
استضاف الرئيس المصري عبد  «
الفتاح السيسي، أمس، في القاهرة، 

العاهل األردني الملك عبد الله 
الثاني والرئيس الفلسطيني محمود 

عباس، في قمة ثالثية تهدف إلى 
تكثيف مستوى التنسيق إزاء 

مستجدات القضية الفلسطينية.

يستأنف منتخبنا الوطني األول لكرة القدم،  «
الجمعة، سلسلة تدريباته في تجمعه 

المحلي الحالي، والذي يأتي في فترة 
التوقف الدولي لسبتمبر 2021. وسيستأنف 

العبو المدرب البرتغالي هيليو سوزا 
مساء اليوم سلسلة التدريبات والتحضيرات للودية الدولية الثانية، والتي 

ستجمع المنتخب بنظيره األردني يوم الثالثاء المقبل 7 سبتمبر الجاري.

آخر تحديث - 9:00 مساًء

(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

(الجرعة المنشطة)

الحاصلون على التطعيم
2 سبتمبر 2021

دبي - العربية.نت

أكد الناطق باســـم الجيش اليمني 
أن  مجلـــي  عبـــده  ركـــن  العميـــد 
الجيش اليمني تقدم في مختلف 
جبهـــات القتـــال فـــي مـــأرب، بعـــد 
صـــد هجـــوم حوثـــي، نافيـــًا تقدم 
الميليشـــيا باتجـــاه مركـــز مديرية 

الرحبة.
مـــع وكالـــة  فـــي حـــوار  وأوضـــح 
أن  الروســـية،  “ســـبوتنيك” 
والمقاومـــة  الجيـــش  انتصـــارات 

الشـــعبية متواليـــة وبإســـناد مـــن 
طيران تحالف دعم الشرعية، بعد 
صد كل محاوالت التسلل اليائسة 
للمليشـــيات االنقالبيـــة الحوثيـــة، 
مشـــيرًا إلـــى أن طيـــران التحالف 

دك تعزيزات المليشيات.
إلى ذلك، شـــدد مجلـــي أن التقدم 
الكســـارة  جبهـــات  علـــى  مســـتمر 
والمشـــح والمخـــدرة أمـــام انهيار 

كبير للمليشيات الحوثية.

انهيار كبير في صفوف الحوثي بجبهات مأرب

)10(
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“األحمر” يستأنف تدريباته ويستعد لألردنقمة ثالثية بالقاهرة

المنامة - بنا

ــق  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــن الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ أعـ
ــي الــطــبــي  ــ ــن ــوطــ ــ ال
لفيروس  لــلــتــصــدي 
ــا )كــوفــيــد -  ــورونـ كـ
مــوافــقــة  بــعــد   )19
التنسيقية  اللجنة 
وبــــنــــاًء عـــلـــى آخـــر 
الـــــمـــــســـــتـــــجـــــدات 
فقد  ــمــعــطــيــات،  وال
ــديــــث  ــحــ ــ تــــــقــــــرر ت
بـــــــــــروتـــــــــــوكـــــــــــول 
المنشطة  الــجــرعــة 
ــن  ــ ــي ــ ــم ــ ــع ــطــ ــ ــت ــ ــم ــ ــل ــ ل
بحيث  المتعافين، 
يــمــكــن لــهــذه الــفــئــة 

ــجــرعــة الــمــنــشــطــة بعد  ــذ ال أخــ
12 شــهــرًا مــن تــاريــخ اإلصــابــة 

بالفيروس.
وأكـــد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
المتخـــذة  القـــرارات  كل  بـــأن 
التطعيمـــات  بخصـــوص 

والجرعات المنشطة تأتي وفقًا 
آلخر المســـتجدات والدراســـات 
التـــي تتم من قبل المعنيين في 
لجنـــة التطعيمـــات إلـــى جانـــب 
آخر الدراسات العالمية في هذا 

الشأن.

أخذ “المنشطة” بعد 12 شهراً من اإلصابة

)07(

مدية عيسى - وزارة التربية والتعليم

بـــدأت الكـــوادر التعليميـــة واإلدارية 
والفنيـــة بمـــدارس مملكـــة البحريـــن 
للعمـــل  عودتهـــا  منـــذ  الحكوميـــة، 
الجـــاري،  ســـبتمبر   1 األربعـــاء  يـــوم 
فـــي تنفيـــذ خطط متكاملة وشـــاملة 
التعليميـــة  البيئـــة  لتهيئـــة  ودقيقـــة 
والطالبـــات،  للطـــالب  النموذجيـــة 
الســـتقبالهم الثالثاء 7 ســـبتمبر، عبر 
اجتماعـــات وحلقات نقـــاش يومية، 
وتنســـيق جداول الحصص للحضور 
الفعلـــي والتعّلم عن بعـــد، بعد حصر 
رغبـــات الطلبـــة بهـــذا الخصوص، مع 
متابعـــة إعـــداد الدروس واألنشـــطة 
جميـــع  فـــي  الرقميـــة  واإلثـــراءات 

المواد.
وقال منســـق قســـم المجـــاالت أحمد 
للعمـــل  العـــودة  منـــذ  “قمنـــا  عـــارف: 
بتنفيـــذ خطـــة شـــاملة لتأمين خدمة 
تعليمية على أعلى مستوى في بيئة 

تعليمية نموذجية”.

المدارس تحصر 
طلبة الحضور 

والتعّلم عن بعد

)04(

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة مرســوم رقم )88( لســنة 2021 
بتأسيس شركة البحرين للتطوير الزراعي “شركة مساهمة بحرينية مقفلة” )ش.م.ب.م(، جاء فيه:

وجاء في المادة األولى أنه يرخص بتأسيس 
شـــركة البحريـــن للتطويـــر الزراعـــي “شـــركة 
مســـاهمة بحرينية مقفلة” )ش.م.ب.م( وفًقا 
لعقـــد التأســـيس والنظام األساســـي للشـــركة 

المرافقين لهذا المرسوم.
كما صدر عن جاللة الملك مرســـوم رقم )85( 
لسنة 2021 بإعادة تشكيل مجلس احتياطي 
األجيـــال القادمة، جاء فـــي المادة األولى أنه 
ُيعـــاد تشـــكيل مجلـــس احتياطـــي األجيـــال 
القادمـــة برئاســـة وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطنـــي، وعضويـــة كل مـــن: وكيـــل الوزارة 
للشـــئون الماليـــة بـــوزارة الماليـــة واالقتصاد 
الوطنـــي نائبًا للرئيس، رئيس هيئة التشـــريع 

والـــرأي القانوني عضـــوًا، الرئيـــس التنفيذي 
لمجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة عضـــوًا، نـــادر 
أحمـــد  طـــارق  عضـــوًا،  المســـقطي  كريـــم 
السماهيجي عضوًا، نجالء محمد الشيراوي 
عضوًا، علي موســـى شـــافعي عضوًا، عبدهللا 

عبدالرزاق بوخوة عضوًا.
 كما صدر عن جاللة الملك مرسوم رقم )86( 
لســـنة 2021، بتعييـــن نائـــب رئيـــس تنفيذي 
في هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية، 
ن خالد أحمد  وجاء في المادة األولى أنه ُيعيَّ
المطاوعة نائبـــًا للرئيس التنفيـــذي للعمليات 
والحوكمـــة في هيئة المعلومـــات والحكومة 

اإللكترونية.

تأسيس شركة البحرين للتطوير الزراعي
ـــال القادمـــة ـــي األجي ـــس احتياط ـــكيل مجل ـــوم بإعـــادة تش مرس

المنامة - بنا

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة  قرار رقــم )44( 
لألمــن  الوطنــي  المركــز  فــي  مــدراء  بتعييــن  لســنة 2021 

السيبراني.

األولــى  المــادة  فــي  وجــاء 
المركــز  فــي  ُيعيــن  أنــه 
الوطنــي لألمــن الســيبراني 
كل مــن: الشــيخة منار بنت 
عبــدهللا بــن علــي آل خليفة 
مديــرًا إلدارة تطوير النظم 
محمــد  يوســف  األمنيــة، 
إلدارة  مديــرًا  مثنــى  علــي 
الســيبرانية،  السياســات 
بــن  خزعــل  أحمــد  عائشــة 
إلدارة  مديــرًا  حاجــي 
المتابعة والتثقيف، ســلمان 
دعيج خليفة الياسي مديرًا 
وعمليــات  الدعــم  إلدارة 

الحاسب اآللي.

4 مديرين جدد للمركز الوطني لألمن السيبراني
المنامة - بنا

)٠٢(

)٠٢(

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

جاللة الملك
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)٠٢(نائبة الرئيس األميركي: إسهام فاعل للبحرين ضمن عمليات اإلجالء بأفغانستان
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تأسيس شركة البحرين 
للتطوير الزراعي

صـــدر عن عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم )88( لسنة 2021 
بتأسيس شـــركة البحرين للتطوير الزراعي “شركة 

مساهمة بحرينية مقفلة” )ش.م.ب.م(، جاء فيه:

المادة األولى
يرخص بتأسيس شركة البحرين للتطوير الزراعي 

)ش.م.ب.م(  مقفلـــة”  بحرينيـــة  مســـاهمة  “شـــركة 
وفًقـــا لعقـــد التأســـيس والنظام األساســـي للشـــركة 

المرافقين لهذا المرسوم.
المادة الثانية

علـــى رئيـــس مجلس الـــوزراء والـــوزراء - كٌل فيما 
يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
خليفـــة ســـفيرة الجمهوريـــة التركيـــة 
تعيينهـــا  بمناســـبة  تشـــاكيل  ايســـن 

سفيرة لبالدها لدى مملكة البحرين.
وفي بداية اللقاء، رحب سمو الشيخ 
محمـــد بن مبـــارك آل خليفة بســـفيرة 
ســـموه  معربـــا  التركيـــة،  الجمهوريـــة 

عن تقديره لما تشـــهده العالقات بين 
مملكـــة البحرين والجمهورية التركية 
مـــن تقـــدم وتطـــور مســـتمر يعكـــس 
حرص البلدين على االرتقاء بمختلف 
أوجـــه التعاون الثنائـــي آلفاق أرحب، 
متمنًيا للسفيرة كل التوفيق والنجاح 
فـــي مهامها الدبلوماســـية بمـــا يخدم 

مصالح البلدين وشعبيهما.

مـــن جانبهـــا، أعربت الســـفيرة ايســـن 
تشـــاكيل عـــن خالـــص شـــكرها لســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة 
بالعمـــل  اســـتقبالها، وســـعادتها  علـــى 
ســـفيرة لبلدها فـــي مملكـــة البحرين، 
مؤكـــدة حرصها على بذل ما بوســـعها 
بيـــن  والتعـــاون  العالقـــات  لتعزيـــز 

البلدين على المستويات كافة.

محمــد بن مبــارك: تقــدم وتطــور مســتمر بالعالقات

السفيرة التركية: سعيدة بالعمل في البحرين

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد 
الحـــرس الملكـــي ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى 
جمهورية الصين الشـــعبية محمد شـــيخو، 
وســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى جمهوريـــة 
فرنسا الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة. 
وفي بداية اللقاء، هنأ ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة الســـفيرين، على الثقة 

الملكيـــة الســـامية، متمنًيا ســـموه لهما كل 
التوفيـــق فـــي أداء مهامهما الدبلوماســـية 
والعمل على تعزيـــز عالقات الصداقة بين 
مملكـــة البحريـــن والصين وفرنســـا وفتح 
آفاق أرحب للتعاون المشترك في مختلف 
المجاالت.من جانبه، أكد شـــيخو والشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة اعتزازهمـــا 
بالثقة الملكية السامية، مشيرين إلى أنهما 

ســـيحرصان علـــى بـــذل مزيـــد مـــن الجهد 
فـــي أداء مهامهمـــا الدبلوماســـية لتعزيـــز 
العالقـــات بيـــن البحريـــن الصين وفرنســـا 
قنـــوات  مـــن  مزيـــد  فتـــح  إلـــى  والســـعي 
التواصـــل وتوطيـــد العالقات، ومشـــيدين 
بدعـــم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة وحرصه علـــى تطوير العالقات مع 

هذين البلدين في مختلف المجاالت.

ناصر بن حمد يهنئ سفيري البحرين بالثقة الملكية السامية

فتح مزيد من قنوات التواصل مع الصين وفرنسا

جاللة الملك

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

إعادة تشكيل مجلس احتياطي األجيال القادمة

تعيين نائب رئيس تنفيذي في “الحكومة اإللكترونية”

بقرار من سمو ولي العهد رئيس الوزراء ...3 مديرين في الحكومة اإللكترونية

صـــدر عـــن عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة مرســـوم رقـــم )85( 
لســـنة 2021 بإعادة تشـــكيل مجلـــس احتياطي 

األجيال القادمة، جاء فيه:
 

المادة األولى
ُيعاد تشكيل مجلس احتياطي األجيال القادمة 
الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  برئاســـة 

وعضوية كل من:
1. وكيل الوزارة للشـــئون المالية بوزارة المالية 

واالقتصاد الوطني نائًبا للرئيس.
2. رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني عضًوا.
التنميـــة  لمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس   .3

االقتصادية عضًوا.
4. نادر كريم المسقطي عضًوا.

5. طارق أحمد السماهيجي عضًوا.

6. نجالء محمد الشيراوي عضًوا.
7. علي موسى شافعي عضًوا.

8. عبدهللا عبدالرزاق بوخوة عضًوا.
 

المادة الثانية
على وزير المالية واالقتصاد الوطني تنفيذ هذا 
المرســـوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر 

في الجريدة الرسمية.

صـــدر عـــن عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة مرســـوم رقـــم )86( 
لســـنة 2021، بتعييـــن نائب رئيـــس تنفيذي في 
هيئة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية، جاء 

فيه:

المادة األولى

للرئيـــس  نائًبـــا  المطاوعـــة  أحمـــد  خالـــد  ـــن  ُيعيَّ
هيئـــة  فـــي  والحوكمـــة  للعمليـــات  التنفيـــذي 

المعلومات والحكومة اإللكترونية.

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل 
بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره، وُينَشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، قرار رقم )43( لسنة 2021 بتعيين مدراء 
فـــي هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية، 

جاء فيه:

 المادة األولى
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  فـــي  ُيعيـــن 

اإللكترونية كل من:
-1 الســـيدة نورة خميس خليفة السعدون مديرًا 

إلدارة اإلحصاءات االقتصادية
-2 الشـــيخة مي بنـــت محمد بـــن عبدالوهاب آل 

خليفة مديرًا إلدارة نظم المعلومات الجغرافية
-3 الســـيدة دعـــاء ســـلطان محمد ســـلمان مديرًا 

إلدارة اإلحصاءات السكانية والديموغرافية
 

المادة الثانية
علـــى وزيـــر الداخليـــة تنفيذ أحـــكام هـــذا القرار، 
وُيعمـــل بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره، وُينَشـــر فـــي 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

إسهام فاعل للبحرين ضمن عمليات اإلجالء في أفغانستان
سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى شكر نائبة الرئيس األميركي

تلقـــى ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
اتصـــاال هاتفيـــا مـــن نائبـــة رئيس 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 

كاماال هاريس. 
وأعربـــت نائبة الرئيـــس األميركي 
خـــالل االتصال عن شـــكر وتقدير 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
دعمهـــا  علـــى  البحريـــن  لمملكـــة 
اإلغاثيـــة  لألعمـــال  المســـتمر 
مـــن  أفغانســـتان  فـــي  اإلنســـانية 

خالل إسهامها الفاعل في عمليات 
اإلجالء. 

وتـــم خـــالل االتصـــال اســـتعراض 
العالقات االستراتيجية التاريخية 
ومـــا  الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن 
وصلـــت إليـــه مســـاراتها المختلفة 
والتنســـيق الثنائـــي المشـــترك في 
مختلف المجاالت، وسبل تعزيزها 
على جميع المستويات بما يحقق 
التطلعات المشـــتركة، وبحث آخر 
الســـاحتين  علـــى  المســـتجدات 
وتطـــورات  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
األوضاع في أفغانســـتان، وتأكيد 
أهمية تعزيز الجهود الرامية لدعم 

األمن واالستقرار في المنطقة.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة  
قرار رقم )44( لسنة 2021 بتعيين 
مديرين في المركز الوطني لألمن 

السيبراني جاء فيه:
المادة األولى

ُيعيـــن فـــي المركـــز الوطني لألمن 
السيبراني كل من:

عبـــدهللا  بنـــت  منـــار  الشـــيخة   .1
بـــن علـــي آل خليفة مديـــًرا إلدارة 

تطوير النظم األمنية. 

2.  يوسف محمد علي مثنى مديًرا 
إلدارة السياسات السيبرانية. 

3. عائشة أحمد خزعل بن حاجي 
مديًرا إلدارة المتابعة والتثقيف. 

4. ســـلمان دعيج خليفة الياســـي 
وعمليـــات  الدعـــم  إلدارة  مديـــًرا 

الحاسب اآللي. 
المادة الثانية

على وزيـــر الداخلية تنفيذ أحكام 
هـــذا القرار، وُيعمل بـــه من تاريخ 
الجريـــدة  فـــي  وُينَشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

4 مديرين جدد للمركز الوطني لألمن السيبراني

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
 )45( رقـــم  قـــرار  خليفـــة  آل 
لســـنة 2021 بتعييـــن مديـــر في 

محافظة العاصمة، جاء فيه:
 المادة األولى

الســـيد يوســـف يعقـــوب  ُيعّيـــن 

لـــوري مديـــًرا إلدارة المعلومات 
محافظـــة  فـــي  والمتابعـــة 

العاصمة.
المادة الثانية

تنفيـــذ  الداخليـــة  وزيـــر  علـــى 
أحـــكام هـــذا القـــرار، وُيعمـــل به 
مـــن تاريخ صدوره، وُينَشـــر في 

الجريدة الرسمية.

عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
مـــع  البحريـــن  مملكـــة  تعاطـــف 
المتحـــدة األمريكيـــة  الواليـــات 
العواصـــف  جـــراء  الصديقـــة 
الناجمـــة  والفيضانـــات  القويـــة 
عن إعصـــار آيـــدا، والتي خلفت 
األرواح  فـــي  كبيـــرة  خســـائر 

وزارة  وعبـــرت  والممتلـــكات. 
التعـــازي  بالـــغ  عـــن  الخارجيـــة 
الحكومـــة  إلـــى  والمواســـاة 
الصديـــق  األمريكـــي  والشـــعب 
العواصـــف،  تلـــك  ضحايـــا  فـــي 
الشـــفاء  بســـرعة  وتمنياتهـــا 

للمصابين.

لوري مديًرا إلدارة المتابعة في “العاصمة”

تعاطف مع الواليات المتحدة جراء العواصف والفيضانات

كاماال هاريس



تفقـــد القائـــد العام لقـــوة دفاع البحرين المشـــير 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  الركـــن 
أمـــس  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  وحـــدات  إحـــدى 
الخميـــس، حيث اطلـــع على الجهوزيـــة القتالية 
واالستعدادات العســـكرية في هذه الوحدة، كما 
ُقـــدم للقائد العام إيجازا عن مراحل ســـير العمل 

بها.
وأكـــد القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن أن ما 

تحقـــق لقوة دفاع البحرين من منجزات عظيمة 
تعود بالفضل إلى هللا تعالى ومن ثم التوجيهات 
الســـديدة من عاهل البالد القائد األعلى صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مضيًفا 
أن قـــوة الدفـــاع تواصـــل مســـيرة تطورهـــا بكل 
عزم حتى أضحت نموذًجا يحتذى به في البذل 
والعطـــاء، كمـــا أصبحـــت بهّمـــة رجالهـــا تضطلع 
بـــكل ثبات وفخـــر بمهامها وواجباتها الجســـيمة 
وأدوارهـــا الوطنيـــة، فهـــي درع الوطن الحصين 

لمواجهة التحديات في شتى الظروف.
وأشار إلى أن “مختلف األسلحة والوحدات بهذه 
القوة األبية تحقق وتنفذ أهدافها المنشودة في 
مختلف المهام القتالية والواجبات اإلدارية على 
أكمـــل وجـــه، وهـــي بـــإذن هللا تعالى دائًمـــا على 
أهبـــة االســـتعداد”، معربـــا عـــن فخـــره واعتزازه 
بعطاء رجال هذا الصرح الشامخ الذين يسعون 
دائًما بكل إخـــالص وعزيمة إلنجاز جميع المهام 

الموكلة إليهم بكل كفاءة واقتدار.

المنامة - بنا

قوة الدفاع على أهبة االستعداد
 ألداء المهمات القتالية

القائد العام يطلع على االستعدادات العسكرية إلحدى الوحدات

المنامة - بنا

جـــرت محادثـــة هاتفيـــة بيـــن المشـــير الركـــن 
الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة القائـــد 
أول  والفريـــق  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  العـــام 
مـــارك ميلـــي رئيس هيئـــة األركان المشـــتركة 
بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة مســـاء امس 
الخميـــس، وخـــالل المحادثـــة تـــم بحـــث عدد 
من الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك بين 

البلدين الصديقين، وشكر رئيس هيئة األركان 
المشتركة بالواليات المتحدة األمريكية القائد 
العـــام لقوة دفاع البحرين على الجهود النبيلة 
وعلى الدعم الـــذي قدمته قوة دفاع البحرين 
خـــالل عمليـــة اإلغاثة اإلنســـانية في تســـهيل 
العبـــور اآلمن لألشـــخاص الذين تـــم إجالؤهم 

من أفغانستان.

رئيس األركان األميركي يشكر القائد العام

local@albiladpress.com
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تـعـزيـــز وعـــي الـشـبـــاب بمـخـاطـــر التـطـــرف الفــكـــري

اســـتقبل رئيس األمـــن العـــام الفريق 
طـــارق الحســـن، وفـــدا مـــن جامعـــة 
شـــمال كارولينـــا بالواليـــات المتحدة 
األميركيـــة برئاســـة ديفيـــد وايريـــك 
وعضويـــة مديـــر المناهـــج والتدريب 
لمكافحـــة  الدوليـــة  المنظمـــة  فـــي 
اشـــلي   )DARE( واإلدمـــان  العنـــف 
مـــاري فرايزر، بحضـــور مدير برنامج 
مكافحـــة العنف واإلدمـــان )مًعا( علي 
أحمـــد أمينـــي. ورحـــب رئيـــس األمن 
العـــام بالوفد، منوها إلـــى أهمية هذه 
الزيارة في تعزيز التواصل والتنسيق 
لتنفيـــذ  الالزمـــة  الخبـــرات  وتبـــادل 
برنامـــج )معـــا( والـــذي يغطـــي عـــددا 

كبيـــرا من مـــدارس مملكـــة البحرين، 
ويمثـــل قصة نجـــاح وطنية في إطار 

حماية النشء والتربية السليمة.
وتم خالل اللقاء، بحث ســـبل وآليات 
تطويـــر التعاون بين برنامج مكافحة 
والمنظمـــة  )مًعـــا(  واإلدمـــان  العنـــف 
الدوليـــة لمكافحـــة العنـــف واإلدمـــان 
المتحـــدة  الواليـــات  فـــي   )DARE(
بمخاطـــر  الشـــباب  وعـــي  لتعزيـــز 
التطـــرف الفكـــري وتحقيـــق الحماية 
وســـائل  اســـتخدام  عنـــد  الكافيـــة 

التواصل االجتماعي.
وأشار رئيس األمن العام إلى ضرورة 
جميـــع  لتطويـــر  الجهـــود  مواصلـــة 

أشـــكال التعاون والتنســـيق المشترك 
وتحقيق اإلنجـــازات المرجوة لتعزيز 
مســـيرة برنامـــج )معـــا( فيمـــا يتعلـــق 

بتطويـــر المناهـــج وآليـــات التدريـــب 
المضمـــون  وتحديـــث  والتقييـــم 
التحديـــات  لمواكبـــة  التوعـــوي 

مختلـــف  مـــع  التعامـــل  ومتطلبـــات 
أشـــكال العنف واإلدمان بطرق علمية 
تحقق بيئة مجتمعية آمنة خالية من 

مختلف أنواع الجريمة.
مـــن جهته، أعرب رئيس الوفد ديفيد 
وايريك عن شـــكره وتقديـــره لرئيس 
األمـــن العـــام والقائمين علـــى برنامج 
المنظمـــة  مـــع  التعـــاون  علـــى  )مًعـــا( 
الدوليـــة DARE، مشـــيًدا بالمســـتوى 
االحترافي لجميع أفراد شرطة خدمة 
البرنامـــج  ينفـــذون  الذيـــن  المجتمـــع 
فـــي المـــدارس ودورهـــم فـــي تعزيـــز 
األمـــن االجتماعي وتطبيـــق المناهج 
يضمـــن  عـــال  بمســـتوى  التوعويـــة 
وأهدافـــه  البرنامـــج  رؤيـــة  تحقيـــق 
وتحقيق المفاهيم اإليجابية للشراكة 

المجتمعية.

المنامة - وزارة الداخلية

التقى محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن 
علـــي بن خليفة آل خليفة، عبـــر تقنية االتصال 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  المرئـــي، 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف بحضـــور 
وكيل الوزارة لشـــؤون البلديات الشـــيخ محمد 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة ونائـــب المحافـــظ العميد 
عيسى الدوســـري والمدير العام بلدية المنطقة 
الجنوبية عاصم عبدهللا وعدد من المسؤولين.

وخـــالل اللقـــاء بحث ســـمو المحافـــظ والوزير، 
تطـــورات العمـــل فـــي عـــدد مـــن المشـــروعات 
تنفيذهـــا  يجـــري  التـــي  والتنمويـــة  الخدميـــة 
بالمحافظة ومناقشة سبل االرتقاء بمشروعات 
البنيـــة التحتيـــة، وذلـــك ضمن حـــرص ومتابعة 
المحافظـــة الحتياجات المواطنيـــن والمقيمين 
بمختلف المناطق بالمحافظة، منوهًا سموه بأن 
المحافظة الجنوبية حريصة على مواصلة أطر 

التعـــاون والتنســـيق المشـــترك والمتواصـــل مع 
وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني لرفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات 

ودورها في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد ســـمو المحافـــظ أن المحافظة تضع مهمة 
متابعـــة اإلشـــراف علـــى حزمـــة مـــن الخدمـــات 

التنموية نصب عينيها، وذلك بتســـييرها فريق 
عمل ميداني مشترك مع وزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني لمختلف مناطق 

المحافظـــة بهـــدف رصد ومتابعـــة االحتياجات 
الخدميـــة والتنموية، منوهًا ســـموه بـــأن نتائج 
الزيـــارات الميدانيـــة لها مدلـــوالت إيجابية في 
متابعة تطوير المرافق والخدمات المســـتهدفة 
المحافظـــة  أولويـــات  ضمـــن  وذلـــك  بالرصـــد 
فـــي خدمـــة األهالـــي وإبـــراز مفهـــوم الشـــراكة 
المجتمعيـــة، وترجمـــة أطر التعاون والتنســـيق 
مـــع مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة فـــي توفيـــر 
المشروعات والخدمات المبتكرة والخالقة في 

نطاق المحافظة.
وفي ختام اللقاء، أشاد سمو محافظ الجنوبية 
ووزارة  المحافظـــة  بيـــن  التعـــاون  بمســـتوى 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
في متابعة الخطط التنموية، ومشاركة الوزارة 
الفاعلـــة فـــي سلســـلة مـــن الزيـــارات الميدانيـــة 
الخدميـــة  المشـــروعات  بمســـتوى  للنهـــوض 

الرائدة.

المنامة - وزارة الداخلية

االرتقاء بمشـروعـات البنيـة التحتيـة فـي “الجنوبيـة”
الخدمية االحــتــيــاجــات  لــرصــد  مــيــدانــي  عمل  فــريــق  عــلــي:  بــن  خليفة  الشيخ  سمو 

ــا” ــع ــة شـــمـــال كــارولــيــنــا لــتــنــفــيــذ بــرنــامــج “م ــع ــام ــع ج ــر الـــتـــعـــاون مـ ــوي ــط ــحــث ت ــب ــن ي ــس ــح ال

المنامة - وزارة الخارجية

إطـــالق  البحريـــن  مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
الميليشيات الحوثية اإلرهابية طائرة مسيرة )مفخخة( 
تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة، في عمـــل إرهابي آثم يعكـــس تعنًتا وإصراًرا 
واضًحـــا على انتهاك األراضي الســـعودية، واســـتهداف 
المنشـــآت واألعيان المدنية، مشـــيدة بيقظـــة وجاهزية 
قـــوات الدفاعـــات الجوية الســـعودية التـــي تمكنت من 

اعتراض وتدمير تلك الطائرة.
البحريـــن  مملكـــة  وقـــوف  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
وتضامنها التام مع المملكة العربية الســـعودية الشقيقة 
فيمـــا تتخـــذه من إجـــراءات وتدابيـــر من أجـــل حماية 
أمنها واســـتقرارها وسالمة المواطنين والمقيمين فيها، 
داعيـــة المجتمـــع الدولـــي إلى إدانـــة هـــذه االعتداءات 
اإلرهابية التي تهدف إلى زعزعة األمن واالستقرار في 

المنطقة.

البحرين تدين إطالق 
الحوثيين مسيرة تجاه 

خميس مشيط

حلول مبتكرة تستهدف التخفيف من تداعيات الجائحة
للتنمية” ــي  ــ ــام ــ “اإلس ــود  ــه ــج ب ــز  تــعــت ــن  ــري ــح ــب ال الــمــالــيــة:  ــر  ــ وزيـ

ترأس الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة 
وزير المالية واالقتصاد الوطني وفد مملكة 
البحريـــن فـــي االجتمـــاع الســـنوي لمجلـــس 
محافظيـــن البنك اإلســـالمي للتنمية 2021، 
المنعقد في طشـــقند بجمهورية أوزبكستان 
برعايـــة الرئيس شـــوكت ميرضيايف رئيس 
جمهورية اوزبكستان، خالل الفترة من 2-4 
ســـبتمبر 2021، بمشـــاركة محافظين البنك، 
فرضتهـــا  التـــي  التحديـــات  أبـــرز  لمناقشـــة 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد19-( وحلول 

التعافي منها.
وأكد الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة 
اعتـــزاز صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد وصاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
ودولهـــا  للمجموعـــة  التنمويـــة  بالجهـــود 

األعضـــاء ودورهـــا فـــي صياغة أطـــر تعاون 
تحقق األهداف المنشودة.

فيمـــا رحب وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الرئيـــس  الجاســـر  ســـليمان  بـــن  بمحمـــد 

المنتخب لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
متمنيـــًا له التوفيق والســـداد، مقدما الشـــكر 
والتقديـــر لبنـــدر بـــن محمـــد حمـــزة حجـــار 
الرئيس الســـابق للبنك على جهودة الدؤوبة 

التي ســـاهمت في االرتقـــاء بمنظومة البنك 
االسالمي للتنمية.

وناقـــش االجتماع عدة محاور رئيســـية من 
بينهـــا تعزيز التعافي االقتصادي من جائحة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( عبـــر التركيز 
و  الصحـــي  للنظـــام  التحتيـــة  البنـــى  علـــى 
مجـــال اللقاحات، وبناء القدرة على الصمود 
االقتصـــادي مـــن خـــالل النهـــوض بالتنميـــة 
الشاملة لرأس المال البشري السيما الشباب 
والنســـاء، وتحفيز النمو االقتصادي األخضر 
في الـــدول األعضاء عبر إقامـــة بنى تحتية 

مستدامة وخضراء.
وجرى خالل االجتمـــاع، تبادل الخبرات بما 
يســـهم في إيجـــاد حلول مبتكرة تســـتهدف 
التخفيـــف مـــن تداعيـــات الجائحـــة وتفعيل 
الـــدور الريـــادي لمجموعـــة البنك اإلســـالمي 

للتنمية.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد
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“مريم بنت عمران للبنات” تفتتح العام الدراسي بالتفاؤل والحماس
ـــة ـــرار والعزيم ـــة باإلص ـــا مغلف ـــز وتطلعاتن ـــتقبال اإلدارة محف ـــات: اس المعلم

عـــادت قوافـــل التعليـــم مشـــمرة عـــن 
ســـواعدها إيذانا بانطالقة عام دراسي 

جديد.
وخيمـــت أجـــواء التفـــاؤل والحمـــاس 
عمـــران  بنـــت  مريـــم  مدرســـة  علـــى 
االبتدائية للبنـــات، والعزيمة واإلصرار 
بـــذل الجهـــود الالزمـــة إلنجـــاح  علـــى 
الدراســـي  للعـــام  التعليميـــة  العمليـــة 

الجديد.
الجديـــد  المدرســـة عامهـــا  وافتتحـــت 
باستقبال الهيئتين االدارية والتعليمية، 
باإلجـــراءات  تـــام  التـــزام  وســـط 

االحترازيـــة الوقائيـــة المتبعة للحفاظ 
المدرســـية  والصحـــة  الســـالمة  علـــى 
فور دخول المدرســـة وحتـــى الخروج 
منهـــا، وتـــم البـــدء فـــي تنفيـــذ خطـــة 
لتهيئـــة المدرســـة الســـتقبال الطالبات 
يـــوم الثالثـــاء 7 ســـبتمبر، وذلـــك بعقد 
اجتماعـــات مســـتمرة وورش تدريبيـــة 
يتعلـــق  مـــا  وإعـــداد  نقـــاش  وحلقـــات 

بالحضور الفعلي والتعلم عن بعد.
اختصاصيـــة  عبـــرت  جهتهـــا،  مـــن 
تكنولوجيـــا التعليم بالمدرســـة بشـــرى 
ببـــدء  ســـعادتها  عـــن  حســـن  محمـــد 

العـــام الدراســـي الجديد وقالـــت: بدأنا 
اليـــوم عامنـــا الدراســـي الجديـــد وأنـــا 
متفائلـــة وكلـــي أمـــل بـــأن يكـــون عاًما 
حافـــاًل ومميًزا باإلنجـــازات، وكلنا على 
العمـــل  مـــن  مزيـــد  لتقديـــم  اســـتعداد 
مريـــم  الحبيبـــة  لمدرســـتنا  والعطـــاء 
بنـــت عمـــران، فاللهم اليســـر والمســـرة 

والتوفيق.
وشـــاركتها معلمـــة التربيـــة الرياضيـــة 
اليـــوم  بقولهـــا:  الفـــرح  مشـــاعر  نهـــاد 
األول رائـــع بـــكل المقاييس، حيث كان 
للجميـــع  المدرســـية  اإلدارة  اســـتقبال 

بـــكل حـــب وســـعادة بعـــث فـــي قلوبنا 
الفـــرح والســـرور والحماس لبـــدء عام 

جديد.
من جانبهـــا، عبرت معلمة نظام الفصل 
ســـارة رحمة عن ســـعادتها ببـــدء العام 
الدراســـي قائلـــة: عـــام دراســـي جديد 
ملؤه اإليجابيـــة والتفاؤل والنجاح، إذ 
اســـتقبلتنا اإلدارة بالترحيـــب والدعوة 
إلـــى مواصلـــة العطاء، ســـائلين المولى 
ولطالباتنـــا  لنـــا  مثمـــرا  دراســـيا  عامـــا 

العزيزات.
وقالت معلمة التربية الرياضية فاطمة 
محمـــد ربيعة: مـــع يوم جديـــد وبداية 
عـــام دراســـي جديـــد، عـــام يحمـــل لنـــا 
تطلعـــات جديـــدة وطموحـــات مغلفـــة 
باإلصرار والعزيمة، وتمنياتي أن يكون 

عاًما حافاًل باإلنجاز والنجاح للجميع.
المدرســـة  بـــدأت  حيـــث  ذلـــك  يأتـــي 
والتنظيميـــة  االداريـــة  إجراءاتهـــا 
المقـــررة  الطالبـــات  لعـــودة  اســـتعدادا 
يـــوم الثالثـــاء المقبل، متمنيـــن لجميع 
الطالبات مزيدا مـــن التوفيق والنجاح 
والتفوق في ظل مســـيرتهم التعليمية 

المشرفة.

استقبال المعلمات

بدأت الكوادر التعليمية واإلدارية والفنية بمدارس 
مملكـــة البحريـــن الحكوميـــة، منـــذ عودتهـــا للعمـــل 
يـــوم األربعاء 1 ســـبتمبر الجاري، فـــي تنفيذ خطط 
متكاملـــة وشـــاملة ودقيقة لتهيئة البيئـــة التعليمية 
النموذجية للطالب والطالبات، الســـتقبالهم الثالثاء 
7 ســـبتمبر، عبر اجتماعات وحلقـــات نقاش يومية، 
وتنسيق جداول الحصص للحضور الفعلي والتعّلم 
عـــن بعد، بعد حصر رغبـــات الطلبة بهذا الخصوص، 
مـــع متابعة إعـــداد الدروس واألنشـــطة واإلثراءات 

الرقمية في جميع المواد.
االبتدائيـــة  الســـيل  وادي  مدرســـة  مديـــر  وقـــال 
اإلعداديـــة للبنيـــن مصطفـــى بهجـــت “قامـــت إدارة 
المدرســـة باإلجراءات الشـــاملة، حرًصا على توفير 
األمن والســـالمة من جهة، وتوفيـــر التعليم والتعلم 
بشـــكل منتظـــم من جهـــة أخـــرى، بحســـب الخطط 
المعلنـــة لـــكل مرحلـــة دراســـية، بما في ذلـــك تهيئة 
جميع المرافق المدرســـية، وتنظيم الصفوف حسب 

التصميـــم المعتمد مـــن قبل الـــوزارة لتوزيع الطلبة، 
والتأكـــد مـــن صيانـــة التكييـــف وســـالمة خطـــوط 
اإلنترنت، لضمان سالسة التعليم عن بعد، مع إعداد 
وتوزيع النشرات لتوعية ألولياء األمور والطالب”.

وفـــي كلمة جميلة للمعلمة بتول أحمد من مدرســـة 
الديه االبتدائيـــة اإلعدادية للبنات، قالت “الُملهمون 
وصناع الُمســـتقبل أبنائي الطلبة، اشتقنا واشتاقت 
لكـــم المـــدارس بممراتهـــا التـــي افتقـــدت أصواتكم، 
المشـــرقة،  بســـمتكم  إلـــى  الُمتلهفـــة  وبســـاحاتها 
وبصفوفهـــا التي لم تنس مشـــاركاتكم ونقاشـــاتكم 
وإبداعكـــم، فحقيقة تشـــتاق لكم المـــدارس بكل ما 
فيها، أبنائي ها نحن على أعتاب عام دراسي جديد 
مزدهـــر بنجاحاتكـــم وإنجازاتكم الواعـــدة، تذكروا 
دائًمـــا وأبًدا شـــيًئا واحـــًدا، مســـتقبلكم يتوقف على 
قراراتكـــم اليوم ومن ثم ســـعيكم الُمســـتمر، والجد 
واالجتهاد ســـيصنعان منكـــم غًدا شـــيًئا عظيًما، لذا 
كونوا دائًما هنا بيننا يًدا بيد لنثبت للعالم أجمع أننا 

نستحق مستقباًل باهًرا تماما مثل قدراتكم الدفينة 
وأمنياتكم العالية”.

مـــن  لتنفيـــذ مزيـــد  أنهـــا تســـعى  بتـــول  وأضافـــت 
األنشـــطة الطالبيـــة في المجال اإلعالمـــي تحديًدا، 
بعـــد أن حققـــت إنجازات مميـــزة في هـــذا المجال، 
ومنهـــا اكتشـــاف مواهـــب طالبيـــة نوعية، وإنشـــاء 

وكالة أنباء مدرسية.
وقال معلـــم أول لغة إنجليزية أحمد بوجيري “قمنا 
منذ اليوم بعقد االجتماعات والمتابعة الحثيثة لكل 
مـــا يتعلق باســـتقبال الطلبة، بما فـــي ذلك الدروس 
الرقميـــة والجـــداول الدراســـية وترتيـــب الصفوف، 
كمـــا قامـــت المـــدارس بمخاطبـــة الطلبـــة للتأكد من 

رغباتهـــم فـــي الحضـــور أو التعلـــم عن بعـــد، التخاذ 
الالزم وفق هذه البيانات”. 

وقال منســـق قسم المجاالت أحمد عارف “قمنا منذ 
العـــودة للعمـــل بتنفيذ خطـــة شـــاملة لتأمين خدمة 
تعليميـــة علـــى أعلـــى مســـتوى فـــي بيئـــة تعليميـــة 

نموذجية”.

مدية عيسى - وزارة التربية والتعليم

ـّم عــن بعــد المـدارس تحصــر طلبــة الحضــور والتعلـ
ــداول والـــــــدروس ــ ــجـ ــ ــز الـ ــي ــه ــج ــودة الــــــكــــــوادر... وت ــ ــ ــف مـــنـــذ ع ــث ــك عـــمـــل م

إعداد األنشطة الطالبيةمتابعة بيانات الطلبة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

بـــدأت إدارة نظم المعلومات بـــوزارة التربية والتعليم اليوم تدريب 
اإللكترونيـــة،  بالخدمـــات  وتعريفهـــم  الحكوميـــة  المـــدارس  طلبـــة 
وباســـتخدام تطبيقات )مايكروســـوفت( وآلية تقديـــم الدعم الفني 
فـــي البوابـــة التعليمية، إذ شـــمل اليوم األول من الـــورش التدريبية 
التعريفيـــة جميـــع طلبة المرحلتيـــن اإلعدادية والثانويـــة من البنين 
والبنـــات.  وستســـتمر الورش لتشـــمل طلبة المرحلـــة االبتدائية من 

الصف الثاني إلى السادس االبتدائي يوم األحد المقبل. 
فيما ســـيخصص يوم اإلثنين المقبـــل لتدريب وتعريف طلبة الصف 
تطبيقـــات  واســـتخدام  اإللكترونيـــة  بالخدمـــات  االبتدائـــي  األول 
مايكروســـوفت والدعـــم الفني للبوابـــة التعليمية. كمـــا تدعو وزارة 
التربية والتعليم أولياء األمور للحضور مع أبنائهم في هذه الورش 

لالطالع والتعرف على هذه الخدمات اإللكترونية التعليمية.

“التربية” تدّرب الطلبة على 
الخدمات اإللكترونية التعليمية

طالـــب عدد مـــن أوليـــاء األمـــور عبر 
“البـــالد” وزارة التربيـــة والتعليـــم بأن 
بخفـــض  الخاصـــة  المـــدارس  تلـــزم 
ســـبتمبر  لشـــهر  الدراســـية  رســـومها 
أغلبهـــا  بـــدء  بســـبب  50 %؛  بنســـبة 
للدراســـة مـــن منتصف الشـــهر وليس 

بدايته، وهي عادتها السنوية.
ولفتـــوا بـــأن إلزام المـــدراس الخاصة 

للطـــالب والطالبـــات بســـداد الرســـوم 
الخاصة بشـــهر ســـبتمبر بشـــكل مبكر 
يســـبق نهاية العام الدراســـي السابق، 
بأنـــه نوع من الضغـــط وأخذ األموال 
مـــن دون حق، وضمـــان أخذها منهم، 
موضحيـــن بـــأن الرســـوم المدفوعـــه 
لهـــذا الشـــهر، هـــي الضعـــف لمـــا هـــو 

مستفاد منه بالفعل. 
وأكـــدوا بـــأن التـــزام الكثيـــر منهم مع 
العديد من هذه المدارس، وتسجيلهم 

ألكثر مـــن طالب هو نـــوع من الوفاء 
المرونـــة  بالمقابـــل  يتطلـــب  الـــذي 
منهـــا، خصوصا فيمـــا يتعلق بظروف 
الجائحـــة والتـــي غيـــرت الكثيـــر مـــن 

مفاهيم الحياة اليومية. 
فعليـــا  الخاصـــة  المـــدارس  وبـــدأت 
بإرسال رســـائل نصية ألولياء األمور 
محـــددة بهـــا أوقـــات بـــدء الدراســـة 
شـــهر  منتصـــف  ســـتصادف  والتـــي 

سبتمبر أو قبله بقليل.

أولياء األمور يدعون المدارس الخاصة 
لخفض رسوم سبتمبر 50 %

الرفاع - بلدية الجنوبية

نفذت بلديـــة المنطقة الجنوبية حمالت 
نظافة واسعة حول المدارس الحكومية 
اســـتعدادا  المناطـــق  فـــي  عـــدد  فـــي 

الستقبال العام الدراسي الجديد.
وشـــملت حمـــالت النظافة أعمال غســـل 
الشوارع والطرقات واألرصفة المحيطة 
بالمدرســـة، إلـــى جانـــب أعمـــال الكنـــس 
تمهيـــدا  المخلفـــات  وإزالـــة  والتنظيـــف 
الســـتقبال طلبة المدارس وخلق أجواء 

مريحة ونظيفة.
ويقوم قســـم متابعـــة خدمـــات النظافة 
ومســـتمرة  دوريـــة  بحمـــالت  بالبلديـــة 
لجميـــع المرافق العامـــة بجميع المناطق 
والطرقـــات  الرئيســـة  الشـــوارع  منهـــا 

والحدائق العامة والمتنزهات ومضامير 
الشـــعبية  األســـواق  وفـــي  المشـــي 
والمركزيـــة وأمـــام المحـــالت التجارية، 
لضمـــان نظافـــة جميـــع المرافـــق، إذ يتم 
وتكثيـــف  والمعـــدات  اآلليـــات  توفيـــر 
العمـــال فـــي جميـــع المناطـــق واألحياء 

السكنية.
وتتمنـــى بلدية المنطقـــة الجنوبية عاًما 
دراســـًيا موفًقا لجميع الطلبة والطالبات 
تســـودها أجواء احترازية آمنة في ظل 
جهـــود فريق البحرين الوطني لمكافحة 

فيروس كرورنا.

ــد ــديـ ــجـ ــدادا لـــلـــعـــام الــــــدراســــــي الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
بلدية “الجنوبية”: حمالت نظافة واسعة حول المدارس

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية



رصـــدت “البـــاد” تزايـــد عـــدد طلبات 
الماليـــة  والمســـاعدات  التوظيـــف 
والمعيشـــية والمتابعـــات االســـكانية 
في عدد مـــن مكاتب أعضاء مجلس 
النـــواب الخدميـــة، والتـــي خصصت 
المواطنيـــن  طلبـــات  الســـتقبال 

الخدمية المختلفة.
ويهتم بعض النواب بأن تكون هنالك 
قناة وصل مستمرة بينهم مع األهالي 
عبـــر هـــذا المكاتـــب، والـــذي يديرهـــا 
الحكومييـــن  الموظفيـــن  مـــن  عـــدد 
الـــى  باإلضافـــة  االنتـــداب،  بنظـــام 
موظفيـــن آخـــر -بحـــاالت محـــدودة- 
يتم توظيفهم على حسابهم الخاص 
المتزايـــدة،  العمـــل  أعبـــاء  لتغطيـــة 
ولتقديم الخدمـــات الممكن لألهالي. 
وعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم اختصـــاص 
الملفـــات  مـــن  العديـــد  فـــي  النـــواب 
الماليـــة،  كالمســـاعدات  المذكـــورة، 
الخدميـــة،  والشـــئون  والتوظيـــف، 
األخـــرى  الخاصـــة  والخدمـــات 
للناس، كتســـهيل إجـــراءات تخليص 
التأشيرات واإلقامة وغيرها، إال أنهم 
يهتمـــون ألن يقدموا الخدمة النافعة 
بحـــدود االســـتطاعة الممكنـــة. وقال 
النائـــب عبـــدهللا الـــذوادي لــــ “البـــاد” 
إن تلكـــؤ بعـــض الـــوزارات والجهـــات 
الحكوميـــة فـــي أداء عملهـــا، يحمـــل 
مكاتب النواب الكثيـــر من الخدمات 
اإلســـكان  منهـــا  والتـــي  اإلضافيـــة، 
والتوظيف والمســـاعدات المعيشية، 
الفتـــًا بأن “الناس ال يامـــون مما هم 

فيه”.

الكثيـــر  “نتلقـــى  الـــذوادي  وأضـــاف 
مـــن طلبـــات المواطنين يوميـــًا، وهم 
بحاله من اليـــأس والحزن، خصوصا 
اإلســـكان والتوظيف، فلـــم يعد بيت 
بحرينـــي يخلـــو اليوم مـــن العاطلين 
عـــن العمـــل، كمـــا ان تكـــدس األســـر 
البحرينيـــة بشـــقق االيجـــار لفتـــرات 
طويلـــة لـــه األثر الســـلبي علـــى أفراد 

األسرة وعلى استقرارها”.
بـــدوره، أكـــد النائـــب إبراهيـــم خالـــد 
المزيـــد  تحقيـــق  أهميـــة  النفيعـــي 
مـــن التعـــاون المثمـــر ما بيـــن أعضاء 
خدمـــة  والبلـــدي  النيابـــي  المجلـــس 
للمواطنيـــن، موضحـــًا بـــأن التكامـــل 
مطلـــوب،  أمـــر  العمـــل  فـــي  بينهمـــا 
وبـــأن تفعيل مكاتب النـــواب لخدمة 
األهالي من أساس النجاح البرلماني.
وأوضـــح النفيعي أن مملكة البحرين 
ماضيـــة فـــي استشـــراف المســـتقبل، 
وفـــي تفعيل الدور الرقابي على أداء 
الوزارات والجهات الحكومية، ورفع 
مستوى الشـــفافية لألداء الحكومي، 
يتبعـــه صاحـــب  الـــذي  النهـــج  وهـــو 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولي العهد رئيس الوزراء، 
والذي يهتم النواب على تحقيقه في 

دوائرهم كواقع على األرض.

مكاتب النواب تغرق بطلبات 
المساعدات والتوظيف واإلسكان

local@albiladpress.com
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المنامة - مستشفى اإلرسالية

اإلرســـالية  مستشـــفى  حصـــل 
األمريكيـــة مـــرة أخـــرى علـــى أعلى 
الممنـــوح  االعتمـــاد  مـــن  مســـتوى 
مـــن الهيئـــة الوطنية لتنظيـــم المهن 
االعتمـــاد  وهـــو  )نهـــرا(  الصحيـــة 

الماسي.
تنظيـــم  فـــي  الهيئـــة  دور  يتمثـــل 
توفيـــر الرعاية الصحيـــة في مملكة 
البحرين والجديـــر بالذكرأن الرؤية 
االقتصاديـــة 2030 لمملكة البحرين 
للتطـــور  واضًحـــا  اتجاًهـــا  قدمـــت 
المســـتمر القتصاد المملكة وأشارت 
نظـــام  تنظيـــم  إلـــى  الحاجـــة  إلـــى 
الرعايـــة الصحيـــة بأكملـــه مـــن قبل 

منظمة صحية مستقلة.
 بعـــد المســـح الـــذي تضمـــن دراســـة 
المتبعـــة  واإلجـــراءات  السياســـات 
في المستشفى ، استحق مستشفى 

اإلرســـالية األمريكيـــة ، الـــذي يعود 
تاريخه إلـــى أكثر من 120 عاًما في 
مملكـــة البحريـــن ، لاحتفاظ بأعلى 
تصنيـــف تمنحـــه الهيئـــة ، والذي تم 
منحـــه للمستشـــفى ألول مـــرة فـــي 

عام 2017. 
وبهذه المناســـبة هنأت إدارة الهيئة 
الرئيس التنفيذي للشـــركات جورج 
التنفيـــذي  الرئيـــس  و    ، شـــيريان 
للمجموعات جوليا توفي، وموظفي 
مستشفى اإلرسالية األمريكية بهذا 

اإلنجاز.

“اإلرسالية” ينال االعتماد الماسي من “نهرا”

الجامعة العربية تبحث مقترحا بحرينيا بإنشاء مركز لألمن الغذائي
الخدمـــات  لجنـــة  رئيـــس  التقـــت 
رئيـــس  نائـــب  الشـــورى  بمجلـــس 
الشـــبكة البرلمانيـــة لألمـــن الغذائـــي 
فـــي أفريقيـــا والعالـــم العربـــي جهاد 
المســـاعد  العـــام  األميـــن  الفاضـــل، 
رئيس القطـــاع االقتصـــادي باألمانة 
العامة لجامعة الـــدول العربية كمال  
علـــي، حيـــث بحثـــا تبنـــي الجامعـــة 
اقتراح إنشـــاء المركـــز العربي لألمن 

الغذائي وتنفيذه.
وأشاد األمين العام المساعد باقتراح 
إنشـــاء المركز العربي لألمن الغذائي 
المقدم مـــن الفاضل، مؤكـــدًا اهتمام 
جامعة الدولة العربية بالمشـــروعات 
كفـــاءة  تعزيـــز  فـــي  تصـــب  التـــي 
النظـــم الغذائيـــة العربيـــة، وحرصـــه 
علـــى إحالـــة االقتـــراح إلـــى الجهات 

الجامعـــة  فـــي  المختصـــة  المعنيـــة 
لبحثه وإعـــداد الدراســـة التفصيلية 
أرض  علـــى  لتطبيقـــه  تمهيـــدًا  عنـــه 
الواقع، باعتبـــاره اقتراحًا يتناغم مع 
التوجه العالمي، ويتســـق مع الجهود 
التـــي ُتبـــذل فـــي الوطـــن العربي من 
منطلق تلمـــس األهمية البالغة لألمن 
الغذائـــي، وخصوصـــًا فـــي ظـــل مـــا 
تواجهـــه العديـــد من الـــدول العربية 
مـــن تحديـــات علـــى صعيـــد توافـــر 
واســـتدامة الغـــذاء فـــي ظل تفشـــي 

جائحة كوفيد 19.
مـــن جانبهـــا، أثنـــت  الفاضـــل علـــى 
الحرص واالهتمـــام الكبيرين اللذين 
العربيـــة  الـــدول  جامعـــة  أظهرتهمـــا 
ممثلـــة فـــي األميـــن العام المســـاعد، 
االقتـــراح  تفاصيـــل  علـــى  لاطـــاع 

وُســـبل تطبيقـــه، مؤكـــدًة  وأهدافـــه 
العربيـــة  الـــدول  جامعـــة  تبنـــي  أن 
يعكـــس  االقتـــراح  تطبيـــق  دراســـة 
مستوى العمل المشـــترك والمساعي 
الحثيثـــة التـــي تبذلهـــا الجامعة، من 
أجـــل تحقيـــق التكامـــل االقتصـــادي 
المؤسســـية  المعالجـــات  وإحـــداث 
دون  الحيلولـــة  أجـــل  مـــن  الفاعلـــة 
وتعزيـــز  غذائيـــة،  فجـــوة  إحـــداث 
االســـتقرار االجتماعـــي واالقتصادي 

واألمنـــي فـــي الوطن العربـــي ضمن 
أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الفاضل أن إنشـــاء المركز 
العربـــي لألمـــن الغذائـــي يهـــدف إلى 
توفير مخـــزون آمن مـــن الغذاء في 
ذلـــك  العربيـــة، ويشـــمل  الـــدول  كل 
الســـلع  ســـواء  الضروريـــة،  الســـلع 
الغذائيـــة أم غير الغذائية، بما يحقق 
االستدامة في توافر الغذاء والدواء 
لكل األفراد خصوصًا خال الظروف 
االســـتثنائية، مبينًة أن المركز يتبنى 
لألمـــن  عربيـــة  اســـتراتيجية  وضـــع 
الغذائي، والتنســـيق لتوفير مخزون 
آمـــن من الغـــذاء، مع خطـــة متكاملة 
للتعامل خـــال الطـــوارئ والظروف 
واألزمـــات، إلى جانب اعتماد أحدث 
التقنيـــات المتخصصـــة فـــي تعزيـــز 

اإلنتـــاج الغذائـــي، وإعـــداد البحـــوث 
والدراســـات المتخصصـــة فـــي هـــذا 
إنشـــاء  فكـــرة  ويرافـــق  المجـــال. 
المركـــز العربي لألمن الغذائي إجراء 

مراجعـــات قانونيـــة عبـــر المجالـــس 
إلصـــدار  العربيـــة،  التشـــريعية 
تشـــريعات حديثة تسهم في تنظيم 

وتحقيق األمن الغذائي عربيا.

القضيبية - مجلس الشورى

الفاضل:  خطة 
غذائية متكاملة 

للتعامل مع 
الطوارئ واألزمات

يجب أن تكون فحوصات “كورونا “ مجانية للمواطنين بالمطار
الدمســـتاني لــــ “البـــاد”: المفاجـــآت ترهـــق البحرينييـــن العائديـــن مـــن الخـــارج

فـــي  الدمســـتاني  أحمـــد  النائـــب  شـــدد 
تصريحات لـ “الباد” على أن جميع النواب 
مـــع  واحـــد  بصـــف  يقفـــون  والمســـؤولين 
الفريق الوطنـــي وتوجيهاته ويقفون معه 
فـــي أي خطوة يخطوها، والتي تصب في 
مصلحـــة وســـامة المواطنيـــن والوطـــن، 
والحفـــاظ  وصحتهـــم،  الجميـــع  وحمايـــة 
علـــى كافـــة المكاســـب والنجاحـــات التـــي 
حققهـــا الفريـــق الطبـــي الوطنـــي بقيـــادة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
الـــذي اســـتطاع بقيادته الحكيمـــة للفريق 
وتوجيهاتـــه مـــن بدايـــة جائحـــة كورونـــا 
ولحـــد اآلن أن يصـــب بمملكـــة البحريـــن 

ومواطنيهـــا والمقيمين على أرضها الى بر 
األمان والسامة.

وأكـــد الدمســـتاني، نحـــن مـــع التطعيمات 
موافقـــون  نحـــن  الفحوصـــات،  ومـــع 
لكـــن  الوطنـــي،  الفريـــق  مـــع  ومتفقـــون 
المفاجـــآت التي تظهر بيـــن لحظة ولحظة 
ترهـــق المواطـــن خصوصا من لديه أســـرة 
تتكـــون مـــن أكثـــر مـــن 7 أشـــخاص أثنـــاء 
عودتهم هم وأســـرهم من خـــارج المملكة، 
حيـــث يعـــاد فحصهـــم كمـــا هـــو مطلـــوب 
اآلن، ومـــا ســـيدفعونه سيشـــكل بالنســـبة 
لهم مكلف ماديا وصعب على األســـر التي 
قد تعاني بالعـــودة الى البحرين من بعض 
اإلجهـــاد المادي لترتيبات الســـفر ليفاجأوا 
بالرســـوم المكلفـــة مـــع مـــا ينتظرهـــم مـــن 
التـــزام آخر وهو عـــودة أبنائهـــم للمدارس 

ومصاريـــف العـــودة للمدارس وما نشـــكله 
من إرهاق مادي آخر لألسر.

وقـــال: نناشـــد وكلنـــا أمـــل وثقـــة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، اتخاذ ما يمكـــن اتخاذه وتوجيه 
الفريـــق الوطنـــي لتقديـــم الفحـــص مجانا 
داخـــل مطار البحريـــن للمواطن البحريني 

بالدرجة االولى قبل غيره.
مـــن  البـــد  مهمـــة  نقطـــة  هـــذه  أن  وبيـــن 
الحكومـــة أن ترعاهـــا “من هـــو معيل ومن 
هـــو مطعـــم أو أخـــذ الجرعـــة األولـــى” ال 
يعلـــم بالتوجيهـــات والتغيرات وهو خارج 
البحريـــن، مردفـــا أننا نحـــن حريصون كل 
الحـــرص على دعم المواطن الســـيما الذي 
لديـــه عائلـــة كبيـــرة وأطفـــال وهـــم خارج 
مملكـــة البحرين وهم فـــي طريق عودتهم 

لوطنهم الغالي.
وأشـــار الدمســـتاني، ولعـــل الشـــيء اآلخر 
والذي ال يقل أهمية وهو أن مكاتب السفر 
الذيـــن  المواطنيـــن  وغالبيـــة  والســـياحة 
يريدون لســـفر والســـياحة عنـــد معرفتهم 
لهـــذه األســـعار ســـوف يتراجعون، مشـــيرا 
إلـــى أن تراجـــع المســـافرين فـــي الخـــارج 
لتضـــرر  ســـيؤدي  للبحريـــن  الســـفر  عـــن 
قطاع مهم وهو قطاع الســـياحة والســـفر، 
خصوصـــا أن دوال كثيرة مجـــاورة لوطننا 
رفعـــت العديـــد مـــن القيـــود واإلجـــراءات 
لمنح الســـياح فرصة تنافسية الختيارهم 
للزيـــارة والســـياحة بعـــد مرحلـــة طويلـــة 
عانى منها قطاع الســـفر والسياحة بسبب 
ظال جائحة كورونا ومنع الســـفر الدولي 

والعالمي.

بيــوت مدينــة عيســى ... حالتهــا ال تســر
المدينـــة النموذجيـــة األولـــى فـــي الخليـــج تشـــكو اإلهمـــال والتصـــدع

مدينـــة عيســـى العريقـــة، مدينـــة العظمـــاء كمـــا يحب أن 
يوســـمها أهاليهـــا، ومـــن يحبها ويحـــب زياراتهـــا، المدينة 
النموذجيـــة األولى في الخليج العربي والتي تحمل اســـم 
الراحـــل الكبير األمير عيســـى بن ســـلمان آل خليفة طيب 
هللا ثـــراه، والتـــي بـــدأت بهـــا البحرين مرحلـــة جديدة من 
النهضـــة والبنـــاء والعمـــران الجديـــد، ال تـــزال علـــى حالها 
القديـــم والمتجـــدد. فالمدينـــة  وعاوة علـــى الحال الرث 
للعديـــد من شـــوارعها وارصفتها التي تعانـــي األمرين من 
التصـــدع والتهالك، وغيـــاب قنوات صرف ميـــاه األمطار، 
رصـــدت عدســـة “البـــاد” األهمـــال الـــذي طـــال مســـاكنها 
العريقـــة والقديمـــة والتـــي تمثـــل إحدى مراحـــل التحول 
الحديثة للبحرين. وتأخـــذ بيوتها القديمة الطابع التراثي 
الـــذي يميز العمران البحريني األصيل، ولكنها وبالرغم من 
ذلـــك اهملت كغيرهـــا من مرافق مدينـــة العظماء، وتركت 

تصارع الريح والغبرة، والهجران من أهاليها.
وتتســـاءل عبـــر “البـــاد”، قائا “هل ســـتظل بيـــوت مدينة 
عيســـى العريقـــة علـــى حالها؟ أم أننا ســـنرى لفته رســـميه 
الحتضانهـــا ولترميمهـــا وللمحافظـــة عليهـــا واســـتماكها 

أسوة ببيوت المحرق التراثية وغيرها؟”.
مـــن جهته، قال عضو مجلس بلدي الجنوبية والممثل عن 

عـــدد مـــن المجمعات الســـكنية فـــي مدينة عيســـى ما هللا 
لشاهين لمندوب الصحيفة ان “تحركنا على هذا الموضوع 
بالتعاون مع الجهاز التنفيذي والمحافظة الجنوبية وذلك 
الســـتماك بيـــت قديم في شـــارع بغداد والـــذي يعتبر من 
البيـــوت األولـــى الذي تأسســـت عليها مدينة عيســـى، وما 
يميـــزه هـــو محافظته علـــى التصميم األولـــي ويطل على 
الشارع، على أن تتم صيانته وتحويله الى متحف مصغر 
يجســـد المقتنيات والصـــور القديمة والتـــي تعكس ثقافة 

مدينة عيسى القديمة.
وأضـــاف مـــال هللا” ان المحافظـــة علـــى التاريـــخ القديـــم 

لمدينة عيسى أمر جميل ومطلوب، وان استماك البيوت 
القديمـــة وإعـــادة ترميمهـــا واالســـتفادة منهـــا لمواطنيـــن 
آخرين، سيكون أمر جيد، شريطة المحافظة على هويتها 
القديمة والعريقة، فهي بنهاية المطاف ارث يهم الجميع”.
واضاف”هنالـــك بيـــوت قديمـــة بـــا ورثـــة ومتروكة على 
حالهـــا، وهنالـــك بيوت أخرى أبدى ماكهـــا عدم ممانعتهم 
أمـــر جيـــد  مـــن قبـــل وزارة اإلســـكان، وهـــو  اســـتماكها 
ألصحـــاب الطلبات االســـكانية القديمـــة والتي نزحت الى 

مناطق أخرى بسبب غياب المشاريع االسكانية”.

1145 مخالفة إسكان بالمحرق وأحكام بحق 180 وحدة
ـــكلة ـــن المش ـــج 80 % م ـــدة يعال ـــتراطات الجدي ـــاد االش ـــي: اعتم المرباط

كشف مدير عام بلدية المحرق إبراهيم 
فـــي  المخالفـــات  مجمـــوع  أن  الجـــودر 
المشـــاريع اإلسكانية المرصودة من قبل 
البلديـــة فـــي نطـــاق محافظـــة المحـــرق 
بلغت 1145 مخالفـــة، موزعة على 338 
مخالفـــة بقالـــي، و101 مخالفة بشـــرق 
الحد، و123 مخالفة بالدير وســـماهيج، 
و100 مخالفـــة بالمحرق، و353 مخالفة 

بالبسيتين، و130 مخالفة بعراد.
وأشـــار فـــي رده علـــى ســـؤال لمجلـــس 
بلـــدي المحـــرق إلى أنـــه تـــم إحالة 225 
مخالفـــة منهـــا علـــى الجهـــات القانونية، 
فيمـــا صدرت أحكام بحـــق 180 مخالفة 
منهـــا. مـــن جهتـــه، عبـــر رئيـــس مجلس 

عـــن  المرباطـــي  غـــازي  المحـــرق  بلـــدي 
أســـفه مـــن تأخر اعتماد وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
التعديات الجديدة على االشـــتراطات 

المناطـــق  فـــي  للتعميـــر  التنظيميـــة 
اإلسكانية.

ولفت إلى أن البلديات ما زالت مستمرة 
فـــي تحريـــر المخالفـــات فـــي المشـــاريع 

الجهـــات  علـــى  وإحالتهـــا  اإلســـكانية، 
القانونية، وإصدار األحكام بشـــأنها، في 
الوقـــت الذي عالجت فيه االشـــتراطات 
الجديـــدة أكثر من 80 إلى 90 في المائة 
مـــن تلك المخالفات، وما سيســـاهم فيه 
التعجيـــل فـــي اعتمادهـــا مـــن تصحيح 
تلـــك  فـــي  المخالفـــات  أغلـــب  أوضـــاع 

المشاريع السكنية.
ووزارة  البلديـــة  المجلـــس  إن  وقـــال 
اإلســـكان إلى جانـــب اللجنة المشـــتركة 
بين اإلســـكان وشـــؤون البلديات انتهوا 
مـــن تقديـــم مرئياتهـــم علـــى التعديات 
المقترحـــة والتوافـــق بشـــأنها، وأنـــه لـــم 
يتبق عليها ســـوى اعتماد وزير األشغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 

لتصبح قراراتها نافذة.

إبراهيم الجودر  غازي المرباطي 

سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية
ضرورة تعزيز 

التعاون النيابي 
البلدين لخدمة 

المواطنين

إبراهيم النهام

بدور المالكي
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رصدت عدسة “البالد” ظهر أمس 
مواطنـــا مـــن ذوي االحتياجـــات 
كرســـيه  يدفـــع  وهـــو  الخاصـــة، 
المتحرك بصعوبـــة بالغة وإجهاد 
لمســـافة بعيدة، وبموقف لمجمع 
تجاري كبير بالمنامة، لكي يصل 
إلـــى المدخل الزجاجـــي، بعد أن 
تعثر على مرافقه الحصول على 

موقف قريب. 
ذوي  أصحـــاب  ويعانـــي 
باســـتمرار  الخاصة  االحتياجات 
مـــن اشـــكال احتـــكار األصحـــاء 
للمواقـــف المخصصـــة لهـــم فـــي 
والتـــي  التجاريـــة  المجمعـــات 
مـــن  وقريبـــة  محـــدودة  تكـــون 
المداخـــل الزجاجيـــة،  لتســـهيل 

حركتهم ومراعاة لظروفهم.
َويقـــف الكثيـــر من رجـــال األمن 

فـــي المجمعـــات بال حـــراك قبالة 
هذه الممارسات الخاطئة والتي 
تمثـــل تعديـــا علـــى فئـــة تعانـــي 
العجز والمرض، خصوصا حينما 
يتـــم احتـــكار هـــذه المواقف في 
ظل وجـــود مواقف كثيرة أخرى 

فارغه. 
وسبق لـ “البالد” أن تطرقت لهذا 
الموضـــوع مـــرات عـــدة، ولكن ال 

حياة لمن تنادي.

بسبب احتكار 
األصحاء للمواقف 
المخصصة لذوي 
االحتياجات الخاصة

مـــخ  أمـــراض  قالـــت استشـــاري 
وأعصـــاب فاطمـــة عبـــدهللا فـــي 
نعـــود”  “بكـــم  لبرنامـــج  حديثهـــا 
والـــذي يبثـــه تلفزيـــون البحرين 
بأن مـــن أهم األعـــراض للمصاب 
بفيـــروس كورونـــا هـــي اإلرهاق 

والصداع والتعب.
هـــذه  بـــأن  عبـــدهللا  وأوضحـــت 
األعـــراض ترتبـــط بالحالـــة التي 
بالفيـــروس،  اإلصابـــة  واكبـــت 
قائلة “قد تكون التهابا ســـحائيا، 
ومنهـــا صـــداع وتقيـــؤ وارتفـــاع 
بدرجة الحرارة، وألم في الرقبة، 
األمـــر  يرتبـــط  أن  وباإلمـــكان 

بالتجلطات التي عادة ما تصيب 
أو  الرباعـــي  كالشـــلل  المرضـــى، 
النصفـــي أو عـــدم القـــدرة علـــى 
الـــكالم، أو عـــدم االتـــزان، وعليه 
فهـــو يعتمـــد علـــى المـــكان الذي 
تأثـــر بـــه الجهـــاز العصبـــي. ومن 
مـــع  رأيناهـــا  التـــي  المشـــاهدات 
بدايـــة الجائحـــة بـــأن الكثير من 
الشـــم  حاســـة  فقـــدوا  المرضـــى 
كانـــوا  منهـــم  والتـــذوق، وجـــزء 
يتعرضوا لاللتهابات التي تصيب 
األطـــراف العصبيـــة، كضعف في 
األرجل واليدين، بســـبب التهاب 

األطراف العصبية”.

“المكورنين” عرضة لاللتهابات

local@albiladpress.com
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مواطن يتحرك بصعوبة على كرسيه 
المتحرك للوصول لمدخل مجمع تجاري

تخصيــص 16 موظفــا إلنجــاز معامـالت غيــر البحرينييــن
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  عقبـــت 
اإللكترونية على الموضوع المنشـــور في 
صحيفـــة )البـــالد( يوم الخميـــس الموافق 
26 أغســـطس 2021، تحـــت عنوان “تأخر 
لشـــهرين..  الشـــخصية  البطاقـــة  صـــدور 
مخلصـــون للبـــالد: تأخـــر المواعيد وعدم 
وجـــود عدد كاٍف مـــن الموظفين أثر على 
عملنا ورزقنا”. وفيما يلي نص الرد كامال:

 بداية تعرب الهيئة عن شـــكرها لصحيفة 
البالد علـــى اهتمامها وحرصهـــا على نقل 
مالحظات الجمهور، والمساهمة معها في 
تعزيـــز التواصـــل مـــع جميع العمـــالء، كما 
تثمن وتشكر كافة المواطنين والمقيمين 
مـــن مالحظـــات  مـــا يقدمونـــه  علـــى كل 
ومقترحات تســـهم في تطويـــر الخدمات 

اإللكترونية التي تقدمها لهم.
أمـــا بعـــد فتـــود أن تؤكـــد بأنها قـــد عملت 

علـــى توفير مختلف الخدمـــات إلكترونيا 
للمواطنيـــن والمقيمين، كمـــا ضاعفت من 
عمليـــة التحـــول الرقمي خـــالل الجائحة، 
وهـــو ما أســـهم فـــي زيـــادة إجمالـــي عدد 
الخدمـــات اإللكترونيـــة المقدمـــة، لتصـــل 
إلكترونيـــة  500 خدمـــة  مـــن  أكثـــر  إلـــى 
شـــملت خدمات بطاقـــة الهوية وتحديث 
العناويـــن والســـجالت المدينـــة، وتوفيـــر 
أجهزة منصات الخدمة الذاتية المطورة.

كمـــا تشـــير إلـــى أن الفتـــرة الحاليـــة قـــد 
شـــهدت زيادة في عـــدد الطلبـــات، تزامنا 
بطاقـــة  بيانـــات  لتحديـــث  الحاجـــة  مـــع 
الهويـــة للحصول على خدمـــات حكومية 
متنوعة أبرزها نقل الطلبة بين المدارس، 
المضـــادة  التطعيمـــات  علـــى  والحصـــول 
لفايروس كورنـــا )كوفيد - 19(، لذلك فقد 
حرصت الهيئة على زيادة خدمات بطاقة 
الهويـــة اإللكترونية عبـــر البوابة الوطنية 

لمملكة البحرين bahrain.bh، والخدمات 
تحديـــث  خدمـــات  مثـــل  لهـــا،  الداعمـــة 
المســـار  وتوفيـــر  إلكترونيـــا،  البيانـــات 
الســـريع وتوفيـــر خدمـــات بطاقـــة الهوية 
عبـــر منصـــات الخدمـــة الذاتيـــة بمركـــزي 
خدمـــات بطاقـــة الهويـــة بمدينـــة عيســـى 
ومجمع سيف المحرق وفي ميناء سلمان 
، وذلـــك بهـــدف إنجـــاز الخدمـــات حســـب 
الوقـــت المناســـب للعمالء والتـــي أتاحت 
لهـــم إمكانيـــة إنجـــاز معامالتهـــم بصـــورة 

موعـــد  ألخـــذ  الحاجـــة  دون  شـــخصية 
مســـبق أو طلـــب مســـاعدة مـــن مقدمـــي 
الخدمة  ومن الخدمات التي توفرها هذه 
المنصـــات تحديث بيانـــات بطاقة الهوية 
مثل تحديث العناوين ، والوظيفة وجواز 

السفر وتحديث بيانت الكفيل واإلقامة.
وفي ذات الســـياق، أشارت الهيئة إلى أن 
االحصائيات المسجلة لديها تؤكد نجاحها 
وإنجـــاز مختلـــف  تقديـــم  مواصلـــة  فـــي 
معامـــالت بطاقـــة الهويـــة إذ أنجـــزت منذ 
يناير وحتى أغســـطس مـــن العام الحالي، 
241,440 معاملة لبطاقة الهوية، بما فيها 
و1,620  إلكترونيـــة،  معاملـــة   142,288

معاملة لكبار السن.
وباإلشـــارة إلى ما ورد في الشكوى بشأن 
عدم إتمام المعامالت لنقص المستندات، 
توضـــح الهيئة أن غالب هـــذه المعامالت، 
ترتبط بوثائق وإقـــرارات مفقودة أو غير 

أو  توفيرهـــا  يتطلـــب  والتـــي  مســـتكلمة 
تحديثها التواصل مـــع جهات أخرى ذات 
العالقـــة، حيث يتـــم إيضاح المســـتندات 
عـــن  االســـتعالم  خـــالل  مـــن  المطلوبـــة 
الخدمـــة، كمـــا أن الهيئـــة ترســـل لصاحب 
اإللكترونـــي  البريـــد  خـــالل  مـــن  الطلـــب 
ID@iga.gov.bh إيضاحـــا تفصيـــال تذكر 
فيه المســـتندات الـــالزم توفيرهـــا إلنجاز 

المعاملة على أكمل وجه.
تقديـــم  علـــى  حرصهـــا  الهيئـــة  واكـــدت 
الفئـــات  لكافـــة  ـــال  فعَّ بشـــكل  خدماتهـــا 
المســـتفيدة، ولذلـــك فقـــد خصصـــت أحد 
مســـارات مركـــز خدمـــات بطاقـــة الهويـــة 
لتقديـــم الخدمـــة لكبـــار الســـن وأصحاب 
لحجـــز  الحاجـــة  دون  اإلعاقـــة،  ذوي 
موعد مســـبق، وبما يتماشـــى مع المعايير 
وتلتـــف  الخدمـــة.  لمراكـــز  المتطـــورة 
الهيئـــة عنايتكـــم إلـــى أن مـــا ذكـــر بشـــأن 

وجـــود موظف واحـــد فقط، أمـــر عاٍر من 
الصحـــة، إذ يعمـــل في المكاتـــب األمامية 
بمركـــز خدمات بطاقة الهويـــة في مدينة 
عيســـى 10 موظفيـــن مخصصيـــن لــ غير 
البحرينييـــن فقـــط، فيما يعمـــل 6 آخرون 
بفـــرع هيئـــة تنظيم ســـوق العمـــل بميناء 
سلمان وهم مخصصون إلنجاز معامالت 
غير البحرينيين أيضا. ختاما تجدد هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية دعوتها 
إلى الجميع بضرورة االقبال واالســـتفادة 
من كافـــة الخدمـــات اإللكترونية المتاحة 
عبـــر قنوات الهيئة اإللكترونية، والمبادرة 
بتقديـــم مالحظاتهم ومقترحاتهم بشـــأن 
الوطنـــي  النظـــام  عبـــر  الخدمـــات  هـــذه 
للمقترحـــات والشـــكاوى “تواصـــل” علـــى 
bahrain.bh/tawasul، أو عبـــر التطبيـــق 
مـــن  أو   bahrain.bh/apps اإللكترونـــي 

خالل االتصال على 80008001.

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

الحكومة اإللكترونية لـ 
“البالد”: استكمال ربع 

مليون معاملة لبطاقة 
الهوية خالل 7 أشهر

تناقص فاعلية اللقاحات لنسب تصل إلى 67 %
العامـــة  الصحـــة  استشـــاري  شـــددت 
والوبائيـــات بســـمة الصفار فـــي حديثها 
يبثـــه  والـــذي  نعـــود”  “بكـــم  لبرنامـــج 
تلفزيـــون البحريـــن علـــى أن وباالعتماد 
المســـتجدة  العالميـــة  الدراســـات  علـــى 
حـــول لقاح كوفيد 19، فقـــد أكد الفريق 
كورونـــا  لفايـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
بأهميـــة أخذ الجرعة المنشـــطة، بســـبب 
تناقـــص األجســـام المضـــادة بعـــد مرور 
فترة زمنية مـــن أخذ اللقاحات الخاصة 

بكوفيد 19.

وأضافـــت الصفار” أشـــارت دراســـة في 
المملكـــة المتحدة الى أن هنالك تناقص 
في نســـبة االجســـام المضادة واالصابة 
بكوفيد بعد أخذ اللقاحات الالزمة، منها 
لقـــاح فايـــزر يوينتيـــك حيـــث تناقصت 

نسبة الفعالية لها من 88 الى 74 %”.
وتزيـــد” وأيضـــا لقـــاح أكســـفورد والذي 
تناقصـــت فعاليتـــه مـــن 77 الـــى 67 % 
ممـــا يؤكد أخذ الجرعات المنشـــطة بعد 
مرور فترة تتراوح ما بين خمسة وستة 

بسمة الصفارشهور”.

ممشــى “الكنكــري” بالبسيتيـن علـى حالـه
”^“ ــه  ــ ــرت ــ ــش ــ ن ــا  ــ ــ م ــى  ــ ــل ــ ع ــر  ــ ــهـ ــ أشـ  7 مـــــــــرور  ــد  ــ ــع ــ ب

بعــد 7 أشــهر كاملــة ممــا نشــرته “البــاد” عــن الممشــى الــذي دشــنته بلديــة 
المحرق في مجمع 221 بالبســيتين والذي وســمته الصحيفة بناء على أقوال 

المواطنين بـ”ممشى الكنكري” ال يزال الممشى المذكور على حاله، كما هو.

وقام مندوب الصحيفة أخيرا، بزيارة 
الممشـــى للوقـــوف على المســـتجدات 
الجديـــدة لـــه والتـــي لـــم تتغيـــر قيـــد 
شـــعره، منها بقاء الكنكـــري على حاله 
الســـابق، وعـــدم وجود ســـياج يحول 
العمومـــي  والشـــارع  الممشـــى  دون 
السريع والذي ال يبعد عنه سوى أمتار 
قليلـــة، ممثالً بذلك خطورة بالغة على 
األطفـــال، باإلضافة الى شـــح األلعاب 

والمكمالت الترفيهية األخرى.
ولقد قامت البلدية بمد فرشـــة طويلة 
مـــن العشـــب الصناعـــي علـــى جانـــب 
غيـــر  تجميليـــة  بصـــورة  الممشـــى، 

مجديـــة، حيـــث قـــال مواطنـــون مـــن 
أهالـــي المنطقـــة بأنها حلـــول ترقيعية 
غريبـــة وال معنـــى لهـــا، وال هـــدف وال 

نتيجة.
وكانت الصحيفة قد نشرت في بداية 
يناير من العـــام الحالي تقريرا مصورا 
وموسعا عن الممشـــى المذكور، حيث 
شـــبكات  فـــي  واضـــح  تفاعـــالً  القـــى 
التواصـــل االجتماعي من قبل جمهور 
المتابعيـــن، والذين تحدثوا عن أهمية 
وجود آلية واضحة ومنظمة ومتسقة 
فيمـــا بينها بإنشـــاء المماشـــي، واألهم 

توفير السالمة واألمن بها.

اختناق الهايوي بالسيارات يعود من جديد
شـــهد الهايـــوي منذ الصبـــاح الباكر 
اختناقـــا  المنامـــة،  باتجـــاه  أمـــس 
امتـــد  الســـيارات  مـــن  طويـــال 
لمسافات طويلة، جعل من حركتها 

بطيئة للغاية.
هايـــوي  للذاكـــرة  الصـــور  وتعيـــد 
اليومـــي صباحـــا ومســـاء بفترة ما 
قبـــل الجائحـــة، خصوصـــا بفترتي 
الذهاب والخروج من العمل والتي 

تجعل الحركة به ال تطاق.
وتشهد اآلن شوارع البحرين عودة 
شـــبه طبيعيـــة لألوضـــاع المألوفة 
إجـــراءات  تخفيـــف  مـــع  للحيـــاه، 
اإلغـــالق بشـــكل كبيـــر، وانخفاض 

نسبة اإلصابات بفيروس كورونا.

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام



أعلــن الفريــق الوطنــي الطبــي للتصدي لفيــروس كورونا )كوفيد - 19( بعــد موافقة اللجنة التنســيقية وبناًء على آخر 
المســتجدات والمعطيــات، فقــد تقرر تحديــث بروتوكول الجرعة المنشــطة للمتطعمين المتعافيــن، بحيث يمكن لهذه 

الفئة أخذ الجرعة المنشطة بعد 12 شهرا من تاريخ اإلصابة بالفيروس.

وأكـــد الفريـــق الوطنـــي الطبي بأن 
كل القـــرارات المتخـــذة بخصوص 
التطعيمـــات والجرعات المنشـــطة 
المســـتجدات  آلخـــر  وفقـــًا  تأتـــي 
والدراســـات التـــي تتـــم مـــن قبـــل 

المعنيين في لجنة التطعيمات إلى 
جانب آخر الدراســـات العالمية في 

هذا الشأن.
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وأشـــاد 
يبديهـــا  التـــي  المســـؤولة  بالـــروح 

الجميـــع ألخـــذ جرعـــات التطعيـــم 
المقررة لهم أو الجرعات المنشطة 
للفئـــات المؤهلـــة وأثـــر ذلـــك فـــي 
المنشـــود  التحصيـــن  تحقيـــق 
تعزيـــز  فـــي  واإلســـهام  للمجتمـــع 

جائحـــة  مـــع  التعامـــل  مســـارات 
جميـــع  داعيـــًا  كورونـــا،  فيـــروس 
مـــن لم يأخـــذ التطعيـــم حتى اآلن 
للمبادرة للتسجيل وأخذ التطعيم، 
والفئـــات المؤهلة مـــن المتطعمين 
للمبـــادرة ألخـــذ الجرعة المنشـــطة 
من أجل التغلب على هذه الجائحة 
المنشـــود  للهـــدف  والوصـــول 

وتحقيق المناعة المجتمعية.

المنامة - بنا

أخذ الجرعة المنشطة بعد 12 شهراً من اإلصابة بالفيروس
الفريق الوطني يعلن تحديث بروتوكول التطعيمات للمتعافين

“البحرين والكويت” يفّعل “BBKPLUS” بمجمعه في البديع
ــة ــاع ــس ــر عــلــى مـــــدار ال ــس ــي ــح إنـــجـــاز الـــمـــعـــامـــات ب ــي ــت ــة الــرقــمــيــة ت ــق ــط ــن ــم ال

أعلــن بنــك البحريــن والكويــت، البنــك الرائد في مجــال الخدمــات المصرفية لألفراد والمؤسســات فــي البحرين، أنه 
أضــاف المجمــع المالــي فــي البديــع إلــى قائمــة الفــروع الرقميــة “BBKPLUS” ليتيــح لعمالئــه إجــراء مجموعــة مــن 

المعامالت المصرفية المعززة للخدمة الذاتية على مدار الساعة بسهولة وأمان. 

الفـــروع  فـــي  التوســـع  هـــذا  ويعـــد 
ليشـــمل   ”BBKPLUS“ الرقميـــة 
مجمعـــات البنـــك الماليـــة جـــزًءا مـــن 
اســـتراتيجيته الهادفـــة نحـــو رقمنـــة 
خدماتـــه المصرفيـــة لتزويـــد العمالء 
بتجربـــة مصرفيـــة فريدة عبـــر جميع 
القنـــوات المصرفية للبنـــك. يأتي هذا 
BBKP� “التفعيـــل للمنطقـــة الرقميـــة 

LUS” فـــي المجمع المالـــي في البديع 
بعـــد اإلطالق الناجح لفروعه الرقمية 
ذاتيـــة الخدمـــة فـــي مجمـــع البحرين 
ســـيتي ســـنتر فـــي أوائل عـــام 2020 

تاله مفهوم فريد للفرع الرقمي داخل 
مجمـــع تـــاال بـــالزا المالي فـــي فبراير 
2021 وأخيرا فرع “BBKPLUS” في 
مشروع الليوان في الهملة في يونيو 

 .2021
وبمناســـبة إطالق هذا الفـــرع الرقمي 
الجديـــد، صـــرح المديـــر العـــام لقســـم 
الخدمـــات المصرفية لألفراد في بنك 
البحرين والكويت عادل ســـالم “نحن 
نفخـــر أن نســـاهم بفاعلية فـــي قيادة 
مســـتقبل القطاع المصرفـــي تدريجًيا 
المصرفيـــة،  الخدمـــات  رقمنـــة  نحـــو 

ويســـعدنا توســـيع نطـــاق تقديم هذه 
الخدمـــات لتشـــمل مجمعاتنـــا المالية 
ممـــا يجعلها أقرب من أي وقت مضى 
لعمالئنا حيث سيتم تقديم مجموعة 
الرقميـــة  الخدمـــات  مـــن  واســـعة 
الخدمـــات  إلـــى  إضافـــة  المتقدمـــة، 

المتوافرة في المجمع المالي”. 
وأوضح ســـالم أن هـــذا الفرع يحتوي 
اآلن علـــى منطقـــة رقميـــة متكاملـــة 
للخدمة الذاتية تتيح للعمالء إمكانية 
إنجـــاز معامالتهـــم المصرفية بشـــكل 
يسير وفعال على مدار الساعة، طيلة 

أيـــام األســـبوع عبر جهاز صـــراف آلي 
ذكي يوفر خدمة السحوبات واإليداع 
النقـــدي الفـــوري، وجهـــاز صـــراف آلي 
مصمـــم خصوًصـــا للزبائـــن مـــن ذوي 
االحتياجـــات الخاصة، جهـــاز صراف 

آلي للســـيارات، وجهـــاز إيداع لألفراد 
والمؤسســـات وجهاز إيداع مخصص 
للشـــركات لعمليـــات اإليـــداع النقـــدي 
والعمالت المعدنية وإيداع الشـــيكات 
ذات المبالـــغ الكبيـــرة، وجهاز اإلصدار 
الفـــوري لبطاقات الخصـــم الذي يوفر 
مجموعـــة من الخدمات مثل اإلصدار 
الفـــوري لبطاقـــات الخصـــم الجديـــدة 

وتجديد بطاقة الخصم واالســـتبدال 
وجهـــاز إصدار الكشـــوفات المصرفية 
طباعـــة  مـــن  العميـــل  يمكـــن  الـــذي 
كشـــوفات الحسابات المصدقة بشكل 
فـــوري، باإلضافة إلى جهـــاز الصراف 
التفاعلـــي الـــذي يســـاعد العمـــالء في 
عبـــر  المصرفيـــة  المعامـــالت  إجـــراء 

استخدام تقنية الصوت والصورة. 
يذكـــر أن هذه اإلضافة لشـــبكة فروع 
“BBKPLUS” هـــي مـــن بيـــن العديـــد 
مـــن المبـــادرات التـــي اطلقهـــا البنـــك 
نحو رقمنة خدماته المصرفيةعموما 
وتعد ضمن سلســـلة من التحســـينات 
لقنواتـــه. ومـــن المقـــرر أيًضـــا افتتاح 
فـــرع جديد لــــ “BBKPLUS” في ديار 

المحرق بحلول نهاية العام 2021.
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عادل سالم

افتتاح فرع جديد 
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في ديار المحرق 
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تطويـــر مهــارات إلقــاء 170 خطيًبــا مـن الطائفتيـن
والمعاهـــد  البحـــوث  قســـم  نظـــم 
إلدارة  التابـــع  الدعويـــة  والمراكـــز 
العـــدل  بـــوزارة  الدينيـــة  الشـــؤون 
واألوقـــاف،  اإلســـالمية  والشـــؤون 
بتطويـــر  يعنـــى  تدريبًيـــا  برنامًجـــا 
مهـــارات اإللقاء، وأثرهـــا في الوعظ 
واإلرشـــاد، مـــن تقديم محمـــود آدم، 
والـــذي تناول حزمة من األمور التي 
ينبغي للداعية العناية بها؛ لما لها من 
تأثير لدى المتلقين، وتركزت الدورة 
المهـــارات  تطويـــر  مفاتيـــح  علـــى 

اللغوية لدى الدعاة.
ويأتـــي تنظيـــم هـــذا البرنامج ضمن 

والتـــي  للـــوزارة  الســـنوية  الخطـــط 
تســـتهدف إلى رفع كفـــاءة العاملين 
واالرشـــاد،  الوعـــظ  مجـــاالت  فـــي 
االســـتراتيجية  ألهدافهـــا  وتفعيـــاًل 
في رفع مســـتوى الوعي اإلســـالمي 
للمجتمع، وذلك عبر تطوير ومتابعة 
تنفيـــذ البرامـــج التدريبيـــة المتعلقة 

بتحديث لغة الخطاب الديني.
التدريبـــي  البرنامـــج  فـــي  وشـــارك 
170 خطيًبـــا وواعًظـــا مـــن إدارتـــي 
والجعفريـــة،  الســـنية  األوقـــاف 
وكمـــا تطـــرق المحاضـــر إلـــى أهمية 
اللغـــة والفصاحـــة والبالغـــة للواعظ 

تجويـــد  ومهـــارة  والخطيـــب، 
وتالوتـــه  وحفظـــه  الكريـــم  القـــرآن 
وتدبـــره وحفـــظ النصـــوص النبوية 
مهـــارات  إلـــى  باإلضافـــة  الشـــريفة، 
وقـــراءة  البليغـــة  الخطـــب  قـــراءة 
الشـــعر العربـــي واإللقـــاء، فضالً عن 

ضرورة إلمام الواعظ بقواعد النحو 
والصـــرف، وقواعد البالغـــة، وعلوم 
المعاجـــم، وســـبل معالجـــة األخطاء 

اللغوية الشائعة.
الدينيـــة  الشـــؤون  إدارة  وتؤكـــد 
البرامـــج  تنظيـــم  فـــي  اســـتمرارها 
التعليميـــة  واألنشـــطة  التدريبيـــة 
بهدف دعم وتعزيـــز كفاءة العاملين 
فـــي مجـــاالت الوعظ واالرشـــاد، بما 
يعـــود بالنفـــع واألثـــر اإليجابي على 
المجتمـــع وبما يســـاهم فـــي تحقيق 
األهـــداف والخطـــط االســـتراتيجية 

للوزارة في هذا الشأن.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

شملت قراءة 
الشعر العربي 

واإللمام بالقواعد 
واألخطاء الشائعة

صورة بث برنامج المفاتيح العشرة للواعظ البل يغ

المعراج: مستقبل الوظائف المالية سيقتصر على االقتصاد الرقمي
ــبـــحـــريـــن ــة الـ ــ ــع ــ ــام ــ ــي ج ــ ــج ــ ــري ــ ــزي” مـــــن خ ــ ــ ــرك ــ ــ ــم ــ ــ ــي “ال ــ ــف ــ ــوظ ــ ــم م ــظـ ــعـ مـ

قـــال رئيس جامعة البحرين رياض حمزة: 
“إن معـــرض المهـــن الذي تنظمـــه الجامعة 
ســـنويًا يعدُّ فرصة مواتية لطلبة الجامعة، 
ليعربـــوا عـــن اســـتعدادهم لالنخـــراط في 

أسواق العمل بكل ثقة واقتدار”.
خـــالل  ألقاهـــا  كلمـــة  فـــي  حمـــزة،  وقـــال 
افتتاحـــه فعاليـــات معـــرض المهن مســـاء 
االثنين على منصة ما يكروســـوفت تيمز، 
الذي شـــارك فيه محافظ مصرف البحرين 
المركزي بصفة ضيف شـــرف: “إن من أهم 
الفعاليـــات التـــي تحرص جامعـــة البحرين 
الفعاليـــات  هـــي  ســـنويًا،  تنظيمهـــا  علـــى 
التي تتشـــارك فيهـــا مع المجتمـــع خبراتها 
وتجاربهـــا، وإنَّ أهـــم هـــذه الفعاليـــات هي 
فعاليـــة معرض المهن، هـــذه الفعالية التي 
حرصـــت الجامعة على إقامتهـــا منذ العام 
1999م، واســـتفاد منها اآلالف من الطلبة، 
لألعمـــال  مثاليـــة  منصـــة  لهـــم  هيـــأت  إذ 
المتنوعـــة التي تزخر بهـــا مملكة البحرين، 

الخـــاص،  أم  العـــام  القطـــاع  مـــن  ســـواء 
وسواء من مؤسسات محلية أم عالمية”.

ومن جانبه، قال محافظ مصرف البحرين 
معظـــم  “إن  المعـــراج:  رشـــيد  المركـــزي 
موظفـــي مصـــرف البحريـــن المركـــزي هم 
مـــن خريجـــي جامعـــة البحريـــن، إضافـــة 
إلـــى أن أغلـــب الذيـــن يشـــغلون الوظائف 
اإلداريـــة مـــن مراقـــب وما فوق هـــم ايضًا 
من خريجـــي الجامعة، وأنـــا أفتخر وأعتز 
بوجـــود هـــذا العـــدد الكبيـــر مـــن خريجـــي 
الجامعـــة، الذيـــن يشـــاركونني مســـؤولية 
العمـــل فـــي المصـــرف، ويـــدل هـــذا علـــى 
المستوى العالي لكفاءة خريجي الجامعة، 
الذي تشـــكر عليـــه إدارة الجامعة لتحقيق 

هذا المستوى من التميز”.
المالـــي  القطـــاع  “إن  المعـــراج  وأضـــاف 
يشـــكل نحـــو 17 % مـــن الناتـــج المحلـــي 
اإلجمالـــي، ويعـــد ثانـــي أكبـــر قطـــاع مـــن 
حيـــث المســـاهمة فـــي االقتصـــاد الوطني 

بعـــد القطاع النفطـــي، ويلعـــب دورًا كبيرًا 
فـــي التنميـــة االقتصاديـــة، ويعكس نجاح 
سياســـة التنويع االقتصادي التي تنتهجها 

الحكومة منذ السبعينات”.
ولفـــت المعـــراج إلـــى “أن هـــذه الصناعـــة 
تتعـــرض خالل الســـنوات القليلة الماضية 
إلـــى تحديـــات كبيرة ســـتؤثر فـــي طبيعة 
عمـــل هـــذه المؤسســـات فـــي المســـتقبل، 
الثـــورة  فـــي  التطـــورات  بســـبب  وذلـــك 
الرقميـــة، وبـــروز مؤسســـات جديـــدة فـــي 
)الفنتـــك(،  الماليـــة  التكنولوجيـــا  مجـــال 
مـــن حيـــث قيـــام منافســـة شـــديدة فـــي 
تقديـــم الخدمـــات الماليـــة، والوصول إلى 
الزبائـــن بطـــرق أيســـر وأقـــل تكلفـــة مـــن 
المعامـــالت التقليدية المقدمـــة من البنوك 
وشـــركات التأمين. وسيستمر هذا التطور 
التكنولوجـــي مع الوقت ليشـــكل منافســـة 
كبيـــرة مع المؤسســـات الماليـــة التقليدية، 
مـــا لـــم تغيـــر مـــن طريقـــة عملهـــا، وتدخل 

التكنولوجيا المالية في عملياتها وطريقة 
إدارة أعمالها”.

وأوضـــح المعـــراج أنه “على هذا األســـاس 
فإن مســـتقبل الوظائف المطلوبة في هذا 

القطـــاع ســـيعتمد - بالدرجة األولى - على 
المهارات التـــي يتطلبها االقتصاد الرقمي، 
من حيث المزج بين التخصصات المعتادة 
فـــي المحاســـبة واإلدارة واالقتصاد، وبين 
علـــوم الـــذكاء الصناعـــي وعلـــوم البيانات 
الضخمـــة )Big Data( والبرمجة والترميز 
)Coding( ، حيـــث إن الطلـــب علـــى أغلب 
الوظائـــف التقليديـــة التـــي تهميـــن علـــى 
ســـوق العمـــل حاليـــًا ســـتختفي تدريجيًا، 
بســـبب دخول العمليـــات اآلليـــة والرقمنة 

بدالً عنها”.
المعـــراج أهميـــة أن تحظـــى هـــذه  وأكـــد 
التطـــورات التكنولوجيـــة وهـــذا التحـــول 
الرقمي الذي يشـــهده العالم بشـــكل سريع، 
باالهتمـــام ســـواء مـــن إدارة الجامعـــة أم 
الطلبـــة، والعمـــل علـــى االرتقـــاء بالمناهج 
الثـــورة  بمتطلبـــات  ومزجهـــا  األكاديميـــة 
الرقمية، لتأهيل الطلبة للدخول إلى سوق 

العمل في المستقبل “.

الصخير - جامعة البحرين



  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
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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

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

سجل￼تجاري￼رقم￼132119
 

بناء￼على￼قرار￼الشرركاء￼شرركة￼زوماتو￼ميدل￼ايسرت￼منطقة￼حرة￼ذ.م.م￼شرركة￼اجنبية￼
￼/ السادة￼ تعيين￼ و￼ اختياريا￼ الشركة￼ بتصفية￼ ￼، ￼132119 القيد￼رقم￼ بموجب￼ المسرجلة￼

مكتب￼آمال￼العباسي￼للمحاماة￼ذ.م.م￼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:
aamal@alabbasilaw.com    -    +973 38878873 

تاريخ￼:2021/9/1
وزارة￼الصناعة￼والتجــــارة￼والسياحة

إدارة￼السجــــل￼التجــاري
CR2021- 127300(￼إعالن￼رقم
تنازل￼–￼عن￼المحل￼التجاري

 
تقدمت￼إلينا￼المعلن￼أدناه:￼حسين￼احمد￼ابراهيم￼كاظم￼الهدي￼بطلب￼تحويل￼المحل￼التجاري￼
التالي￼إلى￼فضيله￼علي￼احمد￼مال￼هللا￼فعلى￼كل￼من￼لديه￼ٔاي￼اعتراض￼قانوني￼التقدم￼إلى￼
اإلدارة￼خالل￼تقدمت￼إلينا￼المعلن￼ادناه:￼خمسة￼عشر￼يوما￼من￼تاريخ￼اإلعالن￼بكتاب￼مرفقا￼

به￼ما￼يعزز￼اعتراضه.
االسم￼التجاري:￼هال￼ماركت

رقم￼القيد:￼1-138890

￼￼التاريخ￼:￼1/9/2021 القيد￼:￼99204
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة

إدارة￼التسجيل
إعالن￼رقم￼)115820(￼لسنة￼2021
بشٔان￼تغيير￼االسم￼التجاري￼لشركة

شركة.￼زهرة￼اللوتس￼لمستخصرات￼التجميل￼ذ.م.م
 

السادة￼ إليها￼ تقدم￼ قد￼ بٔانه￼ السياحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ تعلن￼
اصحاب￼شركة￼زهرة￼اللوتس￼لمستخصرات￼التجميل￼ذ.م.م￼المسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼
99204،￼طالبين￼تغيير￼االسم￼التجاري￼من￼شركة.￼زهرة￼اللوتس￼لمستخصرات￼التجميل￼

ذ.م.م￼الى￼باول￼ستيل￼تي￼سي￼للتجارة￼والمقاوالت￼ذ.م.م
مدة￼خمسة￼ المذكورة￼خالل￼ اإلدارة￼ إلى￼ باعتراضه￼ التقدم￼ اعتراض￼ لديه￼ كل￼من￼ فعلى￼

عشر￼يوم￼يوما￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن

القيد:￼2-136991￼￼￼￼-￼￼￼التاريخ:￼2021/09/01
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼￼￼-￼￼￼إدارة￼التسجيل

إعالن￼رقم￼)127295(￼لسنة￼2021
بشٔان￼تحويل￼مٔوسسة￼فردية￼إلى￼شركة￼ذات￼مسٔيولية￼محدودة

 
تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼بٔانه￼قد￼تقدم￼إليها￼السيد￼نوره￼
فردية(￼ )مٔوسسة￼ سبا￼ اند￼ بيوتي￼ نورين￼ لـ￼ المالك￼ الهاجري￼ مسعود￼ بن￼ صويان￼ بنت￼
إلى￼شركة￼ الفردية￼ المٔوسسة￼ تحويل￼ طالبا￼ ￼136991-2 رقم￼ القيد￼ بموجب￼ والمسجلة￼
ذات￼مسئولية￼محدودة￼برٔاسمال￼وقدره￼خمسمائة￼دينار￼بحريني￼)￼500￼د.ب(￼،￼لتصبح￼

الشركة￼مملوكة￼من￼السادة￼التالية￼اسمائهم:
1.￼منايا￼علي￼محمد￼احمد￼صديق

2.￼فاطمة￼محمد￼خالد￼محمد

لتاريخ:1￼/سبتمبر/2021
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼￼-￼￼￼إدارة￼التسجيل

)￼CR2021- 127172￼(￼طلب￼رقم
تسجيــــل￼اســـــم￼تجــــــاري

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

ما￼يعزز￼اعتراضه￼.
اســـــــم￼التاجـــــــــــر:￼￼￼الشيخه￼مائسة￼راشد￼￼ابراهيم￼آل￼خليفه￼￼

االسم￼التجاري￼الحالي:￼مؤسسة￼بادان￼الزراعية
االســـــم￼التجـــاري￼المطلوب￼:￼مٔوسسة￼العال￼الزراعية￼

رقم￼السجل￼:￼6-6000

وزارة￼الصناعة￼والتجــــارة￼والسياحة
إدارة￼السجــــل￼التجــاري

)￼CR2021- 127005(￼إعالن￼رقم
تسجيــــل￼اســـــم￼تجــــــاري

 
تقدم￼إلينا￼السيد￼المعلن￼ٔادناه￼بطلب￼اسم￼تجاري￼،￼فعلى￼كل￼من￼لديه￼ٔاي￼اعتراض￼قانوني￼

التقدم￼إلى￼اإلدارة￼خالل￼خمسة￼عشر￼يوما￼من￼تاريخ
اإلعالن￼بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه￼.

اســـــــم￼التاجـــــــــــر:￼￼حمد￼عبدهللا￼حجي￼احمد￼علي￼بوشليبي
االسم￼التجاري￼الحالي:￼اتش￼كا￼للمحاماة￼واالستشارات￼القانونية

االســـــم￼التجـــاري￼المطلوب￼:￼حمد￼بوشليبي￼للمحاماه￼واالستشارات￼القانونية
رقم￼السجل￼:￼1-141165

التاريخ:￼27￼اغسطس￼2021
وزارة￼الصناعة￼والتجــــارة￼والسياحة￼￼￼-￼￼￼￼إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشأن￼تغيير￼اسم￼تجاري
 

تعلن￼ادارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼بأنه￼تقدم￼إليها￼شركة￼تثمين￼
البحرينية￼لتقييم￼األصول￼ذ.م.م￼والمسجلة￼تحت￼قيد￼رقم￼1-102144￼بطلب￼تغيير￼االسم￼

التجاري￼من:
شركة￼تثمين￼البحرينية￼لتقييم￼األصول￼ذ.م.م

BAHRAIN￼TATHMEEN￼COMPANY￼FOR￼ASSET￼VALUATION￼W.L.L
TATHMEEN￼W.L.L￼￼لتصبح:￼تثمين￼ذ.م.م

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

القيد:￼140557￼￼￼￼-￼￼￼التاريخ:￼2021/8/31
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼￼-￼￼￼￼إدارة￼التسجيل

إعالن￼رقم￼)124083(￼لسنة￼2021
بشٔان￼تحويل￼مٔوسسة￼فردية￼إلى￼شركة￼ذات￼مسٔيولية￼محدودة

 
تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼بٔانه￼قد￼تقدم￼إليها￼السيد￼عثمان￼
فردية(￼ )مٔوسسة￼ التجارية￼ ريغالو￼ فاسن￼ مٔوسسة￼ لـ￼ المالك￼ عبدالغني￼عبدالكريم￼ غني￼
والمسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼140557￼طالبا￼تحويل￼المٔوسسة￼الفردية￼إلى￼شركة￼ذات￼
السادة￼ من￼ مملوكة￼ الشركة￼ لتصبح￼ دينار،￼ ￼5000 وقدره￼ برٔاسمال￼ محدودة￼ مسئولية￼

التالية￼اسمائهم:
1.￼عثمان￼غني￼عبدالغني￼عبدالكريم
MOHAMMAD￼ASIF￼.2

ABDUL￼HAMED￼.3

تاريخ￼:￼02/09/2021
CR2021-  128038￼إعالن￼رقم
￼تنازل￼–￼عن￼المحل￼التجاري

 
تقدم￼إلينا￼المعلن￼ادناه￼السيد/السيدة￼احمد￼حسين￼علي￼مكي￼عطيه￼بطلب￼تحويل￼المحل￼

التجاري￼التالي￼إلى￼السيد/السيدة￼حسين￼علي￼مكي￼عطيه
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:￼مجوهرات￼درة

رقم￼القيد:￼1-144729

إعالن￼بحل￼وتصفية￼شركة
شركة￼عصير￼لالستراحة￼ذ.م.م
سجل￼تجاري￼رقم￼99239-1

 
بناء￼على￼قرار￼الشركاء￼في￼شركة￼عصير￼لالستراحة￼ذ.م.م￼،المسجلة￼بموجب￼قيد￼رقم￼1-99239 

بتصفية￼الشركة￼اختياريا￼وتعيين￼السادة￼/￼ANAND KUMAR￼مصفيا￼للشركة.
الشركات￼ قانون￼ من￼ ￼325 المادة￼ لنص￼ وفقا￼ انتهت￼ قد￼ المديرين￼ سلطة￼ أن￼ المصفي￼ يعلن￼ بهذا￼ ￼
التجارية￼البحريني￼الصادر￼بالمرسوم￼بقانون￼رقم￼)21(￼لعام￼2001،￼وعمال￼بنص￼المادة￼335￼من￼
قانون￼الشركات￼يدعو￼المصفي￼جميع￼دائني￼الشركة￼إلى￼تقديم￼مطالباتهم￼إليه،￼مدعومة￼بالمستندات￼

الالزمة،￼خالل￼15￼يوم￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن،￼وذلك￼على￼العنوان￼التالي:
ANAND KUMAR￼￼￼:عنوان￼المصفي￼￼

zenithwhc@gmail.com.com    -     + 973 39872977 

القيد:￼90063￼￼￼￼-￼￼￼التاريخ￼:￼2021/05/26
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼￼￼-￼￼￼إدارة￼التسجيل

إعالن￼رقم￼CR2021-79389￼￼لسنة￼2021
بشأن￼￼تغيير￼االسم￼التجاري￼للفرع￼رقم￼5￼لشركة￼هيوستن￼لخدمات￼تخليص￼

المعامالت￼تضامن￼لمالكها￼قاسم￼أحمد￼محمد￼يوسف￼وشريكه
 

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼بأنه￼تقدم￼إليها￼السادة￼أصحاب￼
المعامالت￼تضامن￼لمالكها￼قاسم￼أحمد￼محمد￼يوسف￼ شركة￼هيوستن￼لخدمات￼تخليص￼
وشريكه،￼المسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼90063￼،￼طالبين￼تغيير￼اإلسم￼التجاري￼للفرع￼رقم￼
5￼من￼تاب￼أوت￼للفنون￼القتالية￼المختلطة￼–￼شركة￼تضامن￼بحرينية￼إلى￼تاب￼أوت￼هليثي￼

كجن￼شركة￼تضامن￼بحرينية.
التقدم￼باعتراضه￼إلى￼اإلدارة￼المذكورة￼خالل￼مدة￼أقصاها￼ فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼

خمسة￼عشر￼يوما￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن.

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼￼-￼￼￼إدارة￼التسجيل￼￼￼￼￼
￼إعالن￼بحل￼وتصفية￼شركة

شركة￼الوكرة￼القابضة￼ذ.م.م￼￼￼
سجل￼تجاري￼رقم￼87225

 
بناء￼على￼قرار￼الشركاء￼في￼شركة￼الوكرة￼القابضة￼ذ.م.م￼،المسجلة￼بموجب￼قيد￼رقم￼87225￼بتصفية￼

الشركة￼اختياريا￼وتعيين￼السادة￼/￼مكتب￼آمال￼العباسي￼للمحاماة￼ذ.م.م￼مصفيا￼للشركة.
بهذا￼يعلن￼المصفي￼أن￼سلطة￼المديرين￼قد￼انتهت￼وفقا￼لنص￼المادة￼325￼من￼قانون￼الشركات￼التجارية￼
قانون￼ من￼ ￼335 المادة￼ بنص￼ 2001،￼وعمال￼ لعام￼ ￼)21( رقم￼ بقانون￼ بالمرسوم￼ الصادر￼ البحريني￼
بالمستندات￼ مدعومة￼ إليه،￼ مطالباتهم￼ تقديم￼ إلى￼ الشركة￼ دائني￼ جميع￼ المصفي￼ يدعو￼ الشركات￼

الالزمة،￼خالل￼15￼يوم￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن،￼وذلك￼على￼العنوان￼التالي:
￼￼عنوان￼المصفي:￼

aamal@alabbasilaw.com   -    + 973 38878873  

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼￼￼-￼￼￼إدارة￼التسجيل￼￼￼￼￼
إعالن￼بحل￼وتصفية￼شركة

￼شركة￼مينا￼انفستكوم￼ذ.م.م￼￼￼
￼سجل￼تجاري￼رقم￼54789

 
بناء￼على￼قرار￼الشركاء￼في￼شركة￼مينا￼انفستكوم￼ذ.م.م￼،المسجلة￼بموجب￼قيد￼رقم￼54789￼بتصفية￼

الشركة￼اختياريا￼وتعيين￼السادة￼/￼مكتب￼آمال￼العباسي￼للمحاماة￼ذ.م.م￼مصفيا￼للشركة.
الشركات￼ قانون￼ من￼ ￼325 المادة￼ لنص￼ وفقا￼ انتهت￼ قد￼ المديرين￼ سلطة￼ أن￼ المصفي￼ يعلن￼ بهذا￼ ￼
التجارية￼البحريني￼الصادر￼بالمرسوم￼بقانون￼رقم￼)21(￼لعام￼2001،￼وعمال￼بنص￼المادة￼335￼من￼
قانون￼الشركات￼يدعو￼المصفي￼جميع￼دائني￼الشركة￼إلى￼تقديم￼مطالباتهم￼إليه،￼مدعومة￼بالمستندات￼

الالزمة،￼خالل￼15￼يوم￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن،￼وذلك￼على￼العنوان￼التالي:
￼￼عنوان￼المصفي:￼

aamal@alabbasilaw.com    -     + 973 38878873 

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼￼￼-￼￼￼￼إدارة￼التسجيل￼￼￼￼￼
إعالن￼بحل￼وتصفية￼شركة

شركة￼الوكير￼القابضة￼ذ.م.م￼￼￼
سجل￼تجاري￼رقم￼87226

 
بناء￼على￼قرار￼الشركاء￼في￼شركة￼الوكير￼القابضة￼ذ.م.م￼،المسجلة￼بموجب￼قيد￼رقم￼87226￼بتصفية￼

الشركة￼اختياريا￼وتعيين￼السادة￼/￼مكتب￼آمال￼العباسي￼للمحاماة￼ذ.م.م￼مصفيا￼للشركة.
الشركات￼ قانون￼ من￼ ￼325 المادة￼ لنص￼ وفقا￼ انتهت￼ قد￼ المديرين￼ سلطة￼ أن￼ المصفي￼ يعلن￼ بهذا￼ ￼
التجارية￼البحريني￼الصادر￼بالمرسوم￼بقانون￼رقم￼)21(￼لعام￼2001،￼وعمال￼بنص￼المادة￼335￼من￼
قانون￼الشركات￼يدعو￼المصفي￼جميع￼دائني￼الشركة￼إلى￼تقديم￼مطالباتهم￼إليه،￼مدعومة￼بالمستندات￼

الالزمة،￼خالل￼15￼يوم￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن،￼وذلك￼على￼العنوان￼التالي:
￼￼عنوان￼المصفي:

aamal@alabbasilaw.com    -     + 973 38878873 

التاريخ:￼2021/08/31
￼وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼

إدارة￼التسجيل
)CR2021- 127167￼(￼￼إعالن￼رقم
تنازل￼أو￼بيع￼–￼عن￼المحل￼التجاري

 
تقدم￼إلينا￼المعلن￼أدناه:￼￼فوزي￼سعود￼عبدالعزيز￼فتيل￼بطلب￼تحويل￼المحل￼التجاري￼التالي￼

:￼إلى￼السيد/السيدة￼منى￼محمد￼فاضل￼كاظم￼المرحوم￼￼￼￼￼￼￼
￼فعلى￼كل￼من￼لديه￼أي￼اعتراض￼قانوني￼التقدم￼إلى￼اإلدارة￼خالل￼خمسة￼عشر￼يوما￼من￼

تاريخ￼اإلعالن￼بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه.
رقم￼القيد:￼1-30764

￼االسم￼التجاري:￼سندويشات￼ومعصرة￼الزهروان

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼رقم￼56410￼لسنة￼2021
بشأن￼إشهار￼انتهاء￼أعمال￼تصفية￼

￼شركة￼المنامة￼تو￼للتنظيفات￼تضامن￼ألصحابها￼خالد￼غزوان￼ومنى￼عباس￼عباس￼￼
 

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼إليها￼السيد￼/￼خالد￼
عبدالعزيز￼طه￼غزوان￼￼باعتباره￼المصفي￼القانوني￼لشركة￼￼المنامة￼تو￼للتنظيفات￼تضامن￼
القيد￼ ألصحابها￼خالد￼غزوان￼ومنى￼عباس￼عباس￼،￼المسجلة￼كشركة￼تضامن￼بموجب￼
رقم￼99136،￼طالبا￼إشهار￼انتهاء￼أعمال￼تصفية￼الشركة￼تصفية￼اختيارية￼وشطبها￼من￼
السجل￼التجاري،￼وذلك￼وفقا￼ألحكام￼قانون￼الشركات￼التجارية￼الصادر￼بالمرسوم￼بقانون￼

رقم￼21￼لسنة￼2001.

إعالن￼بحل￼و￼تصفية￼شركة
شركة￼المنطقة￼الشرقية￼لتخليص￼المعامالت￼ذ.م.م

سجل￼تجاري￼رقم￼115748  
 

بناء￼على￼قرار￼المالك￼لشركة￼المنطقة￼الشرقية￼لتخليص￼المعامالت￼ذ.م.م￼المسجلة￼على￼
قيد￼رقم115748￼،￼بتصفية￼الشركة￼اختياريا￼و￼تعيين￼السيد￼/￼حبيب￼حسن￼علي￼فرحان￼

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:
عنوان￼المصفي:￼

حبيب￼حسن￼علي￼فرحان￼تلفون￼/￼39665899 )+ 973(
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

THE CAVE ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33319888  or  rasool@cave.bh 

LEENA CARPENTRY FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877314  or  falconplaza@yahoo.com 

SOSO BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39559997  or  AZIZ.ALMUHIZEA@GMAIL.COM 

6 pence Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com 

STATE BANK OF INDIA (FOREIGN BRANCH) 
has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17548033  or  CEO.RBBH@STATEBANK.COM 

The Childrens Place 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17564451  or  SHYNAC@APPARELUAE.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 

KANI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 34178475  or  SHAIKHMOHAMMED1976@GMAIL.COM 

HARMONICS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39675744  or  HARMONICSBH@GMAIL.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

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

India Gate Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36955566  or  IED996@HOTMAIL.COM 

Wajda International Technology Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17410567  or  wits.bh@wajdagroup.me 

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17759999  or  HR@RHWC.COM.BH 

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 

GREEN NILE TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39254803  or  KHADIJA@HOTAMAIL.COM 

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

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

AMARANZ INFRATECH WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33530717  or  PVSASI@MANARAHGLOBAL.COM 

ALSHAAT GATE LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(LADIES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39474846  or  HEAD_MASTER1@HOTMAIL.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 77325444  or  SALES.FOODCITY@GMAIL.COM 

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17382265  or  marwa@PROPELCONSULT.COM 

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

  PETROLEUM EXTRACTION TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 66311488  or  BahrainAdmin@hpidc.com 

FATIMA FOTOGRAPHY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36633633  or  firas@falkhor.com 

ABYAT  INSULATION SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33393991  or  KK304445@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17879331  or  APRILALUMINIUM@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Sadad Electronic Payment System B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMMER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17744606  or  aalghatam@sadadbahrain.com 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Pretty man gents saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 37732772  or  KHALIFA_ZAMAN@HOTMAIL.COM 

Campeno Sports Academy and Stadium 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 33236556  or  HANEEN1960@GMAIL.COM 

Faaz Holding Co. B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39766022  or  fawaz@zime.biz 

House of Patong Thai Spa & Salon 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 33360666  or  ALQANOOON@WINDOWSLIVE.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

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

  TRAVEL & TOURISM OFFICE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000858  or  AHMED.JASIM@ALRAYATRAVEL.COM 

House of Patong Thai Spa & Salon 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 17212988  or  ALQANOOON@WINDOWSLIVE.COM 

Diyar AL Busaiteen contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33373553  or  Y.M.H132@GMAIL.COM 

PREMAX TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SUPPORT ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255078  or  info@premaxit.com 

CHOX TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33620909  or  PYTHONJOBSHOP@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 

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

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

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 

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 

GOL BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35349035  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

Alif building materials 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39601312  or  ALAYYAH62@YAHOO.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 38912362  or  ALJINNERBIINT@GMAIL.COM 

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

DAR ALMAHI TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33382677  or  ASADABBASBUTT7@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13108834  or  AKHALAF8808@GMAIL.COM 

Arabian Marks factory For Textiles & Clothes W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33171533  or  gemygo2020@yahoo.com 

Print X Media Advertising Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17671316  or  shihabghf@gmail.com 

MASTAN ALI INTERNATIONAL TECHNOLOGY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33303946  or  MASTANALI3330@GMAIL.COM 

ABU KAREEM CORNER FURNITURE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33639941  or  ALSQAFMSHTAQ@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  INFO@DTS.BH 

THE WHITE SANDS REAL ESTATE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33450345  or  MASOOD_COOL@YAHOO.COM 

MOGA MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33161222  or  SARBJEET2003@YAHOO.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 66331128  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

DMARC360 W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMMUNICATION SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39931107  or  ASRAR@CTM360.COM 

EMMANUEL Repair of household appliances and home 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39179077  or  MH.HADDAD88@YAHOO.COM 

SPARTAN AUTO SERVICE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33705450  or  ALROHAIL.INT@GMAIL.COM 

FLORES FOR BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36787705  or  MOHAMMED.FATEEL.94@GMAIL.COM 

YUSUF AHMED ABDULLA MAHDI ALI GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 36329925  or  YSF197615@GMAIL.COM 

AL ASHAD PACKAGING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 35314227  or  NADEEM.6038@GMAIL.COM 

AZHAR UNITED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39241856  or  NAZIRSHUMAILA86@GMAIL.COM 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

Rendezvous 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  karima@cineco.net 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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 

AL BASHAER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223233  or  VIENNA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

PHOENICIA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.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 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ALI BIN YOUSIF FOR ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17676587  or  boabdulla67@hotmail.com 

FALCON ISLAND CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33454414  or  falcon-i@hotmail.com 

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

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

ALADLE CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39988208  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.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 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

AL ESTIQAMA DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17763658  or  DANA-2003@LIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

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

ARAB VAPE GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403744  or  MORSLON@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

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

Pearl Art Painting and Design 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33918999  or  KHALIL.EBRAHIM85@HOTMAIL.COM 

JUICE TIME RESTAURANT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39448689  or  BAHRAIN.REG@TAGORG.COM 

PENIEL STAINLESS STEEL WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39698916  or  PENIELSTEEL12@GMAIL.COM 

BORA BORA S.P.C OWNED BY FAISAL ABDULLA HASAN ISA ALJASIM 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36361311  or  BORABORA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

AMBH TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77921100  or  info@ambhco.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36743237  or  MUKESHRAY977@GMAIL.COM 

TAUQIR TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34154880  or  TAUQIRTRADINGEST@GMAIL.COM 

NAGARRO SOFTWARE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39671677  or  BACHAR.KASSAR@NAGARRO.COM 

HOOKAH TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33709125  or  MUNEERBH7412@GMAIL.COM 

EMDAD FRESH FRUITS AND VEGETABLES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35647456  or  EMDADULRS@GMAIL.COM 

RAJA MOHSEN YUSUF ALHAYKI BUREAU OF ATTORNEYS 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39969632  or  RAJAALHAYKI@GMAIL.COM 

SALWA AHMED SULTAN 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17530352  or  ADMIN@SALWAALKHALIFA-LEGAL.COM 

ALDOR GATE PROPERTIES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 39664402  or  ALDORCONT@HOTMAIL.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 

EBRAHIM MOHD ALI ALDOSERI ( SCARFSCE - 9155 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39610304  or  SALEH.ALDOSERI90@GMAIL.COM 

MOHAMMED FAKHROO & BROTHERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR OF MAINTENANCE 

 suitably qualified applicants can contact
 17253529  or  MAHMOOD@FAKHOO.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

HASHIM ALKOOHEJI CO. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39994777  or  shop@alkooheji.com 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

RENDEZVOUS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

Rendezvous 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  karima@cineco.net 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

YOUSIF ALYASSI ELECTRICAL CONTRACTING ES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39666625  or  abo.mo3ath.20@gmail.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 172700000  or  sadeeiq@yahoo.com 

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

  WELDER AND FLAME-CUTTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  OPERATOR(METAL-BENDING MACHINE) 
 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 

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

  MECHANICAL ENGINEER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17830330  or  info@esmaelylenzohm.com 

ARAB HOTELS CATERING CO 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17501000  or  ORIENTAL@ORIENTAL-PRESS.COM 

ALSAFA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17611142  or  ALSAFAGROUP20@GMAIL.COM 

HOLIWOOD CAR HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17637220  or  GEAGLE@HOTMAIL.COM 

NOWAIR SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714147  or  CARAWANALSAAD@HOTMAIL.COM 

AL SAEED HOUSE PHONES & PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 39332729  or  HUSSAIN@ALSAEEDHOUSE.COM 

AL HAJ MANSOOR AL SAEED BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39332729  or  MANSOORALSAEED1945@GMAIL.COM 

ALKOOHEJI BUILDING CARE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710710  or  INFO@KOOHEJIBUILDINGCARE.COM 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737381  or  bahrainenterprises@batelco.com.bh 

ALKHAIR KINGERGARTEN 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER(LANGUAGES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17790905  or  ALKHAIRBH@HOTMAIL.COM 

DHL INTERNATIONAL B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT 
 suitably qualified applicants can contact

 17328393  or  ALDIRIYAHAGENCY@GMAIL.COM 

IBTESAM ISA ALI ALMADHI 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact
 39662144  or  ZAHRA277@GMAIL.COM 

HAMAD TOWN PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 39118999  or  adnan.alalawi@htp.com.bh 

NEW SHOE PALACE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39466042  or  alsayd@msn.com 

YATHREB FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274274  or  M3293@LIVE.COM 

ABDULJALIL ABBAS ALZAKI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37112551  or  Hussainnumber@GMAIL.COM 

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

  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 MUHANNA JASIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  JASIMKOHEEJI@GMAIL.COM 

ALANWAR DISCOUNT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17784342  or  ALSADAQAH40@GMAIL.COM 

BAHRAIN RUBBER CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  ASSISTANT GENERAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17830188  or  AHMED.ABDULAMEER@HAJIHASSAN.COM 

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

WAHET EL ATSHAN FOR SWEET WATER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259407  or  HASAN.396@HOTMAIL.COM 

FRESH FEELS RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742428  or  reeman@ISFAHANIGROUP.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 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

UNICO STORE GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17781444  or  UNICOACC2@GMAIL.COM 

BAHRAIN CARLTON HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17277200  or  manama20005@gmail.com 

ALJAMARAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000637  or  ALJAMARATC@GMAIL.COM 

JAFFAR MANSOOR ISA ALSAWAD EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700024  or  WALDALSAWAD@GMAIL.COM 

SABT SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

AMERICAN HOME 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783222  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

Maraseel Tradingd 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39639797  or  salsisi@hotmail.com 

ALMOAYYED INTERIORS 
has a vacancy for the occupation of

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

LADEY OF TODAY 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 17554202  or  ASHPLOBO@GMAIL.COM 

WANG THAI RESTUARANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17554202  or  ASHPLOBO@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

SILVER SAFARI WHEELS CAR ACCESSORIES AND PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17650674  or  EL5ELIDHERE@GMAIL.COM 

Life world aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33252888  or  shabanbh@gmail.com 

OASIS STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39422002  or  BAHER-CO@HOTMAIL.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@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 

NOON INDUSTRIALS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39444533  or  BAH.HR2019@GMAIL.COM 

BOSS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 36611882  or  M.66661666@GMAIL.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER RIFFA B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

STATE BANK OF INDIA (FOREIGN BRANCH) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (INVESTMENT FACILITIES(OFFSHOR)) 
 suitably qualified applicants can contact

 17548033  or  CEO.RBBH@STATEBANK.COM 

STATE BANK OF INDIA (FOREIGN BRANCH) 
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST(CREDIT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17548033  or  CEO.RBBH@STATEBANK.COM 

FALCON CEMENT COMPANY B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77144446  or  arahman@falcon-cement.com 

MATHA MIDDLE EAST ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17877641  or  acc.matha@gmail.com 

BOLAN TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000490  or  bolanbh@gmail.com 

PINTOR PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39115869  or  najjarfs@gmail.com 

COMPREHENSIVE SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(ELECTRICIAN/WIREMAN) 
 suitably qualified applicants can contact

 17256351  or  cswll@live.com 

Explore Holidays 
has a vacancy for the occupation of

  RESERVATIONS CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 39897554  or  EXPLORE.TOURISM.BH@GMAIL.COM 

KENZ AWNIGS AND BLINDE WORK AND FIXING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39330700  or  KENZ.BH@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

-Al-Hokail Specialist medical academic clinics company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224466  or  mohamed.alomari@alhokail.com.sa 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

Apex Plus Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17587795  or  Info@apexbahrain.com 

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

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

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

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

CAKE BOUQUET 
has a vacancy for the occupation of

  CAKE MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39711134  or  ARIDHA@HEALTH.GOV.BH 

Mena Industrial Services Company MENAISCO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17200032  or  hussain.bazzaz@aujan.com.sa 

Elames Flooring Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17701166  or  FAWAZ@BEHZAD-GROUP.COM 

Restaurant  Reef  Alyemen 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33579330  or  HOUSE2017.GOLDEN@HOTMAIL.COM 

HEALTHY STOP cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36363988  or  HAMADALSAEED@YAHOO.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Alttafsil litashyid almabani 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39852512  or  DSR.2030@HOTMAIL.COM 

TURATH ALBAHRAIN RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39212636  or  MAHMOOD-JANAHI-1964@HOTMAIL.COM 

Taste land cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36669292  or  oldmaaaan@hotmail.com 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66716677  or  jamil.h@jannaty.co 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Dar aqua & agriculture w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact

 13633000  or  info@daraqua.com 

Dar aqua & agriculture w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 13633000  or  info@daraqua.com 

Dawhat Algharbi To Sell Vegetables And Fruits 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33022251  or  YOUNEIS330222@GMAIL.COM 

Tanawal auto spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32395553  or  GHULAMJAN57@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

CALICUT TRADING Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33176474  or  CALICUTTRADING786@GMAIL.COM 

Al-Anzoor Physiotherapy and Rehab Complex 
has a vacancy for the occupation of

  FITNESS TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17244777  or  MOHAMED.ALANZOOR@ALANZOOR.COM 

ZUHOOR ALREHAN PERFUMES AND COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34479295  or  REHAN.PERFUME@YAHOO.COM 

TUV SUD MIDDLE EAST CO BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17580832  or  SALAHSAFAH@TUVSUDME.COM 

TUV SUD MIDDLE EAST CO BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17580832  or  SALAHSAFAH@TUVSUDME.COM 

Armacell Middle East Company S. P. C. owned by Armacell Internat 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17376900  or  NEVILLE.DSOUZA@ARMACELL.COM 

NITRO SPORTS HEAD OFFICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 17300278  or  RAEDALI74@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 

Devine Cleaning Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34402195  or  JASIMUDDIN744@GMAIL.COM 

LAUNDRY HUB 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37220124  or  BAHRAIN394@YAHOO.COM  
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روســيا: مــن المهــم أال تصبح أفغانســتان ملجــأ لإلرهابيين

جبهة بنجشير تعلن انضمام “القاعدة” إلى “طالبان”

قالــت جبهــة المقاومة األفغانية في والية بنجشــير إن تنظيــم “القاعدة” انضم 
لحركــة “طالبــان” فــي الحــرب التي تــدور بين جبهة بنجشــير و طالبــان”. وقالت 
جبهــة بنجشــير في بيان على “تويتــر” إن “القاعدة انضمت إلى طالبان لمحاربة 
جبهــة المقاومــة األفغانيــة”، مضيفــة: “تراجعــت الواليــات المتحــدة والتاريــخ 

يعيد نفسه”.

كما أعلنت جبهة المقاومة في بنجشير 
عـــن مــقــتــل 350 عــنــصــرا مـــن حــركــة 

“طالبان” خالل المعارك.
بسطت  “طالبان”  حركة  أن  إلــى  يشار 
ســيــطــرتــهــا عــلــى كــامــل أفــغــانــســتــان، 
بــاســتــثــنــاء واليــــة بــنــجــشــيــر الــواقــعــة 

بشمال شرق العاصمة كابل.
مسعود  ألحمد  التابعة  الجبهة  وكانت 
 115 األربــعــاء، مقتل  أمس  أعلنت  قد 
عنصرًا من طالبان وإصابة 200 وأسر 

35 آخرين خالل المعارك.
ــه يؤيد  وعــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــده أنـ
الــســالم فــي الــبــالد، إال أنـــه شـــدد في 
الماضي  أغسطس   25 فــي  لــه  مقابلة 
ــن يــســتــســلــم وســيــضــحــي  ــه لـ ــ ــى أن عــل

بحياته من أجل بالده.
روسيا  بإمكان  أنه  حينه  في  رأى  كما 
مشددا  طــالــبــان،  وبين  بينه  التوسط 
منطقة  بنجشير  جعل  ضـــرورة  على 

عازلة.
مسقط  هــي  بنجشير،  أن  إلـــى  يــشــار 
رأس أحمد شاه مسعود، أحد أهم قادة 
المقاومة ضد االحتالل السوفيتي في 

أفغانستان بين 1979 و1989.
من  اآلن  حــتــى  طــالــبــان  تتمكن  ــم  ولـ
عليه  تسيطر  الــتــي  اإلقــلــيــم،  دخـــول 
مسعود،  أحمد  يقودها  مسلحة  قوات 
األخير  بعد مقتل  الشهير،  القائد  نجل 

على يد تنظيم القاعدة العام 2001.
من جانبه، أعلن الناطق باسم الرئاسية 

أمس  بيسكوف،  دمــيــتــري  الــروســيــة، 
ــمــهــم بــالــنــســبــة  ــن ال ــه مـ ــ ــخــمــيــس، أن ال
لــروســيــا أال تــتــحــول أفــغــانــســتــان إلــى 

ملجأ للمجموعات اإلرهابية.
لصحيفة  حديثه  في  بيسكوف  وقــال 
“إزفــيــســتــيــا” الــروســيــة عــلــى هــامــش 
المنعقد  الشرقي  االقتصادي  المنتدى 
“لقد  الروسية  فالديفوستوك  بمدينة 
هيكال  بالفعل  طالبان(  )حركة  صاغت 
بالتعيينات  وقــامــت  للسلطة.  معينا 

األولى.. لكن ما هي الخطوات األولى 
سنرى.  السلطة؟  لــدى  طالبان  لحركة 
وبالنسبة لنا من المهم بالدرجة األولى، 
طبعا، أال تصبح أفغانستان ملجأ لعدد 
كبير من المجموعات اإلرهابية، مثلما 

كان عليه في وقته أي منذ 20 عاما”.
وأضاف بيسكوف، أنه من المهم أيضا 
أن تتخذ طالبان إجراءات سريعة لمنع 

تجارة المخدرات في أفغانستان.

عواصم ـ وكاالت

عناصر من قوات جبهة المقاومة في بنجشير

دبي - العربية.نت

أكد الناطق باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده مجلي أن الجيش اليمني 
نافيا  بعد صد هجوم حوثي،  مــأرب،  في  القتال  جبهات  مختلف  في  تقدم 

تقدم الميليشيا باتجاه مركز مديرية الرحبة.
الجيش  انتصارات  أن  الروسية،  “سبوتنيك”  وكالة  مع  حــوار  في  وأوضــح 
والمقاومة الشعبية متوالية وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، بعد 
صد كل محاوالت التسلل اليائسة للمليشيات االنقالبية الحوثية، مشيرا إلى 

أن طيران التحالف دك تعزيزات المليشيات.
والمشح  الــكــســارة  جبهات  على  مستمر  التقدم  أن  مجلي  شــدد  ذلــك،  إلــى 

والمخدرة أمام انهيار كبير للمليشيات الحوثية.
وأضاف أن المعارك على أشدها خصوصا في مديرية رحبة والجيش الوطني 
والجرحى  القتلى  عشرات  سقوط  إلى  الفتا  األرض،  على  المكاسب  يحقق 
القتالية،  والعربات  المدرعات  من  كبير  عدد  لتدمير  باإلضافة  الحوثي  من 
واستعادة كمية من األسلحة والذخائر. وكان مجلي أعلن الجمعة الماضي، 
السيطرة على أكثر من 75 كيلومترا في جبهتي ُمراد وَرحبة جنوب مأرب، 
غرب  والَكّسارة  وِصــرواح  الَمْشَجح  جبهات  في  مهمة  انتصارات  وتحقيق 

وشمال غربي مأرب، عقب معارك مع جماعة الحوثيين.

انهيار كبير في صفوف الحوثي على جبهات مأرب

طهران ـ وكاالت

من  األوروبــيــة  الدعوات  تصاعد  مع 
أجل ضرورة العودة إلى المفاوضات 
حــــول االتـــفـــاق الـــنـــووي اإليـــرانـــي، 
الماضي  أبــريــل  فــي  انطلقت  الــتــي 
التوصل  دون  يوليو  فــي  وتوقفت 
لنتيجة نهائية، رمت طهران مجددا 
األطراف  على  اللوم  الخميس  امس 

الغربية.
ــرانـــي  ــخــارجــيــة اإليـ ــر ال ــ ــال وزيـ ــ وقـ
حسين أمير عبد اللهيان، بحسب ما 
خالل  محلية،  إعــالم  وســائــل  نقلت 
ألكسندر  الــنــمــســاوي  نــظــيــره  لــقــائــه 
التفاوض  تريد  بــالده  إن  شالنبرغ، 

وترحب به.
ــدد فــي الــوقــت عينه  لــكــنــه شـ

تقبل  لن  طهران  أن  على 
“بالمفاوضات من أجل 

المفاوضات”.
ــب عـــبـــد  ــ ــ ــال ــ ــا طــ ــ ــمـ ــ كـ

األخـــرى  ــراف  ــ األطـ بتنفيذ  الــلــهــيــان 
على  النووي  االتفاق  في  لتعهداتها 
على  تعبيره،  حسب  طــهــران،  غـــرار 
الرغم من أن تقارير الوكالة الدولية 
مرة  أكثر من  أكــدت  الــذريــة  للطاقة 
تنتهك  األخــيــرة  إيــران  نشاطات  أن 
المفروضة عليها،  الواجبات والقيود 

ال سيما لجهة تخصيب اليورانيوم.
أبــدى  كــان  الجديد  الــوزيــر  أن  يذكر 
قــبــل أيــــام قــلــيــلــة عـــدم اســتــعــجــالــه 
الستئناف المفاوضات النووية، قائال 
الرسمي  التلفزيون  مــع  مقابلة  فــي 
العملية  أن  يـــدرك  اآلخـــر  “الــجــانــب 
 3 أو  شهرين  تستغرق  النهاية  في 
حتى تصبح الحكومة الجديدة 
راسخة وترسم جليا القرارات 
التي ستتخذها بشأن هذا 
)المفاوضات  الموضوع 

النووية(”.

إيران: لن نقبل بالمحادثات حول النووي ألجل التفاوض

عواصم ـ وكاالت

بن  البريطاني،  الــدفــاع  وزيــر  اعتبر 
واالس، أنه لم يعد من الممكن اعتبار 
ــــواليــــات الــمــتــحــدة قــــوة عــظــمــى،  ال
المستعدة  العظمى غير  “القوة  قائال 
لاللتزام بشيء ما قد ال تكون على 

األرجح قوة عظمى”.
الخروج  كــان  إذا  عما  سئل  وعندما 
القوة  حــدود  أظهر  أفغانستان  مــن 
العالمي،  المسرح  على  البريطانية 
قال واالس “من الواضح أن بريطانيا 
ــقــوة  ــوة عــظــمــى.. لــكــن ال لــيــســت قــ
العظمى التي هي أيضا غير مستعدة 
لاللتزام بشيء ما قد ال تكون على 

األرجح قوة عظمى أيضا” في إشارة 
الواليات  إلى  منه  المقربين  بحسب 

المتحدة األميركية.
قوة  ليست  بالتأكيد  “إنــهــا  وأضـــاف 

عالمية، إنها مجرد قوة كبيرة”.
ــه، أقــــر وزيــــر الــخــارجــيــة  ــب مـــن جــان
بــأن  راب،  دومــيــنــيــك  ــبــريــطــانــي،  ال
ــى  ــمــتــحــدة مــضــطــرة إل الــمــمــلــكــة ال
التي  “طــالــبــان”  حــركــة  مــع  التعامل 
ــت إلــــــى ســــــدة الـــحـــكـــم فــي  ــ ــل وصــ

أفغانستان.
البريطاني،  الخارجية  وزيــر  وصــرح 
أثناء مؤتمر صحافي مشترك عقده 

بن  محمد  القطري  نظيره  مع  أمــس 
الدوحة،  في  ثاني  آل  الرحمن  عبد 
ــمــتــحــدة ال تــعــتــزم  ــأن الــمــمــلــكــة ال ــ ب
ــبـــان” كــحــكــومــة  ــالـ ـــ “طـ ــراف بـ ــ ــت االعــ
الوقت  في  أفغانستان  في  شرعية 
الـــحـــالـــي، غــيــر أن الـــوضـــع الـــراهـــن 

يتطلب التعامل مع الحركة.
ــه بــحــث مـــع نــظــيــره  ــ ــال راب إن ــ وقـ
ــقــطــري الــعــمــل عــلــى ضــمــان عــدم  ال
ــان إلـــــى مــــأوى  ــتـ ــانـــسـ ــغـ تــــحــــول أفـ
لـــإرهـــاب فــي الــمــســتــقــبــل، وإيــجــاد 
إنسانية  أزمــة  انـــدالع  لتفادي  سبل 
استقرار  على  والحفاظ  الــبــالد،  في 

من  التأكد  إلــى  باإلضافة  المنطقة، 
بتشكيل  بتعهداتها  “طالبان”  التزام 

حكومة أكثر شموال.

وزير الدفاع البريطاني: الواليات المتحدة لم تعد “قوة عظمى”

القاهرة ـ وكاالت

اســتضاف الرئيــس المصــري عبدالفتاح السيســي، أمس الخميــس، في القاهــرة، العاهل األردني 
الملــك عبــدهللا الثانــي والرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس، في قمــة ثالثية تهدف إلــى تكثيف 

مستوى التنسيق إزاء مستجدات القضية الفلسطينية.

القمة االتصاالت والتحركات األخيرة  وتناولت 
التي قامت بها البلدان الثالثة على المستويين 
إلى  الــهــادفــة  تلك  السيما  ــي،  ــدول وال اإلقليمي 
الجهود  إلعـــادة  حقيقي  سياسي  أفــق  إيــجــاد 
الفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين. 
ــاء فــي الــبــيــان الــخــتــامــي، فــإن  وحــســب مــا جـ
مركزية  أكــدا  الثاني  عبدهللا  والملك  السيسي 
األولــى،  العربية  القضية  الفلسطينية  القضية 
دعــم  فـــي  ــثــابــتــة  ال واألردن  مــصــر  ومـــواقـــف 
العادلة  وحقوقه  الشقيق  الفلسطيني  الشعب 
تجسيد  في  حقه  مقدمتها  وفــي  والمشروعة، 
خطوط  على  الــســيــادة  ذات  المستقلة  دولــتــه 
الـــرابـــع مــن يــونــيــو 1967 وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
ــي، وقــــرارات  ــدولـ ــقــانــون الـ ــق ال الــشــرقــيــة، وفـ

السالم  ومبادرة  الصلة  ذات  الدولية  الشرعية 
الــدول  في  المسؤولين  الــقــادة  ووجــه  العربية. 
الثالث للعمل معا من أجل بلورة تصور لتفعيل 
الرامية الستئناف المفاوضات، والعمل  الجهود 
السالم،  أجل عملية  والشركاء من  األشقاء  مع 

وفقا للمرجعيات المعتمدة.
كما أكد القادة رفضهم “اإلجراءات اإلسرائيلية 
غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين وتهدد 
فرص تحقيق السالم في المنطقة بما فيها بناء 
الغربية  الضفة  فــي  وتوسعتها  المستوطنات 
ومصادرة  الشرقية  القدس  فيها  وبما  المحتلة 
الفلسطينيين  وتهجير  المنازل  وهدم  األراضي 
ــددوا فــي هـــذا الــســيــاق على  ــ مــن بــيــوتــهــم وشـ
الشيخ جــراح في  ضــرورة احــتــرام حق أهالي 

بيوتهم”.
على  الحفاظ  القادة ضــرورة  “أكد  البيان  وتابع 
القدس  القائم في  والقانوني  التاريخي  الوضع 
ورفــض  والمسيحية  اإلســالمــيــة  ومــقــدســاتــهــا 
جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا 
الهاشمية  الوصاية  أهمية  أكـــدوا  كما  الــوضــع، 
اإلسالمية  المقدسة  األمــاكــن  على  التاريخية 
حماية  فــي  ودورهـــا  الــقــدس  فــي  والمسيحية 
اإلسالمية  العربية  وهويتها  المقدسات  هــذه 

والمسيحية”.
جمهورية  تبذلها  التي  بالجهود  القادة  ورحــب 
اإلعمار  وإعــادة  التهدئة  لتثبيت  العربية  مصر 
لبذل  الدولي  المجتمع  ودعــوا  غــزة،  قطاع  في 
القطاع،  في  اإلنسانية  األزمة  لتخفيف  جهوده 
وحث  اإلعــمــار  جهود  في  المشاركة  خــالل  من 
إســـرائـــيـــل عــلــى الـــتـــجـــاوب مـــع االحــتــيــاجــات 
مع  اتساقا  القطاع  ألهل  واإلنسانية  األساسية 

مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي.

رفــض اإلجــراءات غيــر الشــرعية التــي تقــوض حــل الدولتين وتهــدد تحقيق الســام
قمة ثالثية بالقاهرة تؤكد “مركزية” القضية الفلسطينية

األمم المتحدة ـ رويترز

التابعة  اإلنــســانــيــة  المنظمة  قــالــت 
إن  الخميس،  أمــس  المتحدة،  لألمم 
وصــول  يمنع  الـــذي  الفعلي  الحصار 
ــــى مــنــطــقــة تــيــغــراي  الــمــســاعــدات إل
فــي شــمــال إثــيــوبــيــا، يــدفــع ماليين 
ــخــــاص إلــــى حـــافـــة الــمــجــاعــة،  األشــ

محذرة من “كارثة تلوح في األفق”.
ودعت وكالة األمم المتحدة لتنسيق 
جميع  “أوتــشــا”،  اإلنسانية  الــشــؤون 
األطراف المتحاربة منذ 10 أشهر في 
تيغراي إلى السماح بنقل المساعدات 
وكالة  نقلت  حسبما  المنطقة،  إلــى 

“رويترز”.
وذكرت أن 5.2 مليون شخص، أو 90 

ماسة  بحاجة  السكان،  من   %
إنسانية،  مساعدات  إلــى 

بينهم  من  أن  مضيفة 
شــخــص  ــف  ــ ــ أل  400
يـــواجـــهـــون بــالــفــعــل 

ظروف مجاعة.
كما دعت الوكالة الحكومة اإلثيوبية 
المساعدات  ــدادات  إلمـ السماح  إلــى 
ــبـــالد  ــــدخــــول إلـــــى الـ ــال ــ واألفــــــــــراد ب
ــع الــعــوائــق  ــهــا مــن خـــالل “رفــ وداخــل
ــبــيــروقــراطــيــة” وتــذلــيــل الــعــقــبــات  ال
األخــــرى الــتــي تــحــول دون وصــول 

المساعدات.
ــاســم رئــيــس  وجـــــددت الــمــتــحــدثــة ب
في  سيوم  بيلين  اإلثيوبي  ــوزراء  الـ
مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس الــخــمــيــس، 
ــأن الــحــكــومــة  ــ رفـــضـــهـــا لـــلـــمـــزاعـــم بـ
مؤكدة  المساعدات،  تمنع  اإلثيوبية 
أن الــشــاحــنــات “فـــي طــريــقــهــا” إلــى 
نقاط  عــدد  أن  مضيفة  تيغراي، 
ــى الـــطـــريـــق  ــلـ الـــتـــفـــتـــيـــش عـ
األمــم  إليها  أشـــارت  الــتــي 
المتحدة انخفض إلى 3 

من 7.

تحذير أممي من “كارثة وشيكة” في إثيوبيا
ليوبليانا ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

انتهاء اجتماع وزارء دفاع دول  بعد 
االتحاد األوروبي في سلوفينيا، أمس 
السياسة  مــســؤول  ــدد  شـ الــخــمــيــس، 
بوريل  جــوزيــف  لــالتــحــاد،  الخارجية 
تتجه  ــة  ــ ــيـ ــ األوروبـ الــــــدول  أن  ــى  عــل
إلــــى اســـتـــخـــالص الـــعـــبـــرة مـــن ملف 
أفغانستان، من أجل تشكيل قوة ردع 
عسكرية أوروبية، وتطوير العمل في 

الساحل اإلفريقي أيضا.
ســيــعــلــن عن  ــاد  ــحــ ــ االت أن  وأوضــــــح 
لتلك  الــضــروريــة  العسكرية  الــقــدرات 
المهمة أو القوة في 16 نوفمبر المقبل. 
كما أشار إلى أن دول االتحاد تحاول 
إعــــادة صــيــاغــة عــالقــتــهــا مــع حركة 

الوقت  فــي  موضحا  طــالــبــان، 
تتوقف  األمـــور  أن  عينه 

ــات  ــ ــ ــرف ــ ــصــ ــ ــ ــى ت ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
األرض  على  الحركة 
األقــوال،  على  وليس 

والطريق الذي ستسلكه.
سلوفينيا،  دفـــاع  وزيـــر  أكـــد  ــدوره،  ــ بـ
ــالل مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع  خـ
أظهرت  أفغانستان  أزمــة  أن  بــوريــل، 
أن أوروبا ال تمتلك إمكانات عسكرية 

كافية.
االتــحــاد قد  دفـــاع دول  وكـــان وزراء 
ــاقــشــوا خــــالل الــقــمــة تــشــكــيــل قــوة  ن
نفسه  التكتل  وجــد  بعدما  ســريــع  رد 
ــهــامــش خـــالل عــمــلــيــة إجـــالء  عــلــى ال
ــســتــان قـــادتـــهـــا الـــواليـــات  مـــن أفــغــان
في  النظر  النظر  معيدين  المتحدة، 
ــى في مايو  اقــتــراح- قــدم للمرة األول
إلــى تشكيل قوة  يــهــدف  الــمــاضــي- 
إطــار  فــي  عنصر  آالف   5 قوامها 
الدفاع  استراتيجية  مراجعة 
لدى االتحاد االوروبي التي 
يفترض أن تنتهي السنة 

المقبلة.

بمادة  المحملة  اإليرانية  الباخرة  إن  مصادر  قالت 
المازوت التي أعلن عنها األمين العام لـ “حزب هللا” 
اإلقليمية  المياه  دخلت  نــصــرهللا،  حسن  اللبناني، 

السورية.
وبحسب مصادر متابعة للقضية، فإن حمولة الباخرة 
ستنقل بالصهاريج من سوريا إلى لبنان بعد تفريغها 
في أحد الموانئ السورية، مشيرة إلى أن سفينتين 
ستصالن تباعا باآللية نفسها، من دون أن تكشف ما 
إذا كانتا محملتين بالمازوت أو بالبنزين أو باالثنين 

معا.
لتتبع  تراكرز”  “تانكر  موقع  نفى  السياق،  هذا  وفي 
ــال إن “الــنــاقــلــة التي  الــســفــن هـــذه الــمــعــلــومــات، وقـ
وصلت قبل أيام إلى سوريا تحمل 730 ألف برميل 
من النفط الخام اإليراني وليس البنزين”، مشيرا إلى 
أنه “جرى تسليم النفط الخام عدة مرات في الشهر 

الحتياجات سوريا وليس احتياجات لبنان”.
الثالث مرة واحدة  الناقالت  “نعلن أسماء  وأضاف: 
في حال عبورها قناة السويس إلى البحر المتوسط”.

األوروبي: أزمة أفغانستان بينت ضعف أوروبا عسكريا

مصادر: باخرة المازوت 
اإليرانية تدخل المياه السورية

تقرير يكشف حجم خسائر 
أميركا خالل 20 سنة

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

األميركية  بـــراون  لجامعة  تقرير  كشف 
أن 20 عاما من الحروب بعد أحداث 11 
سبتمبر، كلفت الواليات المتحدة ما يقدر 
مقتل  وخلفت  دوالر،  تريليونات   8 بنحو 

أكثر من 900 ألف شخص.
وذكر تقرير جديد بشأن تكاليف الحروب، 
من إنجاز جامعة براون العريقة، أنه بعد 
نحو 20 عاما من غزو أميركا ألفغانستان، 
ــيــف واشـــنـــطـــن فــــي حــربــهــا  ــكــال ــلــغــت ت ب
العالمية على اإلرهاب 8 تريليونات دوالر، 

حسب ما نقل موقع الجامعة.

جانب من القمة الثالثية في القاهرة

 وزير الدفاع البريطاني بن واالس 
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اإلعالم الجديد وإدارة األزمات
ال يـــزال هنـــاك جدل كبير حـــول طبيعـــة دور اإلعالم الجديـــد في إدارة 
األزمات، فالبعض يرى أنه يؤدي دورًا فاعالً ومهمًا بالنظر لما يتيحه من 
فرص تســـهم في مواجهة األزمات والتصدي لها، والبعض اآلخر يذهب 
إلـــى أنـــه ال يمكـــن التعويـــل عليه فـــي إدارة األزمات، بل إنـــه في أحيان 
كثيرة يســـهم فـــي تعقيد األزمات حينمـــا يكون مصدرًا لألخبـــار الزائفة 

والشائعات التي مصدرها وسائل ومنصات التواصل االجتماعي.
إن اإلعـــالم الجديد بأدواته ووســـائله المختلفة يتمتـــع بإمكانيات هائلة 
فـــي إدارة األزمات والكوارث، حيث تســـتخدم تلـــك األدوات في تبادل 
األخبار والمعلومات واآلراء وتقديم المســـاعدة وإدامة الروح المعنوية 
أثنـــاء األزمات، خصوصا أن هذه الوســـائل تحظى بالمتابعة من ماليين 
المســـتخدمين، وباتـــت مصـــدرًا رئيســـيًا للمعلومـــات واألخبـــار، ومن ثم 
يمكن توظيفها بكفاءة في إدارة األزمات والكوارث من خالل اســـتعانة 
فريـــق إدارة األزمـــات والكـــوارث بها لنشـــر ثقافـــة وطريقـــة التعامل مع 

حاالت األزمات والكوارث حين وقوعها ألفراد المجتمع.
لقـــد أصبـــح اإلعالم الجديـــد إحدى أهـــم أدوات الصراعات بيـــن الدول، 
وتحـــول إلى ســـاحة النـــدالع الثـــورات ودعمهـــا، بل بات يســـتخدم في 
حروب الدعاية المضللة التي تســـتهدف تشـــويه رمـــوز وقيادات الدول 
والتشـــكيك فـــي مواقفهـــا وسياســـاتها إزاء مختلف القضايـــا اإلقليمية 
والدوليـــة، في الوقـــت ذاته، هناك من يرى أن اإلعـــالم الجديد بات أهم 
أدوات إدارة الحـــروب فـــي عالمنا المعاصر من خالل ما يقوم به من بث 
اإلشـــاعات التـــي يمكن أن تزلـــزل أركان دول كبيرة، لهـــذا فإن من يملك 
آليـــات توظيف اإلعـــالم الجديد الذي يعتمد على البنيـــة الرقمية، يكون 

أكثر قدرة على تحقيق أهدافه والتأثير في سلوك الفاعلين اآلخرين.
إن تفعيـــل دور اإلعـــالم الجديد في مواجهة األزمات يتوقف باألســـاس 
علـــى التعـــاون مع الجهـــات المعنية، الرســـمية والمجتمعيـــة، وما تتيحه 
مـــن حقائق وبيانـــات من ناحية، ووضع المعاييـــر والضوابط التي تنظم 
عمل اإلعالم الجديد، خصوصا أن هذه النوعية من اإلعالم، وما يرتبط 
بهـــا من مواقـــع ومنصات التواصـــل االجتماعي، أصبحت في الســـنوات 
الماضيـــة مـــن أهم أدوات إدارة الصراعات السياســـية بين الدول، حيث 
يتم توظيفها في شـــن حمالت إعالمية تنال من رموز الدول، وتشـــكك 

في مواقفها السياسية وهز اقتصاداتها.

Yas.adc@gmail.com

يوسف الحداد

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

للتواصل: 17111483

اتحاد المسرحيين وخلق بعد مسرحي جديد للعمل
المسرح فن جماعي، وبالتالي يكون ارتباطه حتميا بالقاعدة اإلنسانية، 
ويترجـــم نهضـــة المجتمعـــات وتخلفها، فهو مـــرآة صافيـــة تعكس روح 
تطورهـــا وازدهارهـــا وأيضـــا جمودهـــا، ولكي يتطـــور المســـرح البد من 
عمليـــة خلـــق جديدة، وأعتقد أن ما جاء في المؤتمـــر الذي أقامه اتحاد 
جمعيات المسرحيين البحرينيين يوم الثالثاء الماضي، مالمح وسمات 
معبـــرة للنهـــوض بالحركـــة المســـرحية البحرينيـــة، حيث أعلـــن االتحاد 
تخصيص الرابع من نوفمبر من كل عام يوما للمسرح البحريني، وكذلك 
تدشـــين صندوق دعم الفنانين المســـرحيين البحرينيين وتشكيل هيئة 
استشـــارية لالتحاد، وأيضـــا تنظيم المؤتمر المســـرحي البحريني األول 
بعنـــوان “إشـــكاالت وتحديـــات وتطلعـــات” برعايـــة إدارة الثقافة ولمدة 

ثالثة أيام.
نعـــرف الهـــدف األساســـي الـــذي يســـعى إليـــه االتحـــاد برئاســـة الصديق 
العزيـــز الناقد يوســـف الحمـــدان، والذي وعد بوقفة جـــادة في خلق بعد 
مســـرحي جديد للعمل وتشـــخيص واقـــع الحركة المســـرحية في البالد 
وطموحهـــا المســـتقبلي، وذلك اســـتنادا إلـــى خبرته الطويلـــة في مجال 

المســـرح، والحمدان كان معنا في الحلقة النقاشـــية األولى التي أقيمت 
في ســـبتمبر عام 1997 بتنظيم من إدارة الثقافة والفنون آنذاك بعنوان 
“المسرح البحريني.. الواقع والمستقبل”، وشاركت فيها مجموعة كبيرة 
مـــن الفنانيـــن والكتاب، وانحصر موضوع الحلقة في مناقشـــة األوضاع 
الراهنة للمســـرح البحريني ومحاولة البحث عن أهم مشكالته، وأكثرها 
تأثيرا على مسار الحركة المسرحية وصوال إلى تحديد أولويات تنظيم 
هذه الحركة ســـواء من خالل مؤسســـاتها “الفرق األهليـــة والخاصة” أو 
من خالل تكوين العاملين فيها، أو من خالل خدماتها ومرافقها ووسائل 

دعم اإلنتاج المسرحي بصورة عامة.
اآلن وبعد مرور 24 ســـنة من تلك الحلقة النقاشـــية، أتصور أننا بحاجة 
لكل اآلراء واألخطاء التي حصلت لكي نتخذ سبيلنا وطريقنا الصحيح 
لتطويـــر الحركـــة المســـرحية والنهـــوض بهـــا، وهـــذه المهمـــة اآلن ملقاة 
علـــى عاتق اتحـــاد جمعيات المســـرحيين البحرينيين، ونأمل أن تتســـم 
مناقشـــات المؤتمر المســـرحي البحرينـــي األول بالموضوعيـــة والجدية 

والكشف عن النواحي اإليجابية والسلبية للمسرح في البحرين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هل األنظمة الذكية عبء مالي على 
المؤسسات أم مصدر دخل؟

تســـعى العديد من المؤسســـات إلـــى تطبيق أنظمـــة التكنولوجيا الذكية 
لتســـيير أعمالهـــا اليومية، إيمانـــًا منها بالفائدة الكبيـــرة العائدة على رفع 
مســـتوى وجودة العمل فيها من خالل تطبيق هذه األنظمة، إال أن هناك 
تخوفـــا يصاحب هذه الخطوة لدى أصحاب القرار، وهو التكلفة المادية 
لتطبيـــق هـــذه األنظمـــة، مع ما يمر بـــه العالم من ركود اقتصادي بشـــكل 

عام، وبسبب جائحة كورونا في الوقت الراهن بشكل خاص.
والســـؤال األهـــم مـــا نـــوع هـــذه األنظمـــة؟! وأية أنظمـــة يمكـــن تطبيقها 
دون عـــبء؟! حيـــث تمتلك أغلب المؤسســـات موارد وأجهزة حاســـوب 
متطـــورة، فالمرجو ليس آلية االســـتخدام، بل تســـخير تلـــك الموارد في 
تطوير األنظمة واالســـتفادة منها لتحويل كل عمليات المؤسسة ألنظمة 
ل تكاليف بناء هذه األنظمة إلى مجانية  تكنولوجية ذكية، وهو ما يحوَّ
مقارنـــًة بالقيمة المكتســـبة في حـــال تطبيقها، بدالً مـــن الوصول إلى ما 
يســـمى بالركود التكنولوجي في حال االستمرار باستخدام هذه الموارد 
بدون االســـتفادة منها في تطوير األنظمة، والذي يســـبب بعد حين عبئا 

ماليا على المؤسسات.
ومـــن أمثلـــة تطبيـــق األنظمـــة في المجـــال التجـــاري، توجـــه العديد من 
المؤسســـات المالية لتدشين التطبيقات الذكية وتفعيل الحلول التقنية، 
والتي ساهمت بال شك في زيادة العائد المالي لها، مثل فتح الحسابات 
وإدارتها بطريقة أسرع وأسهل، وفي المجال الحكومي نرى على سبيل 
المثال تطبيق “تواصل” الذي ســـهل عملية ربط المؤسسات بالمواطنين 
والمقيمين بشـــكل أسرع إليصال مالحظاتهم وشكواهم، والذي انعكس 

على رفع مستوى إنجاز الخدمات الحكومية المقدمة.
وهنـــا تكمـــن األهمية للوصـــول إلى هـــذه األهداف من خالل اســـتخدام 
األنظمـــة بالشـــكل الصحيـــح، والتـــي لهـــا دور كبيـــر بالنفع المباشـــر على 

المؤسسات سواء الربحية أو الخدمية.

عثمان العباسي

في الثامن والعشـــرين من مايو 1938م أذاع راديو إسطنبول نبأ اتفاق 
سري بين فرنسا وتركيا ُعقد في جنيف في )10 مارس 1938م( تعهدت 
بموجبه فرنســـا بضمـــان أغلبية تركيـــة في مجلس لواء اإلســـكندرون، 
وهـــذا التعهـــد لم ُينفذ، فقامت تركيا بحشـــد قواتها علـــى حدود اللواء 
وضمته تحت اسم )هاتاي(، وبعد فصله عن سوريا نزح العرب واألرمن 
منـــه إلى مختلف المدن الســـورية، ومنُذ ذلك التاريـــخ تم اعتبار اللواء 
“أرًضـــا محتلـــة”، ولـــم يحصـــل اللواء الســـليب علـــى أي اعتـــراف دولي 

شرعي.
ويقـــع لـــواء اإلســـكندرون فـــي زاويـــة ُيشـــكلها الشـــاطئ الشـــرقي من 
البحر األبيض المتوســـط والحدود الســـورية التركيـــة، وهي المحافظة 
الخامســـة عشـــرة فـــي ســـوريا، وكان تابًعـــا لواليـــة حلـــب ابـــان الدولة 
العثمانية، وأغلب ســـكانه من العرب الســـوريين بنحو )61 %( بحســـب 
إحصاءات )1939م(، ويتكون من ســـت مدن، ومازالت خرائط ســـوريا 
تتضمنـــه وتظهـــره كمنطقة ســـورية محتلـــة، وكمنفذ لواليـــة حلب إلى 
البحر األبيض المتوسط، ويقع اآلن في جنوب تركيا بمسمى المحافظة 

الحادية والثمانين، وقد سبق لتركيا أن اعترفت باللواء “كأرض سورية 
بموجب المادة 16 من اتفاقية لوزان في 1920م”.

ولحســـم النزاع بين ســـوريا وتركيا حول اللواء قررت فرنسا رفع األمر 
لعصبـــة األمم في جنيـــف، واقترحت “أن تكون منطقـــة اللواء منزوعة 
الســـالح وتابعـــة لســـوريا مـــن الناحيـــة الماليـــة واإلداريـــة وبسياســـتها 
الخارجيـــة”، فطالبت عصبة األمم بإجراء اســـتفتاء تشـــرف عليه لجنة 
مشتركة بين الفرنسيين واألتراك لمعرفة رغبة سكان اللواء باالنضمام 
ألية دولة يريدون، قبل الطرفان بذلك، فجرى االســـتفتاء في 1932م، 
إال أن تركيـــا قامـــت بنقـــل اآلالف مـــن األتـــراك إلـــى اللـــواء، كمـــا قامت 
تركيا وبدعم من فرنســـا بممارســـة مجموعة من الضغوطات السياسية 
واالجتماعيـــة واالقتصادية فقلبـــت موازين االســـتفتاء لصالحها. وتم 
فصل اللواء كلًيًا عن ســـوريا وأصبـــح تركًيا، وقد دخل الجيش التركي 
اللواء )يوم 4 تموز 1938م( ومازال هناك. وبعد )82( عاًما سيظل اللواء 
أرضـــا عربية، راســـخة في الوجدان العربـــي بحتمية عودته إلى حضنه 

السوري والعربي، فاللواء عربي االنتماء والوجود والهوية.

عبدعلي الغسرة

لواء اإلسكندرون بين االنتماء والهوية

ال يكاد يمر علينا يوم إال ونتلقى أخباًرا غريبة وعجيبة، بعضها مفرح، والغالبية 
محزنة مع األســـف، فبســـبب األجهزة الذكيـــة والتطبيقـــات اإللكترونية العديدة 
أصبـــح العالـــم قريـــة صغيـــرة، والمعلومات تصـــل للجميع بســـرعة البـــرق! وكما 
ذكرت في مقالي الســـابق، لكل شـــيء إيجابيات وســـلبيات لكـــن األهم أن نأخذ 

اإليجابيات ونطبقها في حياتنا اليومية.
وقـــد قـــرأت كغيـــري خبـــًرا عن مـــؤذن كويتـــي كان قد رفـــع األذان وهـــو يرتدي 
“شـــورت”، وقام على الفور أحد المصلين لم يعجبه الوضع وبحســـن نية بالطبع 

بتصويره، لينتشر الفيديو في العالم كله ومن دون التأكد من الحالة.
وعلى الفور القى محتوى الفيديو استهجان الجميع، وقام المسؤولون هناك في 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالتحري واستجواب المؤذن، واتضح الحًقا 
أن المـــؤذن المغلـــوب على أمره والـــذي يقوم بواجباته على أكمـــل وجه ويتمتع 
بحســـن األخـــالق وخدم ٣٠ عامـــًا، كان يقوم بتنظيف مكتبة المســـجد وبشـــكل 
تطوعي، وفجأة أدرك أن وقت األذان داهمه وقرر أن يؤذن بما كان يلبســـه من 

ثياب حرًصا منه على عدم التأخير، وقد قام بعدها على الفور بتغيير مالبسه.
وبعـــد ســـردنا هـــذه الواقعة، كم مـــن الروايـــات والمواقف التي قـــد تحصل في 

العالـــم ويكـــون أصحابهـــا أبرياء، رســـول هللا صلـــى هللا عليه وســـلم يقول في 
حديـــث شـــريف “إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مـــا نوى”، إذا دعونا دوًما 
وأبـــًدا نحســـن نوايانا تجـــاه اآلخرين. إن هذا المؤذن وحســـب المعلومات التي 
وردت الحًقـــا كان يعمـــل ألكثـــر مـــن ٣٠ عاًما ويتمتع بحســـن الخلق واإلخالص 
في عمله، فمن غير المنصف أن ينشـــر الفيديو للعامة قبل التأكد والتحقق من 

الموضوع. 
لقـــد أصبحنا نعيش في قلق مســـتمر بســـبب ســـوء اســـتخدام الهواتـــف الذكية 
ووسائل التواصل االجتماعي، فقد أصبحت نقمة، وأصبحنا نخشى أن نتصرف 
بعفويتنا وســـجيتنا في مناســـبات كثيرة حتى إن كانت عائلية أو مع األصدقاء 
كاحتفـــاالت أعيـــاد الميالد والعيدين والـــزواج وغيرها، أصبحنا نحبس مشـــاعر 
الفـــرح خوفـــا من أن يقـــوم أحد من الحضـــور بالتصوير، ليس هذا وحســـب، بل 
وصل األمر إلى األتراح، إذ يقوم البعض بتصوير حال أهل المتوفى في المقبرة! 
أتمنـــى من كل قلبي ومن باب الحرص واحترام خصوصيات الجميع عدم نشـــر 
أو تصويـــر أي موقـــف لســـبب أو آلخـــر.. إذا ابتليتـــم فاســـتتروا، وهللا من وراء 

القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

المؤذن البريء
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لكرة  األولمبي  منتخبنا  يخوض 
مــســاء  مـــن   7.15 عــنــد  الـــقـــدم 
الــجــمــعــة 3 ســبــتــمــبــر الـــجـــاري، 
نظيره  أمام  دولية،  مباراة ودية 
استاد  على  وذلك  طاجيكستان، 

مدينة خليفة الرياضية.
ــمـــن إطــــار  ــأتــــي الــــمــــبــــاراة ضـ ــ ت
للتصفيات  منتخبنا  تحضيرات 
المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 
عاًما 2022، إذ ستقام التصفيات 
مجموعتنا  وتضم  البحرين،  في 

مــنــتــخــبــات الـــعـــراق والــمــالــديــف 
وأفغانستان.

ويقود منتخبنا األولمبي المدرب 
الذي  كرامي  إسماعيل  الوطني 
ــة مع  ــوديـ ــــدأ اإلعــــــداد لــهــذه الـ ب
أغــســطــس   27 ــوم  ــ ي الــمــنــتــخــب 

الماضي بقائمة تضم 28 العًبا.
ــاتــه  ــا تــدريــب ــيــن ــمــب واخـــتـــتـــم أول
لــلــمــبــاراة بــخــوضــه مــراًنــا مساء 
ــمــــاعــــب  ــ ــيــــس عــــلــــى ال ــمــ ــخــ ــ ال

الخارجية التابعة التحاد الكرة.

األولمبي يالقي نظيره الطاجيكي ودًيا

سبورت

أحمد مهدي

اللجنة اإلعالمية

ــبــحــريــن لــدى  ــتــقــى ســفــيــر مــمــلــكــة ال ال
العام  باألمين  الدوسري  أحمد  طوكيو 
لــلــجــنــة الــبــارالــمــيــيــة الــبــحــريــنــيــة علي 
الـــمـــاجـــد، فـــي طــوكــيــو، عــلــى هــامــش 
مـــشـــاركـــة مــنــتــخــب الــبــحــريــن لـــذوي 
البارالمبية  األلعاب  دورة  في  العزيمة 

طوكيو 2020. 
اللجنة  رئــيــس  تحيات  الــمــاجــد  ونــقــل 
محمد  الشيخ  البحرينية  البارالمبية 
بن دعيج آل خليفة، مثنيا على جهود 

ســـفـــارة الــبــحــريــن فـــي تــســهــيــل جميع 
على  والحصول  اللوجستية  الترتيبات 
كـــل الــمــعــلــومــات وهــــو مـــا ســاهــم في 

تسهيل عمل الوفد. 
ــاد الــســفــيــر الــدوســري  مــن جــانــبــه، أشــ
بالجهود التي بذلتها اللجنة البارالمبية 
ــل تــطــويــر ريــاضــة  الــبــحــريــنــيــة مــن أجـ
الــمــجــاالت  الــعــزيــمــة فـــي جــمــيــع  ذوي 
ومــشــاركــتــهــا فـــي مــخــتــلــف الـــــدورات 

اإلقليمية والعالمية.

أعـــلـــن االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لــكــرة 
 20 اآلسيوية  التصفيات  أن  اليد 
نهائيات  إلـــى  الــمــؤهــلــة  لــلــرجــال 
السويد(   - )بــولــنــدا  الــعــالــم  كــأس 
العربية  بالمملكة  ستقام   ،2023

السعودية.
ــتــي  ــة ال ــوديـ ــعـ ــسـ وســـتـــحـــظـــى الـ
ممثلها  عــبــر  أخــيــرا  اســتــضــافــت 
اآلسيوية  البطولة  الوحدة  نادي 

ــيــد  ــة لـــكـــرة ال ــديـ ــأنـ لـ
بــــــــــاإلضــــــــــافــــــــــة 

ــا  ــهــ ــ ــان ــتــــضــ الحــ
ــأس الــعــالــم  كــ
لـــــــأنـــــــديـــــــة 
لـــكـــرة الـــيـــد، 
مـــنـــافـــســـات 
الـــتـــصـــفـــيـــات 

اآلســـــــيـــــــويـــــــة 

يناير   31  -  18 من  الفترة  خــال 
.2022

ــان االتــــحــــاد اآلســــيــــوي فــي  ــ ــ وك
وقــت سابق قــد منح إيـــران حق 
اســتــضــافــة الــبــطــولــة اآلســيــويــة 
اآلن  تغيرت  البوصلة  أن  إال   ،20
السعودية،  العربية  المملكة  نحو 
األوضــاع  وقد يكون ذلك بسبب 
في  الحاصلة  الصعبة  الصحية 

إيران.
النسخة  وأقــيــمــت 
األخـــــيـــــرة   19
بــــــــــــــدولــــــــــــــة 
الكويت، وفاز 
المنتخب  بها 
الــــــقــــــطــــــري، 
منتخبنا  وحّل 

بالمركز الرابع.

وقع المحترف األميركي سي جيه 
النجمة،  ــادي  نـ بــكــشــوفــات  رســمــًيــا 
لكرة  األول  فريقه  صفوف  ليمثل 
الجديد  الرياضي  بالموسم  السلة 

.2021 - 2022
وبذلك، يستمر سي جيه في الدفاع 
ــيـــب” لــلــمــوســم  عـــن قــمــيــص “الـــرهـ
شك،  ودون  التوالي.  على  الثالث 
للمحترف  النجمة  إدارة  ان اختيار 

التامة  لمعرفتهم  يأتي  جيه،  سي 
والــتــي  الــعــالــيــة  الفنية  بــإمــكــانــاتــه 
ــا بــعــد  ــدم الـــفـــريـــق، خـــصـــوًصـ ــخـ تـ
الاعب  حققها  الــتــي  المستويات 
ــي الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي وحــقــقــت  فـ
ثمارها باحتال المركز الثالث على 
وأيــًضــا خوض  زيــن،  دوري  صعيد 
لــكــأس خليفة بن  الــذهــبــي  الــمــربــع 

سلمان.

الماجد يشيد بجهود سفارتنا بطوكيو

السعودية تستضيف آسيوية الرجال 20 لكرة اليد

رسمًيا.. سي جيه محترًفا لسلة النجمة
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الرياضيــة الدبلوماســية  تأصيــل  فــي  دوره  يؤكــد  ســموه 

ناصر بن حمد يوافق على رعاية نادي الرجبي

ــة الــمــلــك لــأعــمــال  ــق مــمــثــل جــال وافــ
اإلنـــســـانـــيـــة وشــــــؤون الـــشـــبـــاب سمو 
آل خليفة على  بن حمد  ناصر  الشيخ 
رعاية نادي الرجبي وذلك بعد الرسالة 
مجلس  رئيس  من  تلقاها سموه  التي 

إدارة نادي الرجبي مايك كننغهام. 
 وقــال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
المناسبة  بهذه  له  تصريح  في  خليفة 
نـــادي الــرجــبــي نــمــوذجــا رائــدا  “يشكل 
باعتباره مثاال حيا لنهج حضرة صاحب 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل الباد المفدى حفظه هللا 
ورعاه في تحقيق التعايش والتسامح 
على  المقيمين  جميع  بين  والــتــعــاون 
المملكة  باعتبار  البحرين  مملكة  أرض 
واحة األمن واألمان والسام باإلضافة 
إلى أن النادي يسعى دائما إلى احتواء 
الرجبي  لرياضة  المحبين  المقيمين 
السلك  فضا عن مشاركة أعضاء من 
ــيــات الــتــي  ــفــعــال ــومــاســي فـــي ال ــل ــدب ال

الذي يؤصل دور  األمر  النادي،  يقيمها 
لمجاالت  وتعزيزها  البحرين  مملكة 

الدبلوماسية الرياضية. 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  وبين 
دورا  الــرجــبــي  ــــادي  ن “يــمــتــلــك  خليفة 
العام  في  تأسيسه  منذ  مهما  تاريخيا 
يستقطب  ومـــــازال  ــان  كـ فــقــد   1971
والدبلوماسيين  البحرينية  الــعــوائــل 
وجهة  وبـــات  والمقيمين  والجماهير 
مــفــضــلــة لــلــجــمــيــع مـــن أجــــل الــتــاقــي 
والتعارف وتبادل األفكار في مختلف 
إلــى أن مملكة  بــاإلضــافــة  الــمــجــاالت، 
ــبــحــريــن تــهــتــم كــثــيــرا بــالــفــعــالــيــات  ال
الرياضية التي يقيمها النادي باعتبارها 
وســيــلــة مــثــالــيــة لــتــكــريــس تــوجــهــات 
الرياضية  الدبلوماسية  نحو  المملكة 
لتبيان  مشرقة  واجــهــة  تمثل  والــتــي 
المملكة  تشهده  الــذي  الكبير  التطور 
في مختلف المجاالت وتسليط الضوء 

على إنجازاتها. 

“إنه  كننغهام  مايك  قــال  جانبه،  ومــن 
شرف كبير لمجلس إدارة نادي الرجبي 
الشيخ  سمو  قبول  منتسبيه  وجميع 
ناصر بن حمد آل خليفة رعاية النادي، 
وسنسعى جميعا إلى تنفيذ توجيهات 
الملك حمد  الــجــالــة  حــضــرة صــاحــب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة حــفــظــه هللا 

ــادي لــمــبــادئ  ــنـ ــاه فـــي تــحــقــيــق الـ ــ ورعـ
كما  الجميع  بين  والتسامح  التعايش 
توجيهات  تنفيذ  إلـــى  سنسعى  أنــنــا، 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وتطويرها  اللعبة  بهذه  االرتــقــاء  فــي 
تطوير  إلــى  وصــوال  المثالية  بالصورة 
جميع منظومة النادي اإلدارية والفنية 
اإلنجازات  طريق  إلــى  توصلنا  والتي 
عــلــى الــمــســتــوى اإلقــلــيــمــي والـــقـــاري 

والدولي”. 
الشيخ  برعاية سمو  “نتشرف  وأشــار   
ــلــنــادي  نـــاصـــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ل
وسنسعى جاهدين من أجل أن يكون 
على  المقيمين  لجميع  موطنا  الــنــادي 
الــبــحــريــن واجــتــذابــهــم  مــمــلــكــة  أرض 
مملكة  دور  وتأكيد  الرياضة  لممارسة 
التعايش وتسخر  البحرين في إشاعة 
الرياضة، من أجل السام والتسامح”.

اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

يستأنف منتخبنا الوطني األول لكرة القدم، الجمعة، 
سلسلة تدريباته في تجمعه المحلي الحالي، والذي 
ــي لــشــهــر سبتمبر  ــدولـ ــتــوقــف الـ ــأتــي فـــي فــتــرة ال ي
األحــمــر  العــبــو  أن خــضــع  بــعــد  ــــك  ذل يــأتــي   .2021
أن  بعد  الخميس،  يوم  المسائية  الفترة  في  للراحة 
األربعاء  يــوم  دولية  وديــة  مــبــاراة  المنتخب  خــاض 
بفوز  وانتهت  الوطني،  االســتــاد  على  هاييتي  أمــام 
المدرب  العبو  وسيستأنف   .)6-1( بنتيجة  أحمرنا 
البرتغالي هيليو سوزا مساء اليوم سلسلة التدريبات 
والتحضيرات للودية الدولية الثانية، والتي ستجمع 
 7 المقبل  الــثــاثــاء  يــوم  ــي  األردنـ بنظيره  المنتخب 
األردن  منتخب  يخوض  ذلــك،  إلى  الجاري.  سبتمبر 
مباراة ودية دولية أمام هاييتي يوم 4 سبتمبر عند 
7 مساًء على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

“األحمر” يستأنف تدريباته ويستعد لألردن
أحمد مهدي

قررت 4 أندية تعليق فريق فئة األشبال للكرة الطائرة في الموسم 
المقبل 2021 - 2022.

وتســـلم االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة 
ــة  ــن 4 أنديـ ــات مـ ــرة خطابـ الطائـ
ــبال  ــة األشـ ــاركتها بفئـ ــدم مشـ بعـ
والنجمـــة  البســـيتين  وهـــي 
والمحـــرق وبنـــي جمـــرة، بينمـــا 
ســـيكون البســـيتين هـــو النـــادي 
ــة  ــارك بفئـ ــن يشـ ــذي لـ ــد الـ الوحيـ

الناشـــئين.
الفئـــات  مســـابقات  تقـــم  ولـــم 

العمريـــة للشـــباب والناشـــئين 
واألشـــبال والصغـــار خـــال 
الموســـم الماضـــي 2020 
تفشـــي  بســـبب   2021  -
جائحـــة كورونـــا “ كوفيـــد 
تســـتكمل  لـــم  كمـــا   ”19

موســـم  فـــي  المســـابقات 
لـــذات   2020  –  2019

الســـبب.

دوري  منافســـات  وســـتنطلق 
األشـــبال يـــوم األحـــد المقبـــل 5 
 10 بمشـــاركة  الجـــاري  ســـبتمبر 
النبيـــه  أنديـــة وهـــي داركليـــب، 
صالـــح، اتحـــاد الريـــف، األهلـــي، 
التضامـــن،  النصـــر،  الديـــر، 

والشـــباب. عالـــي،  المعاميـــر، 

4 أندية تعلق فئة األشبال للطائرة البسيتيــــن يعلــق فئـــات الطائـــــرة
ــمــقــبــل ال ــم  ــوسـ ــمـ الـ واألول  ــاب  ــبـ ــشـ الـ بـــفـــريـــق  ــة  ــاركـ ــشـ ــمـ الـ

قــرر نــادي البســيتين تعليق فــرق الفئات العمرية للكــرة الطائرة والتي 
تشــمل الناشئين واألشــبال والصغار والمهرجان للموسم المقبل 2021 

.2022 -

الطائرة  الكرة  جهاز  رئيس  وقــال 
ــادي قــرر  ــ ــن ــ ال ــشــيــخ إن  مــحــمــد ال
األربع  العمرية  الفئات  تعليق فرق 
واألول،  الشباب  فئة  استمرار  مع 
ليست  القرار  أبعاد  أن  إلى  مشيرا 
لخشية  نظرا  صحية،  وإنما  مالية 
ــور عــلــى أبــنــائــهــم من  أولــيــاء األمــ
“كوفيد  كورونا  بفيروس  اإلصابة 

.”19
“الباد سبورت”  لـ  الشيخ  وأضاف 
أن النادي قرر مواصلة فئة الشباب 
ــدرك  ــعــمــريــة تـ ــفــئــة ال ألن تــلــك ال
واتباع  الوباء  مع  التعامل  كيفية 

واإلرشــاديــة  الصحية  التعليمات 
وكل العب مسؤول عن نفسه في 
األمــور،  مــن  والكثير  الــمــواصــات 
العمرية  الفئات  باقي العبي  بينما 
بينهم  ــاء  ــوب ال تفشي  الــســهــل  مــن 
خشية  وهــنــاك  االخــتــاط  بسبب 
أولياء أمورهم على تعرضهم  من 
لإلصابة، خصوصا بعد العودة إلى 
ربما تسهم  الدراسة والتي  مقاعد 
فــي زيـــادة أعـــداد اإلصــابــات بين 
صفوف الطلبة في المدارس رغم 

اإلجراءات االحترازية المتخذة.
ــدى ســـؤالـــه عـــن تــوجــه معظم  ــ ول

الفئات  بــفــرق  للمشاركة  ــديــة  األن
أجــاب  المقبل،  الــمــوســم  العمرية 
ــة األخـــرى  ــدي “هــنــاك عـــدد مــن األن
التي اتخذت نفس القرار وبدورنا 
المشاركة  األندية  قــرارات  نحترم 

على  حفاظا  ولكن  كاملة  بفئاتها 
ســامــة أبــنــائــنــا الــاعــبــيــن قــررنــا 
العمرية..”،  الفئات  نشاط  تعليق 
مؤكدا أن الميزانية ليست السبب 

وراء التعليق.

محمد الشيخ

حسن علي

حسن علي

سبورت

الجولة 2 لكأس االتحاد
أحمد مهدي

الجولة  منافسات  الجمعة  تختتم 
لكأس  األولـــى  المرحلة  مــن  الثانية 
ــرة الــقــدم  ــكـ ــنــي لـ ــبــحــري ــاد ال ــحــ ــ االت
بــإقــامــة 5 مــبــاريــات عــنــد 7 مــســاًء. 
يلعب الحالة مع االتفاق على ملعب 
على  البسيتين  مع  الشباب  الحالة، 
مدينة  مع  الخالدية  الشباب،  ملعب 
عيسى على ملعب الرفاع، التضامن 
البحرين،  ملعب  على  البحرين  مــع 
االتـــحـــاد مـــع قــالــي عــلــى الــمــاعــب 
الخارجية التابعة لاتحاد البحريني 

لكرة القدم.



مؤسســـة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أعلنـــت 
إنجاز البحرين ســـمو الشـــيخة حصة بنت 
خليفـــة آل خليفـــة، مؤخـــًرا عـــن إطـــاق 
“جائـــزة الشـــيخة حصـــة للريـــادة “ لتكريم 
رواد األعمـــال والقـــادة الملهمين من إنجاز 
البحريـــن، والتـــي ُتعـــد جـــزًءا مـــن التـــزام 
األعمـــال  رواد  بدعـــم  البحريـــن  إنجـــاز 
الشـــباب الصاعديـــن. وجـــاء هـــذا اإلعان 
في مقر مؤسســـة إنجاز البحرين بحضور 
ســـمو الشـــيخة حصـــة والمديـــر التنفيذي 

للمؤسسة هناء سرواني. 
وتســـاهم هذه الجائـــزة، التي ُتعد المبادرة 
الوطنيـــة األولى من نوعهـــا على اإلطاق 
علـــى مســـتوى البحريـــن والمنطقـــة، فـــي 
رواد  وتشـــجيع  لدفـــع  األســـس  إرســـاء 
األعمـــال والقـــادة مـــن الشـــباب البحريني 
الملتـــزم بخلـــق قيمـــة معينة وتـــرك بصمة 
دائمـــة في المملكـــة. وتهدف إلى تســـليط 
الضـــوء علـــى برامـــج ريـــادة األعمـــال في 
إنجـــاز البحرين وكيـــف توفر هذه البرامج 

للمواهب الشـــابة الفرصـــة للتعلم ومعرفة 
وفتـــح  االقتصـــادي،  النجـــاح  مفاتيـــح 
عقولهـــم تجاه آفاٍق جديدة تجعلهم أقرب 
إلـــى العالـــم الحقيقي وتمكنهـــم من اتخاذ 
خيارات أفضل تفيدهم وتفيد مجتمعهم. 
وتكمن فوائد المشاركة في مبادرة “جائزة 
الشـــيخة حصة للريادة - إنجـــاز البحرين” 
فـــي تطبيق معاييـــر الجائزة التي تســـتند 
إلى نموذج محدد طورته مؤسســـة إنجاز 

البحرين. 

معايير الجائزة: 

* يجـــب علـــى المتقدميـــن تقديـــم دليـــل 

على المشـــاركة في برنامج “شركة إنجاز 
الجامعـــة  أو  المدرســـة  فـــي  البحريـــن” 
وبأنهم اكتســـبوا خبرة عمليـــة في ريادة 

األعمال. 
* رواد أعمال شـــباب متميزين و/  أو قادة 

ال تقل أعمارهم عن 20 سنة. 
* ُصناع التغيير، مبتكرين. 

* تقديـــم دليل على تطويـــر عمل تجاري 
أو مؤسسة. 

* المساهمة في خلق القيمة. 
* أن يكـــون الدافع هو الرغبة في تحقيق 

النجاح ورد الجميل للمجتمع. 
* أن يصبح قدوة ونموذج لآلخرين. 

* أن يتمتـــع المتقـــدم بالمرونـــة والقـــدرة 
على التكيف في المواقف الصعبة. 

* أن يكون المتقدم صاحب رؤية والعب 
فريق متمكن. 

 ســـيتم تقييم واختيار جميع المرشحين 
مـــن قبـــل لجنـــة تدقيـــق تترأســـها ســـمو 
الشـــيخة حصة، إلى جانب عضو مجلس 
إدارة إنجـــاز البحريـــن ورئيـــس تنفيـــذي 
للمجموعة – الموارد البشرية واالستدامة 
دانة بوحجي، وكذلك عضو مجلس إدارة 
إنجـــاز البحريـــن ومديـــر عـــام التواصـــل 
المؤسســـي والمســـؤولية االجتماعية في 
بتلكـــو الشـــيخ بـــدر آل خليفـــة،. وســـيتم 

اإلعـــان عن أســـماء 3 فائزيـــن وذلك في 
تاريخ 30 أكتوبر من العام الجاري. 

بهـــذه المناســـبة، عّلقـــت ســـمو الشـــيخة 
حصـــة بنـــت خليفـــة آل خليفـــة، رئيـــس 
مجلـــس إدارة إنجـــاز البحريـــن بالقـــول 
“انطاًقـــا مـــن مهمتنـــا فـــي دعـــم الجيـــل 
المقبـــل مـــن قـــادة األعمـــال والمبتكريـــن 
والمبدعيـــن في البحريـــن، نفخر بإطاق 
جائـــزة الشـــيخة حصـــة للريـــادة - إنجاز 
البحرين” التي ُنّقدر من خالها المواهب 
القياديـــة  والمهـــارات  الُملهمـــة  الرياديـــة 
ُتمثـــل  الواعـــد.  شـــبابنا  يظهرهـــا  التـــي 

جائـــزة إنجاز البحريـــن تكريًما إلنجازات 
المفكرين المبتكريـــن في البحرين الذين 
ُيطبقون المهارات العملية ولديهم عقلية 
ريادة األعمال والشـــغف لتحقيق النجاح 
وخلق التأثير. ونفخر في مؤسسة إنجاز 
البحريـــن بعملنـــا فـــي دعم ورعايـــة قادة 
المســـتقبل من خال برامجنا ومبادراتنا 
وهـــذه الجائـــزة التي ُتعد مبـــادرة فريدة 
مـــن نوعها في البحرين والمنطقة، حيث 
يواصلـــون طريقهـــم فـــي تقديـــم نموذج 
يحتذى به لألجيال القادمة ويســـاهمون 

في تطوير مستقبل المملكة”. 

المنامة - مؤسسة إنجاز البحرين

الشيخة حصة بنت خليفة تطلق جائزة لرواد األعمال والقادة الُملهمين
المبادرة الوطنية األولى من نوعها على مستوى البحرين والمنطقة
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بقيمـــــــة 514.6 ألــــــف دينــــــار عـــــبــر 88 صفقــــــة

2.7 مليون سهم حجم التداول ببورصة البحرين

أقفل مؤشـــر البحرين العام أمس الخميس 
عنـــد مســـتوي 1,663.44 بارتفـــاع وقـــدره 

2.94 نقطة مقارنة بإقفاله يوم األربعاء. 
وتـــداول المســـتثمرون 2.70 مليون ســـهم، 
بقيمـــة إجمالية قدرهـــا 514.63 ألف دينار، 
تـــم تنفيذهـــا من خـــال 88 صفقـــة، إذ ركز 
المســـتثمرون تعاماتهم على أســـهم قطاع 
المـــال والتي بلغت قيمة أســـهمه المتداولة 
231.54 ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 44.99 

% من القيمة اإلجمــــالية للتـــداول وبكمية 
قدرها 2.21 مليون ســـهم، تـــم تنفيذها من 

خال 55 صفقة. 
وجاءت ألمنيوم البحريـــن )ألبا( في المركز 
األول إذ بلغـــت قيمـــة أســـهمها المتداولـــة 
160.01 ألف دينار، أي ما نسبته 31.09 % 
من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية 

قدرها 232 ألف سهم. 
أما المركز الثانـــي فكان لمجموعة جي اف 

اتـــش الماليـــة بقيمـــة قدرهـــا 117.91 ألف 
دينـــار، أي ما نســـبته 22.91 % من إجمالي 
قيمـــة األســـهم المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 

1.50 مليون سهم. 
وجاءت شركة البحرين لاتصاالت )بتلكو( 
بقيمـــة قدرهـــا 72.01 ألـــف دينـــار، أي مـــا 
نســـبته 13.99 % من إجمالي قيمة األسهم 
ألـــف  قدرهـــا 125.64  وبكميـــة  المتداولـــة 

سهم.

المنامة - بورصة البحرين

اكتشاف 239 قطعة 
ذهب نادرة في فرنسا

يــتــألــف مــن 239 قطعة  اكــُتــشــف كــنــز 
الفرنسيين  الملكين  عهدي  مــن  ذهــب 
لويس الثالث عشر ولويس الرابع عشر 
في   2019 العام  صيانة  أعمال  أثناء 
فرنسا(،  )غــرب  الفينيستير  فــي  قصر 
ــادت أمـــس دار “ايـــفـــوار  ــ وفـــق مـــا أفـ
آنجيه” التي ستطرحها في مزاد علني 
دار  وأوضحت  الجاري.  سبتمبر  نهاية 
العثور على صندوق  تم  أنه  المزادات 
معدني مليء بالعمالت الذهبية داخل 

أحد الجدران.

تنافســـت شـــركتان فـــي جلســـة مجلـــس 
علـــى  أمـــس،  والمزايـــدات  المناقصـــات 
مناقصة للشـــركة العامة للدواجن لتوريد 
3,623 طـــن علـــف دجاج بيـــاض، على أن 
يكـــون علًفا نباتًيـــا، وكان أقل عطاء بنحو 
601.7 ألف دينار لشركة دلمون للدواجن، 
فـــي حين أكبرهـــا بقرابـــة 670 ألف دينار. 
لـــوزارة  مناقصـــة  شـــركات   4 وتنافســـت 
شؤون الشـــباب والرياضة لتطوير مدينة 
عيســـى الرياضية، تم تعليق عطاء إحدى 
الشـــركات وكان أقـــل عطـــاء بنحو 162.3 
 Gulf Fencing &( لشـــركة  دينـــار  ألـــف 
Specialist Surfacing(، في حين أكبرها 

بقرابة 199.5 ألف دينار.
ووفـــق وصـــف المناقصـــة، فـــإن مشـــروع 

تطوير مدينة عيسى الرياضية سيتم من 
خال توســـيع ماعب كـــرة القدم، بما في 
ذلـــك جميع األعمـــال المتعلقة بالمشـــروع 
مـــن نظـــام الـــري وهـــدم غرفـــة المضخـــة 

وجميع األعمال المتعلقة. 
مناقصـــة  علـــى  شـــركات   10 وتنافســـت 
لـــوزارة الصحـــة إلنشـــاء وتجهيـــز غـــرف 
عمليـــات بمجمـــع الســـلمانية الطبي وكان 
أقـــل عطاء بنحو 77.5 ألـــف دينار. وفتح 
المجلـــس مناقصـــة لشـــركة بـــاج الجزائر 
للتطويـــر العقـــاري لمشـــروع تطوير جناح 
الجزائـــر،  بـــاج  منطقـــة  فـــي  تســـويقي 
تنافست عليها 5 شركات وكان أقل عطاء 

بنحو 342.3 ألف دينار. 
مناقصـــة   13 فتـــح  أمـــس  إجمـــاال  وتـــم 
ومزايـــدة )12 مناقصة ومزايـــدة واحدة( 

تابعـــة لــــ 9 جهـــات حكوميـــة بإجمالي 71 
عطـــاء، فـــي حين تم تعليـــق عطاء وحيد 
تابـــع لمناقصة واحـــدة. وبلغ مجموع أقل 

العطاءات المقدمة نحو مليوني دينار.
لهيئـــة  مناقصـــات   3 المجلـــس  وفتـــح 
الكهربـــاء والمـــاء، أولهـــا لشـــراء وتركيب 
 )PASS( وتكويـــن معدات األجهـــزة لنظام
أقـــل  وكان  شـــركات   4 عليهـــا  تنافســـت 
عطـــاء بنحـــو 15.8 ألـــف دينـــار، والثانيـــة 
إلدارة المخـــازن المركزية لشـــراء كابات 
أرضية لغرض اســـتخدامها من قبل إدارة 
توزيع الكهرباء تنافســـت عليها 5 شركات 
وكان أقل عطـــاء بنحو 367.4 ألف دينار، 
واألخيـــرة لشـــراء مكثـــف بيانـــات لغرض 
استخدامها من قبل إدارة توزيع الكهرباء 
تقدمـــت إليها شـــركة وحيـــدة بنحو 81.1 

ألف دينار.
لشـــؤون  مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
األشغال بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، أولها إلنشـــاء شبكة 
الصرف الصحي فـــي منطقة الدير طريق 
تنافســـت   ،231 بمجمـــع  و3157   3129
عليهـــا 10 شـــركات وكان أقل عطاء بنحو 
58.9 ألف دينار، والثانية لصيانة وإصاح 
والمبـــردات  المركزيـــة  التكييـــف  أجهـــزة 
وجميـــع وحدات التكييـــف بمحطة توبلي 
لمعالجـــة مياه الصرف الصحي تنافســـت 
عليهـــا 4 شـــركات وكان أقل عطـــاء بنحو 

189.2 ألف دينار.
لجامعـــة  مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
 Mac“ أجهـــزة  لتوريـــد  أولهـــا  البحريـــن، 
إليهـــا  تقدمـــت  للجامعـــة   ”computer

ألـــف   84.5 بنحـــو   )iMachines( شـــركة 
دينار، والثانيـــة لتوفير خدمات التنظيف 
للجامعـــة وذلـــك لمـــدة 4 ســـنوات تشـــمل 
توفيـــر 4 مشـــرفين و126 منظًفا )يشـــمل 
اإلنـــاث بعـــدد ال يقـــل عـــن 15( تنافســـت 
عليها 8 شـــركات وكان أقل عطاء بـ 27.3 

ألف دينار.
نفـــط  لشـــركة  مزايـــدة  المجلـــس  وفتـــح 

البحريـــن )بابكو( لشـــراء وإزالـــة المعدات 
والمركبـــات الخـــردة مـــن ســـاحة مصفـــاة 
بابكـــو بنحـــو 38.8 ألـــف دينـــار وكانت قد 
ومناقصـــة  شـــركات،   6 عليهـــا  تنافســـت 
لمجلـــس تنظيـــم مزاولة المهن الهندســـية 
لتطويـــر وتنفيـــذ نظـــام تخطيـــط مـــوارد 
المؤسســـة للمجلـــس تنافســـت عليهـــا 11 

شركات بعطاءات فنية.

شـــكا أصحاب ســـيارات أجرة مـــن عمليات نقل 
غير مرخصة للمســـافرين تتم أمـــام بوابة مبنى 
مطار البحرين الدولي الجديد، في الوقت الذي 
تنتظر فيه عشـــرات ســـيارات األجرة المرخصة 
دورهـــا علـــى مســـافة 500 متر مـــن البوابـــة، ما 

يحرمها من الحصول على ركاب.
وعلق رئيس جمعية النقل العام محمد البربوري 
قائًا “إن هناك ســـيارات مدنية غير مرخص لها 
تنقـــل الـــركاب، وحتـــى بعـــض ســـيارات األجرة 
تقوم بتحميل الركاب من أمام البوابة الرئيســـة، 
فـــي الوقـــت الـــذي ال تســـمح فيـــه إدارة المطار 
فـــي  للتشـــغيل  المرخصـــة  التاكســـي  لســـيارات 
المطار بنقل أي راكب من أمام البوابة الرئيسة”.

وأشـــار البربوري إلـــى أن المســـافرين يواجهون 

مشـــقة في الوصول إلى منطقة سيارات األجرة 
والتـــي تبتعـــد مســـافة نصـــف كيلـــو مـــن بوابـــة 
المطار، األمر الذي يجعل سيارات األجرة تنتظر 
لمـــا يصـــل إلـــى 5 ســـاعات دون أن تحصل على 
زبون. وأشار البربوري إلى أن هناك ما يقرب من 
150 ســـيارة مرخصة للعمل كتاكسي، إذ طبقوا 
الشـــروط المطلوبـــة فـــي الوقوف أمام الســـاحة 
المخصصـــة لهـــم إلـــى جانـــب تجديـــد ســـيارات 
األجـــرة، إذ طلبت إدارة المطـــار أن تكون جميع 

الســـيارات بطرازات جديدة. واستطرد بالقول: 
إن أصحاب ســـيارات األجرة يعانون في الوقت 
الـــذي لديهـــم قـــروض والتزامـــات ماليـــة حيال 
شـــرائهم ســـيارات جديدة، إذ كانـــوا يأملون في 
أن يحصلـــوا على أعمال لتغطيـــة جزء من هذه 
التكاليـــف من خـــال المطار الجديـــد. إلى ذلك، 
أظهرت مقاطع فيديو وصـــور التقطها أصحاب 
ســـيارات األجرة عمليات تحميل لركاب بالقرب 
مـــن مطـــار البحريـــن الدولـــي، ولـــم يتســـن على 

الفور الحصول على تعليق من قبل إدارة المطار 
على هذه الشـــكاوى. وقالت إحدى المســـافرات 
فـــي تســـجيل صوتـــي نقلـــه أصحاب التاكســـي 
“أنا مســـافرة وصلت للبحرين وصراحة مســـألة 
غريبة أســـافر العالم كله، نرى التكاســـي بالقرب 
من صالـــة الوصـــول، خرجت مجهدة ومشـــيت 
مســـافة )..( أطلـــع تعبانه من المطـــار ويجب أن 
أجـــد تاكســـي، ولم أكـــن أعرف أن هنـــاك منطقة 
تاكســـي، أعتقـــد أن الوضـــع مـــو طيـــب”. وقـــال 
مســـافر آخـــر وهو ســـائح قادم مـــن الكويت في 
تســـجيل آخـــر “انتظـــرت ســـاعة للحصـــول على 
سيارة، ســـاعة وأنا أعاني من الضغط والسكري 
وال أســـتطيع المشـــي”. ووصلـــت إلـــى “البـــاد” 
لقطات مصورة تظهر عمليات نقل قال أصحاب 
سيارات األجرة إنها تتم بطريقة غير مرخصة.

ــار ــف دينـ ــة بــــ 162 ألـ ــى الرياضيـ ــة عيسـ ــر مدينـ تطويـ

المســافرون القادمــون يجهلــون موقــع ســيارات األجــرة لبعدهــا

“المناقصات”: 602 ألف دينار لتوريد علف لـ “الدواجن”

عمليات نقل “غير مرخصة” بالمطار وأصحاب “التاكسي” ينتظرون طويال

علي الفردان
مسافرة تستغرب عدم 

وجود سيارات أجره قائلة 
“الوضع مو طيب”
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كانت مصر 
البداية ومازالت

أفكر في إنتاج فلم 
ما أو التمثيل فيه

وديعة الوداعي

المرحـــوم قبانـــي أهدانـــي ديوانـــه فـــي لنـــدن والحيـــاة وضعتنـــي أمـــام مواجهـــات كثيـــر
خرجــت مــن المنامــة تحمــل فــي حقيبتهــا الصغيــرة حــب التعلــم واللغــة، 
كبــرت لتصبــح فراشــة تحلــق فــي الســماوات الســبع بيــن بحــر وقصيــدة، 
ســحر حتشبســوت دفعها لســفرها األول إلى مصر حيث كانت البداية، أما 
انطالقتهــا فكانــت حيــن حطــت رحالهــا في دبي، عشــرون عامــا وأكثر وال 
تــزال الفراشــة تســافر بيــن العالــم علها تجــد ضالتهــا، بروين حبيــب ولقاء 

حصري لمسافات البالد:

إن للوالدة دورا كبيرا في حياتك،  «
ما هو هذا الدور؟

تحـــب أمـــي العلم، ربَّمـــا ألّنـــه كان حلمها 
لـــم تســـتطع تحقيقـــه،  المفقـــود والـــذي 
فكانـــت تريد تحقيقه مـــن خاللي. كانت 
أمي حريصة على أن أقرأ وأن تسمع هي 
مـــن المدرســـات: كتابات برويـــن جميلة، 
حيـــث كانـــت تذهب فـــي اإلجـــازات إلى 
المكتبة وتشتري لي الكتب، فأنا أسست 
أول مكتبة في حياتـــي برفقتها. لم تكن 
أمي تلك األمَّ التي تريد ابنتها أن تصبح 
دميـــًة لكـــي تراهـــا أم فـــالن لتعجـــب بها 
وتخطبها البنهـــا. كان التفوق والعلم من 
أولويـــات الحيـــاة لديها، وبعـــد أن أصبح 
لديهـــا الوعي بما أقـــوم به أصبحت تهتم 
بنجاحاتي أكثر. كنت أشعر أنها تقليدية 
وليســـت بتقليديـــة، فهـــي كانـــت تلتمس 
الطموح لـــدي وتحترم رغبتي وأعطتني 

حريتي ألنها المست في االختالف. 

األب هو العكاز الذي نستند عليه،  «
كيف كان وما هي مالمحه في 

رحلتك؟ 

كان لـــدى أبي وعي فطـــري كبير بخالف 
ما لدى أمي التي لم تكن تحب وظيفتي 
في التلفاز، ولكن الوضع معه كان مختلًفا 
وهـــذا األمـــر الـــذي دفعنـــي ودعمني منذ 
البدايـــة، كان يحب حضوري على التلفاز 
ويقـــول لنا: “يقـــول أصدقائي: لغة ابنتك 
العربيـــة ســـليمة”. أبـــي شـــخص بســـيط 
وطيـــب جدا، ال زالت صورته لدي عندما 
كّنا نذهب للمدرسة في المنامة خارجين 
مـــن المنزل حينها لم يكن الكثير يملكون 
الســـيارة في المنامـــة، والجّوشـــتاء بارد 
الدراســـة،  زميـــالت  مـــع  أذهـــب  فكنـــت 
ويســـألني: “ربعج هذول؟ خلهم يركبون 
معانـــا نوصلهـــم”، التواضـــع واإلحســـاس 
باآلخر؛ كاحترام العامل مثاًل من شيمته، 

وأشعر أنني ورثت منه هذه الصفات.

بروين ابنة روحك، إلى أي حد  «
تجدين نفسك فيها وما الذي 

تعلمته منها؟ 

فاجأتنـــي أختـــي حينمـــا أطلقـــت اســـم 
برويـــن علـــى ابنتهـــا، يوجـــد الكثيـــر من 
تـــكاد  فهـــي  بيننـــا،  المشـــتركة  األشـــياء 
تشـــبهني أكثـــر مـــن والدتهـــا، والمقربون 
الكبيـــر،  الشـــبه  هـــذا  -دائمـــا-  يجـــدون 
فنضحك ونقـــول: إنها ابنتنا المشـــتركة. 
أشـــعر أن هللا أوجدهـــا ألستشـــعر طاقـــة 
فأنـــا  فـــي حياتـــي.  المهـــدورة  األمومـــة 
مارســـت األمومة مع أخواتي وأمارســـها 
أيًضـــا مع والدتي، فكأن هللا يخبرني بأن 
بعضـــا مـــن جيناتـــي موجودة فيهـــا؛ ألن 
جينات األخوات متشـــابهة فهي احتمال 
مـــن احتمـــاالت الوراثـــة كانـــت ســـتكون 
ابنتـــي. بروين طفلة لديهـــا أصرار وتحد 
وأعتقـــد أنها ســـتتجاوزني بالّتأكيد فهي 

ذكية وطموحة وسابقة لسنها.

الدعاء هو الباب السري لله  «
“اللهّم ال تمت طفلة اإلبداع في” 

أين هي تلك الطفلة؟ وبماذا 
تتغذى لتسطع بهذا الّنور؟ 

الثقافـــة  فقـــط  ليســـت  البشـــر،  دفء 
بـــكل  الحيـــاة  بـــل  والكتـــب،  والمعرفـــة 
تجاربها. أنـــا أتغذى بالتجربة وأعيشـــها، 
مـــن الممكـــن أن أقضي أربع ســـاعات في 
الهاتف مع صديقـــة تمر بتجربة عاطفية 
فاشـــلة فـــي حيـــن أنهم قـــد يرونـــه هدًرا 
للوقـــت، ولكننـــي أتعلـــم. فأنـــا أتعلـــم من 
الجميع. فكل شـــيء يغـــذي الطفلة التي 
داخلـــي، أنا لدي شـــغف التجربة، أنا أفكر 
فـــي إنتاج فلـــم مـــا أو التمثيـــل فيه، فال 
زالـــت توجد غصـــة بداخلي وهـــي مهنة 

التمثيل.

الوزير زعفران والمرآة تحوال  «
إلى فراشة انطلقت إلى عالم 

الثقافة واإلعالم، كيف هي رحلة 
الطيران؟ 

أتذكر هذه الرحلة دائًما، كان في مدرسة 
السلمانية في الطابور الصباحي تحديًدا، 
ومديرتي األستاذة “شيخة القوز” تنادي: 
عن  الذهبية  الميدالية  حبيب  “بــرويــن 
دور ثانوي وهو الوزير زعفران، وأركض 
الوصول  مسرعة حيث كنت سأقع قبل 
أنساها  ال  اللحظة  هــذه  الــمــســرح”،  ــى  إل
التي وضعتني  وكأنها األمس، ألنها هي 
الــصــحــيــح وإال ســأكــون  الــطــريــق  عــلــى 
طالبة متفوقة تدرس الطب وتعمل في 
حب،  أو  قناعة  دون  المستشفيات  أحد 
وتكون  ــهــر  الــشَّ آخــر  فــي  ــا  راتــًب وتستلم 

إنساًنا عادًيا.

جامعة البحرين قسم اللغة  «
العربية، ما الذي صنعته هذه 

المحطة بك؟

الجامعة  أيــام  كلها،  أســاريــري  انشرحت 
أجمل أيام حياتي، وليست كذلك حيث 
الجميلة غيرها،  ام  األيَّ الكثير من  توجد 
البحرين حين  لماذا جامعة  أعلم  لكن ال 
أشعر  المعاناة  رغــم  فيها  أيــامــي  أتــذكــر 
نــدرس  ــا  كــنَّ إذ  األّيـــــام؟  لــهــذه  بالحنين 
المهترئة،  الحديدية  الحافالت  ونركب 
المنامة  بمنطقة  بيتنا  من  أذهــب  وكنت 
وأنــتــظــر الــحــافــلــة عــنــد الــكــنــيــســة، ولــم 
أذهــب  فكنت  حينئذ،  ســيــارة  لــدي  يكن 
الالتي  صديقاتي  إحــدى  أو  والـــدي  مــع 
يكن  ولــم  مدللة  طالبة  أكــن  لم  يملكنها. 
عندي سيارة ألعود للمنزل في أي وقت 
أو أذهب للمقهى، فكنت اضطّر للجلوس 
فــي الــجــامــعــة ســاعــات طــويــلــة، أذهــب 
وأشعر  نــشــاط،  أي  أمـــارس  أو  للمكتبة 
يتهاونون  الّشباب  أرى  حين  باالستياء 
لــلــمــحــاضــرات  يــذهــبــون  أو  ــة  ــالـــدراسـ بـ
الجامعة،  في  ليسوا  وكأنهم  متأخرين، 

ة على  أعتقد أّنني عشت الحياة الجامعيَّ
حقيقتها.

األنشطة  بدايات  البحرين  جامعة  كانت 
فكنت  بها،  نشطة  كنت  التي  الطالبية 
ــادي  ــ ــيــة ون ــعــرب ــغــة ال ــل ــب جــمــعــيــة ال أحــ
الــمــســرح الــجــامــعــي ومــســابــقــات إلــقــاء 
الشعر. كنت محظوظة جدا أنه كان لديَّ 
دكتور من مصر ودكتور فلسطيني وآخر 
كانت  فالجامعة  النحو،  يدرسني  أردني 
المهمين  األســاتــذة  مــن  الكثير  لنا  ــر  تــوفِّ
من كل الجامعات. فهناك أسماء تتلمذت 
أيــاًمــا  معهم  عشت  وزمـــالء  يــدهــا  على 
البحرين  جامعة  قيمة  عــرفــت  جميلة. 
شمس  عين  جامعة  إلــى  ســافــرت  حين 
سهلة،  وغير  صعبة  دراستنا  وأصبحت 
لذلك  والمراجع  الكتب  أشتري  أكن  فلم 
مالزم،  شكل  على  بطباعتها  أقــوم  كنت 
والـــدوريـــة  الــكــتــاب  نتلقف  كــنــا  وكــيــف 
نـــعـــرف قيمة  ــا  ــمــخــطــوطــة فــقــد كــن وال

الكتاب ولم يكن األمر بالشيء السهل. 
لم أكن طالبة دودة كتاب فقد كنت أحب 
ولدي  األنشطة  أمــارس  ولكن  الــدراســة، 

ــة، وكنت  ــ بــرنــامــج فــي الــتــلــفــاز واإلذاعــ
أشدد على دراستي وأحضر محاضراتي. 
أمي  تربية  إلى  ذلك  في  الفضل  ويعود 
العسكرية، فقد كانت حريصة على عدم 

الغياب حتى وإن كنت مريضة.

ما قصة الدكتور صالح فضل وقرار  «
بيع السيارة؟ 

فـــي  اســـتاذي  فضـــل  صـــالح  الّدكتـــور 
النقـــد العربـــي فـــي الجامعة، وهـــو وراء 
تشـــجيعي على إكمـــال دراســـاتي العليا، 
القـــراءة،  علـــى  يشـــجعني  دائمـــا  فـــكان 
وكان يقـــول لي دوما: عمر المذيع قصير 
والمذيعـــة تحديًدا، لذلك ال بد أن تكوني 
مسلحة بالشهادة، فأنت إنسان أكاديمي. 
أمـــا قصـــة الســـيارة فهي أننـــي تخرجت 
بشـــهادة البكالوريـــوس بعدهـــا قـــال لـــي 
الّدكتـــور: ال بـــد مـــن دراســـة الماجســـتير 
أعمـــل  كنـــت  حينهـــا  مصـــر.  فـــي  لدينـــا 
مدرســـة بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم ولـــم 
يكن من حّقي أن آخذ إجازة إال إذا كانت 
من غير راتب، فقمت ببيع ســـيارتي على 

والد صديقتي وقدمت على جامعة عين 
شـــمس، كانت حركة مجنونة مني، ولكنَّ 

األمر كان يستحق.

 نزار وبروين واللقاء الحلم، ماذا  «
حدث؟ وماذا تتذكرين منه؟ 

إّن الـــذي رتب لنا هذا اللقاء هو األســـتاذ 
غـــازي القصيبـــي رحمـــه هللا، وكان فـــي 
شـــقته بأكســـفورد فـــي لنـــدن، وتأخيري 
عـــن الموعـــد هـــو مـــن المواقـــف التـــي ال 
أنســـاها، فقـــد تأخرت وقمـــت ألهث على 
الســـاللم وكنـــت متحمســـة جـــدا لرؤيته، 
وكان واقًفـــا عنـــد البـــاب ينتظرنـــي على 
الوقت فقلت له: قامة شـــعرية تنتظرني 
أنـــا! من أنـــا؟ ومن المواقـــف األخرى قال 
لي ذات مرة: “ماذا تحفظين من شعري؟ 
فألقيت عليـــه قصيدًة من قصائده وقال 
لي: “وهللا أنت بتلقي شعري أحلى مني” 
وقـــد أهدانـــي ديوانـــه “مايـــا” وكتـــب لي 

إهداء خاصا.

ماذا أضافت لك التجربة اإلذاعية  «
األولى مع المخرج خليفة 

العريفي؟ 

البدايات واالكتشـــافات، خليفة العريفي 
هـــو مـــن جعلني علـــى المســـار الصحيح، 
وأنـــا وجهت له في يـــوم اإلذاعة العالمي 
كلمـــة وهـــي “الرجـــل الذي غّيـــر حياتي”، 
برويـــن  فـــي  آمـــن  فقـــد  كذلـــك،  وهـــو 
وموهبتهـــا وأخـــذ بيدهـــا، والقليـــل اآلن 
يفعـــل هـــذا األمـــر، أقـــول لـــه دائًمـــا: أنت 
عملت مع أســـاتذة، فيقول لي: أنا عملت 

مع الكثيرين، ولكنك موهبة حقيقية. 

لديك الوعي باالختالف، ما نوعه  «
ومن أين جاء؟ 

منـــذ طفولتـــي كنت أشـــعر أنـــي مختلفة 
عـــن أقراني، أنا لســـت مع فكـــرة التمييز، 
ولكـــن االختـــالف نعمة في الحيـــاة. كان 
لدي إحســـاس بوجـــود هبة مـــا بداخلي، 
كنـــت أقـــف أمـــام المـــرآة وألقـــي الشـــعر 
الصوتـــي  الالقـــط  وأمســـك  وأحفظـــه، 
لإلذاعة المدرســـية فرحة أمام الطالبات، 
علـــى  أحصـــل  حيـــن  بالنشـــوة  وأشـــعر 
درجـــة كاملة في التعبير، وحين أســـجل 
البرنامـــج اإلذاعـــي مـــع خريجـــي معهـــد 
الفنـــون المســـرحية، وكنـــت أرى نفســـي 
خـــارج بيئتـــي االجتماعيـــة والدينيـــة. ال 
أعـــرف أن كانـــت هبة أم لعنـــة، ألّن الهبة 
من الممكن أن تكون لعنة حيث صاحبها 
يحارب ضد التيار ويواجه أمورا ليســـت 
ســـهلة. الحياة وضعتنـــي أمام مواجهات 
كثيـــرة، ولـــدُت ِبَها ورحلتـــي كانت مليئًة 
باألشـــواك، في إجازتي مثال كنت أجلس 
مـــن الصبـــاح الباكـــر ألكتب نشـــرة أخبار 
لتســـجيل  أذهـــب  ثـــم  دنانيـــر،  بثمانيـــة 
مقطـــع صوتـــي بخمســـين دينارا لشـــركة 
ما، وأيضا أســـجل ملفـــات لبنك البحرين 
إيقـــاع  كان  دينـــارا.  بســـتمئة  الوطنـــي 
حياتـــي ســـريعا جـــدا وهـــذه المرحلة لم 
االســـتقالل  ولكـــن  كذلـــك،  ســـهلة  تكـــن 
الـــذي  هـــو  للتخصـــص  وحبـــي  المـــادي 
ســـاعدني. ولم أكن مقتنعـــة كّل االقتناع 
مـــن عيـــش هـــذه المذيعـــة. أســـتاذي في 
الجامعة كان يقول لي: أنت لســـت نجمة 
تلفـــاز، أنـــت بنت تحـــب األدب وال بد لك 
من دراسة الماجســـتير. كنت أشعر دائما 

أن هللا يسخر لي بشًرا يكونون محطات 
العريفـــي  خليفـــة  أولهـــم  حياتـــي،  فـــي 
الـــذي أخذني في برنامجـــه “عندما يرفع 
الســـتار”، وفـــوزي الجفـــن وعبد الشـــهيد 
عاشور حين اكتشفا بروين في الجامعة، 
وكانـــا يبحثـــان عن وجه جديـــد لبرنامج 
رمضانـــي )أغانـــي وأفـــالم(، ثـــّم األســـتاذ 
صالح فضل الذي آمن بي وجعلني أكمل 
دراستي ألحصل على شهادة الدكتوراة، 
وآخرهـــم األســـتاذ علوي الهاشـــمي الذي 
حقيبـــة  فـــي  كتاباتـــي  ونشـــر  شـــجعني 
لـــي  األدب، هـــؤالء كلهـــم ســـّخرهم هللا 

لمساعدتي.

أين تتجلى الدهشة في بروين  «
وما الذي يغذيها؟ 

الدهشـــة في عبارة جميلة، أو بيت شعر، 
لغـــوي، أو صـــورة مدهشـــة،  أو تركيـــب 
أو روايـــة تجعلنـــي أقضـــي الليـــل بطوله 
لقراءتهـــا، أو فلم ســـينمائي يطرح شـــيًئا 
وأكثـــر  والكشـــاكيل،  األقـــالم  جديـــًدا، 
مـــا يدهشـــني هـــو الوفـــاء حينمـــا تكتب 
لـــي طالبـــة علـــى أحـــد برامـــج التواصل 
االجتماعـــي: أســـتاذتي لقد كنـــت عالمة 
ـــر حين تتواصل  فارقة فـــي حياتي. أتأثَّ
معي صديقاتي من البحرين، ألني أشـــعر 
بـــأن هـــذه المرحلة كانـــت حقيقيـــة جدا 
حيـــث ال أجنـــدة فيها وال تخطيـــط، ولم 
يحبـــوا الهالـــة التي تحيط بـــي بل أحبوا 

بروين لذاتها.

“ أنا امرأة الفيض ال الكثرة” ما  «
هو الفيض الدائم بالنسبة لك 

وهل الشعر هو السبب؟ 

الشـــعر والقصيـــدة  أنـــا أحببـــت ومضـــة 
النثريـــة، فأنا ابنـــة الحداثـــة التي تأثرت 
بأدونيـــس وأنســـي الحاج وقاســـم حداد 
وخليـــل حـــاوي وأمـــل دنقل، وفـــي فترة 
مـــن الفتـــرات كنـــت أعشـــق نـــزار قباني، 
ولكنـــي تجاوزته بعد الماجســـتير. اليوم 
يتربع درويش في بيتي، أعتقد أن خيار 
نـــزار قبانـــي مهم فـــي حياة كل شـــخص 
ـــعر ألنه البوابـــة لدخول عوالم  متلق للشِّ
الشـــعر، مثلمـــا كنـــت أقـــول: إن إحســـان 
عبد القـــدوس بوابة للرواية. في الشـــعر 
أكتـــب الومضة الشـــعرية رغـــم أنِّي كائن 
فاصيـــل، لذلك أنا امرأة  أحب الســـرد والتَّ
الفيـــض، فالروايـــة هـــي الجنـــس األدبي 
الـــذي يناســـبني، لذلك هـــذا الحلم ال زال 

قائًما وموجوًدا.

ما سر التفاصيل في حياتك؟  «

تركيبة شـــخصيتي. فأنا امرأة التفاصيل 
واالختـــالف، وال  الجمـــال  أحـــب  ألننـــي 
أحب أن أكون نســـخة من اآلخر، وأشعر 
أن اإلنسان كتلة من التفاصيل: تفاصيل 
مـــن خـــالل  باطنـــة.  ظاهـــرة وتفاصيـــل 
تفاصيلي يســـتطيع اإلنســـان تخمين من 
أكـــون. ال أحب األمـــر العادي أو المألوف. 
أحب فن المفاجأة مع أصدقائي وأسعى 
إلدهـــاش صديقة مـــا في عيـــد ميالدها. 
ســـر الحيـــاة هـــو التفاصيل حيـــث يكمن 
الجمـــال فيهـــا، فعندمـــا أفصـــل أمـــرا مـــا 
ن مـــدى عالقتي بالجمال. تفاصيلي  يتبيَّ

هي روايتي.

بروين حبيب: طفولتي التعليمية وتربية أمي العسكرية مفتاح ما وصلت إليه )١-٢(

خليفة العريفي 
هو من جعلني 

على المسار 
الصحيح وأخذ بيدي

أبي كان العكاز 
الذي كنت 

استند عليه 
واتعلم منه

أسست أول 
مكتبة برفقة 

أمي التي تقف 
وراء نجاحاتي

أنا امرأة التفاصيل 
وأحب واالختالف 
وال أحب أن أكون 

نسخة من اآلخر
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فيلم الرعب “كاندي مان” يتصدر شباك التذاكر في السينما العالمية
تصّدر فيلم الرعب الجديد “كاندي مان” 
مـــن إنتاج اســـتوديوهات “يونيفرســـال” 
الشـــمالية،  فـــي أميـــركا  التذاكـــر  شـــباك 
حاصـــدًا فـــي األيـــام األولـــى مـــن عرضه 
22,4 مليـــون دوالر، أي ما يوازي تقريبًا 
“إكزيبتـــر  بحســـب  إنتاجـــه،  ميزانيـــة 
المبلـــغ  هـــذا  تخّطـــى  وقـــد  رياليشـــنز”. 
المجّمـــع في خـــالل ثالثة أيـــام توّقعات 
المحلليـــن لفيلـــم يقتصـــر حضـــوره على 
البالغين في زمن “كوفيد19-”، خصوصًا 
بعدمـــا أّثـــر إعصـــار “إيـــدا” علـــى نســـبة 
اإلقبـــال على الصـــاالت الســـينمائية في 
الواليـــات الجنوبية. وكّلـــف الفيلم الذي 
كتـــب نّصه جـــوردان بيـــل وأّدى بطولته 
مليـــون   25 الثانـــي  يحيـــى عبدالمتيـــن 

دوالر، بحسب “هوليوود ريبورتر”.
وأطاح العمل الجديد من سلســـلة أفالم 
“كانـــدي مـــان” بفيلـــم “فـــري غـــاي” مـــن 
الصـــدارة إلـــى المرتبـــة الثانيـــة، وحّقـــق 
هذا الفيلم الكوميدي العائلي من بطولة 

راين رينولدز 13,6 مليون دوالر.
وحـــّل ثالثـــًا بتراجع مرتبـــة واحدة فيلم 

ذي  باتـــرول:  “بـــاو  المتحركـــة  الرســـوم 
موفي” الستوديوهات “باراماونت”.

وحصـــد الفيلـــم الذي يـــروي قصة صبي 
يدعـــى رايدر ومجموعة جراء شـــجاعة 
تساعده في إنقاذ سكان مدينة أدفنتشر 
ســـيتي مـــن رئيـــس بلديتها الشـــرير 6,6 
مالييـــن دوالر. وأتى في المرتبة الرابعة 
فيلـــم المغامرات العائلـــي “جانغل كروز” 
الســـتوديوهات “ديزنـــي” مـــع 5 ماليين 

دوالر من العائدات.

أبهرت نجمة الغناء الالتينية جنيفر لوبيز المتابعين وأنظار المصورين  «
والحضور خالل إطاللتها الملكية لدى حضورها عرض أزياء دولشي آند 

غابانا في إيطاليا.

١٥

tariq_albahhar

“العين السينمائي” يعلن عن فتح باب تسجيل األفالم لدورته الرابعة في 2022
ــز ــوائ ــج ــال ــم لــلــمــنــافــســة ب ــه ــام ــأف ــبــحــريــنــيــيــن الــمــشــاركــة ب ــن ال ــي ــرج ــخ ــم ــرص لــلــفــنــانــيــن وال ــ ف

أعلــن مهرجــان “العيــن الســينمائي” عــن فتح بــاب تســجيل األفالم المشــاركة في 
دورته الرابعة والتي ستنطلق في مدينة العين 21 يناير إلى غاية 26 يناير 2022، 
ووجهــة إدارة المهرجان دعوته للســينمائيين اإلماراتييــن والخليجين والمقيمين 
فــي دولــة اإلمــارات لتقديــم أفالمهــم، ليكــون منصــة الكتشــاف وتقديــم أفضــل 
إنتاجات ومواهب الســينما في المنطقة، وســيبدأ المهرجان تلقي طلبات األفالم 
المنافسة على الجوائز في فئات األفالم الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة 
ضمن مسابقاته الرسمية: “الصقر اإلماراتي القصير” و”الصقر الخليجي الطويل” 
و”الصقر الخليجي القصير” و”الصقر ألفالم المقيمين” و”الصقر ألفالم الطلبة”.  

وســـُيغلق باب تقديم األفالم 25 نوفمبر 
2021، كمـــا يمكـــن للمشـــاركين العثـــور 
علـــى نمـــوذج التقديـــم، واالطـــالع على 
واللوائـــح  والقواعـــد  التفاصيـــل  كافـــة 
الخاصة بتقديم الطلبات للدورة الرابعة 
www. :من خـــالل الموقـــع اإللكترونـــي

alainfilmfest.com
وحـــول االســـتعداد الســـتقبال واختيار 
عامـــر  قـــال  المشـــاركة،  األفـــالم  عـــدد 
ســـالمين المـــري، مؤســـس ومديـــر عـــام 
المهرجـــان: يســـتمر “العين الســـينمائي” 
فـــي تقديـــم كل ما هـــو مميـــز ومختلف 
مـــن مبـــادرات ومســـابقات فـــي خدمـــة 
“الفـــن الســـابع”، ودعـــم الفيلـــم المحلـــي 

والخليجي، وال يزال مســـتمرًا أيضًا في 
دعم الشباب وإبراز أعمالهم السينمائية 
عبـــر شاشـــات المهرجـــان، الفتـــًا إلى أن 
“العيـــن الســـينمائي” نجـــح فـــي إقامـــة 
العـــام الماضـــي رغـــم  دورة اســـتثنائية 
الظـــروف الصعبـــة التـــي نعانيها بســـبب 

أزمة جائحة “كورونا” التي ال تزال تؤثر 
بشـــكل مـــا على صناعـــة الســـينما والفن 
عمومـــًا، لكن مع التدابيـــر الوقائية التي 
تتخذهـــا دولـــة اإلمـــارات فـــي الحفـــاظ 

على الســـالمة العامة والحد من انتشـــار 
كورونا بتوفيـــر اللقاحات واالتزام التام 
بعمليات الفحص المستمرة قد ساهمت 
فـــي عودة الحياة مـــن جديد في مجال 

الفن، األمر الذي دفعنا للمزيد من الدعم 
الســـينما  صناعـــة  وحضـــور  والتواجـــد 
المحلية والخليجية والعالمية من خالل 
التحضيـــر للـــدورة الرابعة مـــن مهرجان 

“العين الســـينمائي” والتي من المقرر أن 
تقام في ينايـــر 2022 مع االلتزام بكافة 
اإلجراءات االحترازية وأفضل الشروط 

الصحية والوقائية.

خاص

ما قصة مسلسل الفنانة هدى حسين “كف ودفوف“ والذي سيعرض قريبا؟
”اســـمي ســـليمة قائدة فرقة شـــعبية نســـائية“.. هـــذا دوري 
فـــي المسلســـل“ هكـــذا قالت النجمـــة الكبيرة هدى حســـين 
عن دورها في المسلســـل المنتظـــر “كف ودفوف“ لموقع اي 
تـــي عربي والـــذي صورته في البحرين مـــع نجوم البحرين 
والخليج، بعد النجاح الكبير لمسلســـلها الرمضاني “الناجية 

الوحيدة“ مع المخرجة هيا عبدالسالم.
العمل ســـينطلق في 5 ســـبتمبر المقبل، على شاشـــة ام بي 
ســـي، ومنصة شـــاهد وهو من إخراج منير الزعبي، وكتابة 
حمـــد الرومي وتمثيـــل عدد كبير من النجـــوم أمثال الفنان 
القديـــر عبدهللا ملـــك وقحطان القحطانـــي وخالد البريكي 
ومي البلوشي وشيماء علي، وإبراهيم الحساوي، وعبدهللا 
مهـــدي،  وروان  شـــاكر،  وآالء  عبـــدهللا،  وابتســـام  ســـويد، 

وزينب غـــازي، ومنيرة محمد، ولولوة المال، ودانة الســـالم، 
وفهـــد الصالـــح وغيرهم وهو من إنتاج شـــركة “إيغل فيلم“ 
وتـــدور أحـــداث “كف ودفـــوف” حـــول فرقتين شـــعبيتين، 
األولى نسائية تقودها سليمة )هدى حسين( والثانية تجمع 

الرجـــال.   يصـــور العمـــل الصراعات القائمة بيـــن الفرقتين، 
والعالقات بين أفرادها، كما يســـلط الضوء على العديد من 
القضايـــا الجريئة وغير المطروحة ســـابًقا، العمل بقصة في 
الثمانينـــات، حيث تقص لنا النجمـــة الكورية هذه األحداث 

والصراعـــات التـــي كانت تحـــت وفوق الســـطح بين الفرق 
الشـــعبية، بقالـــب جـــريء وجديـــد.  وكان مـــن المقرر طرح 
العمل خالل رمضان الماضي، ولكن نظرًا لعدم االنتهاء من 

التصوير تقرر تأجيله.

طارق البحار
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مليونا شخص ضحايا كوارث الطقس في نصف قرن
لألمــم  التابعــة  الجويــة  لألرصــاد  العالميــة  المنظمــة  ذكــرت 
الفيضانــات  مثــل  الطبيعيــة،  الكــوارث  عــدد  أن  المتحــدة، 
وموجــات الحــر، الناتجــة عــن تغيــر المنــاخ زادت 5 أمثالهــا 
علــى مدى الخمســين عامــا الماضية، وأودت بحيــاة أكثر من 
مليونــي شــخص وتســببت فــي خســائر بلغــت 3.64 تريليون 
دوالر. وتقــول المنظمــة إن “األطلــس” الخــاص بهــا هــو أكثــر 
مراجعة شــاملة للوفيات والخســائر االقتصاديــة الناتجة عن 

الظواهر المتطرفة للطقس والمناخ والماء.
شــمل التقريــر فحــص نحــو 11 ألــف كارثة وقعــت بين 1979 
الــذي اجتــاح  الجفــاف  كــوارث كبيــرة مثــل  و2019 تشــمل 
إثيوبيا في 1983، الذي شــهد أعلى نســبة وفيات ناتجة عن 
كارثــة طبيعيــة، إذ أودى بحيــاة 300 ألف شــخص، واإلعصار 
كاترينا في 2005 الذي ســجل أعلى خســائر اقتصادية بلغت 

163.61 مليار دوالر.
وكشــف التقريــر عــن اتجــاه متســارع، إذ يزيد عــدد الكوارث 
بنحــو 5 أضعــاف مــا كان عليــه فــي الســبعينات مــن القــرن 
الطقــس  ظواهــر  أن  علــى  المؤشــرات  يزيــد  مــا  الماضــي، 
المتطــرف أصبحــت أكثر حدوثا بســبب ارتفــاع درجة حرارة 
األرض. لكن على الرغم من أن المخاطر أصبحت أكثر تكلفة 
وحدوثــا، فــإن حصيلــة الوفيات الســنوية انخفضت من أكثر 

مــن 50 ألفــًا فــي الســبعينات إلــى نحــو 18 ألفــًا فــي األعــوام 
العشــرة األولــى من األلفيــة الحالية، األمر الذي يشــير إلى أن 

تحسين التخطيط أتى بثماره.
وتأمــل المنظمة أن تســتخدم الحكومــات التقرير في تطوير 

السياسات لتحسين سبل حماية الناس.
وقال التقرير إن أكثر من 91 % من الوفيات البالغة مليونين 
كانــت فــي بلــدان ناميــة، مشــيرا إلــى أن نحــو نصــف الــدول 
األعضــاء فــي المنظمة فقــط لديها نظم إنذار مبكــر لمواجهة 

األخطار المتنوعة.
وذكر أن هناك “فجوات خطيرة” في مراقبة الطقس، الســيما 

في إفريقيا وهو ما يقوض دقة نظم اإلنذار المبكر.

أعلنت ســلطات إمــارة أبوظبي، أمس 
الصحــي  الحجــر  إلغــاء  الخميــس، 
مــن مواطنيــن ومقيميــن  للمّطعميــن 
وزوار القادميــن مــن خــارج اإلمــارات 

العربية المتحدة.
لحكومــة  اإلعالمــي  المكتــب  وذكــر 
حســابه  علــى  تغريــدة  فــي  أبوظبــي 
إدارة  “لجنــة  تويتــر:  فــي  الرســمي 
الطوارئ واألزمات في إمارة أبوظبي 
تعتمــد إلغــاء الحجــر الصحــي لجميع 
مــن مواطنيــن ومقيميــن  المّطعميــن 
الدولــة،  خــارج  مــن  القادميــن  وزوار 
وتحــدث إجــراءات الســفر التــي يبدأ 
العمــل بهــا من يــوم األحــد الموافق 5 

سبتمبر 2021”.
علــى  الجديــدة  اإلجــراءات  وتنــص 
إلــزام كافــة المســافرين مــن مطّعمين 
إلــى  اإلقــالع  قبــل  مطّعميــن،  وغيــر 
اإلمــارة، إبــراز نتيجــة ســلبية لفحص 
مســحة األنف )PCR( اســتلمت خالل 

48 قبل موعد الرحلة.

أبوظبي تلغي الحجر 
الصحي للمطعمين

أعلنــت وزارة الداخليــة العراقيــة، إلقاء 
القبــض علــى عصابــة تريــد بيــع طفــل 
العاصمــة  فــي  دوالر  ألــف   40 مقابــل 

بغداد، وفق وسائل إعالم محلية. 
“مفــارز  أن  إلــى  بيــان  فــي  وأشــارت 
مكافحــة إجــرام بغــداد، قســم مكافحــة 
جرائم االتجار بالبشــر الرصافة، كشفت 
عصابــة ضمــن منطقــة األعظميــة تريــد 
بيــع طفل مقابــل 40 ألف دوالر ومن ثم 

تهريبه إلى محافظة نينوى”.
وأوضحــت أنــه تــم اســتدراج المتهمين 
عــن طريق مواقــع التواصل االجتماعي 
واالتفــاق معهــم علــى بيــع الطفــل، الذي 

قامت زوجة أبيه بجلبه مع أخيه. 
باالشــتراك  محكــم  كميــن  نصــب  وتــم 
علــى  والقبــض  المخابــرات  جهــاز  مــع 
المتهميــن بالجرم المشــهود فــي منطقة 

الوزيرية.

أظهر شــاب مصري شــجاعة استثنائية، 
 8 العمــر  مــن  يبلــغ  طفــال  أنقــذ  عندمــا 
ســنوات مــن المــوت صعقــا، فــي إحــدى 

قرى محافظة الشرقية.
ورصــد مقطــع فيديو انتشــر على نطاق 
االجتماعــي،  التواصــل  بمواقــع  واســع 
الواقعــة التي بدأت مؤلمــة لكنها انتهت 
بعمــل بطولــي، في قريــة المنيــر التابعة 

لمركز مشتول السوق.

وكاد الطفــل محمد يموت صعقا، عندما 
كان يلهــو فــي الشــارع ثــم اقتــرب مــن 
عامــود كهربــاء قديــم، إذ صعقــه التيــار 

لدرجة أنه التصق بالعمود.
ومــع مخــاوف المــارة من االقتــراب من 
المشــهد خوفا من التعرض للصعق، هب 
الشــاب محمــد إبراهيــم لنجــدة الطفــل 
عديم الحيلة، وجذبه من قدميه ليبعده 

عن العمود وينقذ حياته.

العراق.. حاولوا بيع طفلهم بـ 40 ألف دوالر

شاب ينتشل طفال “من قلب الكهرباء”

“تناغم”.. مشروع غنائي برعاية األمم المتحدة يمكن 
مجموعة من الشباب السوريين من الشعور بأن 

الحياة طبيعية بعيدا عن العواقب السلبية للحرب 
المستعرة في بالدهم.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يحذر األطباء من أن التعرض إلجهاد 
زائــد على مدى فتــرات طويلة، يمكن 
أن يهــدد صحــة العظــام، ويــؤدي إلى 
تتطــور  أن  يمكــن  بصــورة  تشــققها 
إلــى كســور إذا لــم يتم عالجهــا مبكرا 

والحصول على الراحة المطلوبة.
بلــس”  اليــن  “ميــد  موقــع  ويقــول 
غالبــا  الزائــد  اإلجهــاد  إن  األميركــي 
مــا ينتــج عــن تعــرض بعــض مناطــق 
العظــام، مثــل عظــام الكعــب لضغوط 
زمنيــة طويلــة،  فتــرات  علــى  كبيــرة 
مشــيرا إلى أن تأثيرها يمتد لألنسجة 

المحيطة بالعظام أيضا.
لكــن الموقــع أوضح أن تلك المشــاكل 
يمكــن عالجهــا مبكــرا بعــدة طرق في 
مقدمتهــا الحصول على قســط مالئم 
إلــى  إضافــة  الجســدية،  الراحــة  مــن 
إجــراء بعــض التماريــن الرياضيــة مع 
تنــاول بعض األدوية وفقا إلرشــادات 

الطبيب.

فــي جريمــة بشــعة تــكاد ال تصــدق، 
ارتكبــت بدافــع الجشــع والطمــع في 
مدينــة  فــي  ســيدة  أقدمــت  المــال، 
مركــز  وهــي  العراقيــة،  الموصــل 
محافظة نينوى شــمال غربي البالد، 
شــقيقها  قتــل  علــى  ابنهــا  وبمعيــة 

للحصول على الميراث.
وأصــدرت قيــادة شــرطة محافظــة 
الجريمــة،  هــذه  حــول  بيانــا  نينــوى 
جــاء فيــه “تمكنــت مديريــة شــرطة 
شــرطة  لقيــادة  التابعــة  تمــام  أبــي 
نينــوى، وبعــد تشــكيل فريــق عمــل 
وأخــذ  الشــرطة  قائــد  بإشــراف 
موافقات قاضي التحقيق المختص، 
واالســتفادة مــن كاميــرات المراقبــة 
والتعــاون مــع دائــرة الطــب العدلــي، 
مــن كشــف جريمــة قتــل مواطن من 
خــالل طعنه بآلــة حادة داخــل داره، 
في حي الصديق في الجانب األيسر 

لمدينة الموصل”.

اإلجهاد الزائد خطر 
يهدد العظام

عراقية قتلت شقيقها 
كي ترث أمواله

أّدى اإلعصــار إيــدا الذي ضــرب أجزاء من 
مدينــة نيويــورك األميركيــة إلــى مقتــل 7 
أشــخاص علــى األقــل ليــل األربعــاء، بعــد 
هطول أمطار غزيرة وفيضانات اجتاحت 
المدينــة. وعثــر علــى الضحايــا، الذيــن لــم 
يتــم الكشــف عــن أســمائهم، فــي 4 مواقع 
مختلفــة في كوينــز وبروكلين، وتراوحت 
أعمارهــم بيــن 2 و 66 عاًما، وفًقا لشــرطة 
أســباب  إن  الــوزارة  وقالــت  نيويــورك. 

الوفاة الرسمية سيتم تحديدها الحًقا من 
قبل الطبيب الشرعي في المدينة.

فيما أفادت وســائل إعــالم محلية بتعليق 
رحالت الطيران من وإلى المدينة الغارقة 

بالمياه.
وهطلــت أمطــار غزيــرة في نيويــورك ليل 
األربعاء الخميس مع مرور ذيول اإلعصار 
إيدا وتســبب بزوابــع وفيضانات تاريخية 

في شمال شرق البالد.

“إيدا” يعصف بنيويورك.. مقتل 7 وتعليق للرحالت

أثــارت الفنانــة المصريــة ســمية الخشــاب، جدال واســعا في مواقــع التواصل 
االجتماعــي، بعــد أن طالبت بـ “رخصة وامتحــان” إلنجاب األطفال. وطالبت 
الخشــاب فــي تغريــدة لها عبر حســابها في “إنســتغرام” أن يحصــل الزوجان 
علــى رخصــة لإلنجــاب بعــد أن يخضعــا المتحــان قبــل اإلقــدام علــى هــذه 

الخطوة. وكانت اإلدارة الوطنية لألرصاد الجوية قد أعلنت في تغريدة على تويتر، أن حالة الطوارئ أعلنت 
للمرة األولى في نيويورك بسبب الفيضانات.

كشــفت عارضــة األزياء بيــال حديد، 
عــن مشــاركتها فــي مشــروع جديــد 
غيــر متوقع، يحقق جزءا من أحالم 
طفولتهــا، وشــاركت صــورا لهــا مــن 

أول عمل لها في حياتها.
وأصبحــت حديد شــريكة لمؤسســة 
عالمــة  وهــي   ،”Kin Euphorics“
أنــواع  ألحــد  شــهيرة  تجاريــة 

مشروبات الطاقة.
علــى  عامــا(   24( حديــد  وكشــفت 
صفحتهــا في “إنســتغرام”، عن صور 
لهــا ألول عمــل قامــت بــه بعمــر 15 
عامــا، مــع تعليــق قالــت فيــه “لــدي 

أســتطع  لــم  التــي  األخبــار  بعــض 
االنتظار للكشف عنها”.

مــن   15 فــي  “وأنــا  وتابعــت حديــد 
عمــري، لــم أكن أتوقع أبــًدا أن أحقق 
ما ســيحدث غًدا... أنا ممتنة جًدا... 
واحــدة  ألريكــم  االنتظــار  أطيــق  ال 
مــن أكبر النعم فــي حياتي... ترقبوا 
 ،”arabnews“ ذلك”. وبحسب موقع
مكونــات  علــى  المشــروب  يحتــوي 
الفوائــد،  بعــض  لهــا  إن  يقــال  عــدة 
المصنعــة، منهــا  المؤسســة  بحســب 
تقليــل التوتر والقلق وزيادة التركيز 

وتحسين الصحة العامة.

بيال حديد تكشف عن مشروع تجاري غير متوقع

الجهــراء  محافظــة  شــهدت 
مروعــة  قتــل  جريمــة  الكويتيــة 
قتلــت  امــرأة  ضحيتهــا  راحــت 
نحــرا علــى يــد شــقيقها، حســب 
مــا أفــادت بــه صحيفــة “القبــس” 

الكويتية.
وقالــت مصــادر أمنيــة مطلعة للصحيفة، أمس الخميــس، إن القتيلة كانت قد أبلغت 
عمليــات الداخليــة بأنهــا محتجــزة منــذ شــهرين فــي مســكنها، مــا دفــع الجانــي إلــى 

اإلسراع لنحرها مستخدما سكينا قبل وصول النجدة.
وأضافــت المصــادر أن الجانــي، وهــو مــن مواليــد 1985 حــاول طعــن رجــال نجــدة 
الجهــراء بنفــس أداة الجريمــة محاوال الهرب، لكنهم تمكنوا من الســيطرة عليه دون 
وقــوع إصابــات. وكانــت منطقــة تيماء بمحافظة الجهراء قد شــهدت يــوم األربعاء، 
أيضا حادثة قتل راح ضحيتها شاب كويتي برصاصة من مسدس رجل أمن، بعدما 

رفض االمتثال ألوامر دورية أمنية بالمنطقة.

الكويت.. شاب يقتل شقيقته نحرا الفجر:  
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