably qualified applicants contact
 17228066  or  johndy909@outlook.com 

Orange contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17697455  or  CARGO.DOLPHIN@YAHOO.COM 

LORAN CARPENTRY WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33773310  or  INFO@MEERAN-AUTO.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

ATLAS FISH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

 17703866  or  SADIQ_YS_65@HOTMAIL.COM 

ATLAS FISH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants contact

 17703866  or  SADIQ_YS_65@HOTMAIL.COM 

ALAWADHI CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 17273114  or  alawadhicarservices@gmail.com 

RAINBOW RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

 39868055  or  ZUHAIRAYOOB@YAHOO.COM 

GULF & EAST WORLD W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 77113349  or  GULF.EAST.WORLD@GMAIL.COM 

AL RUQYAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

 39664427  or  SMUSTAFA71@HOTMAIL.COM 

AL RUQYAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants contact

 39664427  or  SMUSTAFA71@HOTMAIL.COM 

PALACE GRILL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants contact

 17645777  or  PALACEGRILLRESTAURANT@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants contact
 17737822  or  TOUCHA01@gmail.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants contact
 17737822  or  TOUCHA01@gmail.com 

EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 39628077  or  Contracting.ebtehal@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

SPEED WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

CHARCOAL GOURMET BURGER SNACK W L L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17001720  or  GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 36344498  or  MOHAMMAD.ASLAM5504@GMAIL.COM 

Home Burger 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17441880  or  SUKOON2015@GMAIL.COM 

RUMAITHA SANITARY WARE CONTRACTING & MAI 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants contact

 17263611  or  ALBALOOSHI111136@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants contact

 33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

HELMERICH & PAYNE RASCO INC - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact

 66311488  or  BahrainAdmin@hpidc.com 

JOHNSON CONTROLS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants contact

 77016612  or  AQEEL.SHEIK@GMAIL.COM 

AL FARHAN HAIRDRSSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants contact

 33332770  or  marhoonisa3@gmail.com 

APRIL ALUMANIUM FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17879331  or  APRILALUMINIUM@GMAIL.COM 

APRIL ALUMANIUM FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

 17879331  or  APRILALUMINIUM@GMAIL.COM 

KARAM ALKHAIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17251315  or  sales@lucky4group.com 

ABDULLA HUSSAIN MOHAMED AHMADI Documents Clearance 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact

 33707595  or  ABDULLAHUSSAIN117@GMAIL.COM 

SMART SCREENING TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact
 17213958  or  INFO@SST-NDT.COM 

BYBLOS CONSULTANTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 39064140  or  AYOOB.ORAIBI@GMAIL.COM 

Smart cool trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33656743  or  KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM 

BASHIR AHMAD MOHAMMAD CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33479659  or  786BASHIRCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

Shadow Tech Advertising Co.Wll 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants contact

 17456268  or  SHADOWTECHADV@GMAIL.COM 

7 sky auto spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 33492848  or  ABRAR_AZAM2277@YAHOO.COM 

Dilmunia Mall Development Company  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

 13300162  or  careers@mallofdilmunia.com 

HAIR LINES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants contact

 33352040  or  JAB123456788@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

Mahonia Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants contact

 66666730  or  info@mycafebh.com 

Bin Iqbal Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 33711831  or  AZIZKHALID.1991@YAHOO.COM 

FERAS MOTOR 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

 33911113  or  GOLDENCARSHOWROOM@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

 66666250  or  KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

ASHTAR BUILDING MAINTENANCE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

 17722333  or  BADER_ALGHANAH@HOTMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 
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 تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، تختتم الســبت منافســات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم 
للموســم الرياضــي 2021-2020، وذلــك بإقامــة 4 مباريات عند 10 مســاًء منها الرفاع 

أمام المالكية على االستاد الوطني، والتي ستشهد التتويج الرسمي لـ”السماوي”.

وفـــي باقـــي المباريـــات، يلعـــب الحـــد مـــع 
األهلـــي،  النـــادي  اســـتاد  علـــى  البســـيتين 
الرفـــاع الشـــرقي مـــع البديـــع على اســـتاد 
مـــع  األهلـــي  الرياضيـــة،  خليفـــة  مدينـــة 
النجمة على اســـتاد الشيخ علي بن محمد 
آل خليفـــة. ومباريـــات اليـــوم تدخل فيها 
معرضـــة  أنديـــة   4 لــــ  الهبـــوط  حســـابات 
للدرجـــة الثانيـــة، وهمـــا فريقان مباشـــران 
)التاســـع والعاشـــر(، فيمـــا ســـيلعب الثامن 
مباراتـــي الملحق أمام ثالث دوري الثانية؛ 

لتحديد الصاعد والهابط.
ا بلقب الدوري بعد  وســـيتوج الرفاع رسميًّ
مباراة اليوم، إذ سيتم تسليم الفريق درع 

الدوري والميداليات الذهبية، بعد أن تمكن 
الفريـــق وبجدارة مـــن إحـــراز اللقب، وهو 
ا فـــي منافســـات دوري  الثانـــي لـــه تاريخيًّ
ناصـــر بـــن حمد الممتـــاز خالل 3 مواســـم. 
وســـيواجه الرفـــاع نظيـــره المالكيـــة الذي 
يســـعى للهروب مـــن الهبوط إلـــى الدرجة 
الثانيـــة، إذ ال بديـــل لـ”فـــارس الغربية” عن 
الخســـارة  أو  التعـــادل  إن  حيـــث  الفـــوز، 
ســـتؤدي به إلـــى الهبوط. ويملـــك المالكية 
13 نقطة ويقوده المدرب الوطني موسى 
مبـــارك، فيما يقود الرفاع المدرب الوطني 
علـــي عاشـــور ويملـــك الفريـــق 42 نقطـــة، 
وســـيتوج عاشـــور للمرة الثانية مع الرفاع 

بالدوري.
البســـيتين  يدخـــل  ثانيـــة،  مبـــاراة  وفـــي 
صاحـــب المركـــز األخير برصيـــد 12 نقطة 
أمـــام الحد )24 نقطة(. والبســـيتين يهدف 
مـــا  وانتظـــار  غيـــره  وال  الفـــوز  لتحقيـــق 
ستســـفر عنـــه باقـــي النتائـــج إذ ال بـــد لـــه 
مـــن تعثـــر المالكيـــة بالتعادل أو الخســـارة 
الفريـــق  أن  علًمـــا  بالخســـارة،  والبديـــع 
سيلعب الملحق في أفضل الحاالت. يقود 
البسيتين المدرب الوطني عدنان إبراهيم 

والحد المدرب الوطني محمد الشمالن.
وفي مباراة ثالثة، يهدف الرفاع الشـــرقي 
لتأكيـــد جدارتـــه بالوصافة حينمـــا يالقي 
البديـــع المهـــدد بالهبـــوط والســـاعي لفـــوز 

يؤمن موقعـــه أو ينتقل به لمباراة الملحق 
علـــى األقـــل. يملـــك الرفـــاع الشـــرقي 35 
نقطـــة بقيادة المـــدرب الرومانـــي فلورين 
موتروك، والبديع 14 نقطة بقيادة المدرب 

الوطني هشام الماحوزي.
وفـــي المبـــاراة الرابعة، يدخـــل األهلي مع 
النجمـــة فـــي مبـــاراة مهمـــة للثانـــي؛ كـــون 
األول ضمن البقاء وعـــدم الهبوط أو لعب 
الملحـــق، فيمـــا النجمـــة معـــرض للهبـــوط 
أو لعـــب الملحـــق. يملك األهلـــي 18 نقطة 
ويقـــوده المـــدرب الوطنـــي علـــي صنقور، 
المـــدرب  ويقـــوده  نقطـــة   15 والنجمـــة 

الوطني خالد تاج.

الرفـــاع في لقــاء التتــويــج يـالقــي المـالكــية
“الســماوي” ســيرفع درع دوري ناصر بن حمد الممتــاز للمرة الثانية
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 4 مباريات في الختام.. و4 أندية في حسابات 
الهبوط لدوري الثانية

أحمد مهدي

منتخب اليد يبدأ تحضيراته بمشاركة 27 العبا

الطائرة البحرينية تفقد أكبر محترفيها

”2020 ــو  ــيـ ــوكـ “طـ أولـــمـــبـــيـــاد  فـــي  ــة  ــارك ــش ــم ــل ل اســـتـــعـــدادا 

ــي ــب ــذه ــن نـــجـــوم الـــجـــيـــل ال ــ الــفــقــيــد جـــاســـم الـــنـــبـــهـــان م

يبـــدأ منتخبنا الوطني لكرة اليد للرجال 
تجمعه األول اســـتعدادا لـــدورة األلعاب 
األولمبية باليابان )طوكيو 2020( وذلك 
فـــي تمـــام الســـاعة التاســـعة من مســـاء 
اليـــوم )الســـبت( علـــى صالة اتحـــاد اليد 

بأم الحصم.
التدريبـــات مشـــاركة جميـــع  وستشـــهد 
الالعبيـــن الذيـــن تـــم اســـتدعاؤهم فـــي 
المرحلة األولى باستثناء العبي النجمة 
وباربار المقرر انخراطهم في التدريبات 
يـــوم الثالثـــاء المقبـــل؛ بســـبب الراحـــة 
التـــي منحت لهم من قبـــل الجهاز الفني 
للمنتخب وذلك على خلفية مشـــاركتهم 
فـــي المبـــاراة النهائيـــة لـــكأس خالـــد بن 
حمد لكرة اليد والتي انتهت منافســـاتها 
يوم الخميس الماضي، وسيقود التجمع 
األول المـــدرب المســـاعد عصام عبدهللا 

إلـــى جانـــب المعـــد البدنـــي الســـلوفيني 
ماتجيك.

وأعلـــن االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة اليـــد 
والتـــي  للمنتخـــب  األوليـــة  القائمـــة 
تكونـــت مـــن 27 العبـــا، وهـــم: حســـين 
محمـــد  الســـعودي(،  )الوحـــدة  الصيـــاد 

حبيـــب )الوحدة الســـعودي(، علي ميرزا 
)الشـــارقة اإلماراتي(، جاســـم السالطنة 
)مليحة اإلماراتي(، حســـن السماهيجي، 
محمـــود حســـين، محمد ميرزا، حســـين 
محفوظ، حســـن مـــدن )األهلـــي(، محمد 
عبدالحســـين، مهدي ســـعد، بالل بشـــام، 

حســـن الفردان، علي عيـــد، محمد ميرزا 
كميـــل  ناصـــر،  ســـلمان، محمـــد حبيـــب 
محفوظ )النجمة(، قاسم الشويخ، قاسم 
قمبـــر، أحمـــد جاســـم، علـــي عبدالقـــادر 
)باربـــار(، أحمـــد جالل، مجتبـــى الزيمور 
)الشـــباب(، محمـــد حميد، علـــي محمود 
)االتفاق(، حسن ميرزا )التضامن(، هشام 

أحمد عيسى )الدير(.
يذكـــر أن منتخبنـــا يقـــع فـــي المجموعة 
الثانيـــة فـــي دورة األلعـــاب األولمبيـــة، 
وتضـــم إلـــى جانبـــه منتخبات الســـويد، 
واليابـــان،  مصـــر  الدنمـــارك،  البرتغـــال، 
ويبـــدأ أولـــى مبارياته أمام الســـويد في 
الرابـــع والعشـــرين من شـــهر يوليو فيما 
يختتـــم مباريـــات الـــدور التمهيدي أمام 
المنتخـــب المصـــري في األول من شـــهر 

أغسطس المقبل. 

الالمـــع  الالعـــب  النبهـــان  جاســـم 
ونـــادي  الوطنـــي  للمنتخـــب 
علـــى  محتـــرف  أيضـــا  المحـــرق، 
مستوى الخليج والوطن العربي، 
يعتبـــر مـــن أبطـــال نجـــوم الجيل 
ومـــن  الطائـــرة،  لكـــرة  الذهبـــي 
البحرينييـــن  الالعبيـــن  أقـــوى 
الذين خاضوا تجـــارب احترافية 
وبطـــوالت خليجيـــة وعربية، كما 
أنه أول العب بحريني وخليجي 
مـــارس االحتـــراف فـــي أوروبـــا، 
خـــاض فتـــرة تدريبيـــة مـــع نادي 
بنـــي جمـــرة العـــام 2019 - 2020 
م ، حيـــث إنه ســـلط الضوء على 
الفريق وكان محط قوة المعة له.

مـــن  العديـــد  الفقيـــد  حقـــق 
اإلنجـــازات التـــي ُتذكـــر علـــى مر 

حيـــث  الطائـــرة،  لعـــب  عصـــور 
كانت له إنجازات المعة وظاهرة 
طـــوال مســـيرته الرياضيـــة فـــي 
الكـــرة، وبالتالـــي تشـــهد الطائـــرة 
بـــأن النبهـــان أســـطورة كبيرة لن 

يكررها الزمن.
ورغـــم تلعقه الكبير بكرة الطائرة 
إال أن مســـيرته الرياضيـــة انتهت 
بعـــد إصابتـــه بمـــرض الســـرطان 
التـــي  الســـيئة  العـــالج  ورحلـــة 
لصعوبـــة  ألمانيـــا  فـــي  قضاهـــا 

مقاومة المرض.
توفـــي الالعـــب البحرينـــي يـــوم 
الخميـــس عـــن عمر مـــا يناهز عن 
39 عاما، رحم هللا فقيدنا جاسم 
النبهـــان، وأســـكنه فســـيح جناته 

وألهم أهله الصبر والسلوان.

منتخب كرة اليد

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

جاسم النبهان

اتحاد اليد - المركز اإلعالمي

هنادي محمد العنزي “طالبة إعالم بجامعة البحرين”

االتحاد البحريني لكرة القدم

شــــارك نــائــب رئــيــس 
ــاد الــبــحــريــنــي  االتــــحــ
للشؤون  الــقــدم  لكرة 
ــيــة   ــمــال اإلداريـــــــــة وال
عـــــلـــــي بــــــــن أحــــمــــد 
ــن، فــي  ــيــ ــ ــن ــ ــي ــوعــ ــ ــب ــ ال
األول  االجـــــتـــــمـــــاع 
التحاد  المالية  للجنة 
غرب آسيا لكرة القدم، 

والذي عقد الخميس 6 مايو الجاري عبر المنظومة اإللكترونية، وذلك بصفته نائًبا 
لرئيس اللجنة المالية باتحاد غرب آسيا.

وحضر البوعينين االجتماع المرئي الذي عقد بحضور األمين العام التحاد غرب 
آسيا،  باتحاد غرب  المالية  اللجنة  السالم، وترأسه رئيس  القدم خليل  لكرة  آسيا 
الكويتي علي المطيري. وصادقت اللجنة على البيانات المالية المتعلقة بالسنوات 
األخيرة السابقة والقادمة. واطلعت اللجنة على الوضع المالي التحاد غرب آسيا 
من حيث الذمم المستحقة حتى تاريخ 30 أبريل 2021، والموازنة التقديرية للعام 
اطلعت مديرة  إيــرادات ومصاريف متوقعة.  وبدورها،  2021، وما تتضمنها من 
العالقات الدولية فرح بدارنة اللجنة على آخر المستجدات المتعلقة بدعم االتحاد 
اآلسيوي  االتحاد  من  المقدم  والدعم   FIFA FORWARD PROGRAM الدولي 
هذين  من  لالستفادة  القدم  لكرة  آسيا  غرب  اتحاد  وخطة  اإلقليمية  لالتحادات 

الدعمين.

البوعينين يشارك في اجتماع “مالية غرب آسيا”

السبت 8 مايو 2021 - 26 رمضان 1442 - العدد 4588

الرفاع سيرفع درع الدوري للمرة الثانية

فريق البسيتين

فريق الرفاع فريق الرفاع

فريق البديع فريق النجمة

أعلـــن نـــادي النجمـــة ضـــم الالعـــب 
أيمـــن هرونة؛ ليعزز صفوف الفريق 
األول لكـــرة الطائـــرة بالنادي خالل 

الموسم المقبل.
وجـــرت مراســـم توقيـــع العقـــد في 
مقـــر النـــادي بحضـــور نائـــب رئيس 
نادي النجمة عبدهللا داود، ورئيس 

جهاز الكرة الطائرة الشيخ حمد بن 
طـــالل آل خليفـــة ومـــدرب الفريق 

غازي أحمد.
وتأتي الصفقة ضمن خطوات جهاز 
الكرة الطائرة لتدعيم الفريق، وكان 
النجمة تعاقد مســـبًقا مـــع الالعبين 

علي مرهون وعيسى الشوملي.

طائرة النجمة تضم أيمن هرونة

أحمد مهدي

تقديم أيمن هرونة



إسحاقي: نعتز برعاية خالد بن حمد لكأس كرة اليد

قدم رئيـــس االتحاد البحرينـــي لكرة اليد 
علـــي عيســـى إســـحاقي، باســـمه ونيابـــة 
عـــن أعضاء مجلـــس إدارة االتحاد وكافة 
البحرينيـــة  اليـــد  كـــرة  لعبـــة  منتســـبي 
خالص الشـــكر وعظيم االمتنان الى سمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة، 
البحرينيـــة على تشـــريف ســـموه المباراة 
النهائيـــة على كأس ســـموه والتي جمعت 
وقـــال  وباربـــار.  النجمـــة  فريقـــي  بيـــن 
اســـحاقي إن مســـابقة الـــكأس أصبحـــت 
والرياضييـــن  ألنظار المتابعيـــن  محطـــا 
ونالت قدرا كبيرا من األهمية في الوسط 
الرياضي، وذلك بفضل رعاية سمو الشيخ 

خالـــد بن حمـــد آل خليفة لهذه المســـابقة، 
مؤكـــدا أن كأس خالـــد بن حمـــد لكرة اليد 
حظيت باهتمام واضح من جميع األندية 
المنضوية تحت مظلة اللعبة لنيل شـــرف 
الفوز بالكأس الغالية في نسختها األولى، 
كما نالت المسابقة زخما إعالميا الفتا من 
قبـــل وســـائل اإلعـــالم المحليـــة والعربية، 
علـــى  ســـواء  ملموســـا  تطـــورا  وشـــهدت 
المستوى الفني أو من النواحي التنظيمية 
التي شهدتها البطولة منذ انطالقها. وعبر 
رئيس اتحاد اليد عن شكره وتقديره إلى 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على 
ما يوليه من دعم واهتمام ألنشطة اللعبة 
وبرامجهـــا، وعلى رعاية ســـموه مســـابقة 
الـــكأس والمباراة النهائية، معربا عن ثقته 
الكاملة في أن تنال هذه المســـابقة المزيد 

مـــن االهتمـــام والتطويـــر فـــي الســـنوات 
المقبلة.

كمـــا هنـــأ إســـحاقي مجلـــس إدارة نـــادي 
النجمـــة برئاســـة الشـــيخ عبدالرحمـــن بن 
مبـــارك آل خليفـــة بمناســـبة فـــوز الفريـــق 

ببطولـــة كأس خالـــد بـــن حمـــد لكـــرة اليد 
بعـــد تغلبـــه علـــى فريـــق نـــادي باربـــار في 
التـــي  النهائيـــة، مثمنـــا الجهـــود  المبـــاراة 
بذلها الجهازان اإلداري والفني والالعبين 

لتحقيق المركز األول.

وأشـــاد إسحاقي بالمستوى الفني المتميز 
أن  اســـتحقت  والتـــي  النهائيـــة  للمبـــاراة 
الرياضـــي  للموســـم  ختـــام  خيـــر  تكـــون 
2020/2021، مشيرا إلى الروح التنافسية 
العاليـــة بيـــن الفريقيـــن، ومنوهـــا بعطـــاء 

العبي باربار والصورة التي قدمها الفريق 
طـــوال مجريات المباراة رغم خســـارتهم، 
وقال إن الفريقين ظهروا بالمستوى الذي 
يعكـــس تطور كرة اليـــد المحلية والمكانة 

التي وصلت إليها في المحافل الدولية.

اتحاد اليد - المركز اإلعالمي

المجلس األعلى للشباب والرياضة

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  هنـــأ 
للشـــباب والرياضـــة الشـــيخ دعيـــج بـــن 
ســـلمان آل خليفة، رئيس نـــادي النجمة 
الشيخ عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة 
ومجلس إدارته وجماهيره ومنتســـبيه 
بمناســـبة تحقيق النادي للنسخة األولى 
مـــن بطولـــة كأس خالـــد بـــن حمـــد لكرة 
اليـــد، وذلـــك بعـــد التفـــوق فـــي المباراة 

النهائية على حساب منافسه باربار.
وأكد الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة 
علـــى أن الرعايـــة الكريمـــة مـــن النائـــب 
األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
اليـــد  كـــرة  كأس  لمســـابقة  آل خليفـــة، 
ســـيدفع لتطويـــر هـــذه المســـابقة ورفع 
الروح التنافســـية بين األندية المشاركة 

فيها.

وأشـــاد الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة بالمســـتوى الفنـــي المميـــز الذي 
قدمه العبو نادي النجمة خالل الموسم 
الرياضـــي، مشـــيًرا إلـــى أن جمعهم بين 
لقبي بطولتي الدوري والكأس، هو دليل 
علـــى العمل الكبير الذي يقوم به الفريق 

من جهازين إداري وفني والعبين.

 دعيج بن سلمان 

أشاد برعاية خالد بن حمد.. وبمستوى الفريق البطل
دعيج بن سلمان يهنئ “النجمة”

االتحاد البحريني لكرة القدم

قدم رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، التهاني والتبريكات إلى رئيس مجلس إدارة نادي 
النجمــة الشــيخ عبدالرحمــن بــن مبــارك آل خليفــة؛ بمناســبة تتويج الفريــق األول لكرة اليد بنادي النجمــة بلقب كأس خالد بن حمد لكرة اليد للموســم 

.2020/2021

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وبعـــث 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
التهانـــي والتبريـــكات إلى رئيس 
وأعضاء مجلس إدارة ومنتسبي 
وجماهير نادي النجمة؛ بمناسبة 
الفـــوز بلقـــب كأس خالد بن حمد 

لكرة اليد في نسختها األولى.
وأكد الشـــيخ علي بـــن خليفة بن 
أحمـــد آل خليفـــة أن إنجاز نادي 
النجمـــة يعكس القيـــادة المميزة 
منوًهـــا  النـــادي،  إدارة  لمجلـــس 
بجهـــود الشـــيخ عبدالرحمـــن بن 
مبارك آل خليفة، وجميع أعضاء 

مجلس إدارة النادي.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وجـــدد 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
القـــدم تقديـــم خالـــص التهانـــي 
النجمـــة  لنـــادي  والتبريـــكات 
وجماهيـــره،  منتســـبيه  وجميـــع 
مؤكـــًدا أن اإلنجاز يعكس التميز 
الكبير لنادي النجمة عبر تحقيقه 
لقًبا جديًدا يضاف لسلسلة ألقابه 
في مختلف األلعاب، مهنًئا أيًضا 
أفـــراد فريـــق النجمـــة لكـــرة اليد 
بإحـــراز الثنائيـــة وضـــم الـــكأس 

للدوري.

ــد بـــن حمد ــال ــأس خ ــك بــمــنــاســبــة تــتــويــج نــــادي الــنــجــمــة بــطــا ل

رئيس اتحاد الكرة يهنئ عبدالرحمن بن مبارك

سبورت

لشـــؤون  الملـــك  رفـــع مستشـــار جاللـــة 
الشـــباب والرياضـــة صالـــح بـــن هنـــدي 
المناعـــي خالص الشـــكر واالمتنـــان إلى 
الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  عاهـــل  مقـــام 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
وذلك بمناســـبة صدور المرسوم الملكي 
الســـامي بإنشـــاء الهيئة العامة للرياضة 

ومرسوم تنظيمها.
وأكـــد بـــن هنـــدي أن صـــدور المرســـوم 
الملكي بإنشـــاء الهيئة العامة للرياضية، 
يؤكد مدى االهتمام الذي يوليه صاحب 
الجاللـــة الملـــك للقطـــاع الرياضـــي فـــي 
مملكـــة البحريـــن، وحـــرص جاللته على 
تحقيق كافة مفردات التطور والنماء له 
من الناحيـــة التنظيميـــة والقانونية، بما 
يضمـــن للرياضـــة البحرينيـــة المزيد من 

التقدم وتحقيق اإلنجازات.
وأشـــاد بـــن هنـــدي بـــدور ممثـــل جاللـــة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة وحرص سموه على رسم مالمح 
المستقبل المشـــرق للرياضة البحرينية، 
منوهـــا فـــي ذات الوقت بالجهـــود التي 
يبذلهـــا النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــن أجـــل رفعـــة 

الرياضة البحرينية.
وأشـــار بـــن هندي إلـــى أن إنشـــاء الهيئة 
العامـــة للرياضة ســـيفتح آفاًقـــا جديدة 
فـــي  وسيســـاهم  البحرينيـــة  للرياضـــة 
االرتقاء بمنظومة العمل اإلداري والفني 
للرياضـــة البحرينيـــة، بمـــا يجعلها قادرة 
علـــى مواكبـــة التطـــورات العالميـــة في 

المجال الرياضي. 
بـــدوره، رفـــع رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس 
الرياضـــي  البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة 
للجامعات شكرهم وتقديرهم إلى مقام 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة بمناســـبة صدور 
المرســـوم الملكي السامي بإنشاء الهيئة 

العامة للرياضة ومرسوم تنظيمها.
 كمـــا يتقـــدم رئيـــس وأعضـــاء االتحـــاد 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات للنائب 
األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفة بتعيينه رئيســـا لمجلس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة. 
وفي هـــذا الســـياق، هنأ رئيـــس االتحاد 
البحرينـــي الرياضـــي للجامعات الشـــيخ 
صقـــر بـــن ســـلمان آل خليفـــة المنظومة 
أن  باعتبـــار  البحريـــن  فـــي  الرياضيـــة 
“الهيئـــة ســـتجعل القطـــاع أكثـــر تنظيما 
ومواكبة للتطورات العالمية، األمر الذي 
يؤكـــد دعـــم واهتمـــام القيـــادة بتطويـــر 
القطاع الرياضي في المملكة وأن يكون 
جاذبـــا للفعاليـــات الرياضية العالمية من 
خالل إشهار األندية والهيئات الرياضية 
وتنفيذ الخطط والمشروعات الرياضية 

الضخمة”.
شـــهد  الرياضـــي  القطـــاع  أن  وأوضـــح 
الزاهـــر  العهـــد  فـــي  ملحوظـــا  تطـــورا 
لصاحب الجاللة الملـــك؛ نظرا الهتمامه 
ودعمـــه لهذا القطاع وأن الهيئة ســـتعزز 
للرياضـــة  متمنيـــا  االهتمـــام،  هـــذا  مـــن 
البحرينية تحقيق المزيد من اإلنجازات 
بدعم ومتابعة من سمو الشيخ خالد بن 

حمد وهو خير من يمثل هذا القطاع.
إلـــى ذلـــك، رفـــع رئيـــس مجلـــس إدارة 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة الســـلة وليـــد 

العلـــوي، خالـــص الشـــكر واالمتنـــان إلى 
الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  عاهـــل  مقـــام 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
وذلك بمناســـبة صدور المرسوم الملكي 
الســـامي بإنشـــاء الهيئة العامة للرياضة 

ومرسوم تنظيمها.
وأكـــد العلوي أن اهتمـــام ودعم صاحب 
الجاللـــة الملـــك للقطـــاع الرياضـــي فـــي 
الرياضـــة  نقـــل  فـــي  ســـاهم  المملكـــة 
االحتـــراف  مرحلـــة  إلـــى  البحرينيـــة 
والتميـــز، الـــذي مكن رياضيـــي البحرين 
مـــن تحقيـــق اإلنجـــازات المختلفـــة في 
األلعاب الرياضية، وتشـــريف ورفع علم 

المملكة خفاقا في مختلف المحافل.
وأشـــاد العلـــوي بدعم ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة للقطاع 
الرياضي، مشيرا إلى أن موافقة مجلس 
العامـــة  الهيئـــة  إنشـــاء  علـــى  الـــوزراء 
للرياضـــة يؤكد حرص حكومـــة المملكة 

للنهوض بالقطاع الرياضي.
وأثنـــى العلوي علـــى دعم ممثـــل جاللة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة لفكـــرة إنشـــاء الهيئـــة العامة 
للرياضـــة، لمـــا تمثلـــه مـــن أهميـــة فـــي 
تعزيـــز مخرجـــات الرياضـــة البحرينيـــة 
وتقويـــة بنيتها اإلدارية بمـــا يتوافق مع 
رؤيـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 

األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة في توفير أســـباب 
فـــي  الرياضـــي  القطـــاع  لنمـــو  النجـــاح 

مختلف المجاالت.
وأكـــد العلـــوي أن إنشـــاء الهيئـــة العامة 
الرياضـــي  القطـــاع  ســـيقود  للرياضـــة 
للمزيـــد مـــن التطـــور والنجـــاح لتعزيـــز 
مكانة الرياضـــة البحرينية على خارطة 

الرياضة العالمية.
االتحـــاد  رئيـــس  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
البحرينـــي لكرة اليد علي إســـحاقي عن 
خالـــص الشـــكر واالمتنـــان إلـــى عاهـــل 
حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة بمناســـبة صدور 
المرســـوم الملكي السامي بإنشاء الهيئة 

العامة للرياضة ومرسوم تنظيمها.
وأشـــار إســـحاقي إلـــى الرعايـــة الفائقـــة 
للقطـــاع  الملـــك  جاللـــة  يوليهـــا  التـــي 
الرياضـــي والشـــبابي، مؤكًدا أن إنشـــاء 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة تعكس حرص 
واهتمـــام جاللتـــه علـــى االرتقـــاء بهـــذا 
اإلداريـــة  الجوانـــب  وتنظيـــم  القطـــاع 
والقانونيـــة لمنظومـــة العمـــل الرياضي، 
مـــا يســـهم فـــي تمكيـــن الرياضييـــن من 
كافـــة الجوانـــب نحـــو تحقيـــق المزيـــد 
من المكاســـب واإلنجـــازات في مختلف 

األلعاب الرياضية.
وأشـــاد رئيـــس اتحـــاد اليـــد بدعـــم ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
إلنشـــاء الهيئـــة العامة للرياضـــة، وقال: 
إن التوجيهات المدروسة للحكومة في 
هذا الشـــأن تعزز عمـــل القطاع الرياضي 
ســـموه  دور  علـــى  مثنًيـــا  وتطـــوره، 
والحـــرص الذي يوليه لنهـــوض بالقطاع 

الرياضي في المملكة.
وأكد اســـحاقي علـــى الجهـــود المتميزة 
التـــي يبذلها ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، مستشـــار 
األمـــن الوطني رئيـــس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، وعلى دعم سموه لفكرة 
إنشـــاء الهيئـــة العامـــة للرياضة، مشـــيًرا 
إلى إســـهامات سموه في تقديم األفكار 
التـــي تواكـــب المســـتجدات الرياضيـــة 

وتطورها.
كما نوه اسحاقي بالجهود البارزة للنائب 
األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة، 
البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، والحرص الذي يوليه سموه في 
وضع اإلســـتراتيجيات التي تساهم في 

االرتقاء بالقطاع الرياضي بالمملكة. 
وقـــال رئيـــس اتحـــاد اليـــد: إن إنشـــاء 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة سيســـاهم في 
نقـــل الرياضـــة البحرينيـــة إلـــى مرحلـــة 
جديدة من التميز، وسيمكن الرياضيين 
البحرينييـــن فـــي تحقيـــق المزيـــد مـــن 
مختلـــف  فـــي  المشـــرفة  اإلنجـــازات 

المحافل الرياضية.
وأعـــرب األميـــن العـــام للجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة محمـــد النصـــف عـــن خالص 
الشكر وعظيم االمتنان إلى عاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة بمناســـبة صـــدور المرســـوم 
الملكـــي الســـامي بإنشـــاء الهيئـــة العامة 

للرياضة ومرسوم تنظيمها.
وأكـــد النصـــف أن إنشـــاء الهيئـــة العامة 
للرياضة يعكـــس الرعاية الفائقة لجاللة 
الملـــك للحركـــة الرياضيـــة فـــي المملكة 
وحرص جاللته على االرتقاء بالجوانب 
والقانونيـــة  واإلداريـــة  التنظيميـــة 
لمنظومـــة العمل الرياضي بما يؤدي إلى 
مواصلة مسيرة النجاحات والمكتسبات 

للرياضة البحرينية.
وأشـــاد النصف بدعم ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة للقطاع 
الرياضي، مشيرا إلى أن موافقة مجلس 
العامـــة  الهيئـــة  إنشـــاء  علـــى  الـــوزراء 
للرياضـــة يؤكد حرص حكومـــة المملكة 

للنهوض بالقطاع الرياضي.
جاللـــة  ممثـــل  بدعـــم  النصـــف  وأشـــاد 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة لفكـــرة إنشـــاء الهيئـــة العامة 
للرياضـــة، لمـــا تمثلـــه مـــن أهميـــة فـــي 
تعزيـــز مخرجـــات الرياضـــة البحرينيـــة 
وتقويـــة بنيتها اإلدارية بمـــا يتوافق مع 
رؤيـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة في توفير أســـباب 
فـــي  الرياضـــي  القطـــاع  لنمـــو  النجـــاح 

مختلف المجاالت.
وأكـــد النصـــف أن إنشـــاء الهيئـــة العامة 
الرياضـــي  القطـــاع  ســـيقود  للرياضـــة 
للمزيـــد مـــن التطـــور والنجـــاح لتعزيـــز 
مكانة الرياضـــة البحرينية على خريطة 

الرياضة العالمية.

ــل الــــــرقــــــي والــــتــــطــــور ــ ــي ــ ــب ــ نـــــوهـــــت بـــمـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــا فــــــي س

األسرة الرياضية تشيد بإنشاء الهيئة العامة للرياضة

صالح بن عيسى بن هندي صقر بن سلمان محمد النصف وليد العلوي
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عبدالرحمن بن مبارك علي بن خليفة

سمو الشيخ خالد بن حمد فرحة نجماوية بالتتويج علي عيسى
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تهــدف إلى خفض التوتر في المنطقة ومن الســابق ألوانه الحكم على النتيجة

مسؤول سعودي لـ “رويترز”: نجري محادثات مباشرة مع إيران

الخارجيـــة  بـــوزارة  مســـؤول  قـــال 
“إن  الجمعـــة  أمـــس  الســـعودية 
وإيـــران  الســـعودية  بيـــن  المحادثـــات 
تهدف إلى خفـــض التوتر في المنطقة 
لكـــن مـــن الســـابق ألوانـــه الحكـــم على 
النتيجـــة”، مضيفـــا أن الرياض تريد أن 

ترى “أفعاال يمكن التحقق منها”.
وتمثل تصريحات مدير إدارة تخطيط 
السياسات بوزارة الخارجية السعودية 
الســـفير رائد قرملـــي، أول تأكيد علني 
من جانـــب الرياض إلجـــراء محادثات 

مباشرة مع طهران. 
وأضاف قرملي لــــ “رويترز”: “نأمل في 
نجـــاح المحادثـــات، لكـــن مـــن الســـابق 
ألوانـــه التوصـــل إلـــى أي اســـتنتاجات 

محددة”.
وكانـــت تقاريـــر إعالميـــة تحدثت عن 
جهـــاز  رئيـــس  بقيـــادة  ســـعودي  وفـــد 

المخابـــرات خالـــد بـــن علـــي الحميدان 
بمســـؤولين إيرانييـــن فـــي بغـــداد فـــي 
التاســـع مـــن أبريـــل. ومـــن المتوقع أن 
تجـــري المملكة مزيدا مـــن المحادثات 
الشـــهر، وفًقـــا لمصـــادر متعـــددة  هـــذا 
مـــن بينهـــا مســـؤول غربي مطلـــع على 

المحادثات.

اإليرانيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
اللقـــاءات مـــع الجانب الســـعودي لكنها 
لم تتحدث عن توافقات إلى حد اآلن.

ويمثل الحوار الذي يســـتضيفه العراق 
أول جهد جـــدي لنزع فتيـــل التوترات 
منـــذ قطـــع العالقـــات بيـــن الســـعودية 
وإيران فـــي 2016، إثر مهاجمة بعثات 

دبلوماسية سعودية في إيران.
واطلـــق ولـــي العهـــد الســـعودي األمير 
محمـــد بن ســـلمان تصريحات إيجابية 
باتجـــاه إيـــران واصفـــا إياهـــا بالجارة، 
الحـــوار إلنهـــاء  مشـــددا علـــى أهميـــة 
وإحـــالل  المنطقـــة  فـــي  الخالفـــات 

السالم.
وتأتـــي التحـــركات فـــي وقـــت يضغط 
الرئيـــس األميركـــي جو بايـــدن إلحياء 
االتفـــاق النووي اإليرانـــي المبرم العام 
2015، الـــذي خـــرج منـــه ســـلفه دونالد 

ترامب.
ويقول محللون: إن الجهد الدبلوماسي 
المتجـــدد يؤكـــد القناعـــة فـــي الرياض 
أن سياســـة “الضغـــوط القصـــوى” التي 
انتهجهـــا ترامـــب والتـــي تهـــدف إلـــى 
علـــى  الحصـــول  أجـــل  مـــن  الضغـــط 

تنازالت من إيران، لم تؤت ثمارها.

الرياض ـ وكاالت

مسؤول سعودي يامل نجاح المباحثات مع ايران رغم ان االمر سابق الوانه 

دبي - العربية.نت

أعلنـــت قيـــادة العمليـــات المشـــتركة 
العراقية، عدم وجـــود أي اتفاق بين 
بغداد وأنقرة يتيـــح للقوات التركية 
داخـــل  عســـكرية  بعمليـــات  القيـــام 
األراضي العراقيـــة. وقال المتحدث 
تحســـين  اللـــواء  القيـــادة،  باســـم 
الخفاجـــي إنـــه “ال يمكـــن للحكومـــة 
العراقيـــة أن تتفـــق مـــع تركيـــا علـــى 
قصف بالدنا، وهذا الكالم غير دقيق 
وغيـــر صحيح”، مضيفـــا “نحن لدينا 
اتصـــال وعمـــل مـــع حكومـــة إقليـــم 
كردســـتان ولذلك مـــن المهم جدا أن 
ننســـق وجهات النظر لمعرفة أسباب 
هـــذه الخروقـــات”، مؤكـــدا أن “هناك 
عمـــال يوميـــا كبيـــرا مـــن قبـــل وزارة 
الخارجيـــة والحكومـــة المركزية في 

بغداد بهذا الصدد”.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد 
أعلنـــت اإلثنيـــن الماضي، اســـتدعاء 
التركيـــة  الســـفارة  بأعمـــال  القائـــم 
لـــدى بغـــداد؛ احتجاجا علـــى دخول 
وزيـــر الدفـــاع التركـــي خلوصي أكار 
لألراضـــي العراقية من دون تنســـيق 
أو موافقة مسبقة من قبل السلطات 
المختصة. يشار إلى أن تركيا نفذت 
العديد من العمليات الجوية والبرية 
عبر الحدود ضد العمال الكردستاني 
على مـــدى العقود الماضيـــة، ما كان 
يثير بعـــض انتقـــادات الحكومة في 
بغـــداد، الســـيما مـــع تضرر عـــدد من 
أو  الزراعيـــة  واألراضـــي  الحقـــول 

البيوت السكنية في المنطقة.

بغداد: ال اتفاق يتيح لتركيا القيام بعمليات عسكرية داخل العراق

تونس ـ أ ف ب

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام 
المشيشي أمس الجمعة فرض إغالق 
تـــام فـــي البـــالد طـــوال أســـبوع عيد 
الفطر لمكافحة عودة انتشار فيروس 
كورونا محذرا من أن القطاع الصحي 

مهدد “باالنهيار”.
وقال المشيشـــي في مؤتمر صحافي 
إن إقـــرار اإلغالق التـــام من 9 إلى 19 
مايـــو هو إجراء وقائـــي، الفتا إلى أن 

ســـتنهار  الصحيـــة  “المؤسســـات 
نخشـــاه... خطـــر  وهـــذا 

وشـــك  علـــى  واألطبـــاء 
االنهيار النفسي”.

“للحفاظ  وهذا اإلجراء 
المنظومة الصحية  على 

وصحة المواطـــن الذي لم 
يلتـــزم باإلجـــراءات”، حســـب 

المشيشي.
ويحظر التنقـــل تبعا لذلك ما عدا في 

الحـــاالت القصـــوى، وتغلق األســـواق 
بيـــن  التنقـــل  ويمنـــع  العبـــادة  ودور 

المحافظات. 
وأوضحت المتحدثة الرســـمية باسم 
الحكومـــة حســـناء بـــن ســـليمان فـــي 
االحتفـــاالت  أن  الصحافـــي  المؤتمـــر 
والتجمعـــات ســـتمنع طوال األســـبوع 
المقبـــل بدءا من األحـــد وأن الخروج 
مـــن البيوت لن يكون مســـموحا به إال 

للضروريات.
وأغلقـــت الســـلطات المـــدارس 
حظـــر  وفرضـــت  والكلّيـــات 
تجـــول ليليا منذ أســـابيع، 
الصحيـــة  األزمـــة  لكـــن 

متواصلة.
وســـجلت فـــي تونـــس البلد 
الـــذي يعد نحـــو 12 مليون نســـمة، 
إجماال 11,208 وفيات بالوباء وأكثر 

من 317 ألف إصابة.

تونس تفرض إغالقا تاما طوال أسبوع عيد الفطر

جنيف/القدس المحتلة ـ أ ف ب

حثـــت األمـــم المتحـــدة إســـرائيل أمـــس 
عمليـــات  جميـــع  إنهـــاء  علـــى  الجمعـــة 
الفلســـطينيين  بحـــق  القســـري  اإلخـــالء 
فـــي القـــدس الشـــرقية، محـــذرة مـــن أن 
أفعالهـــا قد تشـــكل “جرائم حـــرب”. وقال 
المتحدث باســـم مفوضية األمم المتحدة 
الســـامية لحقوق اإلنسان روبرت كولفيل 
خـــالل مؤتمر صحافـــي دوري في جنيف 
“ندعـــو إســـرائيل إلـــى إنهـــاء كل عمليات 
الفـــور”. وتأتـــي  القســـري علـــى  اإلخـــالء 
الدعـــوة إثـــر اعتقـــال 15 فلســـطينيا ليـــال 
فـــي أعقاب اشـــتباكات بين قـــوات األمن 
إجـــالء  علـــى  ومحتجيـــن  اإلســـرائيلية 
عائالت فلســـطينية من القدس الشرقية، 
بحسب الشرطة. اندلعت االشتباكات في 
حي الشـــيخ جـــراح في القدس الشـــرقية 
معركـــة قضائيـــة محتدمـــة  فـــي خضـــّم 
حـــول مصير عائـــالت فلســـطينية مهددة 
باإلخالء لصالح مستوطنين إسرائيليين.

ال  “إســـرائيل  أن  علـــى  كولفيـــل  وشـــدد 
تســـتطيع فـــرض منظومتهـــا التشـــريعية 
فـــي األراضـــي المحتلـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
القدس الشـــرقية”. من جانب آخر، أعلنت 
الشـــرطة اإلسرائيلية أمس الجمعة مقتل 
مهاجمين فلسطينين اثنين وإصابة ثالث 
بجـــروح خطـــرة خـــالل محاولـــة هجـــوم 

بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة.
وقال متحدث باســـم الشـــرطة فـــي بيان 

“وصـــل قبل وقت قصيـــر ثالثة مهاجمين 
نحو بوابـــة قاعدة لحرس الحدود ســـالم 
شـــمال مدينـــة جنيـــن، وقامـــوا بإطـــالق 
النـــار نحـــو بوابـــة القاعـــدة بأســـلحة مـــن 
نوع كارلـــو”. وأضاف المتحدث “رد أفراد 
شـــرطة الحدود وجنود من الجيش بقتل 
اثنيـــن مـــن المهاجميـــن وإصابـــة الثالـــث 

بجروح خطرة.

شــهيدان قرب جنين واعتقاالت بعد مواجهات في الشــيخ جراح
األمم المتحدة: اإلخالء في القدس يرقى إلى “جرائم حرب”

اسطنبول ـ أ ف ب

طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  قـــال 
أردوغـــان إن تركيـــا ســـتعزز الحـــوار مـــع 
مصـــر لتطبيع العالقات إثر فتور مســـتمر 
منذ ســـنوات عدة مشـــددا علـــى الروابط 
وقـــال  “الشـــعبين”.  بيـــن  “التاريخيـــة” 
اســـطنبول  فـــي  للصحافييـــن  أردوغـــان 
“بـــدأ مســـار جديـــد. فـــي البدايـــة أجـــرت 
أجهـــزة االســـتخبارات محادثات ومن ثم 
وزارتا الخارجية. ســـنواصل )هذا المسار( 
ونوســـعه”. وفـــي مؤشـــر إلـــى المســـاعي 
لتطبيـــع العالقـــات بين تركيـــا ومصر، زار 
وفد تركي برئاســـة نائـــب وزير الخارجية 
ســـادات أونال يومي األربعاء والخميس 
القاهرة، حيث أجرى محادثات “صريحة” 
هـــذه  البلـــدان. وشـــكلت  أفـــاد  مـــا  علـــى 
األعلـــى  الرســـمي  االتصـــال  المحادثـــات 
مســـتوى بين البلدين منذ وصول العالقة 
بينهما إلى شـــبه قطيعـــة العام 2013 عند 
اإلطاحة بالرئيس الســـابق محمد مرســـي 

المنتمـــي إلى جماعة اإلخوان المســـلمين 
المدعومـــة مـــن أنقرة. وحـــرص أردوغان 
الســـلطات  بيـــن  التمييـــز  علـــى  الجمعـــة 
المصريـــة والشـــعب المصـــري، معتبرا أن 
هذا األخير والشـــعب التركي حافظا على 
قربهمـــا. وأكد أردوغان “لطالما كان نهجنا 
تجـــاه الشـــعب المصـــري إيجابيـــا للغاية. 
تجمـــع بيـــن الشـــعبين التركـــي والمصري 

روابـــط تاريخية. ونحن نجهد الســـتعادة 
هـــذه الروابط التاريخيـــة”. لكن يتوقع أن 
تكـــون طريـــق المصالحـــة صعبـــة بســـبب 
كـــم الملفـــات التي تســـمم العالقـــات بين 
البلديـــن. وتتزامـــن بدايـــة االنفـــراج فـــي 
العالقـــة بيـــن أنقرة والقاهـــرة مع حصول 
تهدئـــة فـــي العالقـــات بيـــن مصـــر وقطر 

حليف تركيا الرئيس في المنطقة.

شــدد علــى الروابط “التاريخية” بين “الشــعبين” بعد ســنوات مــن القطيعة
أردوغان يريد “توسيع” مسار التطبيع مع مصر

الرباط ـ وكاالت

الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  قـــال 
والتعـــاون اإلفريقـــي المغربي، ناصر 
بوريطة، إن إيـــران تعمل “من خالل 
وكالء”، على “زعزعة استقرار شمال 
وحـــدة  و”تهـــدد  وغربهـــا”  إفريقيـــا 

التراب المغربي”.
وأضـــاف بوريطـــة خـــالل حـــوار مع 
قناة لجنة الشؤون العامة األميركية 
هامـــش  علـــى  )إيبـــاك(  اإلســـرائيلية 

اجتماعهـــا الســـنوي، أن “العالـــم 
يعـــرف الكثير عن أنشـــطة 

لكـــن  النوويـــة،  إيـــران 
إيـــران تعمل أيضًا من 
علـــى  وكالء  خـــالل 

استقرار شمال  زعزعة 
إفريقيا وغربها”.

وشـــدد على أن “إيران تهدد 
الوحـــدة الترابية للمغـــرب وأمنه”، 

من خالل دعمها جبهة “البوليساريو 

وتدريـــب  بالســـالح،  وتزويدهـــا 
ميليشـــياتها على مهاجمـــة المغرب” 
وفقـــًا لتعبيـــره، منبهًا إلـــى أن “إيران 
توسع مجال نفوذها أيضًا من خالل 

حزب هللا”.
وبّيـــن أن المغـــرب يقـــظ دومـــًا فـــي 
“مواجهـــة التهديـــدات التـــي تمثلهـــا 
إيران ألمننا وأمن الشعب المغربي”، 
مشـــددًا علـــى أن قضيـــة الصحـــراء 
“حاســـمة بالنســـبة للمغرب”، وأن 
مفتـــاح  الترابيـــة  “وحدتـــه 

استقراره”.
وكان المغـــرب أعلـــن في 
قطـــع   ،2018 مايـــو 
عالقتـــه الدبلوماســـية 
مـــع إيـــران، بعـــد اتهامـــات 
اللبنانيـــة،  هللا”  “حـــزب  لجماعـــة 
باالنخـــراط في عالقة عســـكرية مع 

جبهة “البوليساريو”.

المغرب يتهم إيران بتهديد وحدة أراضيه
بيروت ـ وكاالت

قبيـــل مغادرتـــه بيـــروت.. أكد وزير 
إيـــف  جـــان  الفرنســـي  الخارجيـــة 
ســـتجّيش  فرنســـا  أن  لودريـــان 
المجتمـــع الدولي؛ مـــن أجل الضغط 
النيابيـــة  االنتخابـــات  إلجـــراء 
اللبنانيـــة فـــي موعدهـــا، مضيفا أن 
جميـــع القادة اللبنانييـــن لم يلتزموا 
أمـــام  قطعوهـــا  التـــي  بتعهداتهـــم 

ماكرون.
وهّدد أمس الجمعة من بيروت 

بفـــرض عقوبـــات إضافية 
المســـؤولين  علـــى 
للحـــؤول  اللبنانييـــن 
دون “انتحار جماعي”، 
مع فشـــل المعنيين في 

تشـــكيل حكومة تضطلع 
توقف  بإصالحـــات جذريـــة 

المتمـــادي.  االقتصـــادي  االنهيـــار 
وشـــدد لودريان على أن لقاءاته مع 

الرؤساء الثالثة تنطلق مما يمثلون 
دســـتورًيا وليس المحابـــاة، مجددا 
التلويـــح بعقوبات ســـتفرضها بالده 
تجـــاه المعرقلين ووصفهـــا بالبداية 
في مسار عقوبات متشدد. من جهة 
أخرى، قال لودريان إنه “إذا اســـتمر 
التعطيل ستتوسع عقوباتنا لتصبح 
أقســـى وســـتفرض على شخصيات 
الصـــف  ومـــن  متنوعـــة  لبنانيـــة 
الثانـــي”. وأكدت مصادر مطلعة 
نحـــو  لودريـــان  تخصيـــص 
ســـاعتين للقاء مجموعات 
الحراك الشعبي واستمع 
التـــي  لهواجســـهم 
الثقـــة  بعـــدم  تمثلـــت 
بالطبقـــة الحاكمة ووجوب 
تشـــكيل حكومة مســـتقلة إلنقاذ 
االنتخابـــات  وإجـــراء  االقتصـــاد 

النيابية في موعدها.

لودريان: سندفع إلجراء انتخابات نيابية بلبنان

أكد دبلوماسي أوروبي أمس  «
الجمعة أن المفاوضات بين 

إيران والقوى العظمى في 
فيينا حققت تقدما بشأن تنفيذ 
االتفاق النووي. من جهتها، نفت 

الخارجية األميركية في تغريدة 
لها على موقع تويتر التقارير التي 

تحدثت عن اإلفراج عن أي أموال 
إيرانية كبادرة أحادية الجانب تجاه 

طهران. وأوضحت الخارجية في 
تغريدتها أن أي تحرك جوهري 

من قبل واشنطن البد أن يكون 
جزءا من عملية يتخذ فيها 

الجانبان إجراءات. فيما قال كبير 
المفاوضين اإليرانيين في فيينا 

عباس عراقجي إن واشنطن 
مستعدة لرفع غالبية العقوبات 

المفروضة على طهران. وانطلقت 
الجولة الرابعة من مفاوضات 

فيينا حول االتفاق النووي، أمس 
الجمعة، بجلسة رسمية لدول 

)4 زائد واحد( مع إيران، وبعد 
اختتام الجلسة بدأت لجان العمل 

الثالث اجتماعاتها لحل الخالفات 

المتبقية. وتعمل لجنة على 
تحديد العقوبات األميركية التي 
سترفع، والثانية على االلتزامات 
النووية التي ستعود إليها إيران 
والثالثة على تنسيق الخطوات. 
وقال السفير الروسي ميخائيل 

أوليانوف بعد االجتماع: إنه 
تم االتفاق على تكثيف عملية 

التفاوض وإن الوفود بدأت 
استعدادها للبقاء فترة أطول في 

فيينا لتحقيق الهدف. وأفادت 
مصادر دبلوماسية في مفاوضات 

فيينا النووية، أنه ال شيء 
مضمون لكن األمور على المسار 

السليم، فيما قال مسؤول 
أميركي في فيينا: إن الجلسات الـ 
3 األولى كانت جادة وبناءة. وقال 

دبلوماسيون في المفاوضات: 
ربما يتعلق األمر هذه المرة بجولة 
كبرى نهائية. ومع انطالق الجولة 
الرابعة من محادثات فيينا بشأن 

النووي اإليراني، رمت واشنطن 
كرة االتفاق في ملعب طهران، 

معتبرة أن على إيران اتخاذ القرار 

السياسي إلحراز تقدم. وتدرس 
إدارة الرئيس جو بايدن منح 

إيران تخفيًفا كبيًرا للعقوبات 
االقتصادية وفًقا لمسؤولين 

أميركيين وإيرانيين، مؤكدين أن 
إيران تحرز تقدًما في مطالبتها 

بإلغاء العديد من إجراءاتها 
األكثر تعقيًدا.  يما نقل موقع 

“أكسيوس” األميركي عن مسؤول 
كبير في وزارة الخارجية األميركية 

أن إدارة الرئيس األميركي، جو 
بايدن، تستعد الحتمال انهيار 
محادثات فيينا دون التوصل 

التفاق مع إيران.

انطالق الجولة الرابعة من مفاوضات فيينا وسط أجواء من التفاؤل

من محادثات فيينا

الحادث وقع قرب حاجز سالم العسكري شمالي مدينة جنين )أ ف ب( مساعي لتطبيع العالقات في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة )أ ف ب(

عراقجي: واشنطن 
مستعدة لرفع غالبية 
العقوبات المفروضة 

على طهران
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انطلقــت على متــن رحالتهــا إلى لنــدن وأثينا وســنغافورة

“طيران الخليج” تبدأ تجربة جواز السفر الصحي لـ “أياتا”

بـــدأت اعتباًرا من أمس، الجمعة، تجربة جواز الســـفر 
الصحي الخاص بـ )أياتا( على رحالت طيران الخليج 
إلى كل من لندن وأثينا وســـنغافورة، حيث ســـيتمكن 
المســـافرون الذين يحملـــون جواز الســـفر البيومتري 
والمتجهـــون إلـــى هذه الوجهات مـــن تجربة التطبيق 
الذي سيســـاعد هؤالء المسافرين على إدارة سفرهم 
بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية 
لفحـــص كورونا أو أية معلومات حول اللقاح الخاص 
به، وذلك في إطار التعاون بين االتحاد الدولي للنقل 

الجوي )أياتا( مع مملكة البحرين وطيران الخليج.
بموجـــب ذلـــك، ســـيتمكن مســـافرو طيـــران الخليـــج 
من إنشـــاء “جواز ســـفر رقمي” يســـمح لهـــم بمطابقة 
مســـارات ســـفرهم مع المتطلبات الصحية لــــ )كوفيد 
- 19( لبلـــدان وجهاتهـــم والتحقق مـــن تحقيقهم تلك 
المتطلبـــات. وتعـــد البحرين إحدى أوائـــل الحكومات 
التي شاركت في تجربة جواز السفر الصحي الخاص 
بــــ )أياتـــا( مع ناقلتهـــا الوطنية للمســـاعدة فـــي تمهيد 
الطريـــق إلعـــادة إنشـــاء التواصـــل العالمي مـــع إدارة 

مخاطر )كوفيد - 19( في الوقت ذاته.
قـــد  )أياتـــا(  الجـــوي  للنقـــل  الدولـــي  االتحـــاد  وكان 
أجـــاز مستشـــفى اإلرســـالية األمريكيـــة ومستشـــفى 
البحريـــن التخصصـــي ومستشـــفى البحريـــن الملكي 
والمستشـــفى الملكي للنساء واألطفال إلرسال نتائج 
فحص )كوفيد - 19( بشـــكل آمن إلى المسافرين عبر 
التطبيـــق. وســـيحتوي تطبيـــق جواز الســـفر الصحي 
الخاص بـ )أياتا( على سجل متكامل لمتطلبات السفر؛ 
حتـــى يتمكن المســـافرون من العثور علـــى معلومات 
لجميـــع  والدخـــول  الســـفر  دقيقـــة حـــول متطلبـــات 

الوجهات بغض النظر عن مسار الرحلة. 
كمـــا سيشـــمل التطبيـــق مع اكتمـــال مراحـــل تطويره 
أكثـــر  األمـــر  ســـيجعل  ممـــا  للمختبـــرات،  ســـجاًل 
مالءمـــة للمســـافرين للعثور على مراكـــز الفحوصات 
والمختبـــرات فـــي مواقـــع مغادرتهـــم، والتـــي تلبـــي 

معايير الفحص ومتطلبات التطعيم في وجهاتهم.

لطيـــران  التنفيـــذي  الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  وقـــال 
الخليج، القبطان وليـــد العلوي “تفخر طيران الخليج 
بشـــراكتها مـــع االتحـــاد الدولي للنقـــل الجـــوي )أياتا( 
كإحـــدى أولـــى الناقالت الجوية فـــي العالم التي تبدأ 
بتجربـــة هـــذا التطبيـــق”، مضيًفا نتطلع إلى تدشـــينه 
علـــى ثالثـــة من وجهـــات شـــبكتنا، كما أننا نقـــدر جًدا 
الدعـــم المقدم لنا من جميع الجهـــات المعنية؛ لضمان 
للمســـافرين  ستســـمح  التـــي  التجربـــة  هـــذه  نجـــاح 

بالطيران بثقة.
وقـــال نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي للمطـــارات والركاب 
والشـــحن واألمن بـ )أياتا(، نيك كارين “إن التعامل مع 
عـــدة وثائق من أجل المتطلبـــات الصحية لـ )كوفيد - 
19( للســـفر يعد أمًرا غير مريح للمسافرين، وال يمكن 
لشـــركات الطيـــران والمطـــارات إدارة تلـــك الوثائـــق، 

وهي مربكة لسلطات الحدود كذلك”. 
وأضـــاف “نحن فخـــورون بالعمل مع طيـــران الخليج 
لتجربة جواز الســـفر الصحي الخاص بـ )أياتا(، ونأمل 
من خالل هذه التجربة الحية أن نثبت أن الحكومات 
يمكنهـــا إدارة متطلبـــات الســـفر بكفـــاءة مـــع الثقـــة 
الكاملـــة فـــي هويـــة المســـافر وصحة بيانـــات اعتماد 
الســـفر. هذه خطـــوة مهمة في تمكين الســـفر الدولي 

أثنـــاء هذه الجائحة، ممـــا يمنح الناس الثقة في أنهم 
سيســـتوفون جميـــع متطلبـــات الدخـــول الخاصـــة بــــ 
)كوفيد - 19(”.  سيتم إخطار الركاب الذين يسافرون 
مباشـــرة مـــن البحرين إلى لنـــدن وأثينا وســـنغافورة 
بالتعليمات حول كيفية التســـجيل ليكونوا جزًءا من 
التجربة، حيث سيتمكن مســـافرو الدرجة السياحية 
مـــن تســـجيل ســـفرهم فـــي منطقـــة تســـجيل الســـفر 
لدرجـــة الصقـــر الذهبي ودخول قاعـــة الصقر الذهبي 
الخاصة بطيران الخليـــج في مطار البحرين الدولي، 
كمـــا ســـيحصل مســـافرو درجـــة الصقـــر الذهبي على 
خدمـــة الواي فاي المجانية على متن رحلتهم تقديًرا 

لمشاركتهم في هذه التجربة. 
تعـــد طيران الخليج إحدى شـــركات الطيـــران القليلة 
التي لـــم تتوقف عن الطيران فـــي العام 2020، وهي 
تعمل باســـتمرار وعـــن كثب مع الســـلطات الحكومية 
عبر شبكة وجهاتها الستئناف عملياتها مع نمو الطلب 
العالمي على الســـفر. كما تفخر الشركة بمرونة شبكة 
وجهاتهـــا من خـــالل التكيـــف الفوري مع اإلرشـــادات 
الحكوميـــة وتوجيهـــات الطيـــران المدنـــي من خالل 
اســـتجابتها الدائمـــة لكافـــة التغييـــرات والتحديثات 

على قيود واشتراطات السفر.

المحرق - طيران الخليج

أخبار متفرقة

33 % ارتفاع الجرائم اإللكترونية خالل كورونا

ناس: نسعى لدعم الشركات الناشئة البحرينية

العوضي: أهمية إجراء عملية تقييم دائمة إلستراتيجيات األمن السيبراني

ــا” ــريـ ــثـ “الـ ــرض  ــعـ مـ ــي  ــ ف شــــاركــــوا  بــحــريــنــًيــا  عــــارًضــــا   16

قــال خبيــر تقنية المعلومات يعقوب العوضي إن عــدد الجرائم اإللكترونية 
في منطقة الخليج العربي ارتفع بنســبة 33 % خالل األشــهر الســتة األولى 
من تفشي جائحة كورونا، وذلك وفًقا لعدد من الدراسات الموثوقة، مشيًرا 
إلى أن خطورة هذه الجرائم لم تعد تقتصر على ســرقة البيانات واألموال 
أو تعطيــل الخدمــات العامــة، بــل أصبحت في بعض األحيان مســألة حياة 

أو موت في العديد من الظروف مثل إجراء العمليات الجراحية عن بعد.

وأضاف العوضي، وهو الرئيس التنفيذي 
لشـــركة “إن جـــي إن” ألنظمـــة المعلومات 
المتكاملـــة، فـــي تصريـــح له بمناســـبة ما 
يســـمى “يـــوم الباســـورد العالمـــي” الـــذي 
يصـــادف الســـادس من مايو مـــن كل عام 
أن اســـتخدام كلمـــة مـــرور قويـــة لم يعد 
كافًيا إطالًقا لحماية البيانات الشخصية 
والدخـــول  اإللكترونـــي  البريـــد  مثـــل 
لألجهـــزة الشـــخصية والهواتـــف النقالـــة 
والحســـابات البنكيـــة، وال حتـــى رســـائل 
المصادقـــة عبر الهاتف النقـــال، خصوصا 
رون  يطـــوِّ المعلومـــات  قراصنـــة  وأن 
أســـاليبهم وطرق اختراقهم بشـــكل دائم، 
ويتقدمـــون فـــي كثير من األحيـــان على 
عوامل الحماية المعروفة التي يلجأ إليها 
الناس العاديون وحتى بعض المؤسسات 

الحكومية والخاصة.

وأشـــار إلـــى أن هـــؤالء القراصنـــة باتـــوا 
اليـــوم يســـعون للوصول إلـــى المعلومات 
التـــي تجمعهـــا الدول والحكومـــات لتتبع 
المصابيـــن والحـــد من انتشـــار الفيروس؛ 
بهدف توظيفها في الهجمات اإللكترونية 
التـــي ينفذونهـــا ما يضع أمـــن المعلومات 
أمام تحديـــات كبيرة، حيـــث جاء قطاع 
الرعايـــة الصحيـــة علـــى رأس القطاعات 
التي تعرضـــت للهجمات الســـيبرانية من 
خالل هجمـــات برامج الفديـــة، خصوًصا 
أن مرتكبـــي الهجمـــات اإللكترونية كانوا 
الصحيـــة  المؤسســـات  أن  يعتقـــدون 
“الفديـــة”  األمـــوال  دفـــع  إلـــى  ســـتضطر 
الســـتعادة أنظمتها التي تعتمد عليها في 

مواجهة انتشار الفيروس.
ولفـــت العوضـــي إلى أن التوجـــه العالمي 
العتمـــاد األنظمـــة التعليميـــة والصحيـــة 

الحلـــول  علـــى  والخاصـــة  والحكوميـــة 
الرقميـــة أتـــاح للمخترقين أعـــداًدا هائلة 
تحـــت  أصبحـــت  التـــي  األهـــداف  مـــن 
رحمـــة هجماتهـــم، خصوصـــا أن معظمها 
لم يخطط مســـبًقا للتحـــول الرقمي بهذه 
الســـرعة، ولم يختبر مســـتوى أمن نظمه 
مـــن  أعـــداًدا كبيـــرة  ـــن أن  الرقميـــة، وبيَّ
المخترقيـــن يســـتغلون أزمـــة الفيـــروس 
لبيـــع األدوات الطبية المزيفـــة، وانتحال 
شـــخصيات لمســـؤولين حكوميين ونشر 
ادعـــاءات بالتوصل إلى عالجات جديدة 
طبيـــة  لمنتجـــات  والترويـــج  للفيـــروس 

وهمية بماليين الدوالرات.

وتابـــع بالقول إن القطاع المالي والنفطي 
لألهـــداف  الثانيـــة  المرتبـــة  فـــي  جـــاء 
المفضلـــة للمخترقين في منطقة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، إذ تعرضـــت 
هذيـــن  فـــي  عاملـــة  عديـــدة  شـــركاٌت 
إلكترونـــي  بريـــد  لرســـائل  القطاعيـــن 
مخادعة؛ بهـــدف الحصول على تفاصيل 
ومعلومـــات عن تلك الشـــركات، ثم بيعها 
فيما بات يســـمى “الســـوق السوداء على 

اإلنترنت”.
وأكد العوضي أهمية إجراء عملية تقييم 
دائمة إلســـتراتيجيات األمن الســـيبراني 
وسياسات أمن شبكة اإلنترنت لمواجهة 
تقنيـــات  واســـتخدام  المخاطـــر،  هـــذه 
جديدة لتطوير أنظمة األمن الســـيبراني، 
بمـــا فـــي ذلـــك الرصـــد المبكـــر للهجمـــات 
الســـيبرانية والقضـــاء عليها فـــي مهدها، 
وتطبيق تقنيات “ديمارك” لحماية رسائل 
البريـــد اإللكتروني، إضافـــة إلى توظيف 
الـــذكاء االصطناعي لمواجهة التهديدات 
لتحليـــل  اآللـــة  وتعلـــم  الســـيبرانية، 
مجموعـــات البيانـــات وتحديـــد األنمـــاط 
والصالت الخاصة بالهجمات بسرعة أكبر 
مما يمكن أن يفعله المحققون باستخدام 

الوسائل التقليدية.

أول  األعمـــال  لريـــادة  البحرينيـــة  المؤسســـة  نظمـــت 
معارضهـــا “الثريا” في مجمع الســـيف التجاري بالعاصمة 
المنامـــة بمشـــاركة 16 عارًضـــا مـــن أعضـــاء المؤسســـة 
البحرينيـــة لريـــادة األعمـــال كلهم مـــن المنتميـــن لقطاع 

المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقالت ســـيدة األعمال، رئيس مجلس أمناء المؤسســـة، 
فريـــال نـــاس إن المعـــرض حقق نجاًحـــا مميـــًزا بتواجد 
نخبة من الشـــركات البحرينية التي تقدم مســـتوى رفيع 
من المنتجات في قطاعات متنوعة، مشـــيرة إلى أنه تم 
مراعاة كافة اإلجـــراءات االحترازية الصادرة من وزارة 
الصحـــة، وكذلك كافـــة التوجيهات الصـــادرة من الفريق 
الوطنـــي لمكافحـــة جائحة كورونـــا بهذا الصـــدد.. وكان 

التنظيم ميسًرا وإيجابًيا.
أقيـــم المعـــرض مؤخـــًرا بالتعـــاون مـــع شـــركة عقـــارات 
الســـيف، واشـــتمل علـــى 16 جناًحـــا عرضـــت منتجـــات 
متنوعـــة منها المجوهرات والمالبـــس واألزياء والعطور 
والديكور ومســـتلزمات المنازل وتجهيزات شهر رمضان 
الكريـــم.. كمـــا تـــم تخصيـــص جناًحـــا لجمعيـــة البحرين 

الخيريـــة لعرض منتجاتها التي تخصص ريعها لمســـاعد 
األسر المحتاجة خالل شهر رمضان المبارك. 

وأكـــدت نـــاس أن المؤسســـة تســـعى مـــن خـــالل هـــذه 
إلـــى مســـاعدة المنتجـــات البحرينيـــة علـــى  الفعاليـــات 
التطـــور وإثبات جدارتها في الشـــارع التجاري، وتعريف 
الســـوق البحرينيـــة بهذه المنتجـــات المميـــزة، خصوصا 
أنه يتم انتقاء الشـــركات المشاركة بعناية ووفق معايير 
عالية لجودة المنتجات المقدمة خالل هذه النوافذ التي 
نقدمها كمؤسسة بأسعار رمزية ألعضائنا؛ بهدف دعمهم 

على االستمرار وتثبيت أقدامهم في السوق المحلية.
وقالـــت ناس “كمؤسســـة لدينـــا برامج لدعـــم المتميزين 
من بين الشـــركات البحرينية لتوســـيع أعمالها والتصدير 
للخـــارج، هـــذه أولويـــة كبيرة وهدف رئيـــس من أهداف 
المؤسسة نسعى لتحقيقه بكل عزم وقوة؛ من أجل فتح 
األســـواق اإلقليمية والعالمية أمام المنتجات البحرينية 
المميـــزة، وقـــد كان المعـــرض مميـــًزا فـــي هـــذا الجانـــب 
وكانـــت هنـــاك العديد من الشـــركات البحرينيـــة الواعدة 

التي تستحق الدعم والمساندة”.

المنامة - شركة “إن جي إن”

المنامة - المؤسسة البحرينية لريادة األعمال

اليابانيـــة  األســـهم  أغلقـــت 
تهافـــت  إذ  ارتفـــاع،  علـــى  أمـــس 
أســـهم  علـــى  المســـتثمرون 
فيمـــا  الرخيصـــة،  التكنولوجيـــا 
مخـــاوف  المكاســـب  مـــن  حـــدت 
بشـــأن بطء التعافـــي االقتصادي 
وســـط تمديد إجراءات الطوارئ 

المرتبطة بكوفيد - 19.
بنســـبة  )نيكـــي(  مؤشـــر  وارتفـــع 
مســـتوى  عنـــد  ليغلـــق   ،%  0.09
29357.82 نقطة، في حين صعد 
مؤشـــر )توبكـــس( األوســـع نطاًقا 
بنســـبة 0.29 %، لينهـــي تداوالته 

عند مستوى 1933.05 نقطة.

األسهم اليابانية تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات سوق األسهم األمريكية ارتفاًعا عند إغالق جلسات 
التـــداول الخميـــس مدعومـــًة بتقاريـــر إيجابيـــة بشـــأن إعانـــة البطالة 

األسبوعية.
فقد صعد المؤشـــر داو 0.92 % ليغلق على 34545.11 نقطة، وارتفع 

مؤشر ستاندرد آند بورز 0.82 % مسجال 4201.58 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك 0.37 % إلى 13632.84 نقطة.

سوق األسهم األميركية يغلق على ارتفاع

ارتفعـــت أســـعار الذهب، أمـــس، إلى 
قمة شـــهرين ونصف الشـــهر، وتتجه 
لتحقيـــق أفضـــل أداء أســـبوعي في 
ستة أشـــهر، مدعومة بنزول الدوالر 
الخزانـــة  ســـندات  لعوائـــد  وتراجـــع 

األميركية.
صعد الذهب في المعامالت الفورية 
0.3 % إلى 1820.35 دوالر لألوقية 
)األونصة( بعدما بلغ في وقت سابق 

من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 
فبرايـــر. والمعدن مرتفـــع بنحو 3 % 

منذ بداية األسبوع.
وقـــال العضـــو المنتـــدب في شـــركة 
ســـنترال  ســـيلفر  التـــداوالت جولـــد 
براين الن “انخفـــاض الدوالر ونزول 
عوائـــد ســـندات الخزانـــة األميركية 
لما دون 1.6 % دعما أســـعار الذهب 

لتتجاوز 1800 دوالر”.

الذهب مرتفع 3 % منذ بداية األسبوع

قـــال وزير المالية التركي إن الناتج المحلي اإلجمالي للبالد ســـينمو بأكثر من 
5 % هـــذا العـــام، مدعومـــا بزيـــادة الصادرات بيـــن 16 و20 % بعـــد تداعيات 

الجائحة في 2020.
وجدد الوزير لطفي علوان في مقابلة الخميس مع قناة سي.إن.إن ُترك، قوله 
إن نمو الناتج المحلي اإلجمالي ســـيكون في خانة العشرات بالربع الثاني من 
العـــام. وأضاف أن صادرات الســـالح والســـيارات ستســـاعد فـــي ضبط العجز 

الضخم في ميزان المعامالت الجارية.

تركيا تتوقع نمو اقتصادها بأكثر من 5 %

أعلنـــت مجموعة بلومبرغ اإلعالمية 
عـــن تنظيم الدورة الســـنوية الرابعة 
لالقتصـــاد  بلومبـــرغ  منتـــدى  مـــن 
الجديـــد في الفترة مـــا بين 16 - 19 

نوفمبر المقبل في سنغافورة.
وســـيجمع المنتدى نخبـــة من رجال 
األعمال ورؤساء الدول والمبتكرين 

واألكاديمييـــن البارزيـــن، والمؤثرين 
والخـــاص  العـــام  القطاعيـــن  مـــن 
مـــن  والناميـــة  المتقدمـــة  والـــدول 
الشـــرق والغرب؛ بهدف دفع الجهود 
الرامية لبناء اقتصاد عالمي مستدام 
يوفر فـــرص العمل، ويحـــّد من عدم 

المساواة، ويعزز الصحة العامة.

“منتدى بلومبرغ لالقتصاد” ينطلق نوفمبر

ارتفـــع الرقم القياســـي العام ألســـعار األســـهم المدرجة في البورصـــة األردنية 
بنسبة 1.45 %، لينهي تداوالت األسبوع عند مستوى 1795.4 نقطة.

وصعد الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 1821.3 
نقطة مقارنة، مع 1795.4 نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته 1.45 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عّمان خالل األسبوع الماضي 
نحـــو 8.2 مالييـــن دينار أردني )ما يعـــادل 4.3 مليون دينـــار بحريني( مقارنة 
بــــ 6.3 مالييـــن دينـــار أردني )ما يعـــادل 3.3 مليـــون دينار بحريني( األســـبوع 
الســـابق، بنســـبة ارتفاع 30.4 %، فيما بلغ حجم التداول اإلجمالي األسبوعي 

نحو 41.1 ماليين دينار أردني )ما يعادل 21.8 مليون دينار بحريني(.

البورصة األردنية ترتفع 1.45 % في أسبوع

بلغـــت كميـــة األســـهم المتداولـــة فـــي “بورصـــة البحريـــن” خـــالل هذا 
األســـبوع 9 مالييـــن و935 ألفـــا و340 ســـهما بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا 
مليونان و681 ألفا و550 دينارا، نفذها الوسطاء لصالح الــــمستثمرين 

من خالل 402 صفقة.
وتداول الــــمستثمرون خالل هذا األســـبوع أسهم 24 شركــــة، ارتفعت 
أسعار أسهم 10 شركات، في حين انــــخفضت أسعار أسهم 4 شركات، 

واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

2.7 مليون دينار إجمالي قيمة تداوالت “بورصة البحرين”

يعقوب العوضي
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تمكنت السيارات الكهربائية 
وتكنولوجيا القيادة الذكية من 

أن تكون محور الحدث األساس 
لمعرض شنغهاي، وتتجه األعين 
بشكل كبير نحو أي تصريحات 

تصدر عن شركات، مثل “هواوي 
تكنولوجيز” و “شاومي”، وسط 

محاولة بعض أكبر األسماء 
الصينية العاملة في مجال 

التكنولوجيا االنخراط في عالم 
المركبات الكهربائية.

تم مؤخًرا افتتاح أكبر معرض ســيارات في الصين بنســخته الـ19 للســيارات وتكنولوجيا التصنيع، والذي يعرف بـ “معرض شــنغهاي 
للســيارات 2021“، ويجمــع المعــرض ممثليــن عــن العالمــات التجاريــة الرائــدة فــي صناعة الســيارات وأشــهر مصنعي الســيارات في 

العالم، ويعقد في الفترة من 21 إلى 28 أبريل في مدينة شنغهاي، وتبلغ مساحة المعرض 350.000 متر مربع.
للمعــرض دور فّعــال فــي تعزيــز التعــاون بيــن المصنعيــن الصينييــن واألجانــب للصناعة وفــي تطوير صناعة الســيارات فــي الصين. 
يســتضيف المعــرض أفضــل وألمــع ابتــكارات الســيارات في أكبر ســوق للســيارات في العالم؛ حيث قــام الجميع بداية من الشــركات 
الناشئة إلى شركات صناعة السيارات الكبرى بضخ األموال في وسائل النقل النظيفة وهذه أهم الموديالت التي قدمت هذا العام:

ــا وجـــريـــت وول ــي ــس واجــــن وك ــك ــول ــدس وتــويــوتــا وف ــي ــرس ــداع الــشــركــات م ــ إبـ

افتتاح معرض شنغهاي2021 للسيارات وتكنولوجيا التصنيع

طارق البحار

ا، البديل  كشفت مرسيدس عن طراز إي كيو بي EQB الجديد كليًّ
الكهربائي بالكامل من GLB إلى جانب سيارة الصالون الكهربائية 

الفاخرة EQS.  حيث تعرض شركة صناعة السيارات األلمانية 
نسخة خاصة بالصين من EQB، والتي سيتم إنتاجها في بكين 

وستطرح للبيع في وقت الحق من هذا العام. سيتم إطالق 
النسخة األوروبية أيًضا في عام 2021، بينما ستصل الموديالت 

ذات المواصفات األميركية إلى الواليات المتحدة في عام 2022. 
وسيتم إنتاج اإلصدارات العالمية من EQB الجديد في مصنع 

شركة صناعة السيارات في كيسكيميت، المجر.
 سيتم إطالق سيارة مرسيدس الرياضية متعددة االستخدامات 

الكهربائية الجديدة في الصين بأحدث طراز AMG Line بقوة 288 

حصان. ستقدم مرسيدس EQB الجديد في عدة تكوينات، مع دفع 
أمامي ودفع رباعي، باإلضافة إلى مخرجات طاقة مختلفة وأحجام 

بطارية تبدأ من 66.5 كيلو واط في الساعة. كشفت شركة “كيا” عن سيارتها “EV6”، التي تعتمد 
على نفس المنصة مثل “أيونيك 5”، خالل المعرض. 

وقالت الشركة إن الطراز البعيد المدى من السيارة 
مزود ببطارية بسعة 77.4 كيلو واط في الساعة ويمكن 

أن تسير لمسافة تصل إلى 510 كيلومترات بشحنة 
واحدة، كما يمكن شحن 80 % من سعة البطارية في 

غضون 18 دقيقة. وقالت “كيا” أيًضا إنها تخطط إلطالق 
سيارات كهربائية في الصين كل عام، وستكشف عن 8 

تشكيالت كهربائية بحلول عام 2030.

تشارك ماركة فورد األميركية في شنغهاي الدولي 
للسيارات بطرحها لطراز EVOS الجديد ضمن فئات 

SUV واجون. وسيكون الطراز من الموديالت التي 
ستصنع ويتم تجميعها بمعرفة فريق فورد داخل 

الصين خالل السنوات القادمة، وهو مخصص كموديل 
لعام 2021 الجاري.

لغة التصميم الجديدة في لينكون زيفر تحافظ على مالمح 
لينكون المألوفة مع شبك محدث مستوحي من سماء الليل 

وشارة شعار لينكون هو النجم، وتطلق على نمط تصميم 
الشبك انفجار نجمي، حيث يتدفق خط ضوئي من الشارة 

متقطًعا عبر الشبك ليتحول إلى خط تصميمي على باقي 
جسم السيارة، وتأتي المصابيح األمامية بتقنية إضاءة 

متدقمة تدفق كذلك عبر الشبك األمامي.

ظهرت من داخل فعاليات معرض شنغهاي نسخة قوية 
فاخرة من شركة GREAT WALL MOTORS بإطاللة قوية 

لتعلن عن انتمائها لعائلة السيارات الرياضية متعددة 
االستخدام SUV، باسم TANK 800، وتنطلق كنسخة اختبارية 

في البداية.

ا هي األحدث التي  نيسان إكس تريل كروس أوفر الجديدة، كليًّ
ا في  تم الكشف عنها في الصين، وتعد X-Trail نموذًجا رئيسيًّ

.Nissan NEXT خطة تحول

أطلقت شركة جيلي الصينية عالمة تجارية جديدة للسيارة 
الكهربائية برأسمال مسجل قدره نحو 307 ماليين دوالر، 

وستكون العالمة التجارية الجديدة، المسماة “زيكر”، مشروًعا 
مشترًكا بين شركة جيلي أوتو وشركتها األم مجموعة جيلي 

القابضة، حيث تكون حصصهما 51 % و49 % من العالمة 
التجارية الجديدة بالترتيب.

أعلنت ميتسوبيشي اليابانية عن سيارتها الكهربائية الجديدة 
آير تراك Airtrek، وتأتى من فئة الـ SUV السيارة الرياضية 

متعددة االستخدامات، كما سيتم تسويقها في السوق 
الصينى المحلى فقط.

عرضت شركة إم جي موتور سيارتها النموذجية 
ا، والتي تتميز بكونها سيارة  Cyberster المتطورة جدًّ

رياضية تستذكر تراث العالمة التجارية العريق، وتتمتع 
 MGB Roadster باللمسات التصميمية من سيارة

الكالسيكية. أعلنت شركة تويوتا، عن استراتيجيتها للسيارات الكهربائية، 
التي تؤدي إلى إطالق 15 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات 

 بحلول عام 2025.
وكشفت الشركة، التي ساعدت في تمهيد الطريق لشركات 

مثل تيسال وغيرها من خالل إثبات أن المركبات ذات 
المحركات البديلة يمكن أن تحظى بشعبية كبيرة، أيًضا عن 

مفهوم سيارة كهربائية جديد في معرض شنغهاي للسيارات 
.BZ4X يسمى 

وسيكون مفهوم سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بمثابة نقطة 
انطالق لنماذج أخرى مع عالمة BZ في المستقبل.

أعلنت شركة مازيراتي، كشفها عن سيارتها الرياضية األولى 
ا ليفانتي هايبرد، خالل فاعليات  متعددة االستعماالت الجديدة كليًّ

المعرض وأضافت أن السيارة ليفانتي هايبرد تعتبر أول سيارة 
رياضية متعددة االستعماالت كهربائية من مازيراتي، وهى سريعة 

وصديقة للبيئة وذات مزايا استثنائية، وتمتاز بأنها أكثر سرعة 
واستدامة مقارنة بنظيراتها العاملة بالديزل أو البنزين.

أعلنت شركة بويك لصناعة السيارات التابعة لجنرال موتورز 
 ،Verano Pro و Envision Plus األميركية، كشفها عن سيارتيها
وقالت إن سيارتيها Envision Plus وVerano Pro تحتوى على 
مقصورة تضم سبعة مقاعد وتعتمد على أبواب خلفية أطول، 
وهيكل أقل مياًل إلى المغامرة وسقف مائل بلطف، ويحتوي 

النموذج أيًضا على خلفية تتميز بخطوط حادة.

ا  قدمت عالمة السيارات الفاخرة جينيسيس رسميًّ
 ،Electrified G80 أول سيارة كهربائية لها تحت اسم

وذلك أثناء مشاركتها األول في معرض شنغهاي الدولي 
لصناعة السيارات 2021 الذي أقيم في مركز شنغهاي 

الوطني للمعارض والمؤتمرات. وتعد السيارة الجديدة 
النموذج الكهربائي لطراز G80 الشهير.

قّدمت أودي األلمانية نموذًجا اختباريًّا جديًدا ستعّزز به 
 A6 مستقباًل أسطولها من السيارات الكهربائية، هو طراز

E-TRON االختباري، يعكس رؤيتها للسيارات الكهربائية 
.A6 التي تنوي طرحها ضمن موديالت

تم إطالق أول سيارة تتضمن حلول هواوي للسيارات الذكية، 
وتعتبر ARCFOX Alpha-S HI أول سيارة يتم إنتاجها بكميات 

كبيرة وتتميز بكونها ذاتية القيادة على الطرق الحضرية، ويتم 
ا جديًدا للقيادة الذاتية. وهواوي هي  اعتبارها معيارًا عالميًّ

المزود لمكونات السيارة الذكية الجديدة والمتطورة.

كشفت مجموعة “هيونداي موتور” الكورية الجنوبية عن 
سياراتها الكهربائية، حيث تستهدف المجموعة سوق 

السيارات الكهربائية سريعة النمو.
 كشفت “هيونداي موتور” النقاب عن السيارة الكهربائية 

 ”EV“ بالكامل “أيونيك 5”، التي تعتمد على منصة
الخاصة بالمجموعة، ألول مرة في الصين.

قدمت “فولكسفاغن” سيارتي “ID6. X” و”Crozz”، وهما 
زوجان من المركبات الرياضية متعددة االستخدامات التي 
تعمل بالبطارية، سيتم إنتاجهما في الصين فقط. وتأمل 

أن تصل حصتها في سوق الصين للسيارات ذات المحركات 
البديلة قريًبا إلى نحو 15 %، وهو ما يعادل الحصة التي تتمتع 
ا في مبيعات السيارات القياسية، حسبما قال رئيس  بها حاليًّ

فرعها في الصين.
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للفنان والمبدع حيـــاة خاصة تختلف كثيرا عن 
حياتـــه أمام الكاميرا أو على خشـــبة المســـرح، 
فأمام الكاميرا أو في المســـرح يعيش في عالم 
مؤقت قد يستمر ساعات قليلة ومن ثم ينفصل 
عن هـــذا العالـــم ويعود إلـــى حقيقتـــه وطبيعته 
ســـواء فـــي المنـــزل مـــع أســـرته أو مع 

أصدقائه.
فـــي هـــذه الزاوية األســـبوعية، 
سنتعرف على كواليس حياة 
إلـــى  وســـندخل  الفنانيـــن 
دهاليـــز حياتهم الخاصة 
عبر طرح مجموعة من 
األســـئلة الغريبة والتي 
شـــخصيتهم  تالمـــس 
الحقيقيـــة  وطبيعتهـــم 
وليـــس أمـــام الشاشـــة في 
المؤقـــت، أســـئلة معـــدة  عالمهـــم 
أرضهـــم  إلـــى  للتســـلل  خصوصـــا 

واكتشاف أحاسيسهم العميقة.

لو لم تكن ممثال ماذا بودك أن تكون؟ «

طيارا حربيا وباألخص الطائرة اف 16.
لو كنت في طائرة تهوي من السماء وال مجال  «

ألنقاذها وطلب منك كلمة...ما هي ولمن؟

بكل تأكيد التشهد.
ما الذي يبكيك، وما الذي يضحكك؟ «

أشـــياء كثيـــرة تضحكني فـــي الحيـــاة، قد تكون 
مواقـــف وغيرهـــا، ومـــا يبكينـــي بحـــق المعانـــاة 

اإلنسانية من فقر ومرض وغيره.
لو كنت مسؤوال. ما المهرجان الذي ستسعى  «

بكل الطرق لتنظيمه؟

مهرجـــان عـــن المســـرح البحريني على مســـتوى 
عالمي، وأيضا مهرجان سينمائي دائم.

هل تقرأ كتابا قبل النوم، وأي الكتب التي  «
تستهويك؟

فـــي الســـابق كنـــت أقـــرأ بعـــض الكتـــب، ولكـــن 
حاليـــا وبحكـــم الظـــروف والعمـــل قلَّـــت القراءة 

وتستهويني كتب المسرح والسينما.
لو خرج إليك المارد من القمقم وقال إنه  «

سيحقق لك ثالث أمنيات..ما هي ؟

ال أعتقـــد أن المـــارد ســـيحقق مـــا أريده...خلهـــا 
مستورة والحمد لله على كل حال.

هل تجيد الطبخ..وأي األطباق تبدع فيها؟ «

ال أجيـــد الطبـــخ بالمعنى الحقيقـــي، ولكني أحب 
وضع اللمسات األخيرة على الطبخات.

لو كانت لدينا “آلة الزمن” الشهيرة التي تتيح  «
لنا السفر عبر األزمنة.. أي األزمنة التي ستختار 

أن تذهب إليها وتعيش فيها؟

اختـــار زمـــن طفولتـــي، حيـــث البـــراءة والنقـــاء 
والصفاء والحياة البسيطة.

أي الحيوانات التي تخاف منها؟ «

ال أطيق رؤية “ الحية” وال “ الوزغة”.
ما أسوأ طعام تناولته على اإلطالق؟  «

وجبـــة هندية جعلتنـــي في حالة يرثـــى لها لمدة 
ثالثة أيام.

لو كنت شبحا...ستطارد من ولماذا؟ «

ســـأطارد كل الدخالء على الفن، ويجب أن يفهم 
هؤالء أن الفن رسالة، وليس أي كالم.

أسامة الماجد

الغيالن: ال أجيد الطبخ ولكني أحب وضع اللمسات األخيرة على الطبخات
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كواليس حياتهم

 - “كوفيد  فــيــروس  استمرار  ظــل  فــي  رمــضــان  شهر  صيام  يثير 
19” الكثير من المناقشات حول سالمة الصائمين، إذ ذهب أحد 
السياسيين الجزائريين إلى حد المطالبة بتعليقه التام هذا العام.

ويستمر  األسبوع  هــذا  بــدء  الــذي  رمضان،  ويتطلب صيام شهر 
والشرب من  األكــل  الصائمين عن  امتناع  مايو،   13 أو   12 حتى 

الفجر حتى غروب الشمس طوال الشهر الفضيل.
ويبدي البعض قلًقا من تأثير نقص الطعام والماء خالل الصيام 
على مناعة الجسم وزيادة احتمالية اإلصابة بفيروس “كوفيد - 
الحيوية  الطبية  العلوم  في  المساعد  األستاذ  دفع  ما  وهو   ،”19
نشر  إلــى  ــد،  زايـ حــاتــم  قطر  بجامعة  الصحية  العلوم  كلية  فــي 
مقال يلخص األدلة العلمية حول تأثير الصيام على المناعة ضد 

العدوى.
الجسم  صحة  يحسن  أن  يمكن  الصيام  أن  إلــى  المقال  وخلص 
وأداء الجهاز المناعي للمسلمين البالغين األصحاء، ومن المتوقع 

أن يسرع عملية شفاء مرضى “كوفيد - 19”.
كلية  في  المدرس  ومساعدة  للمقال  المشاركة  المؤلفة  وقالت 
الــعــلــوم الصحية تــغــريــد أبـــو نـــدى “مـــن الــمــهــم جـــًدا أن يــواجــه 
حول  الجمهور  بين  تنتشر  التي  الخاطئة  المفاهيم  األكاديميون 

الصيام وتأثيره السلبي على اإلصابة بمرض “كوفيد - 19”.
المناعة،  يعزز  ذاتــه  حد  في  الصيام  أن  ثبت  “بينما  قالت  لكنها 
في  المتبع  النوم  نمط  بسبب  تنخفض  قد  المفيدة  اآلثــار  أن  إال 
شهر رمضان المبارك، إذ يظل الناس مستيقظين لوقت متأخر أو 

يأكلون وجبات ثقيلة في الليل”.
السيتوكينات  يقلل من مستويات  الصيام  أن  الدراسة  وأظهرت 
 ”19  - “كــوفــيــد  بــحــاالت  المرتبطة  االلــتــهــابــات  عــلــى  الــمــحــرضــة 
قلق  مصدر  يشكل  ال  رمضان  صيام  أن  إلى  وخلصت  الشديدة، 
لــأشــخــاص األصــحــاء الــذيــن يتبعون نــظــاًمــا غــذائــًيــا مــتــوازًنــا، 
نشاط  ممارسة  في  وينخرطون  السوائل،  من  الكثير  ويشربون 

بدني منتظم.

الصيــام فــي زمــن الــوبـــاء

صحتك

المقادير:

• كوب وربع طحين جميع االستعماالت 
• ملعقة طعام بيكينغ بودر 

• بيضتان 
• 4/3 كوب سكر بودرة 
• قشرة ليمون مبشورة 

• ملعقة طعام عصير ليمون 
• 8 مالعق طعام زبدة سائحة ”باردة”

الطريقة:

• سخني الفرن على حرارة 190.

• جهزي القالب الخاص بصنع المادلينز.
• ينخل الطحين مع البيكينغ بودر. 

• في وعاء الخفق يضرب البيض مع السكر البودرة 
حتى يتضاعف حجمه ويصبح مثل الكريمة. 

• اضيفـــي مبشـــور الليمون والعصيـــر “يخلط بحذر 
حتى ال يخرج الهواء من الخليط”.

• اضيفـــي الطحيـــن تدريجيـــا مع الزبـــدة واخلطيه 
بملعقة بالستيك ببطء شديد حتى يمتزج جيدا. 

• اتركيه لمدة 8 دقائق ثم وزعيه في القالب. 
• ادخليـــه الفرن لمـــدة 10 - 14 دقيقة “للتأكد يمكن 

استخدام عود الخشب”.
• اخرجيه من الفرن واتركيه على شبكة التبريد.

مع الشيف
 فجر المنصوري

مادلينز

مـــن المســـتحيل أن تضـــع األم البحرينية 
ســـفرتها فـــي شـــهر رمضـــان المبـــارك من 

دون التمـــر والثريـــد والهريـــس 

والكبـــاب  والخنفـــروش  واللقيمـــات 
والفالـــودة  المحلبيـــة  مثـــل  والحلويـــات، 
وقرص الطابي والزالبية وغيرها من لذائذ 
المطبخ البحريني الشعبي، خصوصا وان 
في هذا الشـــهر الفضيل فرصة ومناســـبة 
مؤاتية إلحياء العـــادات والتقاليد التي 
تميز بها الشـــعب البحريني عبر أجياله 
المتعاقبـــة، مـــن خـــالل تزيين الســـفرة 

بأطباق نعيش معها جيال بعد جيل.
التـــي  الشـــعبية  المشـــروبات  وكذلـــك 
مصدرها النخيل، وشخصيا أفضل تناولها 
دون المشـــروبات األخـــرى، خصوصا وأن 

أمي تقوم بإعداد أنواع منها.
المشـــروبات الرمضانيـــة  إلـــى  وإضافـــة 
المعروفـــة، هنـــاك العديـــد من األســـماء 
البحرينيـــة لمشـــروبات غنيـــة بالفائدة 
الصحيـــة مثل “خواجة إبراهيم”، أحد 
أشـــهر المشـــروبات المحببة في بيتنا 
خصوصـــا في رمضان، وهو مشـــروب 
منعـــش برائحة ممزوجة بخلطات أمي 
الخاصة، ولها تســـميات عديـــدة، ويعتبر 
اللقـــاح الممـــزوج مـــع الريحـــان أو بـــذور 
الحبـــق الســـوداء مـــن مشـــروبات فصـــل 
الصيـــف ورمضـــان أيضا، وهو مســـتخرج 

مـــن طلـــع النخيـــل بعـــد أن يتـــم تحليتـــه 
بالســـكر وماء الزهر أو الزعفـــران، ويقدم 
بالطبـــع باردا وهو مناســـب لكل وقت بعد 

اإلفطار.
وذكرت خواص هذه المشروبات في كتاب 
“األشـــربة الصحية فـــي مملكـــة البحرين” 
لفوزيـــة ســـعيد الصالـــح، التـــي تؤكـــد أن 
المشروبات الصحية متجذرة في الثقافة 
الشـــعبية البحرينية ألغراض استشـــفائية 
أو وقائية، إذ يؤمن البحرينيون بشدة أن 
النباتات العشـــبية “تشـــفي من كل علة إال 
علـــة الموت”، فالفوائـــد العالجية للنباتات 
المســـتخدمة فـــي المشـــروبات الصحيـــة 
ترجـــع إلـــى ارتوائهـــا مـــن ميـــاه الينابيـــع 
العذبـــة التي تنتشـــر في أرجـــاء البحرين. 
كمـــا وتشـــير إلـــى التأثيـــر المفيـــد لبعـــض 
اإلضافـــات التـــي تزيـــل الطعـــم المـــر مثل 

العسل والزعتر والورد.
ورغم الحديث عن أهميتها، تلفت الصالح 
إلـــى ضـــرورة غســـل النباتـــات وتخزينهـــا 
جيـــًدا حتى ال تتعفن، مع اإلشـــارة إلى أن 
اإلكثـــار منها قد يضر فـــي بعض األحيان، 
وفـــي كتابها ذكرت “شــــراب أهل البحرين 
العريـــق”، وهـــو شـــاي الزعفـــران الممزوج 

مـــن دون  الـــورد واللقـــاح، ويقـــدم  بمـــاء 
ســـكر، وتؤكـــد أنـــه “يـــروي الظمـــأ ويفتح 

الشرايين”.
ويعـــرف عن أهـــل البحرين حبهـــم للتنوع 
فـــي الطعام، ولهـــذا يجد المـــرء أن مائدة 
اإلفطـــار البحرينيـــة فـــي رمضـــان تكـــون 
عامـــرة كل يـــوم بأصنـــاف مختلفـــة مـــن 
األكالت البحرينيـــة الشـــهيرة، إضافة إلى 
أطبـــاق الحلوى األكثر شـــهرة بيـــن الدول 
الخليجية، إذ تحافظ ربة البيت البحرينية 
على مذاق األكالت الشـــعبية طوال شـــهر 
رمضـــان من خالل إضفـــاء ذوقها الخاص 
فـــي إعداد المائدة، وبلمســـاتها بمســـاعدة 
بناتها الالتي تســـاعدن في إعداد الســـفرة 

البحرينية وطريقتها في التقديم.
ومـــن األطبـــاق التـــي ال غنـــى عنهـــا فـــي 
المجتمع البحريني والتي ما زالت تسجل 
الســـفرة  علـــى  يومـــي  بشـــكل  حضورهـــا 
الرمضانيـــة هـــي التمر والهريـــس والثريد 
اللقيمات والكباب البحريني المصنوع من 
دقيق الحمـــص، والخنفـــروش وقبل ذلك 
كلـــه )خبز الرقاق(، الذي يســـتعان به أيضا 
لعمـــل الثريد بداًل من خبـــز الخباز، وأيًضا 
والجلـــي  )المحلبيـــة(  بالكســـتر  التحليـــة 

والكريم كراميل والفالودة.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بأطبـــاق الحلـــوى علـــى 
مائـــدة اإلفطار وفي الســـحور عندنا فهي 
والخنفـــروش  الخبيـــص  مثـــل  متنوعـــة، 
والعصيـــد والســـاكو، إضافـــة إلـــى أطباق 
والرهـــش  الطابـــي  وقـــرص  اللقيمـــات 

والسمبوسة الحلوة.
وحلوى الســـاكو من األطباق المفضلة في 
شـــهر رمضـــان وفصـــل الشـــتاء، وتتكـــون 
مـــن حبيبات الســـاكو والســـكر والزعفران 
والمـــاء والهيل المطحون والزيت والجوز 

والكاجو. 
وتتنـــوع الســـفرة الرمضانيـــة البحرينيـــة 
بـــكل األطبـــاق، لكن تظـــل هنـــاك األطباق 
التـــي ال غنـــى عنهـــا، إذ يظـــل المـــرق أو 

“الصالونـــة” من الوجبـــات المفضلة عندنا، 
ويتكـــون مـــن الخضـــار ويعمل بـــه الثريد 
الذي يتكـــون من خبز الرقـــاق، بينما بقية 
األكالت فهـــي ال تختلـــف عـــن جميع دول 
الخليـــج. وعندما يأتي وقت الســـحور أو 
قبـــل اإلمســـاك، غالبـــا مـــا تعـــد الكثير من 
ربات البيوت في البحرين ســـمك الصافي 
والـــرز المعمـــول بالســـكر المحمـــر، “وكلمة 

محمر ألن لونه أحمر”.
ومـــن األطبـــاق المشـــهورة فـــي رمضـــان 
الحمـــص  طحيـــن  مـــن  وهـــو  “الكبـــاب”، 
والطحيـــن العـــادي، ويخلـــط مـــع البصـــل 
والطماطـــم والليمـــون األســـود والبهارات 
والملـــح، ويغـــرف بالملعقـــة ويصـــب على 

الزيت بشكل كباب.

سفرة أمي في رمضان.. أطيب األكالت الشعبية األصيلة

طارق البحار

الزعفـــران وشـــاي  إبراهيـــم”  “الخواجـــة  أشـــهرها  مـــن 
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مجزرة حيوانات في الصين بسبب “علب المفاجآت”
شــغف “غريب” اكتسح الشــباب في الصين متعلق بما يسمى 
“علــب المفاجــآت”، وهــي ظاهــرة شــراء صناديــق مــن مواقع 

التجارة من دون معرفة محتواها.
لكــن هــوس بعــض الصينيين بعلب المفاجــآت الغامضة اتخذ 
شــكال مأســاويا، إذ عثــر أخيــرا علــى 160 حيوانــا محتجــزا 

داخل طرود، فيما نفق بعضها بسبب االختناق.
وعثــر علــى األقفــاص المرســلة بالبريــد متطوعون فــي ملجأ 
“أيزيجيــا” المحلــي للحيوانــات، داخــل حافلــة تابعــة شــركة 
“زي تي أو” للخدمات اللوجســتية، في تشنغدو جنوب غربي 
الصيــن. وتتلقــى الحيوانــات التــي ال تــزال علــى قيــد الحياة 
متابعــة خاصــة من أطبــاء بيطريين، حســبما أعلنت الشــركة 

عبر الشبكات االجتماعية الخميس.
وكتبت شركة اللوجستيات في توصيف للحادثة، أن الحافلة 
التــي عثــر فيها على الحيوانات: “كانت تضج بأصوات النباح 
والمــواء. وبمــا أن بــاب الشــاحنة كان مغلقــا، لــم يكــن يدخــل 
الهــواء بتاتــا وكان مصيــر الحيوانــات االختنــاق”، موضحــة 
أن “الكثيــر مــن الــكالب والهــررة الصغيرة كانت قــد نفقت أو 
تنــازع”. وقدمــت “زي تي أو” اعتذارها عن الحادثة، موضحة 
أن الحيوانــات كانــت مرســلة داخــل أقفاص بواســطة مواقع 
للتجــارة اإللكترونيــة، وأشــارت إلــى أن فرعهــا فــي تشــنغدو 

المســؤول عــن عمليــات التوصيــل ســيجري “تحقيقــا داخليــا 
شــامال”، كمــا ســيخضع الموظفــون إلــى “تدريب علــى قواعد 
الســالمة”. وأثــارت الحادثــة فضيحــة عبــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي في الصين، حيث ُيمنع تســليم الحيوانات داخل 
أقفــاص مرســلة بالبريــد. غيــر أن البــالد تشــهد منــذ ســنوات 
ظاهــرة علــب المفاجــآت، وهــي تقــوم على شــراء هديــة عبر 

اإلنترنت ال ُيعرف مضمونها، وغالبا ما تحوي لعبة.
وفــي 2019، قــدرت قيمــة هــذه الســوق بحوالــى 1.2 مليــار 
دوالر، وفق شركة “تشيانجان إنتليجنس” لدراسات السوق.

وقالــت إحــدى مســتخدمات شــبكة “ويبــو”، النظيــر الصينــي 
لـ”تويتر”، إنها رأت طردا غامضا يحوي كلبا أو هرا يباع بسعر 

ال يتعدى دوالرا واحدا عبر اإلنترنت.

ارتكــب جزائــري في حــق زوجته وأم 
أطفالــه الثالثــة البالغــة مــن العمــر 31 
عامــا جريمــة نكــراء اهتــزت منطقــة 

بوردو الفرنسية على وقعها.
ووفق وســائل اإلعالم الفرنسية، فقد 
القضائيــة  الســوابق  صاحــب  أقــدم 
المســمى منيــر صاحــب الـــ 44 عامــا، 
وســط  شــهيناز  زوجتــه  حــرق  علــى 

الشارع.
مســرح هــذه الجريمــة النكــراء التــي 
طــرف  مــن  كبيــرا  ســخطا  لقيــت 
ميرينيــاك،  فــي  كان  الفرنســيين، 

بالقرب من بوردو.
وأطلــق المتهــم عــدة عيــارات ناريــة 
علــى ســاقيها حتــى ســقطت، ليقــوم 
بعدهــا برشــها بســائل قابل لالشــتعال 

وهي حية وأضرم النار فيها.
اعتقــل  ســاعة،  نصــف  نحــو  وعقــب 
شــرطة  ضبــاط  أيــدي  علــى  المتهــم 
مكافحة الجريمة في بيســاك، بالقرب 

من موقع الحادث.

جزائري يضرم النار 
بزوجته أمام المارة

بلغــت الوفيــات الناجمة عن شــرب الكحول في إنجلترا وويلز أعلى مســتوياتها في 
20 عاما؛ جراء االزدياد الكبير في معدالت االستهالك منذ بدء تدابير اإلغالق خالل 

جائحة كورونا.
وأظهــرت األرقــام الصــادرة عــن مكتب اإلحصــاءات الوطنيــة، تســجيل 7423 وفاة 

ناجمة مباشرة عن شرب الكحول، بزيادة مقدارها 20 بالمئة عن العام 2019.
وقد بدأ االرتفاع الحاد في الوفيات في الربع الثاني من العام الماضي، الذي ســجل 
ازديــادا بنســبة 17 بالمئة، بعدما فرضــت المملكة المتحدة تدابير اإلغالق األولى إثر 

بدء تفشي فيروس كورونا في مارس 2020.
واســتمر االزدياد بنســبة 22 بالمئة، و28 بالمئة في الربعين التاليين من الســنة، وفق 

ما ذكرت وكالة فرانس برس.
ووصفت رئيسة األبحاث في معهد دراسات الكحول، سادي بونيفايس، التقرير بأنه 

“مقلق”، قائلة إن الزيادة “تتزامن مع بداية الوباء”.

وفيات الكحول في أعلى مستوياتها ببريطانيا

آالف الفلسطينيين يؤدون صالة الجمعة األخيرة من شهر رمضان المبارك في باحة مجمع 
المسجد األقصى بالقدس )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

شــهدت قرية الغرق بمحافظة الفيوم 
واقعــة  الجمعــة،  فجــر  المصريــة، 
مأســاوية حيــث أقــدم زوج على ذبح 
حــاول  ثــم  الســتة،  وأبنائــه  زوجتــه 

االنتحار داخل فرن العيش )الخبز(.
وروى أحــد أهالــي قريــة الغــرق، فــي 
تصريح خاص لـ “القاهرة 24” أســباب 
أن  أكــد  حيــث  وتفاصيلهــا،  الواقعــة 
فــرن  صاحــب  عمــاد،  يدعــى  “زوجــا 
قــام  الغــرق،  بقريــة  ويســكن  يعيــش 
بذبــح زوجتــه وأبنائــه صبــاح أمــس؛ 
لخالفــات أســرية بينهــم، تحــت تأثير 

اإلستروكس”.
أبنــاءه  ذبحــه  “بعــد  أنــه  وأضــاف، 
وزوجتــه فر مســرعا إلى فرن العيش، 
وحاول إشعال النيران بالفرن محاوال 
بإنقــاذه  وقامــوا  داخلــه،  االنتحــار 
مــن االنتحــار، ومــن هنــا علــم األهالي 

بالحادث وأسبابه”.

زوج يقتل زوجته 
وأبناءه الستة 

ويفشل في االنتحار
رجــل  أميركيــان-  مواطنــان  تعــرض 
وزوجتــه- لهجــوم عنيف في أحد شــوارع 
شيكاغو، بعد رفض الزوج الشراء من بائع 
متجــول، مــا أدى إلــى قيام األخيــر بضربه 

بقطعة خشبية في عينه.
وبحســب تقرير الشــرطة فإن البائع، البالغ 
مــن العمر 28 عاما، اقتــرب من أحد المارة 

محاوال بيعه ما كان يتاجر به.
البائــع  مــن  الشــراء  رفــض  الرجــل  ولكــن 
علــى  بضربــة  األخيــر  ليبــادره  المتجــول، 

ثــم يضغــط علــى عينيــه  رأســه بمجرفــة 
وليعضــه فــي أذنيه، وبحســب شــهود فقد 
إلــى  البائــع ضربــة بقطعــة خشــبية  وجــه 

الرجل مصيبا إياه في عينه.
وعندما ســمعت زوجة الرجــل صراخا في 
يجــري،  الــذي  مــا  لتــرى  الشــارع خرجــت 
لتتفاجــأ بحــال زوجهــا وتســارع بالصــراخ 
وطلــب النجــدة، فمــا كان من البائــع إال أن 
امســكها مــن شــعرها وقــام بفــقء عينيهــا 

وقطِع جزٍء من أذنها.

ســعت الصيــن أمــس الجمعــة إلــى تبديد 
المخــاوف الســائدة حيال إمكان ســقوط 
أحــد صواريخهــا في نقطــة مأهولة على 
األرض، إذ أكــدت أن هــذا الخطــر “ضئيل 
جدا” مشــيرة إلى أنه ســيتفكك بأكثريته 

في الغالف الجوي.
وأطلقــت الصيــن األســبوع الماضي أول 
الفضائيــة  لمحطتهــا  الثالثــة  المكونــات 
المستقبلية، على صاروخ “لونغ مارش 5 

بي”، أقوى الصواريخ الصينية.
وُيتوقــع أن تعــود الطبقة األولى من هذا 
الصاروخ التي ال تزال في المدار األرضي 
إلــى نقطــة يصعب التكهــن بموقعها على 

األرض في اليومين المقبلين.
وأعلنت الواليات المتحدة في الســاعات 
الماضية أنها ال تســتبعد أن يسقط جسم 
الصــاروخ في منطقة مأهولــة، قائلة إنها 

تتابع الوضع عن كثب.
لويــد  األميركــي  الدفــاع  وزيــر  وقــال 
أوســتن خالل مؤتمــر صحافي الخميس 
رأيتهــا،  التــي  التقديــرات  آلخــر  “وفقــا 
فمــن المتوّقــع حصــول ذلــك فــي الثامــن 

أو التاســع مــن مايو”. وأضــاف “نأمل بأن 
يســقط في مكان ال يؤذي فيه أحدا، في 
المحيــط أو فــي مكان ما من هذا القبيل، 
نأمل بذلك”.  وساهمت هذه التصريحات 

في تأجيج المخاوف. 
الجهــات  لــدى  طويــل  صمــت  وبعــد 
قطــاع  عــن  والمســؤولين  الدبلوماســية 
الفضــاء في الصين، أدلت بكين بتعليقها 

األول أمس الجمعة.

الخارجيــة  وزارة  باســم  الناطــق  وقــال 
مؤتمــر  خــالل  وينبيــن  وانــغ  الصينيــة 
التصميــم  “بســبب  دوري  صحافــي 
التقنــي لهــذا الصــاروخ، أكثريــة مكوناته 
ســتحترق وُتدمــر خــالل العــودة للغالف 
الجوي”. وأشــار إلى أن “احتمال التسبب 
بأضرار للنشاطات الجوية أو )األشخاص 
األرض  علــى  والنشــاطات(  والمنشــآت 

ضئيل جدا”.

بكين تخرج عن صمتها: مخاطر سقوط الصاروخ “ضئيلة جدا”بائع متجول يقتلع عين رجل رفض شراء بضاعته

هذا وذكرت الشرطة بأن الضحيتين نقلتا إلى المستشفى وهما بحالة حرجة، في الوقت الذي شبه 
القاضي ما قام به البائع بأفالم الرعب، بحسب ما نقلت شبكة “فوكس نيوز”.

فــي  اإلعــالم  تنظيــم  هيئــة  ألغــت 
العــراق برنامجا تلفزيونيا هزليا كان 
يجذب الضيوف إلى مقالب تحاكي 
أجبــر  مــا  المتطرفــون،  يفعلــه  مــا 
المشــاركين والمشــاهدين على تذكر 
بعــض الرعــب والخــوف اللذيــن كانا 
“داعــش  ســيطرة  خــالل  منتشــرين 

على ثلث أراضي البالد”.
برنامــج “طنب رســالن” الــذي يعتبر 
شــكال مــن أشــكال تلفزيــون الواقــع، 
عراقييــن  ضيوفــا  يســتضيف  كان 
مــن المشــاهير، بمــن فيهــم ممثــالت 
دعوتهــم  تمــت  قــدم،  كــرة  والعبــو 
للمشــاركة فيمــا يوصــف بأنه “حدث 
فريســة  وقعــوا  لكنهــم  خيــري” 
ســيناريوهات مختلفــة لمقلب نصبه 

ممثلون يلعبون دور المسلحين.
ولكــن تــم تحريرهــم الحقا مــن قبل 
ممثليــن آخريــن يلعبــون دور قــوات 

األمن العراقية.
أســلحة  المقالــب  تمثيــل  وتضمــن 
بينمــا  خادعــة  وانفجــارات  مزيفــة 
يهــدد “المســلحون” بتفجير ســترات 
انتحاريــة مزيفــة، بحســب مــا نقــل 

موقع “الحرة”.
وتقــوم الكاميــرات الخفيــة بتصوير 
الخــوف  ذلــك  فــي  بمــا  شــيء  كل 
الــذي يســيطر على ضيــوف العرض 
البرنامــج  أثــار  لذلــك  حقيقــي، 
مخــاوف أخالقيــة باإلضافة لغضب 
المشــاهدين الذيــن قالوا إن محتواه 

مسيء للغاية.

العراق يوقف برنامًجا تلفزيونًيا هزلًيا يغضب المتابعين

حصــل مواطــن روســي يبلــغ من 
العمــر 94 عاما على وســام ذهبي 
قــوة  اختبــارات  اجتيــازه  بعــد 

التحمل والصحة البدنية.
كولسنيشــنكو،  ســتيفن  وتمكــن 
برنامــج  اختبــارات  اجتيــاز  مــن 

يعــرف باســم “جاهزيــة العمــل والدفــاع” في روســيا مخصــص لتحديد معيــار القوة 
البدنية والصحة.

وســاعد كولسنيشــنكو، علــى تجــاوز هــذه االختبــارات ممارســته اليوميــة للرياضــة، 
حيــث يقــوم وبشــكل يومــي بتماريــن رياضيــة تتضمــن الهرولــة والركــض والتزلــج، 

ليظهر بمظهر خارجي يدل على أنه أصغر من عمره الحقيقي.
وتضمنــت  المشــاركين،  أكبــر  كان  حيــث  االختبــارات  فــي  كولسنيشــنكو،  وشــارك 

االختبارات رياضات السباحة والمشي االسكندنافي، تمارين القرفضاء والضغط.
مظهرا نتائج جيدة مكنته من تجاوز االختبارات ومنحه شارة ذهبية.

رجل بعمر الـ 94 يجتاز اختبارات قوة التحمل
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