
ناشد عدد من المواطنين  «
والعاملين في التخليص 

المسؤولين ضرورة إعادة النظر 
في المواعيد المخصصة إلنهاء 
إجراءات البطاقات الشخصية، 
التي قد تصل إلى نحو شهرين 

إلصدارها.

أقفل مؤشر البحرين العام أمس  «
األربعاء عند مستوى 1,661.99 

بارتفاع وقدره 14.43 نقطة 
مقارنة بإقفاله الثالثاء. وتداول 

المستثمرون 6.98 مليون سهم، 
بقيمة إجمالية قدرها 1.53 مليون 

دينار.

تواصل ميليشيا الحوثي انتهاكاتها  «
المستمرة بحق المدنيين ونهب 
ممتلكاتهم والسطو على أمالك 

الدولة في اليمن، ليصل األمر إلى 
المالعب الرياضية، التي لم تسلم 

من عبث وسيطرة الميليشيا 
المدعومة إيرانيًا.

كشف بشار عبدالرضا، نجل العمالق  «
الراحل عبدالحسين عبدالرضا أن 

هناك تنسيقًا جرى بينه وبين الهيئة 
العامة للترفيه، عندما كان في زيارة 

للمملكة العربية السعودية منذ 
شهر تقريبًا، بشأن تمثال الراحل 

الذي سيوضع في الرياض.

استدعى المدرب الوطني لمنتخبنا األولمبي  «
لكرة القدم إسماعيل كرامي قائمة مكونة 

من 28 العًبا؛ تحضيًرا للتجمع المحلي في 
الفترة 27 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر 

المقبل، والذي سيشهد مباراتين وديتين 
دوليتين أمام نظيره منتخب طاجيكستان 3 

و6 من الشهر المقبل.

آخر تحديث - 9:00 مساًء
25 أغسطس 2021 التاخطعن سطى الاطسغط

(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

(الجرعة المنشطة)

(79.0%)

254,870

الفئة العمرية 40 عاما فما فوق
وأصحاب األمراض المزمنة

إجمالي هذه الفئة

المنامة - وزارة الصحة

تنفيـــًذا لقـــرارات اللجنـــة التنســـيقية 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وبنـــاًء 
على التوصيات الصـــادرة عن الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا، أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن 
الخدمـــات  رســـوم  تعليـــق  تمديـــد 
الصحيـــة لألجانب بالمراكـــز الصحية 
والبالغة 7 دنانير لمدة 3 أشـــهر، طبًقا 

للقرار رقم )90( لسنة 2021، باستمرار 
العمـــل بأحكام القرار رقم )47( لســـنة 
2020 بشـــأن وقـــف تحصيـــل أجـــرة 
الـــواردة  االستشـــارة الطبيـــة العامـــة 
 2017 لســـنة   )2( رقـــم  القـــرار  فـــي 
بشأن رســـوم الخدمات الصحية لغير 
البحرينييـــن مـــن تاريـــخ انتهائها في 
2021، وذلـــك حرًصـــا  31 أغســـطس 
الصحيـــة  اإلجـــراءات  تعزيـــز  علـــى 

والتشخيص المبكر للحاالت.

تمديد تعليق رسوم الخدمات الصحية لألجانب

)٠٦(

الدراسات 
العالمية أثبتت 

انخفاض األجسام 
المضادة بعد 6 

أشهر من الجرعة 
الثانية

أكـــد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
أنـــه   )19  - )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
وفي إطار المتابعة المســـتمرة للمراحل 
لفيـــروس  المضـــاد  للتطعيـــم  الالحقـــة 
العالميـــة  الدراســـات  أثبتـــت  كورونـــا، 
بعـــد  المضـــادة  األجســـام  انخفـــاض 
مرور 6 أشـــهر من أخذ الجرعـــة الثانية 
مـــن التطعيـــم، ممـــا يؤكـــد أهميـــة أخذ 
الجرعـــة المنشـــطة بعـــد مـــرور 6 أشـــهر 
بحـــد أقصى مـــن أخـــذ الجرعـــة الثانية 
من تطعيـــم )فايزر-بيونتيـــك( وتطعيم 
اإلبقاء  بهدف  )كوفيشيلد-أسترازنيكا(، 
على مســـتوى فاعليـــة التطعيم مرتفعة 
المناعـــة  وتعزيـــز  الجائحـــة  ظـــل  فـــي 
إلـــى مســـتويات عالية في الجســـم ضد 

الفيروس.
وبين الفريق الوطني الطبي أن الجرعة 
المنشـــطة عمومـــا هـــي جرعـــة تعزيزية 
لتقويـــة المناعة المكتســـبة وتنشـــيطية 

للذاكرة المناعية.
وبينت اإلحصاءات في الدراسة العالمية 
)ZOE COVID( انخفاض فاعلية تطعيم 

)فايزر-بيونتيـــك( في الشـــهر الـــذي يلي 
الجرعـــة الثانيـــة من 88 % إلـــى 74 %، 
فاعليـــة تطعيـــم  انخفضـــت  فـــي حيـــن 
)كوفيشيلد-أســـترازنيكا( من 77 % إلى 
67 % بعـــد 4 إلى 5 أشـــهر مـــن بعد أخذ 
الجرعة الثانية، حيث استندت الدراسة 
إلـــى بيانات أكثر مـــن مليون ممن أخذوا 
التطعيمـــات. كمـــا بينت الدراســـة أنه قد 
تنخفـــض الحماية التـــي يكونها التطعيم 
لـــدى كبـــار الســـن والعامليـــن فـــي مجال 
الرعاية الصحية بحلول الشتاء إلى أقل 

من 50 %.

الفريق الوطني: المؤشرات تؤكد أهمية “المنشطة”
المنامة - بنا

قيادات مدرسية: بالحضور أو عن بعد... الطلبة في أيٍد أمينة

45 ألف طالب سجلوا للدراسة بـ “الحضور” في يومين

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  أعلنـــت 
أن عـــدد الطلبة الذين ســـجلوا في 
نظام التعلـــم بالحضور الفعلي في 
المدرســـة للعام الدراســـي الجديد، 
فـــي أول يومين من إطالق خدمة 
التسجيل على الموقع اإللكتروني 
لـــوزارة التربيـــة والتعليم، بلغ أكثر 
مـــن 45 ألـــف طالـــب، مع اســـتمرار 

األعداد في التصاعد.
وأوضحـــت أن خدمـــة التســـجيل 
للتعلم بنظـــام الحضور الفعلي في 
العام الدراســـي الجديد ستســـتمر 
إذ  الجـــاري،  أغســـطس   29 حتـــى 
سيتم بعدها تحويل جميع الطلبة 
التعلـــم  فـــي  يرغبـــون  ال  الذيـــن 
بالحضـــور الفعلي إلى نظام التعلم 

اإللكتروني )عن بعد(. 

أن  مدرســـية  قيـــادات  وأكـــدت 
التعليم مستمر في مملكة البحرين 
بفضـــل توجيهات قيادتها وتكاتف 

جهود كوادرها التربوية المخلصة، 
مشـــيرين إلـــى أن الطلبة فـــي أياد 

أمينة.

القدس،طهران - وكاالت

اإلســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  دعـــا 
بينـــي غانتـــس، أمـــس، العالـــم إلى 
وضـــع خطة لوقـــف التقدم النووي 

العسكري اإليراني.
وقال في تصريحات ألكثر من 60 
ســـفيرا أجنبيا، أمس، إن إسرائيل 
تضطـــر  أن  احتمـــال  تســـتبعد  ال 
للتحرك مرة أخـــرى ضد إيران كما 
فعلت فـــي الماضي، وذلـــك لمنعها 

من أن تحصل على سالح نووي.
كمـــا تطـــرق للهجـــوم على ســـفينة 
ميرســـر ســـتريت، فـــي 29 يوليـــو 
الماضي، قائال “هذا دليل آخر على 
وقبـــل كل  أوال  تشـــكل  إيـــران  أن 
شـــيء تهديـــدا للعالـــم والمنطقة”، 
مضيفا أنها “باتت على بعد شهرين 
من الزمـــن لتطوير المـــواد الالزمة 

لصنع قنبلة نووية”.

إسرائيل: على 
العالم وقف تقدم 

إيران النووي

)12()٠٤(

0614121311
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“بابكو” ماضية 
بترسيخ التنافسية 

والتوازن بين 
الجنسين

“إلى’’ يحصد 
جائزتين 

مرموقتين

“ألبا” تؤكد تمتعها 
بسيولة قدرها 

166 مليون دوالر

)14(

)04(

صائل الوعري)14( محمد المعراج

وزير خارجية مصر األسبق محمد العرابي: الخروج األميركي 
من أفغانستان سيخلق بؤرة جديدة للتوتر بالمنطقة

اإلعالمي محمد المال: لتعاون استخباراتي عربي 
مع إسرائيل لحمايتنا من التهديدات اإليرانية

أستاذ العلوم السياسية عبدالخالق عبدهللا: الصين تطمح 
ألن تكون منطقة الخليج بحيرة صينية خالل 50 سنة مقبلة

رئيس مركز الدراسات العربية االيرانية علي زاده: اتفاقية 
بكين مع طهران مرفوضة من الشعب اإليراني

رئيس مركز الخليج لألبحاث عبدالعزيز بن صقر: 
الصين عادت للحرب الباردة بدعم خصوم أميركا

رئيس البرنامج اإلسرائيلي الصيني بجامعة تل أبيب الجنرال عساف 
أوريون: سوابق سيئة بتعاون بكين مع طهران بإنتاج الصواريخ

التغطية الكاملة للمنتدى في عدد يوم غد الجمعة

منتدى “البالد” عن المنظومة األمنية والخليجية والعربية

)06(

محرر الشؤون المحلية



المنامة - بنا

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
بالقيـــادة العامـــة أمـــس، رئيـــس 
المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
الماليـــة  ووزيـــر  خليفـــة،  آل 
الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد 

سلمان بن خليفة آل خليفة.
وخالل اللقاء رحب القائد العام 
البحريـــن برئيـــس  لقـــوة دفـــاع 
للصحـــة،  األعلـــى  المجلـــس 
واالقتصـــاد  الماليـــة  ووزيـــر 
الوطنـــي، حيـــث تم بحـــث عدد 
االهتمـــام  ذات  المواضيـــع  مـــن 

المشترك.

المشير يلتقي رئيس “األعلى 
للصحة” ووزير المالية

الخميس 26 أغسطس 2021 - 18 محرم 1443 - العدد 4699

تعيين مدير إلدارة التخطيط في “المالية”

الماجد مديًرا للموارد البشرية في “اإليرادات”

صـــدر عـــن ولي العهـــد رئيس 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة قرار رقم 
بتعييـــن   2021 لســـنة   )41(
الماليـــة  وزارة  فـــي  مديـــر 

جـــاء  الوطنـــي،  واالقتصـــاد 
فيه:

المـــادة األولـــى: ُيعيـــن ياســـر 
حميـــد عبدالرضـــا عبدالعـــال 
التخطيـــط  إلدارة  مديـــًرا 
الماليـــة  بـــوزارة  االقتصـــادي 

واالقتصاد الوطني.
الثانيـــة: علـــى وزيـــر  المـــادة 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
القـــرار،  هـــذا  أحـــكام  تنفيـــذ 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، 
وُينَشر في الجريدة الرسمية.

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيس 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة قـــرار رقم 

)42( لسنة 2021 بتعيين مدير 
في الجهاز الوطني لإليرادات، 

جاء فيه:
المـــادة األولـــى: ُتعيـــن مـــزون 

عبدالعزيز الماجد مديًرا إلدارة 
الموارد البشـــرية والمالية في 

الجهاز الوطني لإليرادات.
علـــى وزيـــر  الثانيـــة:  المـــادة   

الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
القـــرار،  هـــذا  أحـــكام  تنفيـــذ 
وُيعمـــل به من تاريخ صدوره، 
وُينَشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

إنشاء قاعدة شابة لتمثيل المملكة في المحافل الخارجية
ناصر بن حمد لـ “التربية” و “الشباب”: عززوا اكتشاف المواهب في مراحل مبكرة

الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  اســـتقبل 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، وزيـــر التربية والتعليم 
شـــؤون  ووزيـــر  النعيمـــي  ماجـــد 
الشـــباب والرياضـــة أيمـــن المؤيد، 
بحضـــور وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة.

وأثناء اللقاء، بحث ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة مع وزيري 
التربية والتعليم وشـــؤون الشباب 
والرياضة ســـبل مواصلـــة االرتقاء 
بالقطـــاع الشـــبابي والتعـــاون بين 
تحقيـــق  ســـبيل  فـــي  الوزارتيـــن 
التكامـــل لتنفيذ عدد مـــن البرامج 
المتنوعـــة التي تهدف إلى إنشـــاء 
قاعدة شابة قادرة على حمل لواء 
تمثيـــل المملكـــة في عـــدة محافل 

خارجية.
وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة علـــى دور وزارة التربية 

والتعليـــم وجهودهـــا البـــارزة فـــي 
وزارة  مـــع  والتعـــاون  التنســـيق 
فـــي  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
توســـيع قاعدة ممارســـة األنشطة 
المختلفـــة، وهـــو مـــا يلعـــب الـــدور 
البـــارز في تهيئة الطلبة والطالبات 
فـــي بيئـــة تربويـــة شـــبابية تعمـــل 
علـــى تعزيز دور الطلبـــة في إثراء 
الحركـــة الشـــبابية، مشـــيًرا ســـموه 
إلـــى أهميـــة مواصلـــة العطـــاء في 

الفتـــرة القادمـــة ومواصلـــة التأثير 
اإليجابـــي على مســـتقبل الشـــباب 

في مملكة البحرين.
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وشـــدد 
حمـــد آل خليفة علـــى دور البرامج 
المتنوعـــة للحركـــة الشـــبابية مـــن 
ووزارة  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
فـــي  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
غـــرس القيـــم الوطنيـــة لـــدى الفئة 
الشابة، إذ تساهم البرامج المتنوعة 

في اكتشاف المواهب في مراحل 
مبكـــرة تســـاعد المختصيـــن علـــى 
توظيـــف إمكاناتهـــم فـــي الطريـــق 
الصحيح، معرًبا سموه عن تقديره 
تنميـــة  فـــي  الوزارتيـــن  لجهـــود 

قدرات الشباب البحريني.
مـــن جانبهمـــا، أعرب وزيـــر التربية 
للجهـــود  تقديـــره  عـــن  والتعليـــم 
والدعـــم الكبير الذي يقدمه ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
للحركتيـــن الشـــبابية والرياضيـــة، 
وهـــو ما ســـاهم فـــي تبنـــي العديد 
من البرامـــج المتنوعة التي تخدم 

شريحة كبيرة من المجتمع.
الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  وأشـــاد 
والرياضـــة باهتمـــام ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة باالرتقاء 
بالقطـــاع الشـــبابي والرياضـــي في 
المملكـــة، مؤكـــدا أن اســـتراتيجية 
ســـموه قادت هذين القطاعين إلى 
تحقيـــق نجاحـــات متميـــزة علـــى 

المستوى اإلقليمي والقاري.

المنامة - بنا

تسكين 5 مؤهالت وطنية وإعادة التحقق من 4 أخرى
محمد بن مبارك يدعو لاللتزام بقرارات “التنسيقية” تزامنا مع العودة للمدارس

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  تـــرأس 
الـــوزراء رئيـــس المجلـــس األعلى 
لتطويـــر التعليم والتدريب ســـمو 
آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
خليفة، االجتماع الرابع واألربعين 
االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  للمجلـــس، 
تخصيصـــه  تـــم  والـــذي  المرئـــي، 
المواضيـــع  مـــن  عـــدد  لمناقشـــة 
ذات األولويـــة على جدول أعمال 

اجتماعات المجلس.
واســـتهل ســـموه االجتماع بتهنئة 
الطلبـــة وأوليـــاء األمـــور وأعضاء 
واإلداريـــة  التعليميـــة  الهيئـــات 
واإلشـــرافية بجميـــع المؤسســـات 
التعليمية بمناسبة قرب بدء العام 
الدراسي، متمنيًا لهم كل التوفيق 
والنجاح، مشـــيدًا بالقـــرارات التي 
تم اإلعالن عنها بعد موافقة اللجنة 
التنســـيقية، بنـــاًء علـــى توصيـــات 
الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
)كوفيـــد19-(،  كورونـــا  لفيـــروس 
بشـــأن تنظيم عـــودة المؤسســـات 
التعليميـــة والتدريبيـــة الحكومية 
المتعلقة  والخاصـــة واإلجـــراءات 
اإلشـــارة  لمســـتويات  وفقـــًا  بهـــا 
الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
كورونا، بما يســـهم فـــي دعم كافة 
الجهود للحد من انتشار الفيروس 
وفًقا للضوابط والمعايير المعمول 
بها، مؤكـــًدا على ضـــرورة االلتزام 

بكل ما جاء في هذه القرارات.
واســـتمع المجلس لعـــرض قدمته 
هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب 
حول آخر مســـتجدات المشـــاريع 
واعتمـــاد  الهيئـــة،  تنفذهـــا  التـــي 
تقاريـــر مجلـــس إدارتهـــا، والتـــي 
تضمنـــت نتائج مراجعـــة ومتابعة 
ســـبعة برامج أكاديمية، وقرارات 
تســـكين خمســـة مؤهالت وطنية 

علـــى اإلطـــار الوطنـــي للمؤهالت 
وإعادة التحقق من أربع مؤهالت 
وطنيـــة وأرشـــفة مؤهـــل وطنـــي 
واحـــد، إضافة إلى إســـناد عشـــرة 
مؤهالت أجنبيـــة، واعتماد تقارير 
نتائـــج المراجعة االســـتثنائية في 

ظّل جائحة فيروس كورونا.
وكمـــا تـــم مناقشـــة مقتـــرح إطـــاٍر 
محـــّدث للمراجعات االســـتثنائية، 
ومذكـــرة التفاهم بين هيئة جودة 
ومجلـــس  والتدريـــب  التعليـــم 

الكومنولث لإلدارة التربوية.

بعـــد ذلـــك انتقـــل المجلـــس إلـــى 
البنـــد الثاني المـــدرج على جدول 
األعمـــال، حيث اســـتعرض المدير 
العام لشـــؤون المدارس في وزارة 
التربية والتعليم توصيات المؤتمر 
الدائمـــة  للجـــان  الثانـــي  الســـنوي 
بغرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
والتدريـــب  بالتعليـــم  المتعلقـــة 
والتي تضمنـــت توصيات قصيرة 
المدى تستدعي إجراءات عاجلة، 
منها تعديل االشتراطات الخاصة 
تراخيص مؤسســـات  باســـتصدار 

التدريـــب علـــى قطـــاع التدريـــب 
ووضعهـــا تحـــت مظّلـــة مرجعيـــة 
واحـــدة؛ للمســـاهمة في تحســـين 
وتطويـــر قطاع التدريـــب، إضافة 
لجملـــة مـــن التوصيـــات األخـــرى 
جـــودة  رفـــع  شـــأنها  مـــن  والتـــي 
قطـــاع التدريب المهنـــي والتعليم 
مـــا بعـــد المدرســـي فـــي البحرين 
علـــى المدى الطويـــل، حيث تمت 
الموافقـــة علـــى التوصيـــات، كمـــا 
وجـــه المجلـــس المعنييـــن باتخاذ 

الالزم لتنفيذها.
أعـــرب  االجتمـــاع  ختـــام  وفـــي 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك 
عـــن شـــكره ألعضـــاء  آل خليفـــة 
المجلـــس وجميـــع العامليـــن فـــي 
مشاريع تطوير التعليم والتدريب 
علـــى مـــا يبذلونـــه من جهـــود في 
سبيل االرتقاء بالعملية التعليمية 
وتحسين جودة مخرجاتها وربط 
ذلك مـــع متطّلبـــات ســـوق العمل، 
وبما ينعكس بشـــكل مباشـــر على 
تقـــّدم مملكة البحريـــن وعنصرها 
البشـــري في المؤشـــرات الدولية، 
متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

المنامة - بنا
المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة 
بالقيـــادة  البحريـــن  دفـــاع 
العامة المشـــير الركن الشيخ 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، 
أمس األربعاء، ســـفير مملكة 
جمهوريـــة  لـــدى  البحريـــن 
محمـــد  الشـــعبية  الصيـــن 
مملكـــة  وســـفير  شـــيخو، 
جمهوريـــة  لـــدى  البحريـــن 
إندونيســـيا أحمـــد الهاجـــري، 
تعيينهمـــا،  بمناســـبة  وذلـــك 
بحضور رئيس هيئة األركان 
الفريق الركن ذياب النعيمي.

لقـــوة  العـــام  القائـــد  ورحـــب 
دفـــاع البحريـــن بالســـفيرين، 
التوفيـــق  لهمـــا  متمنيـــًا 
والنجـــاح فـــي أداء مهامهمـــا 

الدبلوماسية الجديدة.
حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان 
القيـــادة العامة اللـــواء الركن 
حســـن محمـــد ســـعد، ومدير 
اللـــواء  العســـكري  التعـــاون 
الركـــن طيـــار الشـــيخ محمد 
بـــن ســـلمان آل خليفة، وعدد 
مـــن كبار ضبـــاط قـــوة دفاع 

البحرين.

... ويلتقي سفيرينا في الصين وإندونسيا

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر اإلعـــالم علي 
الرميحـــي في مكتبـــه امس، 
رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
مطـــر،  خالـــد   ”FM “بحريـــن 
مجلـــس  عضـــو  بحضـــور 
اإلدارة الشـــيخ بدر بن راشـــد 
آل خليفة والرئيس التنفيذي 
للشـــركة عمر شـــاهين ومدير 
“بحرين FM” عمران العرادي.
وأثنـــاء اللقاء، تمت مناقشـــة 
وبحـــث أوجـــه التعـــاون بين 

وشـــركة  اإلعـــالم  وزارة 
“بحريـــن FM” بما يســـهم في 
دعم وتطوير قطـــاع اإلعالم 

بالمملكة.
دعـــم  اإلعـــالم  وزيـــر  وأكـــد 
القائميـــن  لجهـــود  الـــوزارة 
علـــى اإلذاعـــة وتوفيـــر كافة 
لهـــم،  المتاحـــة  اإلمكانـــات 
اإلدارة  لمجلـــس  متمنًيـــا 
دوام  التنفيذيـــة  واإلدارة 

التوفيق والنجاح.

”FM توفير كافة اإلمكانات أمام “بحرين
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مستمرون في التواصل الميداني لرصد احتياجات األهالي
التقى محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة، عبـــر تقنية االتصـــال المرئي من خالل 
“المجلـــس االفتراضي”، بعدد مـــن المواطنين من مختلف 
عيســـى  المحافـــظ  نائـــب  بحضـــور  المحافظـــة،  مناطـــق 

الدوسري، وعدد من الضباط والمسؤولين.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحـــب ســـمو محافـــظ المحافظـــة 
الجنوبيـــة باألهالي والحضور، مؤكًدا ســـموه أن التواصل 
مع المواطنين وتفعيل الشـــراكة المجتمعيـــة يأتي تنفيًذا 
للتوجيهات الســـديدة لعاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، ودعم من ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، الفت ســـموه إلـــى أن خدمة األهالي نهج 
راســـخ ونبـــراس نحـــو تحقيق مبـــدأ الشـــراكة المجتمعية 

الرائـــدة. وأشـــار ســـمو محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة أن 
اســـتمرار اللقـــاءات االفتراضيـــة بأهالـــي المحافظـــة عبـــر 
االتصـــال المرئـــي عبر المنصـــات اإللكترونيـــة يأتي ضمن 
نهـــج المحافظة الجنوبية للتواصل مـــع المواطنين لرصد 
احتياجاتهـــم واالســـتماع إلـــى آرائهـــم، مبيًنـــا ســـموه أن 
)المجلس االفتراضي( يعـــد أحد أبرز القنوات اإللكترونية 
المســـتحدثة، والـــذي يتم مـــن خالله االلتقاء المباشـــر مع 
المواطنيـــن، األمر الذي يســـهم في بناء صورة شـــاملة لما 
يتطلـــع له أهالي مناطـــق المحافظة في تنفيـــذ المبادرات 
والبرامج االستثنائية في شتى المجاالت من اجل المزيد 

من التقدم والنماء.
كمـــا بيـــن ســـمو محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة أن جهود 
أبـــرز  المحافظـــة مســـتمرة فـــي متابعـــة خطـــط تطويـــر 
المشاريع التنموية والخدمية التي تهم األهالي والمقيمين 

فـــي نطاق المحافظة، ســـعًيا لالرتقاء بمســـتوى الخدمات 
التنمويـــة  الصـــورة  تعكـــس  التـــي  وجودتهـــا،  المقدمـــة 
والمســـتدامة التـــي تشـــهدها كافـــة مناطـــق المحافظـــة، 
كمـــا أكد ســـموه مواصلـــة الزيـــارات الميدانيـــة والجوالت 
التفقديـــة لالطالع علـــى احتياجات المواطنيـــن ومتابعة 
مســـتجدات جملة من المشـــاريع المســـتقبلية التي ترتقي 
للـــرؤى والتطلعـــات المســـتدامة بالتنســـيق والتعـــاون مع 

مختلف الجهات المختصة.
وفـــي ختـــام االجتمـــاع، أعـــرب الحضـــور مـــن جهتهم عن 
شـــكرهم وتقديرهـــم لســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي آل 
خليفـــة على المتابعـــة والتواصـــل المســـتمر لالحتياجات 
والمتطلبـــات االجتماعيـــة والخدميـــة والتطويريـــة كافـــة 
التي تتعلق باألهالي والمقيمين، وتحقيق التنمية الشاملة 

في مختلف مناطق المحافظة الجنوبية.
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إطــــالق ابتكــــارات رقميــــة نوعيــة فــــي المــــدارس
أجمـــع معلمون واختصاصيـــون على أن 
العـــام الدراســـي الجديـــد 2021 /2022 
لـــن يختلـــف عـــن العاميـــن الدراســـيين 
الســـابقين، من حيـــث التكاتف والجهود 
الجبارة واإلنجازات المشهودة لمنتسبي 
توفيـــر  لمواصلـــة  التربـــوي،  الميـــدان 
لجميـــع  النوعيـــة  التعليميـــة  الخدمـــة 
أو  الفعلـــي  بالحضـــور  ســـواًء  الطلبـــة، 

بالتعّلم عن بعد.
وأكـــدت معلمة اللغـــة اإلنجليزية زهراء 
علـــي عبـــدهللا مـــن مدرســـة االســـتقالل 
الثانوية للبنات أنها مســـتمرة في تقديم 
كل الجهـــود الممكنـــة لخدمـــة طالباتهـــا، 
ومواكبـــة  المدرســـي،  المنهـــج  وإثـــراء 
والعشـــرين،  الحـــادي  القـــرن  مهـــارات 
وتفعيل استخدام وســـائل التكنولوجيا 

المتعددة.

وأضافت أنها نجحت بشكل كبير خالل 
الجائحـــة فـــي تعزيـــز اســـتثمار مميزات 
البوابة التعليمية الرقمية لوزارة التربية 
ومســـاندة  لدعـــم  وخاصـــًة  والتعليـــم، 
المقـــررات، مـــن خـــالل األنشـــطة التـــي 
تشـــكل قيمـــة مضافـــة، ومن خـــالل رفع 
شـــروحات مســـتفيضة ال يتســـع وقـــت 
الحصة إلتمامها، مشـــيرًة إلى أنها قامت 
google docu� برنامـــج  باســـتخدام 
المتابعـــة  فرصـــة  يتيـــح  الـــذي   ments
وأيضـــًا  بعـــد،  عـــن  للطالبـــات  الفوريـــة 

التـــي تثيـــر روح  البرامـــج  اســـتخدمت 
التوضيحـــي  الفيديـــو  مثـــل  المنافســـة 
تكـــرار  يتيـــح  الـــذي   google quizو
االختبـــار مع عـــرض األخطـــاء والنتائج 

لعمل الطالبة؛ من أجل اســـتيعاب أفضل 
للمـــادة، إضافًة إلـــى االلتقـــاء بالطالبات 
Online عبر برنامج Kahoot التنافسي.
وقالت اختصاصيـــة تكنولوجيا التعليم 

للبنـــات  الثانويـــة  خولـــة  مدرســـة  فـــي 
مريـــم قوس إن الجائحـــة أبرزت العديد 
المدرســـية  واالبتـــكارات  األفـــكار  مـــن 
المتميـــزة، فعلـــى صعيـــد عملهـــا قامـــت 

المشـــاريع  مـــن  مجموعـــة  بإطـــالق 
التربويـــة التكنولوجيـــة الهادفـــة وذلـــك 
الســـتمرار عملية التعليم في المدرســـة، 
ومنهـــا مشـــروع “أنا مواطـــن رقمي واع 
ثقافـــة  لنشـــر  منهـــا  ســـعيا  ومســـؤول”؛ 
فـــي  لتكنولوجيـــا  اآلمـــن  االســـتعمال 
عبـــر  والطالبـــات،  المعلمـــات  صفـــوف 
جميـــع  تشـــمل  رقميـــة  منصـــة  إنشـــاء 
التوعويـــة  والفيديوهـــات  النشـــرات 
والتثقيفيـــة والمســـابقات التـــي تهـــدف 
إلى نشر الوعي، وتنظيم مسابقة الرسم 
الرقمـــي بين مـــدارس مملكـــة البحرين، 
وتنفيـــذ محاضـــرات توعويـــة لطالبـــات 
المدرســـة، ونشـــر الثقافـــة عبـــر منصـــة 
الطابـــور الصباحـــي، وتوزيـــع النشـــرات 
والفيديوهـــات التوعويـــة علـــى أوليـــاء 

األمور.
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العام الدراسي 
الجديد لن يختلف عن 

العامين السابقين

عوالي - بابكو

ثمنـــت شـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو( عالًيـــاـ  عطًفا 
على المرســـوم الملكي بقانون رقم )16( لسنة 2021 
بتعديـــل بعـــض أحـــكام قانـــون العمـــل فـــي القطاع 
األهلـــي الصـــادر بالقانـــون رقـــم )36( لســـنة 2012، 
الصـــادر عـــن عاهـــل البالد، صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، الذي يحظر التمييز في 
األجـــور بيـــن الرجـــل والمرأة فـــي العمـــل ذو القيمة 
القانونيـــة  الضمانـــة  بذلـــك  ويكـــرس  المتســـاوية، 
للمســـاواة فـــي األجور بين الجنســـين - على لســـان 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
داوود نصيـــف - مضمـــون المرســـوم الملكـــي الـــذي 
يرســـخ مبدأ العدالـــة، وحفظ حقوق جميـــع العمال 

دون أي تمييـــز مبنـــي علـــى أســـاس الجنـــس، وهـــو 
النهـــج الـــذي دأبـــت شـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو( 
على تنفيذه طوال مســـيرة الشـــركة، وذلك انطالًقا 
مـــن إيمانها الراســـخ بالدور المحـــوري الذي تضطلع 
به المرأة البحرينية باعتبارها شـــريًكا متســـاوًيا مع 
الرجل في دعم مســـيرة التنمية الوطنية وفق رؤى 
وتوجهـــات القيادة الرشـــيدة، والمتابعة والتنســـيق 
مـــن قبـــل المجلس األعلـــى للمـــرأة. وتـــدرك “بابكو” 
تمـــام اإلدراك أن مضمـــون المرســـوم الملكـــي يمثل 
فـــي حـــد ذاتـــه أداة تشـــريعية واضحـــة مســـتمدة 
مـــن الواقـــع ومتناغمـــة مع مـــا جاء في المـــادة رقم 
)18( مـــن الدســـتور البحريني، والتـــي تنص على أن 
“الناس سواســـية في الكرامة اإلنســـانية، ويتساوى 

المواطنـــون لدى القانـــون في الحقـــوق والواجبات 
العامـــة، ال تمييـــز بينهم في ذلك بســـبب الجنس أو 

األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
ومـــن هـــذا المنطلق، تواصـــل “بابكو” المضـــي قدًما 
وبـــكل قـــوة وعـــزم فـــي ترســـيخ مبـــدأ التنافســـية 
والعدالة والتوازن بين الجنسين وعدم التمييز بين 

الرجـــل والمـــرأة في مجال العمـــل، وتعرب في ذات 
الوقـــت عن جـــل فخرهـــا واعتزازها بـــكل االهتمام 
والرعاية التي يوليها جاللة الملك في سبيل ضمان 
اســـتدامة تمكين المرأة البحرينية ومتابعة تقدمها، 
وتقديـــر جهودها وعطائها وإســـهاماتها الجليلة في 
تنميـــة المجتمـــع والوطـــن، بمـــا يمثـــل مصـــدر فخر 

ووســـام شـــرف لمملكـــة البحريـــن أمـــام المجتمعين 
اإلقليمي والعالمي، فيما يخص المســـاواة والتوازن 

بين الجنسين. 
كمـــا تتشـــرف “بابكـــو” برفـــع أســـمى آيـــات التهانـــي 
والتبريكات إلى قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس 
األعلى للمرأة، صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، بمناســـبة مرور عشـــرين 
عاًمـــا على تأســـيس المجلس، وتثمن “بابكـــو” عالًيا 
جهود المجلس البـــارزة والمؤثرة على مدار عقدين 
مـــن الزمـــان فـــي تكريـــس مبـــدأ الشـــراكة والعدالة 
الجنســـين، ومـــؤازرة  بيـــن  والتنافســـية والتـــوازن 
جهـــود تمكين المـــرأة البحرينية فـــي كافة مجاالت 

التنمية الوطنية وضمان استدامتها.

الدســـتور مـــن  مســـتمدة  تشـــريعية  أداة  يمثـــل  الملكـــي”  “المرســـوم 

“بابكو” ماضية بترسيخ التنافسية والتوازن بين الجنسين

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكدت قيادات مدرسية أن التعليم مستمر 
توجيهـــات  البحرين،بفضـــل  مملكـــة  فـــي 
قيادتها وتكاتف جهـــود كوادرها التربوية 
المخلصـــة، مشـــيرين إلى ثقتهـــم أن العام 
الدراســـي الجديـــد 2022/2021 ســـيكون 
اإلنجـــاز  مـــن صفحـــات  صفحـــة جديـــدة 
واإلبـــداع الوطني خـــالل الجائحة، تعزيًزا 
لما تحقق بالعامين الدراســـيين الماضيين 

من نتائج مشرفة.
وقالت مديرة مدرسة أم كلثوم اإلعدادية 
للبنات نجاة األنصاري إن “شعب البحرين 
معطاء ومحـــب لوطنه بشـــدة، وقد أثبت 
مرة أخرى خالل هذه الظروف االستثنائية 
أصالـــة معدنه ورغبته الصادقة في خدمة 
المجتمـــع بـــكل مـــا لديه من طاقـــة، ونحن 
في قطـــاع التعليم مســـتمرون في تقديم 
أفضل الخدمات لطلبتنا، ســـواء بالحضور 
الرقميـــة،  المنصـــات  عبـــر  أو  الشـــخصي 

من خـــالل تبني مفهـــوم العمـــل التعاوني، 
الجانـــب  فـــي  تدريبيـــة  برامـــج  وتقديـــم 
التكنولوجي للكوادر التدريســـية، والتنوع 
في تقديم المادة العلمية باســـتراتيجيات 

حديثـــة تجـــذب انتبـــاه الطالـــب وتجعلـــه 
إشـــراكه  مـــع  التعليميـــة،  العمليـــة  محـــور 
واالجتماعيـــة  الوطنيـــة  بالمناســـبات 

المختلفة”.

وأضافـــت األنصـــاري أن العمـــل سيســـتمر 
فـــي تنفيذ مشـــروعات مدرســـة أم كلثوم 
النوعية خالل الجائحة، ومنها مشـــروعي 
االرتقـــاء(،  و)ســـلم  أرتقـــي(  )بمهاراتـــي 

بمشـــاركة أكثـــر مـــن 26 معلمـــة، لتطويـــر 
علمـــي  بمنظـــور  األكاديمـــي  التحصيـــل 
حديث، إلـــى جانب برنامـــج )خذي بيدي( 
نســـتطيع(  و)نعـــم  المتعثـــرات،  للطالبـــات 

لفئـــة منخفضـــات التحصيـــل، و)حصادي( 
لرفع نســـبة المتفوقات، و)دانـــة أم كلثوم( 
للمتفوقـــات، و)نـــادي الرياضيـــات( لزيـــادة 

مهارات التفكير واإلبداع واالبتكار.
إيمـــان  المســـاعدة  المديـــرة  وأضافـــت 
فـــي  مســـتمرة  المدرســـة  أن  القرينيـــس 
العـــام الدراســـي الجديـــد في رفـــع التطور 
 7 عبـــر  خصوًصـــا  للطلبـــات،  الشـــخصي 
مشـــروعات، وهي انضباطي في سلوكي، 
حلـــو نعيـــش بمســـؤولية، راٍق بأخالقـــي، 
صحتـــي فـــي خطواتـــي، طالبـــة أم كلثوم 
المثاليـــة، موهبتـــي إبـــداع، والتي يشـــارك 

فيها 55 من منتسبات المدرسة.
وقالت المديرة المساعدة بسمة العياضي: 
إنه بالنســـبة لمحـــور التطـــور التكنولوجي 
التقنـــي  الدعـــم  فريـــق  فـــإن  للطالبـــات، 
بالمدرســـة مســـتمر في برنامجـــه الخاص 
لتنميـــة المهـــارات التكنولوجية، ليناســـب 
جميع منتسبات المدرسة وأولياء األمور.

ــة ــي ــس ــدري ــت ــب الــتــكــنــولــوجــي لـــلـــكـــوادر ال ــانـ ــجـ ــي الـ ــ ــج تـــدريـــبـــيـــة ف ــ ــرام ــ ب

قيادات مدرسية: بالحضور أو عن بعد... الطلبة في أيٍد أمينة

الدراسة عن بعد الحضور الجزئي

“بابكو” ُتهنىء قرينة 
العاهل بذكرى تأسيس 

“األعلى للمرأة”
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نجاح المؤسسات يعتمد على األفكار الخّلقة الجديدة

تسخير تقنيات الفضاء لتحسين العيش على األرض

بلورة رؤية مع الصحف األربع للتعاون الجماعي

األولـــويـــات رأس  ــى  ــل ع الــشــابــة  ــا  ــ ــوادرن ــ ك تــمــكــيــن  ــارك:  ــبـ ــمـ الـ

ــدر قــــــوة لـــأمـــم ــ ــص ــ ــات م ــ ــان ــ ــي ــ ــب ــ ــاء”: ال ــ ــضـ ــ ــفـ ــ ــوم الـ ــ ــلـ ــ “عـ

ــات اإلعــــام ــي ــل ــة ك ــب ــطــل ــة ل ــي ــب ــدري ــن”: بـــرامـــج ت ــي ــي ــف ــح ــص “ال

أكد وزير شؤون الكهرباء والماء  وائل 
المبـــارك أن مشـــاركة الشـــباب اليـــوم 
في توجيه وإدارة المشاريع الوطنية 
وتحقيـــق المنجـــزات الحضارية على 
ولـــي  رؤى  يعكـــس  األصعـــدة  كافـــة 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
القيـــادات  دور  بتعزيـــز  خليفـــة،  آل 
الشـــابة في مســـيرة التطور والتنمية 

المستدامة.
جاء ذلك لدى لقائه منتســـبي الدفعة 
 ”HIPO Youth“ الثالثـــة مـــن برنامـــج
تقنيـــة  عبـــر  الشـــبابية  للقيـــادات 
االتصـــال المرئـــي، الـــذي يعقـــد بيـــن 
األول من أغســـطس الجاري والثامن 
من ســـبتمبر المقبـــل، بالتعاون ما بين 
معهـــد اإلدارة العامة ووزارة شـــؤون 

الشـــباب والرياضة، إضافة إلى إنجاز 
البحرين وجافكـــون ومعهد البحرين 

للدراسات المصرفية والمالية.
وقـــال وزير شـــؤون الكهربـــاء والماء 
الحكوميـــة  المؤسســـات  نجـــاح  إن 
الخدمية يعتمد على األفكار الخّلقة 
الكـــوادر  تقّدمهـــا  التـــي  الجديـــدة 
الوطنيـــة الشـــابة مـــن أجـــل االرتقاء 
بالعمـــل الحكومـــي وتحســـين جودة 

للمواطنيـــن،  المقّدمـــة  الخدمـــات 
موضحـــًا أن وزارة شـــؤون الكهربـــاء 
والمـــاء تضع تمكين كوادرها الشـــابة 
المهـــارات  بكافـــة  قدراتهـــا  وتعزيـــز 
اإلدارية اللزمة على رأس أولوياتها. 
وأشـــار ســـعادته إلى أن نشـــر وتعزيز 
ثقافـــة االبتـــكار واإلبـــداع، خصوصـــًا 
مـــا بيـــن الموظفين الشـــباب، ســـاهم 
فـــي الحفـــاظ علـــى كفـــاءة خدمـــات 

ومبادرات الوزارة وعزز قدراتها على 
اإلنتاجية والخدمية.

مـــن جهته أشـــاد المدير العـــام لمعهد 
رائـــد شـــمس،  “بيبـــا”  العامـــة  اإلدارة 
بالتجربـــة اإلدارية والقيادة لســـعادة 
المهنـــدس وائـــل بـــن ناصـــر المبـــارك، 
مؤكـــدًا أهمية نقـــل خبراته إلى جيل 
الشباب الذي سيقود المرحلة المقبلة 
البنـــاء والتطويـــر فـــي  مـــن مســـيرة 
مملكـــة البحريـــن. وقـــال إن برنامـــج 
فـــي  دوره  يواصـــل   ”HIPO Youth“
ربـــط الكـــوادر الوطنيـــة الشـــابة مـــع 
القيـــادات الحكوميـــة المتميـــزة مـــن 
المعرفيـــة  مهاراتهـــم  تطويـــر  أجـــل 
وأســـاليبهم العلميـــة بمـــا يســـاعدهم 
على طرح مشاريع من شأنها تحقيق 
مزيـــد من المنجـــزات فـــي القطاعين 

العام والخاص.

شـــاركت الهيئة الوطنية لعلـــوم الفضاء 
 IEEE ComSoc 2021 فعاليـــات  فـــي 
الطلبيـــة  الرابطـــة  قبـــل  مـــن  المنظـــم 
لجمعيـــة االتصـــاالت بجامعـــة البحرين 
تحـــت عنـــوان “االرتبـــاط بيـــن الفضـــاء 
والتكنولوجيـــا واالبتـــكار”، حيـــث مثـــل 
الهيئة محلل البيانات الفضائية شـــيماء 

المير.
عـــن مشـــاركتها في هـــذه الفاليـــة قالت 
المير: انطلقت المحاضرة بتقديم إيجاز 
حـــول الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء 
الحاليـــة  ومشـــاريعها  أهدافهـــا  وأهـــم 
والمستقبلية، والتعريف بفريق البحرين 
للفضاء ودورهم في مشاريع الهيئة وما 

يعول عليهم في المستقبل. 
بعـــد ذلـــك تـــم اســـتعراض مجموعة من 
تســـخير  كيفيـــة  أبرزهـــا  مـــن  المحـــاور 

تقنيـــات الفضـــاء وما يتحصـــل منها من 
بيانات؛ لتحســـين مســـتوى العيش على 
سطح األرض، والتعريف بأهمية الذكاء 
االصطناعـــي وإنترنت األشـــياء وتعليم 
اآللـــة وعلقتهم بالتطبيقـــات الفضائية. 
كما تم تسليط الضوء على أحدث وأبرز 
المشـــاريع التي تنفذها مختبرات الهيئة 
القطاعـــات  مختلـــف  متطلبـــات  لتلبيـــة 
التنميـــة  علـــى  ذلـــك  وأثـــر  الحكوميـــة 

الوطنية المستدامة. 
وأضافـــت شـــيماء الميـــر: أن مـــن أبـــرز 
مخرجـــات المحاضـــرة كانـــت التوعيـــة 
البيانـــات  علـــى  الحصـــول  بســـبل 
المختلفـــة، وما للبيانات مـــن أهمية في 
عالـــم اليـــوم حتـــى باتت تصنـــف كأحد 
المـــوارد االقتصاديـــة التـــي خلقـــت لهـــا 
صناعـــات عديـــدة، ودور البيانـــات فـــي 
عالم المســـتقبل، وكيـــف يمكن أن تكون 

البيانات مصدر قوة لألمم التي تحســـن 
استغللها، واالستفادة منها عبر تحليلها 
وتحويلهـــا إلى قيمة مضافة ذات جودة 
عالية عبر اســـتخدام التقنيات الحديثة 
مثل الذكاء الصناعي وأتممة العمليات، 
العميـــق،  والتعلـــم  األشـــياء،  وإنترنـــت 

وغيرها. 
ومـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء إن “الهيئة 
تزخـــر بالعديـــد مـــن الكفـــاءات الوطنية 
الشـــابة القـــادرة على المســـاهمة بشـــكل 
فاعـــل فـــي تنفيذ العديد مـــن المبادرات 
الوطنيـــة لمواكبة متطلبات المســـتقبل، 
كمـــا يســـاهم أعضـــاء الهيئـــة فـــي كافة 
للناشـــئة  المصممـــة  ســـواء  الفعاليـــات 
باإلضافـــة  للشـــباب،  المعـــدة  تلـــك  أو 
إلطـــلق الهيئـــة للعديـــد من المبـــادرات 
والمســـابقات علـــى مدار العـــام للتعريف 

بعلـــوم المســـتقبل وأهميتهـــا وتشـــجيع 
ذات  المجـــاالت  فـــي  العلمـــي  البحـــث 

الصلة. 
لقـــد حـــازت مشـــاركة الميـــر فـــي هـــذه 
الفعالية على استحسان وتقدير العديد 
مـــن الحضـــور، كمـــا أكد عـــدد منهـــم أن 
المحاضـــرة قدمـــت لـــه معلومـــات مهمة 
عـــن دور الهيئـــة وأهميـــة الفضـــاء فـــي 

تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”.
يذكـــر أن شـــيماء الميـــر ومنـــذ التحاقها 
بالعمل في الهية قد حصلت على العديد 
مـــن الشـــهادات االحترافية في عدد من 
تخصصات علوم المســـتقبل كان آخرها 
االصطناعـــي”  الـــذكاء  فـــي  “الهندســـة 
و”علم البيانات”، كما حصدت العديد من 
الجوائـــز في المســـابقات وشـــاركت في 
العديد من المؤتمرات والفعاليات وذلك 

على المستويين المحلي والدولي.

عقـــد مجلـــس إدارة جمعيـــة الصحفييـــن اجتماًعا 
يوم أمس األول “الثلثاء”؛ لمناقشـــة مســـتجدات 
برامـــج عمل اللجان الرئيســـة والفرعية، والخطط 

التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة.
وخـــلل االجتمـــاع، أشـــاد رئيـــس مجلـــس إدارة 
جمعية الصحفيين عيســـى الشايجي باللقاء الذي 
جمـــع مجلـــس اإلدارة مـــع رئيس تحريـــر صحيفة 
دور  مؤكـــًدا  عبدالرحمـــن،  أنـــور  الخليـــج  أخبـــار 
ومســـؤولية الجمعيـــة فيمـــا يتعلـــق بالملحظـــات 
التي تمت اإلشـــارة إليها خلل االجتماع، وأهمية 
مواصلـــة وتعزيـــز التعـــاون مـــع جميـــع الصحـــف 
المحلية لتكون هناك رؤية واضحة وشاملة حول 

رؤى وتطلعات الجسم الصحفي.
الصحفييـــن  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  ووافـــق 
البحرينيـــة علـــى تفعيـــل لجنـــة الشـــباب، وإطلق 

برامـــج تدريبية لطلبـــة وخريجي كليـــات اإلعلم 
بالتنســـيق مع الجامعات المحلية التي تطرح تلك 

البرامج.

المنامة - شؤون الكهرباء والماء

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

الجفير - جمعية الصحفيين

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

رفعت مدير عام اإلدارة العامة 
العميـــد  النســـائية  للشـــرطة 
منـــى عبدالرحيم، أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريكات إلى عاهل 
البـــلد صاحـــب الجللـــة الملك 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
المفدى  وإلى ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة  وإلـــى قرينة عاهل 
البـــلد رئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
الذكـــرى  بمناســـبة  خليفـــة؛  آل 
المجلـــس  لتأســـيس  العشـــرين 

األعلى للمرأة.
وأوضحـــت أن “المجلـــس يعـــد 
صرحـــا مـــن صـــروح المملكـــة، 
نعتـــز ونفخـــر بمـــا حققـــه مـــن 
علـــى  وإنجـــازات  مكتســـبات 
والعالمـــي”،  المحلـــي  الصعيـــد 

مضيفـــة أن المـــرأة فـــي وزارة 
الداخلية وبفضل الدعم الدائم 
من وزيـــر الداخلية الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة ســـاهمت فـــي تحقيـــق 
العديـــد من اإلنجازات بالســـلك 
األمنـــي فـــي قطاعات الـــوزارة 
المختلفـــة، وتقلدت المرأة فيها 
والوصـــول  متقدمـــة  مناصـــب 

إلى رتب عالية.

اســـتقبل محافظ العاصمة الشـــيخ 
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة 
شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
تامكون للمقاوالت محمد الحمادي، 
والرئيس التنفيذي لشركة إنوفست 
الرئيـــس  بحضـــور  الجـــار،  ياســـر 
التنفيذي لشركة تامكون للمقاوالت 
عبدهللا العباســـي، حيث استعرض 
خـــلل اللقـــاء ســـبل التعـــاون بيـــن 
الجانبيـــن، إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن 
المســـتقبلية  والمشـــاريع  الخطـــط 

التي ستقام في العاصمة.
اللقـــاء،  خـــلل  المحافـــظ  وأثنـــى 
لـــكل مـــن  علـــى الجهـــود الحثيثـــة 

شـــركة تامكون للمقاوالت وشـــركة 
االســـتثمار  مجـــال  فـــي  إنوفســـت 
العقاري والمالي وقطاع المقاوالت، 
التواصـــل  أهميـــة  علـــى  مؤكـــدًا 
والتعاون لدعم المشاريع والبرامج 

التي تتبناها المحافظة.
من جهتهما، أشـــاد الحمادي والجار 
بـــدور محافـــظ العاصمـــة اإليجابي 
نحـــو االرتقـــاء بمجتمـــع العاصمـــة 
للبرامـــج  المتواصـــل  ودعمـــه 
والفعاليـــات التي تقيمها المحافظة 
نحـــو  ســـعيًا  والمقيميـــن؛  لألهالـــي 
تفعيـــل دورها المجتمعـــي، وتعزيزًا 

لمبدأ الشراكة المجتمعية.

تفقـــد المفتش العام اللواء الشـــيخ 
خليفة بـــن أحمد آل خليفة مديرية 
الجنوبيـــة،  المحافظـــة  شـــرطة 
حيـــث كان في اســـتقباله مدير عام 
المديرية العقيد الشـــيخ عبدهللا بن 

خالد آل خليفة.
وخـــلل الزيارة تفقد المفتش العام 
مســـتوى الجاهزية األمنية واألداء 
كمـــا  الموكلـــة،  المهـــام  تنفيـــذ  فـــي 
اطلع على ســـير العمل واإلجراءات 
المتخـــذة التـــي مـــن شـــأنها تقديـــم 
أفضـــل الخدمات األمنيـــة، والمهام 
التـــي تضطلـــع بهـــا المديريـــة مـــن 
إجـــراءات أمنيـــة وخطـــط وقائيـــة 

واألمـــن  النظـــام  علـــى  للمحافظـــة 
العـــام، باإلضافة إلـــى الجهود التي 
األداء  مســـتوى  لتحســـين  تبذلهـــا 
بما يســـاهم في الحد مـــن الجريمة 

ومكافحتها.
وفي ختـــام الزيارة، أشـــاد المفتش 
العام بالـــدور الذي تقوم به مديرية 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  شـــرطة 
والمراكز األمنية التابعة لها لتحقيق 
مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة، منوهًا 
بســـرعة االســـتجابة والفاعليـــة في 
األداء بمـــا يكفـــل تقديـــم الخدمات 
األمنيـــة بأعلى مســـتوى مـــن الدقة 

والسرعة واإلنجاز.

إنجازات المرأة كبيرة في السلك األمني

دعم عقاري لمشاريع “العاصمة”

خطط وقائية للمحافظة على النظام واألمن العام

رفع تنافسية المرأة البحرينية تعزيًزا للقتصاد الوطني
وزيــر الماليــة يبحــث مع األنصــاري تكافــؤ الفرص والتــوازن بين الجنســين

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة الدور الرائد والمهم الذي يقوم 
بـــه المجلـــس األعلى للمـــرأة برئاســـة قرينـــة جللة 
الملـــك صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة وما حققه المجلس من إنجازات 
متميزة أســـهمت بتقدم المرأة البحرينية على كافة 
األصعـــدة، بما يعكـــس تطلعـــات ورؤى عاهل البلد 
صاحـــب الجللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ومـــا يوليـــه ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة من اهتمـــام وحرص عـــزز من تقـــدم المرأة 
البحرينية علـــى مختلف المســـتويات والذي مكنها 

من تحقيق النجاحات المنشودة.
جـــاء ذلك لدى لقاءه األميـــن العام للمجلس األعلى 
للمـــرأة هالـــة األنصـــاري، إذ هنأهـــا الوزير بمناســـبة 
الذكـــرى العشـــرين على تأســـيس المجلـــس األعلى 
للمرأة، مشـــيًدا بالدور الريادي للمجلس في إرســـاء 
دعائـــم تميـــز المـــرأة وتطويـــر المبـــادرات الداعمـــة 
لهـــا مـــن أجـــل االرتقـــاء بمكانـــة المـــرأة البحرينيـــة 
وتمكينهـــا وتعزيـــز ريادتها في شـــتى المجاالت بما 

يعكس التوجيهات السديدة لصاحبة السمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، متمنًيا 

للمجلس دوام التوفيق والنجاح.
وقـــد تم أثناء اللقاء اســـتعراض النموذج البحريني 
فـــي مجال تكافـــؤ الفرص والتوازن بين الجنســـين 
وإســـهامات المجلـــس األعلـــى للمـــرأة فـــي إدمـــاج 
إلـــى  باإلضافـــة  التنميـــة،  فـــي  المـــرأة  احتياجـــات 
بالمـــرأة  للنهـــوض  الوطنيـــة  الخطـــة  مؤشـــرات 
البحرينية بما يرفع من تنافســـيتها وينعكس إيجاًبا 

على االقتصاد الوطني. كما تم خلل اللقاء مناقشة 
عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

مـــن جانبهـــا، أعربت األنصـــاري عن خالص شـــكرها 
وتقديرهـــا لوزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني، على 
ما يبديه من تعاون وحرص مستمر لدعم المجلس 
األعلـــى للمـــرأة والمـــرأة البحرينيـــة لتعزيـــز البيئـــة 
الداعمـــة لهـــا، مؤكـــدًة علـــى أهميـــة تنميـــة التعاون 
والتنســـيق المشـــترك بما يلبي الغايـــات والتطلعات 

المنشودة.

المنامة - بنا
المنامة - بنا

الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  رفـــع 
عبـــدهللا  الركـــن  الفريـــق 
النعيمي، أســـمى آيات التهاني 
والتبريكات إلـــى قرينة عاهل 
البلد رئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة، بمناســـبة الذكـــرى 
تأســـيس  علـــى  العشـــرين 

المجلس.
وأشـــاد وزيـــر شـــؤون الدفـــاع 
بمـــا حققتـــه المـــرأة البحرينية 
من إنجـــازات محليـــة ودولية 
وتعزيز دورها في دفع مسيرة 
التنميـــة وبناء نهضـــة المملكة 

علـــى مختلـــف األصعدة ضمن 
رؤيـــة عاهـــل البـــلد صاحـــب 
الجللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة.

البحرينية حققت إنجازات محلية ودولية

عبدالله النعيمي

منى عبدالرحيم



تنفيـــًذا لقـــرارات اللجنـــة التنســـيقية 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وبنـــاًء 

على التوصيـــات الصادرة عن الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا، أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن 
الخدمـــات  رســـوم  تعليـــق  تمديـــد 
الصحيـــة لألجانـــب بالمراكز الصحية 

أشـــهر،   3 لمـــدة  دنانيـــر   7 والبالغـــة 
وذلـــك طبًقـــا للقـــرار رقـــم )90( لســـنة 
2021، باستمرار العمل بأحكام القرار 
رقـــم )47( لســـنة 2020 بشـــأن وقـــف 
تحصيـــل أجـــرة االستشـــارة الطبيـــة 

العامـــة الـــواردة فـــي القـــرار رقـــم )2( 
لســـنة 2017 بشـــأن رســـوم الخدمات 
الصحية لغيـــر البحرينيين من تاريخ 
 ،2021 أغســـطس   31 فـــي  انتهائهـــا 
وذلك حرًصا علـــى تعزيز اإلجراءات 

المبكـــر  والتشـــخيص  الصحيـــة 
للحاالت.

ودعت الـــوزارة الجميـــع إلى ضرورة 
مواصلة االلتزام بالقـــرارات الصادرة 
مـــن الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 

لفيـــروس كورونا والجهـــات المعنية، 
والتقيد بكافة اإلجراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية بما يسهم في دعم 
الجهـــود الوطنية للتصـــدي لفيروس 

كورونا والحد من انتشاره.

المنامة - وزارة الصحة

تمديـد تعليـق رســوم الخـدمـات الصحيـة لألجـانــب
ــوزراء ــ ــس الـ ــي ــعــهــد رئ ــة ســمــو ولـــي ال ــاس ــرئ ــًذا لـــقـــرارات “الــتــنــســيــقــيــة” ب ــفــي تــن
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هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار إلزامية الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العالقة بالصحة العامة 
والــذي جــرى تطبيقه مطلع شــهر أغســطس الجــاري، جَددت هيئة المعلومــات والحكومة اإللكترونية دعوتها إلى مؤسســات القطاع 
الخاص وجميع العاملين فيها لالستفادة من خدمة حجز موعد الفحص الطبي الدوري، إلكترونًيا، والتي توفرها الهيئة عبر البوابة 

.)bahrain.bh( الوطنية لمملكة البحرين

وأكد نائـــب الرئيس التنفيذي للتحول 
اإللكترونـــي زكريـــا الخاجـــة أن الهيئة 
وبالتعـــاون مـــع وزارة الصحـــة وفرت 
خدمـــة حجـــز موعـــد الفحـــص الطبي 
الـــدوري عبـــر البوابة الوطنيـــة لمملكة 
أجـــل  مـــن   )bahrain.bh( البحريـــن 
لجميـــع  الحجـــز  إجـــراءات  تســـهيل 
فـــي مختلـــف  الموظفيـــن والعامليـــن 
العامـــة  والمؤسســـات  القطاعـــات 
والخاصـــة، والمســـاهمة مـــع الجهـــات 
األمـــراض  مكافحـــة  فـــي  المختصـــة 
الوطنيـــة  الجهـــود  الســـارية، وتعزيـــز 
الراميـــة إلـــى ضمـــان صحة وســـامة 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
البحرين، مشـــيًرا إلـــى أن اإلحصاءات 
بينت حجز نحو 702,959 ألف موعد 
للفحـــص الطبي الـــدوري عبـــر البوابة 
منذ العام 2016 حتى يونيو من العام 

.2021
وأوضـــح أنـــه تـــم تطويـــر الخدمـــات 
بالفحـــص  الصلـــة  ذات  اإللكترونيـــة 
الـــدوري للمهـــن ذات العاقـــة بالصحة 
العامـــة، لتتمكـــن مـــن تحديـــد طبيعة 
القـــرار،  عليهـــا  ينطبـــق  التـــي  المهـــن 
وتحديد الفحوصات الطبية اإلضافية 
وفًقـــا لطبيعـــة المهنـــة، والتـــي تشـــمل 
الُمختصـــة  والمحـــات  الصالونـــات 
بتصنيع أو تعبئة أو بيع مستحضرات 

التجميـــل، ومحات المســـاج، وأماكن 
تجهيـــز وإعـــداد وبيـــع األغذيـــة مثـــل 
الفنادق ومحـــات األغذية في أماكن 
الترفيه الحكومية والخاصة، ومخازن 
المـــواد الغذائية والمطاحـــن والمخابز 
وغيرها وذلك من خال تكامل وربط 
البيانـــات مـــع الجهـــات ذات العاقـــة، 
الفًتـــا إلى أنه تَم تعديل اســـم الخدمة 
فـــي البوابة الوطنيـــة لمملكة البحرين 
)bahrain.bh(، لتكـــون تحت مســـمى 
“خدمـــات الفحـــص الطبـــي الـــدوري “ 
 Periodic Medical Examination

.“ Services
وبَيـــن أن هـــذه الخدمـــة ُتعـــد واحـــدة 
من ضمن مجموعـــة خدمات الفحص 

الطبـــي، والتي أتاحتها الهيئة للجهات 
الوطنيـــة  البوابـــة  عبـــر  العاقـــة  ذات 
مـــن أجـــل تســـهيل إجـــراءات فحـــص 
الخدمـــات  إلـــى  مشـــيًرا  العامليـــن، 
والُمتصلـــة  األخـــرى  اإللكترونيـــة 
بفحص العاملين كخدمة عرض قائمة 
حجز المواعيد والتي تتيح ألصحاب 
العمل واألفـــراد إمكانية االطاع على 
موعد الفحص، وخدمة إعادة جدولة 
المواعيـــد، والتي تتيح للمســـتفيدين 
إمكانيـــة تغييـــر موعـــد الفحـــص، إلى 
جانـــب خدمـــة عـــرض تقريـــر اللياقـــة 
أو  األفـــراد  ُيمكـــن  والـــذي  البدنيـــة 
أصحـــاب العمـــل مـــن االطـــاع علـــى 

تقرير اللياقة البدنية.
إلتاحـــة  اإليجابيـــة  اآلثـــار  وحـــول 
وأَكـــد  العامليـــن،  فحـــص  خدمـــات 
فـــي  أســـهم  توفيرهـــا  أن  الخاجـــة 
تقليـــص اإلجـــراءات وعـــَزز من حفظ 
وقت وجهـــد أصحاب العمل واألفراد، 
الســـيما وأن خدمات فحص العاملين 
الحضـــور  عـــن  المعنييـــن  أغنـــت  قـــد 
الشخصي للمراكز الصحية، كما أسهم 
االعتمـــاد علـــى التقاريـــر اإللكترونيـــة 
المطبوعـــة،  التقاريـــر  عـــن  عوًضـــا 
والخاصة بفحوصات العمال األجانب، 
والمعتمـــدة مـــن جانـــب وزارة الصحة 

في ترشيد النفقات الحكومية.

تزامًنا مع بدء تنفيذ إلزامية القرار في المحال الصناعية والتجارية

استمرار استقبال طلبات حجز موعد الفحص الطبي الدوري

ناشــد عــدد مــن المواطنيــن والعامليــن فــي التخليــص المســؤولين ضــرورة إعــادة النظــر فــي المواعيــد المخصصــة إلنهــاء 
إجــراءات البطاقــات الشــخصية، خصوصــا بالنســبة لبطاقــات األجانــب المقيميــن فــي مملكة البحريــن، مؤكديــن أن تأخير 
صدور البطاقات التي تصل أحيانا إلى أكثر من شهر يؤثر على استمرارية عملهم وزرقهم، وأنهم يراجعون الجهاز المركزي 
لإلحصــاء، ولكــن المواعيــد أصبحــت بعيدة، فبعد أن كانت تصل إلى 100 موعد بالســاعة، أصبحت اآلن ال تتجاوز في أكثر 

األيام من 30 إلى 15 ساعة تقريبا فقط.

وقال أحـــد المخلصين وممن يعمل 
في هـــذه المهنة منذ ســـنين طويلة 
لـ “الباد” إن الحصول على البطاقة 
يتطلـــب تعبئـــة الطلـــب إلكترونيـــا، 
ولكـــن هنـــاك الكثير من كبار الســـن 

أو  يســـتطيعون  ممـــن  غيرهـــم  أو 
ال يتمكنـــون مـــن تعبئـــة الطلـــب أو 
فئـــة  وهـــم  الكمبيوتـــر،  اســـتخدام 
قليلة، يجب مســـاعدتهم بالحصول 
علـــى البطاقة بالتقديم الشـــخصي، 

أو من خال موظف يساعدهم.
الطلـــب  تعبئـــة  وبعـــد  إنـــه  وقـــال 
المعاملـــة  تكـــون  ال  فقـــد  وإرســـاله 
رجوعهـــا  إلـــى  يـــؤدي  مـــا  كاملـــة، 
وضيـــاع الوقـــت باالنتظـــار دون أن 

جاهـــزة  غيـــر  المعاملـــة  أن  نعـــرف 
نراجـــع ال  عـــدة، وعندمـــا  ألســـباب 
يســـمح لنـــا بالدخـــول لعـــدم وجود 
موعـــد، والتـــي قـــد تنـــزل متأخـــرة 
أحيانا كثيـــرة، متســـائا: هل يعقل 
أن أراجـــع شـــهرين للحصـــول علـــى 
البطاقة الشـــخصية، وهـــي: الهوية 
واإلثبـــات الذي يجـــب أن تكون مع 
كل فـــرد فـــي المجتمـــع، ودونهـــا ال 
يســـتطيع إنجـــاز أي معاملـــة حتـــى 

وإن كانت بسيطة جدا.

وثمـــن جهـــود كل العامليـــن، مؤكدا 
أن قسم “األجانب” ال يوجد فيه إال 
موظـــف واحد، وال يســـتطيع إنجاز 
كل المعامـــات، خصوصا معامات 
تكـــون  مـــا  عـــادة  التـــي  الشـــركات 
مرفقة بعشـــرات المعامـــات والتي 

بحاجة لإلنجاز.
وأشار إلى أنه ومع انخفاض معدل 
اإلصابـــات لفيـــروس كورونـــا وللـــه 
الحمد بالبحرين، فمن الممكن زيادة 
عـــدد الموظفيـــن العامليـــن وضمـــن 

اإلجراءات االحترازية التي يوصي 
بها الفريق الوطني، وكذلك السماح 
للمخلصين بإنجـــاز المعامات التي 
قـــد تكـــون بحاجـــة لإلنجاز بســـبب 
خصوصـــا  الظـــروف  مـــن  العديـــد 
لألجانـــب  الشـــخصية  البطاقـــات 
وتحديـــدا من حصـــل على جرعتي 
التطعيـــم، مؤكـــدا أن التأخيـــر الذي 
قد يمتد لشـــهرين أحيانـــا، أثر على 
علـــى  وكذلـــك  العمـــل،  انســـيابية 

ظروفنا المعيشية والمادية.

مخلِّصون لـ “^”: تأخر المواعيد وعدم وجود عدد كاف من الموظفين أثر على عملنا ورزقنا

تــأخــــر صـــدور البطــاقـــة الشخصيـــة لشهـــريـــن

بدور المالكي

أكــد الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( أنــه وفــي إطــار المتابعة المســتمرة للمراحــل الالحقة 
للتطعيم المضاد لفيروس كورونا، أثبتت الدراسات العالمية انخفاض األجسام المضادة بعد مرور 6 أشهر من أخذ الجرعة 
الثانيــة مــن التطعيــم، ممــا يؤكــد أهميــة أخــذ الجرعة المنشــطة بعــد مرور 6 أشــهر بحد أقصى مــن أخذ الجرعــة الثانية من 
تطعيــم )فايزر-بيونتيــك( وتطعيــم )كوفيشيلد-أســترازنيكا(، بهــدف اإلبقــاء على مســتوى فاعلية التطعيــم مرتفعة في ظل 
الجائحة وتعزيز المناعة إلى مســتويات عالية في الجســم ضد الفيروس، مبينًا أن الجرعة المنشــطة بصفة عامة هي جرعة 

تعزيزية لتقوية المناعة المكتسبة وتنشيطية للذاكرة المناعية.

وبينـــت اإلحصـــاءات في الدراســـة 
العالميـــة ) ZOE COVID ( انخفاض 
)فايزر-بيونتيـــك(  تطعيـــم  فاعليـــة 

الجرعـــة  يلـــي  الـــذي  الشـــهر  فـــي 
الثانيـــة مـــن 88 % إلـــى 74 %، في 
تطعيـــم  فاعليـــة  انخفضـــت  حيـــن 

 77 مـــن  )كوفيشيلد-أســـترازنيكا( 
% إلـــى 67 % بعـــد 4 إلـــى 5 أشـــهر 
من بعـــد أخذ الجرعة الثانية، حيث 

بيانـــات  إلـــى  الدراســـة  اســـتندت 
أكثـــر مـــن مليـــون ممن أخـــذو هذه 
للتطعيمات. كما بينت الدراســـة أنه 
قد تنخفـــض الحماية التـــي يكونها 
التطعيم لدى كبار الســـن والعاملين 
فـــي مجال الرعاية الصحية بحلول 

الشتاء إلى أقل من 50 %.
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وجـــدد 
للتصدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
- 19( تأكيـــد مـــا أثبتته المؤشـــرات 

الجرعـــة  فاعليـــة  بشـــأن  الوطنيـــة 
تعزيـــز  فـــي  ودورهـــا  المعـــززة 
االســـتجابة المناعيـــة فـــي الجســـم 
لما توفره مـــن حماية من الفيروس 
منـــه،  المتحـــورة  والســـاالت 
وإســـهامها فـــي تخفيـــف األعـــراض 
فـــي حالـــة اإلصابـــة بالفيـــروس بما 
يقلـــل احتماليـــة المضاعفـــات التي 

تؤدي إلى الوفاة.
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وحـــث 

للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا الفئات 
المؤهلـــة ألخـــذ الجرعـــة المنشـــطة 
الموقـــع  عبـــر  بالتســـجيل  المبـــادرة 
اإللكترونـــي التابـــع لـــوزارة الصحة 
عبـــر  أو   healthalert.gov.bh
تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” من خال 
اختيـــار “التســـجيل ألخـــذ جرعـــات 
التســـجيل  خيـــار  ضمـــن  منشـــطة” 
ألخـــذ التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس 

كورونا.

الفريـــق الوطنـــي يؤكـــد أهميـــة أخـــذ “المنشـــطة” لمتطعمـــي “فايـــزر” و“أســـترازانيكا”

الدراسات العالمية أثبتت انخفاض األجسام المضادة بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية

زكريا الخاجة

قــال استشــاري الوبائيــات والصحــة العامة ورئيس قســم مكافحة األمراض بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحــة، عادل الصياد إن هناك إقباال 
واسعا من أولياء األمور واألسر البحرينية لتطعيم أطفالهم، معلنا عن تلقي أكثر من 500 طفل ممن يتراوح أعمارهم بين 3 و11 عاما لتطعيم 

سينوفارم، منذ بدء إعالن وزارة الصحة عن إطالق حملة تطعيم األطفال من تلك الفئة العمرية.

وأضـــاف فـــي برنامج “ بكم نعـــود “ الذي 
يبثه تلفزيون البحريـــن أمس أن اإلقبال 
كان مفاجأة بالنســـبة لنا وكان العدد أكثر 
مـــن المتوقع خال تلـــك الفترة والتي لم 
تتجـــاوز الــــ 3 أيام. وأكـــد الصياد أن ذلك 
يعكـــس مـــدى وعـــي المجتمـــع بالدرجـــة 
فريـــق  فـــي  العاليـــة  وثقتهـــم  الرئيســـة 
البحرين الطبي والقـــرارات المتخذة من 
الفريـــق الوطنـــي، مردفـــا أنه أمـــر تعودنا 
عليه من بداية الجائحة وهو الهدف الذي 
نســـعى إليـــه. وأوضح أن وعـــي المجتمع 
والمصطلحـــات  الجائحـــة  بتفاصيـــل 
العلميـــة بـــات أمـــرا بديهيا، حيـــث يعرف 
المجتمع البحريني اليوم ماهية مصطلح 
تســـطيح المنحنـــى، مضيفـــا أنـــه عندمـــا 

يتكلـــم األطباء بمصطلحـــات عملية يجد 
صعوبة في توصيل المعلومة للمســـتمع، 
مؤكـــدا أن أحـــد إيجابيـــات الجائحة هو 
ارتفـــاع معـــدل وعـــي المجتمـــع وقدرته 
علـــى تفهم المصطلحات العلمية. وأشـــار 

العامـــة  الوبائيـــات والصحـــة  استشـــاري 
ورئيس قســـم مكافحة األمـــراض بإدارة 
إلـــى  الصحـــة  بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة 
البحريـــن وضعـــت االهتمـــام  أن مملكـــة 
بصحـــة وســـامة المواطنيـــن والمقيمين 
ومضاعفـــات  مخاطـــر  مـــن  وحمايتهـــم 
فيـــروس كورونا ومن مختلف الشـــرائح 
واألعمـــار علـــى رأس أولوياتهـــا في هذه 
المرحلة من خال تسخير كل اإلمكانات 
والمـــوارد والطاقـــات والبرامـــج الوقائية 
الممكنـــة؛ من أجـــل تعزيز ســـبل التصدي 
للجائحة بالشكل المطلوب الذي يتماشى 
والمعاييـــر  واإلجـــراءات  التدابيـــر  مـــع 
المتخـــذة دوليـــًا وعالميـــًا؛ لمنـــع انتشـــار 

العدوى.

الصياد: اإلقبــال يعكس ثقة عالية بقرارات الفريق الطبي

أكثر من 500 طفل تلقوا “سينوفارم” في 3 أيام

بدور المالكي

عادل الصياد

المنامة - بنا

أعربت وزارة الخارجية عن أسف مملكة البحرين لما 
آلـــت إليه العاقات الثنائية بين األشـــقاء في المملكة 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  والجمهوريـــة  المغربيـــة 
الشـــعبية، ممـــا أدى الـــى قطع العاقات الدبلوماســـية 

بين البلدين.
وأكـــدت الـــوزارة حرص مملكـــة البحرين علـــى متانة 
تســـوية  وضـــرورة  وتعزيزهـــا،  العربيـــة  العاقـــات 

المســـائل الخافية بيـــن البلدين عبـــر الحوار األخوي 
وفـــق مـــا ورد فـــي خطـــاب صاحـــب الجالـــة الملـــك 
محمد الســـادس، ملك المملكة المغربية، لفتح صفحة 
جديـــدة في العاقـــات المغربية الجزائريـــة، بما يعزز 
مـــن متانة وقـــوة العاقات بين األشـــقاء، وبما يحقق 
مصلحة البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، ويحفظ أمن 

المنطقة واستقرارها.

البحرين تأسف لما آلت إليه العالقات بين المغرب والجزائر
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المحكمة السويدية وفشل مخططات النظام اإليراني
إن محاكمة حميد نوري تعتبر ســـاحة للمواجهة القانونية والسياســـية والدولية 
بيـــن المقاومـــة اإليرانية ونظام اإلرهاب واإلبادة الجماعيـــة، والجدير بالذكر أن 
علـــي خامنئي كان يعتقد أنه بإمكانه أن يتالعب بحركة التقاضي ويســـتخدمها 
كوســـيلة لنزع هوية شـــهدائها األمجاد، وكان يرى في تقديراته الوهمية أنه من 
الممكـــن اختطـــاف 30,000 فدائـــي من أجل الحرية في وضـــح النهار، وأن ينفذ 

بهذه الطريقة خطة افترائية معقدة على مجاهدي خلق لتشويه سمعتهم.
ل  لم يكن مرتزقة وزارة مخابرات الماللي وخامنئي شـــخصًيا يعتقدون أن تحوِّ
المقاومة اإليرانية هذه المحكمة إلى ســـاحة لمحاكمة االســـتبداد الديني برمته 
وبالتبعيـــة محاكمـــة جـــالد عام 1988، مـــن خالل تقديـــم الوثائـــق الدامغة ذات 
عيـــن، ومن ثم،  المصداقيـــة إلـــى المحكمة، وحشـــد عدد كبير من الشـــهود والمدَّ
اختبـــأوا فـــي صمـــت مميت خلـــف مرتزقهم الســـري للمضـــي قدًما فـــي الدعاية 
الكاذبـــة الموجهـــة التـــي تبنوها ضد مجاهـــدي خلق. وعندمـــا رأى نظام الماللي 
عين وعائالت ضحايا المجزرة في العملية  التدخـــل القوي لمجاهدي خلق والمدَّ
القضائية في الجلســـة األولى للمحاكمة، أعرب المتحدث باســـم وزارة خارجية 
نظـــام الماللـــي عـــن خيبـــة أمله في العمليـــة القضائيـــة، قائاًل: “ من المؤســـف أن 
محاكمة تجري في السويد بناًء على جدول أعمال كهذا، ومن المؤكد أننا نعتبر 
هذه العملية القضائية مشـــوهة ونعتقد أنها مخطط لها من قبل، خصوصا أثناء 
تغيير الحكومة في إيران. كما أنه من الطبيعي أن نجري محادثات مختلفة مع 

الجانب السويدي، ونحتج بشدة على ما حدث للسيد نوري”.
وزعم المتحدث المذكور أن الحكومة والمحكمة الســـويدية أصبحا “آلة دعائية 
لمجاهـــدي خلـــق”، ويأتي هذا االدعاء الواهي الذي ال أســـاس له من الصحة بعد 
أن عجز نظام اإلبادة الجماعية ومفبركو الدعايات الكاذبة وحراسه السياسيون 
وخالياه النائمة عن فعل أي شـــيء بعد عقد 6 جلســـات استماع لهذه المحاكمة، 
واضطـــروا إلى مغادرة المحكمة في كل جلســـة جاريـــن ذيولهم يعتريهم الخزي 

واالنحطاط.
وُيثبت تدخل المتحدث باســـم وزارة الخارجية في القضية ما يلي: أوال فشـــل 
خطة انتزاع هوية شـــهداء مجزرة عام 1988 باســـتخدام عميل فاشل، ولم يتم 
تحقيق النتيجة المرجوة. ثانيا استطاعت المقاومة اإليرانية أن تعمل أبعد من 
ت خامنئي ورئيســـي أيًضا في  محاكمـــة أحـــد مرتكبـــي مجزرة عام 1988 وجـــرَّ
ـــط دفـــاع وزارة خارجية  هـــذه المحاكمـــة وتطالـــب بمحاكمتهما دولًيا. ثالثا ُيبسِّ
الماللـــي عـــن حميد نـــوري والتبجح بـــكل الوســـائل الدبلوماســـية لتخليصه من 
عملية المقاضاة؛ من مهمة المقاومة اإليرانية، ويدل على أن خامنئي ورئيســـي 

يتحمالن المسؤولية عن كل جرائم مرتكبي المجزرة.
خالصة القول إن محاكمة حميد نوري التي كانت من المفترض أن تكون  «

ة كبرى على  مساعًدا على انتزاع هوية شهداء المجزرة أصبحت اآلن طامَّ
رأس مخططيها. “مجاهدين”.

الهه عظيم

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

للتواصل: 17111483

سلطة الكارهين للثقافة على كرسي الرقابة
هناك مشكلة كبيرة في عالمنا العربي احتدم حولها نقاش ال يخلو 
من االنفعال، وهي مشـــكلة الرقابـــة على الفكر، فهناك من يرى أن 
الثقافـــة وما يطرحه أهـــل الفكر ليس في ترتيـــب األولويات، وال 
يمكن االســـتفادة بأي شـــكل من األشـــكال من أطروحـــات األدباء 
والمثقفيـــن حتى لو كانوا يتمتعـــون بغزارة العلم وعمق البصيرة، 
ومـــا أكبرهـــا من طامة حينمـــا يتم توظيف أحد أولئـــك الكارهين 
للثقافـــة والفكـــر واألدب فـــي موقـــع الرقيب في أيـــة جهة، حيث 
ســـيبدأ الخـــوض فـــي التفصيـــالت المتعلقـــة باإلبـــداع بـــدون أية 
خلفية وخبرة، ويحاول إعطاءه وظيفة خارجة عن كونه إبداعا، 
ويتنـــاول الموضوع مـــن خالل نظرة دينية فقـــط وينظر إليه من 
زاوية منحرفة ال تتعدى نطاق االختيار بين بضاعة أو أخرى كما 

لو أنه في السوق.
ال يمكـــن أن تتحـــول األمـــة العربيـــة إلى طليعة إنســـانية شـــاملة 
وهـــي مازالـــت تؤمـــن بوجود أولئـــك القـــوم المبشـــرين بالتخلف، 
وتمنحهم الموقـــع والمركز الذي يتيح لهم القمع الفكري والتفاخر 

باســـتعمالهم مقـــص الرقيـــب، وهـــم ال يعرفون أصال أن ما يســـبغ 
علـــى الفـــن واألدب قيمتـــه ليـــس صحـــة رســـالته التجريديـــة وال 
آيديولوجيتـــه الواعيـــة، إنما غنـــاه المادي في تعبيـــره عن الحياة 
بـــكل امتالء تعقيداتهـــا، فكم من رواية عظيمة منعت من النشـــر 
ولم تصل إلى الجماهير العريضة بسبب سلطة الكارهين للثقافة، 
وكم من فيلم سينمائي اشتغل عليه أصحاب المواهب والملكات 
الخالقـــة تـــم الحكـــم عليه باإلعـــدام في غرفـــة الرقيب ألســـباب 
مضحكة، وسطحية، ألن اقتناص الرأي الصائب والعملي أمر نادر 
الوقـــوع، فأولئـــك القـــوم الكارهون للثقافة ال تجد في قاموســـهم 
ســـوى عبـــارة المنكر واالنحـــراف، وكما يقال إن كل ســـاخط وكل 
فاشـــل متشـــوق إلثبـــات ذاته فـــي مكان غيـــر مكانه، وهنـــا تكمن 

عناصر القوة وعناصر الضعف في أي مجتمع كان.
كيـــف نطالـــب بالوصـــول إلى األعلى ونحـــن نعطي مهمـــة الرقابة 
علـــى الفكـــر واألدب لجماعة تنفـــر من كلمة الثقافة نفســـها، وهذا 

يحدث ألول مرة في التاريخ.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ثالث ســـاعات تحت أشـــعة الشـــمس، في طابور طويل ممتد من خلف اســـتاد 
البحريـــن الوطني حتى اإلدارة العامة للمرور لفحص الســـيارة الســـنوي! ثالث 
ساعات وراء مقود السيارة والسير “السلحفائي” الذي ما إن يبدأ التحرك حتى 
يتوقـــف مـــرة أخـــرى خالل دقيقـــة أو أقل! ولـــك هللا وحده إن كانـــت مركبتك 

قديمة، ومكيفها يجاهد ليزفر لك هواًء ساخنًا كسخونة الجو أو أكثر.
رجل ســـتيني كان يمســـح العـــرق المتصبب على جبهتـــه، وكان قد فتح زجاج 
نافذتـــه بما ال يســـتدعي التفســـير أكثر بـــأن مكيف مركبته ال يعمـــل، كيف لهذا 
الرجل مع كبر سنه، وربما أمراضه التي يعاني منها، أن يجلس لساعات طوال 
دون أن يحـــرك بدنـــه؟ وماذا عن أولئك المعاقين والمرضى الذين بال شـــك لن 

يكون حالهم أفضل منه!
مشكلة تكدس السيارات، والتي تصل ربما ألكثر من ألف سيارة تخضع يوميًا 
للفحـــص الدوري، ليســـت جديـــدة، ورغم كونهـــا قديمة إال أنها ال تـــزال تراوح 
مكانهـــا، وال يدرك حجمها إال من يجد نفســـه مضطرًا لالصطفاف في طابور ال 

يعلم متى يتحرك ومتى سيصل إلى ورشة الفحص.

نعم، هناك بعض ورش الفحص الخاصة، في عراد، وســـترة، وسلماباد ومدينة 
عيســـى، ولكن ال يزال أغلـــب المراجعين ال يعلمـــون بوجودها، لضعف اإلعالن 
اإلعالمـــي عنهـــا كما يبـــدو، كمـــا أن البعض اآلخر يجـــد أن الكلفـــة اإلضافية ال 
تحتملهـــا ميزانيتـــه الضعيفة، والتي لـــن تضر المقتدرين حتمـــًا، وبتعاونهم قد 

يخففوا الزحام الذي ال يطاق في اإلدارة العامة للمرور.
هذا حال من يذهب لفحص سيارته، ولمرة واحدة في العام! ولكم تخيل وضع 
الموظفين من فاحصين ومشـــرفين ومنظمي حركة مسارات السيارات، الذين 
وبحكم عملهم يبقون لســـاعات وســـاعات تحت أشعة الشمس الالهبة، وتحت 
ضغط تأفف المراجعين وتذمرهم، كل يوم وعلى مدار العام! أال يمكن تكييف 
ورش الفحـــص على أقل تقدير، رحمة بهؤالء الموظفين الذين وباإلضافة إلى 
حـــرارة الجو ورطوبته، يتعرضون للحرارة المنبعثة من الســـيارات، فتصهرهم 

وتضر صحتهم؟.
ياسمينة: إنشاء ورش فحص في كل محافظة، أو تحديد مواعيد مسبقة قد  «

يكون حاًل.

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

السير “السلحفائي” في المرور

تحتفي مملكة البحرين وشـــعبها والمرأة البحرينية بالذكرى العشـــرين إلنشاء 
“المجلس األعلى للمرأة” الذي عمل جاهدا خالل هذه السنوات من أجل تحقيق 
تطلعـــات المـــرأة البحرينيـــة، وتمكينهـــا لترتقـــي بمســـؤوليتها الوطنية بجانب 
أخيهـــا الرجل، وجاء تأســـيس “المجلس األعلى للمـــرأة” برؤية ثاقبة وضرورة 
واثبـــة ألهميـــة ودور المـــرأة فـــي كل المجـــاالت، فهـــي األم والزوجـــة واالبنـــة 
واألخـــت وهـــي الجنـــاح اآلخر للوطـــن بجانب جنـــاح الرجل لمختلـــف جوانب 
العمل، والشواهد التنموية تؤكد صدق دورها واقتدار عزيمتها وكفاءة عملها.
ويعـــود مـــا حققـــه “المجلس األعلى للمـــرأة” من مكتســـبات إلى تولي رئاســـته 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفـــة قرينة عاهل 
البـــالد التـــي عملت علـــى تثبيت أركان هـــذا البناء الشـــامخ المعبر عن حاجات 
ورغبـــات المـــرأة البحرينيـــة في مختلـــف المجـــاالت السياســـية واالقتصادية 
واالجتماعيـــة والمهنيـــة والحقوقية واإلنســـانية، وبوضع اســـتراتيجية للعمل 

النسائي وسياسة عامة لمتابعة وتقييم ما تم تحقيقه للمرأة.
وطيلـــة هـــذه الســـنوات العامـــرة بالعمـــل كانـــت الشـــراكة المجتمعيـــة الفاعلة 
قائمة بين المجلس وكل المؤسســـات الرســـمية واألهلية والمجتمعية لتحقيق 
مـــا تصبـــو إليـــه المـــرأة، وذلـــك مـــن خـــالل القـــرارات والمؤتمـــرات والـــورش 

واالجتماعـــات والزيـــارات والدراســـات والبحـــوث والكثير من اللقـــاءات التي 
أثمـــرت جميعها نهضة نســـائية لتحقيق المســـاواة والتمكيـــن بمختلف جوانب 
الحياة، واالســـتدامة لدور المرأة، ومشـــاركتها في التنمية الوطنية والمرتبطة 

برؤية البحرين االقتصادية 2030م.
واســـتطاع المجلـــس خالل هذه الفتـــرة أن ُيحقق للمرأة االســـتقرار والتوفيق 
األســـري والحمايـــة االجتماعية بما يحفـــظ وجودها وُيعزز دورهـــا المجتمعي 
واالقتصـــادي فـــي ســـوق العمـــل، وبتدشـــين عدد مـــن المراكـــز التنمويـــة التي 
قدمت ومازالت الكثير من الخدمات واالستشـــارات النوعية للمرأة، وبترسيخ 
الممارســـات والخيـــارات التـــي حققـــت لهـــا مبدأ تكافـــؤ الفرص والتـــوازن بين 

الجنسين، وبرفع قدرتها على االستمرار في تقدمها وتطور مجتمعها.
إن ما حققه المجلس األعلى للمرأة ُيمثل عالمة مضيئة وبارزة في مسيرة  «

العمل الوطني، وهو دور دائم ومتجدد بما يؤكد دور المرأة كشريك أصيل في 
بناء ونهضة بالدها، كما استطاع المجلس أن يسهم إسهاًما كبيًرا بما تحقق من 
مكتسبات الفتة للمرأة البحرينية والتي عززت من مركز ومكانة المرأة البحرينية 

خليجًيا وعربًيا وإقليمًيا ودولًيا وعلى مختلف األصعدة، والدور الذي يقوم به 
المجلس وقيادته يأتي مسانًدا لسياسة البحرين التي أثبتت جدارتها وقدرتها على 

العطاء واإلنجاز.

عبدعلي الغسرة

إنجاز دائم وعطاء

براغماتية طالبان
بـــات يعلـــم جميع المتابعين لتصريحات حركة طالبـــان خالل األيام الماضية، أن 
توجهات الحركة المعلنة اليوم ال تتطابق كليًا مع ما كانت عليه قبل عقدين من 
الزمـــان، حيـــث شـــاب تصريحات الحركة شـــيء من الوســـطية واالعتدال، وهو 
مـــا لـــم نعتد عليه من طالبان التي دائمًا ما اتســـمت سياســـاتها بالتطرف والقمع 

المتشح بالثوب الديني.
فمنـــذ ســـيطرتها علـــى كابـــول أعلنت الحركـــة عفوا عامـــا عن جميـــع الموظفين 
ودعتهـــم للعـــودة ألعمالهـــم المعتـــادة فـــي ســـبيل العودة للحيـــاة اليوميـــة التي 
عهدوهـــا ابـــان النظام الســـابق، إضافة لعدد مـــن اإلجراءات التي لـــم يكن العالم 
يتوقعهـــا، كان مـــن أهمهـــا إقـــرار حـــق المرأة فـــي العمـــل والتعلم وفـــق ضوابط 

محدودة.
أما على المســـتوى اإلقليمي والدولي فقد أوضحت الحركة أنها تســـعى للســـالم 
واالســـتقرار مـــن خـــالل إقامة عالقـــات دبلوماســـية طيبة قائمة علـــى االحترام 
المتبادل بينها وبين المجتمع الدولي، مؤكدة أنها لن تكون مركزا لإلرهاب الذي 

يزعزع أمن العالم.
لم يكن أقل المتشائمين بعودة نظام طالبان يتوقع ما أعلنت عنه الحركة خالل 
الفتـــرة الماضيـــة، حيث كانت األغلبيـــة المتابعة تترقب سلســـلة من االعتقاالت 
واالغتياالت لكل من تعاون مع النظام الســـابق، خصوصًا من عمل بشكل مباشر 
مـــع الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة والدول الداعمـــة لها، ذلك ما أثـــار موجة من 
التســـاؤالت التـــي تبحـــث في مدى جديـــة طالبـــان والتغير الذي شـــابها، هل هو 
تغيير دائم فرضته التغيرات والظروف التي تعرضت لها الحركة خالل العقدين 
الماضيين، أم أنها براغماتية ميكافيلية تفرضها اللحظة وستستمر فقط إلى أن 

تتمكن طالبان من تثبيت أركانها وحصولها على االعتراف الدولي من العالم. 
جميع اإلجابات التي من الممكن أن تكون على هذه التساؤالت تبقى اليوم تدور في  «

فلك التكهنات، فسياسات الحركة تبقى مبهمة خالل المنظور القريب على أقل 
تقدير، إال أن عودتها بقوة وإحكام سيطرتها على أفغانستان بات واقعا ال مناص 
منه، فبعد أن فشلت القوى العظمى في القضاء عليها أصبح العالم اليوم أمام 

خيار واحد فقط في التعامل مع طالبان بغض النظر عن سياساتها وتوجهاتها وهو 
الخيار الدبلوماسي القائم على الحوار.

bedoor.articles @gmail.com

بدور عدنان
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أوقات الدوام:
 السبت: 9 صباحاً حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحاً حتى 4 مساًء
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AL DAR ISLANDS RESORT
منتجع جزر الدار 

EVERYDAY 9AM TO 9PM

Beach Shop
Family Rooms

Big Tent

Sea Food
Arabic Food
Indian Food

BBQ

Jaradah Island
Dolphin Watch

Fishing Trip

Jetski
Towable Ride

Kayaking

King Huts
Regular Huts

1 Bedroom
2 Bedrooms
3 Bedrooms

AND MORE

RESTAURANT

BOAT TRIPS

WATER SPORTS

BEACH HUTS

CHALET

متجر الشاطئ 
الغرف العائلية 
الخيمة الكبيرة  

المأكوالت البحرية 
األكل العربي 
األكل الهندي 

المشويات 

جزيرة جرادة 
مشاهدة الدولفين 

رحالت الصيد  

الدراجات المائية 
توبيل 
كايك 

الكوخ الكبير 
الكوخ العادي 

غرفة 
غرفتين 

ثالث غرف 

و المزيد 

المطعم 

الرحالت البحرية 

الرياضات المائية 

األكواخ الشاطئية 

الشاليهات 

Orignal Valid ID is required for everyone upon arival.

Fri-Sat & Public Holiday : 8bd
Sun - Thur : 5bd
 16 years old and above

ADULT
Fri-Sat & Public Holiday : 4bd
Sun - Thur : 2bd
15 years old and below
5 years old and below are FREE

CHILD
39990136
17704600

www.aldarislands.com

@aldarislands

الجمعه - السبت و اإلجازات الرسمية 8 دينار  

األحد الى الخميس 5 دينار 

16 سنه و أكثر 

البالغين 
الجمعه - السبت واإلجازات الرسميه 4 دينار  

األحد الى الخميس 2 دينار 
15 سنه و أقل 

5 سنوات و أقل الدخول مجاناً 

األطفال 

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504
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￼ إعالن￼بحل￼و￼تصفية￼شركة
شركة:￼إي￼دي￼أم￼البحرين￼ذ.م.م
سجل￼تجاري￼رقم￼106658-1

رقم￼ القيد￼ بموجب￼ المسجلة￼ ذ.م.م،￼ البحرين￼ أم￼ دي￼ شرإي￼ في￼ الشركاء￼ قرار￼ على￼ بناء￼
1-106658￼بتصفية￼الشركة￼اختياريا￼وتعيين￼السيدة￼/￼هديل￼عالء￼الدين￼عبدالمنعم￼يوسف￼

منصور￼مصفيا￼للشركة.
بهذا￼يعلن￼المصفي￼ٔان￼سلطة￼المديرين￼قد￼انتهت￼وفقا￼لنص￼المادة￼325￼من￼قانون￼الشركات￼
التجارية￼البحريني￼الصادر￼بالمرسوم￼بقانون￼رقم￼)21(￼لعام￼2001،￼وعمال￼بنص￼المادة￼
335￼من￼قانون￼الشركات￼يدعو￼المصفي￼جميع￼دأيني￼الشركة￼إلى￼تقديم￼مطالباتهم￼إليه،￼
على￼ وذلك￼ اإلعالن،￼ هذا￼ نشر￼ تاريخ￼ من￼ يوم￼ ￼15 خالل￼ الالزمة،￼ بالمستندات￼ مدعومة￼

العنوان￼التالي:￼عنوان￼المصفي:￼هديل￼عالء￼الدين￼عبدالمنعم￼يوسف￼منصور
رقم￼الهاتف:￼39583951

 HADIL@DASHCONTEXT.COM:البريد￼اإللكتروني￼

￼ إعالن￼بحل￼و￼تصفية￼شركة
شركة￼منتوجات￼الورق￼الفنية

سجل￼تجاري￼رقم￼10520

بناء￼على￼قرار￼الشركاء￼في￼شركة￼منتوجات￼الورق￼الفنية،￼المسجلة￼بموجب￼
القيد￼رقم￼10520￼بتصفية￼الشركة￼اختياريا￼وتعيين￼السيدة￼/￼نبيل￼عبدهللا￼احمد￼

الساعي￼مصفيا￼للشركة.
325￼من￼ المادة￼ انتهت￼وفقا￼لنص￼ المديرين￼قد￼ بهذا￼يعلن￼المصفي￼ٔان￼سلطة￼
قانون￼الشركات￼التجارية￼البحريني￼الصادر￼بالمرسوم￼بقانون￼رقم￼)21(￼لعام￼
جميع￼ المصفي￼ يدعو￼ الشركات￼ قانون￼ من￼ ￼335 المادة￼ بنص￼ وعمال￼ ￼،2001
إليه،￼مدعومة￼بالمستندات￼الالزمة،￼خالل￼ دائني￼الشركة￼إلى￼تقديم￼مطالباتهم￼
عنوان￼ التالي:￼ العنوان￼ على￼ وذلك￼ اإلعالن،￼ هذا￼ نشر￼ تاريخ￼ من￼ يوم￼ ￼15

المصفي:￼نبيل￼عبدهللا￼احمد￼الساعي
رقم￼الهاتف:￼33009518

￼التاريخ￼:￼2021/08/25
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼

￼إدارة￼التسجيل
CR2021 -124055￼طلب￼رقم￼￼

￼تسجيل￼اسم￼تجاري

أي￼ لديه￼ من￼ كل￼ فعلى￼ ￼، التجاري￼ االسم￼ تغيير￼ بطلب￼ أدناه￼ المعلن￼ إلينا￼ تقدم￼
اعتراض￼قانوني￼التقدم￼إلى￼اإلدارة￼خالل￼خمسة￼عشر￼يوما￼من￼تاريخ￼اإلعالن￼

بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه.
￼اســـــــم￼التاجـــــــــــر:￼￼￼￼￼نجود￼دليمي￼حمود￼اللوحه￼￼￼

االسم￼التجاري￼الحالي:￼￼￼مؤسسة￼التاج￼الذهبي￼للمجوهرات
االســـــم￼التجـــاري￼المطلوب￼:￼￼الخليج￼العربي￼للمواشي￼وتخليص￼المعامالت

￼رقم￼السجل￼:￼6-98502

القيد￼:￼1-147043
التاريخ￼:￼2021-8-23

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼رقم￼0000￼لسنة￼2021
بشٔان￼تغيير￼االسم￼التجاري￼لشركة￼ايجس￼الدولية￼ذ.م.م

إليها￼ تقدم￼ قد￼ بٔانه￼ السياحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ تعلن￼
رقم￼ القيد￼ بموجب￼ المسجلة￼ ذ.م.م￼ الدولية￼ ايجس￼ شركة￼ اصحاب￼ السادة￼

147043-1￼طالبين￼تغيير￼االسم￼التجاري
من￼شركة￼ايجس￼الدولية￼ذ.م.م

الى￼ٔاغاس￼الدولية￼ذ.م.م
فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼التقدم￼باعتراضه￼إلى￼اإلدارة￼المذكورة￼خالل￼مدة￼

خمسة￼عشر￼يوم￼يوماً￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن

القيد￼:142723-1
التاريخ￼:￼2021/08/24

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼رقم￼0000￼لسنة￼2021
بشأن￼تغيير￼االسم￼التجاري￼لشركة￼￼سيبماكس￼للخدمات￼التعليمية￼ذ.م.م￼￼

إليها￼ تقدم￼ قد￼ بأنه￼ والسياحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ تعلن￼
بموجب￼ المسجلة￼ ذ.م.م￼ التعليمية￼ للخدمات￼ سيبماكس￼ شركة￼ أصحاب￼ السادة￼

القيد￼رقم￼1-142723￼￼طالبين￼تغيير￼￼االسم￼التجاري
￼من￼سيبماكس￼للخدمات￼التعليمية￼ذ.م.م
إلى￼سيبماكس￼التجارة￼ذ.م.م￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

￼فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼التقدم￼باعتراضه￼إلى￼اإلدارة￼المذكورة￼خالل￼مدة￼
خمسة￼عشر￼يوما￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن.

التاريخ￼:2021/8/25
وزارة￼الصناعة￼والتجــــارة￼والسياحة

إدارة￼السجــــل￼التجــاري
)￼CR2021- 124121(￼إعالن￼رقم

تسجيــــل￼اســـــم￼تجــــــاري
 

تقدم￼إلينا￼السيد￼المعلن￼ٔادناه￼بطلب￼اسم￼تجاري￼،￼فعلى￼كل￼من￼لديه￼ٔاي￼اعتراض￼
بكتاب￼ اإلعالن￼ تاريخ￼ من￼ يوما￼ اإلدارة￼خالل￼خمسة￼عشر￼ إلى￼ التقدم￼ قانوني￼

مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه￼.
رقم￼القيد:￼13-80561

اسم￼التاجر:￼محمود￼عيسى￼عبدهللا￼سكاكاوي
االسم￼التجاري￼الحالي:￼بوابة￼الحصباء￼للتنظيفات￼1
االسم￼التجاري￼المطلوب:￼بوابة￼الحصباء￼للتسويق

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼لسنة￼2021
￼بشأن￼إشهار￼انتهاء￼أعمال￼تصفية￼
￼شركة￼نورسين￼لإلستشارات￼￼ذ.م.م￼

 
إليها￼ تقدم￼ قد￼ بأنه￼ والسياحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ علن￼ ت
السيد￼/￼محمد￼جابر￼غيضان￼محمد￼￼باعتباره￼المصفي￼القانوني￼لشركة￼نورسين￼
لإلستشارات￼￼ذ.م.م￼￼،￼المسجلة￼كشركة￼ذات￼مسئولية￼محدودة￼بموجب￼القيد￼
اختيارية￼ تصفية￼ الشركة￼ تصفية￼ أعمال￼ انتهاء￼ إشهار￼ طالبا￼ ￼،132727 قم￼ ر
التجارية￼ الشركات￼ قانون￼ ألحكام￼ وفقا￼ وذلك￼ التجاري،￼ السجل￼ من￼ وشطبها￼

الصادر￼بالمرسوم￼بقانون￼رقم￼21￼لسنة￼2001.

القيد:￼104498
التاريخ:￼2021-08-17

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼￼￼-￼￼إدارة￼التسجيل
إعالن￼رقم￼)104498(￼لسنة￼2021

بشٔان￼تحويل￼مٔوسسة￼فردية
إلى￼شركة￼ذات￼مسئولية￼محدودة

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼بٔانه￼قد￼تقدم￼إليها￼السيد￼بتول￼
والمسجلة￼ فردية￼ للمقاوالت￼مٔوسسة￼ بلدينغ￼ بلو￼ لـ￼ المالك￼ الموسوي￼ لسيد￼حسن￼محمد￼ ا
مسٔيولية￼ ذات￼ شركة￼ إلى￼ الفردية￼ المٔوسسة￼ تحويل￼ طالبا￼ ￼104498 رقم￼ القيد￼ موجب￼ ب
محدودة￼برٔاسمال￼وقدره￼1,000￼دينار،￼لتصبح￼الشركة￼مملوكة￼تحويل￼مٔوسسة￼فردية￼إلى￼

ذ.م.م￼من￼السادة￼التالية￼اسمأيهم:
JIJUMON￼KOLLAMPARAMPIL￼PHILIP￼.1

2.￼بتول￼السيد￼حسن￼محمد￼الموسوي

القيد￼:￼1-133099
التاريخ￼:￼2021/08/24

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼رقم￼)118845(￼لسنة￼2021
بشٔان￼تغيير￼االسم￼التجاري￼لشركة￼خط￼الفيحاء￼التجاري￼ذ.م.م

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بٔانه￼قد￼تقدم￼إليها￼السادة￼اصحاب￼
شركة￼خط￼الفيحاء￼التجاري￼ذ.م.م￼المسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼133099-1￼،￼طالبين￼تغيير￼

االسم￼التجاري
من￼خط￼الفيحاء￼التجاري￼ذ.م.م
الى￼مخازن￼فاسفرش￼ذ.م.م

فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼التقدم￼باعتراضه￼إلى￼اإلدارة￼المذكورة￼خالل￼مدة￼خمسة￼عشر￼
يوم￼يوما￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن

التاريخ:24￼/اغسطس/2021
￼وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة

إدارة￼التسجيل
)￼CR2021- 123389￼(￼طلب￼رقم

تسجيــــل￼اســـــم￼تجــــــاري

تقدم￼إلينا￼المعلن￼ٔادناه￼بطلب￼تغيير￼االسم￼التجاري￼،￼فعلى￼كل￼من￼لديه￼ٔاي￼اعتراض￼قانوني￼
يعزز￼ ما￼ به￼ بكتاب￼مرفقا￼ اإلعالن￼ تاريخ￼ يوما￼من￼ اإلدارة￼خالل￼خمسة￼عشر￼ إلى￼ لتقدم￼ ا

اعتراضه￼.
رقم￼السجل:￼4-59642

اسم￼التاجر:￼علي￼عباس￼عبدهللا￼شريف
االسم￼التجاري￼الحالي:￼شارك￼لغسيل￼وتلميع￼￼السيارات

االسم￼التجاري￼المطلوب:￼شارك￼كراج

￼ إعالن￼بحل￼و￼تصفية￼شركة
شركة￼شركة￼السيم￼الستيراد￼وتصدير￼مواد￼البناء￼ذ.م.م

سجل￼تجاري￼رقم￼74805

بناء￼على￼قرار￼الشركاء￼شركة￼شركة￼السريم￼الستيراد￼وتصدير￼مواد￼البناء￼ذ.م.م￼المسجلة￼
 VARUGHESE￼/￼بموجب￼القيد￼رقم￼74805،￼بتصفية￼الشركة￼اختياريا￼وتعيين￼السادة

MATHEW￼￼KUTTIPPURATHU￼مصفيا￼للشركة.
بهذا￼يعلن￼المصفي￼ٔان￼سلطة￼المديرين￼قد￼انتهت￼وفقا￼لنص￼المادة￼325￼من￼قانون￼الشركات￼
التجارية￼البحريني￼الصادر￼بالمرسوم￼بقانون￼رقم￼)21(￼لعام￼2001،￼وعمال￼بنص￼المادة￼
335￼من￼قانون￼الشركات￼يدعو￼المصفي￼جميع￼دأيني￼الشركة￼إلى￼تقديم￼مطالباتهم￼إليه،￼
على￼ وذلك￼ اإلعالن،￼ هذا￼ نشر￼ تاريخ￼ من￼ يوم￼ ￼15 خالل￼ الالزمة،￼ بالمستندات￼ دعومة￼ م

العنوان￼التالي:￼عنوان￼المصفي:￼هديل￼عالء￼الدين￼عبدالمنعم￼يوسف￼منصور
رقم￼الهاتف:￼36677962

 bijuputhuppally@gmail.com￼:البريد￼اإللكتروني￼

القيد:￼72652-14
￼التاريخ:￼2021-08-17

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
￼إدارة￼التسجيل

إعالن￼رقم￼72652￼لسنة￼2021
بشٔان￼تحويل￼المٔوسسة￼فردية￼إلى￼شركة￼ذات￼مسٔيولية￼محدودة

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼بٔانه￼قد￼تقدم￼إليها￼السيد￼محمد￼
وتقويم￼ المذنبين￼ لتاهيل￼ الجديد￼ الحياة￼ مركز￼ لـ￼ المالك￼ ناصر￼ محسن￼ محمد￼ بدالكريم￼ ع
السلوك￼مٔوسسة￼فردية￼والمسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼14-72652￼طالبا￼تحويل￼الفرع￼14  
للمٔوسسة￼الفردية￼باسم￼تجاري￼مركز￼الحياة￼الجديد￼لتاهيل￼المذنبين￼وتقويم￼السلوك￼إلى￼
شركة￼ذات￼مسٔيولية￼محدودة￼برٔاسمال￼وقدره￼100،￼لتصبح￼الشركة￼مملوكة￼من￼السادة￼

التالية￼اسمأيهم:
 MOHAMMED￼￼MIA￼H￼￼MOHAMMEDLILMIAH￼.1

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504
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Vacancies Available
KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA 

has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact
 33444545  or  KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33527024  or  RAYRAMZAN@GMAIL.COM 

MY MODEL READY MADE CLOTHES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SUPERVISOR (RETAIL TRADE) 
 suitably qualified applicants can contact

 34230389  or  ALRAYES.OMAR@GMAIL.COM 

GALF SEA GARGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  GSTGULF@BATELCO.COM.BH 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

EGCT INTERNATIONAL FOR BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39390595  or  FADHEELAAHMED681@GMAIL.COM 

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

LAYA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34633301  or  HAMADALI346333@GMAIL.COM 

MEKANO FOUR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32326680  or  ADMIN@MK4-BSS.COM 

NEW  GULF STAR  GENT  SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER-HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 37226930  or  MUKESHSEN159@GMAIL.COM 

GHAFER INTERIOR DECORATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39005310  or  GHAFER.BH@GMAIL.COM 

YUSUF KHALIFA YUSUF 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33051349  or  YUSUKHALIFBH@GMAIL.COM 

BAHRAIN DALLA FOR FOOD FACTORY CO 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39338892  or  BMMR74@YAHOO.COM 

PALMERA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38278627  or  jamal2bh@gmail.com 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

AL AHLAM CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39454940  or  hamed_996@hotmail.com 

Nu Asia 
has a vacancy for the occupation of

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

VERMINEX Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PEST CONTROL SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17280188  or  VERMINEX@BATELCO.COM.BH 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

COCOTTE STATION DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 32002988  or  M_ALSHOWAIKH@HOTMAIL.COM 

JAWAD RADHI HASAN ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39633420  or  HASSAALI9012@HOTMAIL.COM 

ALMABROOK SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17666666  or  RIFFA3Y_16@HOTMAIL.COM 

TAYLOS DISCOUNT CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17347228  or  tayloscentre@outlook.com 

NEPAL FOR CAR WASHING AND POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34079230  or  ABOBADER169@HOTMAIL.COM 

MJB Trading 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MANAGERIAL SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

Flawless Beauty Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39947994  or  RMS.JHO@GMAIL.COM 

EURO MOTORS CO. s p c 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17750750  or  hrad@alzayani-investments.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

HOT CERAMICS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17775929  or  dosricsc@gmail.com 

HOT CERAMICS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17775929  or  dosricsc@gmail.com 

SOUTHERN SPICE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39656671  or  SANGEETHADELIGHTS@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

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

ABU JOUDA Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33347702  or  HALA-123-@LIVE.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

CRAVE RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 16030555  or  enhorabi@gmail.com 

STAR PUNJABI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

K.P MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  PASTRY COOK (RESTAURANTS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

ZEEBA ALMUHANDIS  TAILORING & TEXTILES   W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 36699789  or  zeebatextiles@GMAIL.COM 

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

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

POPULAR MILL FOR FOOD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 38284581  or  THAHAPNO@GMAIL.COM 

ADNAN NASIR FOR MARKETING AND BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36881283  or  BAHGOOD@YAHOO.COM 

GULF STRATEGIC PARTNERS COMPANY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 34111343  or  SULTAN@GSPWLL.COM 

HASAN ALI RAMADHAN 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  ALMULLABH795@GMAIL.COM 

KITOPI MANAGEMENT BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 35511112 050 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35091363  or  ASBAHRIYAS33@GMAIL.COM

NEW LINE MARKETING PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39411920 

ALDANA COUTURE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39339252  or  DANASHAMSAN@HOTMAIL.COM

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

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

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

BATEEL REAL ESTATE & HOUSES LEASE 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39633987  or  dedo143@hotmail.com 

MISHWAR BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39928898  or  MISHWAR_MB@HOTMAIL.COM 

Musawi Boat Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39997650  or  MAJEED.MUSAWI@GMAIL.COM 

AL EKHTISAS ARAN GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39680228  or  PDC434@GMAIL.COM 

AL-KHARDAWI MECHANICAL & ELCTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17735778  or  abonoor75@yahoo.com 

BAHRAIN MINERAL COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39931665  or  aszuhair@bmco.biz 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

Hydro Building Systems Middle East W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SERVICE ADVISER 
 suitably qualified applicants can contact

 17203890  or  ROBINSON.SAM@HYDRO.COM 

WESTERN STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT PHOTOGRAPHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534995  or  MIRZA.A.A@HOTMAIL.COM 

FALCON TELECOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655907  or  FOUAD_AWWAD@HOTMAIL.COM 

QUALITY INDUSTRIAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33887719  or  qualityindustrials@gmail.com 

DUNYA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292940  or  tar3q@live.com 

AL MANSOORA POPERTIES AND CLERANCE 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17243490  or  AHMEDAWAD085@GMAIL.COM 

Queen Tourism & Travel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TICKETING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17292986  or  QUEENTT4@GMAIL.COM 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17262998  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

Q SMART MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17240128  or  ALZAEEM.Z@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

MUMBAI SPICES 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17720395  or  Admin@UniQUeWll.com 

SHAMASULQAMAR QAMARUDDIN TAJUDDIN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39400253  or  DR.BANO88@GMAIL.COM 

ALNAWADER GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38873842  or  salimrealestatebh99@gmail.com 

AL ANDHOL BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400377  or  ALAMEER0@HOTMAIL.COM 

SHAYEA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 39864064  or  DALALSHAYEA363@GMAIL.COM 

SHAHIN AFTAB TRADING AND TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17684718  or  AMEENA.84.AA@GMAIL.COM 

GULF UNITED CHOCOLATIER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(HAND WRAPPING) 
 suitably qualified applicants can contact

 77979777  or  DIRECTOR@LEAVESBAHRAIN.COM 

FILS REFRI GERATION AND A/C REPAIRS WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 9220849  or  FILSAUTO@HOTMAIL.COM 

HIDD POWER CO. B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17679414  or  HR@hpc.com.bh 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

BOLAN TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000490  or  bolanbh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@gmail.com 

APM TERMINALS BAHRAIN B.S.C. (Public) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17365532  or  mohdalhawaj@gmail.com 

SUPER STEEL INDUSTRIAL MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
 suitably qualified applicants can contact
 33342299  or  supersteelwll@gmail.com 

AAROM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34477650  or  HASAN.ALJAD@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ALKOOHEJI BUILDING CARE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710710  or  INFO@KOOHEJIBUILDINGCARE.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

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

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

Happy days 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290555  or  MD@FHMHOTELS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

Restaurant  Reef  Alyemen 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33579330  or  HOUSE2017.GOLDEN@HOTMAIL.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 36333322  or  FALDOSERY@GMAIL.COM 

NASEEB AIR CONDITIONERS & REFRIGERATORS REPAIR WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33240114  or  ALIALALLALI90@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

MOMOS FOOD OF THE HIMALAYAS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33325556  or  MOMOSFOTH@GMAIL.COM 

BADER TAHER AHMED HAMMAD(FAROOR/5013) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17742400  or  BADEERD1975@GMAIL.COM 

MIRCH MASALA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39120524  or  PARVEEN.EBRAHIM@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39451139  or  ABDUL@MBMGRP.COM 

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

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

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

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

ALATHRIYA CARTAINS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39339088  or  zahraalsafar0@gmail.com 

AUMA ACTUATORS MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17728699  or  ZOHALCC@BATELCO.COM.BH 

JGC GULF INTERNATIONAL LTD. - FOREIGN BRANCH COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17296820  or  al-alawi.yaser@jgc.com 

SURPRISE BUILDING METARAL AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669006  or  surprise.maintenance@gmail.com 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

ASPENTECH LTD FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13606407  or  SHAHNAZ.MOAMEN@ASPENTECH.COM 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17210071  or  abdulla.alshaikh@sarens.com 

DUNIA ALSALM ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36337437  or  YOUNUSPC2000@GMAIL.COM 

TRANS ATLANTIC FOR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400231  or  ANOOP.P@TRANSATLGROUP.COM 

GRAND SAFIR HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17533565  or  hr@grandsafirhotel.com 

HAYDA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66635666  or  REDHASHUKRALLA@YAHOO.COM 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

LAHORE CHAPATI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34663233  or  alziafsd@gmail.com 

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

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

Healthy Calorie delivery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  info@harvard.com.bh 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77370909  or  BAYANCOGM@GMAIL.COM 

MASTER COOL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17783698  or  TEJVINDER@MASTERCOOLBH.COM 

AL BEHAEI PALACE FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36339992  or  MOHDREDHAQ@YAHOO.COM 

Alanan abayat 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36665190  or  ahmedhota500@gmail.com 

UM FAHAD SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33639564  or  KHURRAM_LOE82@YAHOO.COM 

ONE VISION FOR CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DATABASE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39965353  or  info@1visionconsultancy.com 

AL TAWSEEL MARKETS co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39070134  or  KNPMALI1962@GMAIL.COM 

DAR AL-SHIFA MEDICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 16161616  or  KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17718033  or  BHABANI.MISHRA@RAYMON.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17101272  or  afzal.solanki@shapoorji.com 

Aster Medical Center Bahrain 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNOLOGIST(MEDICAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17711811  or  ahmed.alaali@asterclinics.com  
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ناشـــد العبـــو فئـــات الكرة الطائـــرة بنـــادي بني جمرة المســـؤولين 
الرياضيين بالتحرك إزاء القرار الرسمي الذي اتخذه مجلس إدارة 
النـــادي بتعليق فـــرق الفئات العمرية في الموســـم المقبل 2021 – 
2022 )فريق الشـــباب والناشـــئين واألشـــبال( والذي ســـيؤدي إلى 

الكثير من االنعكاسات السلبية على النادي واللعبة عموما.
وأكـــد الاعبـــون خـــال تواصلهـــم مع “البـــاد ســـبورت” أن تعليق 
اللعبة ســـيؤدي إلى تشتت معظم الاعبين إلى أندية أخرى؛ نظرا 
لتوقفهـــم موســـمين األمر الذي يتيـــح لهم االنتقـــال ألندية أخرى 
وهو ما يعني تدمير فرق الفئات العمرية بالنادي وهجرة الاعبين 
مـــن أبناء المنطقة، حيث إن معظم العبي الفئات العمرية هم من 
أبناء القرية باســـتثناء الفريق األول الذي يضم عناصر من خارج 

بني جمرة.
وأضـــاف الاعبـــون أن فرق الفئات العمرية بنادي بني جمرة تضم 
مجموعـــة من العبي المنتخبات الوطنية وهو ما يبرهن عن مدى 
أهمية استمرار فرق النادي لضخ كوكبة من الاعبين في صفوف 
المنتخبات الوطنية، كما أشـــاروا إلى أن تعليق النشـــاط سيحدث 
فراغا كبيرا لدى الاعبين مما قد يؤدي بهم االتجاه إلى سلوكيات 
وانحرافـــات غيـــر مرغوب فيها، بينما ممارســـة النشـــاط الرياضي 
لها الكثير من الفوائد الصحية والنفســـية واالجتماعية والتربوية 
والســـلوكية، وهو الهدف األســـمى من تأســـيس األندية الحتضان 
الشـــباب وتوجيه طاقاتهـــم ومهاراتهم في األوجه الســـليمة التي 

تجعلهم قادرين على إبراز ذاتهم وخدمة وطنهم.

وأكـــدوا بـــأن تعليـــق نشـــاط الفئـــات العمريـــة بحجـــة عـــدم توفر 
الميزانيـــة أمـــر غير صائـــب خصوصا وأن معظـــم األندية المحلية 
ومـــن بينهـــا األنديـــة األعضـــاء باتحـــاد الكـــرة الطائـــرة تعاني من 
التحديـــات الماليـــة نفســـها، ولكنهـــا لـــم تتجه لـــذات القـــرار إيمانا 
منهـــا بأهمية المحافظة على فرق الفئـــات العمرية؛ بوصفهم عدة 

المستقبل للنادي.
وناشـــد الاعبـــون الهيئـــة العامـــة للرياضـــة بالتحـــرك العاجل لمنع 
تجميـــد فـــرق الفئات العمرية لمـــا هذا القرار من تداعيات ســـلبية 
على مســـيرة النادي، مثمنين في الوقت ذاته الجهود التي يبذلها 
االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة بالتنســـيق مـــع إدارة النـــادي 
للوقوف دون تطبيق هذا القرار الذي مازالت إدارة النادي ماضية 

فيه.

بالتعـــادل  والرفـــاع  المحـــرق  فريقـــا  خـــرج 
السلبي با أهداف في المباراة التي أقيمت 
بين الطرفين، أمس، على االســـتاد الوطني، 
ضمن افتتاح منافسات دوري ناصر بن حمد 
الممتاز لكرة القدم للموســـم الرياضي 2021 
- 2022، وسط حضور جماهيري جيد العدد 

مع تطبيق االحترازات.
أدار المباراة الحكـــم عمار محفوظ، وعاونه 
محمد جعفر وعبدهللا صالح، والحكم الرابع 

عبدالعزيز شريدة.

وفي مباراة ثانية على ذات االستاد، تعادل 
األهلـــي مـــع النجمـــة بهـــدف لكليهمـــا. تقدم 
األهلي بهدف عكســـي ســـجله العب النجمة 
قاســـم ســـعيد بالخطأ في مرماه )3(، وعادل 
للنجمـــة منديـــز )45(. أدار المبـــاراة الحكـــم 
علـــي الســـماهيجي، وعاونه نواف شـــاهين 
الرابـــع  والحكـــم  الدوســـري،  وعبدالرحمـــن 
أسامة إدريس. وشهدت المباراة طرد العب 
األهلـــي مجتبى عبدعلـــي بالبطاقة الحمراء 
المباشرة بعد منعه باليد كرة هدف محقق.

فئات نادي بني جمرة للكرة الطائرة

إيقاف قرار إدارة النادي بتعليق فرق الفئات العمرية

األهلـــي والنجمـــة يتقاســـمان النقـــاط فـــي افتتـــاح دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز

العبـو بنـي جمـرة ينـاشـدون المسـؤوليـن الرياضييـن

قمـــة سلبيــــة بيـــن المحــــرق والرفـــــاع
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ــدم ــق ــي لـــكـــرة ال ــن ــري ــح ــب ــات االتـــحـــاد ال ــق ــاب ــس ــي م فـ

خالد بن حمد يوجه بدخول الجماهير مجاًنا

وجه النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة، بدخول 
الجماهيـــر مجاًنـــا فـــي المســـابقات التـــي ينظمهـــا االتحـــاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم للموســـم الرياضـــي 2021 - 2022. 
وينطلـــق الموســـم  الرياضـــي الجديد األربعاء 25 أغســـطس 
الجاري بمباريات الدور التمهيدي لكأس جالة الملك المفدى 

ومباريات الجولة األولى لدوري ناصر بن حمد الممتاز.
وأعـــرب رئيس مجلـــس إدارة االتحاد البحرينـــي لكرة القدم 
الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة  عن خالص شكره 
وتقديره لســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد آل خليفـــة، مؤكًدا أن 
توجيهـــات ســـموه بدخـــول الجماهيـــر مجانا في مســـابقات 

االتحـــاد يأتي تقديًرا من قبل ســـموه للـــدور الرائد للجماهير  
فـــي إثـــراء منظومـــة المســـابقات الكرويـــة، مشـــيًرا إلـــى أن 
الجماهيـــر كانت وال تزال داعما أساســـيا لنجاح المســـابقات 

وإثرائها عبر رسمها صورا فنية رائعة في المدرجات.
وأشـــاد  بالجهود التي يبذلها ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة لدعم االتحادات الرياضية، مبيًنا أن توجيهات سموه 
ستســـهم بشـــكل فعال وناجح في إنجاح مســـابقات االتحاد 
على مســـتوى الحضـــور الجماهيري ورفع مســـتوى التنافس 

الشريف بين األندية.
وســـيكون بـــاب الدخـــول للجمهـــور متاًحا بنســـبة 40 % من 
ســـعة الملعب، مع تطبيـــق اإلجراءات االحترازيـــة والتدابير 
الوقائية كافة، على أن يشمل الدخول المطعمين والمتعافين 

فقط.

االتحاد البحريني لكرة القدم

سمو الشيخ خالد بن حمد

االتفـاق وقاللــي إلــى ثمـن النهـائــي
ــدي لـــكـــأس جـــالـــة الــمــلــك ــي ــه ــم ــت ــدور ال ــ ــ ــوم خـــتـــام ال ــيـ الـ

تأهـــل ناديـــا االتفاق وقالـــي إلى الدور ثمـــن النهائي 
لـــكأس جالة الملـــك، لكرة القـــدم للموســـم الرياضي 
2021 - 2022، وذلـــك بتخطيهمـــا  التضامـــن ومدينة 
عيســـى على التوالي، فـــي مباريات الـــدور التمهيدي 
التي أقيمت مســـاء األربعاء. االتفاق تمكن من الفوز 

علـــى التضامـــن بهدفيـــن دون رد فـــي المبـــاراة التـــي 
أقيمـــت علـــى ملعـــب مدينة حمـــد، وســـجل الهدفين 
ماريو وجوماي. أدار المباراة الحكم عيســـى عبدهللا، 
وعاونه ســـلمان طاســـي وعبدالرحمـــن محي الدين، 
والحكـــم الرابع خالد علـــي. وفي لقاء احتضنه ملعب 
نادي الرفاع، تفوق قالي على مدينة عيسى بركات 
الترجيـــح )5 - 4( بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل 

بهدف للجانبين، إذ سجل لقالي في المباراة إبراهيم 
الختال ولمدينة عيسى:جي جي. أدار المباراة الحكم 
وليد محمود، وعاونه جاســـم حسن وفهد السعدون، 
والحكـــم الرابـــع راشـــد الخشـــرم. وتختتـــم الخميس 
مباريات الدور التمهيدي، إذ يلعب ســـترة مع االتحاد 
علـــى ملعب نادي الرفاع، الشـــباب مـــع البحرين على 

ملعب مدينة حمد، وذلك عند 6.30 مساًء.

أحمد مهدي

من مباراة قاللي ومدينة عيسىمن مباراة االتفاق والتضامن

أوروبا تحت المجهر
Û  تعــرض مــدرب نــادي يوفنتــوس اليغــري لوابــل مــن االنتقادات بعــد أن تعــادل فريقه

أمــام أودينيــزي فــي أولــى مباريــات اليوفــي فــي الــدوري اإليطالــي، حيــث عبــرت 
مجموعــة كبيــرة مــن الجماهير عن اســتيائها الكبيــر من طريقة إدارة اليغــري المباراة 
 وارتكابــه بعــض األخطــاء الفنيــة وتحديــدا علــى صعيــد التبديــات أثنــاء المبــاراة.

وفــي الواقــع أن مــن يعــرف اليغــري جيدا طــوال مشــواره التدريبي ســيدرك تماما أن 
بداياتــه دائمــا مــا تكــون بطيئــة فــي فــرض بصماتــه علــى الفريــق، كمــا أنه مــن المهم 
اســتلم تدريــب فريــق  اليغــري  أن  الغاضبــة  الجماهيــر  هــذه  أذهــان  عــن  أال يخفــى 
محطــم نفســيا ومشــتتا فنيــا بعــد ســلفه بيرلــو، ناهيــك عــن أن الكثيــر مــن الاعبيــن 
لــم يكونــوا بحالــة بدنيــة جيــدة، وبالتالي لم تكــن هناك خيــارات كثيرة أمــام اليغري؛ 
 لذلــك فــإن انتقــاده بهــذه الحــّدة فــي أول مبــاراة لــه ال يبــدو منطقيــا علــى اإلطــاق!

أكاد أجزم من اآلن أن اليغري سيقود يوفنتوس السترجاع لقب الكالتشيو الذي سلب 
منه لصالح اإلنتر بعد استحواذ تام دام لتسع سنوات، فمها يا جماهير البيانكونيري!

Û  مبــاراة ليفانتــي أمــام ريال مدريد دقت ناقوس الخطر مبكــرا بعد أن تعرض التنظيم
الدفاعــي للريــال لفضيحــة فنيــة كبيرة عندما تم ضربه بســهولة تامة مــن قبل العبي 
 ليفانتــي، ولــوال الحــظ الــذي وقــف بصــف الريــال لخرج مــن المبــاراة بنتيجة قاســية!

ال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال وتحــت أي ظــرف كان أن يظهــر ريــال مدريــد بهــذا 
المنظر القبيح جدا والذي ال يتناسب إطاقا وتاريخ وعراقة هذا الفريق الكبير؛ لذلك 
ســيكون علــى عاتــق أنشــيلوتي مســؤولية كبيرة فــي تــدارك الوضع الدفاعــي للفريق 

مبكرا، وإال قد نشهد تعرض الريال هذا الموسم لنتائج فاضحة! 
Û  ظهــر تشيلســي بشــكل مميــز للغايــة أمــام األرســنال وأوصــل رســالة واضحــة للجميع

مفادها أن تشيلسي هذا الموسم سيكون من الصعب قهره، فاحذروه!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

سبورت

انطاقـــا من حـــرص “الباد ســـبورت” 
للتعـــرف علـــى وجهـــة نظر نـــادي بني 
جمـــرة، أكد رئيس النـــادي عبدالمجيد 
إبراهيـــم أن قـــرار تعليق فـــرق الفئات 
العمريـــة للكـــرة الطائـــرة في الموســـم 
المقبل 2021 – 2022 كان قرارًا صعبا 
ولـــم يكن ســـها على اإلطـــاق، حيث 
إن النادي يعاني من أزمة مالية حادة 
أجبرتـــه علـــى اتخاذ هذا القـــرار، وهو 
يكافـــح مـــن أجـــل توفيـــر احتياجات 
الفريـــق األول الـــذي يســـتنزف الكثير 

من ميزانية النادي.
وأضـــاف إبراهيم “يحـــرص نادي بني 
جمـــرة علـــى أبنائـــه وال يفـــرط فيهـــم 
على اإلطاق ولكن النادي وكما يقول 
المثـــل )مجبـــر أخاك ال بطـــل( فوضعنا 
المالي سيئ جدا ولقد أخبرنا االتحاد 

البحريني للكرة الطائرة بما نمر به من 
ظروف صعبة ونتمنى تفهم العبينا”.

وأكـــد بأن نـــادي بني جمـــرة لن يفرط 
فـــي العبيه وســـيتم تنظيـــم تجمعات 
النـــادي  أن  كمـــا  لاعبيـــن،  دوريـــة 
سيســـعى لحل هـــذه المشـــكلة، حيث 
مـــن المؤمـــل أن يتم فتـــح المظاريف 
االســـتثماري  بمشـــروعه  الخاصـــة 

اليـــوم الخميس 26 أغســـطس 2021 
وفي حال رســـت المناقصة على أحد 
المستثمرين وسارت اإلجراءات على 
وجـــه الســـرعة وحصـــل النـــادي علـــى 
مـــردود مـــادي، فإنـــه ربمـــا يعـــدل عن 

قرار تعليق فرق الفئات العمرية.
وأكـــد عبدالمجيد بأن رئيس وأعضاء 
مجلـــس إدارة النـــادي يعملون بشـــكل 
تطوعي هدفا في خدمة أبناء النادي 
والمنطقـــة وليـــس مـــن صالحهـــم أن 
يتخذوا مثل هذا القرار وهم يدركون 
تمامـــا تبعاتـــه الســـلبية، ولكـــن ليـــس 
باألمـــر حيلـــة ومـــا حصـــل أمـــر خارج 
عـــن إرادة مجلـــس اإلدارة، متمنيا أن 
تســـاهم “الباد ســـبورت” فـــي إيصال 
تلك المشـــكلة إلى المسؤولين؛ لوضع 
حل للتحديات الماليـــة التي يواجهها 

النادي.

بنــي جمــرة يكافح مــن أجــل نفقــات الفريــق األول
رئيس النادي: األزمة المالية أجبرتنا على اتخاذ القرار

عبدالمجيد إبراهيم

سبورت

من مباراة األهلي والنجمة من مباراة المحرق والرفاع

أحمد مهدي  |   تصوير: عبدالرسول الحجيري



اســـتدعى المـــدرب الوطنـــي لمنتخبنـــا 
األولمبـــي لكرة القدم إســـماعيل كرامي 
قائمـــة مكونـــة مـــن 28 العًبـــا؛ تحضيًرا 
للتجمع المحلي في الفترة 27 أغسطس 
الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل، والذي 
سيشـــهد مباراتيـــن وديتيـــن دوليتيـــن 
طاجيكســـتان  منتخـــب  نظيـــره  أمـــام 

يومي 3 و6 من الشهر المقبل.
عمـــار  هـــم:  القائمـــة  فـــي  والالعبـــون 
)المنامـــة(، حســـين عبدالكريـــم  محمـــد 
وعلـــي خليفـــة )مدينة عيســـى(، حســـن 
عيســـى )المالكية(، يونس موسى، سيد 
محمـــد أميـــن وعبدالرحمـــن الكوهجي 
)الخالديـــة(، إبراهيـــم الختـــال )قاللـــي(، 
أحمـــد الشـــروقي، محمـــد فـــارس، علي 
مفتـــاح وحمزة الجبن )المحرق(، فيصل 
عبـــدهللا )البحرين(، ســـيد مهدي شـــرف 
ســـعود  عبدالقيـــوم،  محمـــد  )األهلـــي(، 

العسم، عدنان فواز، صالح محمد، حمد 
فؤاد وعبدهللا فريـــح )الرفاع(، إبراهيم 
فهـــد  )النجمـــة(،  نمـــر  وعبـــدهللا  علـــي 
جاســـم )الحالـــة(، حمزة عبدهللا وســـالم 
الدوســـري )الرفاع الشرقي(، زياد باسل 
)البســـيتين(، دعيـــج بـــدر وخالـــد خليل 

)الحد(.

كرامي يستدعي 28 العًبا لألولمبي

حقق منتخبنا الوطني للناشئين للكرة الطائرة فوزه الثاني ببطولة المنتخبات الخليجية السادسة، والتي تحتضنها المملكة حتى 30 
أغسطس الجاري بعدما تغلب على الكويت بثالثة أشواط دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة 

الثانية من الدور التمهيدي على صالة عيسى بن راشد الرياضية ليرفع األحمر رصيده إلى 6 نقاط. 

وانتهـــت األشـــواط الثالثـــة كالتالي 25 
– 18، 25 – 21، 25 – 18، وســـيخضع 
الفريـــق اليوم الخميس للراحة على أن 

يلتقي غدا المنتخب السعودي.
وبالعـــودة إلـــى المبـــاراة فـــإن منتخبنـــا 
ظهر بصـــورة مهزوزة فـــي البداية قبل 
أن يدخـــل في أجـــواء اللقـــاء تدريجيا 
بفضل ارســـاالت ســـيد هاشـــم عيســـى 
واســـتغالل  الهجوميـــة  وفاعليتـــه 
منتصف الشـــبكة، وفي الشـــوط الثاني 
تحســـن أداء المنتخـــب الكويتي ولكن 

ســـيد هاشـــم عيســـى واصل تألقـــه كما 
حقـــق منتخبنـــا العديد مـــن النقاط عبر 
مهـــارة الصـــد لينتهي الشـــوط لمصلحة 
منتخبنـــا. وفـــي الشـــوط الثالث واصل 
منتخبنـــا مسلســـل عروضـــه المتميـــزة 
بقيـــادة المـــدرب البرازيلـــي “ ليونـــاردو 
الســـق  فـــي  الفريـــق  ونشـــط  ألفيـــس” 
الهجومـــي عبـــر كل مـــن حســـين علـــي 
وحســـن عليوي وسيد هاشـــم، مع تميز 
الفريق في حوائط الصد ليسيطر على 
مجريـــات الشـــوط ويحســـم المواجهة 

لصالحـــه مســـتغال ســـوء الحالـــة الفنية 
للمنتخب الكويتي.

وبصـــورة عامـــة فقـــد شـــكلت حوائـــط 
الصـــد أحـــد مفاتيح الفـــوز الهامـــة إلى 

جانب الكرات الهجومية.

السعودية تطيح باإلمارات

وفي المواجهـــة األولى حقق المنتخب 
الســـعودي فـــوزه الثانـــي فـــي البطولـــة 
بعدمـــا تغلـــب علـــى اإلمـــارات بثالثـــة 
أشـــواط نظيفـــة “ 25 – 14، 25 – 16، 

إلـــى ثـــالث  25 – 18” ليرفـــع رصيـــده 
نقـــاط بينمـــا تلقى المنتخـــب اإلماراتي 

الخسارة الثانية.

موقف المنتخبات

ترتيـــب  الوطنـــي  منتخبنـــا  يتصـــدر 
المنتخبات المشاركة في البطولة لغاية 

الجولـــة الثانيـــة إذ أنـــه حقـــق فوزيـــن 
ليجمع في رصيده 6 نقاط متفوقا على 
الســـعودية الـــذي يملـــك نفـــس الرصيد 
نفسه بفارق نسبة نقاط األشواط، بينما 
يحتل المنتخب الكويتي المركز الثالث 
متفوقـــا علـــى اإلمـــارات الرابـــع بفـــارق 
نســـبة نقاط األشـــواط التـــي تصب في 

صالحـــه. ويشـــار إلى أن نظـــام البطولة 
التمهيـــدي  الـــدور  إقامـــة  علـــى  ينـــص 
بنظـــام الدوري مـــن دور واحد لتحديد 
المنتخبـــات مـــن األول إلـــى الرابـــع، ثم 
يلعـــب األول مـــع الرابـــع والثانـــي مـــع 
الثالـــث في نصـــف النهائـــي والفائز من 

المواجهتين يتأهل للمباراة النهائية.

السعودية تجتاز اإلمارات واليوم راحة لجميع المنتخبات

منتخبنــا يكســب الكـويــت ويتصــدر خليجــي 6
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اتحاد ألعاب القوى: االلتزام بقواعد التنافس الشريف أهم من تحقيق اإلنجازات
ــات ــط ــش ــن ــم فــــي بـــيـــان لــــــــه... جـــــدد رفـــضـــه لـــتـــعـــاطـــي ال

يجدد االتحـــاد البحريني أللعاب القوى 
رفضه واســـتنكاره لتعاطي المنشـــطات 
والـــذي يتعارض مع أخالقيات الرياضة 
وقواعد اللعب النظيف ويشكل تهديدا 
لصحة الرياضيين وخرقا للقواعد التي 
وضعتها الحركة األولمبية المتمثلة في 
الوكالـــة الدوليـــة لمكافحة المنشـــطات 
“WADA” واللجنـــة األولمبيـــة الدوليـــة 
واالتحـــاد الدولي أللعاب القوى ووحدة 
النزاهـــة التابعـــة لـــه واللجـــان المحليـــة 

لمكافحة المنشطات. 
عـــن  الكشـــف  حـــاالت  أعقـــاب  وفـــي   
العدائيـــن  مـــن  إلثنيـــن  المنشـــطات 
أولمبيـــاد  فـــي  المشـــاركين  المحلييـــن 
طوكيـــو 2020 يـــود االتحـــاد البحريني 
أللعاب القوى أن يوضح النقاط التالية: 
 أوال: إن حـــاالت تعاطـــي المنشـــطات 
نابعـــة مـــن القيـــم الســـلوكية والتربوية 
الذاتيـــة للرياضييـــن ومـــدى حرصهـــم 
علـــى تطبيـــق القيـــم الرياضيـــة النبيلة 
تعاطـــي  وراء  االنجـــراف  وعـــدم 
المنشـــطات لتحقيق النتائج اإليجابية، 
رغـــم كل ما يقـــوم به االتحـــاد من دور 
توعوي ورقابي في هذا الجانب، حيث 
بـــذل االتحـــاد البحريني أللعـــاب القوى 
جهودا كبيرة متمثلـــة في توزيع قائمة 
المـــواد الممنوعة المعتمـــدة من الوكالة 
الدوليـــة لمكافحة المنشـــطات ســـنويا، 
عـــدة  توعويـــة  محاضـــرات  وإجـــراء 
وبيـــان األضرار الناجمة عن تناول هذه 
اآلفـــة، فضال عن العقوبـــات التي توقع 
بحـــق كل مـــن يثبـــت تورطـــه بتعاطي 

المنشطات. 
 ثانيا: يحرص االتحاد البحريني أللعاب 
القوى على عدم التهاون أو التساهل مع 
حاالت الكشف عن المنشطات وسيقوم 
بتشـــكيل لجنـــة تحقيـــق مـــع العـــداءان 
ميخـــو  والصديـــق  العباســـي  الحســـن 
اللـــذان أعلنـــت وحدة النزاهـــة باالتحاد 
الدولي عن إيجابية عيناتهما األولية )أ( 
وستتم تطبيق العقوبة بحقهما من قبل 
االتحـــاد البحرينـــي أللعاب القـــوى قبل 
العقوبـــة الصادرة مـــن االتحـــاد الدولي 
فـــي حـــال أثبتـــت العينـــة )ب( إيجابية 

فحصهمـــا وذلـــك انطالقـــا مـــن حـــرص 
االتحاد على محاربة آفة المنشطات. 

 ثالثـــا: أجرى االتحـــاد البحريني أللعاب 
القـــوى بالتعـــاون مـــع اللجنـــة الوطنيـــة 
للجنـــة  التابعـــة  المنشـــطات  لمكافحـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة 4 فحوصات لكل 
العب في العـــام 2021 لجميع العدائين 
والعـــداءات قبـــل المشـــاركة بأولمبيـــاد 
طوكيو 2020 وتـــم إجراء ما مجموعه 
70 فحص منشـــطات شمل فحص الدم 
الهرمونـــات،  وفحـــص   EPO وفحـــص 
وتـــم رصد 3 حاالت إيجابية جار اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة تجاهـــم وهو ما 
يجسد حرص االتحاد البحريني أللعاب 

القوى في التصدي آلفة المنشطات.
 كمـــا يخضـــع 23 عـــداء وعـــداءة تحت 
برنامـــج فحوصـــات االتحـــاد البحريني 
أللعـــاب القـــوى حاليا وهنـــاك 8 عدائين 
يخضعـــون تحـــت برنامـــج فحوصـــات 
االتحـــاد الدولـــي أللعاب القـــوى، ويقوم 
بتوزيـــع  ســـنويا  البحرينـــي  االتحـــاد 
إفادات تحتـــوي على المـــواد الممنوعة 
بحســـب قائمة الــــ WADA يوقـــع عليها 
ويتـــم  والعـــداءات  العدائيـــن  جميـــع 

مـــواد  أي  تنـــاول  بـــأن  فيهـــا  تنبيههـــم 
محظورة ســـيوقع بحقهـــم العقوبة، كما 
تعتبر تلـــك بمثابة تعهد لعـــدم االنجرار 

وراء تناول أي مواد منشطة.
 رابعـــا: بنـــاء علـــى المغالطـــات الـــواردة 
الصحافيـــة  المقـــاالت  مـــن  عـــدد  فـــي 
يـــود  االجتماعـــي  التواصـــل  ومواقـــع 
االتحـــاد البحريني أللعـــاب القوى تأكيد 
أن البطلـــة العالمية ســـلوى عيد مازالت 
لســـباق  الذهبيـــة  بالميداليـــة  تحتفـــظ 
400 متـــر للســـيدات التـــي أحرزتها في 
بطولـــة العالم فـــي الدوحـــة 2019 وأن 
إطالقـــا  منهـــا  تســـحب  لـــم  الميداليـــة 
ألنهـــا غير مدانـــة بتعاطي المنشـــطات، 
وأن عقوبـــة اإليقـــاف الصـــادرة بحقهـــا 
جاءت بسبب تخلفها عن تحديد مكان 
وجودهـــا 3 مرات على مدى عام واحد، 
وقـــد كانت المحكمـــة التأديبية لالتحاد 
الدولـــي أللعـــاب القوى قد برأت ســـلوى 
عيـــد ولكن المحكمـــة الرياضية الدولية 
)كاس( ألغـــت القرار، ومـــع ذلك فقد نبه 
االتحـــاد البحريني العداءة ســـلوى عيد 
إلى ضـــرورة االلتـــزام بقواعـــد الفحص 

لعدم الوقوع في ذلك الخطأ مجددا.

خامسا: ردا على بعض المغالطات يؤكد 
االتحـــاد البحرينـــي أللعـــاب القـــوى بأن 
البحريـــن خـــارج قائمـــة الـــدول المدانة 
آخـــر  إن  حيـــث  المنشـــطات،  بتعاطـــي 
تقرير صادر عن وحـــدة النزاهة التابعة 
لإلتحـــاد الدولـــي أللعـــاب القوى بشـــهر 
أغســـطس 2021 يبيـــن قائمة الـــدول الـ 
15 في الئحة تعاطي المنشـــطات وهي 
تضم بعض الدول التي تتمتع بإمكانات 
ولوجســـتية  وطبيـــة  ماليـــة  وقـــدرات 
أكبـــر مـــن البحرين في مجـــال مكافحة 
المنشطات ورغم ذلك فإنها تقع ضحية 

لتصرفات عدائيها. 
البحرينـــي  االتحـــاد  يؤكـــد  وختامـــا، 
أللعـــاب القـــوى أنـــه فـــي الوقـــت الـــذي 
تشـــكل فيه حاالت تعاطي المنشـــطات 
ظاهـــرة عالميـــة فـــي الكثيـــر مـــن دول 
العالم تســـتوجب الوقوف أمامها بحزم 
وجديـــة مـــن قبل جميـــع الجهـــات ذات 
العالقـــة فـــي الحركـــة الرياضيـــة، فإنـــه 
والعـــداءات  العدائيـــن  بجميـــع  يهيـــب 
االلتـــزام باللعـــب النظيـــف ألن الحفـــاظ 
علـــى ســـمعة الرياضي ووطنـــه أهم من 
تحقيق اإلنجازات وهو الشـــعار والنهج 
الـــذي ينـــادي به االتحـــاد دائمـــا ويحث 
الـــوازع  هـــو  تطبيقـــه  وأســـاس  عليـــه، 
األخالقي والتربوي بداخل كل رياضي 
يســـعى لتمثيـــل وطنـــه والدفـــاع عنـــه، 
وأن االتحـــاد البحرينـــي أللعـــاب القوى 
ماض في جهوده لمكافحة المنشـــطات 
ولن يتســـاهل إطالقا مع كل من تسول 
له نفســـه اإلضرار بســـمعة ألعاب القوى 
البحرينيـــة ومـــا حققتـــه مـــن إنجـــازات 
عـــززت مكانـــة البحريـــن فـــي مختلـــف 

المحافل اإلقليمية والقارية والعالمية. الئحة المنشطات الدولية

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

اللجنة البارالمبية

أكد األمين العام للجنـــة البارالمبية 
البحرينيـــة علـــي الماجد اســـتعداد 
مملكـــة البحريـــن التام الســـتضافة 
االلعـــاب  دورة   ٢٠٢١ البحريـــن 
للشـــباب،  اآلســـيوية  البارالمبيـــة 
والتي تســـتضيفها مملكـــة البحرين 
الول مـــرة، بمشـــاركة رياضيين من 
قارة آســـيا ممن تقـــل أعمارهم عن 
20 عاما والتي ستقام خالل الفترة 
بين 28 نوفمبر و7 ديسمبر المقبل. 
للجنـــة  العـــام  األميـــن  وأوضـــح 
هـــذه  أن  البحرينيـــة  البارالمبيـــة 
الـــدورة تأتـــي وفـــق رؤيـــة اللجنـــة 
وتنفيـــذا لتوجيهـــات ممثـــل جاللة 
الملـــك لألعمـــال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، كمـــا تعكـــس االهتمـــام 
الـــذي يوليه ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة فـــي دعـــم جميـــع 
الرياضـــات على حد ســـواء، مؤكدا 
اللجنـــة  رئيـــس  واهتمـــام  ســـعي 

البارالمبية البحرينية الشيخ محمد 
بن دعيج آل خليفة الستضافة هذه 
الدورة، مشـــيرا إلى المكانة العالية 
والمرموقة للمملكة وقدرتها الفائقة 
األحـــداث  مختلـــف  تنظيـــم  علـــى 
الرياضيـــة. كما أكـــد أن هذه الدورة 
ســـتوفر الفرص للشباب الرياضيين 
من فئة ذوي العزيمة للمنافسة في 
بيئة متعـــددة الرياضات، ونأمل أن 
تلهمهم لمواصلة رحلتهم الرياضية 
وتحقيـــق مزيد من التفوق والتميز 

الرياضي.

البحرين مستعدة الستضافة بارالمبية الشباب اآلسيوية

ســـيدير الحكـــم اإلماراتـــي الدولـــي أحمد عيســـى درويـــش المبـــاراة الودية 
الدولية التي ســـتجمع منتخبنا الوطني األول لكرة القدم مع نظيره منتخب 
هاييتي، والمقرر إقامتها يوم 1 سبتمبر المقبل على استاد البحرين الوطني.
وتأتي إدارة أحمد عيسى درويش المباراة بناًء على طلب االتحاد البحريني 
لكرة القدم لنظيره اإلماراتي؛ لترشيح حكم دولي إلدارة المباراة. وسيساعد 

الحكم اإلماراتي حكام بحرينيون في إدارة المباراة.

صافرة إماراتية لمباراة األحمر وهاييتي

اتحاد البولينج يعتز بلقاء خالد بن حمد
ــوه لــــاتــــحــــادات الـــريـــاضـــيـــة ــ ــم ــ ــم س ــ ــ نـــاس:يـــجـــســـد دع

أعرب رئيس االتحاد البحريني للبولينج 
غـــازي نـــاس عـــن بالـــغ شـــكره واعتزازه 
بلقـــاء النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة، والذي يعكس حرس ســـموه 
المتواصل على دعم مسيرة االتحادات 

الوطنية ومن بينها اتحاد البولينج.
نـــاس “باإلصالـــة عـــن نفســـي  وأضـــاف 
ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة االتحاد 
بالشـــكر  أتقـــدم  للبولينـــج  البحرينـــي 
الجزيل لســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة علـــى تفضل ســـموه بلقـــاء وفد 
اتحاد البولينج والذي يمثل مصدر فخر 

واعتزاز لجميع منتسبي اللعبة، إذ شكل 
اللقاء فرصة مناسبة الستعراض خطط 
وبرامـــج االتحـــاد خالل الفتـــرة القادمة 

وأهـــم األنشـــطة التـــي يعتـــزم االتحـــاد 
تطبيقهـــا بمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز مكانة 
رياضـــة البولينـــج على جميـــع األصعدة 

والمستويات..”.
 وأكـــد ناس أن لقاء ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة يجســـد دعم ســـموه 
علـــى  والوقـــوف  الوطنيـــة  لالتحـــادات 
أن  مؤكـــدا  ومتطلباتهـــا،  احتياجاتهـــا 
اتحـــاد البولينج ســـيحرص علـــى تنفيذ 
توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة لتوســـيع رقعة النجاحات والبناء 
علـــى ما تحقق من إنجـــازات، معربا عن 
بالـــغ تقديره للجهود التي يبذلها ســـموه 
فـــي تعزيـــز مكانـــة الرياضـــة البحرينية 
والمســـتويات،  األصعـــدة  جميـــع  علـــى 
مؤكدا ســـعي اتحاد البولينـــج لمواصلة 
مـــع  يتوافـــق  بمـــا  النجاحـــات  مســـيرة 
تطلعات وآمال ســـموه في تعزيز مكانة 

البحرين على األصعدة كافة.

سمو الشيخ خالد بن حمد لدى استقبال سموه وفد اتحاد البولينج

أحمد عيسى درويش

االتحاد البحريني للبولينج

أحمد مهدي

سلوى عيد غير مدانة 
بالمنشطات ومازالت 

تحتفظ بذهبية 
بطولة العالم

االتحاد البحريني أجرى 
70 فحصا ورصد 3 

حاالت إيجابية يجري 
اتخاذ اإلجراءات بحقهم

أحمد مهدي

إسماعيل كرامي

علي الماجد

من لقاء اإلمارات والسعوديةمنتخبنا حلق بانتصار رائع على الكويت

حسن علي
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تزايد القلق آلالف الراغبين بمغادرة أفغانستان قبل 31 أغسطس

واشنطن: نقلنا 82 ألف شخص جوا من كابل

اســتمرت عمليات اإلجالء األميركية من أفغانســتان، على الرغم من ارتفاع التحذيرات األمنية منذ ســيطرة حركة طالبان على المشهد 
العام في هذا البلد. وأعلن البيت األبيض، أمس، أنه تم إجالء نحو 19 ألف شــخص من كابل األربعاء، ما يرفع العدد اإلجمالي لمن تم 
نقلهم جوا من أفغانســتان منذ 14 أغســطس إلى 82300 شــخص. وأضاف أنه خالل األربع والعشــرين ساعة الماضية ساعدت 42 رحلة 

جوية عسكرية أميركية و48 رحلة من التحالف في عمليات اإلجالء من العاصمة األفغانية.

اإلدارة  تواجـــه  فيمـــا  هـــذا  يأتـــي 
األميركية برئاســـة جو بايدن انتقادات 
عديـــدة داخليـــة وخارجيـــة مـــن تأخر 
عمليـــات اإلجـــاء، فضـــا عـــن تقاريـــر 
اســـتخباراتية تفيد بترك آالف األفغان 
لمصيرهم في العاصمة األفغانية التي 

سقطت تحت سيطرة طالبان.
وتزايـــد القلق أمس لـــدى آالف األفغان 
المســـتعدين للقيـــام بكل شـــيء للفرار 
الرئيـــس  تأكيـــد  بعـــد  بادهـــم  مـــن 
بـــان عمليـــات  بايـــدن  جـــو  األميركـــي 

اإلجاء ستنتهي األسبوع المقبل.
ويحتشـــد آالف األفغـــان منـــذ أيام في 
مطـــار العاصمة الـــذي يتولى أمنه أكثر 
من 6 آالف جندي أميركي وبعضهم مع 
عائاتهم بأكملها على أمل الرحيل في 
إحدى الطائرات التي تســـييرها الدول 

الغربية.
وحـــذرت دول عـــدة مـــن أن موعد 31 
اغسطس لن يتيح إجاء كل الراغبين 
ولكـــي  االنســـحاب  أن  الســـيما  بذلـــك 
يصبـــح واقعا في ذلك اليوم، يجب أن 
تكون عمليات االجاء قد توقفت قبل 

ذلك.
وحـــذرت فرنســـا مســـبقا مـــن أنـــه في 

حال االلتزام بهذا الموعد فإن جســـرها 
الجـــوي ســـيتوقف اعتبـــارا من مســـاء 

اليوم الخميس.
وأعلـــن متحـــدث باســـم رئاســـة أركان 
الجيـــوش الفرنســـية أن أكثـــر من 300 
أفغاني تم إجاؤهم من كابول وصلوا 
صباح أمس إلـــى باريس في طائرتين 

عسكريتين وافدتين من أبوظبي.
وحّطت طائرة إيربـــاص ايه 330 نحو 
الساعة الثالثة فجرا في مطار رواسي، 
أقّلت “أكثر من 240 شـــخصا غالبيتهم 
أفغان، و22 فرنســـيا وبريطاني”، وفق 

ما أفاد الكولونيل باسكال ياني.
والحقا حّطـــت طائرة ايه 400 ام نحو 
الســـاعة 8:40 أقلت “نحو مئة شخص، 
غالبيتهـــم الســـاحقة مـــن األفغـــان، و5 

فرنسيين”، وفق ياني.
رئاســـة  باســـم  المتحـــدث  وأوضـــح 
األركان الفرنسية أن طائرتين أخريين 
يتوّقع وصولهما مســـاء األربعاء وفجر 

الخميس.
وبذلـــك تكـــون فرنســـا قـــد أجـــرت 11 
رحلـــة منذ أن أقامت جســـرا جويا بين 
كابول وباريس عبر قاعدة الظفرة في 

اإلمارات.

واليـــوم الخميـــس ستســـتقبل مدينـــة 
أفغانيـــا  الجئـــا   150 ستراســـبورغ 
ستســـتضيفهم لبضعة أسابيع، وفق ما 
أعلنت الســـلطات المحليـــة في منطقة 

با-ران )شرق(.
المستشـــارة  اعتبـــرت  جهتهـــا،  مـــن 
األلمانيـــة أنغيـــا ميـــركل أمـــس أن من 
الضـــروري أن يواصل المجتمع الدولي 
“الحوار مـــع طالبان” الذيـــن عادوا إلى 
مكتســـبات  علـــى  للحفـــاظ  الســـلطة، 
األفغـــان فـــي الســـنوات األخيـــرة على 
غـــرار التوفيـــر المتوازي لمياه الشـــرب 

وخفض وفيات األطفال.

روسيا تقوم بعمليات إجالء 

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
في بيان أن روسيا أقامت جسرا جويا 
أمس إلجاء نحو 500 روســـي ورعايا 

دول مجاورة، من أفغانستان.
باســـتخدام  اإلجـــاء  عمليـــات  وتتـــم 
4 طائـــرات نقـــل عســـكرية تتجـــه إلـــى 
مدينـــة أوليانوفســـك الواقعة على نهر 

الفولغا، بحسب المصدر نفسه.
مـــن  أكثـــر  العمليـــات  هـــذه  وتشـــمل 
500 مـــن الرعايـــا الروس ومـــن الدول 

األعضـــاء فـــي منظمـــة معاهـــدة األمن 
وقرغيزســـتان  )بيـــاروس  المشـــترك 
وطاجيكســـتان وأوزبكستان( التحالف 
موســـكو،  تقـــوده  الـــذي  العســـكري 

وأوكرانيين.

خوف على االقتصاد

تعلـــم حركة طالبـــان أن عليها االعتماد 
علـــى الهيكليات اإلداريـــة القائمة نظرا 
لعـــدم امتاكهـــا الخبـــرة الازمـــة لكـــي 
وخصوصـــا  لوحدهـــا  البـــاد  تحكـــم 
اســـتئناف االقتصاد المدمـــر من جراء 
الحرب والمعتمد جدا على المساعدات 

الدولية.
وخـــارج كابـــول، فـــي األريـــاف وبعض 
المـــدن عبـــر النـــاس عـــن ارتياحهم من 
انتهاء الحرب. لكن النســـاء واألقليات 

االتنية تبدي قلقا إزاء مصيرها.
في بعض المناطق فرض اإلســـاميون 
نوعـــا من الفصل بين الرجال والنســـاء 
فـــي العمـــل أو المـــدارس. لكن في ظل 
نظامهم السابق، لم يكن بامكان النساء 

العمل أو الدراسة.
وصف أحد عمال اإلغاثة في خوســـت 
بجنـــوب شـــرق البـــاد، حركـــة طالبـــان 
بأنها أكثر تســـامحا من الســـابق. وقال 
“موقـــف طالبـــان أكثـــر مرونـــة بالفعـــل 
ممـــا كان الناس يتوقعـــون” لكن الناس 

“خائفون على االقتصاد”.

عواصم - وكاالت

جنود أميركيون في مطار كابل أفغان يحاولون مغادرة البالد

دبي - العربية.نت

تواصل ميليشيا الحوثي انتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين ونهب ممتلكاتهم 
والســـطو على أمـــاك الدولة في اليمـــن، ليصل األمر إلى الماعـــب الرياضية، 

التي لم تسلم من عبث وسيطرة الميليشيا المدعومة إيرانيًا.
فقـــد نشـــر وزير اإلعـــام اليمني، معمـــر اإلرياني، أمـــس، صورًا تظهـــر عناصر 
حوثية تقوم بتحويل أرض ملعب في محافظة إب - وسط اليمن- إلى مكان 

إلقامة حفل زفاف ألحد قياداتها.
يذكـــر أن منظمـــة حقوقية يمنية وثقت أكثر من 700 انتهاك في محافظة إب 
الخاضعة لســـيطرة ميليشيا الحوثي االنقابية، خال النصف األول من العام 
الجـــاري، توزعـــت بين القتل واإلصابـــة واالختطاف والتعذيب في الســـجون 
والمداهمات واالقتحامات والنهب والســـطو على الممتلكات العامة والخاصة 

ومحاوالت تطييف المجتمع والتجنيد اإلجباري وغيرها من االنتهاكات..
على صعيد آخر، دعت األمم المتحدة، أمس، المجتمع الدولي والمانحين إلى 
تمويل عاجل لقطاعات المياه والنظافة العامة والصرف الصحي باليمن. جاء 
ذلك في “تغريدة” لمكتب تنســـيقية الشـــؤون اإلنســـانية التابع لألمم المتحدة 
باليمن “أوتشـــا” عبر حســـابه علـــى تويتر. وقال المكتب “يحتـــاج أكثر من 15 
مليون شـــخص في اليمن إلى مســـاعدات بقطاعات الميـــاه والصرف الصحي 
والنظافة العامة”، مشيرا أن بين هؤالء 8 مايين بحاجة ماسة لها وفورية”.

“الحوثي” تسطو على ملعب في إب

الخرطوم - األناضول

أعلـــن موقوفـــون من رموز نظـــام الرئيس المعزول عمر البشـــير، أمس، دخولهم في 
إضراب مفتوح عن الطعام حتى إطاق ســـراحهم أو تقديمهم للمحاكمة. جاء ذلك 

بحسب بيان صحافي صدر عن 13 موقوفا محسوبين على نظام البشير.
وجاء في البيان “نحن المعتقلين قســـرا بحراسة التحقيقات )على ذمة التحقيقات( 
بمدينـــة الخرطوم بحري قررنا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الثاثاء 

إلى حين إطاق سراحنا أو تقديمنا لمحاكمات وفقا للقانون”.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن المتهميـــن مكثوا نحـــو 55 يوما بإحـــدى الحراســـات األمنية 

بالخرطوم بحري.
وأضـــاف “الدخـــول فـــي إضراب مفتوح مـــن أهم دواعيـــه عندنا هو إهـــدار حقوقنا 
القانونيـــة واإلنســـانية متمثلة في عدم االســـتجابة للطلبات التي قدمت من أســـرنا 

ومحامي الدفاع”.
مـــن أبـــرز الموقعيـــن علـــى البيـــان نقيـــب المحاميـــن األســـبق عبدالرحمـــن الخليفة، 
وهـــو عضـــو فريق الدفاع القانوني عن البشـــير في قضية انقـــاب 30 يونيو 1989، 
ونعمان عبدالحليم محمد مسؤول الشباب والطاب بالحركة اإلسامية السودانية، 

وشاذلي حامد الماء المتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة. 

السودان: موقوفون يضربون عن الطعام

شـــكّل الجيـــش الليبـــي، قـــوة أمنيـــة 
مشـــتركة مع منطقة مصراتة لتأمين 
“طريـــق النهـــر” الرابط بيـــن منطقتي 
الشـــويريف والســـدادة، فـــي خطـــوة 
تاريخية جاءت بعد سنوات عدة من 
القطيعة، قد تمهد لتوحيد المؤسسة 

األمنية والعسكرية في ليبيا.
هـــذا  إن  بالجيـــش  مســـؤول  وقـــال 
اللجنـــة  مـــع  بالتنســـيق  تـــم  االتفـــاق 
التـــي   5+5 المشـــتركة  العســـكرية 
أجـــل  مـــن  البرنامـــج  هـــذا  وضعـــت 
التنظيمـــات  حركـــة  علـــى  القضـــاء 
المنطقـــة  هـــذه  فـــي  اإلرهابيـــة 
المفتوحة وإحكام الســـيطرة األمنية 
عليهـــا، مؤكـــدا أن هذا التعـــاون جاء 
فـــي الوقـــت المناســـب بهـــدف مزيـــد 

التنسيق وتوحيد المسار األمني.
والثاثـــاء، تـــم االتفـــاق بيـــن اللـــواء 

للقيـــادة  التابـــع  زيـــاد”  بـــن  “طـــارق 
العامـــة للجيـــش و “كتيبة 166”، التي 
والتابعـــة  الحصـــان  محمـــد  يقودهـــا 
لمدينـــة مصراتة ولقـــوات ما يعرف بـ 
“بـــركان الغضـــب”، بعد اتصـــاالت غير 
معلنـــة منـــذ أســـابيع، وذلك مـــن أجل 
حمايـــة حركـــة المـــرور فـــي “طريـــق 
النهر” وضمان إيصال الوقود والمواد 

األساسية إلى منطقة الجنوب.

العربيـــة  للجهـــود  اســـتمرار  وفـــي 
والدوليـــة الســـاعية إلـــى دعـــم ليبيـــا 
فـــي اســـتعادة اســـتقرارها، والتأكيـــد 
المقبلـــة  االنتخابـــات  إجـــراء  علـــى 
فـــي موعدها، كشـــف وزيـــر خارجية 
المغرب أن هنـــاك توافقا ليبيا ودوليا 
شـــرعية  مســـألة  حســـم  أن  علـــى 
الســـلطة في الباد يجب أن يتم عبر 

استحقاق انتخابي شفاف.

جانب من االجتماع بين الطرفين

االنتخابــات عبــر  تحســم  الســلطة  شــرعية  المغــرب: 
اتفاق تاريخي بين الجيش الليبي وقوات مصراتـة

القدس،طهران - وكاالت

بينـــي  اإلســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  دعـــا 
غانتـــس، أمـــس، العالـــم إلـــى وضع خطة 
لوقف التقدم النووي العسكري اإليراني.
 60 مـــن  فـــي تصريحـــات ألكثـــر  وقـــال 
إســـرائيل ال  إن  أمـــس،  ســـفيرا أجنبيـــا، 
تســـتبعد احتمال أن تضطر للتحرك مرة 
أخرى ضد إيران كما فعلت في الماضي، 
وذلـــك لمنعها من أن تحصل على ســـاح 

نووي.
كما تطرق للهجوم على ســـفينة ميرســـر 
ســـتريت، فـــي 29 يوليو الماضـــي، قائا 
“هـــذا دليـــل آخـــر علـــى أن إيران تشـــكل 
للعالـــم  تهديـــدا  شـــيء  كل  وقبـــل  أوال 
والمنطقـــة”، مضيفا أنهـــا “باتت على بعد 
شهرين من الزمن لتطوير المواد الازمة 

لصنع قنبلة نووية”.
األميركيـــة  المركزيـــة  القيـــادة  وكانـــت 
أكـــدت فـــي بيـــان لهـــا فـــي بداية الشـــهر 

ضربـــت  التـــي  المســـيرات  أن  الجـــاري، 
الناقلة “ميرسر ســـتريت” التابعة لشركة 
إســـرائيلية في خليج عمان، الذي أســـفر 
عن مقتـــل مواطنين بريطاني وروماني، 

إيرانية.
مـــن جهـــة أخـــرى، علـــى الرغـــم مـــن أن 
ســـفينة شـــحنة الوقـــود لـــم تبحـــر بعـــد 

من إيـــران باتجـــاه لبنان، هدد مستشـــار 
المرشـــد اإليراني للشـــؤون الدولية علي 
واليتي، أمس، إســـرائيل إذا ضربت هذه 

السفينة.
وقـــال بحســـب ما أفـــادت وكالة تســـنيم 
المحلية، إنه سيتم التعامل مع أي تحرك 
مـــن قبل إســـرائيل ضـــد ســـفينة الوقود 
المتجهة إلى لبنان بطريقة غير مسبوقة، 

دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
كمـــا اعتبر أن تهديدات إســـرائيل بوقف 
ســـفينة الوقـــود “أمـــر مؤســـف”، مشـــددا 
علـــى أن تزويـــد بـــاده للبنـــان بالوقـــود 

“خطوة إيجابية”.
إال أن موقـــع تانكـــر تراكـــرز المتخصـــص 
فـــي تعقب الســـفن كان أوضح في وقت 
ســـابق أمـــس أن تلك الســـفن المقـــرر أن 
تحمـــل النفط إلى لبنان، لـــم تغادر إيران 

حتى اآلن.

وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس

لبنــان ســفينة  إذا ضربــت  ســنرد  لخامنئــي:  مستشــار 
إسرائيل: على العالم وقف تقدم إيران النووي

بغداد - أف ب

انخفض إلى نحو النصف عدد المرشحات لانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة 
المقـــررة فـــي أكتوبر مقارنـــة بالعام 2018، وفـــق ما أفادت مصـــادر في مفوضية 

االنتخابات العراقية ومرشحات، مرجعين ذلك لعقبات قانونية واجتماعية.
وقـــال مصـــدر فـــي مفوضيـــة االنتخابـــات إن “هناك 963 مرشـــحة يتنافســـن في 
االنتخابـــات الحاليـــة فيما كان عدد المرشـــحات 2014 فـــي االنتخابات األخيرة” 

التي جرت في العام 2018 وشهدت نسبة مقاطعة كبيرة.
وقالت المرشحة المستقلة عن محافظة واسط جنوبًا إيناس ناجي المكصوصي 
“هنـــاك عـــدة عوامل جعلت حـــظ المرأة السياســـية في العراق أقل” مـــن الرجال، 

بينها “التعرض للضغوط، وأنا ممن تعرضن لضغوط”.
وأضافت أن تلك الضغوط تأتي “من أطراف قريبة من مرشحين في منطقة ما، 

تمنعنا من ممارسة أي نشاط انتخابي في تلك المنطقة”.
وأضافت كذلك أن “المرأة المرشحة تحظى بدعم أقل مما يحصل عليه المرشح 
الرجـــل، كمـــا تقـــف اإلمكانـــات الماديـــة الضئيلـــة عائقـــًا أمـــام طموح المرشـــحة”. 
ويتنافـــس 5323 مرشـــحًا لخـــوض االنتخابـــات المقبلة التي وعـــدت بها حكومة 

مصطفى الكاظمي.

تراجع عدد المرشحات لالنتخابات العراقية المقبلة
أديس أبابا - وكاالت

دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اإلثيوبي دمقي مكونن، أمس، المنظمات 
اإلنسانية الدولية التي تعمل في الشمال، الحترام سيادة الباد.

جـــاء ذلـــك خال مشـــاورات أجراها نائـــب رئيس الـــوزراء اإلثيوبي حـــول القضايا 
اإلنسانية في إثيوبيا مع ممثلي المنظمات اإلنسانية الدولية العاملة في إثيوبيا.

وأوضـــح مكونن، أنه في حين أن جبهة تحرير شـــعب تغـــراي المصنفة إرهابية من 
قبل البرلمان اإلثيوبي، هي المســـؤولة الرئيســـة عن األزمة اإلنســـانية التي تمر بها 
مناطـــق عدة في البـــاد، فقد اختارت الهيئات الدولية محاســـبة وتشـــكيل ضغوط 

على الحكومة.
وأشار مكونن إلى أنه على الرغم من التزام الحكومة بالسام واألمن ووقف إطاق 
النار أحادي الجانب، فإن جبهة تحرير شـــعب تجراي قد انتهكت وقف إطاق النار 

من جانبها.
وقـــال مكونـــن إن جبهـــة تحرير تجـــراي ارتكبت فظائـــع ضد المدنيين فـــي إقليمي 
أمهرة وعفار، داعيا الهيئات الدولية بالوفاء بمسؤولياتها للتنديد باالعتداءات التي 
تقـــوم بهـــا الجبهة. وأثنى على اعتراف الهيئات الدولية بالتزام الحكومة الفيدرالية 

بأمن مواطنيها ودعمها المستمر لحقوق اإلنسان.

إثيوبيا تدعو المنظمات الدولية الحترام سيادتها

وفاة “العيني” رئيس 
وزراء اليمن األسبق

ــوفــي مــحــســن الــعــيــنــي، رئــيــس  ت
اليمن األسبق وأول وزير  وزراء 
عمر  عــن  أمــس،  للبالد،  خارجية 

يناهز 90 عاما.
ــادر عــن الــرئــاســة  ــال بــيــان صـ وقـ
أبناء  كــافــة  إلــى  “ننعى  اليمنية 
الــوزراء  مجلس  رئيس  الشعب، 
محسن  األسبق  الخارجية  وزيــر 
أحمد العيني، الذي وافاه األجل، 
أمــــس، عـــن عــمــر نــاهــز 90 عــامــا 

قضى جلها في خدمة الوطن”.

القاهرة - وكاالت



تعاقد الفنان عمرو ســعد، أخيرا، مــع المنتج صادق الصّباح 
على تقديم مسلسل جديد خالل رمضان 2022، بعد النجاح 
الكبير الذي حققه معه في رمضان الماضي، عبر مسلسل 
“ملــوك الجدعنــة”، بمشــاركة الفنــان مصطفى شــعبان 

والراحلة دالل عبدالعزيز. ورشــح منتج العمل المخرج أحمد 
موســى، للوقــوف على إدارة العمــل الجديد، الــذي ُيعرض في 

رمضان المقبل عبر قنوات “إم بي ســي”، ولم يســتقر عمرو أو الشــركة المنتجة 
على السيناريو الذي يقدم خالل الموسم المقبل.

يصّور المخرج الكويتي محمد دحام الشمري عملين فنيين 
في الفترة الراهنة لمصلحة مركز تلفزيون الشرق األوسط 
“أم بي سي”.  وكشــف دحام أنه يقوم بتنفيذ العملين في 

القاهرة؛ ليتمكن من إنجازهما ضمن الوقت المقرر لهما.
وتابع: “يشــارك فــي إخراج الفيلمين فريق مــن المخرجين، 

وســُيعرضان على منصة شاهد، الفيلم األول بعنوان “أسفل”، 
بطولــة عبدالمحســن النمر، والفنانة وعــد”، الفتا إلى أن الفيلــم يصنف من أفالم 

اإلثارة والتشويق والرعب النفسي.

تودع أسرة مسلســل “الحرير المخملي” من بطولة مصطفى 
فهمــي وداليا مصطفــى التصوير نهائيا خــالل األيام القليلة 
المقبلة، حيــث يتبقى 5 أيام تصوير، يتــم تصويرها على أيام 
متفرقــة، ليدخــل العمل بعدهــا مراحل المونتــاج النهائية، 

وقد تم تصوير حلقات المسلســل ما بين محافظات القاهرة 
والفيوم وأسوان.

والعمــل مأخوذ عن رواية تحمل نفس االســم، من تأليف أميمة عــز الدين، ويتناول 
العمل مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينات مرورا ببداية األلفية الثانية.

الحرير المخمليعمالن فنيانمسلسل جديد
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ترجمة: طارق البحار

ُينتظر أن يتم طرح فيلم 
House Of Gucci في دور 
العرض خالل شهر نوفمبر 

٢٠٢١، ويروي قصة أحد 
أشهر القصص في تاريخ 

عائلة غوتشي اإليطالية التي 
أسست أحد أشهر عالمات 

األزياء في العالم، وتشارك في 
بطولته ليدي جاجا.

tariq_albahhar

جنيفر انيستون: “تعلمت كيف أتجاهل سخافات الناس من حولي”!
أكـــدت النجمـــة المحبوبـــة جنيفـــر انيســـتون بأنها 
تعلمـــت أن تقـــدر األشـــياء الصغيـــرة فـــي الحياة، 
الممثلـــة أصبحـــت مؤخـــرا وجهـــا لعالمـــة تجارية 

وتســـتعد  الحيويـــة،  للبروتينـــات  كبيـــرة 
لتقديـــم الموســـم الثانـــي مـــن سلســـلة 

ألول   The Morning Show أبـــل 
مـــرة فـــي ســـبتمبر المقبل، ووســـط 
كل ذلك تمنح نفسها أوقاتا خاصة 
لمشاهدة غروب الشـــمس والحياة 
كما أكدت مؤخـــرا لمجلة ”بيبول“ 

الشـــهيرة، وعـــن ذلـــك قالـــت 
المفضلـــة،  لحظتـــي  “إنهـــا 
وحاليـــا أتمنـــى أن نتمكـــن 
فـــي  الوقـــت  تجميـــد  مـــن 
تلك الساعة السحرية؛ ألن 
هنـــاك الكثيـــر مـــن الجمال 
في هذا الوقت من اليوم“.
لتناغـــم جانبهـــا الروحي، 
تقول انيستون“ 52 عاما“ 
إنهـــا تعتمـــد علـــى التأمل 
اليومي، وتقول: “بالنسبة 
يـــوم  كل  أتأمـــل  لـــي، 
وأجلـــس بهـــدوء، وأكتب 
بعـــد ذلـــك مـــا يـــدور فـــي 

خاطـــري، هذا يكفي بالنســـبة لي، مع ممارســـة أي 
نـــوع من اليوغا مثل التأمل، أنا أؤمن باإلنســـانية، 
على الرغم من كل شـــيء حولنا، لكنني أؤمن بها“. 
وعندمـــا طلـــب منها كيف أنها تصـــف حياتها اآلن، 
قالت انيســـتون إنها في محور االصدقاء والعمل، 
فضـــال عن كالبهـــا. وتضيف للمجلـــة ”أنا في 
حالة ســـالم حاليا في المكان ونفسيا، لدي 
وظيفـــة أحبهـــا، ولـــدي أشـــخاص في 
حياتـــي هم كل شـــيء بالنســـبة لي، 

أنا مجرد إنسانة محظوظة“. 
“الوعـــي  أن  انيســـتون  وتتابـــع 
الذاتي هو المفتاح، لقد حصلت 
علـــى الكثير مـــن العالج، هناك 
الكثير من األشياء المدهشة 
التـــي تأتـــي مع ذلـــك، ولكن 
مـــن  الكثيـــر  أيضـــا  هنـــاك 
األشـــياء الصعبة؛ ألننا بشـــر 

فقط وعندنا أوقات ضعف“.
بعـــض  ”فـــي  انيســـتون  وقالـــت 
األحيـــان ال يمكنـــك مســـاعدة أفراد 
اإلجابـــة  أو  النـــاس،  أو  األســـرة 
علـــى األســـئلة حولـــك مثـــل متـــى 
تنجبيـــن  ومتـــى  تتزوجيـــن، 
األطفال وغيرها، وتعلمت كيف 
أتجاهل الســـخافات من الناس 
جينيفـــر  وتعرضـــت  حولـــي“. 

لعـــدة شـــائعات تخص الزواج والحمـــل، وقد كانت 
هذه الشـــائعات منتشـــرة وقوية للغايـــة لدرجة أن 
عائلتها كانت تســـألها دائما عنها. وأشـــارت جينيفر 
إلى أن العالج النفسي ساعدها بالفعل على تخطي 

هذا األمر.
تفضل جنيفر انيســـتون نهجا غيـــر نظامي وليس 
لديهـــا أي قواعـــد صارمـــة بشـــأن األطعمـــة التـــي 
يمكنهـــا تناولهـــا أو ال تســـتطيع تناولهـــا. بـــدال مـــن 
ذلـــك، يهـــدف نظامها الغذائـــي إلى تعزيـــز الصحة 
الجســـدية والعقلية؛ للمســـاعدة فـــي الحفاظ على 

شعورها بأفضل حال.
يتكـــون نظامهـــا الغذائـــي فـــي الغالب مـــن أطعمة 
كاملـــة مغذية مثـــل الفواكه والخضـــروات وتوازن 
جيـــد مـــن البروتينـــات والكربوهيـــدرات والدهون 
الصحيـــة للقلـــب ومع بعـــض الســـكاكر والحلويات 

بالطبع كما تؤكد نجمة مسلسل “فريندز“.

يصور النجم الكبير صامويل ال جاكسون حاليا في لندن، دوره ضمن  «
أحداث مسلسل “Secret Invasion”، ومن المقرر عرض المسلسل الجديد 

عبر إحدى المنصات في العام المقبل )2022(؛ لذلك يجري تصوير العمل 
حاليا بوتيرة متسارعة، وسط إجراءات مشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا، 
حيث رصدت عدسات المصورين جاكسون وهو يتجول في موقع التصوير 

مرتديا كمامته طوال الوقت، التزامًا باإلجراءات 
 االحترازية من الفيروس. 

وكانت أكاديمية فنون وعلوم الصورة 
المتحركة المختصة بتوزيع جوائز األوسكار 

أعلنت في وقت سابق أنها بصدد 
تكريم ممثَلين بارزين من ذوي البشرة 

السمراء، هما صامويل جاكسون وداني 
غلوفر، إضافة إلى النجمة النرويجية ليف 

أولمان، التي طبعت معظم 
أفالم المخرج إنجمار 

 بيرغمان.
ويعرض حاليا في 

البحرين للنجم الكبير 
الجزء الثاني من تكملة 
 The Hitman›s“ فيلم

Bodyguard” الذي صدر 
العام 2017 وحقق نجاحا 

الفتا، والذي يحمل عنوان 
 The Hitman›s Wife›s“
Bodyguard”، وهو فيلم 

كوميدي من إخراج باتريك هيوز، 
وتأليف توم أوكونور وبراندون 

وفيليب ميرفي.

الراحـــل  العمـــالق  نجـــل  عبدالرضـــا،  بشـــار  كشـــف 
عبدالحســـين عبدالرضا أن هناك تنســـيقًا جرى بينه 
وبيـــن الهيئة العامـــة للترفيه، وذلـــك عندما كان في 
زيـــارة للمملكة العربية الســـعودية منذ شـــهر تقريبًا، 

بشأن تمثال الراحل الذي سيوضع في الرياض.
وأضـــاف عبدالرضـــا في تصريح للـــرأي الكويتية أن 
“التمثال ســـيكون بالحجم الطبيعـــي للفنان الراحل، 
أي بالطـــول واألبعـــاد ذاتهـــا”، موضحًا أنه ســـيوضع 
فـــي مكان مميـــز جدًا ورئيســـي في الريـــاض، وهي 
منطقة “البوليفارد”، وســـيعرض في موســـم الرياض 

الترفيهي.
وأضـــاف أن “التمثال مصنوع من مادة الســـيليكون، 
بمـــا أنـــه مـــن الصعـــب تصنيعـــه مـــن مـــادة الشـــمع، 
خصوصًا في األجواء الحارة لمنطقتنا، وتم تصنيعه 

فـــي ورشـــة عالميـــة فـــي إحـــدى الـــدول األجنبيـــة”، 
مشـــيرًا إلى أن “هناك مفاجآت أخرى ســـيتم اإلعالن 

عنها قريبًا.
وكانت “تغريدة” بلبل الخليج الفنان نبيل شعيل عبر 

حسابه في “توتير”، تعليقًا على ما نشره رئيس هيئة 
الترفيه الســـعودية المستشـــار تركي آل الشـــيخ من 
فيديو يخص موســـم الرياض المقبل والتحضيرات 
واالســـتعدادات لـــه فـــي منطقـــة البوليفـــارد، بوابـــة 
الكشـــف عـــن التمثـــال الـــذي يجـــري التحضيـــر لـــه. 
وكتب بوشـــعيل: “نشـــكر خادم الحرمين الشـــريفين 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد األمير 
محمد بن سلمان على ما يقدمونه للشعب السعودي 
والشـــعب الخليجي أجمع في موســـم الرياض، وهو 
موســـم كل الخليـــج”، ليأتيـــه الـــرد مـــن آل الشـــيخ: 
“تنورونا أبو شـــعيل... وباســـتغل كالمك هذا وأوري 
أهلي في الكويت لمحة للي نســـويه تقدير للغالين”، 
مرفقـــًا تعليقه بثـــالث صور لرأس التمثـــال المأخوذ 

عن صورة للعمالق الراحل.

ســـعود  عبدالعزيـــز  مؤسســـة  أصـــدرت 
البابطين الثقافية معجمها الشـــعري الرابع 
وهـــو “معجـــم البابطيـــن لشـــعراء العربيـــة 
فـــي بـــالد الهند”، ويضـــم تراجـــم وقصائد 
ألكثر من 300 شـــاعر فـــي 3 مجلدات، من 
تصنيـــف األســـتاذ بكليـــة اآلداب بجامعـــة 

الكويت عبدهللا القتم.
ويـــدور هذا المعجم حول الشـــعراء الذين 
غفل مؤرخو األدب العربي عن كثير منهم، 

ولم يتطرقوا إلى تراجمهم وأشعارهم.
وقال رئيس المؤسســـة الشاعر عبدالعزيز 
ســـعود البابطين: إن شـــعراء هـــذا المعجم 
وأصـــواًل،  َمواِطًنـــا  يختلفـــون  الشـــعري 
ومشـــاعرهم  محبتهـــم  فـــي  ويلتقـــون 
وأحاسيســـهم تجاه اللغـــة العربية والدين 
اإلســـالمي الحنيف، فمنهم مـــن هاجر من 
بعـــض األقطـــار العربية واســـتقر في مدن 

شـــبه القارة الهندية، ومنهم من كان آباؤه 
وأجـــداده قـــد هاجـــروا من أقطـــار الوطن 
العربـــي، أو بعـــض البلـــدان األخـــرى قبـــل 
قـــرون عديـــدة، وبعضهـــم من تلـــك البالد 

أصواًل. 
التـــي  المعاجـــم  أن  البابطيـــن  وأضـــاف 

ســـعود  عبدالعزيـــز  “مؤسســـة  أصدرتهـــا 
البابطيـــن الثقافية” ســـابًقا اشـــتملت على 
عدد من هؤالء الشعراء بعد اختيار نماذج 
محددة من أبياتهم الشعرية السليمة التي 

وردت فـــي المصـــادر المختلفة واســـتبعاد 
األبيات والقصائد التي شابتها اختالالت.

يذكر أن “معجم البابطين لشـــعراء العربية 
في بالد الهند” هو المعجم الشـــعري الرابع 
الـــذي تصدره مؤسســـة عبدالعزيز ســـعود 
البابطيـــن الثقافية، بعد “معجـــم البابطين 
للشـــعراء العـــرب المعاصريـــن”، و “معجـــم 
البابطيـــن لشـــعراء العربيـــة فـــي القرنيـــن 
“معجـــم  و  والعشـــرين”،  عشـــر  التاســـع 
البابطين لشـــعراء العربية في عصر الدول 

واإلمارات”.
كما أن المؤسسة تعمل في الوقت الجاري 
علـــى إصدار معجمين جديدين في الفترة 
المقبلـــة؛ وهمـــا “معجـــم البابطين لشـــعراء 
العربية مما قبل اإلســـالم إلى نهاية العصر 
لشـــعراء  البابطيـــن  “معجـــم  و  األمـــوي” 

العربية في العصر العباسي”.

الكشف عن تمثال عبدالحسين عبدالرضا في موسم الرياض الترفيهي

“البابطين الثقافية” تصدر “البابطين لشعراء العربية في بالد الهند”

إلطــاق  الفنيــة  واالستشــارات  لإلنتــاج  ايفينجــي  شــركة  تســتعد 
برنامــج Flash Bubbles مــع أســماء، والــذي ســيعرض عبر منصتي 
االنســتقرام واليوتيــوب، مــن تقديــم اإلعامية أســماء الشــيخ ومن 

إعداد ياسمين مفيد وشيماء عبدالكريم، وإشراف عيسى جاسم. 

علـــى  الضـــوء  سيســـلط 
الشـــخصيات التـــي تقـــف خلـــف 
الكواليـــس ولهـــا دور كبيـــر فـــي 
نجـــاح أي منتـــج إعالمـــي، مـــن 
خـــالل سلســـلة حلقـــات يتـــم بها 
اســـتضافة ضيـــوف لهـــم بصمـــة 
اإلعالميـــة  الوجـــوه  بظهـــور 
إذ  بأفضـــل صـــورة،  والمشـــاهير 
عـــدة  علـــى  البرنامـــج  يحتـــوي 
فقرات، منها: البطاقه التعريفية، 
علي الســـريع، أهـــل االختصاص، 
ســـؤال أو تعليـــق، وجهـــة نظـــر، 
حيث تناقش هذه الفقرات زوايا 
مختلفة من حياة العاملين خلف 
الكاميـــرا؛ لتعرفنا بهـــم عن قرب 
الوســـط  فـــي  صداقتهـــم  وعـــن 

الفني وخالفاتهم أيضًا .
 وفي النســـخه األولـــى للبرنامج 
ســـيتم اســـتضافة المصـــور على 

الرفاعي، المصـــور محمد فيفيد، 
خبيـــر التجميـــل محمد الشـــداخ 

والمصور خالد النشيط.
ويتشـــرف فريـــق عمـــل البرنامج 
باســـتضافه ضيـــوف شـــرف في 
كل حلقـــة من فنانين ومشـــاهير 
عـــرب، وهـــم: أحالم الشامســـي، 
حـــداد،  ديانـــا  نصـــري،  أصالـــة 
بلقيـــس فتحي، الدكتـــورة خلود 
وأمين، فوز الفهد، عهود العنزي، 
بثينـــه رئيســـي، زهـــراء عرفات، 
مريـــم  عبدالرحيـــم،  فاطمـــة 
حســـين، دنيا بطمـــة، حنان رضا، 
شـــيماء رحيمي، مريـــم بوكمال، 
ســـمر اإلماراتيـــه، أزهـــار حبيـــل، 
ســـبت،  شـــيالء  العنبـــري،  أمـــل 
أبرار ســـبت، في الشرقاوي، علي 
النعمانـــي، نيلـــة جناحـــي، بثينـــة 

الشوملي، بلوقر شوق.

إطالق برنامج FB مع أسماء على 
منصتي اليوتيوب واالنستقرام

 ال جاكسون في لندن من أجل
Secret Invasion 

عبدالعزيز سعود
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المنامة - المصرف المركزي

أعلـــن مصـــرف البحرين المركـــزي أنه تمت تغطيـــة اإلصدار رقم 
ISIN BH0009414P29( 1875( مـــن أذونات الخزانة الحكومية 
الشـــهرية التـــي يصدرهـــا مصـــرف البحريـــن المركـــزي نيابة عن 
حكومـــة مملكـــة البحرين.  وتبلـــغ قيمة هذا اإلصـــدار 35 مليون 
دينار لفترة اســـتحقاق 182 يوًما، تبدأ فــــي 29 أغســـطس 2021 

وتنتهي في 27 فبراير 2022، وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه 
األذونات 1.49 % مقارنة بسعر الفائدة 1.51 % لإلصدار السابق 
بتاريـــخ 1 أغســـطس 2021. وبلـــغ معدل ســـعر الخصـــم 99.254 
%، وتم قبول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقـــع 99.240 %. علًما أنه 
قـــد تمـــت تغطية اإلصـــدار بنســـبة 278 %. وبلغ الرصيـــد القائم 

ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

%  1.5 عــلــيــهــا  ــدة  ــائـ ــفـ الـ ــر  ــع س مـــعـــدل  ــغ  ــل ب

35 مليون دينار ألذونات الخزانة الشهرية

المنامة - بورصة البحرين

البحريـــن  مؤشـــر  أقفـــل 
األربعـــاء  أمـــس  العـــام 
 1,661.99 مســـتوى  عنـــد 
 14.43 وقـــدره  بارتفـــاع 
نقطة مقارنـــة بإقفاله يوم 

الثالثاء. 
المســـتثمرون  وتـــداول 
6.98 مليون ســـهم، بقيمة 
 1.53 قدرهـــا  إجماليـــة 
مليون دينـــار، تم تنفيذها 

صفقـــة،   157 خـــالل  مـــن 
إذ ركز المســـتثمرون تعامالتهم على أســـهم قطاع المـــال والتي بلغت 
قيمـــة أســـهمه المتداولـــة 1.21 مليـــون دينار، أي ما نســـبته 78.89 % 
مـــن القيمـــة اإلجمالية للتـــداول وبكمية قدرها 6.32 مليون ســـهم، تم 

تنفيذها من خالل 110 صفقات. 
وجـــاء البنك األهلي المتحد في المركز األول، إذ بلغت قيــــمة أســـهمه 
المتداولة 735.56 ألف دينار، أي ما نسبته 48.00 % من إجمالي قيمة 
األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 2.21 مليون سهم. أما المركز الثاني 
فكان للمؤسسة العربية المصرفية بقيمة قدرها 118.89 ألف دينار أي 
ما نســـبته 7.76 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 
951.57 ألـــف ســـهم.  وجـــاءت ألمنيـــوم البحريـــن )ألبا( بقيمـــة قدرها 
114.15 ألـــف دينار، أي ما نســـبته 7.45 % من إجمالي قيمة األســـهم 

المتداولة وبكمية قدرها 168.04 ألف سهم.

“البورصة”: تداول 6.98 مليون سهم بـ 1.5 مليون دينار
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أصول الطاقة أحد المبادرات العديدة التي تنظر فيها الشركة

“أفضــل بنك رقمي لألفراد” و “تطبيق للخدمات المصرفية’’ بالبحرين

“ألبا” تؤكد تمتعها بسيولة قدرها 166 مليون دوالر

“إلى’’ يحصد جائزتين مرموقتين من “جلوبال فاينانس”

علقت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، في إفصاح 
لها للمساهمين في بورصة البحرين، على الخبر 
المتداول بشـــأن خطة لبيـــع أصول الطاقة لديها 
لتحســـين الســـيولة أمس األول، إذ أشـــارت إلى 
أنه على عكس ما ورد في الخبر حول إصدارات 
السيولة للشـــركة، فقد بلغ المركز النقدي لشركة 
ألبا فـــي 30 يونيو 2021 مـــا قيمته 166 مليون 
دوالر )62.4 مليـــون دينـــار بحريني( مقابل 118 
مليـــون دوالر )44.4 مليون دينـــار بحريني( كما 
في 31 ديســـمبر 2020 - أي بارتفاع بنســـبة 41 
%؛ بســـبب األداء المالـــي المتميـــز للشـــركة في 
النصف األول مـــن العام 2021 مع تحقيق أعلى 

ربح على اإلطالق بلغ 385 مليون دوالر )144.8 
مليـــون دينـــار بحرينـــي( فـــي تاريـــخ الشـــركة، 
وأعلـــى هامـــش “EBITDA” علـــى اإلطـــالق بلـــغ 
33 %، وهـــو أعلـــى معدل إنتـــاج على اإلطالق، 
773,887 طًنـــا مترًيا، إضافة إلى أعلى مبيعات 
قيمـــة مضافـــة على اإلطـــالق بنســـبة 64 %، إذ 

ساهمت جميعها في األداء المالي القوي لشركة 
ألبا في النصف األول من العام 2021.

وفيمـــا يتعلـــق بمـــا تم اإلبـــالغ عنه ببيـــع أصول 
الطاقة الخاصة بها، تقوم “ألبا” بمراجعة خططها 
االســـتراتيجية لألعمـــال بشـــكل دوري ويعتبـــر 
العـــرض العرضي ألصول الطاقة أحد المبادرات 
العديـــدة التـــي تنظر فيها الشـــركة. وتأخذ “ألبا” 
التزاماتهـــا المتعلقة باإلفصاح على محمل الجد 
عنـــد القيـــام بذلـــك على هـــذا النحـــو، مؤكدة أن 
بياناتها الخاصة ســـوف تستند دائًما إلى حقائق 
راســـخة وليـــس علـــى تكهنـــات وافتراضات من 

أطراف ثالثة.

حصـــد بنك “إلـــى’’ - البنـــك الرقمي 
األسرع نمًوا في البحرين والمتوافر 
عبـــر الهواتف الذكيـــة فقط والتابع 
لبنـــك ABC – جائزتين مرموقتين 
وهمـــا “أفضـــل بنك رقمـــي لألفراد” 
وجائـــزة ‘’أفضل تطبيـــق للخدمات 
المصرفيـــة عبـــر الهواتـــف الذكية’’ 
فـــي البحريـــن، وذلـــك فـــي خضـــم 
الجولـــة األولـــى من جوائـــز أفضل 
البنـــوك العالميـــة الرقميـــة لألفـــراد 
فـــي الشـــرق األوســـط لعـــام 2021 
المقدمـــة مـــن قبـــل مجلـــة جلوبال 
فاينانـــس. وتعد هاتـــان الجائزتان 
دليـــاًل علـــى أن اســـتراتيجية “إلى” 
المرتكـــزة  الرقمـــي  التطويـــر  فـــي 
علـــى آراء واحتياجات العمالء قد 
أحدثت ثورة في ساحة الخدمات 
المصرفيـــة لألفـــراد فـــي البحريـــن 

والمنطقة. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وقـــال 
ورئيـــس   ABC بنـــك  لمجموعـــة 
المجلـــس االستشـــاري لبنـــك “إلى” 
تلقـــي  “يســـعدنا  الوعـــري  صائـــل 
هـــذا التكريـــم المميـــز مـــن إحـــدى 
فـــي  الموثوقـــة  المنصـــات  أكثـــر 

نحـــن  العالمـــي.  المالـــي  المجتمـــع 
نعـــزو هـــذا التكريـــم إلـــى التفانـــي 
واإلخـــالص والعمل الجـــاد ألولئك 
الذيـــن يعملـــون بال كلل مـــن خلف 
الكواليس لجعل بنك “إلى” العالمة 
التجاريـــة المبتكـــرة والديناميكية 
التـــي أحدثت ثـــورة اســـتراتيجية 

في العمل المصرفي كما نعرفه”. 
وقال الرئيس التنفيذي لبنك “إلى” 
محمـــد المعـــراج “لقـــد أحـــدث بنك 
“إلى” تأثيًرا كبيًرا على المجتمع، إذ 
نجح البنك في توفير الحل األمثل 
الحتياجـــات الخدمـــات المصرفية 
غير التالمســـية فـــي البحرين، ولم 
بتقديـــم مجموعـــة  البنـــك  يكتـــِف 
مـــن األدوات الماليـــة لألفـــراد فـــي 
متنـــاول أيديهـــم فحســـب، بل قام 
البنـــك بتحفيز الشـــمول المالي في 
البحريـــن. ويعـــد الفـــوز بجائزتيـــن 
فاينانـــس  جلوبـــال  منصـــة  عبـــر 
بمثابـــة إنجاٍز مهـــٍم نفخر به، إذ إنه 
يمثـــل شـــهادة على أســـلوب العمل 
الجماعي والتزامنا بهدفنا المتمثل 
في االرتقـــاء بالتجربـــة المصرفية 

في البحرين”.

بغداد - األناضول

العراق: فصل عمليات 
“بي بي” في “حقل 

الرميلة” النفطي

وافق مجلس الوزراء العراقي، على 
“بي  بتروليوم  بريتش  شركة  خطة 
بي” البريطانية، لفصل عملياتها في 
“حقل الرميلة” النفطي العمالق إلى 
شركة قائمة بذاتها. وتمتلك “بي بي” 
حاليا في الحقل حصة تشغيلية تبلغ 
الــبــتــرول  شــركــة  وتمتلك   ،%  47.6
 46.4 “بتروشاينا”  الصينية  الوطنية 

%، مقابل 6 % للحكومة العراقية.

متى تأسست المجموعة؟ ومن مؤسسها؟

- تأسست الشركة على يد المرحوم عبدالكريم بن 
أحمد األنصاري )طيب هللا ثراه( في العام 1918.  

ما األنشطة التي بدأت فيها الشركة؟

- بدأت المجموعة في العمل بمزاولة تجارة المواد 
الغذائية، والتداول في العقارات حتى العام 1973. 
وخـــالل تلـــك الفتـــرة فتحـــت المجموعة مؤسســـة 
األنصـــاري لألثـــاث واإلنـــارة والديكـــور فـــي الخبر 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية العـــام 1964، وذلـــك 
بمساندة من ابنه المرحوم بإذن هللا تعالى عبدهللا، 
الذي افتتح بدوره شـــركة األنصاري لإلنارة معنية 
باســـتيراد أجهزة اإلنارة والثريات والكريستال من 
شـــركة سواروسكي النمســـاوية ومن دول أوربية، 
Gu- )ثم افتتحت المجموعة بالشـــراكة مع شـــركة 

cci( اإليطاليـــة فـــي مجـــال الكماليـــات والموضـــة، 
األلمانيـــة  المصانـــع  معظـــم  المجموعـــة  ومثلـــت 

واإليطالية.
ثـــم توجهـــت المجموعـــة إلـــى اســـتثمارات محلية 
اهتماًمـــا خاًصـــا حيـــث  للصناعـــة  ودوليـــة، وكان 
أنشـــأت المجموعة مصنـــع البحريـــن للمفارش في 
العـــام 1972، والذي زود البحريـــن والخليج ودول 
أوربية والواليـــات المتحدة األميركية، وســـاهمت 
المجموعـــة فـــي تحويل الخبرة إلى ســـلطنة عمان 

ودول عربية أخرى.

ما مشروعات المجموعة المستقبلية؟

- ســـتواصل المجموعـــة االســـتثمار فـــي العقـــارات 
والطاقة المستجدة وتدوير المخلفات والصناعات 

التحويلية.

المحـــرر االقتصــادي

م نبذة عن شــركات وطنية أتّمت 50 ســنة فأكثر تقديًرا لمساهماتها في االقتصاد الوطني  زاوية أســبوعية تقدِّ
وبهدف التعريف والترويج لها وتسهيل التواصل والتعاون معها.

تعــد مجموعــة األنصــاري مــن المؤسســات الرائدة في مملكــة البحرين التي تأسســت في العــام 1918 على يد 
المرحوم عبدالكريم بن أحمد األنصاري. وتنشر “البالد” نبذة عن المجموعة وأعمالها ومشروعاتها المستقبلية، 

من خالل أسئلة وجهت للقائمين على المجموعة فإلى نص الحوار: 

مجموعــة األنصــاري 
تأسست سنة 1918

مبنى مجموعة األنصاري ، شارع المعارض 244 ، طريق المنامة رقم 18 ، مجمع 321.

Alansari Group Building ,Exhibition Avenue 244, Manama Road no.18, Block 321

alansari@alansarilighting.com - baalyoz@gmail.com :البريد االلكتروني

وسائل االتصال: 17715100.

عنوان الشركة:

االبتكار في رسـائل االحتيال
بأفـــراد  ترتقـــي  إيجابيـــة  مبـــادرات  لالبتـــكارات  أن  كمـــا   
ومؤسســـات ومجتمعـــات، كذلك لها مبادرات ســـلبية تهدم 
كل ذلـــك، وإن كانـــت االبتكارات اإليجابية أكثر دون شـــك 
سواء من حيث القيمة التي تضيفها أوالتطور الذي تقوده 
أوتخفيـــض التكلفـــة التي تنتـــج عنها، إال أن الســـلبية منها 
وإن قلـــت قـــد تكون ضـــارة ومكلفـــة، ومنها اســـتخدامات 
الـــذكاء االصطناعـــي بشـــكل ســـلبي وُمضـــر يلقـــي بظالله 
علـــى المســـتخدم الذي وثـــق بالتقنية أو بالنظـــام. من تلك 
االســـتخدامات السلبية الضارة، رســـائل االحتيال الصادرة 
مـــن تقنية الـــذكاء االصطناعـــي والتي قد تصل لمستــــوى 

متقـدم ال ُيمكن متلقيها من تمييزها عن رسائل البشر. 
فلطالمـــا مثلـــت قـــدرة الـــذكاء االصطناعـــي المســـتخدمة 
فـــي معالجـــة اللغـــات الطبيعيـــة قلًقـــا للعلمـــاء مـــن حيـــث 
اســـتخدامها في صياغة محتوى رسائل البريد اإللكتروني 
االحتياليـــة وبجـــودة عاليـــة ال تتميـــز عـــن مثيالتهـــا مـــن 
رســـائل البشـــر. ومما زاد ذاك الهاجس هـــو إمكانية اعتماد 
المحتالين مســـتقباًل على أنظمة الذكاء االصطناعي فضاًل 
عـــن الخدمات المتوافرة بالســـوق وبأســـعار زهيـــدة، ما قد 
ُيساهم في صياغة رسائلهم االحتيالية كرسائل التصيـُد. 

وأثنـــاء فعاليات مؤتمـــر “Black Hat and Defcon”، الذي 
ُعقـــد فـــي 31 يوليـــو حتـــى 5 أغســـطس 2021 بالواليـــات 
المتحـــدة األميركيـــة، عرض فريق تابـــع للوكالة الحكومية 
للتكنولوجيـــا بســـنغافورة نتائج تجربـــة عملية تم تنفيذها 
لهـــذا الغـــرض، وقد اعتمدت التجربة على إرســـال رســـائل 
تصيـــد عبـــر البريـــد اإللكترونـــي، وهـــي مـــن أشـــهر أنـــواع 
هجمـــات االختـــراق، وقـــد احتـــوت الرســـائل رابًطـــا ضـــاًرا 
وهدفت لدفع المتلقي للضغط عليه، حيث تم إرسال ذات 
الرســـائل لشـــريحة ُتقارب 200 شـــخص. وقد ُكتبت بعض 

الرســـائل من قبـــل أعضاء الفريق وبعضهـــا اآلخر ُكتب من 
جانـــب تقنيـــة الذكاء االصطناعـــي. طبًعا لم تُكـــن الروابط 
المتضمنة بالرسائل مضرة، لكنها كانت تقيس مدى تفاعل 
المتلقي مع هكذا رســـائل وتعكس لفريق العمل عدد مرات 

الضغط عليها. 
المفاجـــأة كانت نجاح الرســـائل المكتوبـــة من جانب تقنية 
الـــذكاء االصطناعـــي فـــي تحقيـــق عـــدد أكبـــر مـــن مـــرات 
الضغـــط على الرابط المخـــادع مقارنة بالرســـائل المكتوبة 
من البشـــر وبنســـبة عاليـــة. ذلك ُيدلـــل علـــى أن المحتالين 
متكاملـــة  أنظمـــة  لتطويـــر  مســـتقباًل  يحتاجـــون  ال  قـــد 
لعمليـــات االحتيال، فبإمكانهم اســـتغالل برمجيات الذكاء 
االصطناعـــي المطـــَورة مســـبًقا الســـتغاللها فـــي عمليـــات 
االحتيال دون الحاجة لقدرات شخصية لتطوير برمجيات 
خاصـــة أو مـــا شـــاكل، فضاًل عـــن أنـــه بإمكانهم اســـتخدام 
Ope- “نمـــاذج الـــذكاء االصطناعي مفتوحة المصـــدر مثل 

nAI”، علما أنه من خالل التجربة المشار لها استخدم فريق 
العمـــل نموذجا مـــن نماذج “OpenAI”، إلـــى جانب اعتماده 
علـــى تقنيـــات ذكاء اصطناعي أخرى متاحـــة، وكانت هذه 
التقنيات ُتســـهل فهم وتحليل الشخصيات المستهدفة في 
التجربـــة من أجل تســـهيل عمليـــة االحتيال عليها ليســـهل 

خداعها. 
ال شـــك أن تلـــك النتائـــج المفزعـــة واألرقـــام المؤثـــرة لهذه 
التجربة تحتاج لتكرارها على شريحة أكبر من األشخاص 
النتائـــج وتحليالتهـــا وبنـــاء  فـــي  للتوُســـع  المســـتهدفين، 
توصيات موثوقة يرتكز عليها األفراد والشركات المحتمل 
اســـتهدافهم مـــن جهـــة، وُتنبــــه الجهـــات المعنيـــة باألمـــن 
الســـيبراني مـــن جهـــة أخـــرى لتكثيـــف حمالتهـــا التوعوية 

وأنظمة الحماية.

نبيل آل محمود

 المحرر االقتصادي

المنامة - بنك “إلى”

صائل الوعريمحمد المعراج



“البحرين الطبية”: “اعتالل الكلى” بمرحلة ما قبل السكري

نشــر موقــع قاعــدة البيانــات العلميــة PubMed دراســة تم إجراؤهــا بقيادة البروفيســور ســتيفن أتكين، 
رئيس كلية الدراسات العليا والبحوث في الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا- جامعة البحرين الطبية 
)RCSI Bahrain( بالتعــاون مــع زمــالء دولييــن؛ بهــدف تحديد إذا يمكن اكتشــاف اعتالل الكلى الســكري 
لدى األفراد في مرحلة ما قبل السكري )pre-diabetes(. وتم استناد الدراسة على تحليل نتائج 20,158 
Na- 7 أعوام )2011 - 2018( وُنِشــرت في قاعدة بيانات  مشــارًكا في دراســة اســتقصائية تمت على مدار

tional Health and Nutrition Examination Surveys )NHANES( بالواليات المتحدة األميركية.

هـــذه  مـــن  الرئيـــس  الهـــدف  كان 
الدراســـة هـــو تحديـــد مـــا إذا كان 
 )HbA1c( الهيموغلوبين الســـكري
الـــدم  - وهـــو متوســـط جلوكـــوز 
فـــي  اســـتخدامه  ويتـــم  )الســـكر( 
 - الســـكري  مـــرض  تشـــخيص 
ينعكـــس فـــي زيادة مـــرض الكلى 
لدى األفراد الذين لديهم مســـتوى 
HbA1c أقـــل مـــن 6.5 %. ويتـــم 

الكشف عن اعتالل الكلى السكري 
عـــن   )Diabetic Nephropathy(
طريـــق قياس مســـتوى األلبومين 
ف بأنه نسبة  في البول، والذي ُيعرَّ
األلبوميـــن - الكرياتينيـــن البولـــي 
)UACR( أعلى من 30 مجم/جم.

أن  الدراســـة  نتائـــج  وأظهـــرت 
الســـكري  الكلـــى  اعتـــالل  تطـــور 
المرضـــى  تشـــخيص  قبـــل  بـــدأ 

Type 2 Dia- الســـكري  )بمـــرض 
أن  النتائـــج  بّينـــت  كمـــا   ،)betes
التطـــور لـــدى األفراد فـــي مرحلة 
ما قبل السكري ُوجد عندما كانت 
تتـــراوح مســـتويات HbA1c مـــن 
5.8 % إلـــى 6.5 %. وعلى الرغم 
مـــن أنـــه لـــم يتـــم تحديـــد نســـبة 
محددة لمســـتويات HbA1c التي 
يبدأ فيها اعتالل الكلى الســـكري، 

إال أن الدراســـة وجـــدت أنـــه يبدأ 
في مرحلـــة ما قبل الســـكري وأن 
معدلـــه يـــزداد كلمـــا اقتربـــت مـــن 

التشخيص بمرض السكري.
“مـــع  أتكيـــن  البروفيســـور  وقـــال 
ارتفـــاع معـــدالت اإلصابـــة بمرض 
الســـكري في جميع أنحـــاء العالم، 
تســـلط هذه الدراسة الضوء على 
لألفـــراد  الكلـــى  فحـــص  أهميـــة 
الســـكري،  بمقدمـــات  المصابيـــن 
القابليـــة  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
علـــى  تعتمـــد  بالمـــرض  لإلصابـــة 
عوامـــل مختلفـــة إال أن الفحـــص 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  المبكـــر 
تطـــور  تقليـــل  فـــي  سيســـاهم 

المرض”.
وتأتـــي هـــذه الدراســـة فـــي ضوء 
الوفيـــات  معـــدل  خفـــض  أهميـــة 
غيـــر  األمـــراض  عـــن  الناتجـــة 

المعديـــة )األمـــراض المزمنة مثل 
أمراض القلب والسكتة الدماغية 
بمقـــدار  والســـكري(  والســـرطان 
الثلث من خـــالل الوقاية والعالج 
وتعزيـــز الصحـــة النفســـية والتي 
تعتبـــر بنـــدا تحـــت أحـــد أهـــداف 
التنميـــة المســـتدامة المتمثلة في 
تحقيـــق الصحـــة الجيـــدة والرفاه 
)الهـــدف 3( التـــي حددتهـــا األمـــم 

المتحدة.
نـــدرك  البحريـــن،   ”RCSI“ فـــي 
أهميـــة البحـــث المســـتمر لتعزيـــز 
رعاية المرضى وكذلك المساهمة 
فـــي نشـــر الوعـــي حـــول التدابير 
الوقائيـــة لتحســـين حيـــاة األفراد 

في البحرين وخارجها.

ستيفن أتكين
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

ستتم استضافة مسابقة أفضل مبتكر في مجال التكنولوجيا النهائية 
فــي البحريــن على شــبكة اإلنترنت يوم األربعاء الموافق 25 أغســطس 
2021، مــن أجــل تتويــج أفضــل المبتكريــن في مجــال التكنولوجيا في 
المملكــة، المهّيئيــن ليصبحــوا عمالقــة الغــد فــي مجــال التكنولوجيــا. 
أطلقت شركة “كي بي إم جي” مسابقة المبتكر في مجال التكنولوجيا 
التــي يتوالهــا قســم خدمــات المؤسســات الخاصــة فــي الشــركة، بعــد 
النجــاح الــذي حصدته مســابقة الرائد األفضل في مجــال التكنولوجيا 
 Echo فــي بريطانيــا، التــي منحــت جوائــز لجهات ُتعنــى باالبتــكار مثل

 .What3Wordsو Health

وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال هاريـــش 
قســـم  فـــي  الشـــريك  جوبينـــاث 
خدمـــات المؤسســـات فـــي شـــركة 
“كـــي بـــي إم جـــي” فـــي البحريـــن 
مســـابقة  عـــن  اإلعـــالن  “يســـعدنا 
مجـــال  فـــي  مبتكـــر  أفضـــل 
التكنولوجيا النهائية في البحرين. 
أظهرت لنا جائحة فيروس كورونا 
المســـتجد ضـــرورة اعتمـــاد ودمج 
مـــا نفعلـــه.  فـــي كل  التكنولوجيـــا 
كمـــا أن التقـــّدم التكنولوجي الذي 
يشـــهده العالـــم مـــن حولنـــا يـــؤدي 
حتًما إلـــى الحاجـــة لتطوير حلول 
مبتكـــرة ترتقي لتوقعـــات العمالء 
وتمّكـــن  احتياجاتهـــم،  وتلبـــي 
المؤسســـات مـــن المحافظـــة على 
والتنافســـية  النمـــو  مســـتويات 

المناسبة”.
النهائيـــون  ســـيحظى المشـــاركون 
مـــن  كواحـــدة  تقديرهـــم  بفرصـــة 
أنجـــح جهـــات االبتكار فـــي مجال 
البحريـــن.  فـــي  التكنولوجيـــا 
التـــي يقدمهـــا  الحلـــول  ســـنعرض 
المشـــاركون على لجنـــة مؤلفة من 
الحّكام المرموقيـــن الذين يمثلون 
مؤسســـات  أهـــم  مـــن  مجموعـــة 
مملكة البحرين، إضافًة إلى خبراء 
مجال من شركة “كي بي إم جي”.

وســـيتم اإلعالن عن الجهة الفائزة 
بالمسابقة في 26 أغسطس 2021. 

وســـتحظى الشركة الفائزة بفرصة 
العمـــل  ســـوق  علـــى  االنكشـــاف 
والترويج لنفسها عبر إدراجها في 
“تقرير الفائزين” والمواد اإلعالمية 
الصادرة في هذا اإلطار عن شركة 
“كـــي بـــي إم جـــي”. إن الجهة التي 
ســـتفوز بالمســـابقة فـــي البحريـــن 
األخـــرى،  الـــدول  مـــن  كل  وفـــي 
ســـتتأهل للمشـــاركة فـــي مســـابقة 
المبتكـــر فـــي مجـــال التكنولوجيـــا 
حـــول العالـــم التـــي ســـُتنّظم فـــي 
مؤتمـــر قمة الويـــب 2021 المنعقد 
نوفمبـــر  شـــهر  فـــي  لشـــبونة  فـــي 
تقديـــر  ســـيتم  بحيـــث  المقبـــل، 
الجهات المشـــاركة على المســـتوى 

العالمي.

“كي بي إم جي” تطلق مسابقة 
أفضل مبتكر في التكنولوجيا

10 عمالء يحصدون 100 ألف دينار من حساب “الهيرات”
وسبتمبر ألغــســطــس  فــائــزا   20 ينتظر  والــحــظ  ــو..  ــي ــول ي لــشــهــر 

كشف بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المالية 
والمصرفية في البحرين، أن عشرة من عمالئه المودعين في حساب 
التوفيــر الفريــد “الهيــرات” فازوا بمئة ألف دينار، وبواقع عشــرة آالف 
دينار لكل فرد منهم، وذلك ضمن جوائز صيف هذا العام لشهر يونيو. 

يذكـــر أنـــه وحتـــى اآلن تـــم منـــح 
 100,000 بقيمـــة  كبـــرى  جائـــزة 
دينار، وعشر جوائز بقيمة 10,000 
دينار لكل منها خالل شـــهر يونيو، 
فيما ال يزال الحظ ينتظر عشرين 
فائـــزا آخـــر مـــن مودعـــي الهيرات 

لشهر أغسطس وسبتمبر.
ـــن البنـــك أن الفائزين العشـــرة  وبيَّ
علـــى  حصلـــوا  قـــد  يوليـــو  لشـــهر 
مبلـــغ عشـــرة آالف دينـــار بحريني 
لـــكل منهم، وهـــم جـــواد الحوري، 
بدريـــة الوســـطي، خليـــل مالبس، 
تهاني صالح، فاطمة العالي، خالد 
مشائي، ســـيد يوسف سيد جالل، 
نـــادر الحايكـــي، عليـــاء عبـــد هللا، 

ومريم عبدالجبار. 
وقـــد جـــرى االتصـــال بهـــم جميًعا 
الســـحب  إجـــراء  بعـــد  مباشـــرة 

وزفت األخبار السارة لهم.
وجـــرى إجراء الســـحب في الرابع 

مـــن أغســـطس الجـــاري بحضـــور 
الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة بنك 
البحريـــن والكويـــت عبـــد الرحمن 
لقســـم  العـــام  والمديـــر  ســـيف، 
الخدمات المصرفية لألفراد عادل 
سالم ورئيسة قسم التسويق ندى 
بوبشـــيت، وتحت إشـــراف وحدة 
وزارة  فـــي  المســـتهلك  حمايـــة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
ممثلـــة بشـــفيع البلوشـــي، إضافـــة 
الداخلـــي  التدقيـــق  ممثلـــي  إلـــى 
والتســـويق  الداخليـــة  والرقابـــة 
والخدمات المصرفية لألفراد في 

بنك البحرين والكويت.
وقد أعرب عادل ســـالم عن تهاني 
البنـــك لجميع الفائزيـــن، وقال في 
تصريح له بهذه المناسبة “أردنا أن 
نقـــدم لعمالئنا هـــذا الصيف فرًصا 
أكبـــر للفـــوز مـــع الهيـــرات وتقديم 
جوائـــز ذات قيمـــة كبيـــرة، إضافة 

تقديـــم جوائـــز  ذلـــك قررنـــا  إلـــى 
نقديـــة وفيـــرة اعتباًرا مـــن يونيو 
حتى سبتمبر بقيمة إجمالية تقدر 

بنصف مليون دينار بحريني”.
فيمـــا قالـــت فاطمة العالـــي، وهي 
من بيـــن الفائزيـــن العشـــرة الذين 
حصل كل منهم على عشـــرة آالف 
منـــذ  والعميلـــة  بحرينـــي،  دينـــار 
ســـنوات طويلة مع بنـــك البحرين 
والكويـــت إن نبأ فوزهـــا بالجائزة 
كان مفاجـــأة ســـارة لـــم تتوقعهـــا 

إطالقـــا، معربـــة عن شـــكرها لبنك 
البحريـــن والكويـــت علـــى الرعاية 

والتميز الذي يخص به عمالئه.
مـــن جانبـــه قـــال والد الفائـــز خالد 
مشـــائي، وهـــو أصغـــر الفائزين إن 
بمبلـــغ عشـــرة آالف دينـــار  الفـــوز 
بحريني أنه أمر يكاد يشبه الحلم، 
وأضـــاف “فضـــال عـــن تميـــز بنـــك 
البحرين والكويـــت في الخدمات 
المالية والمصرفيـــة التي يقدمها، 
واالهتمـــام الكبيـــر بعمالئـــه، يأتي 
حســـاب الهيـــرات ليشـــكل إضافة 
نوعيـــة مـــن شـــأنها تغييـــر حيـــاة 
لألفضـــل.  العمـــالء  مـــن  العديـــد 
وأضاف أنه ســـيتم ايداع األموال 

في حساب مدخرات خالد”.
هذا وال يزال أمـــام 20 مودعا في 
حســـاب الهيرات من بنك البحرين 
والكويـــت فرصـــة الفوز بعشـــرين 
جائزة نقدية قيمة كل منها عشرة 
موزعـــة  بحرينـــي،  دينـــار  آالف 
مناصفـــة علـــى شـــهري أغســـطس 
الجـــاري وســـبتمبر المقبل، وصوال 
إلى الســـحب على الجائزة الكبرى 

في نهاية العام.

المجلس ترجم رؤية الملك لمشــاريع تعزز ريــادة “البحرينية”

“المصارف” ُتهنئ قرينة العاهل 
بذكرى تأسيس “األعلى للمرأة”

رفعــت جمعيــة مصــارف البحريــن أســمى التهانــي والتبريكات إلى حضــرة صاحب الجاللة الملك وصاحب الســمو الملكي ولــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المجلس األعلى للمرأة، وثمنت الجمعية عاليا بهذه المناسبة الجهود الطيبة التي تبذلها 
قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة؛ من أجل دعم تقدم المرأة 

البحرينية في مختلف المجاالت وعلى جميع المستويات.

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
إن  يوســـف  عدنـــان  الجمعيـــة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة تمكـــن 
برئاســـة قرينة العاهل من ترجمة 
رؤيـــة جاللـــة الملك إلى مشـــاريع 
وخطط وبرامج عززت من ريادة 
المرأة البحرينية وفتحت المجال 
واســـعا أمـــام رفع مســـاهمتها في 
نهـــوض وازدهـــار مجتمعهـــا، بمـــا 
فـــي ذلك مســـاهمتها البـــارزة في 

القطاع المالي والمصرفي.
وأضاف يوســـف فـــي تصريح له 
بهذه المناســـبة أن مـــرور عقدين 
علـــى تأســـيس المجلـــس األعلى 
وطنيـــة  مناســـبة  يمثـــل  للمـــرأة 
مهمة لتسليط الضوء على نجاح 
والسياســـات  االســـتراتيجيات 
التي ترسمها سموها لتقدم المرأة 
ليس على مستوى البحرين فقط، 
العربـــي،  المســـتوى  علـــى  وإنمـــا 
وصوال للعالمية، مؤكدا أن مملكة 
البحريـــن تفخـــر بتطبيـــق جملـــة 
والتشـــريعات  السياســـات  مـــن 
واإلجـــراءات التـــي تضمـــن عدم 

التمييز ضد المـــرأة على مختلف 
فـــي  المســـاواة  مثـــل  األصعـــدة 
األجـــور  وفـــي  التعليـــم  فـــرص 
الحصـــول  امتيـــازات  وضمـــان 
علـــى إجـــازات الحمـــل واألمومة 
وساعات الرضاعة وغير ذلك من 

الحقوق األساسية للمرأة.
مـــن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي 
أن  القاســـم  وحيـــد  للجمعيـــة 
الـــذي  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 

انبثـــق عـــن رؤيـــة ثاقبة مـــن لدن 
صاحـــب  حضـــرة  البـــالد  عاهـــل 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، جاء تجســـيدا حقيقيا 
لمشـــروع جاللتـــه اإلصالحي في 
دعـــم المـــرأة البحرينيـــة، منوهـــا 
بقـــدرة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
برئاســـة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
علـــى  المفـــدى  العاهـــل  قرينـــة 
ترجمة هـــذه الرؤيـــة الملكية من 

خالل خطط ومشاريع ومبادرات 
نجحت في تفعيل قدرات المرأة 
البحرينيـــة علـــى مدى العشـــرين 
عاما الماضية وزيادة مســـاهمتها 

في مسيرة االزدهار الوطني.
وأكد القاســـم أن تجربـــة القطاع 
فـــي  البحريـــن  فـــي  المصرفـــي 
مســـاهمة  نســـبة  ورفـــع  دعـــم 
المـــرأة تعـــد مثـــاالً يحتـــذى لـــدى 
القطاعـــات كافـــة، مشـــيرا إلى أن 
ذلـــك يأتي انســـجامًا مع تطلعات 
وأهداف المجلـــس األعلى للمرأة 
فـــي إتاحـــة الفرصة أمـــام المرأة 
إلثبـــات وجودها المهنـــي بكفاءة 
عاليـــة فـــي مختلـــف القطاعـــات، 
الفتـــا إلـــى أن حضور المـــرأة في 
القطـــاع المصرفي لـــم يعد مجرد 
إثبـــات وجود أو دليـــل على عدم 
التمييز ضدها، وإنما غدت المرأة 
مساهم أساسي في القوة العاملة 
في هـــذا القطـــاع بعـــد أن أثبتت 
جـــدارة كبيرة وقدرة على تحمل 

المسؤولية والنهوض بها.

ــا والـــبـــحـــوث ــي ــل ــع ــة الـــــدراســـــات ال ــي ــل ــس ك ــيـ نـــتـــائـــج دراســـــــة بـــمـــشـــاركـــة رئـ

عادل سالم

وحيد القاسم عدنان يوسف

هاريش جوبيناث

إلكترونيا األربعاء 25 أغسطس 
واعالن الفائز الخميس
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جوالت بالهليكوبتر تكشف سحر العال في السعودية
تظهــر المناظــر الطبيعيــة الفريــدة للعــا ثــاث فتــرات 
جيولوجيــة متميــزة تعــود إلــى نحــو ألــف مليــون عــام 
مضــت. وبينمــا يتمتــع علمــاء اآلثــار والجيولوجيــون 
بفرصــة التحليــق فوق العا كجزء من عملهم لفهم هذا 
التاريــخ وتوثيقــه، يمكــن لــزوار العــا اآلن االســتمتاع 
بتنــوع المعالم األثريــة والمناظر الطبيعيــة بالمحافظة 
مــن خــال القيــام بــأول جــوالت هليكوبتــر ترفيهيــة 

بالمملكة العربية السعودية.
تتوفــر رحــات الهليكوبتــر بســعر 750 ريــاال ســعوديا 
للشــخص الواحــد وتنّظم مرتين في اليوم. وتســتغرق 
الرحلة مدة قدرها 30 دقيقة وتغطي 7 مواقع رئيســة 
ذات أهميــة بمــا فــي ذلــك جبــل الفيــل الضخــم أشــهر 
تكويــن صخــري جيولوجي طبيعي فــي العا، والِحجر 
والعاصمــة  لليونســكو  العالمــي  التــراث  مواقــع  أحــد 
الحجــاز  حديــد  وســكة  النبطيــة  للحضــارة  الجنوبيــة 
واألعجوبة الهندســية الحديثة قاعــة مرايا، أكبر مبنى 
من المرايا العاكسة في العالم، حيث يتألأل مثل ألماس 
فــي الصحراء. تغطي العا مســاحة شاســعة تصل إلى 
22.561 كيلومترا مربعا، وتشــمل واحة خصبة وجباال 
شــاهقة مــن الحجر الرملي ومواقع تــراث ثقافي قديم 
يعــود تاريخهــا إلــى اآلالف من الســنين عندمــا حكمتها 
مملكتا لحيان واألنباط.  الموقع األكثر شهرة واعترافا 
فــي العــا هــو الِحجــر، وهــو أول موقــع تــراث عالمــي 

الِحجــر  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  فــي  لليونســكو 
هــي مدينــة قديمــة تبلــغ مســاحتها 52 هكتــارا، وكانت 
المدينــة الجنوبيــة الرئيســة للمملكــة النبطيــة وتتألــف 
مــن 111 مقبرة، الكثير منهــا محفوظة جيدا بواجهات 
متقنــة مقطوعــة من نتوءات الحجــر الرملي المحيطة 
بالمســتوطنة الحضريــة. تشــير األبحــاث الحالية أيضا 
إلــى أن الِحجــر كانــت البــؤرة االســتيطانية الجنوبيــة 
لألمبراطوريــة الرومانيــة بعــد غــزو الرومــان لألنبــاط 
العــام 106 م. العــا هــي أيضــا موطــن لحضــارة دادان 
دادان ولحيــان، وتعتبــر  القديمــة، وعاصمــة مملكتــي 
واحدة من أكثر مدن األلفية األولى قبل المياد تطورا 

في شبه الجزيرة العربية.

ــمــاء األحــافــيــر من  كــشــف عــل
جامعة كولورادو في بولدر أن 
مقارب  حجمه  ثديي  حــيــوان 
سمي  المنزلية،  القطط  لحجم 
بوحش  المكتشف  الــحــيــوان 

الهوبيت.
بين  مــن  هــو  الهوبيت  وحــش 
ثــاثــة مــخــلــوقــات قــديــمــة تم 
اكــتــشــاف أحــافــيــرهــا أخـــيـــًرا، 
وكــانــت مــوجــودة فــي أمريكا 
ــراض  ــ ــق ــ الـــشـــمـــالـــيـــة، بـــعـــد ان
الــديــنــاصــورات قــبــل نــحــو 66 
ــام.  أوضـــح تحليل  مــلــيــون عـ
ــوقــات  ــمــخــل ال أن  األحـــافـــيـــر 
األولــى  األســـاف  هــي  الثاثة 
مثل  الــظــلــف  ذوات  لــلــثــدّيــات 
الـــخـــيـــول والــفــيــلــة واألبـــقـــار 

وأفراس النهر.
هــذه  أن  الـــبـــاحـــثـــون  يــعــتــقــد 
الثدييات قد تكون من آكات 
الــلــحــوم؛ ألنــهــا طـــورت أسناًنا 
يمكنها طحن اللحوم والعظام، 
لــكــن مـــن غــيــر الــمــســتــبــعــد أن 

تكون آكات أعشاب أيًضا. 

أسالف الخيول 
كانوا بحجم القطط أعلنت إيفا لونغوريا انتهاءها من تصوير “فليمن هوت” أول أفامها كمخرجة والذي 

تســعى بواســطته لتكريم الجالية الاتينية. وقالت لونغوريا في بيان “أشــعر بالفخر 
الشــديد لقيادتي طاقم العمل كي نروي قصة جميلة يمكن للناس أن يروا أنفســهم 
فيهــا عبر هذه الشــخصيات والحصول على إلهام من الجمــال والموهبة المتناهية 
التي تحظى بها جاليتنا”. وأضافت “كان فريق العمل الرائع يذكرني يومًا بعد يوم 

أن مجتمعنا يتمتع بالذكاء واإلبداع والموهبة الفائقة”.
وســبق للونغوريــا أن شــاركت فــي إخــراج مسلســات مثــل )جيــن ذي فيرغــن( 
و)غرانــد أوتيــل(، لكــن هذه هي المرة األولــى التي تخرج فيها فيلمــًا. ويدور “فليمن 
هــوت” حــول قصــة ريتشــارد مونتانييث الذي اختــرع، وفقًا لروايتــه، )فليمن هوت 

تشيتوس( الوجبة الخفيفة الشهيرة، بينما كان يعمل في شركة )فريتو الي(.

النجمة إيفا لونغوريا ألول مرة خلف الكاميرا

أعلنت النجمة السورية ساف فواخرجي االنتهاء 
من تصوير أحداث الموسم الثاني من مسلسل 
“الكندوش” الذي من المقرر عرضه في رمضان 

2022، ليصبح أول األعمال الدرامية الجاهزة للعرض 
في الموسم الدرامي األبرز.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تعرضت موظفة )مصرية( بدبي 
أثنــاء  للقلــب  مفاجــئ  لتوقــف 
وجودهــا علــى رأس عملها، فتم 
نقلهــا إلــى قســم الطــوارئ فــي 
مستشفى خاص قريب من مقر 
العمــل، وتولــى فريق طبي عمل 
إنعــاش للقلب حتى عــاد ينبض 
الموظفــة  مــن جديــد، ودخلــت 
فــي حالــة غيبوبــة، وظلــت فــي 
ســاعة   36 المركــزة  العنايــة 
مــرة  الوعــي  تســتعيد  أن  قبــل 
أخــرى، لكــن بــدأت تعانــي بطئــًا 
فــي االســتيعاب وفقــدان ذاكرة 
جزئيــًا، وبلغــت كلفــة العاج 36 

ألف درهم.
”اإلمــارات  صحيفــة  وذكــرت 
اليــوم“ أن الطبيب طلب ســرعة 
إلــى مستشــفى حكومــي  نقلهــا 
لتركيــب جهــاز لتنظيــم ضربات 
القلب؛ إلنقاذ حياتها من الخطر، 

وتم إجراء العاج الازم لها.

المكونــات الغذائية للبطيخ هي 
مــا تجعلــه مفيــد لضغــط الــدم، 
وهــي الماء واأللياف وفيتامين 
ومجموعــة  ســي،  وفيتاميــن  أ 
األحمــاض األمينيــة التــي تعــزز 
النيتريــك،  أكســيد  مســتويات 
ولهــا دور فــي إرخــاء األوعيــة 
الــدم  الدمويــة وســهولة تدفــق 

خالها.
فــي  أخــرى  مكونــات  أن  كمــا 
البطيــخ هــي مــا تجعلــه فاعــا 
لخفــض الكوليســترول المرتفع، 
وهــي، مجموعــة مــن األحماض 
الدهنية األحادية غير المشــبعة 
والمتعــددة غيــر المشــبعة، التي 
تقلــل مســتويات الكوليســترول 
الضــار فــي مجــرى الــدم، وهــو 
شكل من أشــكال الكوليسترول 
الــذى يتراكــم داخل الشــرايين، 
اإلصابــة  خطــر  مــن  يزيــد  ممــا 
بنوبــة قلبيــة أو ســكتة دماغيــة 
مــن  طبيــة  دراســة  بحســب 

جامعة والية فلوريدا.

تعود للحياة بعد 
موت ١٠ دقائق

البطيخ لضغط الدم

فن العمارة اإلسامية بسلطنة عمان من تصوير “ربيع اليعقوبي”.

أعيد العمل مؤخرا بمراســم اســتبدال الحرس أمام قصر باكينغهام في لندن، 
وهو تقليد شهير في النظام الملكي البريطاني، وهي المرة األولى التي تقام 

منذ توّقفها بسبب انتشار الوباء.
وقــد أوقف هذا االســتعراض العســكري النابض بالحركــة والمقام عادة يوميا 
أمام القصر الملكي منذ قرابة ســنة ونصف الســنة؛ تفاديا لتجّمع المحتشدين 

في الموقع خال تدابير اإلغاق.
وأتــى الجنود ببّزاتهم ذات الســترات الحمراء وقّبعاتهم الشــهيرة المصنوعة 
من وبر الدببة من ثكنة ويلنغتون الواقعة بالقرب من القصر إلى مقّر الملكة 
لتوّلــي الحراســة محــّل زمائهم. وقال أندرو ســتوكز المســؤول عن الحامية 
والمكّلــف بتنظيــم هــذه الترتيبــات “انتظرنا طويــا وتطّلب األمــر الكثير من 

العمل والتحضير لنكون على هذا المستوى”.
وقــال المســؤول عــن الحاميــة “فــي األحــوال العادية يحتشــد قرابــة 20 ألف 
سائح؛ لمتابعة مراسم استبدال الحرس أمام قصر باكينغهام”. ورجعت هذه 
المراســم فــي يوليــو إلى قصر ويندســور، على بعد نحــو أربعين كيلومترا من 
لندن، حيث أمضت الملكة إليزابيث الثانية )95 عاما( فترة الحجر. وشــّكلت 

المراسم أّول تجربة من هذا النوع لجنود التحقوا بالجيش أخيرا.

عودة مراسم استبدال الحرس إلى قصر باكينغهام

ســيبدأ متجــر جوجــل بــاي بدايــة من العــام 2022 بعــرض تقييمات 
التطبيقــات بشــكل أكثــر تخصيًصــا، حيث يســتهدف عرض 

التقييمــات وفًقــا للموقــع الجغرافــي ونــوع الجهــاز 
المســتخدم. وتعــرض جوجــل تقييــم كل تطبيــق 
مــن  التقييمــات  جميــع  علــى  بنــاء  متجرهــا  علــى 

مهمــا  أي  بهــا،  المتاحــة  البلــدان  جميــع  فــي  الجمهــور 
اختلــف المــكان الجغرافــي أو نــوع الجهــاز يظهــر نفــس التقييم 

العــرض  تغييــر طريقــة  ســيتم   2022 فــي  لكــن  المســتخدمين،  لجميــع 
لتظهــر التقييمــات فــي كل مــكان بشــكل مختلف بحســب تقييمــات الجمهور في 

تلــك المنطقــة، كمــا أن اختاف نــوع الهاتف يعني ظهور تقييــم مختلف خصوصا وأن 
التقييمات ستظهر وفًقا للمستخدمين مع نفس النوع من الهاتف.

وقررت الشركة إجراء التغيرات على متجر جوجل باي؛ لتجنب أي حمات تقييمات 
ســلبية للتطبيقــات بشــكل أو بآخر، حيث ســبق وواجهت فيس بــوك تقييمات متدنية 

.Android Developers جًدا على تطبيقاتها المختلفة؛ بسبب سياستها بحسب

تقييم التطبيقات على “جوجل” بناء على المنطقة الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:53

 11:41 

03:10 

06:05

07:24 

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي moanes.almardi
@albiladpress.comرئيس التحرير

السنة الثالثة عشرة - العدد 4699 
الخميس 

26 أغسطس 2021 
18 محرم 1443


