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الحاصلون على التطعيم
1 سبتمبر 2021

مـــن المقـــرر أن تســـتأنف عمليات صـــرف المكافآت المخصصـــة للمتطوعين في 
الصفـــوف األمامية لمواجهة جائحـــة كورونا )كوفيد 19( بعـــد عمليات التدقيق 
التـــي تقـــوم فيهـــا وزارة الصحة فـــي كشـــوفات المتطوعين والمقـــرر أن تنتهي 
فـــي 15 مـــن ســـبتمبر الجاري، وذلك ما كشـــفه مصـــدر موثوق لـ “البـــاد”. وقال: 
“تأتي الخطوة اإلجرائية بعد أن تسلمت وزارة الصحة بعض التظلمات من قبل 
المتطوعين في شـــأن الساعات والمدة الزمنية التي عملوا فيها كمتطوعين في 
ذروة مكافحـــة الجائحة”، مشـــيًرا إلى أن الميزانية موجودة لـــدى وزارة المالية 
واالقتصاد الوطني إال أن بعض المابســـات جعلت الوزارة تحتاط تدقيًقا ومن 

ثم البدء في رفع كشوفات القوائم المدققة؛ من أجل عمليات الصرف.

استئناف صرف مكافآت “المتطوعين” بعد التدقيق

)٠٦(

اســـتقبل ملـــك البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة في 
قصـــر الصخيـــر أمـــس، رئيـــس مجلـــس 
العالمـــي  حمـــد  الملـــك  مركـــز  أمنـــاء 
للتعايش الســـلمي نائـــب رئيس مجلس 
األمنـــاء المدير التنفيذي لمركز عيســـى 
الثقافـــي الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل 
خليفة، واألمين العام المســـاعد لشؤون 
الجلســـات واللجـــان بمجلـــس الشـــورى 
تشـــرف  الـــذي  الصديقـــي  عبدالناصـــر 
بإهـــداء جالـــة الملك الوثيقـــة األصلية 
لروزنامة “الزبـــارة والبحرين”، وهي من 
مقتنيات مكتبة فضيلة الشـــيخ يوسف 
تعتبـــر  حيـــث  هللا(،  )رحمـــه  الصديقـــي 
الوثيقـــة التـــي صـــدرت قبـــل 140 عاما 

قيمة تاريخية مهمة.
لفضيلـــة  الملـــك  جالـــة  مـــن  وتقديـــرا 
الشـــيخ يوســـف الصديقـــي )رحمه هللا( 
ودوره فـــي خدمـــة وطنـــه ودينـــه، فقد 
أمـــر جالته باإلســـراع في إطاق اســـم 
الشـــيخ يوســـف الصديقـــي علـــى أحـــد 

شوارع منطقة الزالق.

جاللة الملك يتسلم الوثيقة األصلية لروزنامة “الزبارة والبحرين”
ــزالق ال شـــوارع  أحــد  على  الصديقي  يوسف  الشيخ  اســم  ــاق  إط فــي  ــاإلســراع  ب يأمر  جالته 

المنامة - بنا

أكـــد وزيـــر الدولة للشـــؤون الخارجيـــة في جمهوريـــة الهنـــد، ف. موراليدهاران 
أهميـــة دعـــم وتقويـــة العاقـــات التعليمية بيـــن البلديـــن وفتح المجـــال للطلبة 
البحرينييـــن فـــي الجامعـــات الهنديـــة خصوصـــا بالتخصصات العلميـــة وتقديم 
منـــح للطلبـــة البحرينيين وتدشـــين برنامج لتبـــادل الطلبة بيـــن البلدين وتعزيز 
التعاون بين الطلبة في البلدين. وكان الوزير قد اجتمع مع عدد من طلبة مملكة 
البحرين الدارسين بالجامعات الهندية وخريجي الجامعات الهندية لدى زيارته 

الرسمية لمملكة البحرين.

وزير الخارجية الهندي: تعاون 
بالمجاالت العلمية والتعليمية

)٠٦(
)٠٢(

دشـــنت المنصـــة الرقمية لشـــركة “بحرين فاينـــدر” التي تجمع الشـــركات 
العقاريـــة تحـــت ســـقف افتراضـــي واحـــد، أمـــس في حفـــل افتتـــاح مقر 
الشـــركة وإطـــاق منصتهـــا اإللكترونيـــة بحضـــور المدير العام المســـاحة 
بجهاز المساحة والتسجيل العقاري ناجي سبت، باإلنابة عن رئيس جهاز 
المســـاحة والتســـجيل العقـــاري رئيـــس مجلـــس إدارة مؤسســـة التنظيم 

العقاري، الشيخ سلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة.

تدشين “بحرين فايندر” 
العقارية ومنصتها اإللكترونية

)١٩(

08101615

األحمر يكسب هاييتي ودًيا بسداسية4 نوفمبر يوم المسرح البحرينيسيف اإلسالم يقرر الترشح للرئاسةفندق ومنتجع “مانتيس” في حوارالمحكمة... ضوء أخضر للعمل بالساعات
أرست المحكمة الصغرى الجنائية  «

الثامنة مبدأ جديدا حينما شرعنت 
في حكمها الصادر بخصوص مزاولة 

العمالة للعمل بنظام الساعات 
)خدم الساعات(، وذلك بعدم تجريم 

مزاولة استقدام العمالة من أجل 
العمل بالساعات.

أبرمت شركة البحرين لالستثمار  «
العقاري )إدامة(، شراكة مع 

مجموعة “أكور” العالمية 
والمتميزة في عالم الضيافة، 

إلطالق فندق جديد تابع لعالمة 
“مانتيس” في جزيرة حوار في 

مملكة البحرين.

ذكرت “بوابة إفريقيا اإلخبارية”  «
المقربة من أنصار الزعيم 

الليبي الراحل معمر القذافي 
أن سيف اإلسالم معمر 

القذافي قرر رسميا الترشح 
لالنتخابات الرئاسية المقررة 

في 24 ديسمبر.

أعلن اتحاد جمعيات المسرحيين  «
البحرينيين مساء الثالثاء عن يوم 

المسرح البحريني الذي سيقام 
في الرابع من نوفمبر من كل 

عام، وهو يوم إشهار االتحاد في 
العام 2018.

حقق منتخبنا الوطني األول لكرة  «
القدم فوزا كبيرا على حساب 

نظيره منتخب هاييتي بستة 
أهداف مقابل واحد، في المباراة 
الودية الدولية التي أقيمت بين 
الطرفين، األربعاء، على االستاد 

الوطني.
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علوي الموسوي

أمل الحامد

أمل الحامد من ضاحية السيف

عواصم ـ وكاالت

أمـــس،  طالبـــان،  حركـــة  أعلنـــت 
هللا  هبـــة  زعيمهـــا  تولـــي  عـــن 
الحكومـــة  رئاســـة  أخونـــدزاده 
األفغانيـــة الجديـــدة، مشـــيرًا إلى 
تشـــكيل  بشـــأن  المشـــاورات  أن 

الحكومة اكتملت تقريبا.
واشـــنطن  صحيفـــة  نقلـــت  فيمـــا 
أمـــس،  األميركيـــة،  بوســـت 
بمواقـــع  محلييـــن  مقاتليـــن  عـــن 
االشتباكات أن المقاتلين التابعين 
فـــي  يتقدمـــون  طالبـــان  لحركـــة 

إقليم بنجشير.

هبة اهلل رئيسًا 
للحكومة 
األفغانية

)١٠(

االنتقال إلى المستوى األخضر غًدا ... وتحذيرات من “األمان الكاذب”
المنامة - بنا

للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  أعلـــن 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، أنـــه 
تقـــرر بدًءا من يوم غـــد االنتقال إلى 
المستوى األخضر وفقًا آللية اإلشارة 
الضوئيـــة لمســـتوى انتشـــار فيروس 
متوســـط  تقييـــم  بحســـب  كورونـــا، 
الجديـــدة  القائمـــة  الحـــاالت  نســـبة 
مـــن إجمالـــي الفحوصـــات للمرحلـــة 

المؤتمـــر  خـــال  ذلـــك  الحالية.جـــاء 
الفريـــق  عقـــده  الـــذي  الصحافـــي 
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد - 19( ظهر امـــس  في مركز 
ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب 
بالمستشـــفى العســـكري للحديث عن 
آخـــر مســـتجدات فيـــروس كورونـــا، 
حيث اســـتعرض الفريـــق اإلجراءات 

المتعلقـــة بالعـــام الدراســـي الجديـــد 
الضوئيـــة،  اإلشـــارة  آليـــة  وفـــق 
والجرعـــة  القـــرارات  ومســـتجدات 
التطعيمـــات  وفاعليـــة  المنشـــطة، 
ونتائج الدراســـة حولها، وتطعيمات 
األطفـــال مـــن الفئـــة العمريـــة 3 - 11 
االلتـــزام  مواصلـــة  وأهميـــة  عاًمـــا 

باإلجراءات االحترازية.

النعيمي: إغالق جزئي ألي مدرسة يكتشف بها إصابة بـ “كورونا”

قـــال وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمـــي في معرض رده على ســـؤال 
“الباد” فـــي اإليجـــاز الحكومي أمس 
إذا مـــا كانـــت لـــدى الـــوزارة النيـــة أن 
تنتقـــل إلى الدراســـة الحضور بشـــكل 
كامـــل بالفصل الدراســـي الثانـــي: “إن 

الـــوزارة ملتزمـــة التزامـــًا كامـــاً فيمـــا 
يتعلق بالنظام والقرارات الصحية في 

مملكة البحرين”.
وذكـــر الوزيـــر ردًا على ســـؤال “الباد” 
عن آلية اإلغاق التي ستتبعها الوزارة 
في حال اكتشـــاف إصابـــات بفيروس 

كورونا بالمدارس، ســـواء بين الطلبة، 
أو أعضـــاء الهيئـــة األكاديميـــة، “إننـــا 
قد ال نحتاج ألغاق المدرســـة بشـــكل 
كامـــل، إذا مـــا كان الوضع آمنـــا، وإنما 
بالصـــف  لهـــا، متمثـــاً  إغـــاق جزئـــي 

الدراسي نفسه”.

إبراهيم النهام

)07(

)09(
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البحرين تهنئ فيتنام

الملك  الجاللة  صــاحــب  الــبــالد  عــاهــل  بعث 
العهد  ــــي  وول خليفة  آل  عــيــســى  ــن  ب حــمــد 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء صــاحــب الــســمــو 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
إلى رئيس جمهوريـة فيتنام  تهنئة  برقيتي 
االشــتــراكــيـــــة نــجــويــن شـــوان فـــوك، وذلــك 
معربين  بـــالده،  اســتــقــالل  ذكـــرى  بمناسبة 
موفور  له  وتمنياتهما  تهانيهما  أطيب  عن 
الصحة والسعادة ولشعب جمهورية فيتنام 
االشــتــراكــيــة الــصــديــق مــزيــدا مــن التقدم 
واالزدهــار. كما بعث صاحب السمو الملكي 
ببرقية  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
جمهورية  وزراء  رئيس  إلــى  مماثلة  تهنئة 

فيتنام االشتراكية فام مينة تشين.

جاللة الملك يتسلم الوثيقة األصلية لروزنامة الزبارة والبحرين

صاحـــب  البـــاد  ملـــك  اســـتقبل 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة فـــي قصر الصخيـــر أمس، 
رئيس مجلس أمنـــاء مركز الملك 
حمـــد العالمـــي للتعايش الســـلمي 
نائب رئيس مجلس األمناء المدير 
التنفيـــذي لمركز عيســـى الثقافي 
الشـــيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
، واألمين العام المســـاعد لشـــؤون 
بمجلـــس  واللجـــان  الجلســـات 

الشـــورى عبـــد الناصـــر الصديقـــي 
الذي تشـــرف بإهداء جالة الملك 
الوثيقة األصلية لروزنامة “الزبارة 
والبحريـــن”، وهـــي مـــن مقتنيات 
يوســـف  الشـــيخ  فضيلـــة  مكتبـــة 
الصديقـــي رحمه هللا، حيث تعتبر 
هـــذه الوثيقـــة التي صـــدرت قبل 

140 عامًا قيمة تاريخية مهمة.
وأعرب صاحب الجالة عن شكره 
وتقديـــره على هذا اإلهداء القيم، 
مســـتذكرًا جالته مناقـــب الفقيد 

فضيلة الشيخ يوســـف الصديقي 
رحمـــه هللا وحرصـــه علـــى حفـــظ 
هـــذه الوثائـــق التاريخيـــة المهمة، 
العلـــوم  فـــي  دوره  جانـــب  إلـــى 
والوعـــظ  والدينيـــة  الشـــرعية 
واإلرشـــاد، معربًا عن تقديره لعبد 
الناصر الصديقـــي الهتمامه بمثل 
والمخطوطـــات  الوثائـــق  هـــذه 
المهمـــة التـــي تبـــرز جانبـــًا مضيئًا 
مـــن تاريخ ونهضة الوطن العلمية 

والثقافية.

المكانـــة  علـــى  جالتـــه  وأكـــد 
المتميـــزة التي تحظـــى بها مملكة 
البحريـــن بما تمتلكـــه من حضارة 
وتـــراث عريـــق وتواصـــل ثقافـــي 
مـــع مختلـــف الحضـــارات القديمة 
والعلـــم  للثقافـــة  إشـــعاع  ومركـــز 
والمعرفـــة، متمنيـــًا جالتـــه لعبـــد 
الناصر الصديقي كل التوفيق في 

خدمة وطنه ومجتمعه.
وتقديـــرًا من جالة الملك لفضيلة 
الشـــيخ يوســـف الصديقـــي رحمه 

وطنـــه  خدمـــة  فـــي  ودوره  هللا 
ودينه، فقد أمر جالته باإلســـراع 
في إطاق اســـم الشـــيخ يوســـف 

شـــوارع  أحـــد  علـــى  الصديقـــي 
منطقة الزالق.

وأعـــرب الشـــيخ خالد عن شـــكره 
وتقديـــره لجالة الملـــك على هذا 
اللقـــاء مؤكـــدًا أن جالته له الدور 
تاريـــخ  فـــي  والمؤســـس  األول 
البحرين ومن أهم هذه الشـــواهد 
إنشـــاء مركـــز الوثائـــق التاريخية 
جالتـــه  ودعـــم  عامـــا   40 قبـــل 
بالوثائـــق  واالهتمـــام  المؤرخيـــن 

التاريخية وحفظها.

ــن” ــري ــح ــب ــارة وال ــ ــزب ــ ــة لـــروزنـــامـــة “ال ــي ــل ــة األص ــق ــي ــوث ــك يــتــســلــم ال ــل ــم جــالــة ال

البحرين تمتلك تراثا عريقا ومركز إشعاع للثقافة والعلم

اســـتقبل عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفـــة أمس 
في قصـــر الصخيـــر وزير الدولة للشـــؤون 
مـــور  ف.  الهنـــد  بجمهوريـــة  الخارجيـــة 

اليدهاران بمناسبة زيارته الباد.
ونقـــل الوزيـــر الضيـــف إلـــى جالـــة الملك 

تحيـــات وتقديـــر رئيـــس جمهوريـــة الهند 
رام نـــات كوفيند ورئيس الوزراء ناريندرا 
مـــودي وأطيـــب تمنياتهمـــا لشـــعب مملكة 
البحرين بالمزيد من الرفعة والتقدم، فيما 
كلفـــه جالته بنقـــل تحياتـــه وتمنياته إلى 
الرئيـــس الهنـــدي ورئيس وزرائه ولشـــعب 

الهند الصديق بدوام الرقي والتطور.

الدولـــة  بوزيـــر  العاهـــل  جالـــة  ورحـــب 
مشـــيدا  الهنـــدي،  الخارجيـــة  للشـــؤون 
بمســـار العاقات الثنائيـــة وأوجه التعاون 
المشـــترك فـــي كافـــة القطاعـــات الحيوية 
وآفـــاق تعزيزها وتطويرها، مؤكدًا جالته 
أن العاقـــات البحرينيـــة الهندية راســـخة 
وتقـــوم علـــى أســـس قويـــة مـــن التاريـــخ 

المشترك والمصالح المتبادلة.
كما تم خال اللقاء بحث عدد من القضايا 
المشـــترك  والتطـــورات موضـــع االهتمـــام 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي، مؤكدًا 
للتنميـــة  الدولـــي  الدعـــم  أهميـــة  جالتـــه 
واالســـتقرار فـــي أفغانســـتان واالســـتمرار 
بتقديـــم اإلغاثـــة اإلنســـانية الازمـــة، مـــع 

مراعاة احتـــرام معتقداتها وقيمها لكل ما 
فيه الخير واألمن لها ولشعبها واالستقرار 
الســـام  يعـــم  أن  متمنيـــًا  المنطقـــة،  فـــي 
والتآخـــي العالـــم أجمع. كما أعـــرب جالة 
الملـــك عـــن تقديـــره للجهـــود المتواصلـــة 
ســـنوات  ومنـــذ  الهنديـــة  الجاليـــة  ألبنـــاء 
طويلـــة في مســـيرة البناء والتطـــور التي 

تشـــهدها البـــاد، والتـــي تحظـــى بالتقدير 
من شعب البحرين. من جهته، أعرب وزير 
الدولـــة للشـــؤون الخارجيـــة الهنـــدي عـــن 
ســـعادته بزيارة مملكـــة البحرين، مشـــيدا 
بـــدور جالة الملك في تطوير وتنمية أطر 
التعاون والدفع بمسيرة عاقات الصداقة 

العريقة بين البلدين.

ـــا ـــرام معتقداته ـــتان واحت ـــتقرار أفغانس ـــي الس ـــم الدول ـــتمرار الدع ـــب اس ـــك: يج ـــة المل جال

العالقات مع الهند راسخة وقائمة على التاريخ المشترك والمصالح المتبادلة

جاللة الملك يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند  

المنامة - بنا

اإلسراع في 
إطالق اسم الشيخ 

الصديقي على 
أحد شوارع الزالق

المنامة - بنا
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تلقى  وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، أمس، اتصاال هاتفيا من 
أنتوني بلينكن، وزير خارجية الواليات المتحدة األميركية.

وأعـــرب وزيـــر خارجية الواليـــات المتحدة األميركيـــة في االتصال 
عـــن شـــكر وامتنـــان الحكومـــة األميركيـــة لدعـــم مملكـــة البحريـــن 
لجهـــود اإلغاثة وعمليات اإلجالء من أفغانســـتان، مشـــيًدا بعالقات 
الصداقة والشـــراكة االستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين 

الصديقين.
وجرى في االتصال اســـتعراض مســـار التعاون الثنائي وسبل تعزيز 
عالقـــات الصداقـــة والدفع بها إلى آفاق أشـــمل، باإلضافة إلى بحث 
األوضـــاع فـــي المنطقة والجهـــود التي تبذل للمحافظـــة على األمن 

والسلم االقليمي، ودعم جهود اإلغاثة اإلنسانية في أفغانستان.

وزير الخارجية األميركي يشكر البحرين

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، امس، 
سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين عبدهللا المديلوي بمناسبة انتهاء فترة عمله 
الدبلوماســـي. وأثناء اللقاء، أشـــاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالعالقات 
األخويـــة التـــي تربط بين مملكة البحرين وســـلطنة عمان في ظـــل ما تحظى به من 
عناية كبيرة من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه 
ســـلطان عمان صاحب الجاللة الســـلطان هيثم بن طارق آل ســـعيد، معرًبا سموه عن 
تقديره للجهود الطيبة للسفير في تعزيز العالقات األخوية بين البلدين لما فيه خير 
شـــعبيهما الشقيقين، متمنًيا له دوام التوفيق فيما يوكل له من مهام في خدمة بلده 
الشـــقيق. من جانبه، أعرب المديلوي عن عميق شـــكره لسمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة على اســـتقباله، واعتزازه بفتـــرة عمله ممثال لبالده لـــدى مملكة البحرين، 
وبمـــا حظـــي به مـــن دعم وتعـــاون على المســـتويات كافـــة، متمنًيا لمملكـــة البحرين 

المزيد من التقدم والنماء.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزياني، في مقر الوزارة أمس، شازريل 
بن زاهيران، الذي ســـلم الوزير نســـخة 
لماليزيـــا  ســـفيًرا  اعتمـــاده  أوراق  مـــن 

معيًنا لدى مملكة البحرين.
وخـــالل اللقـــاء، رحب وزيـــر الخارجية 
لـــدى مملكـــة  المعيـــن  بســـفير ماليزيـــا 
البحريـــن، مهنئـــا إيـــاه باليـــوم الوطني 
لماليزيـــا، معرًبا عن االعتـــزاز والتقدير 
لعالقـــات الصداقـــة التـــي تجمـــع بيـــن 
مملكة البحريـــن وماليزيا والتي ترتكز 
علـــى أســـس مـــن االحتـــرام والتقديـــر 
المتبادل، مؤكـــًدا تطلع مملكة البحرين 
التعـــاون  مـــن  مزيـــد  تحقيـــق  إلـــى 
البلديـــن  بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق 
الصديقيـــن في مختلـــف المجاالت بما 

يحقق األهداف المنشـــودة والتطلعات 
دوام  للســـفير  متمنًيـــا  المشـــتركة، 
التوفيق والنجـــاح في أداء مهام عمله 

الدبلوماسي.
عـــن  زاهيـــران  بـــن  عبـــر  جانبـــه،  مـــن 
اعتـــزازه بلقاء وزيـــر الخارجية، مؤكًدا 
حـــرص ماليزيـــا علـــى تعميـــق عالقات 
الصداقـــة المتميزة القائمة بين البلدين 
واالرتقاء بها إلى مســـتويات أوسع بما 
يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة علـــى البلدين 
والشـــعبين الصديقيـــن، متمنًيـــا لمملكة 

البحرين مزيد من الرفعة والنماء.
حضـــر اللقـــاء، وكيـــل وزارة الخارجية 
للشـــؤون القنصليـــة واإلداريـــة توفيق 
الشـــؤون  قطـــاع  ورئيـــس  المنصـــور، 

األفروآسيوية فاطمة الظاعن.

تعزيز العالقات الوطيدة مع سلطنة عمان

االرتقاء بمستويات التعاون مع ماليزيا آلفاق أرحب

البحرين تخطط لتنفيذ الرؤية المستقبلية نحو االقتصاد الرقمي
 )ATDXT( أتدكســـت  مجموعـــة  نظمـــت 
احتفـــاالً بمناســـبة التوقيع علـــى اتفاقية 
تعاون مـــع مجلس الوحـــدة االقتصادية 
العربيـــة إلطـــالق مركـــز بيانـــات محليـــة 
صديقـــة للبيئـــة تم تأسيســـه فـــي مملكة 
البحريـــن، والذي عقد أمس عبر االتصال 
االلكترونـــي المرئـــي، تحـــت رعاية وزير 

الخارجية عبداللطيف الزياني.
ووقـــع االتفاقيـــة عـــن مجلـــس الوحـــدة 
علـــي  مستشـــاره  العربيـــة  االقتصاديـــة 
الخوري، ووقعها عن مجموعة أتدكست 

رئيسها التنفيذي جي. إس مورثي.
وبهـــذه المناســـبة، عبـــر وزيـــر الخارجية 
عـــن اعتزازه وتقديره لمبـــادرة مجموعة 
أتدكست باختيار مملكة البحرين لتكون 
الحيويـــة  بأهدافـــه  المركـــز  لهـــذا  مقـــًرا 
المهمـــة، ممـــا يبرهـــن علـــى تميـــز البيئـــة 

االســـتثمارية فـــي مملكة البحريـــن، وما 
توفره الجهات المختصة المعنية بجذب 
فـــي  األمـــوال  ورؤوس  االســـتثمارات 
المملكـــة من رعاية ودعم وما تقدمه من 
تسهيالت عديدة للمستثمرين، معبًرا عن 
ســـروره بأن المجموعـــة تخطط لتحويل 
هـــذا المركـــز كمقـــر رئيســـي لهـــا لتقديـــم 
خدمات تكنولوجيـــة متقدمة في مجال 
التحول الرقمي؛ مـــن أجل تقديم أفضل 
الخدمات لشركائها في العديد من الدول 

العربية.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة علـــى أن مملكـــة 
البحريـــن تحتل موقًعـــا متقدًما ومتميًزا 
فـــي مجـــال التحول الرقمـــي في منطقة 
الشـــرق األوســـط، وهـــي تخطـــط لتنفيذ 
االقتصـــاد  نحـــو  المســـتقبلية  الرؤيـــة 
الرقمـــي التـــي أكـــد عليهـــا عاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة فـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة لدور 
االنعقـــاد الثانـــي مـــن الفصل التشـــريعي 

الخامـــس لمجلســـي الشـــورى والنـــواب، 
مشـــيًرا إلى أن جاللة الملك قد وجه بأن 
تباشـــر الحكومـــة بوضـــع خطـــة وطنيـــة 
شاملة تؤمن لمملكة البحرين االستعداد 
الكامـــل للتعامل مع متطلبـــات االقتصاد 
الرقمـــي، بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء 
االصطناعـــي فـــي القطاعـــات اإلنتاجيـــة 

والخدميـــة، مـــن خـــالل وضـــع األنظمـــة 
التقنيـــة،  البنـــى  واســـتكمال  الالزمـــة، 
وتشجيع االســـتثمارات النوعية؛ لضمان 
االســـتفادة القصوى من مردود ذلك على 

اقتصادنا الوطني.
وأكـــد أن مملكـــة البحريـــن، وانطالًقا من 
رؤية البحرين االقتصادية 2030، تسعى 

جاهـــدة من خـــالل التعاون بيـــن القطاع 
إلـــى تحويـــل  الخـــاص  والقطـــاع  العـــام 
اقتصـــاد المملكة إلى اقتصـــاد قائم على 
التكنولوجيـــا تمهيًدا لمســـتقبل البحرين 
االقتصـــاد  توجـــه  ظـــل  فـــي  الرقمـــي، 
العالمي إلى إعادة الهيكلة لتتماشـــى مع 
متطلبات التكنولوجيا الســـريعة، مشيًرا 
إلـــى أنه تم طـــرح العديد مـــن المبادرات 
البنيـــة  تعزيـــز  إلـــى  الهادفـــة  المتميـــزة 
التحتيـــة الرقمية فـــي المملكة، من بينها 
طرح شبكة ألياف بصرية عالية السرعة 
لإلنترنـــت، ضمن خطـــة العمـــل الوطنية 
البحريـــن  فـــي  لالتصـــاالت  الخامســـة 
)NPT5 (، مما ســـوف يســـهم في تسهيل 
أفضـــل  وتقديـــم  االتصـــاالت  وتســـريع 
الخدمـــات للمســـتفيدين ســـواء للجهات 
الحكومية أو مؤسســـات القطاع الخاص 

أو األفراد.
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وزير الخارجية يرعى 
إطالق مركز بيانات 

محلية صديقة 
للبيئة

جاللة الملك وجه بتوظيف 
الذكاء االصطناعي في 

القطاعات اإلنتاجية 
والخدمية

فتح الترشيح لبعثات وقف عيسى بن سلمان التعليمي األحد
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان: الشـــباب البحرينـــي الثـــروة الحقيقيـــة للوطـــن

أكـــد رئيس مجلس أمناء وقف عيســـى 
ســـمو  الخيـــري  التعليمـــي  ســـلمان  بـــن 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة أن االســـتثمار فـــي الشـــباب 
البحريني هو االســـتثمار الناجح؛ كونهم 
الثروة الحقيقية للوطن واألساس الذي 
يتـــم االعتمـــاد عليـــه فـــي بنائـــه ونمائه 
المنشـــودة  التنميـــة  أهـــداف  وتحقيـــق 
فـــي ظـــل المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 
بقيـــادة حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد 
المفدى حفظه هللا ورعاه، بما يعود على 

المملكة وأبنائها بالخير واالزدهار.
المســـيرة  تلقـــاه  بمـــا  ســـموه  وأشـــاد   
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  التعليميـــة 
دعـــم واهتمام من عاهـــل البالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
العهـــد  ولـــي  بمتابعـــة  منوهـــًا  خليفـــة، 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفة المستمرة لكافة مسارات تطوير 
التعليـــم والتعلم فـــي المملكة بما يحقق 

التطلعات المنشودة.
كما أشاد سموه بالجهود التعليمية التي 
بذلت خالل األوضاع االســـتثنائية التي 
فرضها االنتشار العالمي لجائحة كورونا 
)كوفيـــد – 19( مـــا مّكن مملكـــة البحرين 
علـــى الصعيد التعليمي من التعامل بكل 
جـــدارة مـــع تلـــك األوضـــاع، واســـتمرار 
تقديـــم كل الخدمات للطلبـــة في جميع 

المراحل التعليمية.
وقال ســـموه إن وقف عيسى بن سلمان 
التعليمـــي الخيري يأتـــي تخليدًا لذكرى 

صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفـــة طيـــب هللا ثـــراه، انطالًقا من 
الجاللـــة ملـــك  رؤيـــة حضـــرة صاحـــب 
البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه لهذا 
الوقـــف التعليمـــي الخيـــري بمـــا يوســـع 
آفـــاق التعليـــم العالـــي ويســـهل إتاحتـــه 
إلـــى  ســـموه  وأشـــار  البحريـــن.  ألبنـــاء 
مـــا تمثلـــه البعثـــات التي يقدمهـــا وقف 
عيســـى بن سلمان التعليمي الخيري من 
دعم للشـــباب البحريني عبر االســـتثمار 
األمثل لهم فـــي كافة التخصصات التي 
تحتاجهـــا ســـوق العمـــل، والعمـــل علـــى 
تأهيلـــه لالنخـــراط في شـــتى المجاالت 
العلمية والمعرفية؛ خدمة للوطن وبناء 

نهضته وتقدمه.
 جـــاء ذلـــك بمناســـبة اإلعالن عـــن فتح 
باب الترشيح للدفعة الثامنة من بعثات 
الوقف للعـــام األكاديمـــي 2021/ 2022، 
بـــدءًا من يوم األحد الموافق 5 ســـبتمبر 
2021 وحتـــى يـــوم الخميس الموافق 9 

سبتمبر 2021م.
 مـــن جهتهـــا، أوضحـــت أمين ســـر وقف 
عيســـى بـــن ســـلمان التعليمـــي الخيـــري 

منى البلوشـــي أّن باب الترّشح سيكون 
المرحلـــة  خريجـــي  للطلبـــة  مفتوحـــًا 
الثانويـــة الحاصلين علـــى معّدل 80 %، 
فما أكثر للحصول على البعثات المقّدمة 
مـــن الوقـــف لدراســـة البكالوريوس في 
العام األكاديمي 2021/ 2022، باإلضافة 
إلـــى ضـــرورة توافـــر الشـــروط الخاصة 
بالترشح لبعثات الوقف، والتي من بينها 
أن يكـــون الطالـــب بحرينـــي الجنســـية، 
وأال يكون قـــد مضى على حصوله على 
الثانويـــة العامـــة أكثر من ســـنتين، وأن 
يجتـــاز متطلبـــات القبـــول فـــي الجامعة 
ومعاييـــر الحصـــول على هـــذه البعثات.
وبإمكان الراغبين في التسجيل لبعثات 
الترشـــيح  اســـتمارة  تحميـــل  الوقـــف 
https://  الموجـــودة في الرابط التالـــي
 forms.office.com/r/H0uhfZAVjc
الباركـــود    ومـــلء QR Code أو مســـح 
االســـتمارة بالبيانات المطلوبة، وإرسال 
جميـــع الوثائـــق المنصـــوص عليهـــا فـــي 
االســـتمارة فـــي الفتـــرة مـــن 5 ســـبتمبر 
2021 إلـــى 9 ســـبتمبر 2021 عبر البريد 
.edutrust@moe.gov.bh   اإللكتروني
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سمو الشيخ عيسى بن سلمان

“ابن خلدون” صرح وطني بارز في التعليم
إليـــه الفضـــل فيمـــا وصلنـــا  بـــن حمـــد لمدرســـيه: لكـــم  ناصـــر 

تزامنـــًا مـــع انطالق العام الدراســـي الجديـــد 2021/ 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  اســـتقبل   ،2022
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة عـــددا من الكـــوادر التعليمية الذين 
تعاقبوا على تعليم ســـموه من مدرســـة ابن خلدون 

الوطنية.
وأكد ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن “دعم 
ورعاية عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة للتعليم في مملكة البحرين فتحت 
آفاقـــا واســـعة فـــي المجـــال العلمـــي وفـــق منهجيـــة 
الشـــباب  تكويـــن  فـــي  ســـاهمت  المعالـــم  واضحـــة 
البحرينـــي وتطويره في المجال العلمي على أســـس 
حديثة ومواكبة لتطـــور الحركة التعليمية خصوصًا 
أنها تشـــغل حيزًا من فكر جاللته المنير والذي يعتبر 
النور لمستقبل زاهر لمملكتنا الغالية، مشيدًا باهتمام 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ودعـــم 
ســـموه المتواصل للحركة التعليمية الرافدة لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين”.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة “نستذكر 
تلك األيام الجميلة التي عشناها في مرحلة الدراسة 
منـــذ الصغـــر فـــي مدرســـة ابـــن خلـــدون الوطنيـــة، 
وســـعيد بلقاء األساتذة األفاضل الذين تعاقبوا على 
تدريســـي، فهم من لهـــم الفضل الكبير لمـــا وصلنا له 

اليوم”.

كما كتب ســـموه على حســـابه الشخصي في تطبيق 
االنســـتغرام “قم للمعلم وفه التبجيال.. كاد المعلم أن 

يكون رسوال”.
وأشـــاد سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالدور 
البـــارز لمدرســـة ابـــن خلـــدون الوطنيـــة فـــي تنميـــة 
الشباب البحريني وقدراتهم، وحرص المدرسة على 
احتضـــان الدارســـين وتنميـــة قدراتهم فـــي مختلف 
المجـــاالت حتى الوصول إلى مرحلة الشـــباب، مبينًا 
ســـموه أن الخطة التعليمية في مدرســـة ابن خلدون 
الوطنيـــة تعتبـــر من األســـاليب الحديثـــة والمتقدمة 
والمبتكـــرة والتـــي تؤكـــد علـــى الرؤية طويلـــة األمد 
التـــي تســـير عليهـــا الهيئـــة التعليمية في المدرســـة، 

كل  واإلداريـــة  التعليميـــة  للهيئـــة  ســـموه  ومتمنيـــًا 
التوفيـــق والنجـــاح ولجميـــع الطلبـــة عامـــًا دراســـيًا 

جديدًا وبداية موفقة. 
مـــن جانبهـــم، أعـــرب الـــكادر التعليمي لمدرســـة ابن 
خلـــدون عـــن خالـــص تقديرهم وشـــكرهم إلى ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة على دعم ســـموه 
المتواصـــل للحركـــة التعليميـــة في مملكـــة البحرين، 
وأن ســـموه يعتبـــر ملهمـــًا للطـــالب والطالبـــات فـــي 
المدرسة في تقديم األفكار واالبتكارات في مختلف 
المجـــاالت فـــي ظـــل مـــا يتمتع به ســـموه مـــن حنكة 
وقدرات هائلة ساهمت في إبراز العديد من الشباب 

البحريني.

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
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علـــي  اإلعـــام  وزيـــر  اســـتقبل 
أمـــس،  مكتبـــه  فـــي  الرميحـــي 
الموظفـــة ضحـــى البشـــر مدني 
بمناســـبة فوزها بجائزة مجلس 
للتنميـــة  العربـــي  الشـــباب 
العربـــي  للشـــباب  المتكاملـــة 

المتميز في نسختها الـ12.
وزيـــر  هنـــأ  اللقـــاء،  وخـــال   

بمناســـبة  الموظفـــة  اإلعـــام 
فـــي  األول  بالمركـــز  فوزهـــا 
مجـــال العمل التطوعـــي، معربًا 
عـــن فخـــره واعتـــزازه بالجهود 
المتميزة للشباب البحريني في 
خدمة وطنهم، ومنوها بدورهم 
البـــارزة  وإســـهاماتهم  الريـــادي 

للنهوض بالمجتمع.

موظفة باإلعالم تفوز بجائزة الشباب العربي للتنمية

فتح ثاني دفعات التطوع للمدنيين لاللتحاق بالقوة االحتياطية

مواصلة المشاورات الدورية رفيعة المستوى مع الهند

ــي ــرس الوطنـ ــاع والحـ ــوة الدفـ ــي قـ ــن فـ ــن والمتقاعديـ ــارب العامليـ ألقـ

الزيانـــي: توســـيع آفـــاق التعـــاون المشـــترك فـــي مختلـــف المجـــاالت

أعلنــت القيــادة العامــة لقــوة دفــاع البحريــن فتــح بــاب التطــوع للمدنييــن 
لاللتحــاق بالقــوة االحتياطيــة ) الدفعــة الثانيــة ( اســتمراًرا للمرحلــة األولــى، 
وذلــك ألقــارب العامليــن، والمتقاعديــن فــي قــوة دفــاع البحريــن والحــرس 
الوطنــي )العســكريين والمدنييــن(، لــذا علــى الراغبين التقدم بطلــب التطوع 
القيــام بالتســجيل فــي الموقــع اإللكتروني الخــاص بقوة دفــاع البحرين على 

)https://www.bdf.bh( :الرابط اآلتي

علـــى أن تتوافـــر فـــي مقـــدم الطلـــب 
الشروط اآلتية:

١- أن يكون بحريني الجنسية.
٢- أن ال يقـــل عمـــره عـــن )18( عاًمـــا، 
وال يزيـــد علـــى )55( عاًما، ويســـتثنى 
الفنيـــون،  للعمـــر،  األعلـــى  الحـــد  مـــن 
واالختصاصيون، أو حسب متطلبات 

الواجب.

٣- أن يكون حســـن الســـيرة والسلوك، 
وغير محكوم عليه بجناية، أو جنحة 

مخلة بالشرف، أو األمانة.
للخدمـــة  الئًقـــا صحًيـــا  يكـــون  أن   -٤
االحتياطيـــة،  القـــوة  فـــي  العســـكرية 
ويجتـــاز بنجاح الفحص الطبي المقرر 
حسب نظام اللجان الطبية العسكرية 

في قوة دفاع البحرين.

علـــى  للتطـــوع  طلًبـــا  يقـــدم  أن   -٥
النموذج الخاص بالموقع اإللكتروني.

وأكدت القيـــادة العامة أن المســـاهمة 
فـــي حماية الوطـــن، والمحافظة على 
أراضيـــه  وســـامة  واســـتقراره  أمنـــه 
هـــو واجـــب وطنـــي مقـــدس وشـــرف 
للمواطنيـــن، وقـــد نّظـــم قانـــون القوة 
االحتياطية الصادر بالمرسوم بقانون 
واألنظمـــة  1987م،  لســـنة   )5( رقـــم 

والتعليمات الصـــادرة بمقتضاه جميع 
الحقـــوق والواجبـــات الخاصـــة بالقوة 
االحتياطيـــة باعتبارهـــا قـــوة )رديفة( 
لقوة دفاع البحرين، كما تضمن المزايا 

واالستحقاقات المترتبة على ذلك.
وسيتم في )المرحلة األولى( االقتصار 
علـــى فتـــح بـــاب التطـــوع للمواطنين 
)الذكـــور( فقـــط مـــن أقـــارب منتســـبي 
قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني 
العســـكريين و المدنيين والمتقاعدين 
)المرحلـــة  فـــي  ســـيتم  فيمـــا  منهـــم، 
الثانية( اإلعان عن فتح باب التطوع 
)ذكـــور  مـــن  المجتمـــع  فئـــات  لباقـــي 
وإناث(، وذلك بعد اســـتكمال المرحلة 

األولى.

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، مـــع وزيـــر الدولـــة للشـــؤون 
الهنـــد  جمهوريـــة  فـــي  الخارجيـــة 
ف.موراليدهـــاران، وذلـــك فـــي إطـــار 
الزيارة الرســـمية التي يقوم بها الوزير 

إلى مملكة البحرين.
وزيـــر  رحـــب  االجتمـــاع،  وخـــال 
مشـــيًدا  بموراليدهـــاران،  الخارجيـــة 
بمتانـــة عاقـــات الصداقـــة التاريخية 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة 
وجمهورية الهند، وما يشهده التعاون 
الثنائي بيـــن البلدين من تقدم وتطور 
فـــي إطـــار  المســـتويات،  علـــى كافـــة 

التوجيهـــات الكريمـــة من لـــدن جالة 
الملـــك والرئيـــس الهنـــدي، والحـــرص 
المشـــترك على تعزيز التعاون الثنائي 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  البلديـــن  بيـــن 

المشتركة.
نتائـــج  الخارجيـــة  وزيـــر  واســـتعرض 
العليـــا  للجنـــة  الـــوزاري  االجتمـــاع 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  المشـــتركة 
وجمهورية الهنـــد الصديقة، الذي عقد 
فـــي نيودلهـــي خـــال أبريـــل الماضي، 
ومتابعـــة مـــا تـــم إقـــراره فـــي اجتماع 
اللجنة، مؤكًدا اهتمام مملكة البحرين 
بمواصلـــة المشـــاورات الدورية رفيعة 

الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن  المســـتوى 
معرًبـــا عـــن تطلعـــه إلـــى توســـيع آفاق 
مختلـــف  فـــي  المشـــترك  التعـــاون 

المجاالت.
مـــن جانبه، أعـــرب موراليدهـــاران عن 
سعادته بزيارة مملكة البحرين، مشيًدا 
بمـــا وصلت إليه العاقات الثنائية بين 
مملكـــة البحرين وجمهوريـــة الهند من 
مســـتوى متقـــدم، ومـــا تتســـم بـــه من 
احتـــرام وتقدير متبـــادل، مؤكًدا رغبة 
باده في تعزيز وتنمية هذه العاقات 
وتكثيـــف  المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي 
التعاون المشـــترك مـــع مملكة البحرين 

بما يحقق المصالح المشـــتركة للبلدين 
الصديقيـــن، متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن 

دوام التقدم واالزدهار.
الـــوزارة  وكيـــل  االجتمـــاع،  حضـــر 
للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا 
بـــن أحمد آل خليفـــة، ووكيـــل الوزارة 
للشـــؤون القنصليـــة واإلداريـــة توفيق  
الشـــؤون  قطـــاع  ورئيـــس  المنصـــور، 
األفروآسيوية فاطمة عبدهللا الظاعن، 
ورئيـــس قطـــاع الخدمـــات القنصليـــة 
إبراهيم المســـلماني، وسفير جمهورية 
الهند لدى المملكة بيوش شريفاستاف 

والوفد المرافق للوزير الضيف.

المنامة- بنا

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق 
العمـــل، جميـــل حميـــدان، وزيـــر الدولة 
للشـــؤون الخارجيـــة بجمهوريـــة الهنـــد 
الصديقة، ف. موراليدهاران، في مكتبه 

بالوزارة.
وخال اللقاء، تم اســـتعراض العاقات 
الثنائيـــة بيـــن البلدين وســـبل تطويرها 
وتعزيـــز التعاون المشـــترك في مجاالت 
التنمية البشـــرية والرعاية االجتماعية، 
الرائـــدة  التجـــارب  مـــن  واالســـتفادة 
وفـــرص االســـتثمار المولـــدة للوظائـــف 

النوعية. 
وأطلـــع حميـــدان الوزيـــر الهنـــدي علـــى 
جهـــود مملكة البحرين وأبـــرز مبادراتها 
العاملـــة  القـــوى  حمايـــة  مجـــال  فـــي 
العماليـــة  التشـــريعات  تنفيـــذ  بفضـــل 
مـــع  والمتوافقـــة  المتطـــورة  الوطنيـــة 
معاييـــر العمـــل الدوليـــة، منوهـــًا بالدور 
الـــذي تقوم به العمالـــة الهندية في بناء 
ورفعـــة البحرين، مشـــيرًا إلـــى ما تزخر 

بـــه المملكـــة مـــن منـــاخ اســـتثماري في 
مختلف القطاعات اإلنتاجية.

للشـــؤون  الدولـــة  وزيـــر  أكـــد  بـــدوره، 
الخارجية الهنـــدي، على عمق العاقات 
التـــي تربـــط البلديـــن الصديقيـــن، الفتًا 
إلـــى مـــا تشـــهده البحريـــن مـــن تطـــور 
ونمـــو فـــي مختلـــف المجـــاالت وتبوئها 
مكانـــة دوليـــة في مجـــال رعاية حقوق 
اإلنســـان، مشـــيدًا بما تتمتع بـــه الجالية 
الهنديـــة من احتـــرام وتقديـــر، مثمنًا ما 
قامـــت به حكومـــة البحرين مـــن جهود 

وإجـــراءات للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
لتوفيـــر  االحترازيـــة  التدابيـــر  واتخـــاذ 
الحمايـــة الشـــاملة للقـــوى العاملـــة فـــي 
مواقع اإلنتاج ومقار سكنهم، فضاً عن 

حفظ استقرار سوق العمل. 
ونـــوه وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة إلـــى 
تطور البنية التشريعية لمملكة البحرين 
فـــي المجـــال العمالي بما يحقـــق رعاية 
المبادئ والحقوق األساسية في العمل، 
إلـــى جانب تحقيق المســـاواة الشـــاملة 

بين مختلف أطياف العمال.

حميدان: البحرين ملتزمة بتنفيذ التشريعات المتوافقة مع معايير العمل الدولية
وزير الشؤون الخارجية الهندي: جاليتنا تحظى باالحترام والتقدير

خالل اللقاء

أكـــد أنور بوحســـن نائب رئيـــس جمعية 
الكلمـــة الطيبة رئيـــس اللجنـــة المنظمة 
لجائـــزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي 
التطوعـــي، تواصـــل  للعمـــل  آل خليفـــة 
الخاصـــة  واالســـتعدادات  االجتماعـــات 
بحفل منح جائزة ســـمو الشـــيخ عيسى 
بن علي آل خليفـــة للعمل التطوعي في 
نسختها الحادية عشرة، والمقرر إقامته 
ســـبتمبر   15 الموافـــق  األربعـــاء  يـــوم 
2012، مبيًنـــا أنـــه نظرا لظـــروف جائحة 
كورونـــا وامتثاال للقـــرارات واإلجراءات 
االحترازيـــة التي أقرها فريـــق البحرين 
الوطني، فـــإن الحفل ســـيقام افتراضيا 

عبر تقنيـــة “االتصال عن ُبعد” من خال 
.”Zoom“ برنامج

وأكـــد بوحســـن أن اهتمـــام جائزة ســـمو 
خليفـــة  آل  علـــي  بـــن  عيســـى  الشـــيخ 
للعمـــل التطوعـــي في نســـختها الحالية، 
وللعام الثانـــي، بتكريم الكوادر الوطنية 
التصـــدي  فـــي  األماميـــة  بالصفـــوف 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، يعكس 
لتضحياتهـــم  الكبيـــر  التقديـــر  مـــدى 
وعطاءاتهـــم النبيلة منذ ظهور الجائحة 
قبـــل نحو عاميـــن، والتـــي كان لها أثرها 
الكبير في نجـــاح جهود مملكة البحرين 
في مواجهة الجائحة وتقليل تداعياتها 
الســـلبية، كما ســـيتم كذلـــك تكريم عدد 
مـــن الجهات الرســـمية ذات اإلســـهامات 

تبعـــات  مـــن  التخفيـــف  فـــي  البـــارزة 
الجائحة.

وأشـــار إلى أن الجائزة في فئتها “أفضل 
أداء مؤسسي”، سيتم منحها لمجموعة 
من الجمعيـــات البحرينيـــة التي حققت 
العمـــل  إدارة  فـــي  مشـــهوًدا  إنجـــاًزا 
التطوعـــي والحوكمـــة الداخليـــة؛ وذلك 
تقديرا لجهودها وتحفيزا على مواصلة 
مســـيرة العمـــل التطوعـــي بـــذات الهمة 
والكفـــاءة، الفتـــا إلـــى اختيـــار الجهـــات 
الفائـــزة يتـــم بالتعـــاون والتنســـيق مـــع 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
وأشـــاد بالتنســـيق القائـــم بيـــن اللجنـــة 

المنظمة للجائزة ووزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة، والتعـــاون المشـــترك فـــي 
اقتراح واختيار أسماء األفراد والجهات 
التـــي ســـيتم تكريمها هذا العـــام، مؤكدا 
أن عمليـــة اختيـــار المكرميـــن تتم وفق 

الشروط الخاصة بالجائزة.
الشـــكر  بخالـــص  بوحســـن  وتقـــدم 
والتقديـــر إلى أعضـــاء اللجنـــة المنظمة 
علـــى  الفرعيـــة  باللجـــان  والمتطوعيـــن 
الجهود المبذولة من أجل تنظيم الحفل 
بنجـــاح يعكس القيمة اإلنســـانية النبيلة 
التي تحملها جائزة ســـمو الشيخ عيسى 

بن علي آل خليفة للعمل التطوعي.

تواصل االجتماعات واالستعدادات لحفل منح جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي
بوحسن: االهتمام بتكريم الكوادر الوطنية بالصفوف األمامية يعكس التقدير الكبير لتضحياتهم

سمو الشيخ عيسى بن علي

أنور بوحسن

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــام  وزيـــر  اســـتقبل 
امـــس،  مكتبـــه  فـــي  الرميحـــي 
محمد شـــيخو، بمناسبة تعيينه 
فـــي  للمملكـــة  جديـــًدا  ســـفيًرا 

جمهورية الصين الشعبية.
 وأثنـــاء اللقـــاء، رحـــب الوزيـــر 
الثقـــة  بنيلـــه  وهنـــأه  بالســـفير 
بتعيينـــه  الســـامية  الملكيـــة 

الدبلوماســـية  للبعثـــة  رئيًســـا 
لمملكـــة البحرين لدى جمهورية 
متمنًيـــا  لـــه  الشـــعبية،  الصيـــن 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي مهامه 

الدبلوماسية الجديدة.
 وتم اســـتعراض أوجه التعاون 
والشـــراكة مـــع وزارة الخارجية 

وبعثاتها الدبلوماسية.

تعزيز الشراكة بين “اإلعالم” و“الخارجية”

المنامة - بنا

استعداًدا الستقبال العام الدراسي الجديد 2021/2022، ومساهمة من 
المؤسســة الملكيــة لألعمال اإلنســانية في توفير جــزء من االحتياجات 
المدرســية للطلبــة المكفوليــن لتمكنهــم مــن تلبيــة احتياجاتهــم وشــراء 
المؤسســة  قامــت  الجديــد،  الدراســي  للعــام  المدرســية  المســتلزمات 
بتحويــل قيمــة مســتلزمات الحقيبــة المدرســية فــي الحســابات البنكية 

لجميع طلبتها المكفولين من المنتظمين في المدارس. 

للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  وصـــرح 
الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى 
الحقيبـــة  مشـــروع  “يأتـــي  الســـيد 
الدراسية ضمن مشروعات الرعاية 
التعليمية التي تهتم بها المؤسســـة 
سنوًيا في ظل توجيه عاهل الباد 
الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنسانية صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
جالـــة  لممثـــل  المســـتمر  والدعـــم 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
األمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  الشـــباب 

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، لمســـاعدة أبنائهـــم الطلبة 
احتياجاتهـــم  لتوفيـــر  المكفوليـــن 
المدرسية ومســـاعدتهم على تلقي 
كافـــة  وتوفيـــر  المتميـــز،  التعليـــم 
الســـبل لتهيئة البيئة المناسبة التي 
تســـهم فـــي تشـــجيع الطلبـــة علـــى 
مواصلة التفوق والتميز الدراسي”، 
علـــى  المؤسســـة  حـــرص  مؤكـــًدا 
التخفيف عن جزء من المصروفات 
المدرسية الملقاة على عاتق األسر.

الطلبـــة  جميـــع  الســـيد  وهنـــأ 

والطالبـــات بمناســـبة حلـــول العـــام 
لهـــم  متمنًيـــا  الجديـــد،  الدراســـي 
التوفيـــق والســـداد والنجـــاح فـــي 
والســـعي  الدراســـي،  مشـــوارهم 
فـــي  ليســـاهموا  والتميـــز  للتفـــوق 
ازدهـــار الوطـــن ورفعتـــه، وتخطي 
الصعاب من أجـــل مواصلة النجاح 

والوصول لألهداف المنشودة.

إسهاًما من المؤسسة في تشجيع الطلبة على مواصلة التفوق
صرف قيمة الحقيبة التعليمية لطلبة “الملكية لألعمال اإلنسانية”

مصطفى السيد
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وزير الخارجية الهندي: سنحتفل باليوبيل الذهبي إلعادة تكريس أنفسنا لالرتقاء بالعالقات
ــا ــًف أل  350 ــو  ــح ن الــمــقــيــمــة  ــة  ــي ــال ــج ال ــراد  ــ ــ وأف الـــبـــحـــريـــن...  فـــي  ــة  ــدي ــن ه شــركــة   7500

أكــد وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجية فــي جمهورية الهنــد، ف. موراليدهــاران، أن هذا 
العــام يعتبــر عالمة فارقة في مســيرة عالقات جمهورية الهنــد ومملكة البحرين، حيث 

نحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيس العالقات الدبلوماسية.

ســـؤال  علـــى  رده  فـــي  الوزيـــر  وأوضـــح 
“البـــالد” عـــن أين وصلـــت العالقـــة الثنائية 
بيـــن البلدين في ظل زيارتـــه هذه للمملكة 
بعـــد تمتع البلدان بعالقات ودية سياســـية 
واقتصاديـــة وثقافيـــة ممتـــازة واحتفالهما 
بمرور 50 عاًما على العالقات الدبلوماسية 
بعـــد اســـتقالل البحريـــن بحلـــول أكتوبـــر 
باليوبيـــل  المقبـــل، أن مناســـبة االحتفـــال 
الذهبـــي لتأســـيس العالقات الدبلوماســـية 
بيـــن البلديـــن، ليســـت فقـــط إلبـــالغ جيلنا 
العميـــق  التاريخـــي  بتواصلنـــا  الشـــاب 
والتعـــاون المتعـــدد األوجه الحالـــي، ولكن 
لالرتقـــاء  أنفســـنا  تكريـــس  أيًضـــا إلعـــادة 

بالعالقات إلى آفاق جديدة.
وعـــن أهمية الزيارة إلـــى البحرين في هذا 
الوقـــت، قـــال الوزيـــر إن هذه هـــي زيارتي 
األولـــى لمملكـــة البحريـــن الجميلـــة، التـــي 
نتشـــارك معها عالقات صداقـــة وتاريخية 
عميقـــة الجـــذور، مشـــيًرا إلـــى أن الزيـــارة 
فـــي  القيـــادة  توجيهـــات  مـــع  تتماشـــى 
البلدين للحفاظ علـــى التواصل والزيارات 
المنتظمـــة رفيعـــة المســـتوى، والتـــي أدت 
إلـــى تعميـــق وتنويـــع التعـــاون الثنائي في 
جميع المجـــاالت السياســـية واالقتصادية 
والتجاريـــة واألمنية والتعليمية والثقافية 
جانـــب  إلـــى  األفـــراد،  بيـــن  والتواصـــل 
مـــع قيـــادة ووزراء حكومـــة  اجتماعاتـــي 
البحريـــن، أود أيًضـــا التواصـــل مـــع قطـــاع 
عريـــض من الجاليـــة الهنديـــة المقيمة في 
ـــا فـــي  البحريـــن، التـــي تشـــكل رابًطـــا مهمًّ

عالقاتنا الثنائية.
وكانت السفارة الهندية نظمت مساء أمس 
في فندق الخليـــج احتفاال بما فيها تقديم 

جائزة برافاســـي بهاراتيا سمان، وألقى في 
بدايـــة االحتفاليـــة ســـفير جمهوريـــة الهند 
لدى مملكة البحرين، بيوش شريفاســـتاف، 
إن  وقـــال  بالحضـــور،  فيهـــا  رحـــب  كلمـــة 
اســـتقالل  بمناســـبة  لالحتفـــال  الفعاليـــة 
الهنـــد منـــذ 75 عاًمـــا واالحتفـــال بمناســـبة 
اليوبيـــل الذهبـــي للعالقـــات الدبلوماســـية 
بين البحرين والهند، مشيًرا إلى أن القيادة 
في البلدين تحرص على الزيارات الثنائية 

المتبادلة.
وأشـــار إلـــى أن الجاليـــة الهنديـــة المقيمـــة 
في البحرين ســـاهمت في تعزيز العالقات 
فـــي تطويـــر  المســـاهمة  الثنائيـــة إضافـــة 

المملكة.
وتطـــرق الســـفير للحديـــث عـــن االهتمـــام 
الذي حظيت بـــه الجالية الهنديـــة المقيمة 
في البحرين من القيادة وحكومة البحرين 
في الفترة الصعبة من جائحة كوفيد - 19 
عبر تقديم األدويـــة والطعام وتوفير لقاح 
فيروس كورونا مجاًنا وغيرها، مشيًرا إلى 
أن الجاليـــة الهنديـــة المقيمة فـــي البحرين 
يبلـــغ عددها 350 ألف نســـمة وتعد الجالية 

األكبر في البحرين.
وذكر السفير أن هناك أكثر من 30 مؤسسة 
تعمل فـــي مجاالت الخدمـــات االجتماعية 

والثقافية وغيرها.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  أعـــرب  بـــدوره، 
للشؤون القنصلية واإلدارية السفير توفيق 
المنصـــور عـــن ســـعادته بحضـــور الفعالية، 
الدبلوماســـية  العالقـــات  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
الثنائية بين البلدين بدأت في العام 1971، 
وبحلـــول أكتوبـــر المقبل نحتفـــل باليوبيل 

الذهبي بين البلدين.

وعبر الســـفير عن شـــكره للجاليـــة الهندية 
فـــي  للمســـاهمة  البحريـــن  فـــي  المقيمـــة 
االقتصاد والثقافة، مشيًرا إلى وجود أكثر 

من 350 ألف هندي مقيم في البحرين.
وتوجـــه بالتهنئـــة إلـــى الســـيد بابوراجـــان 
الفائز بالجائزة واالعتراف بالخدمات التي 
يقدمهـــا إلى الجالية الهنديـــة خصوًصا أنه 
يعتبر من الشخصيات المعروفة بمبادراته 
للجاليـــة  الخيريـــة  المســـاهمات  لتقديـــم 

الهندية المقيمة في مملكة البحرين.
وفـــي ختـــام كلمتـــه أكـــد الســـفير أن زيارة 
فـــي  الخارجيـــة  للشـــؤون  الدولـــة  وزيـــر 
للبحريـــن  الرســـمية  الهنـــد،  جمهوريـــة 
ستســـاهم فـــي تقويـــة العالقـــات الثنائيـــة 
بيـــن البلديـــن وتحقيق المزيد من التوســـع 

وتطوير عالقات الصداقة بين البلدين.
ألقـــى وزيـــر الدولـــة للشـــؤون  إلـــى ذلـــك، 
الخارجية في جمهورية الهند،، كلمة أشـــار 
فيهـــا إلى أن هذه زيارته األولى إلى مملكة 
البحرين بصفته وزيرا للشؤون الخارجية، 
وإلـــى جانـــب اللقـــاءات الرســـمية حظيت 
بفرصـــة للقاء أعضاء مـــن الجالية الهندية 

المقيمـــة في البحريـــن من بينهـــم عاملون 
في القطاعين الصحي والتعليمي.

وتحـــدث الوزير عن أن الزيارات الرســـمية 
رفيعـــة المســـتوى ســـاهمت فـــي مزيد من 
البلديـــن،  بيـــن  العالقـــات  تعزيـــز وتقويـــة 
مشيًرا إلى زيارة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة لجمهورية الهند 
فـــي العـــام 2012 شـــكلت دفعـــة كبيرة في 
هـــذه العالقـــات، كما أن زيـــارة عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة فـــي العـــام 2014 وضعـــت خريطة 
طريـــق للعالقـــات الثنائيـــة، وكذلـــك زيارة 
دولة الســـيد ناريندرا مـــودي رئيس وزراء 
جمهورية الهند لمملكـــة البحرين في العام 

.2019
مـــن  العديـــد  فـــي  البلديـــن  تعـــاون  وأكـــد 
المجـــاالت منهـــا الدفـــاع واألمـــن والفضاء 
واالقتصاد وقطاعـــات التجارة مثل تقنية 
المعلومات والتكنولوجيـــا المالية )فينتك( 
المتجـــددة  والطاقـــة  والهيدروكربـــون 

والتعليم والبنية التحتية.

وأكـــد أيًضـــا أن الشـــركات الهنديـــة ناجحة 
في البحرين، وهناك أكثر من 7500 شـــركة 
هنديـــة عاملة في المملكة، مشـــيًرا إلى أن 
الجاليـــة الهنديـــة تعمـــل علـــى المســـاهمة 
ليـــس فقط في تعزيز وتقوية المؤسســـات 
الهنديـــة العاملـــة فـــي المملكـــة وإنمـــا فـــي 

تعزيز وتقوية اقتصاد البحرين.
وأعرب عن أمله بوجـــود مزيد من الفرص 
لالســـتثمار ومزيد من الشركات ومزيد من 
التعـــاون مـــن البحرين. وأعـــرب عن جزيل 
شـــكره وعظيـــم امتنانـــه إلى جاللـــة الملك 
وســـمو ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
والمواطنيـــن علـــى االهتمـــام الذي حظيت 
بـــه الجاليـــة الهنديـــة المقيمة فـــي المملكة 
فـــي الفتـــرة الصعبة مـــن الجائحـــة. ولفت 
إلـــى أن الهنـــد تمكنت خالل عـــام الجائحة 
من اســـتقطاب أعلـــى اســـتثمارات أجنبية 

مباشرة تجاوزت 84 مليار دوالر.
وفـــي نهايـــة كلمته عبـــر الوزير عـــن عميق 
شـــكره للفائـــز بجائـــزة برافاســـي بهاراتيـــا 

سمان، السيد بابوراجان.
الســـيد  بالجائـــزة،  الفائـــز  أن  إلـــى  يشـــار 

اإلنشـــاء  أعمـــال  فـــي  شـــارك  بابوراجـــان، 
لجسر الملك فهد بين البحرين والسعودية 
البالـــغ طولـــه 25 كيلومتًرا، كما ســـاهم في 
بنـــاء منـــازل للمعوزيـــن والمحتاجيـــن في 

الهند والخليج.
ســـعادته  عـــن  بابوراجـــان  الســـيد  وعبـــر 
وســـروره بوجـــوده فـــي الفعاليـــة، شـــاكًرا 
عـــن  الفعاليـــة، متحدًثـــا  الســـفارة تنظيـــم 
علـــى  عاًمـــا   75 بإكمـــال  الهنـــد  احتفـــال 

االستقالل.
وقـــال إنـــه جـــاء فـــي العـــام 1981 للعمـــل 
بمشـــروع جســـر الملـــك فهد بيـــن البحرين 
علـــى  ســـروره  عـــن  معبـــًرا  والســـعودية، 
المســـاهمة في المشـــاريع الحيويـــة المهمة 
فـــي مملكـــة البحريـــن ومـــن بينهـــا جســـر 
الشـــيخ عيســـى، وجســـر الشـــيخ خليفـــة، 
وجسور ســـترة، وميناء خليفة بن سلمان، 
المالـــي،  البحريـــن  مرفـــأ  المؤيـــد،  وبنايـــة 
ومركـــز التجـــارة العالمي، وســـيتي ســـنتر، 
ومجمع األفنيوز، وتوســـعة مطار البحرين 
الدولي، وغيره، إضافة إلى مشاريع كبيرة 

في البنية التحتية بالمملكة.

زيارتي األولى للبحرين 
الجميلة ونتشارك 

معها عالقات تاريخية 
عميقة الجذور

 مزيد من الفرص 
لالستثمار ومزيد 

من الشركات 
ومزيد من التعاون

local@albiladpress.com

الخميس 2 سبتمبر 2021 - 25 محرم 1443 - العدد 4706
06

اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند، ف. موراليدهاران مع عدد 
مــن طلبة مملكة البحرين الدارســين بالجامعــات الهندية وخريجي الجامعات الهندية 
خالل زيارته الرســمية إلى مملكة البحرين؛ للتأكيد على أهمية العالقات الثنائية بين 
البلدين في مجال التعليم والسياحة في التعليم، إضافة إلى بحث فرص التعاون بين 

جمهورية الهند ومملكة البحرين في هذا المجال.

عـــن  الســـليطي  الخريـــج حمـــد  وتحـــدث 
جمعيـــة خريجي الجامعـــات الهندية التي 
يجـــري العمـــل علـــى إشـــهارها عـــن طريق 
القنوات الرســـمية التي سوف تساهم في 

تعزيز التعاون.
بـــدوره، أكد رئيس مجلـــس إدارة صحيفة 
“البـــالد”، وزيـــر العمـــل الســـابق، وهـــو أحد 
خريجـــي الهنـــد، عبدالنبي الشـــعلة أهمية 
ملكـــة  بيـــن  الرســـمية  الزيـــارات  تبـــادل 
البحريـــن وجمهوريـــة الهند، كمـــا أكد على 
أهميـــة دعم وتقويـــة العالقـــات التعليمية 
للطلبـــة  المجـــال  وفتـــح  البلديـــن  بيـــن 
الهنديـــة  الجامعـــات  فـــي  البحرينييـــن 
خصوصـــا بالتخصصـــات العلميـــة وتقديم 
منح للطلبة البحرينيين وتدشـــين برنامج 
لتبادل الطلبة بين البلدين وتعزيز التعاون 

بين الطلبة في البلدين.
إلـــى ذلـــك، أعـــرب وزيـــر الدولـــة للشـــؤون 
ف.  الهنـــد،  جمهوريـــة  فـــي  الخارجيـــة 
وســـروره  ســـعادته  عـــن  موراليدهـــاران 

بتواجـــده فـــي مملكـــة البحريـــن الجميلة، 
مشـــيًرا إلـــى أنهـــا زيارتـــه األولـــى للمملكة 

كوزير دولة للشؤون الخارجية.
وبيـــن أن البلدين يشـــتركان فـــي عالقات 
عميقـــة الجـــذور، حضاريـــة، بيـــن النـــاس 
والتواصـــل الثقافـــي. وقـــد أدت الزيـــارت 
الرفيعـــة المســـتوى إلـــى تعميـــق وتنويـــع 
التعاون الثنائي بين البلدين في السنوات 

األخيرة.
ولفـــت إلـــى تعـــاون البلديـــن الوثيـــق فـــي 
التعامـــل مـــع جائحـــة كوفيـــد - 19، حيث 
أولـــت حكومـــة البحريـــن اهتماًمـــا كبيـــًرا 
بالهنـــود المقيميـــن فـــي البحريـــن، ونحـــن 
ممتنـــون لقيـــادة وحكومة المملكـــة. ولقد 
اســـتمر التواصـــل بيـــن البلديـــن فـــي هذه 

األوقات الحرجة.
وأكـــد أن “التعليـــم هـــو قطاع رئيســـي في 
التعـــاون الثنائـــي بيـــن البلديـــن، معرًبا عن 
ســـعادته لدراســـة العديد من الشخصيات 
فـــي  الهنـــد  فـــي  المرموقـــة  البحرينيـــة 

الماضـــي”، الفًتـــا إلـــى أن “مســـعانا ليـــس 
فقط استعادة الروابط التعليمية الماضية 
المزدهـــرة، ولكـــن أيًضـــا لتعزيـــز التعـــاون 

الثنائي في هذا القطاع”.
وأشـــاد بمبادرة تأســـيس جمعية خريجي 
الجامعـــات الهنديـــة بدعـــم مـــن الســـفارة، 
إلـــى  خـــاص  بشـــكل  بالشـــكر  متوجًهـــا 
عبدالنبي الشـــعلة الذي كان محرًكا رئيًســـا 
فـــي تكوين هذه الجمعيـــة، مؤكًدا أن هذه 
الجمعية ستعطي دفعة كبيرة لجهة تعزيز 

التعاون في قطاع التعليم.
الوقـــت  وأضـــاف “ربمـــا يكـــون هـــذا هـــو 
األنســـب أيًضـــا، إذ يعد قطـــاع التعليم من 

بيـــن أولويات حكومـــة الهند، علـــى الرغم 
مـــن كونهـــا مشـــغولة مســـبًقا وتتعامل مع 
تحديـــات الجائحة الحالية، إال أن حكومة 
اإلصالحـــات  علـــى  تركـــز  تـــزال  ال  الهنـــد 

التعليمية”.
وتابع “تركز سياسة التعليم الوطنية التي 
تـــم إطالقها مؤخًرا على تطوير اإلمكانات 
اإلبداعية لكل فرد وتهدف إلى جعل الهند 
مركـــًزا عالمًيـــا للتعليم”، مضيًفا أنه ســـيتم 
فتـــح المزيـــد من الفرص للدراســـات العليا 
للطالب األجانب بما في ذلك من البحرين 
في مؤسســـات تعليمية عالمية المســـتوى 

في الهند.

ولفـــت إلـــى أن إطـــالق جمعيـــة خريجـــي 
الجامعـــات الهنديـــة رســـمًيا يتم فـــي هذا 
العـــام التاريخـــي، حيـــث يتـــم االحتفـــال 
العالقـــات  لتأســـيس  الذهبـــي  باليوبيـــل 

الدبلوماسية بين البلدين.
لجمعيـــة  بالتوفيـــق  أملـــه  عـــن  وأعـــرب 
خريجي الجامعات الهندية وأعضائها في 
المســـاعي المســـتقبلية، متطلًعا إلى العمل 

عن كثب معهم في زيادة تعزيز التعاون.
من جانبه، قال ســـفير جمهورية الهند لدى 
بيـــوش شريفاســـتاف،  البحريـــن،  مملكـــة 
بيـــن  والشـــعبية  الثقافيـــة  العالقـــات  أن 
الهنـــد ومملكـــة البحريـــن تعـــود إلـــى آالف 

الســـنين في فترة وادي السند وحضارات 
دلمون. وقد تميزت هذه العالقات بحركة 
منتظمـــة للنـــاس مـــن كال الجانبيـــن. وقـــد 
فـــي  الهنديـــة  العائـــالت  بعـــض  اســـتقرت 
البحريـــن ألكثـــر من قرنيـــن. وبالمثل، فإن 
العديـــد من العائـــالت البحرينية كانت في 
الماضـــي تســـافر إلـــى الهند للعمـــل إضافة 

إلى التعليم.
ولفت السفير إلى أن عدًدا من الشخصيات 
البحرينيـــة المرموقـــة، وبعضهـــم مـــن بين 
حضور هذه الفعالية، قد درســـوا في الهند 
فـــي الماضي. ولقد اجتمعوا مًعا لتشـــكيل 
جمعية خريجـــي الجامعات الهندية تحت 
رؤيـــة وتوجيـــه عبدالنبي الشـــعلة، مؤكًدا 
أنهـــا مبادرة عظيمـــة نحو تعزيـــز الروابط 
التعليمية الثنائية، وتقدم الســـفارة الدعم 

الكامل للمبادرة.
يذكـــر أن وزير الدولة للشـــؤون الخارجية 
فـــي جمهوريـــة الهند يقوم بزيارة رســـمية 
إلـــى مملكة البحرين وقد التقى ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
وأعضـــاء الجاليـــة الهندية، وحفـــل توزيع 
جوائـــز برافاســـي بهاراتيا ســـمان بتنظيم 

من سفارة الهند.

وزير الخارجية الهندي: جعل الهند مركًزا عالمًيا للتعليم
دعوة للتعاون في مجال التعليم... وإطالق جمعية خريجي الجامعات الهندية بالبحرين رسمًيا

أمل الحامد

أمل الحامد من الجفير



اســتعرض وزيــر التربيــة والتعليــم ماجد النعيمي صبــاح أمس اإليجاز الحكومــي للوزارة في 
فترة الجائحة واالستراتيجية القائمة بالسنة الدراسية الجديدة، وذلك بمقر الوزارة بمدينة 
عيســى، وبتنظيــم مــن قبــل مركــز االتصــال الوطنــي، حضــره جمــع مــن اإلعالمييــن وممثلــي 

الصحف المحلية.

ولفـــت النعيمي في معرض حديثه إلى أنه شـــهدت 
البوابـــة التعليميـــة العام الماضـــي 70 مليون زيارة، 
شاملة الدروس االلكترونية النموذجية، والمحتوى 
التعليمـــي الرقمي، والدرجات والجدول الدراســـي، 
واألنشـــطة والتطبيقـــات واإلثـــراءات، والخدمـــات 
التعليمـــي  المحتـــوى  أن  اإلداريـــة وغيرهـــا. وأكـــد 
الرقمـــي الـــذي أنشـــأته الـــوزارة بلـــغ 403 كتـــب تـــم 
امتحانـــا،  تعلـــم، و979  1142 وحـــدة  و  تحميلهـــا، 
و6822 درســـا، كما ضم المحتـــوى التعليمي الرقمي 
الذي أنشأه المعلمون 726,888 نشاطا، و 300,004 
دروس، و418,571 حلقة نقاش، و20,792 اختبارا.

كمـــا قامـــت الـــوزارة بإنشـــاء 14 قنـــاة فـــي تطبيـــق 
اليوتيـــوب، منهـــا قنـــاة للطلبـــة ذوي االحتياجـــات 
الخاصـــة، واهتمت أيضا بإطـــاق الدروس المتلفزة 
بالتعـــاون مع وزارة شـــؤون اإلعام بتشـــغيل القناة 
التعليمية التلفزيونية لتبث يوميًا، وكذلك الدروس 

المركزية باستخدام تطبيق )ميكروسوفت تيمز(.
وقال الوزير النعيمي “اســـتمرارًا للجهود في مجال 
التدريـــب والتمهين رغم الظروف االســـتثنائية، تم 
إطـــاق 149 برنامجـــا تدريبيـــا، تـــم توفيـــره للعـــام 
الدراسي الجديد، يتم تنفيذها بالتعاون مع مختلف 
إدارات ومراكـــز الوزارة، وكذلـــك البرامج المعتمدة 
التـــي توفرها كليـــة البحرين للمعلميـــن، مثل دبلوم 

التربية للمعلمين، ودبلوم القيادة المدرسية”.
وتابـــع “تم إطـــاق 17 برنامجا تدريبيـــا، تم تنفيذه 
من خـــال المركز اإلقليمـــي لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصال، سبتمبر 2020 إلى أغسطس 2021، ولقد 
اســـتفاد 4390 شـــخصا من منتســـبي الـــوزارة ومن 

مختلف القطاعات”.
الجديـــد  التنظيمـــي  الهيـــكل  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
للـــوزارة وحزمة المبـــادرات، بقوله “بني على أفضل 
الممارسات في العالم، وهو امتداد لجهود مبادرات 
والتدريـــب،  التعليـــم  لتطويـــر  الوطنـــي  المشـــروع 
وتطويـــر النظـــام التعليمـــي والتحســـين، وتطبيـــق 
نظـــام المناطق التعليمية ضمن مخرجات مشـــروع 

تطوير الهيكل المؤسسي”.
وعـــن مبـــادرات التعليـــم المدرســـي قـــال “تطويـــر 
المناهـــج، تطويـــر التعليـــم المبكـــر، تطويـــر البوابـــة 

قاعـــدة  الموحـــدة، وضـــع  االمتحانـــات  التعليميـــة، 
بيانات الوزارة، تطوير البنية التحتية”.

وتحـــدث الوزيـــر النعيمي مشـــكورًا عن اإلنشـــاءات 
والصيانة وتوفيـــر االحتياجات لتشـــغيل المدارس 
قائـــاً” االنتهاء من إنشـــاء 3 مبان أكاديمية جديدة 
فـــي 3 مـــدارس، تنفيذ الصيانـــة الوقائية للمدارس، 
تنظيـــف جميع مرافـــق المدرس، إنشـــاء ونقل عدد 
مـــن الفصـــول المصنعـــة اإلضافية لتطبيـــق التباعد 
االجتماعـــي”. وأضـــاف النعيمي “إنشـــاء ونقل عدد 

مـــن الفصـــول المصنعـــة اإلضافية لتطبيـــق التباعد 
الشـــاملة  للصيانـــة  برنامـــج  تنفيـــذ  االجتماعـــي، 
للمـــدارس بالتعـــاون مـــع وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني، توفير االحتياجات 
إلعـــادة  إخاؤهـــا  تـــم  مـــدارس   )3( لــــ  التشـــغيلية 
تشغيلها للعام الدراســـي الجديد، توفير خدمة نقل 
الطـــاب والطالبات لجميع المـــدارس، )2,394,794( 
كتاب مدرسي تم طباعته للعام الدراسي الجديد”.

وعـــن مســـتجدات المناهج الدراســـية قـــال “تطوير 

الكتب المدرســـية، إضافة رمز التعريف اإللكتروني 
) كيو آر( في كتب التربية المواطنة، عقد اختبارات 
تشخيصية لكافة الطلب، إعداد نصوص وتدريبات 
القرائيـــة  المجـــاالت  فـــي  الطلبـــة  قـــدرات  لتعزيـــز 

.”)pirls( وتهيئتهم لـ
ويكمـــل الوزيـــر النعيمي “تأليـــف 15 كتابا ورقيا و6 
كتـــب رقميـــة، إعـــداد الخطـــط الدراســـية للفصلين 
األول والثاني حســـب ســـيناريوهات ألوان اإلشارة 
الضوئية، رفع )116( كتابا، تم الموافقة على طباعته 

على المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم”.
إلـــى صيغـــة فيديـــو،  الـــدروس  ويـــردف “تحويـــل 
 25 تطويـــر  اليوتيـــوب،  قنـــوات  علـــى  وتحميلهـــا 
كتابـــا ورقيـــا و9 كتـــب إلكترونية، التهيئة النفســـية 
واالجتماعية والســـلوكية لجميـــع الطلبة، وبخاصة 
طلبـــة الحلقـــة األولـــى، إنتـــاج مـــا يقـــارب مـــن 500 
درس إلكترونـــي جديـــد”. ويزيـــد “تشـــكيل فريـــق 
عمـــل لتطوير النظـــام التعليمي شـــاماً االمتحانات 
الموحـــدة، تطويـــر التعليـــم المبكـــر، وضـــع قاعـــدة 

بيانات الوزارة، تطوير البوابة التعليمية”.
وفي إشـــارة إلى دعم الوزارة لمنتسبي المؤسسات 
التعليميـــة، قال الوزيـــر النعيمي “توفيـــر المزيد من 
البرامـــج التدريبيـــة للتمهـــن، تمرير ترقيـــات 1691 
معلمـــًا ومعلمـــًا أول بحرينيًا، عبـــر منحهم الدرجات 
المســـتحقة مـــن الثالثـــة الـــى السادســـة التعليميـــة، 
دراسة المسار البديل لترقيات المعلمين المتميزين، 
ومراجعة عدد سنوات احتسابها، تعزيز الصاحيات 

المالية واإلدارية لمديري المدارس”.
وعـــرج بعدهـــا وزيـــر التربيـــة والتعليم فـــي معرض 
حديثـــه للصحافـــة المحليـــة، عـــن التعلـــم الصفـــي 
والتعلـــم عـــن بعد، وفقـــًا لإلشـــارة الضوئيـــة، ففيما 
األحمـــر،  المســـتوى  فـــي  الطـــاب  حضـــور  يتعلـــق 

فسيشمل تطبيق التعلم عن بعد”.
ويقـــول “أما القطاع الخـــاص، فيترك خيار الحضور 
إلدارة المـــدارس، والمؤسســـات، بحســـب مـــا يرونه 
مناســـبًا”. وفيمـــا يتعلـــق بالمســـتوى البرتقالي، فإن 
حضور الطاب ســـيترك ألوليـــاء الخيار في حضور 
أبنائهـــم الطـــاب والطالبات الى المـــدارس أو تلقي 
التعليـــم عـــن بعـــد، ويتـــم تطبيـــق معاييـــر التباعـــد 
االجتماعـــي بتـــرك مســـافة متـــر واحـــد مـــا بين كل 
طالـــب وآخـــر، وســـتكون الطاقـــة االســـتيعابية 30 

بالمئة، وال تتجاوز 50 بالمئة.
وعـــن المســـتوى األخضر، فســـيترك الخيـــار ألولياء 
األمـــور في حضـــور أبنائهم الطـــاب والطالبات إلى 
المـــدارس أو تلقي التعليم عن بعد، وســـيتم تطبيق 
معاييـــر التباعـــد االجتماعـــي، بتـــرك مســـافة نصف 
متـــر، مـــا بيـــن كل طالـــب وآخـــر، وســـتكون الطاقة 

االستيعابية 100 بالمئة.
واإلداريـــة  التعليميـــة  الهيئـــات  وســـيكون حضـــور 
للقطاعيـــن الحكومي والخاص، حســـب احتياجات 
الـــوزارة لكل مســـتوى من مســـتويات آلية اإلشـــارة 
الضوئيـــة، مع ضـــرورة تطبيق اشـــتراطات ومعايير 
الصحـــة العامة في جميع مســـتويات آلية اإلشـــارة 

الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا.

تطوير المناطق والمناهج ومواد جديدة للذكاء االصطناعي
ــم عـــن بعد ــي ــل ــع ــت ــاز الـــحـــكـــومـــي: مــســتــمــرون فـــي ال ــ ــج ــ ــي فـــي اإلي ــم ــي ــع ــن ال
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إبراهيم النهام

وزير التربية والتعليم يتحدث في اإليجاز اإلعالمي

فتحـــت المـــدارس أمـــس أبوابهـــا للهيئات 
التعليميـــة واإلداريـــة إيذانـــًا ببـــدء العـــام 
اســـتمرار  ظـــل  فـــي  الجديـــد،  الدراســـية 
الجهود الوطنية للتصدي النتشار فيروس 
كورونـــا كوفيـــد 19، وما يترتـــب عليه من 
إجـــراءات تهـــدف للحفاظ على اســـتمرار 

المسيرة التعليمية بأفضل شكل ممكن.
لمقاعـــد  الطلبـــة  يعـــود  أن  المقـــرر  ومـــن 
الدراســـة يـــوم الثاثـــاء المقبل 7 ســـبتمبر 
2021، حيـــث أعلـــن المدير العام لشـــؤون 
المـــدارس بوزارة التربيـــة والتعليم محمد 
مبارك أن إجمال عدد الطلبة الذين سجلوا 
للدراســـة بنظـــام الحضـــور الفعلـــي حتـــى 
تاريخ ٢٨ أغســـطس الجاري قد تجاوز ٦٧ 
ألف طالب وطالبة، بنسبة تجاوزت ٤٦٪ 
مـــن إجمالـــي عـــدد الطلبـــة فـــي المدارس 

الحكومية في مملكة البحرين.
ولفـــت مبـــارك إلى أن جميـــع الطلبة الذين 
ال يرغبون في الحضور الفعلي سوف يتم 
تحويلهـــم إلى نظام التعلم عن بعد تلقائيا 
بعد إغاق رابط خدمة التسجيل للحضور.  
وعممـــت الوزارة اليوم الخطط الدراســـية 
التعليميـــة،  المراحـــل  لكافـــة  المقترحـــة 
شـــملت التوقيـــت الزمني ونصـــاب المواد 
الدراســـية وتوزيـــع الحصـــص الحضورية 
واالفتراضيـــة، وتخصيـــص حصـــة يومية 

متحركة لتقديم حصص تعزيز التعلم.
مـــن جهتهـــم، قـــال معلمون لــــ “البـــاد” إن 
خطـــة إدارة الفصـــول الدراســـية وتوزيـــع 
يتماشـــى  بمـــا  المعلميـــن  علـــى  األنصبـــة 
مـــع خطـــط الـــوزارة للتوفيـــق بيـــن التعلم 
الحضـــوري وعبـــر المنصـــات االفتراضيـــة 
ال تـــزال غيـــر واضحة ومحـــددة، حيث لم 

تزود الوزارة المدارس بأي خطة تفصيلية 
بهذا الشأن.

سيشـــهد  العـــام  هـــذا  أن  إلـــى  ولفتـــوا 
حضـــور أكثر مـــن نصـــف الطلبـــة، وتوزيع 
الحصص الدراســـية بين التعلم الحضوري 
واإللكترونـــي، وفي ظل عدم االســـتعاضة 
عن المعلمين األجانـــب ممن أنهت الوزارة 
60 عامـــا،  عقودهـــم ممـــن تجـــاوز منهـــم 
والعمـــل علـــى تهيئـــة المرافـــق التعليميـــة 
بمـــا ينســـجم مـــع اإلجـــراءات االحترازية 
علـــى  ثقيـــا  حمـــاً  سيشـــكل  المطلوبـــة، 
المعلميـــن، ويدفعهم لــــ “القتال على جميع 

الجبهات”.
ودعـــوا إلى ضرورة الفصـــل بين المعلمين 
الحاصليـــن على التطعيم وغير الحاصلين 
علـــى التطعيم من خال تقليل عدد مرات 

فحص المتطعمين منهم.

وأشـــار المعلمون إلى أن التعليم الصناعي 
معادلـــة  فـــي  األصعـــب  الحلقـــة  ســـيمثل 
هـــذا  يتســـم  حيـــث  الحضـــوري،  التعلـــم 
التعليـــم بطابعـــه العملـــي، الـــذي يتطلـــب 

حضور الطالـــب ألداء التطبيقات العملية، 
وهـــو ما يحتـــاج إلى وضع خطـــة محكمة 
للتعامل معه، بما ينســـجم مـــع اإلجراءات 
االحترازيـــة، وبما ال يخـــل بتقييم الطالب 

على أسس علمية سليمة.
الطاقـــة  تفـــاوت  عقبـــة  إلـــى  ولفتـــوا 
االســـتيعابية بين مدرســـة وأخرى وفصل 
وآخـــر، إلـــى جانـــب تفـــاوت أعـــداد الطلبة 
الراغبين في الحضور بين مرحلة دراسية 
وأخرى، وهو ما ســـيحمل بعض المدارس 

أحمال أكبر من غيرها.
وأكـــدوا أهميـــة إعـــادة النظـــر فـــي قـــرار 
منتصـــف  امتحانـــات  عـــن  االســـتعاضة 
الفصل بأســـاليب تقويم تكويني متنوعة، 
حيـــث طالما أكـــدت الـــوزارة علـــى أهمية 
امتحانـــات المنتصـــف البالغة فـــي العملية 
التقويميـــة للطالب، إلى جانب أهمية هذه 
االمتحانات في تقويـــم العملية التعليمية 
وكافـــة  الطالـــب،  درجـــات  ومصداقيـــة 
المبررات التي دعـــت الوزارة للتأكيد على 

حضور الطلبة في االمتحانات النهائية.

ــي ــراضـ ــتـ ــوري واالفـ ــضـ ــحـ ــم الـ ــي ــل ــع ــت ــق بــيــن ال ــي ــوف ــت ــل ال خــطــة تــفــصــيــلــيــة ل

المعلمون يعودون... ويؤكدون: “نقاتل على جميع الجبهات”
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الحضور الكامل للمدارس قرار يرتبط بمستجدات الوضع الصحي
ــا ــورون ــك ــة ب ــابـ ــا إصـ ــه ــة يــكــتــشــف ب ــدرسـ ــاق جـــزئـــي ألي مـ ــ الــنــعــيــمــي لـــــــ“^”: إغـ

قـــال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ردًا على 
ســـؤال “البـــاد” مـــا إذا كان لـــدى الـــوزارة النية بأن 
تنتقل إلى الدراسة الحضورية بشكل كامل بالفصل 
الدراســـي الثاني بأن “الوزارة ملتزمة التزامًا كاماً 
فيمـــا يتعلق بالنظام والقرارات الصحية في مملكة 
البحرين”. وأضاف النعيمي “ال يحسب هذا األمر إال 
وفق القرارات المســـتجدة من قبل الفريق الوطني 

الطبـــي، ونحـــن مســـتمرون بالتنســـيق والمتابعـــة 
مـــع وزارة الصحـــة بهذا الشـــأن”. وفي ســـؤال آخر 
لـ”البـــاد” عـــن آلية اإلغـــاق التي ســـتتبعها الوزارة 
بفيـــروس كورونـــا  اكتشـــاف إصابـــات  فـــي حـــال 
بالمـــدارس، ســـواء بيـــن الطلبـــة، أو أعضـــاء الهيئة 
االكاديمية، أجاب النعيمي” هنالك الفحص اليومي 
األكاديميـــة  الهيئـــة  األعضـــاء  أو  الطلبـــة  لدخـــول 

للمدرســـة، حيـــث تـــم تجهيـــز فـــرق لـــكل مدرســـة، 
وتدريبهـــم للتعامـــل مـــع الوضـــع الصحـــي الراهن”. 
ويكمل النعيمي “حســـب الدليل االسترشـــادي، فإن 
هنـــاك فحوصات مســـتمرة، ولكنها تعتمـــد على أي 
وقـــت، حيـــث إننا قـــد ال نحتـــاج إلغاق المدرســـة 
بشـــكل كامل، إذ مـــا كان الوضع آمنـــا، وإنما إغاق 
جزئي لها، متمثاً بالصف الدراســـي نفسه”. ويتابع 

“داخل المدرســـة نفســـها، هنالك غـــرف متخصصة 
للتعامـــل مـــع مثل هـــذه الحاالت، ونســـعى باهتمام 
لعـــدم إغاق المدرســـة إال بالضـــرورة التي تفرضها 
“الحلقـــة  النعيمـــي  الصحيـــة”. وأضـــاف  الظـــروف 
األولـــى وأعنـــي الصفـــوف األول والثانـــي والثالث 
االبتدائي، الشـــك بـــأن الطالب في حاجـــة للتعامل 
مع المدرســـة، وهو أمر وضعناه فـــي االعتبار أثناء 

وضع الخطة الدراســـية للســـنة الجديـــدة، وبحيث 
نهتم بتحقيق المنفعة للطالب ســـواء على مستوى 
المهـــارات والتعليـــم”. وفي حديث عـــن الطلبة من 
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، قـــال الوزيـــر النعيمي 
“ستشهد المدارس هذا العام المزيد من التوسع في 
اســـتقبالهم، ولقد وصلنا العام الماضي من دمجهم 

بالمدارس الحكومية إلى المرحلة اإلعدادية”.



أعلــن الفريــق الوطنــي للتصــدي لفيروس كورونــا )كوفيد19-(، أنه تقرر بــدًءا من يوم 
الجمعة الموافق 3 ســبتمبر 2021 االنتقال إلى المســتوى األخضر وفقًا آللية اإلشــارة 
الضوئيــة لمســتوى انتشــار فيــروس كورونــا، وذلــك بحســب تقييــم متوســط نســبة 
الحــاالت القائمــة الجديــدة مــن إجمالــي الفحوصات للمرحلــة الحالية، مشــيرًا إلى أن 
االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة فــي كل مســتويات آليــة “اإلشــارة الضوئيــة” وأخذ 
التطعيم والجرعة المنشــطة يشــكالن الفارق في كافة مراحل التعامل مع الفيروس، 

وهما الداعمان لكافة الجهود الوطنية المبذولة في هذا الجانب.

جاء ذلـــك خـــال المؤتمر الصحفـــي الذي 
عقده الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونا )كوفيـــد19-( ظهر أمس  في مركز 
ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة والتدريـــب 
عـــن  للحديـــث  العســـكري  بالمستشـــفى 
آخر مســـتجدات فيـــروس كورونـــا، حيث 
اســـتعرض الفريـــق اإلجـــراءات المتعلقـــة 
بالعام الدراسي الجديد وفق آلية اإلشارة 
الضوئية، ومستجدات القرارات والجرعة 
المنشـــطة، وفاعليـــة التطعيمـــات ونتائـــج 
الدراســـة حولها، وتطعيمـــات األطفال من 
الفئـــة العمرية 11-3 عاًما وأهمية مواصلة 

االلتزام باإلجراءات االحترازية.

العودة للمدارس

وأكـــد المديـــر العام لشـــؤون المدارس في 
جمعـــة  محمـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
أنـــه وفق آلية اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى 
انتشـــار الفيـــروس ســـيتم تطبيـــق التعّلـــم 
فـــي  العمريـــة  الفئـــات  لجميـــع  ُبعـــد  عـــن 
المســـتوى األحمـــر، أمـــا فـــي المســـتويات 
البرتقالـــي واألصفـــر واألخضـــر فســـيترك 
الخيـــار ألولياء األمور فـــي حضور أبنائهم 
إلـــى المـــدارس أو تلقـــي التعليم عـــن ُبعد. 
وأوضح أنه ســـتكون نسبة الحضور بما ال 
يتجاوز 30 % من الطاقة االستيعابية في 
المســـتوى البرتقالي و50 % في المستوى 
معاييـــر  تطبيـــق  يتـــم  أن  علـــى  األصفـــر، 
التباعـــد االجتماعـــي بتـــرك مســـافة متـــر 
واحـــد ما بين كل طالب واآلخر في هذين 
المســـتويين، فيما  ستكون نسبة الحضور 
أوليـــاء  اختـــار  الذيـــن  للطلبـــة   %  100

أمورهـــم حضورهـــم إلـــى المـــدارس فـــي 
المســـتوى األخضـــر، علـــى أن يتـــم تطبيق 
معاييـــر التباعـــد االجتماعي بترك مســـافة 

نصف متر ما بين كل طالب واآلخر.
وأشـــار المديـــر العـــام لشـــؤون المـــدارس 
أنـــه  إلـــى  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  فـــي 
فيمـــا يخـــص حضـــور الهيئـــات التعليميـــة 
ســـيكون  الحكومـــي  بالقطـــاع  واإلداريـــة 
بحســـب احتياجات الوزارة لكل مســـتوى 
مـــن مســـتويات آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة، 
بينما ســـيترك الخيار فـــي القطاع الخاص 
إلدارات المدارس والمؤسسات بحسب ما 

يرونه مناسبًا.
وأكـــد أن وزارة التربيـــة والتعليم أصدرت 
دليـــل العـــودة إلى المدارس والمؤسســـات 
اإلرشـــادات  يتضمـــن  حيـــث  التعليميـــة، 
علـــى  للحفـــاظ  المهمـــة  والتعليمـــات 
صحة وســـامة الطلبـــة وجميع منتســـبي 
المؤسســـات التعليميـــة فـــي ظـــل الظـــرف 
االستثنائي للفيروس. مشددًا على أنه مع 
العام الدراســـي 2022-2021، نجدد العزم 
فـــي الجميـــع لمواصلة ما تـــم تحقيقه من 
الوصول للمســـتويات اآلمنـــة حفاًظا على 
صحـــة أبنائنـــا، متمنين لهـــم عاًما دراســـًيا 

موفًقا وآمًنا.
 فيمـــا أكـــدت الوكيـــل المســـاعد للصحـــة 
الفريـــق  عضـــو  الصحـــة  بـــوزارة  العامـــة 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
مريم الهاجري على ضرورة االلتزام بكافة 
اإلجـــراءات االحترازية التي تندرج تحت 
المســـتوى األخضر، خصوصـــا اإلجراءات 
المتعلقـــة ببـــدء العـــام الدراســـي الجديـــد؛ 

لضمان عودة آمنة ألبنائنا الطلبة والهيئات 
اإلدارية والتعليمية. وأشارت إلى أنه ومع 
تطعيـــم 80 % مـــن البالغين مـــن العمر 40 
عاًمـــا فما فـــوق بالجرعة المنشـــطة، فنود 
تقديـــم الشـــكر والتقديـــر للجميـــع على ما 
أظهروه من وعي ومسؤولية وطنية تجاه 

أنفسهم ومحيطهم. 
وأكـــدت الهاجري أنـــه ومن أجـــل الحفاظ 
على مـــا تحقق من تقدم ومكتســـبات في 
التصـــدي للجائحـــة، إلى جانب مـــا أثبتته 
فـــي  فاعليـــة  مـــن  المنشـــطة  الجرعـــات 
تعزيـــز المناعـــة وحمايـــة أفـــراد المجتمـــع 
مـــن تداعيات اإلصابـــة بالفيـــروس، ندعو 
جميع مـــن تنطبق عليهم شـــروط الجرعة 
ألخذهـــا،  للتســـجيل  للمبـــادرة  المنشـــطة 
وأشـــارت إلى أنه يمكن للجميع التســـجيل 
ألخذ الجرعة المنشـــطة من خال تطبيق 
“مجتمـــع واعـــي” أو الموقـــع اإللكترونـــي 
www.healthalert.gov.bh، مؤكـــدة أنـــه 
بتعاون الجميع ســـنواصل مًعا الســـير نحو 
القضـــاء علـــى الفيـــروس والتعافـــي التام 

منه.

تحصين المجتمع

مـــن جهة أخـــرى، أكد استشـــاري األمراض 
عضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( المقدم طبيب مناف 
القحطاني على ما تم التطرق إليه مســـبقا 
المنشـــطة  الجرعـــة  أخـــذ  أهميـــة  بشـــأن 
إلســـهامها فـــي تعزيـــز تحصيـــن المجتمع، 
قـــام  التـــي  الدراســـة  نتائـــج  مســـتعرضًا  
بهـــا الفريـــق الوطنـــي الطبي بالتعـــاون مع 
جامعـــة كولومبيـــا وُنشـــرت فـــي الموقـــع 
البحثـــي )research square( والتـــي تعد 
األولـــى عالميًا، حيث خلصـــت إلى فاعلية 
التطعيمات المضـــادة للفيروس في جميع 
مراحـــل التعامـــل مـــع الجائحـــة حتـــى مع 

وجود المتحور “دلتا”.
وأضاف القحطاني أن المؤشرات الوطنية 
بينـــت فاعليـــة التطعيمـــات فـــي الحد من 
اإلصابـــة بالمضاعفـــات الخطيـــرة والوفاة 
الناجمـــة عـــن الفيـــروس، حيـــث أظهـــرت 
أن 79 % مـــن الوفيـــات فـــي شـــهر يونيـــو 
2021 لـــم يأخـــذوا التطعيم، وهـــي الفترة 
التي انتشـــرت فيها سالة المتحور “دلتا”. 

لمواصلـــة  والمقيميـــن  المواطنيـــن  ودعـــا 
اإلقبال على التطعيم والجرعة المنشـــطة 
منـــه لتعزيز النتائج التي تحققت في هذه 

المرحلة من التصدي لفيروس كورونا.

األمان الكاذب 

 وعلـــى صعيد متصـــل، أكدت استشـــارية 
األمـــراض المعديـــة واألمـــراض الباطنيـــة 
بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي عضـــو الفريـــق 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
)كوفيد19-( جميلة الســـلمان أن انخفاض 
معدالت انتشـــار الفيروس، وعدد الحاالت 
في العناية المركزة أو التي تتلقى العاج، 
وانخفاض أعـــداد الوفيات خال المرحلة 
الحاليـــة ال يعنـــي التغلب علـــى الفيروس، 
وهنـــا وجب التحذير مـــن “األمان الكاذب” 
والـــذي يتـــم خالـــه التهـــاون فـــي االلتزام 
باإلجراءات، وعـــدم اإلقبال أخذ التطعيم 

والجرعة المنشطة.
 وأشـــارت إلـــى أن )حمايـــة والتـــزام( هـــو 
شـــعارنا الـــذي نـــردده، فالحمايـــة تأتي من 
خـــال التطعيـــم والجرعـــة المنشـــطة منه 
هـــو  االحترازيـــة  باإلجـــراءات  وااللتـــزام 

طريـــق النجاح، ونجـــدد التأكيد على ذلك 
من أجل االنتقال لألمان الحقيقي.

وأكدت الســـلمان أن مملكة البحرين بدأت 
بتطعيـــم الفئـــة العمريـــة البالغة مـــن العمر 
3 - 11 عامـــًا ممـــن يعانون ضعـــف المناعة 
بتطعيـــم )ســـينوفارم( وكان هنـــاك تعـــاون 
من أولياء األمور، كما كان هناك إقبال من 
الفئـــة العمرية مـــن 12 إلـــى 17 عامًا ألخذ 
أحـــد التطعيميـــن “ســـينوفارم” أو “فايـــزر 

-بيونتك” المتاحين لهذه الفئة العمرية.
وحثت الســـلمان جميع أولياء األمور على 
المبادرة لتســـجيل أطفالهم ألخذ التطعيم 
المضاد لفيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ 
علـــى صحتهم وســـامتهم بما يســـهم في 
اكتســـابهم المناعـــة ضـــد فيـــروس كورونا 

وتأمين الحماية والوقاية لهم.
وشـــددت علـــى ضـــرورة االلتـــزام بكافـــة 
اإلجـــراءات المعلـــن عنها المتعلقـــة بعودة 
أبنائنـــا الطلبة إلى المدارس والمؤسســـات 
التعليميـــة بمـــا يســـهم فـــي الحفـــاظ على 
ســـامتهم، مجددة التأكيد علـــى مواصلة 
الوعـــي المجتمعـــي للتغلب علـــى الجائحة 

والوصول إلى الهدف المنشود.

المنامة - بنا

االنتقال إلى المستوى األخضر غًدا ... وتحذيرات من “األمان الكاذب”
الفريـــق الطبـــي: 79 % مـــن وفيـــات يونيـــو إبـــان انتشـــار “دلتـــا” ألفـــراد غيـــر متطعميـــن

االلتزام بجميع اإلجراءات المتعلقة ببدء العام الدراسي لضمان عودة آمنة للطلبة
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المنامة - وزارة الداخلية

كـــرم محافـــظ العاصمـــة رئيـــس لجنـــة 
مكافحـــة العنف واإلدمان )معًا( الشـــيخ 
هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة الطلبة 
الفائزيـــن في المســـابقة التوعوية التي 
أعدتها اللجنـــة ضمن البرنامج اإلثرائي 
الصيفـــي الـــذي نظمتـــه وزارة التربيـــة 
مـــن  مجموعـــة  بمشـــاركة  والتعليـــم 
طلبـــة مـــدارس المملكة، حيـــث تناولت 
المواضيـــع  مـــن  مجموعـــة  المســـابقة 
المتنوعـــة المبنيـــة على منهـــج برنامج 
العنـــف  بمخاطـــر  والمتعلقـــة  )معـــًا( 
واإلدمان والسامة الشخصية والعامة، 
اإللكترونيـــة  الجرائـــم  إلـــى  إضافـــة 
والشـــراكة  والتعايـــش  والتعصـــب 

المجتمعية والعمل التطوعي.
وأشـــاد المحافـــظ رئيـــس اللجنة خال 
اســـتقباله المشـــاركين، بحضـــور مديـــر 
برنامج مكافحـــة العنف واإلدمان )معًا( 

علـــي أميني، بجهود الطاب والتزامهم 
فـــي  واســـهاماتهم  المشـــاركة  بمعاييـــر 
تنفيذ كافة المتطلبات الازمة لتحقيق 
أهميـــة  مؤكـــدًا  المســـابقة،  فـــي  الفـــوز 
رعاية النشء والشـــباب لتحقيق األمن 
المجتمعي وضمان مستقبل زاهر مبني 

على أسس علمية وتوعوية.
مـــن جهتهم، تقـــدم الطلبة المشـــاركون 
والتقديـــر  بالشـــكر  المســـابقة  فـــي 

للمحافظ على دعمه ومساندته للنشء 
والشـــباب من خال رعايته للعديد من 
المبـــادرات التـــي تســـهم في اســـتغال 
أوقاتهم ببرامج ومشاريع مفيدة تنمي 
مهاراتهم وقدراتهم ، مشـــيدين بجهود 
القائميـــن على المســـابقة وما تلقوه من 
ســـاهمت  ومهمـــة  جديـــدة  معلومـــات 
في تعزيـــز الوعي األمني والمســـؤولية 

الفردية والمجتمعية.

المجتمعي لألمن  تحقيًقا  النشء  لرعاية  يدعو  العاصمة  محافظ 
“معًا” تزرع في نفوس الطلبة التعايش ونبذ التعصب

المنامة - وزارة الداخلية

رفـــع محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفـــور 
باسم أهالي المحافظة وأعضاء المجلس 
التنســـيقي أســـمى آيات الشـــكر والعرفان 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة علـــى نجاح 
موسم عاشـــوراء بفضل رعايته السامية، 
ودعـــم ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة وتوجيهات 
وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، وتضافـــر جهـــود 
إدارات المآتـــم ومرتاديها، مما ســـاعد في 
تجـــاوز تحديات جائحـــة فيروس كورونا 

والوصول إلى بر األمان.
جاء ذلك لدى ترؤســـه اجتمـــاع المجلس 
حيـــث   ،2021 للعـــام  التاســـع  التنســـيقي 
تراجـــع  مؤشـــرات  المجلـــس  اســـتعرض 
اإلصابـــات بفيـــروس كورونـــا خال شـــهر 

أغسطس الماضي، ومبادرات دعم جهود 
الفريـــق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا في ظل االنتقال للمستوى األخضر 
وفـــق آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة لمســـتوى 
انتشـــار فيروس كورونا، مع عودة الطلبة 
والتعليميـــة، مطلقـــًا  اإلداريـــة  والهيئـــات 
مبـــادرة دعـــم الحملـــة الوطنيـــة لتطعيـــم 
الفئة العمرية 17-12 عاما في إطار حملة 
المحافظة “يدًا بيد لنهزم جائحة كورونا” 

بالتعاون مع وزارة الصحة.
وتنـــاول المجلـــس كيفيـــة دعـــم اعتمـــاد 
عالـــي مدينة صحية من خال رفع جودة 
المواصفـــات  حســـب  الغذائـــي  المنتـــج 
الزراعـــة  وكالـــة  مـــع  بالتعـــاون  العالميـــة 
أكـــوا  دار  وشـــركة  البحريـــة  والثـــروة 
لاســـتزراع النباتـــي والســـمكي في هورة 
عالي وتجربتها الرائدة في تحقيق األمن 

الغذائي.
دور  تفعيـــل  أهميـــة  المجلـــس  أكـــد  كمـــا 
الجهـــات الرســـمية المشـــاركة فـــي حملـــة 
المحافظة على السكن الجماعي المشترك 
للعمالـــة الوافدة، بوضع اســـتمارة موحدة 
تحـــدد االشـــتراطات الخاصـــة بـــكل جهة 
المشـــترك،  الجماعـــي  الســـكن  لتنظيـــم 
والمساهمة في عمل مسح ميداني شامل 
ودقيـــق لتحقيق التباعـــد االجتماعي في 

السكن الجماعي المشترك.

مسح ميداني شامل على السكن الجماعي للتحقق من تطبيق التباعد
العصفور: وصلنا بموسم عاشوراء لبر األمان بفضل الرعاية السامية

علوي الموسوي المنامة - بنا

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، 
يعقـــد مؤتمر البحريـــن الثاني لطب الطـــوارئ الذي 
ســـيقام بتاريـــخ 25 نوفمبر المقبل، ويتضمن ســـت 
ورش عمـــل والعديد من المحـــاور على مدى ثاثة 

أيام وبمشاركة محلية وخليجية وعالمية.
وأوضحت جمعيـــة األطباء البحرينيـــة أن المؤتمر 
يشـــتمل علـــى ســـت ورش عمـــل والتي مـــن المقرر 
عقدهـــا فـــي مركـــز ولي العهـــد للتدريـــب والبحوث 
وتتضمـــن  الملكيـــة،  الطبيـــة  بالخدمـــات  الطبيـــة 
الـــورش، ورشـــة عمـــل المســـعفين، وورشـــة عمـــل 
للتمريض والتصنيف، وورشـــة عمل حول األشـــعة 
الطـــوارئ،  فـــي  واســـتخداماتها  الصوتيـــة  فـــوق 
وورشـــة عمـــل في طب طـــوارئ االطفال، وورشـــة 

عمـــل لمبـــادئ تخطيـــط القلب واخيرا ورشـــة عمل 
خاصة للتعامل مع الحوادث.

ويتابع المؤتمر أعماله في اليومين التاليين عن بعد، 
ويناقـــش العديد من المحاور من بينها دور أقســـام 
الطوارئ في مواجهـــة فيروس كوفيد _ 19، وأهم 
المســـتجدات ألطبـــاء الطـــوارئ فـــي مكافحـــة هذا 
الفيروس، والحوادث والكـــوارث، وأهم التطورات 
فـــي طـــب طـــوارئ الكبـــار مثـــل كيفيـــة التعامـــل 
مـــع جلطـــات القلـــب والدمـــاغ وحـــاالت الطـــوارئ 
التنفســـية، وأهـــم التطـــورات فـــي طـــب االطفـــال، 
والبحوث الطبية في طب الطوارئ، وإدارة أقســـام 

الطوارئ، والجودة في أقسام الطوارئ.
ويقـــوم على إعداد أعمـــال مؤتمر البحريـــن الثاني 
لطـــب الطـــوارئ ثـــاث لجان أساســـية هـــي اللجنة 
التنظيميـــة برئاســـة الدكتورة غادة محمد القاســـم، 

رئيـــس جمعيـــة األطبـــاء البحرينية ورئيس قســـم 
الطـــوارئ في الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة واللجنة 
العلمية برئاســـة صـــاح الغانم، رئيـــس رابطة طب 
الطوارئ البحرينية، ولجنة البحوث برئاســـة آيفس 

هبلو، بروفيسور في طب الطوارئ من بلجيكا.

ويقـــام المؤتمـــر بشـــراكة اســـتراتيجية مـــع كل من 
المجلـــس األعلـــى للصحة، ومستشـــفى قـــوة دفاع 
ووزارة  الملكيـــة،  الطبيـــة  الخدمـــات  البحريـــن- 
الصحة، ومستشـــفى الملك حمد الجامعي، والكلية 
وجامعـــة  بايرلندا-البحريـــن،  للجراحيـــن  الملكيـــة 
جمعيـــة  مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك  العربـــي،  الخليـــج 
طـــب الطـــوارئ فـــي كل مـــن الســـعودية واإلمارات 
والكويت وســـلطنة عمـــان إضافة إلـــى رابطة طب 

الطوارئ العالمية.

ــوزراء ــس الـ ــس مجلـــ ــد رئيــــ ــي العهــــ ــو ولـ ــة سمـــــ ــت رعايـ تحـ
مؤتمر طب الطوارئ يقام في 25 نوفمبر ويتضمن العديد من المحاور المهمة

مـــن المقرر أن تســـتأنف عمليات صـــرف المكافآت 
المخصصـــة للمتطوعيـــن فـــي الصفـــوف األمامية 
لمواجهـــة جائحة كورونا )كوفيد 19( بعد عمليات 
التدقيـــق التـــي تقـــوم فيهـــا وزارة الصحـــة فـــي 
كشـــوفات المتطوعيـــن والمقـــرر أن تنتهـــي فـــي 
15 مـــن ســـبتمبر الجـــاري، وذلك ما كشـــفه مصدر 

موثوق لـ “الباد”.
أن  بعـــد  اإلجرائيـــة  الخطـــوة  “تأتـــي  وقـــال: 
تســـلمت وزارة الصحـــة بعض التظلمـــات من قبل 
المتطوعيـــن في شـــأن الســـاعات والمـــدة الزمنية 
التـــي عملوا فيهـــا كمتطوعين فـــي ذروة مكافحة 
الجائحة”، مشـــيًرا إلـــى أن الميزانية موجودة لدى 
وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي إال أن بعـــض 

المابسات جعلت الوزارة تحتاط تدقيًقا ومن ثم 
البـــدء في رفع كشـــوفات القوائـــم المدققة لوزارة 

المالية؛ من أجل عمليات الصرف.
وأفاد بأن عمليات الصرف ســـتتم على دفعات، إذ 
شـــملت الدفعة األولـــى التي تم الصـــرف لهم أكثر 
مـــن 500 متطـــوع وذلـــك بواقـــع 1000 دينـــار عن 
كل شـــهر عمل تطوعـــي، مؤكًدا إلـــى أن إجراءات 
الصـــرف ستشـــمل تدقيـــق صـــارم على كشـــوفات 
الحضور واالنصراف المقيدة لدى الفريق الوطني.
ونـــوه أن المكافـــآت ســـيتم تحديدهـــا بنـــاء علـــى 
مـــدة فتـــرة التطـــوع، وأن وزارة الصحة تواصلت 
مع كل المتطوعين لتحديث بياناتهم التي تشـــمل 
الجهة المتطوع فيها ومدة التطوع، مع نسخة من 
جواز الســـفر والبطاقة الشخصية ورقم الحساب، 

ونسخة من المؤهل الدراسي والسيرة الذاتية.

مصـــادر لــــ “^”: العمليـــة على دفعـــات وتنتهي منتصف الشـــهر الجاري
استئناف صرف مكافآت “المتطوعين” بعد عمليات التدقيق
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لوحات قرى سترة 
تحت الدراسة

ــؤون  ــر األشـــغـــال وشـ ــ ــال وزي أحــ
عصام  العمراني  والتخطيط  البلديات 
العاصمة  أمــانــة  مجلس  توصية  خلف 
بشأن اقــتــراح وضــع لــوحــات إرشــاديــة 
للداللة على قرى جزيرة سترة إلى هيئة 
الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة 
الخصوص. وكان  بهذا  إلبداء مرئياتها 
في  المقترح  على  وافـــق  قــد  المجلس 
إلى إرشاد  السابق والذي يهدف  الدور 
الجزيرة  لقرى  والمقيمين  المواطنين 
وتسهيل الوصول إليها وتعرف الزائرين 

بالقرى التاريخية الموجودة فيها.

^

تجديد الثقة بآل شــهاب والنعيمي.. وعــودة النكال والقطان
التكنوقراط يقودون لجان العاصمة بالدور األخير

عقـــد مجلـــس أمانـــة العاصمـــة صبـــاح أمـــس 
اجتماعه األول لدور االنعقاد األخير.

وتم اإلعالن عن تشكيل اللجان التخصصية، 
تولـــي  الجديـــد  التشـــكيل  شـــهد  حيـــث 
أمانـــة  مجلـــس  أعضـــاء  مـــن  التكنوقـــراط 
العاصمة قيادة اللجان بالدور األخير من عمر 

المجلس.

وحافـــظ العضو مبـــارك النعيمي على رئاســـة 
اللجنـــة الفنيـــة، كمـــا حافظت مها آل شـــهاب 
على رئاســـة لجنة العالقـــات العامة واإلعالم، 
فـــي حيـــن عـــاد كل مـــن عبدالواحـــد النـــكال 
وخلـــود القطـــان الى رئاســـة لجنـــة الخدمات 

والمرافق العامة واللجنة المالية والقانونية.
وبموجـــب التوزيـــع الجديـــد، ســـتضم لجنـــة 
العالقـــات العامـــة واإلعالم كال مـــن األعضاء 
محمـــد الهندي عبدالواحـــد النكال، أما اللجنة 

الفنية فســـتضم هدى سلطان وكال من لولوة 
المطلق ومحمد توفيق ومحمد الهندي.

والقانونيـــة  الماليـــة  اللجنـــة  تشـــكلت  فيمـــا 
ومحمـــد  المطلـــق  لولـــوة  مـــن  كل  بعضويـــة 
توفيـــق آل عبـــاس وهـــدى ســـلطان ومبـــارك 
النعيمي، أما لجنة الخدمات والمرافق العامة 
تشـــكلت بعضويـــة كل من محمـــد توفيق آل 
عباس ومحمـــد الهندي وخلـــود القطان ومها 

آل شهاب وهدى سلطان ومبارك النعيمي.

إمكان اإلنتاج الزراعي في مشتل عذاري محدودة
ـــام ـــكل ت ـــاص” بش ـــى “الخ ـــة “عل ـــجير “العاصم ـــادرة تش ـــاد مب ـــف: العتم خل

^:ردا علـــى مقترح ســـابق لمجلس أمانـــة العاصمة 
بشـــأن تشـــجير محافظـــة العاصمـــة والـــذي يهـــدف إلى 
الشـــراكة المجتمعيـــة فـــي هـــذا المجـــال، أوصـــى وزيـــر 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلف بأن تعتمد المبادرة المقترحة على القطاع الخاص 

وعلى الجهات الداعمة بشكل تام.
وأوضـــح فـــي رده علـــى المقترح أن اســـتكمال تشـــجير 
الطـــرق والمياديـــن العامة هو األولويـــة ألمانة العاصمة، 
كمـــا أنه يســـتهلك كل القـــدرة اإلنتاجية لمشـــتل الوزارة 

ومشتل أمانة العاصمة.
أفـــاد خلف بأن الوزارة تتفـــق مع أهداف التوصية كونها 
تتماشـــى مع الخطة الوطنية للتشـــجير بإشـــراك القطاع 

الخاص وأفراد المجتمع ومؤسساته.
وأوضـــح في رده علـــى المقترح أن الـــوزارة تقوم حاليا 

بعدد من المبادرات التي تهدف إلى زيادة التشـــجير في 
عدد من مناطق العاصمة، مفيدا أنه بعد دراسة المقترح 
المرفوع من قبل الجهات المختصة اتضح بأن الدراســـة 
المعـــدة مـــن المجلـــس ال تتضمن خطـــة عمـــل أو مواقع 

محددة لعملية التشجير المقترحة.
وأكـــد الوزيـــر أنـــه يتعذر علـــى الـــوزارة معرفـــة وتقدير 
تكاليف األعمال والمواد الالزمة لتنفيذ وتحديد مصادر 
التمويـــل، مشـــيرا إلى أن الوزارة تبـــادر لدعم العديد من 
الجهات الحكومية والفعاليات التوعوية بتوفير شتالت 

حسب التوفر.
وبيـــن أن إمـــكان اإلنتـــاج الزراعـــي فـــي مشـــتل عذاري 
محـــدودة وأغلبهـــا مخصصـــة لتغطية حاجة المشـــاريع 
وأمانـــة  البلديـــات  واحتياجـــات  والمســـتقبلية  القائمـــة 

العاصمة خالل السنوات المقبلة.
مها آل شهاب

ليلى مال اهلل

أرســـت المحكمـــة الصغـــرى الجنائيـــة 
الثامنـــة مبـــدأ جديدا حينما شـــرعنت 
فـــي حكمها الصـــادر بخصوص مزاولة 
العمالـــة للعمـــل بنظام الســـاعات )خدم 
الســـاعات( وذلك بعدم تجريم مزاولة 
العمـــل  أجـــل  مـــن  العمالـــة  اســـتقدام 
بالســـاعات فـــي قضيـــة خصومـــة بين 
وأحـــد  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة 

مكاتب العمالة.
يطلـــق  الـــذي  الحكـــم  أهميـــة  ويأتـــي 
العنان لمكاتب استقدام العمالة بالعمل 
بالســـاعات في الوقت الذي كان ينادي 
فيه مسؤولو هيئة تنظيم سوق العمل 
بعـــدم قانونيـــة مزاولة العمـــل بالعمالة 
بنظـــام الســـاعات كما هـــو المعمول به 

فيما يتعارف به )خدم الساعات(.

وفـــي هذا الصـــدد أكـــد المحامي خالد 
العلـــي )محامـــي الدفـــاع عـــن المكتب 
تحمـــل  القضيـــة  إن  القضيـــة(  فـــي 
شـــقين، إذ لم تجـــرم المحكمة المكتب 
فـــي عملية اســـتيراد العماليـــة والعمل 
بتغريمـــه  حكمـــت  فيمـــا  بالســـاعات 
ســـتة آالف دينـــار عن تهمة اســـتخدام 
العمـــال األجانـــب الثالثـــة دون صدور 
تصريـــح عمـــل بشـــأنهم، وبراءتـــه من 
تهمة مزاولة نشاط وكالة توريد عمال 
دون الحصـــول على ترخيص من قبل 
الجهة المختصة، األمر الذي لم يرتضه 
المحكـــوم ضـــده وطعن عليـــه بطريق 

االستئناف.
وقـــال: وجهـــت تهـــم للمكتـــب األولـــى 
هي مزاولة نشـــاط وكالة توريد عمال 
مـــن  ترخيـــص  علـــى  الحصـــول  دون 
قبـــل الجهـــة المختصـــة، والثانيـــة هي 

استخدام العمال األجانب دون صدور 
تصريح عمل بشأنهم.

خـــالل  مـــن  العلـــي  المحامـــي  ودفـــع 
ببطـــالن  المحكمـــة  أمـــام  مرافعتـــه 
إجـــراءات  وكافـــة  الضبـــط  محاضـــر 
مأمـــوري الضبـــط القضائـــي. مســـتندًا 
لنـــص المادة 88 من قانون اإلجراءات 
الجنائيـــة بأنـــه يجرى التحقيـــق باللغة 
أن  العامـــة  النيابـــة  ولعضـــو  العربيـــة، 
يســـتعين بمترجم بعد أن يحلف يمينًا 
بـــأن يـــؤدي مهمتـــه بالصـــدق واألمانة 
إذا كان المتهم أو الشـــاهد يجهل اللغة 

العربية.
وبيـــن أن المثبت في محضر التفتيش 
ن فيه أنه  بأنـــه حرر باللغة العربية ودوَّ
تـــم مخاطبـــة العامـــل األجنبـــي باللغة 
العربية دون االســـتعانة بمترجم، وبما 
أن العامل يجهل اللغة العربية، والدفع 

بعـــدم جـــواز نظـــر الدعـــوى الجنائيـــة 
لسابقة الفصل فيها.

ولفت أنه صدر حكم سابق في دعوى 
جنائيـــة يقضـــي ببـــراءة المتهـــم مـــن 
تهمـــة االحتفاظ بتصريـــح عمل عامل 
رغـــم انتفاء الحاجة إليـــه واألمر الذي 
الدعـــوى  نظـــر  إعـــادة  معـــه  ال يجـــوز 
الجنائية بشـــأن هذا العامل مما يتعين 
معه القضاء بعدم جواز نظرها لسابقة 
الفصـــل فيهـــا بموجب الحكـــم الصادر 
سابقًا. استنادًا لنص المادة 307 و308 

من قانون اإلجراءات الجنائية.
وبين أنه بالنسبة لجريمة نشاط وكالة 
توريـــد العمـــال دون ترخيـــص، إال أن 
االتهـــام أو الجريمـــة الُمســـندة للمتهم 
األول ليـــس لهـــا أصـــل ثابـــت بـــأوراق 
منـــاط  إن  الجنائيـــة، حيـــث  الدعـــوى 
الجريمـــة ســـالفة الذكـــر قيـــام المتهـــم 

بتوريد عمالة لدى الغير دون أن يكون 
حاصالً علـــى ترخيص، وحيـــث إال أن 
الثابـــت لعدالـــة المحكمـــة الموقرة من 
الخـــاص  التجـــاري  الســـجل  مطالعـــة 
بمؤسسة المتهم األول لأليدي العاملة 
يتضـــح بـــأن نشـــاط المؤسســـة مكتب 

وصـــف  علـــى  وباالطـــالع  توظيـــف، 
النشـــاط بالنظـــام اإللكترونـــي لـــوزارة 
الصناعـــة والتجـــارة نجـــد أن وصـــف 
النشاط كالتالي “يسمح هذا الترخيص 
للمرخص له بالبحث عن عامل مناسب 
لصاحب عمل وتيسير إبرام عقد عمل 
بين الطرفين ويشـــمل توظيف العمالة 
المنزليـــة وتقديم الخدمـــات للغير من 
المختلفـــة  والمؤسســـات  الشـــركات 
وذلك لتوظيف العمالة األجنبية لشغل 
وظائـــف معينـــة لـــدى تلـــك الشـــركات 
أو المؤسســـات كمـــا يشـــمل توظيـــف 
البحرينيين. ويمكن لطالب الترخيص 
مزاولة النشـــاط بعد إصدار الترخيص 
الـــذي يكـــون ســـاري الصالحيـــة لمـــدة 
ســـنة واحـــدة، علـــى أن يتقـــدم بطلب 
لتجديـــد الترخيـــص بشـــكل ســـنوي”. 
)تتمة الموضوع بالموقع االلكتروني(.

العمالة تنظيم  شــرعــنــة  فــي  جـــديـــًدا  ــدأ  ــب م ــى  ــ أرس الــحــكــم   :”^“ لـــ  الــعــلــي 

ضوء أخضـر قضائـي لمزاولـة عمـل الخـدم بالساعـات

المحامي خالد العلي

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 
حكمـــا ببـــراءة متهمـــة عربيـــة مـــن قتـــل 

كفيلها.
وتعود تفاصيل الدعوى بأن النيابة العامة 
اســـندت تهمة الضرب المفضي إلى الموت 
ألنثـــى عشـــرينية بأن قامـــت برمي صحن 
طعام على كفيلها وتسببت في إصابته في 
أنفـــه. ومـــن ثم تحول إلـــى التهاب وتطور 
الـــى مرضه باالتهـــاب الســـحائي وأحالتها 
محبوسة إلى المحاكمة وتداولت الدعوى 
وقدمت المتهمة مذكرات الدفاع بواسطة 
وكيلها واستمعت المحكمة لشهود اإلثبات 
وشـــهود النفي وحجـــزت الدعـــوى للحكم 

بجلســـة 31/  08/  2021م وقـــد قررت اليوم 
براءتهـــا بعـــد محاكم اســـتمرت اســـتمعت 
فيهـــا المحكمة الى شـــهود إثبات وشـــهود 
نفي واســـتعانت بتقرير الطبيب الشـــرعي 
و تقارير المستشفى الذي استقبله للعالج 
أفـــاد ألطبـــاء  إنـــه  إصابتـــه وحيـــث  مـــن 
المستشـــفى أنه وقع على أنفه في الحمام 

ولم يتعرض للضرب.
المحامـــي  قـــال  الواقعـــة  وعـــن تفاصيـــل 
حســـن رضـــي لـــــ “البـــالد”: بصفتـــه المناب 
فـــي الترافـــع فـــي الدعـــوى عـــن المحامي 
محمد عيسى التاجر محامية المتهمة بأن 
الدعـــوى جـــاءت خالية من أيـــة أدلة تؤيد 
االتهام وتنســـب الفعل المؤثم إلى موكلته 
وأن الدعـــوى قامـــت علـــى أقـــوال شـــهود 

اإلثبـــات الذي لم يبينوا ولـــم يؤكدوا على 
صحة ادعاءات مقدم البالغ ضد المتهمة. 
وأضـــاف أن المجني عليـــه )رحمه هللا( قد 
كان فـــي وعيـــه قبـــل وفاتـــه بأيـــام وقـــال 
ألهلـــه بأنـــه تعثـــر وســـقط على أنفـــه، ولم 
يثبـــت صحـــة ضربهـــا بالصحن علـــى أنفه 
وتحميلهـــا تبعات موت المجني عليه وقد 
وجهت أسندت النيابة العامة للمتهمة بأنها 
فـــي غضـــون شـــهر أكتوبـــر 2020 اعتدت 
علـــى ســـالمة المجنـــي عليـــه، بـــأن قامت 
برمـــي صحن طعـــام على أنفـــه، فأحدثت 
بـــه اإلصابات الموصوفـــة في تقرير الطب 
الشـــرعي التـــي أفضـــت إلى موتـــه، وذلك 
على النحـــو المبين بالتحقيقـــات. وطلبت 
معاقبتهـــا عـــن جريمـــة الضـــرب المفضـــي 

إلـــى الموت وفقًا للمـــواد 64 مكرر والمادة 
336/  1 من قانون العقوبات، وحيث نصت 
فـــي  العقوبـــات  قانـــون  مـــن   366 المـــادة 
فقرتهـــا األولى على إنه: )يعاقب بالســـجن 
مدة ال تزيد عن ســـبع ســـنوات من اعتدى 
على ســـالمة جسم غيره بأية وسيلة، ولم 
يقصـــد من ذلـــك قتـــالً، ولكنـــه أفضى إلى 

الموت(.
وحيـــث إن تقريـــر الطبيـــب الشـــرعي لـــم 
يجـــزم بأن الوفـــاة ناتجة عن ضـــرب، ولم 
يجـــزم عـــن أنها ناتجه عن وقـــوع المجني 
عليـــه، رغـــم أن التقرير اســـتبعد كلية هذه 
الفرضيـــة بناء على أســـباب ســـائغة وأدلة 
ووقائـــع لهـــا أصلهـــا الثابـــت بـــاألوراق ولم 
يظهـــر أثـــر اعتـــداء المتهمـــة )رغـــم أنه لم 

يجـــزم أصـــالً بوجـــود أي اعتـــداء( وهـــذا 
يتفق مع المنطق السليم.

وقـــد قرر قانـــون العقوبـــات أنه “ال ُيســـأل 

شخص عن جريمة إالّ إذا ارتكبها عمدًا أو 
خطـــأ”، ولما كان قد ثبت أن موت المجني 
عليه لـــم يكن بفعل وبســـلوك المتهمة، وال 
عالقـــة لها بواقعة وفاته بطريقة مباشـــرة 
أو غيـــر مباشـــرة، فقضـــى بانتفـــاء عالقة 

السببية في الجريمة موضوع الدعوى.
وبيـــن الطبيـــب الشـــرعي ان المجني عليه 
قـــد دخـــل للمستشـــفى وفيـــه اصابـــة في 
األنـــف وهي في مرحلـــة التعافي والدليل 
هـــو ان كان مظهرها بـــه اخضرار هو دليل 
علـــى التعافي كمـــا ذكر الطبيب الشـــرعي 
استنادا إلى أقوال الشهود والمجني عليه 
لـــم يوجـــه اي اتهـــام طـــوال أيـــام النقاهة 
مـــن اإلصابـــة، وكان بحالة جيـــدة ويمكنه 

التحدث وهو راشد.

االتـــهـــام تـــؤيـــد  ــة  ــ أدلـ ــة  ــ أي ــن  مـ ــة  ــي ــال خ ــاءت  ــ جـ الـــدعـــوى  ـــ “^”:  لـ ــي  ــ رض

“الكبرى الجنائية” تبـرئ متهمة عربيـة من قتل كفيلهـا

المحامي حسن صالح رضي

علوي الموسوي

إبراهيم النهام

اللجنة 

لجنة العالقات العامة واإلعالم

اللجنة الفنية 

اللجنة المالية والقانونية 

لجنة الخدمات والمرافق العامة

الرئيس الحالي 
 

مها آل شهاب 

مبارك النعيمي

خلود القطان

عبدالواحد النكال

الرئيس السابق

مها آل شهاب 

مبارك النعيمي

محمد توفيق

محمد الهندي

نائب الرئيس الحالي

محمد الهندي

هدى سلطان 

لولوة المطلق

 محمد توفيق

نائب الرئيس السابق 

محمد الهندي

 لولوة المطلق

هدى فرج 

خلود القطان
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روسيا تتحدث عن اجتماع دولي بشأن أفغانستان.. وتسخر من أميركا

“طالبان” تتقدم في بنجشير.. وهبة اهلل رئيسا لحكومتها الجديدة

أعلنــت حركــة طالبــان، أمــس األربعــاء، عــن تولــي زعيمهــا هبــة هللا 
أخونــدزاده رئاســة الحكومــة األفغانيــة الجديــدة، مشــيرة إلــى أن 
المشــاورات بشــأن تشــكيل الحكومــة اكتملــت تقريبــا. فيمــا نقلــت 
صحيفــة واشــنطن بوســت األميركيــة، أمــس، عن مقاتليــن محليين 
بمواقع االشــتباكات أن المقاتلين التابعين لحركة طالبان يتقدمون 
في إقليم بنجشير. وأكدت وسائل إعالم أفغانية أن حركة “طالبان” 
قــوات “جبهــة  أعلنــت عــن إحرازهــا تقدًمــا ميدانًيــا علــى حســاب 

المقاومة الوطنية” في والية بنجشير.

ــقــلــت وكـــــاالت إخـــبـــاريـــة عن  ون
انتزاعها  أمــس،  زعمها،  “طالبان” 
“جبهة  مــن  تفتيش  نــقــاط  ســت 
المقاومة” في منطقة شتل داخل 
بنجشير التي ما تزال آخر والية 
أفغانية لم تسقط بعد في قبضة 

الحركة.
وفــي وقــت سابق، أفــادت وكالة 
“باختر” الموالية لـ ”طالبان”، نقًل 
عن مسؤولين في الحركة قولها 
إن قواتها سيطرت على المنطقة 
 10 وقتلت  بالكامل،  الــمــذكــورة 

من عناصر المقاومة هناك.
يأتي ذلك فيما قالت قوات أحمد 
مسعود، أمس، إن حركة طالبان 
الــقــوات  لكن  بنجشير،  هاجمت 
ــهــا، مـــا أدى إلــى  الــمــحــلــيــة صــّدت
مقتل العديد من عناصر طالبان، 
واعتقال 19 مسلًحا آخرين، فيما 
أعــلــن قــيــادي فــي طــالــبــان فشل 
المحادثات بشأن والية بنجشير، 
المقاومة  إلقــنــاع  السكان  ودعـــا 

بالتفاوض للتوصل لسلم.
ــمــواجــهــات بــيــن قــــوات أحــمــد  ال
ــبــان هــي األعــنــف  مــســعــود وطــال
مــنــذ االنــســحــاب األمــيــركــي من 

أفغانستان.
المقاومة  جبهة  في  عضو  وكــان 
الثلثاء  أعــلــن  قــد  بنجشير  فــي 
طالبان  عناصر  من   7 مقتل  عن 
وإصـــابـــة آخــريــن بــهــجــوم شنته 

الحركة.

جبهة  قائد  أحمد مسعود،  وكــان 
المتمركزة  األفــغــانــيــة  الــمــقــاومــة 
ــال إنــه  ــة بــنــجــشــيــر، قــ ــ فـــي واليـ
من  وينسحب  أنشطته  سيوقف 
أقـــامـــت طــالــبــان  إذا  الــســيــاســة، 
حكومة شاملة، وضمنت الحرية 

والمساواة بين المواطنين.
وفــــي حـــديـــث لــمــجــلــة “فـــوريـــن 
بــولــيــســي”، أوضــــح مــســعــود أنــه 
تقاسم  طالبان  اعتزمت  ما  “إذا 
الــســلــطــة مـــع الــجــمــيــع، وإقــامــة 
والحرية  المساواة  ومنح  العدل 
حينها  أفغانستان،  فــي  للجميع 
ــوف أتــــراجــــع وأنـــســـحـــب من  ســ

السياسة”.
ــر، قـــال مــســؤول  مـــن جــانــب آخــ
روســــي كــبــيــر، أمــــس األربـــعـــاء، 
ــا  ــ ــي ــ دول ــا  ــاعــ ــمــ ــ ــت اجــ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ إن 
ســيــعــقــد لــمــنــاقــشــة الـــتـــطـــورات 

فــي أفــغــانــســتــان، ســتــشــارك فيه 
موسكو وواشنطن.

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” عن 
الروسي،  الخارجية  وزيــر  نائب 
“روسيا  قوله  مارغولوف،  إيغور 
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــوالي ــ والــصــيــن وال
وباكستان تحضر الجتماع حول 
بعد  لكن  كــابــل،  فــي  أفغانستان 
الوضع هناك واستئناف  استقرار 

عمل المطار”.
تنظيم  أن  اعتقاده  عــن  وأعـــرب 
داعش اإلرهابي لن يلقي سلحه 
عن  يتخلى  أن  أو  األرجـــح  على 
فكرة بناء الخلفة المزعومة في 

ظل الظروف الراهنة.
تستبعد  ال  مــوســكــو  إن  ــال  ــ وقـ
حــدود  داعـــش  مسلحو  يعبر  أن 
بما  ألفغانستان  المجاورة  الدول 

في ذلك تحت ستار اللجئين.
جوفه  في  يحمل  تصريح  وفــي 
الــســخــريــة مـــن واشـــنـــطـــن، قــال 
الحكومة  انهيار  “إن  مارغولوف 
األفغانية وتسليمها الحكم بشكل 
هو  طالبان  لحركة  طوعي  شبه 
من  عــامــا   20 لـــ  طبيعية  نتيجة 

ــدمــقــرطــة” األمــيــركــيــة  جــهــود “ال
ألفغانستان.

ــقـــدت فــي  ــتـ ــا انـ ــ ــي ــــت روســ ــان وكــ
رئيسها،  لسان  على  سابق  وقــت 
ــات  ــ ــواليـ ــ ــن، الـ ــ ــوتـ ــ ــر بـ ــيـ ــمـ ــلديـ فـ
المتحدة والغرب بسبب اتباعهما 
ســيــاســة “غــيــر مــســؤولــة” سعت 
لــــ ”فــــرض قــيــم خـــارجـــيـــة” على 

األفغان، 
اهــتــمــامــا كبيرا  وأبــــدت روســيــا 
ــة فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، مع  ــاألزمــ ــ ب
اســتــيــلء حـــركـــة طــالــبــان على 

البلد.
وتــتــركــز مـــخـــاوف مــوســكــو من 
احــتــمــال حــــدوث انــهــيــار شامل 
إلى  يـــؤدي  بما  أفغانستان،  فــي 
يــتــســلــل عبرها  ــجــوء  ل مـــوجـــات 
إرهابيون، إذ قدمت دعما للدول 
التي تفصلها عن تلك البلد، مثل 

طاجيكستان وأوزباكستان.
ــا إلـــــى تــشــكــيــل  ــ ــي ودعــــــت روســ
حـــكـــومـــة تــمــثــيــلــيــة تــشــكــل كــل 
األفغان، معتبرة ذلك األساساس 

إلنهاء النزاع في أفغانستان.

عواصم ـ وكاالت

عناصر من “طالبان” 
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ــنـــاتـــور األمـــيـــركـــي،  قـــــال الـــســـيـ
ــال، أمـــس  ــثـ ــنـ ــومـ ــلـ ــارد بـ ــشــ ــ ــت ــ ري
األربعاء، خلل زيارة إلى بيروت 
على  لبنان  داعــي العتماد  ال  إنه 

شحنات الوقود اإليراني.
مؤتمر  خلل  تصريحاته  جاءت 

صحافي عقد في بيروت.
في  األميركية  للسفيرة  وسبق 
اللبناني  الرئيس  لبنان أن أبلغت 
بقرار اإلدارة األميركية بمساعدة 
لـــبـــنـــان لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــغـــاز 

المصري من األردن عبر سوريا.
كــمــا ســبــق أن تــم الــحــديــث عن 
اتــخــاذ األراضـــي الــســوريــة ممًرا 
في  لــبــنــان،  نحو  الــمــصــري  للغاز 
زيــارة وزيــر النفط الــســوري إلى 

بغداد في وقت سابق.

وفــــي وقــــت ســـابـــق، قــــال وزيـــر 
حــكــومــة تصريف  فـــي  ــطــاقــة  ال
األعــمــال بــلــبــنــان، ريــمــون غجر، 
أمس، إنه لم يتلق طلبا الستيراد 
بذلك على  إيراني، مؤكدا  وقود 
“حــزب هللا” تخطى  أن  يبدو  ما 
ــة فـــي تــحــركــه الســتــيــراد  ــدولـ الـ

الوقود من إيران.
الشحنة  بشأن  ســؤال  على  وردا 
اإليرانية قال الوزير للصحافيين 
“دورنا محصور بإذن االستيراد.. 
ما إجانا )جاءنا( طلب إذن”. وردا 
على سؤال آخر عما إن كان هذا 
بــدون  تــأتــي  السفينة  أن  يعني 
ــال غــجــر “نــحــن ما  تــصــاريــح قــ
الطلب  يتم  لم  معلومات.  عندنا 

منا إذن. هذا ما أقوله فقط”.

مع اقتراب السفينة من لبنان.. أميركا: ال داعي لوقود إيران

طرابلس ـ وكاالت

ــرت “بـــوابـــة إفــريــقــيــا اإلخـــبـــاريـــة”  ــ ذكـ
الليبي  ــزعــيــم  ال أنـــصـــار  مـــن  الــمــقــربــة 
الراحل معمر القذافي أن سيف اإلسلم 
ــقــذافــي قـــرر رســمــيــا الــتــرشــح  مــعــمــر ال
 24 في  المقررة  الرئاسية  للنتخابات 

ديسمبر.
اإلخــبــاريــة عــن مصدر  الــبــوابــة  ونقلت 
ــلن  ــذا اإلعــ بـــالـــخـــاص أن هــ وصــفــتــه 
صدر بالتزامن “مع الذكرى 52 لـ )ثورة 

الفاتح(.
وقــالــت الــبــوابــة فــي إفــادتــهــا إن سيف 
الراحل،  الليبي  الزعيم  نجل  اإلســلم، 
الرئاسية  للنتخابات  ترشحه  سيعلن 
ــانـــت  ــا فــــي وقـــــت الحـــــــق. وكـ ــيـ ــمـ رسـ
أجــرت في  قد  اللندنية  تايمز  صحيفة 

مــع سيف  ــوارا  حـ الماضية  الــمــدة 
مدينة  من  القذافي  اإلسلم 

ونقلت  بــلــيــبــيــا،  ــتــان  ــزن ال
للعودة  يخطط  أنــه  عنه 

الترشح في  العامة وينوي  الحياة  إلى 
االنتخابات الرئاسية المقبلة.

ــن جـــانـــب آخــــــر، رحـــبـــت الـــســـفـــارة  مــ
ــــس، أمـــس  ــل ــ ــراب األمـــيـــركـــيـــة لـــــدى طــ
ــــوزاري  ال االجــتــمــاع  بنتائج  األربـــعـــاء، 
مجددة  الليبي،  الجوار  بــدول  الخاص 
األجنبية  الــقــوات  إلــى سحب  الــدعــوة 

والمرتزقة من ليبيا.
الرسمي  حسابها  عــلــى  تــغــريــدة  وفـــي 
ــر”، كــتــبــت الـــســـفـــارة  ــ ــت ــ ــوي ــ بـــمـــوقـــع “ت
المتحدة  الواليات  “ترحب  األميركية: 
لــدول جوار  ــوزاري  ال االجتماع  بنتائج 
دعم  في  مهمة  خطوة  باعتبارها  ليبيا 
االستقرار اإلقليمي. كما تكرر الواليات 
الـــمـــتـــحـــدة دعـــوتـــهـــا لــســحــب جــمــيــع 
الـــقـــوات األجــنــبــيــة والــمــقــاتــلــيــن من 
رئاسية  انتخابات  وإجـــراء  ليبيا 
وبرلمانية كما هو مقرر في 24 

ديسمبر”.

إعالن مرتقب بترشح سيف اإلسالم القذافي للرئاسة

عواصم ـ وكاالت

دعــا وزيــر خارجية فرنســا جــان إيف لودريان أمــس األربعاء نظيــره اإليراني للعودة 
الفورية للمحادثات النووية. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أن لو دريان 
شــدد علــى أهمية عودة إيــران للمفاوضات النووية على الفور فــي مكالمة هاتفية مع 
نظيره اإليراني المعين حديثا حسين أمير عبد اللهيان. وأضافت الوزارة “شدد الوزير 

على أهمية وضرورة االستئناف الفوري للمفاوضات التي علقتها إيران منذ يونيو”.

لــو دريـــان عــن قلقه مــن كــل األنشطة  وعــبــر 
النووية التي نفذتها إيران بالمخالفة للتفاق 

النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية.
الخارجية  وزارة  قــالــت  ســابــق،  وقـــت  وفـــي 
ــمــانــيــا حــثــت إيــــــران، أمــس  ــيــة إن أل ــمــان األل
بشأن  الــمــحــادثــات  استئناف  على  األربــعــاء، 
ــران  االتـــفـــاق الـــنـــووي بــعــد تــقــريــر عــن أن إيـ
درجــة  ــى  إلـ لــلــيــورانــيــوم  تخصيبها  ســرعــت 

تقترب من مستوى األسلحة.
ــادة  وقــــال مــتــحــدث بــاســم الـــــــوزارة فـــي إفــ
ــران بــقــوة الـــعـــودة إلــى  ــ صــحــفــيــة: “نــنــاشــد إي
أســرع  وفــي  بناء  بشكل  المفاوضات  طــاولــة 

بذلك،  للقيام  مستعدون  نحن  ممكن..  وقــت 
لكن اإلطار الزمني لن يكون مفتوحا إلى أجل 

غير مسمى”.
أبدت  قد  وبريطانيا  وألمانيا  فرنسا  وكانت 
ــغ إزاء تــقــاريــر  ــبــال ال ــمــاضــي قــلــقــهــا  ال الــشــهــر 
أكــدت  التي  الــذريــة  للطاقة  الدولية  الوكالة 
يورانيوم  معدن  مرة  ألول  أنتجت  إيــران  أن 
مخصب بــدرجــة نــقــاء انــشــطــاري تــصــل إلــى 
لليورانيوم  اإلنتاجية  الطاقة  ورفعت   %  20

المخصب إلى 60 %.
يائير  إسرائيل  وزير خارجية  أكد  من جانبه، 
البيد، أنه على العالم وضُع خطة بديلة للتفاق 

الــنــووي مــع إيـــران، مشيًرا إلــى أنــه يجب أن 
تشعر طهران بالتهديد الوثيق، حسب وصفه.

وكان وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان 
لــلــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي فــي مقابلة  ــال  قــد قـ
يـــدرك أن األمـــر في  “الــجــانــب اآلخـــر  االثنين 
ثلثة  أو  شهرين  تستغرق  عملية  هو  النهاية 
حــتــى تــصــبــح الــحــكــومــة الــجــديــدة راســخــة 

بــشــأن هذا  الــقــرارات  نــوع مــن  وتخطط ألي 
الموضوع”.

التاريخ  باعتباره  أغسطس   25 أخــذنــا  وإذا 
الخارجية ومعظم  تثبيت وزير  الذي تم فيه 
الــوزراء في مناصبهم، فهذا يعني أن  زملئه 
أو  أكتوبر  حتى  تستأنف  ال  قــد  الــمــحــادثــات 

نوفمبر.

ــران ــه ــع ط ــة لـــاتـــفـــاق مـ ــل ــدي ــة ب ــط ــع خ ــ ــى الـــعـــالـــم وض ــل ــل: ع ــيـ ــرائـ إسـ
فرنسا وألمانيا تطالبان إيران باستئناف المحادثات النووية

بغداد ـ وكاالت

ــس الـــحـــكـــومـــة  ــيــ ــ ــن مـــكـــتـــب رئ ــ ــل أعــ
أمس  الكاظمي،  مصطفى  العراقية، 
ــاء، إحـــبـــاط عــمــلــيــة لــتــزويــر  ــ ــعـ ــ األربـ
إجراؤها  المقرر  المقبلة  االنتخابات 

في أكتوبر المقبل.
ــيــان صحافي  ب الــمــكــتــب فـــي  وذكــــر 
وبإشراف  األمنية،  أجهزتنا  “نجحت 
تنفيذ عملية  القضاء، في  مباشر من 
لتزوير  مــحــاولــة  أحبطت  استباقية 
عدد  على  الضغط  عبر  االنــتــخــابــات 
االنــتــخــابــات  مفوضية  مــوظــفــي  مــن 
بهدف خلط األوراق السياسية وإثارة 

الفوضى”.
دقيقة  فنية  تحقيقات  “بعد  وأضــاف 
لـــأجـــهـــزة الــتــحــقــيــقــيــة، وبـــإشـــراف 

مباشر من القضاء تمكنت األجهزة 
ــيــة مـــن إلـــقـــاء الــقــبــض  األمــن

المتهمين  مــن  عــدد  على 
فـــي مــجــمــوعــة حــاولــت 

تزوير االنتخابات، باستثمار علقات 
ــع مــوظــفــيــن فــــي مــفــوضــيــة  لـــهـــم مــ
الفوضى  ــارة  ــ إث بــهــدف  االنــتــخــابــات 
العراق،  في  والسياسية  المعلوماتية 
من خلل شبكة من مواقع التواصل 
اإللكترونية بينها موقع باسم )سيدة 
ــاول الــقــائــمــون عليه  الـــخـــضـــراء(، حــ
بارتباطه  اإليــحــاء  مختلفة  بوسائل 
أو  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس  بمكتب 
رئيس  مستشاري  أو  فيه،  العاملين 

مجلس الوزراء”.
وسائل  بعض  “رددت  الــبــيــان  وتــابــع 
ــدا تــلــك  ــ ــدي ــحــ ــ ــــأســــف وت اإلعــــــــلم ل
السياسية  القوى  بعض  إلــى  التابعة 
هــــذه االفـــــتـــــراءات الـــكـــاذبـــة، دون 
تدقيق وبشكل يفتقر إلى المهنية 
واإلنــصــاف، وبــمــا يعد تــجــاوزا 
سافرا على القانون والمبادئ 

المهنية”.

إحباط عملية لتزوير االنتخابات العراقية
القاهرة ـ وكاالت

العربية.نت

نقلت صحيفة “الشرق األوسط” أمس 
األربعاء عن مصدر مصري مطلع أن 
رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت 
كان من المقرر أن يحضر قمة رباعية 
فلسطينية مصرية أردنية إسرائيلية 

في شرم الشيخ اليوم الخميس. 
تم  الـــفـــكـــرة  أن  الـــمـــصـــدر  وأضــــــاف 
عربية  ثلثية  قمة  لصالح  تغييرها 
ــف مــوحــد  ــوقـ ــاس، لـــبـــنـــاء مـ ــ ــاألسـ ــ بـ
مع  المباحثات  بمسار  الــدخــول  قبل 
السلم،  مفاوضات  بشأن  واشنطن 
ــلق اجــتــمــاعــات  ــطـ ــك قــبــيــل انـ ــ وذلـ
ــة لــأمــم  ــ ــدوري ــ الــجــمــعــيــة الــعــامــة ال
الشهر  أعمالها  ستبدأ  التي  المتحدة 

الحالي.
ــال الـــمـــصـــدر لــلــصــحــيــفــة، إن  ــ وقـ

الــقــمــة ســتــركــز عــلــى “بــنــاء 
مـــوقـــف عـــربـــي مــوحــد، 
بـــــــشـــــــأن اســــتــــئــــنــــاف 

المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية، 
المتحدة،  الــواليــات  مع  واالتــصــاالت 
بــيــرنــز، مدير  ويــلــيــام  لــزيــارة  نتيجة 
إلى  المركزية،  االستخبارات  وكالة 
أبــيــب، قبل  الــقــاهــرة ورام هللا وتــل 

أكثر من أسبوعين”.
نتائج مباحثات  “إحــدى  أن  وأضــاف 
كانت  ــثــلث،  ال الــعــواصــم  فــي  بيرنز 
ــر الـــدفـــاع  ــ ــيـــر بــيــن وزيـ الــلــقــاء األخـ
ورئيس  غانتس،  بيني  اإلسرائيلي 

السلطة الفلسطينية”.
مصر  قـــــادة  أن  الـــمـــصـــدر  وواصــــــل 
على  سيبنون  وفلسطين  واألردن 
تحرك سابق قبل نحو 3 أشهر، بدعوة 
مصرية لعقد مؤتمر دولي الستئناف 
عملية التفاوض بشأن السلم، بناء 
على تواصل مصري - أميركي، 
األخيرة في  األحداث  عززته 

غزة.

ناقلة  الدولية في تقرير عن  البريطانيا  ذكر موقع هيئة اإلذاعــة 
الصيف  ــارات  اإلمــ ســواحــل  قبالة  اختفت  التي  ســكــاي”  “غــولــف 
الماضي بأنها تنقل النفط اآلن إلى دول مختلفة ضمن “األسطول 

السري” اإليراني.
ولم يحدد التقرير الجماعة أو الدولة التي ينتمي إليها المسلحون، 
الخزانة  وزارة  نشرتها  التي  السفينة،  لسجلت  مراجعة  لكن 
األميركية سابقا، تظهر أن شبكة تابعة لفيلق القدس ذراع التدخل 

الخارجي للحرس الثوري اإليراني كانت تتابع قضية السفينة.
وقال أحد أفراد طاقم السفينة الذي لم يذكر اسمه إن الخاطفين 
العربية والفارسية وإن السفينة نقلت إلى بندر  كانوا يتحدثون 

عباس بعد اختطافها.
العلم  “ريــمــا” وهــي تحمل  إلــى  السفينة  اســم  تغيير  تــم  والحــقــا 
صنعت”  تجارت  “مشتاق  تدعى  شركة  أصبحت  كما  اإليــرانــي، 

وهي في األساس شركة تعدين، تمتلك السفينة.
وبحسب المعلومات المنشورة من قبل منظمة تسجيل الشركات 
في إيران، فإن هذه الشركة يديرها شخص يدعى “أمير ديانت”، 
وهو مواطن إيراني عراقي مزدوج الجنسية ويعمل، وفقا لوزارة 
الخزانة األميركية، مع كبار مسؤولي فيلق القدس التابع للحرس 

الثوري اإليراني منذ سنوات.

قمة فلسطينية مصرية أردنية ثالثية في القاهرة

إيراني عراقي وراء اختطاف 
سفينة يونانية لصالح إيران

التحالف يعترض 4 مسيرات 
مفخخة في األجواء اليمنية

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس 
األربعاء، إن قوات التحالف اعترضت ودمرت 
4 طائرات مسيرة مفخخة باألجواء اليمنية. 
طائرة  ودمـــرت  التحالف  قـــوات  واعــتــرضــت 
باألجواء  الباكر  الصباح  مسيرة مفخخة في 
أن  التحالف  أعلن  بدقائق  وبعدها  اليمنية، 
ــه الــجــويــة اعــتــرضــت ودمــــرت مــســّيــرة  قــوات
مفخخة ثانية، وبعد بضع ساعات، اعترضت 
قوات التحالف الجوية ودمرت طائرة مسّيرة 
مفخخة ثالثة باألجواء اليمنية، وفي المساء 
أيضا تم اعتراض مسيرة مفخخة رابعة في 

األجواء اليمنية.

من محادثات فيينا حول نووي إيران

هبة الله أخوندزاده

دبي ـ وكاالت



opinions@albiladpress.com11
الخميس 2 سبتمبر 2021 - 25 محرم 1443 - العدد 4706

يواجه الخريجون الجدد الذين أمضوا سنوات في البحث والدراسة عقبات 
تقـــف أمامهـــم إليجـــاد فـــرص العمـــل، وفـــي المقابل هنـــاك أعـــداد أخرى من 
القابعيـــن فـــي وظائفهم، ولـــو أّنك صارحت أحدهم: ألم يئـــن األوان للتقاعد 
بعـــد؟ لجـــاء رده ومـــاذا أجنـــي مـــن التقاعد؟ بيد أنـــه ال يمل مـــن تذمره من 
روتيـــن الوظيفـــة وســـاعات العمل المنهكـــة لألعصاب واختناقات الشـــوارع 

وغيرها!
يبـــدو لنا أّن فتح التقاعـــد الُمبكر لمن أمضوا عقودا في الوظيفة بات حتمّيا 
لســـبب في غاية األهمية والوجاهة، ذلك أنه ســـيتيح لألجيال الجديدة من 
الباحثين عن عمل الفوز بالوظيفة، ولسبب آخر ال نظن أنه يغيب عن الذهن، 
وهـــو مـــا يتمتعـــون به من حيوية وتحصيـــل علمّي قد ال يتوفـــر عند الجيل 

السابق.
إن نظـــام التقاعـــد المبكـــر أتـــاح لفئات مـــن العاملين فـــي القطـــاع العام ترك 
الوظيفـــة، ونخص بالذكر العاملين في ســـلك التربيـــة والتعليم، نظرا لحجم 

الصعوبات وما يتكبدون من مشاق تكتنف العملية التعليمية، من هنا فإنهم 
وبملء إرادتهم آثروا التقاعد المبكر، ما أتاح المجال أمام الخريجين الجدد 
ألخـــذ مواقعهـــم، وكنـــا نتمنى لو حـــذا اآلخرون مـــن موظفي القطـــاع العام 
حذوهـــم لتمكيـــن الدماء الجديـــدة، بيد أّن إصـــرار هؤالء علـــى البقاء حرم 

الكثيرين من فرص التوظيف. 
لســـنا بحاجـــة للتذكيـــر بمـــا ينطـــوي عليـــه التقاعـــد المبكـــر مـــن إيجابيـــات، 
فباإلضافة إلى أنه يعطي الفرصة إلحالل الطاقات الشابة في المواقع، فإنه 
يمنح الوقت للمتقاعدين لممارســـة حياتهم وهواياتهم وشعورهم بالسعادة 
النعتاقهم من أسر الوظيفة وعبوديتها، وال نشك بأّن الكثيرين ممن اختاروا 
التقاعد شعروا بالفارق بين واقعهم في الوظيفة وما بعدها بعد أن أصبحوا 
يتمتعـــون بالحرية، وعلى العكس مما يعتقـــده الكثيرون بأن التقاعد يجلب 
االكتئـــاب والملل، فإّن حيـــاة المتقاعدين تتميز بالنشـــاط والحيوية، ناهيك 

عن كونه مناسبة للتخلص من الضغوط وما يرافق الوظيفة من قلق.

sm.adnan56@
hotmail.com

محمد المحفوظ

فتح التقاعد المبكر

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

للتواصل: 17111483

المواطن في جوف التنور والنواب يتفرجون خلف الستار
نحـــن مدعـــوون كمواطنيـــن إلـــى اتبـــاع سياســـة أكثـــر حزمـــا ومجابهة 
أشـــد مـــع مجلس النـــواب القـــادم، ونحن في هـــذه المرحلة البـــد لنا بعد 
أن قيمنـــا أخطاءنا واســـتفدنا من الدروس أن نعيد تنظيم أنفســـنا على 
كل المســـتويات، ووضـــع ثقتنـــا في المرشـــح الســـليم وصاحـــب الخبرة 
ومســـؤولية الدفـــاع عـــن المواطـــن في المســـتقبل، والخبر الذي نشـــرته 
“البـــالد” يوم الثالثاء الماضـــي وهذا نصه “المواطنون يتحدثون بغضب 
عـــن غياب تفعيـــل النـــواب أدواتهم الدســـتورية والرقابية تجـــاه كل ما 
يحـــدث مـــن تطورات، وبأن هناك أخبارا ســـوداوية تضيـــق الخناق على 
المواطـــن منـــذ الصبـــاح الباكـــر، وأن هنـــاك صمتـــا مـــن األعضـــاء، وعدم 
تكاتف، وغياب رؤية، وجهودا ال تتخطى التصريح بالمنصات اإلعالمية 

أو الصحف المحلية، بحال أقرب لــ “جعجعة بدون طحين”.
هـــذا الخبر يبين إلى أي مدى وصـــل المواطن إلى جوف التنور والنواب 
يقفـــون خلـــف الســـتار للتفرج، إال فيمـــا رحم ربي وهي أســـماء معدودة 
معروفـــة تحركـــت بدافع الغيرة والحـــس الوطني، لكن فـــي النهاية هي 

أصوات فردية ومن الصعب عليها إيجاد الحلول للمشـــكالت، وال نعرف 
كيـــف غـــاب عن مجلـــس النواب مـــا يســـمى باألولويـــات الجماعية التي 
ســـتكفل مـــلء الفراغات الموجـــودة حاليـــا، فمع كل ما حـــدث للمواطن 
وفي المقدمة ارتفاع الرسوم والغالء ال نجد أية سمات ومعالم أساسية 
ومعينة لبيت الشـــعب، وكأن ليس هناك أية روابط وخصائص مشـــتركة 

بين النواب والمواطن.
إن إهمـــال أو إغفـــال مثـــل هـــذه القضايـــا المصيريـــة والمؤلمـــة بحـــق 
المواطن، يعتبر تقصيرا فادحا في حمل المســـؤولية الوطنية من جميع 
وجوههـــا، فالمجلس وعلى ما يبـــدو يفتقد إلى القوى الجذرية المحركة 
والنضـــال بـــكل معانـــي الكلمة، نعم.. هناك وكما أســـلفنا أصـــوات فردية، 
لكـــن للكلمة الجامعة قوتها وحيويتها وشـــرط انتصارهـــا، وهي الينبوع 
الدائم لتصحيح الخطأ، وكنا ننتظر بيانا جماعيا من النواب خصوصا أن 
هناك اتفاقا نيابيا حكوميا مســـبقا بشـــأن عدم فرض رسوم جديدة على 

المواطنين كما بين أحد اإلخوة النواب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لماذا لم ينجح السوق الشعبي؟
زرت مساء أمس األول السوق الشعبي بمدينة عيسى، والتقيت ببعض 
التجـــار البحرينييـــن هناك، ســـألتهم عن الحال، واألوضـــاع التي خلفتها 
الكورونا، فلم تكن األجوبة مسرة، أو مريحة، فالكبت موجود، والضيق، 

وعسر الحال، وشح الزبائن.
وفي نقاش مســـتفيض معهم، ألخص لكم أســـباب تهاوي وضع السوق، 

وعدم تحقيقه النجاح المطلوب، كالتالي:
تأخر مشـــروع التكييف المركزي الشـــامل للســـوق، والذي سبق للجهات 
المختصة أن أعلنت عنه قبل ســـنوات عدة، وعدم تمكن بعض أصحاب 
المحـــالت مـــن أخـــذ بعض المحـــال المغلقـــة منذ فتـــرة طويلـــة، لتراكم 

اإليجارات عليها، وبطء إجراءات اإلخالء.
أيضا غياب الفعاليات واألنشـــطة المختلفة والجاذبة التي من شأنها أن 
تســـتقطب الـــزوار، حيث ال توجد زوايا ترفيهيـــة لألطفال، ال من قريب 

أو من بعيد.
باإلضافة إلى غياب اللوحات اإلرشادية بالشوارع، والتي توضح للزوار 

أو السواح أن هناك سوقا شعبيا من األصل.
غيـــاب الطابـــع الشـــعبي عـــن الســـوق، فالعديد مـــن المحال النشـــطة به 
محصـــورة في خدماتهـــا ببيع العبايـــات النســـائية واألدوات الكهربائية 

والتنجيدات والعطور.
العديـــد مـــن المحالت مغلقـــة وغير مؤجرة، وبشـــكل كئيـــب، باإلضافة 
لغياب المطاعم واالستراحات العائلية األنيقة، الجاذبة للزوار والسواح، 

وقلة عدد دورات المياه وعتقها، وعدم تجديدها بالشكل المطلوب.
عـــدم وجـــود رؤية الســـتقطاب الشـــركات والمطاعـــم المعروفـــة والتي 
تشجع الزبائن على التوافد للسوق، وشح التنوع في المشاريع التجارية 

الموجودة. ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

كيف أعيش بال إعانات؟
24 عامـــًا من المعاناة، عمر ابنتها الوحيدة التي أنجبتها من زواج فشـــل 
منذ أشهره األولى! وألن طليقها ليس بحرينيا، وجدت نفسها بين نارين، 
فابنتهـــا لم تحصل على الجنســـية البحرينية كونها ابنة أم بحرينية، وال 
جنسية والدها الذي ال يزال متعنتًا رافضًا إعطاءها الجنسية! ولتحصل 
على جنســـية والدها بأمر من المحكمة عليها اإلقامة في بلد أبيها ســـتة 

أشهر متواصلة على أقل تقدير! وهنا بدأت فصول المعاناة الجديدة.
انتقالها لإلقامة في بلد والدها للحصول على الجنسية، يعني مصاريف 
إضافية، سكنا ومواصالت وعالجا ودراسة و... مهالً.. ما لم يقال هنا إن 
االبنة ونتيجة لتعنيف والدها وتعذيبه إياها وهي ذات أشهر من عمرها، 
أصيبـــت بخلع في الحوض، وأجريت لها العديد من العمليات الجراحية 
وال تزال تجريها، وبحاجة إلى جلســـات للعالج الطبيعي بشـــكل مستمر، 
ناهيـــك عن صعوبات التعلم التـــي تعاني منها لتأثر الدماغ من الضربات 

التي تلقتها من والدها آنذاك.
طوال الســـنوات الماضية كانت هي ووالدتها تعتاشان على المساعدات 
االجتماعية واإلعانات الحكومية، والتي توقفت عنهما منذ أشهر، بسبب 
اضطرارهمـــا لإلقامـــة ببلد والدها كشـــرط الســـتحقاق االبنة للجنســـية، 
ونتيجة لحالة االبنة المصنفة ضمن ذوي الهمم فال يمكنها البقاء وحدها 
فـــي بلد والدها، الذي يرفض تحمل مســـؤوليتها، مـــا اضطر والدتها ألن 
تسافر معها، ما جعل أمر بقائهما لستة أشهر متواصلة في البحرين أمرًا 
صعبـــًا، وهذا مـــا أفقدهما إعانتـــي الغالء والشـــؤون االجتماعية، فكيف 

ستعيشان في الغربة دون وجود أي مورد للمال؟
األم شـــارفت علـــى الســـتين من عمرهـــا، وال تعمل، وليس لهـــا أي مصدر 
للرزق، وتعاني هي األخرى من أمراض مزمنة، وال عائل لهما بعد طالقها 
ذاك منـــذ زمـــن، وعملية إيقـــاف اإلعانـــات االجتماعية تعنـــي دفعها إلى 
البقـــاء فـــي البحرين مضطرة للحصـــول على ما يمكـــن أن تعيش عليه، 
وهـــذا يعني أن تبقى ابنتها طوال عمرها بال جنســـية. نتفهم أن القانون 

قد حكى قصته، إال أن أملنا في تطبيق روح القانون وإنسانيته.

ياسمينة: البد من وجود آلية تحفظ لألم حقها في اإلعانات الحكومية. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

كان القضـــاء على تنظيم القاعدة والحـــركات المتعاطفة والمتحالفة معه أو 
التـــي تدعمـــه كطالبـــان وغيرها هدفا جامعـــا لدول العالم قبل نحو عشـــرين 
عاًما، وهو األمر الذي ســـهل تشـــكيل تحالف دولي بقيادة الواليات المتحدة 
األميركية للقضاء على اإلرهاب، فوجه ضرباته ومدافعه صوب أفغانســـتان 
حيث مقر هذه الحركات، ونجح في إضعاف تنظيم القاعدة وقتل مؤسسه 

وزعيمه أسامة بن الدن.
وبعد عشرين عاًما فوجئ العالم بمشهد مربك وسريع على أرض أفغانستان 
تمكنـــت طالبـــان في نهايته من إحكام قبضتها وتولي مقاليد الحكم ســـريًعا 

في هذا البلد في سيناريو لم يكن بخيال أي مؤلف.
غرابة وســـرعة األحـــداث ودراماتيكيتهـــا أدت لتفســـيرات متباينة وعديدة 
إزاء مـــا حـــدث وكيفيـــة حدوثـــه وتأثيراتـــه وأســـبابه، ومـــن أهمها مـــا قاله 
مستشـــار األمـــن القومـــي األميركي الســـابق، هنري كيســـنجر؛ بـــأن الواليات 
المتحدة األميركية وجدت نفســـها تتحرك لالنســـحاب من أفغانســـتان دون 
التشاور مع الحلفاء بعد أن دخلت هذا البلد وسط دعم شعبي بعد هجمات 
11 ســـبتمبر، ونجحـــت بفاعليـــة كبيرة وهربـــت طالبان إلى المـــالذات، لكنها 

)أميـــركا( لـــم تحقق هدف إقامـــة دولة حديثـــة ذات مؤسســـات ديمقراطية 
وحكومة دستورية.

النقطة األهم في تحليل كيسنجر في رأيي هي تأكيده أنه ال يمكن القضاء 
على طالبان، لكن يمكن احتواؤها، وهو ما يعني ضرورة التعامل والعمل مع 
طالبان باعتبارها الجهة الحاكمة، فالمشـــهد األفغاني يشـــير إلى أنه ستكون 
هناك هبة إقليمية ودولية لحجز مكان في المســـتقبل، والحصول على أكبر 
قـــدر من المكاســـب وأخـــذ النصيب األكبـــر من الكعكـــة األفغانيـــة المملوءة 
بالكثيـــر من المغريات المادية واالقتصاديـــة، وهو ما يتطلب ضرورة وجود 
تحـــرك إســـالمي من أجـــل العمل على اســـتقرار األوضاع بأســـرع وقت، وأال 
تترك أفغانستان وشعبها في مواجهة غير متكافئة مع أطرف كثيرة يحركها 
الطمـــع في ثـــروات أفغانســـتان ولـــن تعنيهـــا مصالح شـــعبها، فهـــي بالنهاية 
دولـــة إســـالمية ويجـــب أن تمتد إليها يـــد الدول اإلســـالمية بالعون والدعم 
والمســـاندة لتقـــوم دولة طبيعيـــة تمثل إضافة للرصيد اإلســـالمي وال تكون 

خصًما منه أو عدًوا له.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

احتواء طالبان



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

دينار �������
ُصممت بمعايير عالية لتنـاسب
احتياجات األسرة البحرينّية

فلل راقية منفصلة جاهزة مع الوثائق

تصاميم عصرية وتشطيبات راقية

بنية تحتية ،، متكاملة ومتطورة

متوافق مع مشروع السكن اإلجتماعي مزايا

5111 4
موقفحماممطبخالصالةالغرف

جنوســــان
قريب من البحر
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36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

Building No: 215, Road-404, Block 604, Al Qaryah, Sitra- Kingdom of Bahrain
 77 362222     34372315     7736 4444,     Marketing@albayanmedicalcentre.com 

albayan medical centre,sitra       bayanmedical

3698 911877362222,34372315For Appointment

استشارة طبيبة النساء و الوالدة مع
االشعة فوق الصوتية 

د. صبا فياض جيالني
استشارية

امراض نساء ووالدة
 من الساعة ٥ عصًرا حتى ٩ مساًءا
العرض مستمر لغاية ١٠ سبتمبر

د.ب ١٠ 

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

التاريخ 2021-08-31
CR2021- 127266 إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

المحل  العالي، بطلب تحويل  يعقوب  ٔادناه علي حسن  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي إلى السيد / السيدة جعفر علي حسن يعقوب يوسف العالي

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري: كفتريا ماجيك ستي برجر
قيد رقم: 7- 9624

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2021- 126965( إعالن رقم
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

 
قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى   ، تجاري  اسم  بطلب  أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:  مالك عبدهللا شمسان حبيب  

االسم التجاري الحالي: ام اي اس ٔاتو كلينج
االســـــم التجـــاري المطلوب : ام اي اس ٔاتو مول

رقم السجل : 55877-4

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة سوزهو بريلينت فلواكونترولكو. ليمتد )فرع شركة اجنبية(

سجل تجاري رقم 1-135025
 

)فـرع  ليمتـد  فلـواكـونترولكـو.  بريلينت  سوزهو  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
شـركة اجنبيـة(، المسجلة بموجب القيد رقم: ) 1-135025(، بتصفية الشركة اختياريا 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
 شونهوا لووا

qusai@primeinstantoffices.com    -    +973 39669647 

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة زوماتو ميدل ايست منطقة حرة ذ.م.م شركة اجنبية

سجل تجاري رقم 132119
 

)فـرع  ليمتـد  فلـواكـونترولكـو.  بريلينت  سوزهو  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
شـركة اجنبيـة(، المسجلة بموجب القيد رقم: ) 1-135025(، بتصفية الشركة اختياريا 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
 شونهوا لووا

aamal@alabbasilaw.com    -    +973 38878873 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021 بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة إخوان ساهي للمقاوالت ذ.م.م

 
إليها السيد /  بٔانه قد تقدم  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة  تعلن 
محمد ارشد محمد اكبر رحيم دين عمر باعتباره المصفي القانوني لشركة إخوان ساهي 
للمقاوالت ذ.م.م،المسجلة كشركة ذات مسٔيوليه محدوده بموجب القيد رقم 125939-
السجل  من  شطبها  و  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  ٔاعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   1
التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.

)CR2021- 120158( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

 

تحويل  بطلب  الشعله  عيسي  عبدهللا  عيسى  السيد  إلينا  تقدم 

ناصر  بن  عايش  بن  ٔاحمد  السيد  إلى  التالي  التجاري  المحل 

الصرنوخ 

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.

االسم التجاري: رقم القيد:   

عيسي الشعلة لتجارة العامة  13-136770

عيسي ألنشطة المكاتب الرئيسة ٔاو اإلدارية  14-136770

عيسي الشعلة لتجارة العامة  15-136770

عيسي الشعلة تٔاجير السلع المنزلية  16-136770

عيسي الشعلة لتجارة العامة  19-136770

القيد: 27197   -  التاريخ: 2021/9/1
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل

إعالن رقم  139512  لسنة 2020
بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

 
احمد  السيد  إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
سلمان جبر المسلم المالك لــ الجابرية )مؤسسة فردية(  والمسجلة تحت قيد رقم 27197 
طالبا تحويل الفرع األول من المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال 

وقدره 10000، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
١. احمد سلمان جبر المسلم

٢. شركة بن عارف إلدارة العقارات ذ.م.م
ALJABRIYA وتغيير االسم التجاري من: الجابرية

AL JABRIYA HOTEL W.L.L إلى: فندق الجابرية ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد: 114151
التاريخ : 2021/08/15

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة أوك اند باين بوتيك ذ.م.م

 
  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها السادة أصحاب 
شركة لشركة أوك اند باين بوتيك ذ.م.م ، المسجلة بموجب القيد رقم 114151 ، طالبين 

تغيير اإلسم التجاري
من: شركة أوك اند باين بوتيك ذ.م.م

إلى: بوتيك الرداء األبيض جديد ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تاريخ :2021/8/30
 وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2021- 93300 إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  راشد،  فاطمة عبدعلي محسن  ٔادناه  المعلن  إلينا  تقدمت 
التجاري التالي إلى حنان ميرزا محسن العريض

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري: بلومنغز للزهور
قيد رقم: 1- 98709
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Vacancies Available
PAPILLON Restaurant CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact
 17243953  or  EALFARIS@GMAIL.COM 

Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural and Mechanical Division 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com 

EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39628077  or  Contracting.ebtehal@gmail.com 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.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 

TAV TEPE AKFEN YATIRIM INSAAT VE ISLETME ANONIM SIRKETI 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17402050  or  Fatih.Arslan@tavc.com.tr 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39400804  or  EMIRATESGM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  WONDERSERVICESBH@GMAIL.COM 

Nahla beauty centre and spa 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 17233219  or  NAHLA.BEAUTY.SALON@GMAIL.COM 

Nahla beauty centre and spa 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17233219  or  NAHLA.BEAUTY.SALON@GMAIL.COM 

AL MEABAD WOODEN WORK 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39656080  or  Malmabad@gmail.com 

AL-AMIN MEDICAL & INSTRUMENT CO. - ALBAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39333509  or  tmershed@amicogroup.com 

LEENA CARPENTRY FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877314  or  falconplaza@yahoo.com 

GULF SMART SYSTEMS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17241211  or  aliabdulazizaltaweel@gmail.com 

AJEEB PLUS STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17254445  or  AJEEB@BATELCO.COM.BH 

Al Jasmi Laundry 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 33793371  or  abrahamroby@yahoo.com 

Fan Aljohara Kitchens 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17595909  or  ALKHSHRAM@GMAIL.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

TORNADO ELECTROMECHANICAL TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39385821  or  TORNADOO.BH@gmail.com 

New Block Construction - Partnership Co 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280878  or  newblockbuildingconstruction@gmail.com 

PROCCO FINANCIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17567000  or  Eman.ghuloom@pocco.com 

ANFAL ELECTRONIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36315263  or  PERVAIZ.SARWAR123@GMAIL.COM 

ALEMBARATORA PHONE REPAIRING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33334033  or  MOHAMEDJOMA@HOTMAIL.COM 

Al Kahf Glass 
has a vacancy for the occupation of

  GLAZIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39714747  or  mzaya@hotmail.com 

TAURUS AUTO SPARE PARTS AND ACCESSURIES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17400806  or  AWALEXHAUST@GMAIL.COM 

Hypo grapgics 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226656  or  hypo@batelco.com.bh 

AMAL WORLD SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33755539  or  AMALMOURABBI@GMAIL.COM 

FAWZYA CARGO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39801064  or  M.ALDOSARI82@GMAIL.COM 

HALA POINT FOR ELECTRONICS AND PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33366545  or  AHM153@LIVE.COM 

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

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

ARAB VAPE GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36667606  or  MORSLON@HOTMAIL.COM 

Golden vision contracting 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.COM 

GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551909  or  hr@globalits.bh 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17166827  or  ahmed.abdulla@mtqos.com 

JAITOON DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34240985  or  OMR86N@GMAIL.COM 

ALYOUSIFYA MECHANICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39181883  or  ALYOUSIFYA.@HOTMAIL.COM 

ALSABRY CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34040626  or  ALSABRYABDULMJEED@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39619000  or  METEE@METEEBAH.COM 

Lea spa 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39681555  or  leaspa.bah@gmail.com 

Al Tandoori Night Grills 2 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33303746  or  adeel_rauf2003@yahoo.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

AL QAYAM ELECTRICAL EQUIPMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262217  or  ALQAYAMELECTRIC@GMAIL.COM 

USMANS WORLD Personal Events Planners 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33322872  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

MAZAYA 7 STAR Phone 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

ALGHALIA HOLDING B S C C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

FAHAD ALKHALEEJ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34188431  or  LOORD211@HOTMAIL.COM 

Al hara al muharraqia contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 66686866  or  ha_almajed@hotmail.com 

PLATINUM FOR AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34049352  or  BXBBAH@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALMAHMOOD COMPANY LTD.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39607410  or  almahmoodbahrain@gmail.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

ALJALBOOT FISH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36363936  or  daytona@daytonabh.com 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ABDULLA MOHAMMED ABDULLA ALNOAIMI / LASAIFI 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39293782  or  alahamedthenai@gamail.com 

NASR AHMED ALI SALMAN / NASER BAHRY / 2453 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17595106  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

Innovative Gulf Solutions W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT ADMIN AFFAIRS 
 suitably qualified applicants can contact

 39271539  or  SALOMON@GULFSOLUTION.COM 

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 13101351  or  hr@alsalam.care 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17749111  or  DR.MENONKS@GMAIL.COM 

IRON WORKSHOP FOR WELDING AND CASTING 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36885158  or  HAMOD_1988_2@HOTMAIL.COM 

Davies & mills co. .wl.l 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39725445  or  MARTIN.STRATFORD@d-millS.COM 

Teak Wood Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17003388  or  mgmt@teakwd.com 

Celsius Media Co.Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38262073  or  CELSIUSMEDIACO@GMAIL.COM 

MARVEL INTERNATIONAL WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36224525  or  SIDDIQUIDANISH@GMAIL.COM 

Aster Medical Center Bahrain 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17711811  or  ahmed.alaali@asterclinics.com 

WALKMAN CLEANING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@GMAIL.COM 

Vega International Service Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

YUSUF TEA CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAH@GMAIL.COM 

REGAL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17311272  or  TALAL-SULTAN@HOTMAIL.COM 

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNT EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 16666661  or  ajit@sevensholding.com 

QUICK WASH LAUNDRY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 39550042  or  SILVER4REALSTA@GMAIL.COM 

HIGH WAY FOR THE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF ROADS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SHUBBAR60@HOTMAIL.COM 

TEA world cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39919980  or  MOHSIN.SAKRAN@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 

JOGADOR Marin 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPS MASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39097733  or  INTERMILAN_1984@HOTMAIL.COM 

Bahrain Polyforms W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38883037  or  SAMI@BAHRAINPOLYFORMS.COM 

MEARAJ EXPRES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17334088  or  EBRAHIMALAMANA@GMAIL.COM 

JABEL ALI CAFETERIA AND RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66664555  or  SASJSMSN@GAMELI.COM 

AL MINAR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36651823  or  EBRAHIMMASUD90@GMAIL.COM 

FARESHTA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33595836  or  WSAEED214@GMAIL.COM 

BRILLIANT TUTION ACADEMY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33740139  or  JANQADIRKHAN@GMAIL.COM 

Marwa vegetabies 
has a vacancy for the occupation of

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

CITY TOWER APARTMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR OF HOUSES AND FLAT 
 suitably qualified applicants can contact

 33485689  or  BLUEHILLSMANAGEMENT@GMAIL.COM 

AHS MARINE CATERING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARINE OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17681977  or  james@ahsmarine.com 

Manhattan laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33337396  or  AAAFATEEL88@HOTMAIL.COM 

DI CASA TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38752020  or  JIYOJOSEPH3@GMAIL.COM 

SHAHZADI MUHAMMAD RAFIQ MOSSA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  SHERKHAN990099@GMAIL.COM 

Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural and Mechanical Division 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

BU ALI INTERNATIONAL RESTAURANTS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17240030  or  hrbualigroup@gmail.com 

Nesma Studio Fashions 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39662647  or  K_ALFADHEL@HOTMAIL.COM 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

SABAR AYOOB GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

CAMPUS SHOES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34123947  or  SHOECAMPUS@YAHOO.COM 

AC MAX W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33757074  or  tm363013@gmail.com 

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17736773  or  roonlasc@batelco.com.bh 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37339551  or  SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

SHAKESPEARE CONTRACTING AND SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38122281  or  SHKSPIER17@GMAIL.COM 

BU AMMAR PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39414067  or  MDABIDBARI@GMAIL.COM 

ABO AL NAZEA Garage W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 35484230  or  MOUSTAFA97.BH@GMAIL.COM 

COP EVENT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 34056742  or  COPEVENTCENTERWLL@GMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36536620  or  HADEEL.142008@GMAIL.COM 

BHUIYAN FOOD STUFF CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33228104  or  BHUIYANFOODBH@GMAIL.COM 

HAKEEM FOR GLASS AND MIRORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38884041  or  HAKEEMGLASS@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33903693  or  MOHD.KETTANEH@GMAIL.COM 

NEW LOOK CONSTRUCTION AND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39970039  or  adelalibaba@gmail.com 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000435  or  GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

ANGLO-SAXON EDUCATIONAL TRAINING CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871603  or  ULLE.CONSTANCE@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66970009  or  WSSERVICES.BH@GMAIL.COM 

MOHAMMED ALI AHMED GHAREEB 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233777  or  GHAREEBTRADING@GMAIL.COM 

AHMED QASSIM ABDULLA MALIK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17715158  or  AHMEDQMALIK@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

Ashrafs Business Tower 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17534439  or  aqeel@almoayyed.com.bh 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural and Mechanical Division 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com 

ALMANARATAIN BLOCK & CONCRETE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (AGRICULTURAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

AWAL DAIRY COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17598598  or  sreekanth@awaldairy.com 

HABIB BANK LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  WHOLESALE & RETAIL TRADE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17228522  or  fareed.khan1@hbl.com 

ABDULGHAFOOR ABDULLA EST. 
has a vacancy for the occupation of
  CARPENTRY WORKER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17784341  or  AGAEST@BATELCO.COM.BH 

RENDEZVOUS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

CINECO JUFFAIR B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

CINECO JUFFAIR B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

Takatak resturant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  WELDER 
 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 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

QUALITY ENGINEERING BUREAU 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17404368  or  QUALITYSURVEY_BH@YAHOO.COM 

AL FARGAD FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17250604  or  osama@hmsintl.net 

ALI AL SHARIF GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17540012  or  AAEST@BATELCO.COM.BH 

AL NASIR CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact
 17714609  or  info@NASIRCONST.COM 

AHMED HAMADA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39725550  or  ahamada1959@gmail.com 

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

  SITE ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17875600  or  JSA@BPC.BH 

NATIONAL BANK OF PAKISTAN 
has a vacancy for the occupation of

  DEPUTY GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17224191  or  imtiaz.shaikh@nbp.com.pk 

AL-ENTIFADHA CONSTRUCTION & BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 36655163  or  ALENTIFADHA1@YAHOO.COM 

ALJAZEERA SWEETS & PICKLES FACTORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17676770  or  maryam.alhamdan@gmail.com 

ABDULHAMEED ALKHAWAJA STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39731885  or  rhoucel22@yahoo.com 

NATIONAL TRADING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39290440  or  HUSSAINAMRALLA9@GMAIL.COM 

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

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17458999  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

LAIZAR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744999  or  hassan@emaar.bh 

LIFE INSURANCE CORPORATION (INTERNATIONAL) B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  COMPLIANCE AND MONEY LAUNDERING OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727662  or  Personnel@intercol.com 

LAYALI ALWADYAN RESTAURANT MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33678831  or  ALNEDAL2012@HOTMAIL.CM 

AL BASHAER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17223233  or  VIENNA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

AL BASHAER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223233  or  VIENNA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

East Gulf Real Estate 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(BUILDINGS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39669649  or  SLHAHUSSAIN@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

MOHAMMED ALI MOHAMMED AMIN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39292598  or  MOHAMEDM436@GMAIL.COM 

ALI ALTHAWADI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39949910  or  MTHWWF@yahoo.co.uk 

ALMABROOK SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17666666  or  RIFFA3Y_16@HOTMAIL.COM 

ALRIYADAH SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17442061  or  MARIOOM_XM@HOTMAIL.COM 

SHIATSU PROFESSIONAL MASSAGE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 17243350  or  MOHAMED@ALMAJIDGROUP.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

ALHEDOOD CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630811  or  BAHRAINHOUSE@GMAIL.COM 

Super Karak 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66606165  or  RAHELAFURNITURES@YAHOO.COM 

ALMETRED CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39578681  or  MALIKRULES75@HOTMAIL.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

ALHAYAT STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17241049  or  JAMES@GCCBAH.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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

MOBIZONE PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39900084  or  ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

ALWASMI CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36396202  or  alwasmi.decor@gmail.com 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17290095  or  ABDULLAALQREESH@YAHOO.COM 

313 GATE SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33888406  or  ABUFIZAN313@GMAIL.COM 

AL SHAFA SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36714075  or  shibu_saju@yahoo.com 

ALSAMAN FOR SAND & CONCRETE 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39655474  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

MAYURA SUPERMARKET AND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 39450511  or  wssbahrain@yahoo.com 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

LEMZANI GRILL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232275  or  oommenzo@gmail.com 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADVISOR ( QUALITY SYSTEMS ) 
 suitably qualified applicants can contact
 17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

AL BUROOJ SUPPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39655383  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM 

ZENON CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39311119  or  AHMED304@HOTMAIL.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 

LONDON ACTION FOR SECOND HAND FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39612432  or  ABDULLAHMOHAMMED81255@GMAIL.COM 

CLEAN ZONE LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 39633812  or  YOUBUTTI@GMAIL.COM 

AMWAJ EDUCATIONAL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  abeer@amwaj.bh 

TIME ZONE JEWELLERY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17214175  or  TIMEZONEBH@GMAIL.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

CLEANING LEADERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED MUHANNA JASIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

AL GAILANI PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33312593  or  ALNAHHAM173@YAHOO.COM 

Makkah Alwadi Cargo And Clearing - partnership 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39910399  or  HAKEEMLMRA@YAHOO.COM 

L A COUPE 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39606621  or  ALAWI20@HOTMAIL.COM 

MIRCH MASALA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39120524  or  PARVEEN.EBRAHIM@YAHOO.COM 

SULZER CHEMTECH MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF DIVISION 
 suitably qualified applicants can contact
 17568400  or  rafic.traboulssi@sulzer.com 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

STC Bahrain B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 34011355  or  stchr@stc.com.bh 

STC Bahrain B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 34011355  or  stchr@stc.com.bh 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

PARADISE TRADING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39687313  or  JASMINPUMALOOR@GMAIL.COM 

WADY Golden Nuts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591211  or  AMEEN.ALKAMEL@GMAIL.COM 

Penne napoli palace cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

TRISONS FOR DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39872123  or  HAFEZAYOUB@GMAIL.COM 

SPEED WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com 

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

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

WORLD THREAD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39000081  or  AHMED_5551@OUTLOOK.COM 

Zohoor alreef trading foreign branches company 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 77380033  or  BH.HR@ZOHOORALREEF.COM 

Magic Interior W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33371222  or  magic.altaitoon@gmail.com 

Hot Pack Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36361073  or  ABDUL@HOTPACK.AE 

TONI AND GUY HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17223423  or  NAWALJOZ@GMAIL.COM 

Najad Aluminium and Iron Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17104842  or  info@najadbh.com 

Domino’s Pizza 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17683222  or  mohsen.ali@alamarfoods.com 

COMPUTECH WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17382626  or  JAMEEL@HITECH.CC 

Gulf Biotech B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38794199  or  dr.waqar.mughal@gmail.com 

GOLDEN APEX SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39599959  or  ALAQEED992@HOTMAIL.COM 

CARNATION CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33304312  or  afzaalbajwa777@gmail.com 

Time line fashion co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77360909  or  GOLDCITY147@GMAIL.COM 

GOLDEN LIST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66636611  or  A36611@HOTMAIL.COM 

Davies & mills co. .wl.l 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39725445  or  MARTIN.STRATFORD@d-millS.COM 

ANADA BHAVAN INDIAN RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39971555  or  ANAND@ALRIYADHGROUP.COM 

TANWEER ALAKER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 39873775  or  YOUNEIS330222@GMAIL.COM 

Al Rabeea Dental Center Isa Town WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39338879  or  NISARTA@GMAIL.COM 

Al Rabeea Dental Center Isa Town WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK TYPIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39338879  or  NISARTA@GMAIL.COM 

Al Rabeea Dental Center Isa Town WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39338879  or  NISARTA@GMAIL.COM  



بمبادرة من لجنة الحكام لبطولة المنتخبات الخليجية السادســة للناشــئين 
للكــرة الطائــرة، التــي اختتمــت علــى أرض المملكــة 31 أغســطس الماضي 
قام الحكام بزيارة كل من الحكم والمحاضر والخبير الدولي ورئيس لجنة 
الحــكام العــرب جعفر نصيب والحكم الدولي جاســم ســيادي بمنزلهما يوم 

األحد الماضي.

ورافق الحكام الخليجيين عضو مجلس 
إدارة اتحـــاد الكرة الطائرة ورئيس لجنة 
الحـــكام المحليـــة راشـــد جابـــر ورئيـــس 
االتحـــاد الســـعودي الحكم الســـابق خالد 

الزغيبي.
وبدأ الحكام بزيارة الحكم جعفر نصيب؛ 
لالطمئنان على صحته، حيث عبر الوفد 
بالمكانـــة  واعتـــزازه  تقديـــره  بالـــغ  عـــن 
الدوليـــة الرفيعـــة التي يتمتـــع بها جعفر 
نصيـــب نظير مشـــواره الحافـــل بالعطاء 

فـــي مجـــال تحكيـــم الكـــرة الطائـــرة من 
خالل سلسلة المناصب الدولية والقارية 
البـــارز  ودوره  تقلدهـــا  التـــي  والعربيـــة 
فـــي تخـــرج العديـــد مـــن الحـــكام العرب 
واآلســـيويين والدفـــع بهـــم إلدارة أكبـــر 
البطـــوالت الخارجيـــة وتقلـــد المناصـــب 

الدولية والقارية والعربية.
وأكـــدوا أن تلـــك الزيارة تأتـــي في إطار 
تقديرهـــم للدور المهـــم والبارز الذي لعبه 
نصيـــب على امتـــداد مشـــواره الرياضي 

وما قدمه مـــن عطاء للعبة على مختلف 
أحـــد  ليشـــكل  والمســـتويات  األصعـــدة 
رموزها على المســـتوى العربـــي والقاري 
الصحـــة  لنصيـــب  متمنيـــن  والدولـــي، 

والعافية والعمر المديد.
لـــدى  األثـــر  أبلـــغ  المبـــادرة  لتلـــك  وكان 
نصيـــب، والـــذي عبر عـــن ســـعادته بهذه 
الزيـــارة والتي تعكس وفاء أســـرة الكرة 
الطائـــرة الخليجيـــة لجهـــوده ودوره في 
خدمة اللعبة، معربـــا عن اعتزازه بجميع 

أبنائه الحكام.
الخليجييـــن  الحـــكام  وفـــد  زار  وقـــد 
المتحـــف الخاص بالحكـــم الدولي جعفر 
إعجابهـــم  وأبـــدوا  منزلـــه  فـــي  نصيـــب 
باإلرث الكبيـــر والتاريخ الناصع لنصيب، 
والـــذي يعتبر مصـــدر فخر واعتـــزاز لكل 
أســـرة الكرة الطائرة الخليجية والعربية 

والقارية والدولية.
الحكـــم  الخليجيـــون  الحـــكام  زار  كمـــا 

الدولـــي جاســـم ســـيادي مقدريـــن ببالـــغ 
االعتزاز والفخر ما قدمه األخير من دور 
بـــارز في مجـــال تحكيـــم الكـــرة الطائرة 
ليشـــكل أحد أبـــرز النمـــاذج المضيئة في 
هـــذا المجـــال بفضـــل ســـمعته وكفاءتـــه 
وخبرته المشـــهود لهـــا باعتباره أحد أبرز 
الحكـــم الخليجييـــن والعـــرب والقاريين 
الذيـــن تتلمـــذ علـــى يديـــه العديـــد مـــن 
الحـــكام، مؤكدين أن هذه الزيارة ما هي 

إال مثابـــة تقديـــر وعرفـــان بدور ســـيادي 
وعطائه الحافل، متمنين له دوام الصحة 

والعافية وطول العمر.
وبدوره عبر ســـيادي عن سعادته الكبيرة 
بهـــذه الزيـــارة والتـــي تعـــد بمثابة لمســـة 
وفـــاء، مبديـــا اعتـــزازه وتقديـــره لجميع 
الحـــكام الخليجييـــن، متمنيـــا لهـــم دوام 
التوفيـــق والنجـــاح في خدمـــة أوطانهم 

واللعبة عموما.

حكام خليجي 6 يزورون نصيب وسيادي

نصيب يتوسط الحكام الخليجيين الحكام لدى زيارتهم الحكم جاسم سيادي

اتحاد كمال األجسام واللياقة البدنية

عقدت لجنة اختيار الالعبين التابعة 
لالتحـــاد البحرينـــي لكمال األجســـام 
الســـيد  برئاســـة  البدنيـــة  واللياقـــة 
فيصـــل فرحـــان وبحضـــور األعضاء 
نضال سلمان، حمزه الحسيني، ياسر 
عبدالغنـــي وعبـــدهللا فـــرج اجتماًعـــا 
تنســـيقًيا مساء يوم السبت الماضي، 
تم خالله اختيار العبي الصف الثاني 

للمنتخب الوطني لكمال األجسام.
وتـــم اختيار كل مـــن الالعبين محمد 
فيزيـــك  الكالســـيك  لفئـــة  الماجـــد 
للفئـــة الطوليـــة أقـــل مـــن 180 ســـم، 
عبدهللا فـــاروق فئة البدي بيلدنغ 80 
كيلوغـــرام، هادي هاشـــم بدي بيلدنغ 
فئـــة  إبراهيـــم  علـــي  كيلوغـــرام،   70
الماســـتر فيزيـــك، محمـــود المغربـــي 
لفئـــة الفيزيـــك للفئـــة الطوليـــة فوق 
170 ســـم، خالـــد الســـعيدي فيزيـــك 

عبـــدهللا  ســـم،   175 الطوليـــة  للفئـــة 
منصـــور للفئـــة الطوليـــة تحـــت 173 
ســـم وجوهـــر عبـــدهللا ســـالم الطول 

فوق 180 سم.
وسيمثل الصف الثاني من المنتخب 
المملكـــة  األجســـام  لكمـــال  الوطنـــي 
في المســـابقات المقبلة والمشاركات 
المختلفـــة التي ســـيتم االعـــالن عنها 
قريًبا، وتمت مناقشـــة آليـــة االنتقال 
للصـــف األول التي تـــم اعتمادها من 
قبـــل رئيـــس مجلـــس اإلدارة ســـامي 

عنهـــا  اإلعـــالن  تـــم  والتـــي  الحـــداد، 
سابًقا.

مـــن جهتـــه، أعـــرب رئيـــس وأعضاء 
لجنـــة اختيـــار الالعبين عن شـــكرهم 
وامتنانهم العميقيـــن لرئيس االتحاد 
البحرينـــي لكمـــال األجســـام ســـامي 
لقيـــادة  فيهـــم  ثقتـــه  علـــى  الحـــداد 
هـــذه اللجنـــة المســـؤولة عـــن اختيار 
الالعبين، مؤكدين له أنهم ســـيبذلون 
قصـــارى جهدهـــم لتحقيـــق األهداف 

المنشودة ورفع الراية عالًيا.

عبدالله فاروق  السيد هادي هاشم محمد الماجد 

خالل االجتماع التنسيقي باتحاد كمال األجسام واللياقة البدنية
اختيار 8 العبين للصف الثاني من المنتخب الوطني

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

أحـــرز العـــب منتخبنا الوطنـــي علي منفـــردي 3 ميداليات 
ذهبيـــة فـــي بطولـــة Abu Dhabi Jujitsu Pro )AJP( التي 
نظمتهـــا منظمـــة بطولة أبوظبـــي للمحترفين فـــي منطقة 

سبليت بجمهورية كرواتيا. 
واســـتطاع الالعـــب منفـــردي مـــن الفـــوز فـــي فئـــة الحزام 
األســـود للكبـــار وزن 77- بمنافســـات البدلة وبـــدون البدلة 

وفئة الوزن المفتوح لفئة منافسات البدلة 
وتغلب منفردي على خصمه بالل بن محمد من فرنسا في 
نهائـــي وزن 77- بنتيجـــة 4-6 محققًا بذلـــك المركز المركز 

األول. 
وفي منافسات الوزن المفتوح تغلب منفردي على خصمه 
محمد علي حياة من فرنســـا في نصف النهائي عن طريق 
اإلخضـــاع. وفي النزال النهائي تغلـــب على خصمه مارتن 
ندبـــال من جمهورية التشـــيك عن طريق االخضاع محققا 

ذهبية الوزن الفتوح لفئة منافسات البدلة. 
وفي منافســـات بـــدون البدلـــة حقق منفـــردي ذهبية وزن 
77- حيث اســـتطاع التغلب على خصمه محمد علي حياة 
مـــن فرنســـا في نـــزال النصـــف النهائي بطريقـــة اإلخضاع 

وفي النزال النهائي تغلب على خصمه بالل بن محمد من 
فرنســـا بطريقة اإلخضاع محققـــا المركز األول والميدالية 

الذهبية.

3 ميداليات لعلي منفردي

نظمتها منظمــة بطولة أبوظبي للمحترفيــن في كرواتيا
علي منفردي يحرز 3 ميداليات ذهبيات
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حسن علي
تقديرا لعطائهما 

وتاريخهما 
المشرف بلعبة 

الكرة الطائرة

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  اســـتقبل 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة 
العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة، بمكتب ســـموه بقصر الوادي، رئيس 
االتحـــاد البحريني للمبارزة الشـــيخ إبراهيم 
االتحـــاد  ورئيـــس  آل خليفـــة،  ســـلمان  بـــن 
البحرينـــي لرفـــع األثقـــال فـــارس مصطفـــى 
الكوهجي ورئيس االتحاد البحريني لكمال 

األجسام واللياقة البدنية سامي الحداد. 
وحضـــر اللقـــاء نائب رئيـــس الهيئـــة العامة 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمـــد آل خليفة، 
والرئيـــس التنفيذي للهيئـــة العامة للرياضة 

عبدالرحمن عسكر. 
ويأتي استقبال ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة لرؤســـاء االتحـــادات الرياضيـــة، 
فـــي إطـــار اهتمـــام ســـموه بدعم ومســـاندة 
تنفيـــذ  أجـــل  مـــن  الرياضيـــة،  االتحـــادات 
الخطط والبرامج، التي تســـهم في االرتقاء 

بمســـتوى األلعـــاب الرياضيـــة والرياضيين، 
علـــى الشـــكل الـــذي يتوافـــق مع سياســـات 
الهيئة العامة للرياضة، في ســـبيل مضاعفة 
الجهـــود لتحقيـــق مزيد من اإلنجـــازات في 

القطاع الرياضي بالمملكة. 
وفـــي بدايـــة اللقاء، رحب ســـموه برؤســـاء 
الكبيـــر  الـــدور  ســـموه  مؤكـــدا  االتحـــادات، 
لمجالـــس إدارات اتحـــادات المبـــارزة ورفع 
األثقـــال وكمال األجســـام واللياقـــة البدنية، 

نحو تحقيق آمال وطموحات منتسبيها من 
أجل الوصول إلى التطوير المنشود. 

بعدها، اطلع ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة على الخطط والبرامج المســـتقبلية، 
التـــي ســـتنفذها االتحـــادات خـــالل الفتـــرة 
األلعـــاب  مســـتوى  رفـــع  بهـــدف  المقبلـــة، 
األجـــواء  تهيئـــة  يضمـــن  بمـــا  الرياضيـــة، 
المثالية للرياضيين لالســـتعداد على الشكل 
المشـــرفة  المشـــاركة  نحـــو  يدفعهـــا  الـــذي 

والمنافســـة علـــى إحـــراز النتائـــج المتميزة، 
حاثـــا ســـموه علـــى مواصلـــة العمـــل بهـــدف 
االرتقاء بمستوى األلعاب والرياضيين على 
الشـــكل الذي يســـهم في تحقيق النجاحات 

في القطاع الرياضي. 
من جانبهم، عبر رؤســـاء اتحـــادات المبارزة 
ورفـــع األثقـــال وكمـــال األجســـام واللياقـــة 
البدنية، عن تقديرهم الكبير لســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، مشـــيدين بالجهود 

لالرتقـــاء  ســـموه  يبذلهـــا  التـــي  المميـــزة 
أن  إلـــى  مشـــيرين  الرياضيـــة،  بالمنظومـــة 
االتحـــادات وضعـــوا نصـــب أعينهـــم العمـــل 
علـــى تنفيذ كل ما يتماشـــى مع السياســـات 
التي رســـمتها الهيئة العامة للرياضة برئاسة 
ســـموه، لتطوير الرياضات ودعم مســـيرتهم 
عبر رفع مســـتوى الكـــوادر اإلدارية والفنية 
وتوســـيع قاعدتهم من أجل مستقبل أفضل 

لهذه األلعاب الرياضية.

استقبال االتحاد البحريني لرفع األثقالاستقبال االتحاد البحريني لكمال األجسام واللياقة البدنية

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يستقبل رؤساء اتحادات المبارزة ورفع األثقال وكمال األجسام
الجهــود مضاعفــة  علــى  ويحــث  االتحــادات  برامــج  علــى  يطلــع  ســموه 



األحمر يكسب هاييتي ودًيا بسداسية
حقــق منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم فــوزا كبيــرا علــى حســاب نظيــره 
منتخب هاييتي بستة أهداف مقابل واحد، في المباراة الودية الدولية التي 

أقيمت بين الطرفين، األربعاء، على االستاد الوطني.

إطـــار  ضمـــن  المعنـــوي  الفـــوز  ويأتـــي 
تحضيرات المنتخب لالستحقاقات المقبلة، 
وســـيخوض منتخبنا الوطني مبـــاراة ودية 
دوليـــة ثانية يوم الثالثاء المقبل الموافق 7 
ســـبتمبر الجاري أمام منتخب األردن عند 7 

مساًء على االستاد الوطني.
وبالعـــودة إلـــى مباراة هاييتـــي، فقد تقدم 
األحمر بهدف مبكـــر لالعب علي مدن في 
الدقيقـــة )٥(، قبـــل أن يحصـــل مـــدن على 
ركلـــة جـــزاء ســـجل كرتها بنجـــاح الالعب 

 .)١٣( الدقيقـــة  عنـــد  الرميحـــي  محمـــد 
وســـجل محمـــد مرهـــون الهـــدف الثالـــث 
لمنتخبنا الوطني في الدقيقة )٢٢(. ولعب 
مـــدن ركلـــة ركنيـــة متقنـــة تابعهـــا المدافع 
المتقـــدم أحمـــد بوغمار برأســـه في مرمى 
هاييتـــي معلًنـــا الهـــدف الرابـــع )٢٣(. وعاد 
مـــدن وســـجل الهـــدف الثاني له شـــخصيا 
والخامس لمنتخبنا في الدقيقة )27(، في 
وقت انتهى فيه الشـــوط األول بخماســـية 
نظيفة. وفي الشوط الثاني سجل منتخب 

هاييتي هـــدف التقليص في الدقيقة )٥٤( 
عبر الالعب سوني موستيفار. وعلى مثل 
طريقـــة هـــدف بوغمار في الشـــوط األول، 
لعـــب كميـــل األســـود ركلـــة ركنيـــة متقنـــة 

تابعها علي حرم برأسه في المرمى )٦٦(.
وكان المـــدرب البرتغالـــي لمنتخبنـــا هيليو 
سوزا بدأ المباراة بتشكيلة ضمت الحارس 
ســـيد محمد جعفر، والالعبين: ســـيد رضا 

عيســـى، أحمد بوغمار، وليد الحيام، راشد 
الحوطـــي، علي حرم، محمـــد عبدالوهاب، 
كميل األســـود، محمد مرهـــون، علي مدن 

ومحمد الرميحي.

أحمـــد  اإلماراتـــي  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
عيســـى درويش، وعاونه البحرينيان سيد 
جالل محفوظ وصـــالح جناحي، والحكم 

الرابع إسماعيل حبيب.

من المباراةفرحة منتخبنا تكررت 6 مرات

أكـــد مصـــدر “البـــالد ســـبورت” أن نجـــم 
علـــي  اليـــد  لكـــرة  الوطنـــي  منتخبنـــا 
عبدالقـــادر انتقل إلى الـــدوري الكويتي 

عبر نادي كاظمة.
الماضيـــة  الفتـــرة  أن  مصدرنـــا  وبيـــن 
شهدت مفاوضات مستمرة بين الالعب 
التوصـــل  وتـــم  كاظمـــة،  نـــادي  وإدارة 
التفاق يقضـــي بموجبـــه تمثيل قميصه 
في منافســـات الموســـم الرياضي 2022 
- 2021. وبذلـــك، يعـــود علـــي عبدالقادر 
للعـــب مجـــدًدا فـــي الـــدوري الكويتـــي، 
بعدمـــا قضـــى ســـنوات هنـــاك بقميـــص 
فريق الكويت، ثم عـــاد للدوري المحلي 
وســـيكون  وباربـــار.  األهلـــي  لفريقـــي 
عبدالقادر الالعب الثاني الذي ســـيكون 
موجـــودا فـــي الـــدوري الكويتـــي بعدما 
تعاقد القادســـية مع نجم منتخبنا اآلخر 

محمد حبيب.

 ودون شـــك، أن عـــودة علـــي عبدالقادر 
لالحتراف الخارجي من جديد، ستجعله 
يســـتعيد مســـتواه الفني المعهود والذي 
يؤهلـــه ألن يكـــون عنصـــًرا فـــي صفوف 
منتخبنا الوطني بعدما استبعد منه في 
استحقاقه األخير المتمثل في أولمبياد 
الالعـــب يعتبـــر  طوكيـــو، خصوًصـــا أن 

مكسًبا بإمكاناته وقدراته العالية.

علي عبدالقادر ينتقل لكاظمة الكويتي

اللجنة اإلعالمية

اعتمــد نادي التضامن تشــكيل األجهزة الفنيــة واإلدارية للعبة الكرة الطائرة 
للموسم الرياضي 2021 – 2022.

الوطنـــي  للمـــدرب  النـــادي  وجـــدد 
يونـــس الهـــدار لقيـــادة الفريق األول 
الـــذي يلعب بدوري الدرجـــة الثانية، 
فيما ســـيكون محسن حســـن فردان 
األول  الفريـــق  لمـــدرب  مســـاعدا 
ومدربـــا لفريـــق فئـــة الشـــباب، فيمـــا 
أســـند النادي قيادة فريقي الناشئين 
واألشـــبال للمـــدرب جعفـــر عبدعلـــي 

خاتم.
وعلى مستوى األجهزة اإلدارية فقد 
عين النادي عباس مهدي الشاخوري 
إداريـــا للفريق األول وفئة الشـــباب، 

إداريـــا  ياســـين  إبراهيـــم  وياســـين 
لفئتي الناشئين واألشبال.

وجـــرت مراســـم توقيع العقـــود بمقر 
النادي بحضـــور رئيس النادي محمد 
الفـــردان وأمين الســـر أيمـــن الفردان 
ومكـــي بوحســـن رئيس لجنـــة الكرة 
الطائـــرة ونائـــب رئيس اللجنـــة أنور 

الفردان.
“البـــالد  لــــ  خـــاص  تصريـــح  وفـــي 
ســـبورت” أكد رئيس نـــادي التضامن 
النـــادي  حـــرص  الفـــردان  محمـــد 
علـــى االســـتعانة بأبنـــاء النـــادي مـــن 

المدربيـــن واإلداريين لتولـــي المهام 
الفنيـــة واإلدارية في النادي مشـــيدا 
النـــادي  أبرمهـــا  التـــي  بالتعاقـــدات 

مـــع المدربيـــن واإلدارييـــن لتحقيـــق 
األهـــداف التي يتطلـــع إليها مجلس 

اإلدارة وجماهير النادي.

وأضـــاف الفـــردان أن النـــادي يولـــي 
جميـــع األلعـــاب الرياضيـــة اهتمامـــا 
كبيـــرا ومن بينهم لعبة الكرة الطائرة 

التـــي خرجـــت الكثيـــر مـــن الالعبين 
للمنتخبات الوطنية، مشـــيرا إلى أن 
اإلدارة جـــددت الثقة للمدرب يونس 
الهـــدار ليواصـــل العمل الـــذي قام به 
خـــالل الفتـــرة الماضيـــة وتنفيـــذ ما 
تبقى من أهدافه وخطته وذلك بناء 
علـــى ثقـــة مجلـــس اإلدارة بكفـــاءة 
المـــدرب، كمـــا أن اإلدارة تثق بجميع 
األطقـــم الفنيـــة واإلداريـــة األخـــرى 
وآمالهـــا  تطلعاتهـــا  تحقيـــق  علـــى 
متمنيا بأن تتكلل جميع تلك الجهود 
لتحقيق أفضل النتائج والمستويات 
ســـواء على صعيد الفريـــق األول أو 

الفئات العمرية.

في إطار الرؤية المســـتقبلية التي وضعها 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشباب الرئيس الفخري لالتحاد 
الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة في دعم 
واهتمام وتشـــجيع سموه للعنصر النسائي 
في المشاركة في سباقات القدرة، وضمن 
اهتمـــام رئيس االتحاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القـــدرة ســـمو الشـــيخ عيســـى 
مركـــز  يواصـــل  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن 
المثاليـــة  اســـتعداداته  الفرســـان  فـــارس 
للمشـــاركة فـــي ســـباقات القـــدرة للموســـم 
الجديد )2022-2021( كأول فريق نسائي 

متكامل.
 ويعتبـــر مركز فارس الفرســـان هو الفريق 

الوحيـــد الذي يتكون من العنصر النســـائي 
بشـــكل كامـــل، حيـــث يضـــم أكثر مـــن 65 
فتـــاة مـــن فارســـات ومدربات ومســـعفات 
وإداريـــات وطاقـــم إعالمـــي إضافـــة إلـــى 

عناصر مخصصة للتبريد.
 ويحظـــى المركز بإقبال كبيـــر من العنصر 
النســـائي الالتي حصلن على فرصة كبيرة 
فـــي التدريـــب والمشـــاركة فـــي ســـباقات 
القدرة في السنوات الماضية، حيث كانت 
للمركـــز مشـــاركة إيجابيـــة في الســـباقات 

الماضية.
 مؤســـس ومالـــك مركـــز فارس الفرســـان، 
عمـــار ربيعـــة أكد أن الفريق اكتمل بنســـبة 
100 % مـــن العنصـــر النســـائي وهـــو أحد 
األهداف الرئيسة للمركز أن يشارك الفريق 

في بطوالت القدرة بطاقم نسائي متكامل 
فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  مكانـــة  لتأكيـــد 
الرياضـــة وقدراتهـــا الهائلـــة، مبينا أن هذه 
الرؤيـــة جـــاءت في ظـــل االهتمـــام الكبير 
الـــذي تحظى بـــه رياضة القدرة من ســـمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

 وقـــال “منتســـبو القدرة يعتـــزون بمتابعة 
ودعـــم ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  خليفـــة 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
ســـمو  اهتمـــام  إلـــى  إضافـــة  البحرينيـــة، 

الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة”.
 وأضاف عمار ربيعة “هناك اقبال كبير من 
العنصر النســـائي للمشـــاركة في ســـباقات 
القـــدرة وهـــذا مصـــدر فخـــر واعتـــزاز أن 
يحتضـــن مركـــز فـــارس الفرســـان العنصر 
نســـائي  فريـــق  أول  ويشـــكل  النســـائي 

متكامل من فارسات ومدربين ومسعفين 
وجهـــاز فنـــي وإداري، وأيضـــا هنـــاك نقاط 
التبريد تشهد تواجد فتيات وهذا يؤكد ما 
نصبو إليه من طموحات بتدشـــين الفريق 
النســـائي الذي أصبح جاهزًا للمشاركة في 

الموسم الجديد”.
 وتابـــع “ســـندخل موســـمنا الرابـــع، وتمكنا 
وهـــو  أهدافنـــا  أحـــد  إلـــى  الوصـــول  مـــن 
تدشين الفريق النسائي بأكمله، وطموحنا 
علـــى  المحافظـــة  المقبـــل  الموســـم  فـــي 
المكتســـبات التـــي تحققـــت في المواســـم 
الماضـــي وآخرهـــا الحصـــول علـــى المركز 
الثالـــث في ســـباقات ختام الموســـم العام 
الماضـــي، ونأمـــل أن نســـتكمل الســـباقات 

التأهيلية في الموسم الجديد”.

األول ــق  ــ ــري ــ ــف ــ ــل ــ ل مــــــدربــــــا  الـــــــهـــــــدار  مــــــع  الــــتــــعــــاقــــد  تــــجــــديــــد 

عـــمـــار ربـــيـــعـــة: الـــفـــريـــق جـــاهـــز لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــمـــوســـم الــجــديــد

التضامــن يعتمــد تشكيــل أجهـــزة الطائـــــرة

“فارس الفرسان” أول فريق نسائي متكامل في سباقات القدرة

األجهزة الفنية واإلدارية لطائرة التضامن
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لقطة للفريق النسائي للقدرة عمار ربيعة

البحرين ثالثا في بطولة آسيا للشباب للمالكمة
ســـيد فاضـــل يهـــدي المملكـــة أول ميداليـــة تاريخية فـــي “االتحاد اآلســـيوي”

حققت مملكـــة البحرين المركز الثالث 
فـــي بطولـــة آســـيا للشـــباب للمالكمة، 
وذلـــك بعـــد أن أحرز العـــب المنتخب 
ســـيد  للمالكمـــة  للشـــباب  الوطنـــي 
فاضـــل عباس الميدالية البرونزية في 
وزن 48 كيلوجـــرام، خـــالل مشـــاركة 
المنتخـــب بمنافســـات هـــذه البطولـــة، 
اآلســـيوي  االتحـــاد  نظمهـــا  والتـــي 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  للمالكمـــة 
المتحدة الشـــقيقة في الفترة -20 30 

أغسطس 2021.
 وبهـــذه المناســـبة، رفـــع نائـــب رئيس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس 
ســـمو  القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 

الشـــيخ ســـلمان بن محمـــد آل خليفة، 
أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات إلى 
مقـــام عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وإلـــى 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
وإلـــى ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
رئيـــس  الشـــباب  اإلنســـانية وشـــؤون 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
وإلـــى النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 

األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة، بعد تحقيق العب 
المنتخـــب الوطنـــي للمالكمة للشـــباب 
النتيجـــة  ســـيد فاضـــل عبـــاس هـــذه 

التـــي تعتبـــر األولـــى علـــى المســـتوى 
اآلســـيوي فـــي هـــذه اللعبـــة. وأعـــرب 
ســـموه عـــن ســـعادته باإلنجـــاز المميز 
الـــذي حققه العب المنتخـــب الوطني 
للشـــباب للمالكمة المالكم سيد فاضل 
عبـــاس، مؤكـــدا ســـموه أن المســـتوى 
الفنـــي الكبير الذي قدمـــه الالعب في 
هـــذه المشـــاركة، يعكس مـــا يتمتع به 
مـــن قـــدرات وإمكانـــات عاليـــة، نجح 
مـــن خاللهـــا في بلـــوغ منصـــة تتويج 
ورفـــع علـــم مملكة البحريـــن وتحقيق 
أول ميداليـــة تاريخيـــة للبحرين على 

مستوى بطوالت االتحاد اآلسيوي.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

حسن علي

محمد الفردان

علي عبدالقادر

علي مجيد

المالكم سيد فاضل عباس

أحمد مهدي



tariq.albahar@albiladpress.com 16
الخميس 2 سبتمبر 2021 - 25 محرم 1443 - العدد 4706

احتفلت نجمة تلفزيون 
الواقع كلوي كارداشيان 

بوصولها إلى 178 مليون 
متابع على موقع إنستغرام، 

عبر جلسة تصوير جديدة 
نشرت صورة منها، معربة 

عن سعادتها بوصول 
متابعيها إلى هذا الرقم.

ــة الـــحـــمـــدان ــ ــاس ــ ــرئ ــ فـــــي مـــؤتـــمـــر أقــــيــــم بـــــأســـــرة األدبـــــــــــاء والــــكــــتــــاب ب

يوم للمسرح البحريني في 4 نوفمبر من كل عام وصندوق لدعم الفنانين المسرحيين

ببرنامــج غنــي ومميــز يعــرج على مختلف المجــاالت المســرحية، أطلق اتحاد 
جمعيات المســرحيين البحرينيين مســاء الثالثاء 31 أغســطس 2021، حزمة 
عناويــن مســرحية تبحــث في الشــأن المســرحي البحرينــي وقضايــاه العالقة 
وإمكانــات تجاوزهــا عبــر الحــوار المســرحي المســؤول الــذي يــروم االرتقــاء 

بالحراك المسرحي البحريني في مختلف أنواعه وتوجهاته. 

جـــاء ذلـــك فـــي مؤتمـــر صحفـــي عقـــده 
اتحاد جمعيات المســـرحيين البحرينيين 
بمقـــر أســـرة األدبـــاء والكتاب اســـتعدادا 
المســـرحي  المؤتمـــر  فعاليـــات  النطـــاق 
وتحديـــات  “إشـــكاالت  األول  البحرينـــي 
وتطلعات” الذي ســـيقام برعاية من إدارة 
الثقافـــة بهيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
بقاعـــة الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان بنادي 

الخريجين. 
عـــدد  الـــذي حضـــره  المؤتمـــر  هـــذا  فـــي 
المســـرحيين واإلعامييـــن اســـتهل  مـــن 
رئيس االتحاد يوســـف الحمـــدان حديثه 
باإلشـــادة بجميـــع مـــن وقف مـــع االتحاد 
مؤتمـــره  إعـــداده  أثنـــاء  مشـــرفة  وقفـــة 
المســـرحي األول بدءا بالرعاة الرئيســـين 
من إدارة الثقافـــة بهيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار، وصوال إلـــى الجهـــات المتعاونة 
األخـــرى مـــن صحيفـــة األيـــام البحرينية 
األدبـــاء  وأســـرة  الخريجيـــن  ونـــادي 
والكتاب البحرينيين، كما أشـــاد بالجهود 
التـــي بذلتها اللجـــان المشـــاركة والفاعلة 

باالتحاد.
كمـــا أعلـــن الحمـــدان فـــي هـــذا المؤتمـــر 
الـــذي  البحرينـــي  المســـرح  يـــوم  عـــن 
ســـيقام فـــي الرابـــع مـــن نوفمبـــر مـــن كل 
عـــام، وهـــو يـــوم إشـــهار اتحـــاد جمعيات 
العـــام  فـــي  البحرينييـــن  المســـرحيين 
2018، وقد شـــارف االتحاد مـــن االنتهاء 
إجـــراءات تدشـــين صنـــدوق دعـــم  مـــن 
الفنانيـــن المســـرحيين البحرينيين، وعن 
تشـــكيل هيئة استشـــارية لاتحاد يتقدم 
منصتهـــا الباحث والناقد إبراهيم عبدهللا 
غلوم، والباحـــث والمترجم القدير محمد 
الخزاعي، والشـــاعر والمســـرحي إبراهيم 
بوهندي وذلـــك لما يتميزون به من خبرة 
ضالعـــة في مجال المســـرح ولمـــا لهم من 
دور فاعل في الحقول اإلدارية والثقافية 

والمالية المعنية بالمسرح. 
بعدهـــا عرض الحمـــدان برنامـــج المؤتمر 
الذي سيشارك فيه نخبة من المسرحيين 
المســـرح  عايشـــوا  الذيـــن  البحرينييـــن 
فـــي المملكة وأســـهموا برؤاهـــم من أجل 
تطويـــره وذلـــك علـــى مـــدار ثاثـــة أيـــام 
متواصلـــة تبـــدأ فـــي التاســـع مـــن نوفمبر 

وتستمر حتى الحادي عشر منه. 
سيســـلط  المؤتمـــر  إن  الحمـــدان  وقـــال 
الضـــوء علـــى مرئيـــات اتحـــاد جمعيـــات 
المســـرحيين البحرينييـــن ممثـــا بفرقـــه 
المســـرحية األهليـــة والتـــي قـــرأت واقـــع 
وإمكانـــات  الحالـــي  المســـرحي  حراكنـــا 

تجاوز عثراته في المستقبل.
وأشـــار بـــأن هـــذه المرئيـــات تـــم تســـليم 
نســـخة منها إلـــى هيئة البحريـــن للثقافة 
واآلثار والتي ستباشـــر بعدها في إطاع 
منظمة األلكســـو والهيئة العربية للمسرح 
بمـــا جاء فيها من نقاط وتصورات ورؤى 

جديرة باالهتمام والتأمل. 
واســـتعرض الحمدان أيضـــا أهم المحاور 
التـــي ســـتطرح فـــي هـــذا المؤتمـــر، وهي 
الهندســـة الثقافيـــة وقوفا على المســـرح 
كنمـــوذج حيـــوي مهـــم فيهـــا، والمســـرح 
بوصفه حالة إنتاجية، والمسرح الشبابي 
والجامعـــي والمســـرح فـــي غيـــاب دعـــم 
الجلســـات  وتختتـــم  الخـــاص،  القطـــاع 

بشـــهادات تجربـــة يتحـــدث فيهـــا الفنان 
عبـــدهللا  والفنـــان  العريفـــي،  خليفـــة 
الســـعداوي، والفنان علي سلمان، والفنان 
جمـــال الصقـــر، الفنـــان فهد منـــدي بإدارة 
وســـيختتم  الفيحانـــي،  غـــادة  الفنانـــة 
المؤتمر بالتوصيات وتكريم المشـــاركين 

في المؤتمر. 
ومـــن أهـــم المشـــاركين في هـــذا المؤتمر 
حســـب الحمدان، محمد الخزاعي وراشد 
نجـــم والفنـــان إبراهيـــم خلفـــان والفنـــان 
خالـــد الرويعـــي والفنـــان جاســـم العالـــي 
والكاتب المسرحي حمد الشهابي والفنان 
أحمد جاسم الجبن والفنان عقيل الماجد 
والفنان حســـين عبدعلي والفنان حسين 
الرفاعـــي والفنان نضال العطاوي والفنان 
عبـــدهللا الدرزي والفنـــان محمد المنصور 
والفنان سالم رجب والفنان عادل شمس. 

مـــن جانبـــه، وقف األمين المالـــي لاتحاد 
ســـالم رجب على تفاصيـــل صندوق دعم 
الفنانين وأهميته بالنســـبة للفنانين الذين 
يعانـــون العجز أو المعســـرين منهم، وأكد 
ســـعي االتحاد إلى تأمين كل ما يمكن أن 
يحتاجه الفنان المســـرحي البحريني في 
مثـــل هذه الظـــروف، مؤكدا جهـــود نائب 
رئيـــس االتحـــاد الفنـــان علي ســـلمان في 
هذا الصدد وحماسته إلنشاء الصندوق. 

وأشـــار رجـــب إلى ضـــرورة دعـــم القطاع 
هـــذا  لمثـــل  والميســـورين  الخـــاص 
الصندوق؛ ألنه سيخفف أعباء كثيرة عن 
الفنانيـــن الذيـــن بذلوا الكثير مـــن الجهد؛ 
مـــن أجل تقديـــم الفن المســـرحي الراقي 
الذي يتماس مع كل قضايانا المجتمعية.

وقد تطـــرق أيضا إلى الخطـــة التنظيمية 
للمؤتمـــر المســـرحي األول والتي تشـــمل 

مهـــام كل لجنـــة فيه؛ ســـعيا إلـــى تحقيق 
مؤتمـــر قائـــم علـــى رؤيـــة تـــدرك أبعادها 
المســـتقبلية، وأشـــار أنـــه ســـيكون بحكم 
خبرتـــه اإلســـتراتيجية فـــي التعـــاون مع 

مختلف لجان المؤتمر.
وتواصا مـــع الجهود التنظيمية للمؤتمر، 
أوضح أمين ســـر االتحـــاد الفنان عبدهللا 
سويد الدور الذي اضطلعت به أمانته في 
التواصـــل مـــع مختلف الجهـــات واألفراد 
ومتابعتـــه  المؤتمـــر  فـــي  المشـــاركين 
المتواصلة مع لجنة التنســـيق والمتابعة، 
بأنهـــا  المهمـــة الشـــك  بـــأن هـــذه  مؤكـــدا 
ســـتحقق ما يصبـــو إليه كل المســـرحيين 

في البحرين. 
مـــن جهتـــه، أوضـــح الفنـــان رئيـــس لجنة 
صـــادق  واإلعـــام  العامـــة  العاقـــات 
عبدالرضا وفريقه علي مرهون ورمضان 

اإلعاميـــة  الخطـــة  باالتحـــاد  القاليـــف 
لاتحـــاد التي ستشـــمل تغطيـــة فعاليات 
المرئيـــة  الوســـائل  بمختلـــف  المؤتمـــر 
والصحفيـــة واإللكترونية، مؤكدا ضرورة 
أن يصـــل صـــدى هـــذا المؤتمر إلـــى كافة 
كـــي  البحرينـــي؛  بالمســـرح  المعنييـــن 
يســـهموا برؤاهم وتصوراتهم في تطوير 
حراكنا المســـرحي من منطلق المسؤولية 

والمشاركة الفاعلة. 
وأشـــار عبدالرضا إلى الجهـــود التي بذلها 
المتعاونـــون معـــه فـــي تصميـــم الشـــعار 
الـــذي تصـــدى لـــه نائـــب األميـــن المالـــي 
باالتحـــاد الفنـــان محســـن الحايكي، وفي 
إعـــداد التصور المناســـب لنســـق المؤتمر 
المســـرحي، مؤكدا عمل اللجنة المســـتمر 
في إعداد قاعدة بيانات للمسرحيين في 

مملكة البحرين. 
مـــن ناحيتـــه وقف رئيس لجنة التنســـيق 
علـــى  شـــمس  عـــادل  الفنـــان  والمتابعـــة 
الجهـــود التي بذلتهـــا لجنته في التواصل 
مـــع المشـــاركين فـــي المؤتمـــر ومتابعتـــه 
التـــي  البحثيـــة  األوراق  الحثيثـــة 

سيشاركون بها في المؤتمر. 
يذكـــر بأن االتحاد سيباشـــر مهمة متابعة 

تصوراته ومرئياته فور انتهاء المؤتمر.

يوسف الحمدان

فهد منديجانب من المؤتمر

سالم رجبعادل شمس

tariq_albahhar

فـــي حديـــث لـــه مع Collider خـــال مؤتمـــر صحفـــي 
للترويج لفيلمه Free Guy، تحدث رايان رينولدز 
 ،Deadpool حول الجـــزء الثالث من سلســـلة
وأن هنـــاك “احتمـــال %70” لبـــدء 
مرحلة إنتـــاج الفيلم العام المقبل، 
حيـــث تـــردد النجـــم بوضـــع إطار 
زمنـــي محـــدد حـــول تاريـــخ بـــدء 
“احتماليـــة  عمليـــة اإلنتـــاج، وقـــال: 
األمـــر بالنســـبة المئويـــة؟ ال أدري، ال 
أعـــرف. ال أســـتطيع تخصيـــص نســـبة 
مئويـــة لذلـــك. ســـأقول إنهـــا 50/50 ربما؟ 
نحن نقوم بتطويره اآلن بنشـــاط كبير وبدأ يتخذ 
شـــكاً ممتازًا. نحن بأي شـــهر اآلن؟ أغســـطس؟ 
أوه، العـــام القادم؟ ربما احتماليـــة جيدة جدًا. 
ســـأقول 70 %”. وفي مكان آخر من المقابلة، 
حـــول  معلومـــات جديـــدة  رينولـــدز  أعطانـــا 
عمليـــة تأليـــف الفيلـــم: “إنهـــا عمليـــة يومية. 
التأليـــف هو هكـــذا، يجب عليـــك تخصيص 
الوقت للقيام بذلك والمغادرة، وأنا أعمل مع 
الشـــقيقتين مولينوكس عليه، لقد كان األمر 
رائعـــًا. إنهمـــا موهوبتـــان بشـــكل ال يصـــدق 
وذكيتـــان للغايـــة”. وكان قـــد تـــم اختيـــار 
 Great North و Bob’s Burger مؤلفتـــي
وينـــدي مولينوكس وليـــزي مولينوكس-

ليوغلين لتأليـــف Deadpool 3 فـــي 
نوفمبر.

انتاج Deadpool الجديد العام المقبل

طارق البحار

Into The Night عودة الجزء الثاني من المسلسل الناجح

حقق أول مسلسل بلجيكي أصلي لمنصة 
 Into The Night والـــذي بعنـــوان Netflix
أو “فـــي الليـــل”، نجاحـــا كبيـــرا، وجذبـــت 
انتبـــاه الجمهـــور الســـاعي إلى التشـــويق 
لعشـــاق مسلســـات  واإلثـــارة خصوصـــا 
الطائرات والذي يتنـــاول قصة مجموعة 
من الناجين على متن طائرة تســـافر إلى 
المناطـــق المظلمـــة  نحو الغـــرب للتجنب 
الشـــمس بســـبب مخيف غامض! وانتهى 
مـــن  جديـــد  ببصيـــص  األول  الموســـم 
األمل للناجين من نهاية العالم الوشـــيكة 
خصوصـــا مـــع انتهائـــه ودخـــول الجـــزء 
الثانـــي فـــي قائمـــة االنتظار فـــي المنصة 

التي ستقدمه هذه األيام.
المسلســـل  تجديـــد  عـــن  اإلعـــان  تـــم 
الماضـــي،   2020 فـــي يوليـــو  البلجيكـــي 
بحســـب العامليـــن علـــى المسلســـل: “لقد 
شـــعرنا بســـعادة غامـــرة مـــن االســـتجابة 
 ،Into The Night لمسلســـلنا  العالميـــة 
بموســـم  للمشـــاركة  متحمســـون  ونحـــن 
لمحبـــي  مفاجـــأة  يكـــن  لـــم  هـــذا  ثـــان“. 
حبكتـــه  بســـبب  البلجيكـــي  المسلســـل 
مـــع  الجمهـــور  ربطـــت  التـــي  الشـــاملة 

الحلقـــة  حتـــى  األحـــداث 
 Into“ األخيـــرة. كمـــا لقـــي
استحســـان   ”the Night
النقاد، حيـــث حصل على 
تصنيـــف 88 ٪ في موقع 
Rot�  التصنيفـــات والنقاد
ten Tomatoes، ووصـــل 
المسلســـات األكثـــر  الـــى 

مشـــاهدة TOP 10 وكان بمثابـــة عامـــة 
رئيسة لاستمرار في تقديمه.

 Into The ســـيعرض الموســـم الثاني مـــن
Night فـــي 8 ســـبتمبر الجـــاري، بعـــد أن 
عرض “Into ألول مرة على نتفليكس في 
1 مايو 2020، وكان لدينا بالفعل شـــكوك 
فـــي أن المسلســـل ســـيكون قـــادرا علـــى 
إصـــدار حلقـــات جديدة، ونحن ســـعداء؛ 
ألننا لـــن نضطر إلى االنتظـــار حتى العام 

المقبل للموسم الثاني.
مســـتوحاة   Into The Night مسلســـل 
البولنديـــة  العلمـــي  الخيـــال  روايـــة  مـــن 
 ،Jacek Dukaj القديمة من قبل Axolotl
وقـــدم لنـــا الموســـم األول صـــور الناجين 
المختلفـــة على متن رحلـــة تجارية وهم 
فـــي محاولـــة لســـباق مـــع الزمـــن لتجنب 
أشـــعة  عـــن  الناجـــم  الوشـــيك  المـــوت 
الشـــمس! ومع قرب نهاية الموسم األول، 

وجد الناجـــون طريقهم إلى مخبأ، 
حيـــث يمكنهـــم اللجوء من أشـــعة 
الشـــمس القاتلـــة، وبعد أن نجحت 
مجموعتـــا الناجيـــن المتبقيـــن في 
دخول المخبأ، استقبلهما خبر سار 
بأن هناك طريقة لحل المشكلة مع 

الشمس. 
وسيشـــهد الموسم الثاني استمرار 
المجموعـــة في ســـعيها للبقـــاء على قيد 
وبعـــد  للمشـــكلة،  حـــل  وإيجـــاد  الحيـــاة 
اإلمـــدادات  مـــن  قلـــل  حريـــق  حـــادث 
الغذائية للمخبأ، ستضطر المجموعة الى 
الســـفر جوا الـــى النرويـــج لتحميل بعض 
اإلمـــدادات ورفعها مع مـــرور الوقت مرة 
أخـــرى للعـــودة الى بر األمـــان، ويجب أن 
يواجـــه الناجـــون أيضـــا صراعـــا محتدما 

في المخبأ!



قام نادي روتاري المنامة أخيًرا بتنظيم 
دورة تدريبية شـــاملة لألعضـــاء الجدد 
مـــن جميع األنديـــة، وذلـــك بالتعاون مع 
نـــوادي الروتـــاري المختلفة فـــي مملكة 
البحرين. وتـــم تنظيم الدورة التدريبية 
الشـــاملة لنوادي الروتـــاري في البحرين 
“مرجـــان  فـــي  أغســـطس   14 بتاريـــخ 
ســـبيس” في حديقة األندلس بمحافظة 
العاصمـــة، تحت رعايـــة محافظ منطقة 
الروتـــاري أشـــوت كارابتيـــان ومحافظ 
منطقة الروتاري السابق مازن العمران.

وإلـــى ذلك، اســـتهدفت الـــدورة أعضاء 
الشـــباب،  واألعضـــاء  الجـــدد،  األنديـــة 
البحريـــن؛  روتاراكـــت  نـــادي  وأعضـــاء 
وذلـــك بهـــدف ضمـــان حصولهـــم علـــى 
التدريب واإلرشـــاد المناســـبين من أجل 
التميز في مجال األنشـــطة االجتماعية 

لألندية. وشـــارك الحضور شـــخصًيا عبر 
الوجود في “مرجان سبيس” وافتراضًيا 
عبر وسائل االتصال المرئي، ويأتي ذلك 
ضمن الجهود المبذولة لمكافحة انتشار 
وبـــاء فيـــروس “كوفيـــد 19” مـــن خالل 
الحد من االزدحـــام في األماكن المغلقة 
وتطبيـــق مبـــدأ التباعد الجســـدي. ولقد 
تفاعـــل الحضور في الدورة مع عدد من 
النقاشـــات حـــول مواضيع مهمـــة تتعلق 

بأنشطة األندية التي ينتسبون لها.
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن نـــادي روتـــاري 
روتـــاري  مـــن  جـــزًءا  ُيعتبـــر  المنامـــة 
العالمية، وهو أول نادي عالمي للخدمة، 
ويضـــم أكثـــر من 1.2 مليـــون عضًوا من 
أنحـــاء العالم. ومنذ تأسيســـه في العام 
نـــادي روتـــاري  1965، حـــرص أعضـــاء 
المنامة على الُمشاركة في تقديم الدعم 

للمشاريع المجتمعية في المملكة.

بتاريخ 14 أغسطس في “مرجان سبيس” بحديقة األندلس
“روتاري المنامة”: دورة تدريبية شاملة لألعضاء الجدد
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أعلنـــت منصـــة المنامة لتبـــادل حركة 
 ،)Manama-IX( اإلنترنـــت  مـــرور 
التـــي تتخذ من مملكـــة البحرين مقًرا 
لهـــا، عن ارتباطهـــا بمنصة أمســـتردام 
عبـــر   )AMS-IX( اإلنترنـــت  لتبـــادل 
تقنيـــة التناظر عن ُبعـــد. وتهدف هذه 
المنصـــة  أعضـــاء  لتمكيـــن  الخطـــوة 
مـــن الوصول الُمباشـــر إلـــى مجموعة 
واسعة من الشبكات المتصلة، إضافة 
إلـــى دعم االتصال البينـــي مع أعضاء 
منصات أخـــرى لتبادل اإلنترنت، دون 
الحاجـــة للوجود الفعلـــي في كل هذه 

المنصات.
AMS-( وتستضيف منصة أمستردام

متصلـــة،  شـــبكة   875 مـــن  أكثـــر   )IX
تزويـــد  شـــبكات  مـــن  كل  وتتضمـــن 
المحتـــوى )CDNs( ومـــزودي خدمـــة 
الســـحابية  والخدمـــات  اإلنترنـــت 
وشـــركات االتصاالت. ومن خالل هذا 
االرتبـــاط، ســـيحظى أعضـــاء منصـــة 
 Ooredoo“ المنامـــة مثـــل “بتلكـــو” و
و “STC” و “Zain”، وبميـــزة الوصـــول 
إلـــى عـــدد كبير مـــن الـــرواد العالميين 
واأللعـــاب  االتصـــاالت  مجـــاالت  فـــي 
المرئـــي  والمحتـــوى  اإللكترونيـــة 
اإلنترنـــت،  ومحتـــوى  والتلفزيونـــي 
ومنهم شـــركة أبل وســـحابة علي بابا 
وشـــركة  وفيســـبوك  تويتـــر  وشـــركة 
ريوت غيمز وكذلك شركة نتفليكس. 
المنصتيـــن  بيـــن  االرتبـــاط  ويســـاهم 
ضمان حصـــول أعضاء منصة المنامة 
علـــى أفضل مســـار شـــبكي يربط بين 
التعـــاون وأوروبـــا، مـــا  دول مجلـــس 
ســـيوّفر لهـــم اتصـــاالً آمًنـــا وموثوًقـــا 
وبمدة اســـتجابة ســـريعة مما ســـيعزز 
االنترنـــت.  مســـتخدمي  تجربـــة 
أيضـــًا،  االرتبـــاط  هـــذا  مـــن  وكجـــزء 
ســـيكون باســـتطاعة أعضـــاء منصـــة 
إلـــى  الُمباشـــر  الوصـــول  أمســـتردام 
أعضاء منصـــة المنامة. وقال الرئيس 
فـــان  بيتـــر   ”AMS-IX“ لــــ  التنفيـــذي 
بيرجـــل “يعـــد االرتبـــاط الُمباشـــر بين 
منصتـــي المنامـــة وأمســـتردام عامـــاًل 
الرقمـــي  مهًمـــا فـــي تعزيـــز االتصـــال 
علـــى مســـتوى المنطقـــة، فهـــو ُيحفـــز 
علـــى طـــرح خدمـــات إنترنـــت عاليـــة 
الجودة واألمـــان والموثوقية، إضافة 
مميـــزة  رقميـــة  تجربـــة  توفيـــر  إلـــى 
للمستهلكين والشركات في البحرين. 

ومن هذا المنطلق، نؤكد دعمنا الكامل 
لمنصـــة المنامـــة ولجهودهـــا الهادفـــة 
ألن تصبـــح المنصـــة الرائـــدة لتبـــادل 
اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط”.
مـــن جانبه، قال القائـــم بأعمال المدير 
العـــام لألعمـــال العالميـــة فـــي بتلكـــو 
هانـــي عســـكر “نهتـــم بمتابعـــة ترقيـــة 
وتطوير منصـــة المنامة لنمنح الزبائن 
خدمـــة متميزة على الـــدوام، وارتباط 
أمســـتردام  بمنصـــة  المنامـــة  منصـــة 
سيســـاهم على وصـــول األعضاء إلى 
تشـــكيلة متنوعة من حلول المحتوى 
الُمقدمة من ِقبل أبرز مزودي خدمات 
اإلنترنـــت والمحتوى حول العالم. كما 
سيســـاهم التناظر عن ُبعد في توسيع 
نطـــاق وصول الزبائـــن لهذه الخدمات 
بســـهولة أكبر وبتكلفة مالئمة وبدون 
أي حاجة لالســـتثمار في إعـــداد بنية 
تحتية دولية خاصة بهم”. وتقع منصة 
مملكـــة  فـــي   )Manama-IX( المنامـــة 
البحرين، وهـــي تعتبر منصة محايدة 
لتبـــادل حركة مـــرور اإلنترنت وتربط 
بيـــن شـــركات االتصاالت والمشـــغلين 
ومـــزودي  والدولييـــن  المحلييـــن 
الســـحابية.  والخدمـــات  المحتـــوى 
ومنذ إنشائها في العام 2019، شهدت 
فـــي  يبلـــغ 20 ضعـــف  نمـــًوا  المنصـــة 
حركة المرور، وهـــي تعد الرائدة على 
مســـتوى المنطقـــة. وتســـاهم منصـــة 
المنامة فـــي تطوير خدمات اإلنترنت 
وفًقا للرؤيـــة الوطنيـــة الهادفة لجعل 
مملكـــة البحريـــن مركـــًزا رقمًيـــا بـــارًزا 

على الصعيد اإلقليمي.

“المنامة لتبادل اإلنترنت” ترتبط 
بنظيرتها “منصة أمستردام”

”TALKS اإلعالن عن أحدث الجلسات الحوارية لـ “زين

“إدامة” و”أكور” تطلقان مشروع فندق ومنتجع “مانتيس جزيرة حوار”

أعلنت زيـــن البحرين، الشـــبكة الرائدة 
البحريـــن،  فـــي  المتنقـــل  للبرودبانـــد 
عـــن أحـــدث جلســـاتها الحواريـــة “زين 
TALKS “ لموظفيهـــا، التي ركزت على 
تعزيـــز تفكيرهم اإلبداعـــي والتجاري. 
التـــي جـــاءت  الجلســـة  فـــي  وحاضـــر 
اإلبداعيـــة”  الفكـــرة  “صناعـــة  بعنـــوان 
صـــالح معمار وهو قائد معروف يتمتع 
أفضـــل  مـــن  قويـــة  تعليميـــة  بخلفيـــة 
المؤسســـات فـــي العالـــم ويعمـــل حالًيا 
طيبـــة  جامعـــة  فـــي  مشـــارًكا  أســـتاًذا 
وفي جامعـــات أخرى بدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة. وفـــي إطار جلســـة 
“زيـــن TALKS”، تـــم تعريف الموظفين 
بمختلـــف مكونات اإلبـــداع في مواقع 
والمرونـــة  الفصاحـــة  مثـــل  العمـــل، 
واألصالة، والتي ســـتقود زين البحرين 
وتحقيـــق  المؤسســـي  االبتـــكار  إلـــى 

أفضل النتائج الممكنة.
يذكر أن جلســـات “زين TALKS” كانت 
قد بدأت في العام 2018، وهي واحدة 
من المبادرات التنموية الرئيسة لشركة 
زيـــن البحريـــن التـــي تدعـــو المثقفيـــن 
مجلـــس  دول  ومـــن  البحرينييـــن 
التعـــاون الخليجـــي ممـــن يعملون في 
مجـــاالت مختلفـــة لمخاطبـــة موظفي 
زين وتوســـيع معارفهـــم وإلهامهم عبر 
مشـــاركة تجاربهم وقصـــص نجاحهم. 
اإلبـــداع  أن  البحريـــن”  “زيـــن  وتؤمـــن 

يعـــزز االبتـــكار الذي يعـــد حافـــًزا مهًما 
لنمو األعمـــال والنجاح، وبالتالي دعت 
الشركة صالح معمار لمخاطبة الجلسة 
التي تركز على اإلبداع. ُيذكر أن معمار 
مـــن المبدعين المخضرمين ونشـــر 19 
كتاًبـــا عـــن مهـــارات القيـــادة والتفكير، 
وقـــدم أكثـــر مـــن 200 دورة تدريبيـــة 
حـــول  مشـــارك   100٫000 مـــن  ألكثـــر 

العالم.
وأثناء الجلســـة، ركز معمار على كيفية 
استخدام اإلبداع لخلق ميزة تنافسية 
للشـــركات وسلط الضوء على مكونات 
اإلبداع فـــي مكان العمـــل. كما تناولت 
التـــي  الطريقـــة  بالتفصيـــل  الجلســـة 
يمكن بهـــا للموظفين أن يصبحوا قادة 
ناجحيـــن وأن يعملوا بإبـــداع للتنافس 

والحفاظ على ثقافة اإلبداع.

وقال مدير التعلم والتطوير في شركة 
زين البحرين صالح الكوهجي “تهدف 
زين البحرين إلى تعميم وتعزيز ثقافة 
االبتكار واإلبداع، وتأتي هذه الجلســـة 
تماشـــًيا مـــع هـــذا التوجه، ولمســـاعدة 
موظفينا على الفهم العميق واكتساب 
األدوات  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
اإلبداعيـــة لتوليـــد حلول وأفـــكار عمل 
جديدة، كما سمحت لموظفينا بتحدي 
عمليـــة تفكيرهم ومســـاعدتهم بشـــكل 
أكبـــر علـــى استكشـــاف مجـــاالت عمل 
مجهولة بالنسبة لهم، فيما نؤمن إيماًنا 
قوًيـــا بـــأن وجـــود موظفيـــن مبدعيـــن 
يتمتعون بالنشـــاط والحيوية سيبقينا 

في الطليعة دوًما”.
مـــن جانبـــه، قال المتحدث إلى جلســـة 
“زيـــن TALKS” الحوارية صالح معمار 

الجلســـة،  هـــذه  خـــالل  مـــن  “ركـــزت، 
علـــى بنـــاء التفكيـــر اإلبداعـــي الفريـــد 
للموظفيـــن وزودتهـــم باســـتراتيجيات 
للتفكير الخارجة عن المألوف، وأعتقد 
النـــاس بطبيعتهـــم مبدعـــون، وإذا  أن 
تـــم وضعهم في األجواء المناســـبة مع 
التدريب واألدوات اإلبداعية المناسبة، 
مواهبهـــم  مـــن  االســـتفادة  يمكنهـــم 
الفطرية، وأشـــعر باالمتنان لشركة زين 
البحريـــن لدعوتي للمشـــاركة في هذه 
الجلســـة الحواريـــة، وآمـــل أن يتمكـــن 
موظفو الشـــركة من توســـيع مداركهم 
نحـــو  أنفســـهم  وتوجيـــه  وإبداعاتهـــم 
مجاالت جديدة من األفكار في مواقع 

عملهم”.
ولطالمـــا اســـتثمرت زيـــن البحرين في 
تطوير موظفيهـــا ونموهم، ومن خالل 
اإلبداعيـــة”  الفكـــرة  “صناعـــة  جلســـة 
الحواريـــة، تمكنـــوا مـــن المشـــاركة في 
علـــى  لمســـاعدتهم  اإلبـــداع  عمليـــة 
وتطويـــر  اإلبداعيـــة  الثقـــة  اكتســـاب 
“اإللمـــام اإلبداعـــي” لديهـــم. وُتعد هذه 
الجلســـات الحوارية دلياًل إضافًيا على 
حقيقة أن زين البحرين تقدر موظفيها 
اســـتضافة  فـــي  دورهـــا  وســـتواصل 
جلســـات “زيـــن TALKS” الحوارية في 
المستقبل إللهام موظفيها وتوفير بيئة 
عمل تحافظ على ســـعادتهم وإبداعهم 

وإنتاجيتهم.

لالســـتثمار  البحريـــن  شـــركة  أبرمـــت 
العقاريـــة  الـــذراع  )إدامـــة(،  العقـــاري 
لشـــركة ممتلـــكات البحريـــن القابضة، 
شـــراكة مع مجموعة “ أكـــور” العالمية 
والمتميزة فـــي عالم الضيافـــة، والتي 
فـــي  فنـــدق   400 مـــن  أكثـــر  تضـــم 
جميـــع أنحاء الهند والشـــرق األوســـط 
وإفريقيا وتركيا، إلطالق فندق جديد 
تابـــع لعالمـــة “مانتيـــس” فـــي جزيـــرة 

حوار في مملكة البحرين. 
ومـــن المقـــرر افتتـــاح فنـــدق ومنتجع 
“مانتيـــس جزيـــرة حـــوار” فـــي العـــام 
2024، وســـيتميز بتقديـــم مزيـــج مـــن 
الرفاهيـــة والســـياحة البيئيـــة وإعادة 

تعريف مفهوم المغامرة.
ووقع االختيار على جزيرة حوار التي 
تبعـــد 45 دقيقة بالقارب عن البحرين، 
والتـــي نـــال تاريخها الطبيعـــي تقديًرا 
عالمًيا، كي تحتضن المشروع الجديد، 
بفرصـــة  الضيـــوف  ســـيحظى  حيـــث 
اإلقامة في فيالت مشـــيدة فوق الماء 
تتيـــح وصواًل مباشـــًرا إلـــى البحر، إلى 
جانب االســـتمتاع بالخدمـــات الفائقة 

والجودة والطبيعة الخالبة للجزيرة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “إدامة” 
أمين العريض “نحن متحمسون للعمل 
مـــع )أكور( الفتتـــاح أول مواقع فنادق 
فـــي  حـــوار  جزيـــرة  فـــي  “مانتيـــس” 
البحريـــن. كمـــا نتـــوق إلـــى الترحيـــب 
بضيوفنـــا مـــن جميـــع أنحـــاء المنطقة 

بالحفاوة التي تشتهر بها البحرين”. 
وأضاف “تتمتـــع الجزيرة ببيئة بكر لم 
تمـــس تقريًبا، ومنظومـــة بيئية نابضة 
بالحياة تجذب عشـــاق الطبيعة. نحن 
نســـعى إلى إبراز هذا الجمال الطبيعي 
مع حرصنا الشـــديد على تعزيز مفهوم 
مـــن صونـــه  نتمكـــن  كـــي  االســـتدامة 

لألجيال القادمة”.
وتأسســـت مجموعـــة “مانتيـــس” فـــي 
العـــام 2000 علـــى يـــد رجـــل األعمـــال 
العالمي والناشـــط في مجـــال الحفاظ 
علـــى البيئـــة “أدريان جاردنـــر”. وتضم 
الوجهـــات  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 

المتميزة حول العالم. 
الفنـــدق  بنـــاء  يتـــم  أن  المقـــرر  ومـــن 
علـــى الســـاحل الغربي لجزيـــرة حوار، 
وســـتحيط بـــه محمية للحيـــاة البرية، 

مما ســـيجعله وجهـــة فريدة من نوعها 
في الشـــرق األوســـط. كما سيســـتمتع 
للجزيـــرة،  البيئـــي  بالتنـــوع  الـــزوار 
الرمـــال،  غـــزالن  رؤيـــة  وســـيمكنهم 
والمهـــا العربـــي، والشـــعاب المرجانية 
متعـــددة األلوان، وأبقار البحر المهددة 
باالنقراض. كما ستلبي الجزيرة شغف 
هـــواة مراقبـــة الطيـــور، حيـــث تعتبـــر 
وجهـــة للعديد مـــن الطيـــور المهاجرة، 
والســـيما الغراب الســـوقطري وعقاب 

السمك النساري وصقر الغروب.
وأكد الرئيس التنفيذي لشـــركة “أكور” 
في الهند والشـــرق األوســـط وإفريقيا 
زيـــادة  “مـــع  ويليـــس  مـــارك  وتركيـــا، 
الوعـــي البيئـــي، أصبح الســـياح اليوم 
يبحثون عـــن الســـياحة الواقعية أكثر 
الواقـــع،  فـــي  مضـــى.  وقـــت  أي  مـــن 

لقـــد أصبح الســـياح أكثر وعًيـــا بتأثير 
والمواقـــع  البيئـــة  علـــى  الســـياحة 
التراثيـــة، مما جعل عامل االســـتدامة 
اختيـــارات  علـــى  كبيـــر  بشـــكل  يؤثـــر 
ولطالمـــا  المتمرســـين.  المســـافرين 
األهميـــة  بإيـــالء  )مانتيـــس(  ُعرفـــت 

القصوى هذه االعتبارات”.
وشأنه شأن جميع مشاريع “مانتيس”، 
ســـيتم تطويـــر الفنـــدق بطريقـــة تقوم 
البيئـــي  والوعـــي  االســـتدامة  علـــى 
واحترام البيئة الفريدة التي سيشـــيد 
فيهـــا. كما ســـُيراعى تطبيق المبادرات 
فـــرز  بعمليـــات  المتعلقـــة  واألنظمـــة 
بقايـــا  اســـتخدام  وإعـــادة  النفايـــات، 
الطعام القابلة للتحلل، واالقتصاد في 
اســـتخدام المياه والطاقة باســـتخدام 
أحدث تقنيات الحد من اآلثار البيئية.

لتوفير مجموعة 
واسعة من 

الشبكات ألعضائها

اختتمت الجمعيـــة الخليجية للصيانة 
بيـــن  مـــا  الفتـــرة  فـــي  واالعتماديـــة، 
شـــهري يوليـــو وأغســـطس مـــن هـــذا 
العام – بالتزامن مع االحتفاء بالذكرى 
الســـنوية األولى لتأســـيس أكاديميتها 
التدريبيـــة  الـــورش  مـــن  عـــددا   -
والمخصصـــة  الناجحـــة  االفتراضيـــة 
اإلمـــارات  شـــركة  مـــن  كل  لمنتســـبي 
صحـــار  شـــركة  لأللمنيـــوم،  العالميـــة 
لأللمنيوم وشـــركة ألومنيـــوم البحرين 
مصهـــر  أكبـــر  تعتبـــر  والتـــي  )ألبـــا(، 
لأللمنيوم في العالم من خالل منصتها 
الرقمية الفريدة والمخصصة لمشاركة 
المعرفة واألفكار وأفضل الممارســـات 
المتبعة، إذ توسعت شبكتها وساهمت 
باســـتفادة العديـــد مـــن الجهـــات مـــن 

برامجها التدريبية في هذا المجال. 

التدريـــب  لجنـــة  رئيـــس  وســـاهم 
واالعتمـــاد فـــي الجمعيـــة الخليجيـــة 
حســـين  واالعتماديـــة  للصيانـــة 
العلـــي فـــي نجـــاح الـــورش التدريبية 
االفتراضية من خالل مشاركة خبرته 
العمليـــة المتميزة طـــوال 37 عاًما من 
حياتـــه المهنيـــة الطويلـــة فـــي صناعة 
األلمنيوم في شـــركة ألمنيوم البحرين 

البرامـــج  فـــي  المشـــاركين  مـــع  )ألبـــا( 
التدريبية، إذ قـــام بالعديد من األدوار 
الرئيسة خالل عمله في الشركة ونمو 
ســـعتها اإلنتاجيـــة مـــن 120 ألـــف طن 
متري ســـنوًيا، إلـــى أن أصبحت إحدى 
العالـــم  أكبـــر مصاهـــر األلمنيـــوم فـــي 
وبســـعة تزيد عن 900 ألف طن متري 

في السنة.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعية 
الخليجيـــة للصيانـــة واالعتمادية إياد 
البصراوي “ُصممت برامجنا التدريبية 
المخصصة للشـــركات التـــي تعمل في 
مجـــاالت محددة تشـــمل النفط والغاز 
وكذلـــك التـــي تعمـــل في مجـــال صهر 
ورًشـــا  الجمعيـــة  وُتقـــدم  األلمنيـــوم 
ودورات تدريبيـــة حصريـــة لعـــدد من 

الجهات األخرى”.

بالتزامــن مع االحتفاء بالذكرى الســنوية األولى لتأســيس أكاديميتها
“الخليجية للصيانة واالعتمادية” تختتم الورش التدريبية االفتراضية

يفتتح بالبحرين 2024 ليصبح وجهة فريدة للسياحة البيئية

الموظفين لتعزيز مهارات  اإلبداعية”  الفكرة  “صناعة  بعنوان 

صالح معمارصالح الكوهجي
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المحرق - شركة المطار

أعلنت شــركة مطار البحرين، الجهة المســؤولة عن إدارة وتشــغيل مطار البحرين 
الدولــي، عــن اســتئناف الرحــات اليوميــة لشــركة طيــران بيجاســوس بيــن مطــار 
البحريــن الدولــي ومطــار صبيحــة جوتشــن الدولــي فــي إســطنبول ابتــداًء مــن 20 

أغسطس.

الرئيـــس  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه 
فـــي  التجاريـــة  للشـــؤون  التنفيـــذي 
شـــركة مطـــار البحريـــن، أيمـــن زينل عن 
ســـعادته بالترحيب بعودة شركة طيران 
بيجاســـوس متطلًعـــا إلـــى العمـــل معهـــا 
عـــن كثـــب لتنمية شـــبكة خطـــوط النقل 
بين مملكـــة البحرين وتركيـــا، مضيًفا أن 
تطويـــر طـــرق مالحية جويـــة وخدمات 
شـــحن جديـــدة داخـــل مطـــار البحريـــن 
الدولـــي يأتي على رأس أولويات شـــركة 

مطـــار البحريـــن وشـــركائها، مؤكـــًدا أنـــه 
بفضل نقل العمليات التشغيلية إلى مبنى 
المســـافرين الجديد في وقت ســـابق من 
هذا العام، تعززت قدرات مطار البحرين 
الدولي وبات فـــي وضع أكثر قوة يؤهله 
إلضافة مزيد من الخطوط الجوية التي 

تربط البحرين بالعالم.
وتعتبر شـــركة طيران بيجاســـوس ناقلة 
منخفضة التكلفـــة تصل رحالتها إلى 36 

مدينة في تركيا و82 وجهة عالمية.

“المطار” ترحب باستئناف رحالت “بيجاسوس”

لحاملي بطاقات الخصم لتقديم حلول مالية متطورة لعمالئه

”Garmin Pay“و ”Fitbit Pay“ البحرين والكويت” يطلق خدمتي“

 ”Garmin Pay”و ”Fitbit Pay“ أطلــق بنــك البحريــن والكويــت، خدمتــي
لحاملــي بطاقــات الخصم التي يصدرهــا البنك، وذلك في إطار عمل البنك 
الدائــم علــى تقديم حلول مالية متطورة لعمائه تعزز تجربتهم المصرفية 
وريادتــه  للبنــك  الرقمــي  التحــول  اســتراتيجية  مــع  وتماشــًيا  جهــة،  مــن 

الراسخة في مجال تقديم أحدث الخدمات الرقمية من جهة أخرى. 

وعبـــر هاتيـــن الخدمتيـــن المبتكرتيـــن 
البحريـــن  بنـــك  يقدمهمـــا  اللتيـــن 
والكويت، ســـيتمكن عمـــالء البنك من 
مـــن إجراء مدفوعات ال تالمســـية عبر 
أجهـــزة نقـــاط البيـــع المـــزودة بتقنيـــة 
NFC أو فـــي أي مكان يـــرون فيه رمز 
الدفـــع الالتالمســـي باســـتخدام أجهزة 
Fitbit وGarmin الذكيـــة داخل مملكة 
 Fitbitالبحرين وحتـــى خارجها. يتوفر
Fit�و Fitbit Sense على ساعات Pay
 Fitbitو Fitbit Versa 2و bit Versa 3
Gar� تطبيـــق  ويتوافـــر   .Charge 4
min Pay علـــى 50 ســـاعة بما في ذلك 

سلســـلة MARQ®- أو Fenix®، وساعة 
وســـاعات   ،Descent® MK2 الغـــوص 
الجري مثل Forerunner® 945 و745، 
إضافة إلى سلســـلة مجموعـــة العافية 
أكبـــر  مـــع   ®Vivoactiveو  ®Venu
مجموعـــة من األجهزة القابلة لالرتداء 

في السوق. 
وقـــال المديـــر العـــام لقســـم الخدمـــات 
المصرفيـــة لألفـــراد فـــي البنـــك عـــادل 
ســـالم: إن مشـــروع الشـــراكة الجديـــد 
هـــذا مـــع “فيزا” ســـيمكن عمـــالء البنك 
مـــن أداء معامـــالت الدفع الخاصة بهم 
بطريقـــة سلســـة وآمنـــة وموثوقة عبر 

أجهزتهم النقالة، وذلك بما يعكس مرة 
أخرى حـــرص بنك البحريـــن والكويت 
علـــى تزويد عمالئـــه بأحدث الخدمات 
واالتجاهـــات التي ســـتمكنهم من أداء 

معامالتهم المصرفية بشكل مالئم. 
متحمســـون  “نحـــن  ســـالم  وأضـــاف 
للشـــروع في هـــذه الشـــراكة الجديدة 
تجربـــة  لعمالئنـــا  لنقـــدم  فيـــزا  مـــع 

 Fitbit خـــالل  مـــن  فريـــدة  مصرفيـــة 
Pay وGarmin Pay والتي ستمكنهم 
مـــن إجـــراء المعامـــالت دون تالمـــس 
بسالســـة ودون عناء في أي مكان أو 
نقطة دفـــع تقبل الدفـــع دون تالمس، 

وبما يواكب نمط الحياة الحديثة”. 
وقالـــت المديـــرة اإلقليميـــة لشـــركة 
فيـــزا في البحرين، مالك الصفار “مع 
الزيادة في استخدام األجهزة الذكية 
في جوانب عدة من حياتنا وبشكل 
مكثـــف بعـــد الجائحـــة، رأينـــا عـــددا 
هائـــال من األشـــخاص يتجهـــون إلى 
األجهزة النقالـــة إلجراء مدفوعاتهم 
بشـــكل شـــخصي وإلكتروني. ونظًرا 
لكـــون البحرين موطًنا للمســـتهلكين 
المتمرســـين في مجال التكنولوجيا، 
فإننا نتوقع اســـتجابة رائعة إلطالق 
 Garmin Payو Fitbit Pay خدمـــات

للمستهلكين”.

المنامة - البحرين والكويت

المنامة - إنفستكورب

“إنفستكورب” 
تعلن عن بيع “آروهيد”

“ريفرسايد  وشــركــة  “إنفستكورب”  أعلنت 
كومباني”، وهي مستثمر عالمي من القطاع 
الخاص يركز على الشطر األدنى من السوق 
إنجينيرد  “آروهـــيـــد  بــيــع  عــن  الــمــتــوســطــة، 
 Arrowhead Engineered( بروداكتس” 
 ،)Genstar( “جينستار”  إلــى   )Products
وهي شركة استثمار في الشركات الخاصة 
تـــركـــز عــلــى االســـتـــثـــمـــارات فـــي قــطــاعــات 
مــحــّددة مــن الــخــدمــات الــمــالــيــة والــرعــايــة 
الصحية والصناعات والبرمجيات. ولم يتم 

كشف شروط صفقة البيع.

متى تأسست الشركة؟ ومن مؤسسها؟

تأسست الشركة في شهر أبريل من العام 1965 من قبل 
صاحب الشـــركة رجل األعمال الوجيه عبدهللا أحمد بن 

هندي المناعي.

ما األنشطة التي بدأت بها الشركة؟ 

المقاوالت واإلنشاءات وتشييد المشروعات التنموية.

ما األنشطة التي تزاولها اآلن؟

السيارات )الوكيل الحصري لسيارات كيا في البحرين(، 
الشـــاحنات )الوكيـــل الحصـــري لشـــاحنات رينـــو(، مراكز 
صيانـــة وخدمـــات الســـيارات )مراكـــز عنايـــة للخدمات 
المتكاملـــة للســـيارات ومراكـــز كويك فيكـــس للخدمات 
الســـريعة ومركـــز EPCC للعنايـــة الفائقـــة بالســـيارات، 
لتأجيـــر  سيكســـت  شـــركة  )وكيـــل  الســـيارات  تأجيـــر 
الســـيارات في مملكة البحرين(، اإللكترونيات واألجهزة 

سامســـونج(  لهواتـــف  الرســـمي  )الوكيـــل  اإللكترونيـــة 
ومـــوزع معتمـــد لمنتجـــات آبل، مجـــال تقديـــم الحلول 
التقنيـــة المتكاملة للمؤسســـات، اإلطـــارات والبطاريات 
واألكسســـوارات، معـــدات التشـــييد والبنـــاء، العقـــارات 
واالســـتثمارات، األغذية والمطاعم )مطعم عنب بيروت 

بالعدلية(... وغيرها.

هل لديكم خطط للتوسع في الفترة المقبلة؟

لقـــد بـــدأت المجموعـــة بالفعـــل فـــي االســـتثمار خـــارج 
مملكـــة البحريـــن وافتتاح فرًعا لها فـــي المملكة العربية 

السعودية تحت اسم )شركة بن هندي التجارية(.

ما مشروعات الشركة المستقبلية؟

التوســـع في مجـــال العمل وزيادة األنشـــطة والمجاالت 
التي تعمل بها إن شاء هللا.

أمـــــل الحــــامـــــد

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.

مجموعــة شــركات تجاريــة رائــدة تعمــل في مجال التجارة فــي مملكة البحرين منذ العــام 1965 على يد رجل 
األعمــال الوجيــه عبــدهللا أحمد بن هندي المناعي. وتنشــر “البــاد” نبذة عن المجموعة وأعمالها ومشــروعاتها 

المستقبلية، من خال أسئلة وجهت للقائمين على المجموعة فإلى نص الحوار: 

مجموعة شركات 
عبداهلل أحمد بن هندي 

تأسست سنة 1965

وسائل التواصل االجتماعي:
https://www.facebook.com/A.A.BinHindiGroup
https://twitter.com/BinHindiGroup
http://instagram.com/binhindigroup

عنوان الشركة:

المنامة - الصالحية، ص. ب: 632 المنامة
هاتف: 17408000 - فاكس: 17400761
 www.binhindi.com :الموقع اإلكتروني

yourexperience@binhindi.com :البريد اإللكتروني

عادل سالم

“اإلثمار القابضة” راٍع فضي لبرنامج “المستثمر الذكي”
أعلنـــت بورصـــة البحريـــن أخيـــًرا عـــن 
انضمام شـــركة اإلثمـــار القابضـــة، إلى 
قائمة الرعاة كراٍع فضي في النســـخة 
الرابعـــة مـــن برنامج المســـتثمر الذكي 
الـــذي تنظمـــه البورصة. ويعـــد برنامج 
المســـتثمر الذكي برنامًجا وطنًيا لنشر 
التوعيـــة المالية يتم تنظيمه بالتعاون 
مع إنجاز البحرين، ويهدف إلى تعزيز 
بيـــن  واالســـتثمارية  الماليـــة  الثقافـــة 
طلبة المدارس في المرحلة االبتدائية 

في البحرين. 
لبورصـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
البحريـــن، الشـــيخ خليفة بـــن إبراهيم 
آل خليفة “إننا سعداء بانضمام شركة 

اإلثمـــار القابضـــة إلينـــا كأحـــد الرعـــاة 
الرســـميين لبرنامـــج المســـتثمر الذكي 
في نســـخته الرابعة. كما يســـعدني أن 

أغتنـــم هذه الفرصـــة ألعبر عن خالص 
امتناني لشـــركة اإلثمـــار القابضة على 
فـــي  ومســـاهماتها  المســـتمر  دعمهـــا 

تطويـــر إمكانات الشـــباب فـــي القطاع 
ســـاهمت  إذ  المملكـــة،  فـــي  المالـــي 
جهودنا المشتركة بإشـــراك المزيد من 
الطلبـــة مـــن جميع أنحـــاء المملكة في 

مثل هذه البرامج التعليمية”. 
بـــدوره، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
عبدالرحيـــم  أحمـــد  القابضـــة  اإلثمـــار 
“يســـعدنا رعايـــة مثل هـــذه المبادرات 
البحرينـــي  للشـــباب  تتيـــح  التـــي 
اســـتيعاب المفاهيم المالية األساسية، 
مـــع  البرنامـــج  هـــذا  يتماشـــى  حيـــث 
أهدافنـــا الراميـــة للعـــب دور هـــام في 
المجتمع، وهو ما يتمثل في المساهمة 
فـــي إثـــراء معرفـــة شـــبابنا بالمفاهيم 

المالية”.

المنامة - بورصة البحرين

أحمد عبدالرحيمالشيخ خليفة بن إبراهيم

المنامة - بورصة البحرين

أقفـــل مؤشـــر البحريـــن العـــام أمـــس عنـــد مســـتوى 1,660.50 
بارتفاع وقدره 15.09 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الثالثاء. 

وتداول المستثمرون 2.71 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 
1.08 مليـــون دينار، تم تنفيذها من خالل 107 صفقات، إذ ركز 
المســـتثمرون تعامالتهـــم علـــى أســـهم قطاع المواد األساســـية 
والتي بلغت قيمة أســـهمه المتداولـــة 692.21 ألف دينار أي، ما 
نسبته 64.30 % من القيمة اإلجمالية للتداول. جاءت ألمنيوم 

البحرين )ألبا( في المركز األول إذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 
692.21 ألف دينار، أي ما نســـبته 64.30 % من إجمالي قيــــمة 
األســـهم المتداولـــة. أمـــا المركـــز الثاني فـــكان لشـــركة البحرين 
لالتصـــاالت )بتلكـــو( بقيمـــة قدرهـــا 117.57 ألـــف دينـــار أي مـــا 
نســـبته 10.92 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة. وجاءت 
مجموعة جي اف اتش المالية بقيمة قدرها 63.03 ألف دينار، 

أي ما نسبته 5.86 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة.

بورصة البحرين: تداول 2.7 مليون سهم بمليون دينار

الرياضة وتقنيات الذكاء االصطناعي
بات الذكاء االصطناعي جزءا من حياة المجتمعات وتوغل 
في أساســـيات الحياة وكمالياتهـــا حتى بلغ قطاع الرياضة 
التي ال يخلو منها مجتمع، بل إنها تشكــــل رافًدا من روافد 
االقتصـــاد فـــي دول عديدة. فقد اخترقـــت تقنيات الذكاء 
االصطناعـــي عـــدة ألعاب رياضيـــة وأصبحت تســـاهم في 
تطويرها، فعلى سبيل الذكر، لعبت هذه التقنية دوًرا بارًزا 
في في حســـم العديد مـــن الجوانب في لعبـــة “كرة القدم” 
بـــل غـــدت عاماًل مؤثًرا فـــي دوريات وبطـــوالت كرة القدم 
اإلقليمية والعالمية. فتقنيات الذكاء االصطناعي المبتكرة 
مكنـــت أطراف اللعبة مـــن إدارة المباريات والتعاطي معها 

بثقة أكبر وأساليب أدق، فمثال: 
قـــرار تحديـــد عبـــور الكـــرة بكامـــل محيطهـــا خـــط الملعب 
أو خـــط المرمـــى مهما يكـــن موقع الحكام بداخـــل الملعب، 
 Hawk-Ey المطـــَورة مـــن قَبل شـــركة Goal Line فتـقنيــــة
 Goal Decision أصبحـــت أكثـــر ذكاء بتكاملهـــا مع تقنيـــة
System التـــي أضفـــت دقـــة لتلـــك العملية. وهنـــاك تقنية 
أخـــرى طورتها شـــركة Cairos Technology بالتحالف مع 
شركة Adidas وهي كرة خاصة تدمج بها شريحة صغيرة 
تتواصـــل مـــع تمديـــدات كهربائيـــة حـــول المرمـــى وحول 
خطـــوط الملعب لتتمكن الكرة من تحديد تجاوز الكرة من 

عدمه لتلك الخطوط بكامل محيطها. 
 )VAR( المســـاعد  الفيديـــو  حكـــم  تقنيـــة  علـــى  االعتمـــاد 
المعَتــــَمدة رســـمًيا فـــي لعبة كرة القدم التـــي أصبحت أكثر 
ذكاء باعتمادهمـــا حالًيـــا علـــى الـــذكاء االصطناعـــي الـــذي 

منحها كفاءة أعلى وسرعة أكبر. 
أقدمـــت بعض النوادي العالمية لكرة القدم على اســـتخدام 
بشـــكل  منافســـيها  لفهـــم  االصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات 
أفضل، ومنهـــا النـــادي اإلنجليـــزي Leatherhead FC الذي 
تحالف مع شـــركة  IBM والنادي اإلســـباني برشـــلونة الذي 
تحالـــف مع شـــركة Pixellot الســـتخدام تقنيـــات متطورة 
لفحـــص تقاريـــر المباريـــات وجمـــع المعلومـــات وتحليـــل 

الفـــرق المنافســـة واالســـتفادة منها قبـــل المباريات لرســـم 
اســـتراتيجيات اللعب ووضع التكتيكات واختيار الالعبين 
األنســـب لـــكل مباراة دون محابـــاة، فصار بمثابـــة “المدرب 

االفتراضي”. 
الحـــذاء الذكي الـــذي أطلق بتحالف  Google و Adidas و 
EA Sport لتصنيـــع حذاء ذكي يتصل بالهاتف الذي يمكنه 
مـــن تتبـــع مهارات الالعـــب وتحويل ركالتـــه وحركاته إلى 
مكافـــآت فـــي لعبـــة FIFA Mobile، إذ يتم تشـــغيل الحذاء 
 .)Jacquard( لالرتـــداء  القابلـــة   Google بتقنيـــة  الذكـــي 
ويســـمى هـــذا المنتـــج Adidas GMR لوضعـــه فـــي حذاء 
الالعب بقدمه األساسية مع قطعة وهمية في حذاء قدمه 
الثانيـــة.  تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي عبـــر خوارزميـــات 
التعلـــم اآللـــي المطـــور من شـــركة Olocip ســـتمكن إداريو 
الفـــرق من تقليـــل اإلصابات في الملعب مـــن خالل تحليل 
البيانـــات التي تعكس مســـتوى الجهد الـــذي بذله الالعبين 
لتســـهيل قرارات اســـتمرارهم أو مغادرتهم أرضية الملعب 
وإشـــراك بدالئهـــم. وســـوف يرتقـــي الـــذكاء االصطناعـــي 
لتحسين قدرة التقنيات في ضبط حاالت تسلل الالعبين، 
فهناك نظام تســـلل شـــبه آلي من الـ FIFA ويعمل على دمج 
مهام تتبع الالعبين عوًضا عن استخدام نقطة واحدة لكل 
العب، فالنظام المســـتهدف يتتبــــع نطـــاق يصل لـ 15 و 20 

نقطة لكل العب. 
وأخيًرا، تقنيات الذكاء االصطناعي باتت تستخدم لقياس 
تأثير االصطدام على رأس الالعب إن تعرض لضربات رأس 
تحتم عليه مغادرة الملعب لفترة محددة. فقد استخدمت 
هـــذه التقنية في الدوري الوطني لكرة القدم األميركي، إذ 
تتضمـــن أنظمـــة التتبـــع اإللكترونيـــة )EPTS( لمراقبة أداء 
الالعب وتتبعـــه وتحليله عبر جهاز ذكي يوضع بين عظام 
الكتف يثـبـت بسـترة ليقيس المسافة التي قطعها الالعب، 
ومســـاحات الملعب التي يقضي فيها معظم وقته، ومعدل 

ضربات قلبه وما شاكل.

نبيل آل محمود
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أكبر شركة طيران في إيطاليا تعلن إغالقها 15 أكتوبر
الخطـــوط  شهــــــــدت حــــالـــــــــة إفـــــــــاس منــــــــذ العــــــــام 2017

الوطنيـــة  الطيـــران  شـــركة  توشـــك 
اإليطاليـــة على القيـــام برحلتها األخيرة، 
إذ أعلنـــت “أليطاليـــا” هـــذا األســـبوع أنها 
أكتوبـــر.   15 فـــي  عملياتهـــا  ســـتوقف 
لـــم يكـــن توقـــف “أليطاليـــا” مفاجًئـــا ألن 
الشركة كانت في حالة إفالس منذ العام 
2017. وأدى انتشـــار جائحـــة فيـــروس 
رحـــالت  معظـــم  توقـــف  إلـــى  كورونـــا 
الشـــركة، ما أعاق قدرتهـــا على التعافي. 
وفي منشـــور موجـــز علـــى موقعها على 
اإلنترنت، أعلنـــت “أليطاليا” أنها لن تبيع 
تذاكـــر أي رحـــالت تغادر فـــي 15 أكتوبر 
عمـــالء  أي  إن  وقالـــت:  ذلـــك.  بعـــد  أو 
حجزوا رحالتهم بالفعل بعد هذا الموعد 
ســـيتلقون رســـالة بريـــد إلكتروني حول 
كيفية إدارة حجوزاتهم. وســـيكون لدى 

العمالء خيار إعـــادة حجز رحالتهم إلى 
تاريخ سابق أو استرداد المبلغ بالكامل.

وأفـــادت صحيفـــة “يورونيـــوز” أن أكثـــر 
من 250 ألف عميل حجزوا رحالت على 

“أليطاليا بعد أن تقرر إغالق العمليات.
ومـــع رحيل طيـــران “أليطاليا”، ســـتطلق 
شـــركة طيـــران وطنيـــة  إيطاليـــا  دولـــة 

جديدة في نفس تاريخ وقف العمليات، 
اإليطاليـــة  الطيـــران  شـــركة  بـــدأت  إذ 
 Italia Transporto Aereo الجديـــدة 
ITA(( المملوكـــة للدولـــة في بيـــع التذاكر 
وستبدأ رحالتها في 15 أكتوبر. وسوف 
تســـتحوذ علـــى أكثـــر مـــن 52 طائرة من 
أحدث الطائرات من أســـطول “أليطاليا”، 

وتخطـــط للوصـــول إلـــى 105 طائـــرات 
بحلول العام 2025.

ولـــم تعلـــن “ITA” عـــن قائمتهـــا الكاملـــة 
رحـــالت  ستشـــمل  لكنهـــا  لمحطاتهـــا، 
جويـــة إلى رومـــا وميالنو مـــن نيويورك 

وبوسطن وميامي.
إلـــى ذلـــك، قـــال األســـتاذ المســـاعد فـــي 
جامعـــة بيكوكا فـــي ميالنـــو، لبوليتيكو، 
وجـــود  ال  أنـــه  “أعتقـــد  أريجـــو  أوغـــو 
لسياســـي إيطالـــي وال مواطـــن إيطالـــي 
يعتقد بجديـــة أن بديل “أليطاليا” يمكنه 
البقـــاء فـــي مثل هذه الســـوق الشـــديدة 
الحكمـــة  مـــن  ســـيكون  التنافســـية. 
االعتـــراف بذلـــك والتخلـــي عـــن وجـــود 
شـــركة طيران وطنية لتوفير 3 مليارات 
دوالر علـــى دافعي الضرائب”. ومع ذلك، 
فـــإن آخريـــن كانـــوا أكثـــر تفـــاؤالً بشـــأن 

.”ITA“ فرص الشركة الجديدة

المنامة - رجال األعمال البحرينية

دعـــت جمعيـــة رجال األعمـــال البحرينيـــة أعضاءها ومنتســـبيها وأصحـــاب األعمال 
البحرينيين وجميع القطاعات التجارية ذات العالقة إلى التسجيل والمشاركة ضمن 
وفـــد الجمعيـــة لزيـــارة الجمهوريـــة التركية في الفترة مـــن 7 إلـــى 14 أكتوبر 2021، 
وذلك اســـتجابة لدعوة كريمة تلقتها الجمعية من وكالة تنمية وســـط البحر األســـود 
وبالتنســـيق مع ســـفارة الجمهورية التركية في البحرين. وأفاد رئيس جمعية رجال 
األعمـــال البحرينية أحمد بن هندي بأن الهـــدف من زيارة الوفد البحريني لتركيا هو 
تعزيـــز وتنمية روابط التعاون االقتصادي بيـــن مملكة البحرين والجمهورية التركية 
وبحـــث الكثير مـــن الموضوعـــات االقتصادية والفـــرص االســـتثمارية ذات االهتمام 
المشترك، حيث سيتضمن برنامج الوفد التجاري البحريني زيارة معرض أسطنبول 
للمجوهـــرات وإجـــراء لقـــاءات ثنائية مـــن أجل االنفتـــاح على الفرص االســـتثمارية 

الواعدة وتقوية الروابط بين قطاعات األعمال واالستثمار في الجانبين. 
وأضـــاف بن هندي “تأتي هذه الزيارة من أجل إعادة مّد جســـور 

التواصل المباشر وااللتقاء والتشبيك بين أصحاب األعمال 
البحرينييـــن مع نظرائهم في الجانـــب التركي في فترة 

مـــا بعد كورونا؛ بهـــدف تعميق العالقـــات االقتصادية 
القائمـــة بيـــن البلديـــن الصديقيـــن”، داعًيـــا لمن يرغب 
بالمشاركة من مختلف القطاعات التجارية البحرينية 

التواصـــل مع الجمعيـــة عبر هاتف رقـــم 39423421 أو 
.)bbma.bh@gmail.com( عبر البريد اإللكتروني

وفد تجاري بحريني يزور تركيا في أكتوبر

دشـــنت المنصة الرقمية لشـــركة “بحرين 
فاينـــدر” التـــي تجمـــع الشـــركات العقارية 
أمـــس  واحـــد،  افتراضـــي  ســـقف  تحـــت 
فـــي حفـــل افتتـــاح مقر الشـــركة وإطالق 
منصتها اإللكترونية بحضور المدير العام 
المســـاحة بجهـــاز المســـاحة والتســـجيل 
العقـــاري ناجي ســـبت، باإلنابة عن رئيس 
جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس 
مجلس إدارة مؤسســـة التنظيم العقاري، 
الشـــيخ ســـلمان بن عبـــدهللا بـــن حمد آل 
خليفة. وتجمع المنصة الرقمية الشركات 
المرخصـــة مـــن قبـــل مؤسســـة التنظيـــم 
العقاري وتهدف لالرتقاء بالسوق العقارية 
فـــي البحريـــن، كمـــا تعمـــل علـــى عـــرض 
مشـــفوعة  بدقـــة  العقاريـــة  المشـــروعات 
بالمعلومات والصور؛ لجذب المستثمرين 
والراغبيـــن فـــي تملـــك العقـــارات. وأفـــاد 
المديـــر العـــام للمســـاحة بجهاز المســـاحة 
لــــ  ســـبت  ناجـــي  العقـــاري،  والتســـجيل 
فاينـــدر”  “بحريـــن  شـــركة  بـــأن  “البـــالد” 
وخدماتهـــا تعمل علـــى توفيـــر معلومات 
عـــن أســـعار العقـــارات بشـــفافية وإضفاء 
الموثوقيـــة والمصداقية للســـوق العقاري 
علـــى المســـتويين الخليجـــي والعالمـــي، 
خصوًصا أن مثل هذه المشروعات تدعم 
وتعزز قوة الســـوق العقارية في البحرين 

ألنهـــا مبنية على بيانـــات أكثر دقة، وهذا 
النـــوع من المبـــادرات الفعلية من القطاع 
الخـــاص يعزز مكانـــة البحرين في مجال 

االستثمار العقاري.
وأشاد ســـبت بمشروع مؤسســـة “بحرين 
فاينـــدر” المميـــز والرائد والذي يتماشـــى 
ويواكـــب التطور التنظيمي والتشـــريعي 
فـــي المملكة، مؤكًدا أن المشـــروع يعكس 
والتســـجيل  المســـاحة  جهـــاز  تطلعـــات 
التنظيـــم  مؤسســـة  ومبـــادرات  العقـــاري 
علـــى  القائميـــن  أن  خصوًصـــا  العقـــاري 
“بحريـــن فايندر” حريصـــون على االلتزام 
بالنظـــام والقانون وتوفيـــر بيئة موثوقة 

معتمدة في عملية التسويق العقارية.
وأضاف أن المنصة تشمل جميع العقارات 
المعروضـــة للبيع واإليجار أســـوة بالدول 

المتقدمة، مشيًرا إلى أن “بحرين فايندر” 
أول شـــركة في البحرين تطلق مثل هذه 
والكـــوادر  بالشـــركة  مشـــيًدا  الخدمـــات، 
البحرينيـــة القائمـــة عليها واســـتخدامهم 
ألحدث التقنيـــات والتكنولوجيـــا، مؤكًدا 
في نفس الوقت استعداد جهاز المساحة 
والتســـجيل العقاري لتقديـــم الدعم لمثل 
هـــذه المشـــروعات، متطلًعـــا لمزيـــد مـــن 
التعـــاون والتنســـيق مع “بحريـــن فايندر” 
والقطـــاع الخـــاص عموما فـــي طرح مثل 

هذه المبادرات المبتكرة.
تـــم  الـــذي  الصحافـــي  البيـــان  وفـــي 
توزيعـــه أمـــس، صرح ســـبت بـــأن الجهاز 
وبتوجيهات من الشيخ سلمان بن عبدهللا 
آل خليفـــة يعمـــل باســـتمرار علـــى دعـــم 
المؤسسات العقارية بمختلف أنواعها من 

أجل تقديم الخدمات العقارية المتطورة 
للزبائـــن مـــن داخـــل البحريـــن وخارجهـــا 
مـــع الحرص علـــى موثوقيـــة ومصداقية 
العمـــل والخدمـــات المقدمـــة، مؤكـــًدا أن 
هـــذه الموثوقيـــة والمصداقيـــة تأتي من 
خـــالل اتباع القوانيـــن واألنظمة المتبعة، 

ووجوب ترخيص الخدمات المقدمة.
هـــذه  بأطـــالق  ســـعداء  “إننـــا  وأضـــاف 
الخدمـــة التـــي تقدمهـــا مؤسســـة بحرين 
فاينـــدر، وهـــي خدمـــة إلكترونيـــة يمكـــن 
أو  عقـــارات  عـــن  الباحثيـــن  للعمـــالء 
مشروعات عقارية لالستثمار، أن يزوروا 
موقـــع المنصـــة للبحـــث عـــن متطلباتهـــم 
واحتياجاتهـــم بـــكل سالســـة ودون تكبد 
العنـــاء مع وجود خدمة توفر ما يحتاجه 

العميل من أجوبة على تساؤالته.

أكثر من 50 شركة عقارية

بـــدوره، قـــال رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
“بحرين فايندر جابر النشـــابة لـ “البالد” إن 
منصـــة بحرين فاينـــدر العقاريـــة هي أول 
منصـــة بحرينيـــة عقارية تجمع الشـــركات 
العقاريـــة تحـــت ســـقف افتراضـــي واحد، 
وتضـــم حالًيا أكثـــر من 50 شـــركة عقارية 
وأكثـــر من 200 مستشـــار عقارات يعملون 
في هذه الشـــركات بأكثر مـــن 1500 عقار، 
مضيًفـــا أن المنصـــة تم تأسيســـها على يد 
كـــوادر بحرينيـــة وتطمح لجمـــع أكبر قدر 
وتهـــدف  فيهـــا،  العقاريـــة  الشـــركات  مـــن 
لتســـهيل عمليـــة البحـــث عن عقـــارات عن 
الراغبيـــن فـــي ذلـــك، كمـــا تقـــدم المنصـــة 
خدمة االستشـــارة العقاريـــة مجاًنا إليجاد 

أفضل عقار بأسهل طريقة.

وأشـــار إلـــى أن الشـــركة تســـعى من خالل 
تدشـــين المنصـــة إلعطـــاء انطبـــاع لـــدول 
المنطقـــة أن التطوير الرقمـــي في المجال 
العقـــاري بمملكـــة البحريـــن واســـع، إضافة 
إلـــى تقديم معلومـــات دقيقـــة وصحيحة 
للباحـــث عـــن عقـــار. وأضاف أنـــه يتم في 
المنصة تحديـــث المعلومات عن العقارات 
ســـواء فيما يتعلق ببيع هـــذه العقارات أو 
تأجيرهـــا، كمـــا يتم يومًيـــا إضافة عقارات 
جديدة، مؤكًدا عدم عرض أية عقارات تم 
بيعهـــا، والتأكيـــد على الشـــركات لتحديث 

المعلومات بصورة دائمة.
يتـــم  التـــي  المعلومـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
توفيرهـــا في المنصة، هـــي: موقع األرض، 
المنطقـــة، الســـعر، ســـعر القدم، المســـاحة، 

التصنيف، عدد الشوارع.

تدشين “بحرين فايندر” العقارية ومنصتها اإللكترونية
ــار بــالــبــحــريــن ــم ــث ــت ــاص” تـــعـــزز االس ــ ــخ ــ ــن “ال ـــادرات الــفــعــلــيــة مـ ــب ــمـ ســـبـــت: الـ

الخميس 2 سبتمبر 2021 - 25 محرم 1443 - العدد 4706

المنامة - لولوهايبرماركت

اآلبـــاء  اســـتعداد  وقـــت  حـــان  قـــد  هـــا 
واألمهـــات لتجهيز أبنائهـــم الطالب بكل 
حمـــاس للعـــام الدراســـي الجديـــد الـــذي 
ســـيحمل طابعا مختلفـــا، وذلك بعد فتح 
المجـــال ألغلب المـــدارس فـــي البحرين 
بعـــودة الحياة التعليميـــة االعتيادية مع 

تطبيق االحتياطات الصحية الالزمة. 
متاجـــر  توفـــر  المناســـبة،  ولهـــذه 
المســـتلزمات  كافـــة  لولوهايبرماركـــت 
المدرســـية مـــن مالبـــس الزي المدرســـي 

كالقمصان والبلوزات بأقمشتها المريحة 
والثقيلـــة، إلى جانب األحذية والمالبس 
العصرية المريحة، فضال عن مستلزمات 
الفصل الدراســـي. تقدم المتاجر عروضا 
توفيريـــة تمنـــح فرصـــة مـــلء الحقائب 
المدرســـية بأفضل المســـتلزمات للفصل 
الدراســـي، إذ تشـــمل العـــروض الحقائب 
المدرســـية واألدوات المكتبيـــة واألثاث 
المكتبـــي جبنـــا إلـــى جبنـــا مـــع حقائـــب 
األطعمـــة، كما يقدم الهايبرماركت ســـلعا 
مـــن مختلـــف العالمـــات التجاريـــة التي 

يفتخر بها الطالب. 
لكافـــة  الدراســـية  الغرفـــة  ولتجهيـــز 
المراحل التعليميـــة، يقدم الهايبرماركت 
أجهـــزة الكمبيوتـــر المحمولـــة واألجهزة 
واألدوات والطابعـــات المســـتخدمة في 
عمليـــة التعلم عن بعد، إلى جانب أجهزة 
التاب ومعـــدات التخزين عالية الجودة. 
تتوافـــر كافة األجهـــزة واألدوات بأفضل 

األسعار. 
كما ســـيحصل اآلباء الراغبيـــن في منح 
أبنائهـــم بيئة تعليمية آمنة وصحية على 

منتجـــات النظافـــة مـــن قســـم النظافـــة 
المنزليـــة فـــي متاجـــر لولـــو، والتي تضم 
علـــى  تقضـــي  التـــي  المنتجـــات  كافـــة 

الجراثيم. 
العـــودة  تســـوق  رحلـــة  ختـــام  وقبـــل 
خيـــارات  المتجـــر  يقـــدم  للمدرســـة، 
مختلفـــة من الوجبات الخفيفة من كافة 
العالمات التجاريـــة المتعارف عليها في 
مجال األطعمـــة والمفضلة لدى الطالب، 
ومـــن بيـــن تلـــك المنتجـــات: شـــوكوالته 
نوتيـــال والهامبرجـــر ورقائـــق البطاطس 

والمشروبات الجاهزة. 
المدرســـة”  “وقـــت  عـــرض  ينطلـــق 
الترويجـــي فـــي كافـــة متاجـــر لولـــو في 
جميع أنحاء البحرين حتى 15 ســـبتمبر. 
كمـــا يوفـــر المتجر عروضـــا خاصة تصل 
نســـبتها إلـــى 50 % وتشـــمل الحقائـــب 

المدرســـية واألدوات المكتبية، وتســـتمر 
حتى 11 سبتمبر 2021. 

 اكتشـــف العـــروض الحصريـــة من خالل 
زيـــارة أي مـــن متاجر لولو فـــي البحرين 
أو قـــم بتنزيـــل الكتيـــب مـــن خـــالل هذا 

.shorturl.at/hsyS7 :الرابط

أفضل العالمات التجارية ضمن عرض “وقت المدرسة” من “لولو”

أمل الحامد من ضاحية السيف

المحرر االقتصادي

المنامة - البركة اإلسالمي

أعلـــن بنك البركة اإلســـالمي، عـــن توقيعه 
الجامعـــة  مـــع  مشـــترك  تعـــاون  التفاقيـــة 
الملكيـــة للبنـــات، بغـــرض توفيـــر التمويل 
الـــالزم لتغطيـــة تكاليف التعليـــم للطالبات 
وذلـــك  بالجامعـــة،  بااللتحـــاق  الراغبـــات 
ضمـــن برنامجـــه الهادف الذي تـــم إطالقه 
أخيرا بهدف المســـاهمة فـــي تنمية عجلة 
التعليم في المملكة عبر تقديم التمويالت 

الميسرة. 
وشـــهدت مراســـم توقيـــع االتفاقيـــة التي 
ُعقـــدت فـــي يـــوم األربعـــاء 25 أغســـطس 
2021 بمقـــر البنـــك، حضـــور كٍل من طارق 
كاظـــم المدير العام لمجموعـــة أعمال بنك 
البركة، ويســـرى المزوغي رئيسة الجامعة 
الملكية للبنات، وعائشة مراد مدير تطوير 

األعمال بالجامعة الملكية للبنات. 
تأتي هذه الشـــراكة ضمـــن برنامج تمويل 
التعليـــم الـــذي يتبنـــاه البنك، حيـــث يتميز 

هذا البرنامـــج بتوفير دعم مالي بمعدالت 
ربـــح منخفضة، ومـــدة ســـداد تصل حتى 
3 أعـــوام. ويهـــدف البنـــك مـــن خـــالل هذا 
البرنامج لمســـاندة الطـــالب ودعمهم ماليا 
ليتمكنـــوا من المضي قدما في مســـيرتهم 
التعليميـــة ومتابعـــة أهدافهـــم األكاديمية 

وضمان مستقبلهم الوظيفي. 
وقال كاظم “يسرنا أن نتعاون مع الجامعة 
الملكيـــة للبنـــات، ونعمـــل جنبـــا إلـــى جنب 
مـــع هـــذه المؤسســـة التعليميـــة المرموقة 

باعتبارهـــا الجامعة الرابعـــة ضمن برنامج 
تمويـــل التعليم الذي أطلقناه أخيرا، وذلك 
لدعـــم الطالبـــات فـــي تحقيـــق تطلعاتهـــم 
األكاديميـــة المنشـــودة بشـــكل يتوافق مع 
متطلبات سوق العمل، بما يضمن نجاحهم 

الوظيفي مستقبال”.
وقالـــت المزوغـــي “نفتخـــر أن نكـــون فـــي 
شـــراكة وتعـــاون مع مؤسســـة مالية رائدة 
كبنـــك البركـــة اإلســـالمي، حيـــث نســـعى 
مـــن خاللهـــا إلى دعـــم الطالبـــات الراغبات 

معنـــا  التعليميـــة  مســـيرتهن  بمواصلـــة 
العالـــي، وذلـــك  التعليـــم  عبـــر  وتمكينهـــن 

من خـــالل االســـتفادة من برنامـــج تمويل 
التعليم المقدم من بنك البركة”. 

البنــك وقــع اتفاقيــة مــع الجامعــة بتاريخ 25 أغســطس

“البركة اإلسالمي” ُيمّول تكاليف التعليم لطالبات “الملكية للبنات”

قص الشريط إيذانا بالتدشينالنشابة متحدًثا لـ “البالد”سبت متحدًثا لـ “البالد”

أثناء توقيع االتفاقية
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تحذير من موجة إكليلية فضائية ستعيث فساًدا باإلنترنت
كارثة  من  الحاسوب  مجال  في  متخصصة  عالمة  حــذرت 
العالمية  بنية االتصاالت  اإلنترنت بسبب  ستحل في قطاع 

التي ال تستطيع تحمل ظاهرة طبيعية مرتقبة.
وعالمة  األســتــاذة  جــوثــي،  إبـــدو  ساثغيثا  العالمة  وقــدمــت 
مخيفة  نتائج  “إيرفين”،  كاليفورنيا  جامعة  في  الكومبيوتر 
البيانات  اتصاالت  مؤتمر  خالل  أسبوع  قبل  إليها  توصلت 
الكبيرة  مخاوفها  خاللها  من  أبــدت   ،”SIGCOMM 2021“

بشأن الضعف في بنية اتصاالت اإلنترنت العالمية.
الحاسوب أن حزمة  المتخصصة في قطاع  العالمة  وتعتقد 
إكليلية كبيرة من الفضاء، يمكن أن تعيث فسادا في قطاع 
الضعف في أجهزة  نقاط  الدولية بسبب  اإلنترنت  اتصاالت 

إعادة اإلرسال المستخدمة في الكابالت البحرية.
الحدث  هــذا  مثل  يشهد  لم  العالم  أن  إلــى  العالمة  وأشــارت 
الكهرباء  إنشاء شبكات  قبل  أي   ،1859 العام  منذ  الفضائي 
بوقت طويل،  النطاق  واسعة  اإلنترنت  واتصاالت  الحديثة 
techx� المنشور في موقع  المقال  “لكنها رصدت. وبحسب 
plore”، من شأن حزمة األشعة اإلكليلية الفضائية والكبيرة 
والتي ستضرب األرض على شكل موجة أن ترسل كميات 

هائلة من الجسيمات الشمسية الممغنطة.
وحذرت العالمة إلى أن هذه الموجة من المحتمل أن تسبب 

عّطل  رصــدت  حيث  العالم،  حــول  الطاقة  لشبكات  مشاكل 
حدث العام 1859 في شبكة التلغراف العالمية التي مازالت 

تعمل حتى وقتنا الحالي نتيجة لهذه الموجة.
يدركون  العالم  حــول  الطاقة  منتجو  أن  إلــى  المقال  ونــوه 
جيًدا هذه المخاطر، إذ اتخذ معظمهم خطوات للتعامل مع 
مثل هذا الحدث. لكن هذه الخطوات لم تتخذ عند شركات 
اإلنترنت العالمي. ونوهت العالمة إلى أنه من المحتمل جًدا 
شمسية  عاصفة  خــالل  اإلرســـال  ــادة  إعـ أجــهــزة  تتضرر  أن 
كبيرة تأتي على شكل موجة، مما يؤدي إلى قطع اتصاالت 
وقد  استبدالها.  من  العمال  يتمكن  حتى  الدولية  اإلنترنت 
لبعض  أشهر  وربما  للبعض،  بالنسبة  أسابيع  ذلــك  يستغرق 

هذه الوصالت.

كاليفورنيا  جــامــعــة  مــن  عــلــمــاء  قـــال 
إلى ساللة  ينتمي  ال   ”19 “كوفيد  إن 
ــة الـــدمـــويـــة ولــيــس  ــيـ أمـــــراض األوعـ

أمراض الجهاز التنفسي.
ودرس الخبراء كيفية تأثير فيروس 
كورونا على الدورة الدموية. واتضح 
ــمــوجــود فــيــه يــدمــر  أن الــبــروتــيــن ال
مــيــتــوكــونــدريــا الــخــاليــا، بــحــســب ما 

.”ahajournals“ ذكرت صحيفة
صناعًيا  فــيــروًســا  الباحثون  وابتكر 
يــحــتــوي فــقــط عــلــى هـــذا الــبــروتــيــن. 
ويــحــاكــي فــيــروس كــورونــا بنشاطه 
ودوره، ووجــدوا أنه يــؤدي إلى تلف 

بطانة جدران األوعية الدموية.
كورونا،  مرضى  عند  للخبراء،  وفًقا 
تــلــتــهــب أنــســجــة الـــجـــهـــاز الــرئــتــيــن 
التنفس.  مشاكل  تبدأ  وعندها  أواًل، 
المرضى  إصــابــة  ســبــب  يفسر  ــذا  وهـ
من  غيرها  أو  الــدمــاغــيــة  بالسكتات 
باضطرابات  المرتبطة  المضاعفات 

الدورة الدموية.

“كوفيد 19” ال ينتمي إلى 
أمراض الجهاز التنفسي

صوت اإلنسان يعتبر عامال من عوامل الجاذبية للطرف اآلخر، وهذا ما أكدته دراسة 
بالنسبة  المتحدث  تزيد جاذبية  التحدث،  نقطة مهمة خالل  حديثة، شددت على 
للمتلقي. ووجد باحثون من الواليات المتحدة أن وضوح التعبير عن الكلمات أثناء 
نطقها، يؤثر على تقييم جاذبية صوت الشخص. وتبدو بعض األصوات أفضل من 
غيرها، لكن دراسة ُنشرت الثالثاء تشير إلى أن العالقة بين وضوح ونقاء الصوت 
على  تنطبق  وال  المتحدث،  جنس  على  تعتمد  والجاذبية،  المنطوقة،  والكلمات 
الجنسين. وسجل العلماء في جامعة يوتاه وجامعة كاليفورنيا في إيرفين، أصوات 
42 شخصا يؤدون تمارين صوتية مختلفة، ثم طلبوا من أشخاص آخرين تقييم 
الكلمات  تأثير وضوح  الخبراء معرفة كيفية  المشاركين.  وحاول  جاذبية أصوات 
أن  الــدراســة  وذكــرت  الصوت.  جاذبية  تقييم  لى  ع المتحدث،  قبل  من  واألحــرف 
الوضوح في التعبير وإعطاء كل حرف مساحته، أدى لزيادة جاذبية صوت المرأة، 
لكنه لم يرفع من جاذبية صوت الرجل. وأكد العلماء أنه في 73 بالمئة من الحاالت، 

زاد تباعد الحروف الصوتية ووضوح الكلمات في جاذبية الصوت لدى النساء.
أما عند الرجال، لم تتم مالحظة مثل هذا االرتباط، بين الوضوح والجاذبية، وهو 

ما يعزوه الباحثون إلى تأثير االنتقاء الجنسي.

دراسة تكشف السر في “جاذبية” صوت المرأة

شهد يوم أمس االربعاء بداية العام الدراسي لتالميذ 
الصف األول بمدرسة “رقم 1298” في العاصمة 
الروسية، موسكو.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ابنها،  بإعدام  مصرية  سيدة  طالبت 
الحامل،  شقيقته  بقتل  قيامه  بعد 
في  بينهما  مــالــيــة  خـــالفـــات  بــســبــب 
باكية  األم  وطالبت  القديمة.  مصر 
في تصريحات أثناء بث مباشر على 
نجلها  بإعدام  السابع”  “اليوم  جريدة 
مــرتــكــب واقـــعـــة قــتــل شــقــيــقــتــه في 

ميدان عام الرتكابه واقعة القتل.
أمن  بمديرية  المباحث  رجــال  وقــام 
ــقــاهــرة بــالــقــبــض عــلــى الــمــتــهــم في  ال
الحادث واتخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة تجاهه.
واســتــمــع فــريــق مــن رجـــال المباحث 
ــود عــيــان  ــهــ ألقـــــــوال الـــجـــيـــران وشــ
للوقوف على مالبسات الواقعة، وقام 
كاميرات  على  بالتحفظ  آخــر  فريق 
هوية  وتــحــديــد  لتفريغها  الــمــراقــبــة 

مرتكب الجريمة.
وراء  أن  تبين  التحريات،  وبــإجــراء 
ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها 

بسبب خالفات مالية بينهما.

ــــجــــروح خـــطـــيـــرة فــي  ــي ب ــ ــيـــب روســ أصـ
في  الصراصير  سمم  عندما  وقــع  انفجار 
“نوفوروسيسكي  شقته، بحسب صحيفة 
رابوتشي” في صفحتها على “إنستغرام”. 
ــزل بــمــديــنــة  ــ ــن ووقـــــــع الـــــحـــــادث فــــي مــ
استعان  إذ  سيبيريا،  في  نوفوروسيسك 
الرجل بطريقة خاصة لمحاربة الحشرات 
مستخدما علب ديكلوروفوس.  وأشارت 
كيميائي  تــفــاعــل  حــــدوث  ــــى  إل ــتـــه  زوجـ
أثــنــاء اصطياد  انــفــجــار  ــوع  وقـ إلـــى  أدى 
ــل بــجــروح  ــرجـ ــيـــب الـ الـــصـــراصـــيـــر. وأصـ
ــــرأس والــكــتــف ونــقــل إلــى  خــطــيــرة فــي ال
قنوات  إحـــدى  وكــانــت  هــذا  المستشفى. 
مقطع  سابق  وقت  في  نشرت  قد  تلغرام 
مدينة  مــن سكان  امـــرأة  صــّورتــه  فيديو، 
ــا. وأظــهــر  كــراســنــودار فــي جــنــوب روســي
يــزحــف في  الــفــيــديــو، صـــرصـــورا ضخما 
الصرصور  إن  ــمــرأة:  ال وقــالــت  مطبخها. 
يمكنه الطيران وإنه قد أكل قطعة صابون 

بالكامل.

أم ثكلى تطالب بإعدام 
نجلها في ميدان عام

مكافحة الصراصير تتسبب 
بانفجار منزل روسي

انتشرت أخبار شيقة 
ومثيرة حول افتتاح 
مــــــدام تـــوســـو دبـــي 
المطرب  انضمام  مع 
“محمد  الفلسطيني 
قائمة  إلـــى  عــســاف” 
تلك  ــدى  ل المشاهير 
الترفيهية  الــوجــهــة 
الــعــالــمــيــة بــمــجــســم 

شمعي يمثله.
ــات  ــ ــظـ ــ ــحـ ــ وفـــــــــــــي لـ
اســتــثــنــائــيــة مــذهــلــة، 
ــمــــطــــرب  ــ الــــتــــقــــى ال
مـــرة  ألول  عـــســـاف 

مدام  مع  بالشراكة  أقيم  خــاص  رسمي  حفل  في  يمثله  الــذي  الشمعي  بالمجسم 
أقدامهم  تطأ  الذين  المشاهير  أول  كونه  بشرف  حظي  كما  دبــي”.  و”عين  توسو 
داخل واحدة من الـ 48 مقصورة الفاخرة لـ “عين دبي”، أكبر وأعلى عجلة مشاهدة 
مدام  بجوار  وتقع  السماء  في  متًرا   250 من  أكثر  ارتفاعها  يبلغ  التي  العالم  في 
توسو دبي. واستحوذ عساف على قلوب الماليين بأدائه المذهل منذ أن فاز هذا 
المطرب الفلسطيني بلقب “محبوب العرب” في الموسم الثاني من “أراب آيدول” 
في العام 2013، وهو حدث شاهده الماليين حول العالم وتم االحتفال به بطريقة 

غير مسبوقة في جميع أنحاء غزة.

عساف نجم موسيقى البوب ينضم لـ “مدام توسو”

صورة التقطها القمر االصطناعي خليفة سات من 
الفضاء لموقع إكسبو 2020 

األطفال  أمام  شرقية  رقصة  الروسية  خاباروفسك  مدينة  في  معلمة  أدت 
بمناسبة يوم المعرفة، الذي يصادف األول من سبتمبر من كل عام.

ووفقا لوسائل إعالم روسية، فتحت مديرية التعليم اإلقليمية تحقيقا في 
الحادث، مشددة على أن مثل هذه المبادرات غير مقبولة بتاتا.

وجاء في بيان صادر عن المديرية، أمس االربعاء “بالطبع، مثل هذا المبادرة 
من قبل المدرسة الشابة غير مقبولة وال تتناسب مع هذا العيد المخصص 

ليوم المعرفة. نحن نشكك في مفهوم العمل التربوي للمدرسة كلها”.
فــي خــابــاروفــســك عن  والتعليم  التربية  ــرة  دائـ رئــيــس  اعــتــذر  مــن جــانــبــه، 
“القرارات غير المهنية لقيادة المؤسسة التعليمية”، وقال “فيما يتعلق بمدير 
إجراء  اآلن  يتم  االحتفال،  المسؤولين عن  اإلداريين  والموظفين  المدرسة 
الالزمة،  اإلداريــة  القرارات  اتخاذ  النتائج، سيتم  بناًء على  تحقيق رسمي. 
وسيتم نشر المعلومات المتعلقة بها على الموقع اإللكتروني إلدارة المدينة، 

وكذلك في الحسابات الرسمية”.

معلمة روسية تثير الجدل برقصة شرقية أمام التالميذ

تــــعــــرضــــت وزيــــــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة 
االجتماعية في نيوزيلندا، كارمل 
جدا  محرج  لموقف  سيبولوني، 
أجرتها  صحافية  مداخلة  أثناء 
ــمــبــاشــر من  عـــن طـــريـــق الـــبـــث ال
منزلها، إذ ظهر ابنها ماسكا “بشيء 
مريب”. وشاركت الوزيرة مقطعا 

أجرته  الذي  اللقاء  أثناء  الوزيرة  إذ تظهر  “تويتر”،  المقابلة على صفحتها في  من 
عن طريق الزوم مع راديو محلي بث على وسائل التواصل االجتماعي، ليقاطعها 
ابنها ماسكا بجزرة لها شكل مريب. وقالت الوزيرة في تعليقها على المنشور “في 
تلك اللحظة عندما تجري مقابلة مباشرة عبر زوم ويدخل ابنك الغرفة وهو يصرخ 
ويمسك جزرة مشوهة على شكل جزء من جسم الرجل”. وتابعت الوزيرة “نعم لقد 
أنا اآلن أضحك بسبب ذلك  الهواء،  الجزرة على  ابنها( على  )مع  دخلنا في صراع 

الموقف، بعد لحظة إجراء اللقاء”.

وزيرة نيوزيلندية تتعرض لإلحراج أثناء بث مباشر الفجر:  
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