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صيانة 40 مدرسة وخطة مرورية لعودة الطلبة

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  صـــرح 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
الـــوزارة بصـــدد  بـــأن  عصـــام خلـــف 

لصيانـــة  اإلجـــراءات  مـــن  االنتهـــاء 
عـــدد مـــن المـــدارس الحكومية ذات 
األولوية فـــي مختلـــف المحافظات، 
مالييـــن   8 بلغـــت  تقديريـــة  بكلفـــة 
الصيانـــة  برنامـــج  ضمـــن  دينـــار، 

للعـــام 2021، ووفـــق مـــا اعتمـــد مـــن 
الماليـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة 
واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي من 
موازنات مالية لتنفيذها. وتزامنًا مع 
العـــودة للمـــدارس وفي إطـــار دورها 

في تأمين سالمة الطلبة والطالبات، 
أعـــدت اإلدارة العامـــة للمـــرور خطة 
مرورية تهدف لتحقيق سنة دراسية 
المروريـــة  الحركـــة  وانســـياب  آمنـــة 

ألولياء أمورهم والسواق.

قالت رئيس تســـويق وتطوير أعمال جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل 
خليفة سامية حسين إنه سيتم تكريم 30 جهة من المؤسسات والهيئات 
الحكومية واألهلية واألفراد في جائزة ســـمو الشيخ عيسى بن علي آل 
خليفـــة لـــرواد العمل التطوعي في النســـخة الحادية عشـــرة في يوم 

األربعاء الموافق 15 سبتمبر.
وقالت إننا نطمح نطور األداء المؤسســـي للمؤسسات وللجمعيات 
الخيريـــة فـــي البحرين، وأن يكـــون هناك إقبـــال وتنافس ينعكس 

إيجابًا على خدمة المجتمع.

طموحنا تطوير األداء المؤسسي للجمعيات الخيرية

)04(

)05(

1110

“البالد سبورت” تعيد فئات بني جمرةإنجاز جديد للجمارك
صرح رئيس الجمارك الشيخ أحمد  «

بن حمد آل خليفة بأن شؤون 
الجمارك حققت إنجازا جديدا بخفض 
مدة اإلفراج عن الشاحنات المحملة 

القادمة بمتوسط مدة انتظار 52 
دقيقة للشاحنة بالنصف األول من 

أغسطس 2021.

استجاب مجلس إدارة نادي بني جمرة  «
لمناشدة العبي الفئات العمرية للكرة 
الطائرة والتي تبناها “البالد سبورت” 
عبر صفحاته في 26 أغسطس 2021 

ليتخذ مجلس اإلدارة قرارا بإعادة 
فريقي فئة الشباب والناشئين 

الموسم الرياضي المقبل 2021 – 2022.

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
 ،)19  - )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
التطعيمـــات  لجنـــة  موافقـــة  بعـــد 
بمملكة البحريـــن، عن إتاحة الجرعة 
المنشـــطة لمـــن أكملـــوا 6 أشـــهر مـــن 
أخـــذ الجرعـــة الثانيـــة مـــن تطعيـــم 
)ســـبوتنيك( للفئة العمرية البالغة 18 
عامـــًا فمـــا فـــوق، حيـــث يمكـــن لهذه 
الفئـــة أخذ نفس نوع تطعيم الجرعة 
األولـــى والثانية )ســـبوتنيك( كجرعة 

منشـــطة، بناء على المؤشـــرات الوطنية، وبعد مراجعة الوثائق والبيانات 
مـــن قبل الجهات المختصة، بالتنســـيق مع مركز غاماليـــا الوطني لبحوث 

األوبئة واألحياء الدقيقة ووزارة الصحة باالتحاد الروسي.

الفريق الوطني: إتاحة “المنشطة” 
لمتطعمي “سبوتنيك”

المنامة - بنا

)11(

باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  أعلـــن 
تطبيـــق  تدشـــين  عـــن  الحمـــر 
هاتفي جديـــد يقدم الخدمات 
اإللكترونيـــة للمواطنيـــن على 
مـــدار الســـاعة؛ بهدف تســـهيل 
عمليـــة التواصل بيـــن الوزارة 
جميـــع  ويدعـــم  والمواطنيـــن 

أنظمـــة تشـــغيل الهواتـــف الذكية التـــي تعمل بنظـــام التشـــغيل الخاص 
.)Android( وأجهزه أندرويد )IOS( بأجهزة شركة أبل

“اإلسكان” تطلق خدماتها عبر 
تطبيق الهواتف الذكية

المنامة - وزارة اإلسكان

)04(

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام |تصوير: رسول الحجيري

التطوعي للعمل  عــلــي  ــن  ب عــيــســى  الــشــيــخ  ســمــو  بــجــائــزة  جــهــة   30 حــســيــن:تــكــريــم  ســامــيــة 

أصـــدر صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البـــالد، توجيهـــات جاللته الســـامية 
بتقديـــم مســـاعدات إنســـانية إغاثيـــة عاجلـــة إلـــى 
الملكيـــة  المؤسســـة  تتولـــى  أن  علـــى  أفغانســـتان، 
ناصـــر  الشـــيخ  برئاســـة ســـمو  لألعمـــال اإلنســـانية 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب مهمـــة اإلشـــراف على 

المساعدات اإلنسانية.
وبهذه المناســـبة قام ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة بتفقد شـــحنة المساعدات األولى، حيث رفع 
ســـموه أســـمى آيات الشـــكر والتقدير والعرفان إلى 
مقام عاهل البالد الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة على مبادرات جاللته اإلنســـانية 
المستمرة في مساعدة األشقاء واألصدقاء وإغاثة 
المنكوبيـــن ومد يد العـــون للمحتاجين في مختلف 

بقاع العالم.

“الملكية اإلنسانية” ترسل شحنة إغاثية إلى أفغانستان
حمد ــن  ب ــاصــر  ن ومــتــابــعــة  الــمــلــك  ــة  جــال ــن  م بتوجيه 

ارسال شحنة مساعدات الِى افغانستان     )تصوير: رسول الحجيري{

المنامة - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

)٠٣(

“األعلى للمرأة”... بناء شراكات 
إقليمية ودولية فاعلة

)02(

استقبال الفائزين بجائزة سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم العالمية لتمكين المرأة
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توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس األعلى للمرأة واالتحاد السويسري

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تمّكـــن المجلـــس األعلى للمـــرأة على مدى 
عشـــرين عامًا من تأسيســـه بموجب األمر 
الســـامي رقم 44 للعام 2001 من ترســـيخ 
اسم مملكة البحرين في مقدمة دول العالم 
كنمـــوذج يحتـــذى بـــه فـــي مجـــال تمكين 
وتقـــدم المـــرأة والتـــوازن بين الجنســـين، 
وذلـــك مـــن خالل حرصـــه على المشـــاركة 
الدوليـــة  الجهـــود  جميـــع  فـــي  الفاعلـــة 
واإلقليمية ذات الصلة بالمرأة، ســـواء من 
خالل منظمة األمم المتحدة أو غيرها من 
المنظمات والجهات المعنية بالمرأة، وذلك 
فـــي إطـــار اختصـــاص المجلـــس األصيـــل 
والذي ينص على “تمثيل المرأة البحرينية 
في المحافل والمنظمات العربية والدولية 
المعنيـــة بشـــؤون المـــرأة والدخـــول معهـــا 
فـــي اتفاقـــات تعـــاون وبرامج مشـــتركة”. 
واالختصاص بعقد المؤتمـــرات والندوات 
الموضوعـــات  لبحـــث  النقـــاش؛  وحلقـــات 
الخاصـــة بالمـــرأة”، حيـــث تمكـــن المجلس 
مـــن تحويل البحرين إلـــى حاضنة لألفكار 
واالتجاهـــات الهادفـــة لبحـــث احتياجـــات 
المـــرأة والتحديـــات التـــي تواجههـــا علـــى 
المســـتويين اإلقليمي والدولي، من خالل 
اســـتضافة العديـــد من الفعاليـــات الدولية 
وعالميـــة  أمميـــة  شـــخصيات  بمشـــاركة 

مشتغلة ومهتمة في العمل النسائي.
وإدراكًا مـــن مملكـــة البحريـــن بأهمية دور 
المرأة، وانسجامًا مع المشروع اإلصالحي 
يقـــوده  الـــذي  والديمقراطـــي  التنمـــوي 
صاحب الجاللة الملك، وانطالقًا من التزام 
مملكة البحرين بمبادئ المساواة والتوازن 
بيـــن الجنســـين وتكافؤ الفرص المكرســـة 
المجلـــس  يتابـــع  وقانونيـــًا،  دســـتوريًا 
األعلـــى للمـــرأة تطبيق القوانيـــن واللوائح 
والقرارات واالتفاقات الدولية ذات الصلة 
بالمـــرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم 
التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج 
التـــي جرى تبنيهـــا في الخطـــط والبرامج 

الحكومية الخاصة بالمرأة.

الجهود الدولية في مجال المرأة

وبعد مرور 20 عامًا من تأسيســـه أستطاع 
المجلـــس أن يضـــع أســـس ثابتـــة ليكـــون 
مرجعـــًا رســـميًا وبيـــت للخبـــرة والمعرفـــة 
في شؤون المرأة على المستوى اإلقليمي 
علـــى  الحـــرص  منطلـــق  ومـــن  والدولـــي، 
تفعيل مبدأ التعاون المشترك واالستفادة 
المختلفـــة  والتجـــارب  الخبـــرات  مـــن 
فـــي مجـــال التعـــاون اإلقليمـــي والدولـــي 
وإلبـــراز مـــدى تقـــدم مملكـــة البحرين في 
مجـــال تمكين ونهـــوض المـــرأة، فقد عمد 
تفعيـــل  علـــى  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
شراكات متعددة مع المنظمات والوكاالت 
والهيئـــات األممية والدوليـــة المتخصصة، 
مـــن أهمهـــا: هيئـــة األمـــم المتحـــدة للمرأة 

)UN Women(، وبرنامـــج األمـــم المتحدة 
االنمائي )UNDP(، ومنظمة األمم المتحدة 
ولجنـــة   ،)UNIDO( الصناعيـــة  للتنميـــة 
األمم المتحـــدة االقتصادية واالجتماعية 
لغرب آســـيا )اإلســـكوا(، حيث أثمرت هذه 
الشـــراكات عـــن افتتاح المكتـــب التمثيلي 
لهيئـــة األمـــم المتحـــدة للمرأة فـــي مملكة 
متخصـــص  مركـــز  وتأســـيس  البحريـــن، 
لدراســـات المـــرأة فـــي الجامعـــة الملكيـــة 
للبنـــات بإشـــراف اإلســـكوا، وعقـــد برامـــج 
تدريبيـــة حـــول “التـــوازن بيـــن الجنســـين 
والتنمية الصناعية” بالتعاون مع اليونيدو 
وتبـــادل الخبـــرات معهـــا؛ لتعزيـــز حضـــور 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي الثـــورة الصناعية 
الرابـــع، إلى جانـــب العديد مـــن المبادرات 
تجربـــة  اإلســـكوا  تبنـــت  كمـــا  األخـــرى. 
المجلس األعلى للمـــرأة في إعداد التقرير 
الوطنـــي لقيـــاس التـــوازن بين الجنســـين 

وتعميمها بين الدول األعضاء.
كمـــا نتجت عن هـــذه الشـــراكات إنجازات 
ونجاحات بارزة كحصول مملكة البحرين 
علـــى عضويـــة لجنة وضـــع المـــرأة باألمم 
 Commission on the Status( المتحـــدة
of Women( للفتـــرة مـــن )2017 - 2021( 
وعضويـــة المجلس التنفيـــذي لهيئة األمم 
UN Women Execu- )المتحـــدة للمـــرأة 
 ،)2017-2019( مـــن  للفتـــرة   )tive Board
ورئاســـة الدورة )36( للجنة المرأة العربية 
كمـــا  العربيـــة،  الـــدول  لجامعـــة  التابعـــة 
حظيـــت مملكـــة البحريـــن بإجمـــاع عربي 
بتســـمية عاصمتها المنامة )عاصمة المرأة 
العربيـــة( فـــي العـــام 2017. باإلضافة إلى 
تمثيـــل مملكـــة البحريـــن لمجموعة الدول 
الـــدول  جامعـــة  مـــن  بترشـــيح  العربيـــة 
العربية وتوافق الـ 22 دولة عربية بإجماع 
فـــي التفاوض على قرارات واســـتنتاجات 
ختامية وتوصيات صادرة عن لجنة وضع 
المرأة خالل العامين 2017 و2018 والذي 
يعد بحـــد ذاته إنجـــازا إقليميا حققت من 
خالله مملكـــة البحرين متمثلـــة بالمجلس 
األعلـــى للمـــرأة أثرًا دوليـــًا بـــارزًا. كما حاز 
المجلس األعلى للمـــرأة في العام الماضي 
علـــى “الجائزة الفخريـــة للتميز في مجال 
 ،”2020 لعـــام  العربيـــة  األســـرة  رعايـــة 

والممنوحـــة مـــن قبـــل الشـــبكة اإلقليميـــة 
للمسؤولية االجتماعية.

وعلى صعيـــد آخر، أســـفرت التدابير التي 
مجـــال  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  اتخذتهـــا 
تقـــدم المـــرأة إلى تحقيـــق البحريـــن لعدد 
مـــن القفـــزات فيمـــا يتعلـــق بالتـــوازن بين 
الجنسين، إذ أشار التقرير العالمي للفجوة 
بين الجنســـين )دافوس( خالل الـ 15 سنة 
الماضيـــة إلـــى ارتفاع المؤشـــر العام لســـد 
 )%  58.9( مـــن  الجنســـين  بيـــن  الفجـــوة 
في العـــام 2006 إلـــى )63.2 %( في العام 
2021، حيـــث ارتفعت نســـبة ســـد الفجوة 
المشـــاركة  محـــور  فـــي  الجنســـين  بيـــن 
االقتصاديـــة والفـــرص مـــن )38.3 %( إلى 
)51.8 %( بنســـبة ارتفـــاع بلغت )13.5 %( 
خصوصـــا ارتفـــاع فـــي معـــدل المشـــاركة 
 53( إلـــى   )% 33( مـــن  العمـــل  قـــوة  فـــي 
%( فـــي الفتـــرة المذكـــورة لتحتـــل المركز 
األول خليجيـــًا والثانـــي عربيـــًا في محور 

المشاركة االقتصادية والفرص.
كما حققت مملكة البحرين نتائج متقدمة 
فـــي تعليـــم اإلناث فـــي تقريـــر رأس المال 
البشـــري الصـــادر عـــن البنك الدولـــي للعام 
2020، حيث جاءت من بين أفضل خمس 
دول علـــى مســـتوى العالم )الرابعـــة دوليًا( 
في تفـــوق الفتيات على األوالد في نتائج 

التعلم.

أهداف التنمية المستدامة

يســـهم المجلس األعلى للمرأة في الجهود 
الدوليـــة من أجل تحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة، والتي اعتمدتها جميع الدول 
األعضـــاء فـــي األمـــم المتحـــدة فـــي العام 
2015، والتي ُتعرف أيًضا باســـم األهداف 
العالميـــة، باعتبارهـــا دعوة عالميـــة للعمل 
على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان 
تمتـــع جميـــع النـــاس بالســـالم واالزدهـــار 
بحلـــول العام 2030، حيث يعمل المجلس 
وتنفيـــذ  متابعـــة  علـــى  للمـــرأة  األعلـــى 
ومواءمـــة إنجـــازات مملكـــة البحرين في 
بأهـــداف  المـــرأة  وتقـــدم  نهـــوض  مجـــال 
أهـــداف  الهـــدف الخامـــس مـــن  وغايـــات 
أجندة التنمية المســـتدامة بشـــكل مباشـــر 
وباقـــي األهداف بشـــكل ضمني في كل ما 

يخص المرأة.
البحريـــن تشـــغل موقعـــًا  وباتـــت مملكـــة 
والداعميـــن  المســـاهمين  بيـــن  متقدمـــًا 
األساســـيين فـــي الجهود الدوليـــة الرامية 
إلـــى مناهضـــة العنـــف ضـــد المـــرأة علـــى 
وجـــه الخصوص، بعد أن قطعـــت المملكة 
أشواطا واســـعة في مجال صون وحماية 
حقوق اإلنســـان وحفظ كرامة المواطنين 
الدســـتورية  األطـــر  بموجـــب  والمقيميـــن 
المملكـــة،  وضعتهـــا  التـــي  والقانونيـــة 
بمـــا يؤكـــد التـــزام البحريـــن برفـــع الوعـــي 
بموضـــوع مناهضة العنف ضد المرأة على 

المستويين الوطني والدولي.
العـــام  األميـــن  األنصـــاري  هالـــة  وكانـــت 
للمجلـــس األعلى للمرأة قد قالت في كلمة 
في الجلســـة االفتتاحية للدورة الخامسة 
باألمـــم  المـــرأة  وضـــع  للجنـــة  والســـتين 
المتحدة في مارس الماضي إن مؤشـــرات 
تنفيـــذ  لمتابعـــة  االســـتراتيجية  الخطـــة 
الخطـــة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 
2020-2019 قد شـــملت ما نسبته )64 %( 
من مؤشـــرات أهداف التنمية المســـتدامة 
المرتبطـــة بشـــكل مباشـــر بالمـــرأة )الهدف 

الرابع والخامس والعاشر(.

جائزة سمو األميرة سبيكة بنت 

إبراهيم العالمية لتمكين المرأة

وفي إطار ســـعي مملكة البحرين لبيان ما 
تحقـــق مـــن نجاحـــات تعكس تقـــدم وضع 
المـــرأة علـــى المســـتوى الوطنـــي، وتعميم 
أفضـــل الممارســـات الفاعلـــة لتعزيـــز مركز 
المـــرأة على المســـتوى العالمـــي، والتوجه 
ذات  اإلنمائيـــة  األهـــداف  تحقيـــق  نحـــو 
العالقـــة بتحقيـــق العدالة بين الجنســـين، 
وبمبـــادرة من هيئة األمـــم المتحدة للمرأة 
تم إطالق نسخة دولية من “جائزة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة لتقدم المـــرأة البحرينية”، التي 
تبنتهـــا الهيئـــة كمشـــروع وتـــم بلورتـــه بما 
يتناســـب والمعايير والممارسات الدولية، 
وذلـــك بالنظـــر إلـــى النجـــاح الـــذي حققته 
الجائـــزة علـــى المســـتوى الوطنـــي، وتميز 

الجائزة من حيث مضمونها النوعي.

وبعـــد ثـــالث ســـنوات مـــن العمـــل الدقيق 
والُمنظـــم، أشـــرفت علـــى خطواتـــه هيئـــة 
فـــي  للمـــرأة، وســـاندتها  المتحـــدة  األمـــم 
ذلـــك لجنة تحكيم دولية مســـتقلة، ضمت 
نخبـــة مـــن الشـــخصيات العالميـــة رفيعـــة 
المســـتوى، جـــرى فـــي العـــام 2019 تكريم 
الفائزيـــن بالجائزة فـــي دورتها األولى في 
حفـــل عالمي جرى تنظيمـــه في مقر األمم 
خاللـــه  أكـــدت  نيويـــورك،  فـــي  المتحـــدة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد 
المفدى رئيســـة المجلس األعلى للمرأة أن 
رسالة وأهداف الجائزة هذه الجائزة تمثل 
خالصة فكرية ومعرفية لخبرتنا الوطنية 
فـــي مجال تمكين المـــرأة ومتابعة تقدمها 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وهو ما أســـهم في 
خلق شـــراكات عالمية استراتيجية لوضع 
خبـــرة مملكـــة البحرين في مجـــال تمكين 
المرأة تحت تصـــرف المجتمع الدولي من 

خالل هيئة األمم المتحدة للمرأة. 
وجرى في بداية شهر يونيو من هذا العام 
إطـــالق الجائزة فـــي دورتهـــا الثانية على 
هامش المنتـــدى العالمي”جيل المســـاواة” 
الـــذي نظمتـــه كل من فرنســـا والمكســـيك 

بمشاركة دولية واسعة.

المعاهدات واالتفاقات الدولية

انطالقًا من إيمان راســـخ بمبدأ المســـاواة 
والتوازن بين الجنسين، الذي يعتبر جزءا 
ال يتجـــزأ مـــن أساســـيات أركان احتـــرام 
المتكامـــل  بمفهومهـــا  اإلنســـان  حقـــوق 
سياســـيًا واقتصاديًا واجتماعيـــًا وثقافيًا، 
اتفاقيـــة  إلـــى  البحريـــن  انضمـــت مملكـــة 
القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييز ضد 
المرأة )الســـيداو( بتاريـــخ 18 يونيو 2002 
ودخلـــت حيـــز النفـــاذ بتاريـــخ 18 يوليـــو 
2002، وصـــدر مرســـوم بقانـــون رقم )70( 
لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بقانـــون رقـــم )5( لســـنة 2002 بالموافقـــة 
علـــى االنضمـــام إلى اتفاقيـــة القضاء على 
جميع أشـــكال التمييـــز ضد المـــرأة والذي 
تضمـــن إعـــادة صياغة التحفظـــات لبعض 
مـــواد اتفاقية القضاء على جميع أشـــكال 
ال  بمـــا  )الســـيداو(  المـــرأة  ضـــد  التمييـــز 

يتعارض مع الشـــريعة اإلسالمية ويحفظ 
ســـيادة الدولـــة إلى الســـلطة التشـــريعية، 
وقـــد التزمـــت مملكـــة البحرين بالشـــراكة 
مـــع جميع الجهات المعنية من مؤسســـات 
المدنـــي  المجتمـــع  ومؤسســـات  رســـمية 
بتنفيـــذ التزاماتهـــا بإحكام هـــذه االتفاقية 
ســـواء علـــى صعيد برامـــج التوعية بمواد 
هذه اتفاقية أو على صعيد إعداد التقارير 
الرســـمية الدوريـــة بشـــأن متابعـــة تنفيـــذ 
مواد االتفاقية، أو متابعة مالحظات لجنة 
الســـيداو عـــن تلـــك التقاريـــر فيمـــا يتعلق 
برفـــع التمييـــز ضـــد المـــرأة بحســـب مواد 
وبنود االتفاقية، فضالً عن مصادقتها على 
العهدين الدوليين لحقوق اإلنســـان بشقيه 
السياسي والمدني، والحقوق االقتصادية 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة، والتزامهـــا بكل 
مبادئهمـــا، ومعاييرهمـــا، وتنفيذهـــا عمليًا، 

وبالكامل.

التقارير الدولية

كمـــا يقوم المجلس األعلـــى للمرأة بمتابعة 
التزامات مملكة البحرين الدولية وتقديم 
الدوليـــة  لآلليـــات  والمعلومـــات  التقاريـــر 
واالقليمية، والنظر فـــي تنفيذ التوصيات 
الصـــادرة عنهـــا، وإبـــراز الجهـــود الوطنية 
المتقدمة المتعلقة بتقدم المرأة البحرينية 
بصورة مباشـــرة أو ضمنية، ومن بين تلك 
التقارير: التقدم المحـــرز في تنفيذ إعالن 
الدولـــي  ومنهـــاج عمـــل بيجيـــن، والعهـــد 
الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، 
بالحقـــوق  الخـــاص  الدولـــي  والعهـــد 
والثقافيـــة،  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
لمملكـــة  الشـــامل  الـــدوري  واالســـتعراض 
البحرين المقدم لمجلس حقوق اإلنســـان، 
والتقاريـــر  البشـــرية،  التنميـــة  وتقريـــر 

الدورية للمرأة واألمن والسالم.
وقـــد شـــارك المجلـــس األعلـــى للمـــرأة في 
العام الماضـــي في إصدار “إعالن ختامي” 
متفق عليه من كافة دول العالم بمناســـبة 
والعشـــرين  الخامســـة  الســـنوية  الذكـــرى 
للمؤتمـــر العالمـــي الرابـــع المعنـــي بالمـــرأة 
الـــذي ُعقد فـــي بيجيـــن في العـــام 1995؛ 
من أجل إجراء استعراض وتقييم لتنفيذ 
    إعـــالن ومنهـــاج عمل بيجيـــن والوثيقتين 
الختاميتيـــن للـــدورة االســـتثنائية الثالثة 
والعشـــرين للجمعية العامـــة تحت عنوان 
“المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين 
الحـــادي  القـــرن  فـــي  والســـالم  والتنميـــة 
والعشـــرين”، بمـــا فـــي ذلـــك إجـــراء تقييم 
للتحديـــات والثغـــرات الراهنـــة التي تؤثر 
علـــى تنفيـــذ إعـــالن ومنهاج عمـــل بيجين 
وعلـــى تحقيـــق المســـاواة والتـــوازن بيـــن 
الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات 
وضمـــان تمتعهـــن التـــام بكافـــة الحقـــوق 
اإلنســـانية والحريات األساســـية وإســـهام 
ذلك فـــي تنفيذ خطة التنمية المســـتدامة 

للعام 2030.

ترســيخ اســم البحرين في صميم الحراك اإلقليمــي والدولي المرتبط بتمكيــن وتقدم المرأة

“األعلى للمرأة” تمكن في عقدين على إنشائه من بناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة

افتتاح المكتب التمثيلي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في البحرين استقبال الفائزين بجائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة

مشاركة المجلس األعلى للمرأة في تقديم مملكة البحرين لتقريرها عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة )السيداو(



أصـــدر  عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، توجيهات جاللته السامية بتقديم 
مســـاعدات إنســـانية إغاثية عاجلة إلى أفغانســـتان، 
على أن تتولى المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
برئاسة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 

مهمة اإلشراف على هذه المساعدات اإلنسانية.
وبهذه المناســـبة قام سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة بتفقد شـــحنة المساعدات األولى، حيث رفع 
ســـموه أســـمى آيات الشـــكر والتقديـــر والعرفان إلى 

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهل البـــالد الرئيس الفخري للمؤسســـة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية على مبـــادرات جاللته 
اإلنسانية المستمرة في مساعدة األشقاء واألصدقاء 
وإغاثـــة المنكوبيـــن ومـــد يد العـــون للمحتاجين في 
مختلف بقاع العالم، األمر الذي يأتي ضمن مســـاعي 
مملكة البحرين بترســـيخ التضامن الدولي وانطالقًا 
من الروابط األخوية واإلنسانية التي تجمع مختلف 
شـــعوب العالـــم، مشـــيدًا ســـموه بالدعم الكبيـــر الذي 
تحظـــى به المؤسســـة مـــن قبـــل الحكومـــة الموقرة 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء حفظه 

هللا، مؤكدا سموه تشرف المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنسانية بتنفيذ توجيهات جاللة الملك.

وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة على 
وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشـــعب األفغاني 
المؤسســـة  تعمـــل  حيـــث  اإلنســـانية  أزمتـــه  فـــي 
الملكية لألعمال اإلنســـانية على تجهيز شـــحنة من 
المســـاعدات اإلغاثية العاجلـــة، والتي تحتوي على 
المواد اإلغاثية والطبية التي هم في أمس الحاجة 
لها، ســـائالً المولى القدير أن يعم الســـالم واالزدهار 
في أفغانســـتان والعالـــم أجمع، متمنيًا لها ولشـــعبها 
األمـــن واالســـتقرار. مـــن جانبـــه ثمـــن عبداللطيـــف 
الزياني وزير الخارجية توجيهات جاللته الســـامية 

في إرســـال شـــحنة المساعدات اإلنســـانية اإلغاثية 
العاجلـــة إلـــى أفغانســـتان، مؤكـــدا أن األمـــر ليـــس 
بالمســـتغرب علـــى جاللـــة الملك الحريـــص على مد 
يـــد العـــون للمحتاجيـــن فـــي مختلـــف دول العالـــم، 
مؤكـــدًا أن وزارة الخارجيـــة ســـتقدم كافـــة ســـبل 
التعاون مـــع المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
فـــي عملهـــا اإلنســـاني لتنفيـــذ هـــذا األمـــر الســـامي. 
ومـــن جهتـــه أشـــاد مصطفـــى الســـيد األميـــن العام 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية بالتوجيهات 
الملكية الســـامية والتي تأتي ضمن مساعي جاللته 
اإلنســـانية فـــي دعم الشـــعوب الشـــقيقة والصديقة 
فـــي مختلـــف الظروف اإلنســـانية. وأوضح أنه بناء 

على هذه التوجيهات الملكية وبقيادة ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة فقد تم العمل على تجهيز 
شـــحنة إغاثيـــة عاجلـــة تحتـــوي المـــواد والطبيـــة 
واإلغاثيـــة والغذائيـــة الالزمـــة بالتعـــاون مـــع وزارة 
الخارجيـــة ووزارة الصحـــة وقـــوة دفـــاع البحريـــن 
حيـــث تـــم تجهيز هذه الشـــحنة على وجه الســـرعة 
لتوفير االحتياجات األساســـية والضرورية للشعب 
األفغانـــي لمســـاعدتهم في هـــذه الظـــروف الراهنة، 
مشـــيرًا إلـــى أن مملكة البحرين كانـــت وال زالت من 
الدول الســـباقة في مد يد العون ومساندة األشقاء 
واألصدقـــاء في مختلـــف الظروف اإلنســـانية التي 

يمرون بها.

المنامة - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

“الملكية اإلنسانية” ترسل شحنة إغاثية إلى أفغانستان
ــد ــم ــن ح ــ ــ ــر ب ــ ــاصـ ــ ــة نـ ــ ــع ــ ــاب ــ ــت ــ ــك وم ــ ــل ــ ــم ــ ــة ال ــ ــالـ ــ ــن جـ ــ ــ ــه م ــ ــي ــ ــوج ــ ــت ــ ب
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المنامة - الصناعة والتجارة

والــتــجــارة  الصناعة  وزارة  قــامــت 
والسياحة باتخاذ كافة اإلجراءات 
القانونية حيال محل لبيع وتجارة 
الـــمـــجـــوهـــرات بــمــنــطــقــة الــمــالــكــيــة 
تــجــاريــة،  مــخــالــفــات  بــعــدة  لقيامه 
ــــوزارة عدة  ال بــاإلضــافــة إلــى تلقي 
المجوهرات  بعض  بشراء  شكاوى 
المحل  صاحب  واستالم  والذهب 

توصيلها  وعــدم  المشتريات  قيمة 
للعمالء. وأوضحت إدارة التفتيش 
بالوزارة أنه تم غلق مقر المؤسسة 
شطب  إلــى  باإلضافة  إداريـــًا  غلقًا 
سجالت،  نظام  من  التجاري  القيد 
في  الــمــؤســســة  صــاحــب  وإدراج 
قائمة المخالفين، وجاري استكمال 

اإلجراءات القانونية الالزمة.

شطب وغلق محل لبيع المجوهرات يتحايل على العمالء
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المنامة - بنا

عن  للقضاء  األعلى  المجلس  أعلن 
قضاة  لمشروع  التقديم  باب  فتح 
الــمــســتــقــبــل، اعـــتـــبـــارًا مـــن الــثــانــي 
ولغاية  الــجــاري  سبتمبر  مــن  عشر 
يهدف  ــذي  وال منه،  عشر  السادس 
القضاء  في  للتعيين  الترشح  إلــى 
ــقــاضــي علي  ــح ال ــ ــي. وأوضـ ــمــدن ال
بــن أحــمــد الــكــعــبــي، األمــيــن الــعــام 
الشروط  للقضاء،  األعلى  للمجلس 
الـــواجـــب تــوفــرهــا بــالــراغــبــيــن في 
يكون  أن  وهــي؛  للمشروع،  التقدم 
بــحــريــنــيــا، كــامــل األهـــلـــيـــة، حسن 
الــســمــعــة، لــم يــســبــق الــحــكــم عليه 
مخلة  ألســبــاب  تأديبيا  أو  جنائيا 
إليه  رد  ولـــو  األمـــانـــة  أو  بــالــشــرف 
المتقدم  في  يشترط  كما  اعتباره. 
عـــلـــى مــؤهــل  ــكـــون حــــاصــــالً  يـ أن 
أو  الليسانس  عــن  يــقــل  ال  معتمد 
ــانـــون أو  ــقـ الـــبـــكـــالـــوريـــوس فـــي الـ
الفصل  في  تخرجه  متوقع  طالب 

الدراسي الحالي بتقدير ال يقل عن 
عمره  تجاوز  قد  يكون  وأال  جيد، 
الثامنة والعشرين سنة، وأال يكون 
امتحانات  خــوض  لهم  سبق  ممن 
النيابة  أو  الــقــضــاء  فــي  الــتــعــيــيــن 
أنه  الكعبي  القاضي  وأشار  العامة. 
التقدم  الترشح  في  الراغبين  على 
اإللكتروني  الموقع  على  بالطلب 
www.sjc.bh في الفترة المحددة، 

ومرفقًا المستندات المطلوبة.

“اإلسكان” تطلق خدماتها عبر تطبيق الهواتف الذكيةفتح باب التقديم لـ “قضاة المستقبل”
الحمر: خطة شاملة للتحول الرقمي وتقليص الحضور الفعلي لمبنى الوزارة

أعــلــن وزيـــر اإلســكــان بــاســم الحمر عن 
يقدم  جــديــد  هــاتــفــي  تطبيق  تــدشــيــن 
على  للمواطنين  اإللكترونية  الخدمات 
عملية  تسهيل  بــهــدف  الــســاعــة؛  مـــدار 
ــوزارة والــمــواطــنــيــن  ــ ــ ــتــواصــل بــيــن ال ال
الهواتف  تشغيل  أنظمة  جميع  ويدعم 
التشغيل  بــنــظــام  تــعــمــل  ــتــي  ال الــذكــيــة 
 )IOS( ــل  ــ أب بـــأجـــهـــزة شـــركـــة  ــاص  ــخـ الـ
وأجــهــزه أنــدرويــد )Android(.وأوضـــــح 
الوزير أن التطبيق يعد أحدث القنوات 
وتفاعالً  تــواصــالً  تتيح  التي  الجديدة 
بين الوزارة والمواطنين، وأنه ويضاف 
إلـــى ســلــســلــة الــخــدمــات اإللــكــتــرونــيــة 
المتاحة للجميع عبر مختلف المنصات، 

ويضم العديد من المميزات.
وقال: يمكن تلخيص خدمات التطبيق 
فــي 8 خــدمــات رئــيــســة عــبــر الــدخــول 
إذ يمكن   ،)e-key( اإللكتروني  بالمفتاح 
جديد  إسكاني  طلب  تقديم  خالله  من 
لــجــمــيــع أنـــــواع الـــخـــدمـــات اإلســكــانــيــة 
)وحده سكنية – قسيمة سكنية – شقة 
تمليك– مزايا – تمويل ترميم – تمويل 
بناء – تمويل شراء(، وخدمة االستعالم 
عن الطلب اإلسكاني )عرض حالة الطلب 

- رقم الطلب اإلسكاني 
الـــطـــلـــب  تـــــــاريـــــــخ   –
ــي(، وخـــدمـــة  ــ ــان ــكــ اإلســ
ــات  ــقــ ــرفــ تــــحــــديــــث مــ
ــــب اإلســــكــــانــــي،  ــل ــــطــ ال
إلـــــى جـــانـــب تــحــديــث 
بـــــيـــــانـــــات االتــــــصــــــال 
كما  الدولي.  والحساب 
خدمة  التطبيق  يــقــدم 
ــل مــــع لــجــنــة  ــواصــ ــ ــت ــ ال
اإلســكــان الــتــي تختص 

اإلنسانية،  الــحــاالت  ودراســـة  بمتابعة 
باإلضافة إلى الخدمة اإللكترونية إقرار 
للمواطن  تتيح  والــتــي  ــرة  األســ ــراد  أفــ
للوزارة االستغناء  تقديم إقرارًا يسمح 
في  االئتماني  التقرير  على  بــاالطــالع 
المعامالت اإلسكانية المختلفة، كتقديم 
أو  الطلبات،  تحديث  أو  جــديــد،  طلب 
ــخــدمــات؛  ال مـــن  وغــيــرهــا  تخصيصها 
اإلسكانية،  المراجعات  تسهيل  بهدف 

وتقليص الوقت والجهد للمراجعين.
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك يــتــيــح الــتــطــبــيــق 
»تحت  خــدمــة  اســتــخــدام  للمواطنين 
اإلدارة  عــلــيــه  تـــشـــرف  ــذي  ــ الـ أمـــــــرك«، 

اإلسكان  وزيــر  برئاسة  بــالــوزارة  العليا 
بــاســم الــحــمــر؛ لــالطــالع عــلــى الــحــاالت 
فيها  ــبــت  وال للمواطنين  المستعجلة 
ــرب وقـــت مــمــكــن وكـــذلـــك نقل  فـــي أقــ

مالحظات ومقترحات المراجعين.
الروابط  من  مجموعة  التطبيق  ويضم 
المواطن،  التي تسهل على  اإللكترونية 
ــا: رابــــط لــلــتــســجــيــل فـــي خــدمــة  ــه ومــن
لموقع  ــط  ــ ورابـ الــحــكــومــيــة  إشـــعـــارات 
وزارة اإلسكان وبنك اإلسكان، وعرض 
الــمــشــاريــع اإلســكــانــيــة )مــنــجــزة – قيد 
مشاريع  وعــرض  مستقبلية(   – التنفيذ 
التطبيق  أن  وأضــاف  المعتمدة.  مزايا 
خضع لفترة تجريبية؛ للتأكد من فاعليته 

البحرينية  الــكــوادر  من  بجهود  وصمم 
ويمكن التحكم به وتحديثه عبر تقنية 
فيما  وسيخضع  كــمــا  بــعــد،  عــن  الــعــمــل 
الحقة  مرحلة  ضمن  للتقييم  ذلــك  بعد 
التواصل بشكل  للتأكد من قدرته على 
ــر اإلسكان  آمــن وســلــس.  واختتم وزي
ــارة إلـــى أن الــخــطــوة  ــاإلشـ تــصــريــحــه بـ
لتطوير خدماتها  الوزارة  تواكب توجه 
وتسهيل  الــمــواطــنــيــن  مــع  الــتــواصــلــيــة 
إلى  والمقترحات  المالحظات  وصــول 
المعنيين باإلدارات المختلفة، في إطار 
خدمات  جميع  تحويل  خطة  استكمال 
ــوزارة إلـــى خــدمــات إلــكــتــرونــيــة، بما  ــ الـ
يضمن سرعة اإلنجاز بالجودة المطلوبة 
للمواطنين  الفعلي  الحضور  وتقليص 

بمبنى الوزارة.

المنامة - وزارة اإلسكان
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علي الكعبي

فقدان الوظيفة والمصاريف الطارئة تجيز تأجيل القسط اإلسكاني
ـــكان ـــة اإلس ـــة لجن ـــى توصي ـــاء عل ـــر بن ـــة الوزي ـــترط موافق ـــرار يش الق

على  بــنــاء   – ــوزيــر  ــل ل إن  ــان  ــكـ اإلسـ وزارة  قــالــت 
توصية لجنة اإلسكان - تأجيل سداد األقساط أو 
بإحدى  المنتفع  على  المقررة  الشهرية  اإليــجــارات 
تتجاوز  ال  لمدة  تخفيضها  أو  اإلسكانية  الخدمات 
سنتين، أو لزوال السبب الذي تم من أجله التأجيل 
أو التخفيض أيهما أسبق، في مجموعة من الحاالت 

المحددة.
وذكرت الوزارة أن الحاالت التي يشملها هذا القرار 
أو  لوظيفته  المنتفع  فقدان  في  تتمثل  الــجــوازي 
عمله، أو وجود مصاريف اضطرارية بسبب مرض 
بصورة  أسرته  أفــراد  أحد  أو  بالمنتفع  ألم  مفاجئ 

يتعذر معها سداد األقساط الشهرية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشمل تأثر دخل المنتفع 
ممتلكاته  كإتالف  الطارئة  أو  الطبيعية  بالكوارث 

بالحريق أو السيول أو انهيار منزله وما إلى ذلك، 
إلى جانب انخفاض دخل المنتفع العامل في مجال 
أعماله  تصفية  أو  إفــالســه  بسبب  الــحــرة  األعــمــال 
أخرى  ظــروف  أي  عن  فضال  التجارية،  ومشاريعه 

يقدرها الوزير تستدعي التأجيل أو التخفيض.
ــوزارة أنــه في جميع األحـــوال يجب أال  وأكــدت الـ
على  التخفيض  أو  بالتأجيل  الــصــادر  الــقــرار  يؤثر 

كامل المبلغ المستحق على المنتفع.

سيدعلي المحافظة

قالت رئيس تســويق وتطوير أعمال جائزة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي ســامية حسين سيتم تكريم 
30 جهــة مــن المؤسســات والهيئــات الحكوميــة واألهليــة واألفراد بجائزة ســموه في النســخة الحادية عشــرة في يــوم األربعاء 

الموافق 15 سبتمبر.

بعد 11 عاما من تكريم رواد العمل  «
التطوعي، وتحفيزهم على خدمة 
مجتمعاتهم، ما الجديد في جائزة 

سمو الشيخ عيسى بن علي آل 
خليفة؟

تتمحور  السابقة  النسخ  في  -   الجائزة 
في  التطوعي  العمل  رواد  تكريم  حول 
تكريم  الثاني  والــشــق  الــعــربــي،  الــوطــن 

أفضل مشروع تطوعي بحريني.
  الجائزة وفي نسختها الحادية 

عشرة وبتوجيهات من سمو 
الــشــيــخ عــيــســى بـــن علي 

من  الوطنية  الــكــوادر  لتكريم  أقــرت 
األفـــراد والــمــؤســســات الــتــي ساهمت 
تقديرًا  كورونا؛  لجائحة  التصدي  في 
واعتزازًا لمساهماتهم الفعالة، ودورهم 
التي  اإلنسانية  وتضحياتهم  المتميز، 
كـــان لــهــا عظيم األثـــر فــي الــحــد من 
ــوفــيــات. اخــتــيــار هــذه  اإلصـــابـــات وال
ومعايير  آلية  وفق  يتم  الكوادر 
مــوضــوعــيــة بــالــتــعــاون 
ــن  مـــــــــــع عــــــــــــــدد مــ
الرسمية  الجهات 
والـــمـــؤســـســـات 

البحرين وذلك  الحكومية في مملكة 
لــتــرشــيــح أبــــرز الــشــخــصــيــات الــذيــن 
التضحية  في  المالحم  أروع  قدموا 

واإلخالص والحس الوطني العالي.

وماذا عن القسم الثاني من الجائزة؟ «

تكريم  على  النسخة  هــذه  فــي  ركــزنــا   -  
كأفضل  والخيرية،  األهلية  المؤسسات 
بالتعاون  وذلـــك  خــيــري  مؤسسي  أداء 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  مع 
وبــمــعــايــيــر وشــــروط مــحــددة مــن قبل 

الوزارة.
  ونطمح من خالل ذلك أن نطور األداء 
وللجمعيات  لــلــمــؤســســات  الــمــؤســســي 
الخيرية في البحرين، وبأن يكون هناك 
على  إيــجــابــًا  ينعكس  وتــنــافــس  إقــبــال 
األهمية  مع  خصوصا  المجتمع،  خدمة 
في  المدني  المجتمع  لمنظمات  البالغة 
وخــدمــة  بالمجتمع،  الــتــكــافــل  تحقيق 

المواطنين.

نتابع بتقدير وإعجاب اهتمامات  «
سمو الشيخ عيسى بن علي آل 

خليفة لتطوير الجائزة وإنجاحها، 
وتحقيق األهداف التي 

وجدت لها، هل باإلمكان أن 
تحدثينا مشكورة عن ذلك؟

ــن الــصــعــوبــات الــتــي  ــم مـ ــرغـ ــى الـ   - عــل
البحرين بسبب  العالم ومملكة  يواجهها 
الجائحة، إال أن سمو الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة حريص على استمرارية 
الحادية  نسختها  فــي  الجائزة  وتنفيذ 
سموه  حكمة  على  هــذا  ويعكس  عشرة 
وبــعــد نــظــره وســعــيــه إلـــى نــشــر مفهوم 
في  الكبرى  وأهميته  التطوعي  العمل 

المجتمع.

كيف سيكون تنظيم الجائزة هذا  «
العام والذي سيصادف يوم األربعاء 

15 سبتمبر 2021؟

الوطني  الفريق  تماشيًا مع توجيهات   -
يتم  فسوف  كورونا،  فيروس  لمواجهة 
المنصة  عــلــى  الــتــكــريــم  حــفــل  إطــــالق 
كبير  عدد  بحضور  )زووم(  االفتراضية 
منهم  إيمانًا  ــوزراء؛  ــ وال المسئولين  من 
بــأهــمــيــة الــعــمــل الــتــطــوعــي، والــجــائــزة 
تحديدًا، وأثرها على المجتمع البحريني.

أداء  ألفــضــل  الترشيح  آلــيــة    وســتــكــون 
وزارة  مــع  والــتــعــاون  بالتنسيق  خــيــري، 

بشروط  االجتماعية،  والتنمية  العمل 
ومعايير محددة وضعتها الوزارة.

كم عدد الجهات التي سيتم تكريمها؟ «

بين  جــهــة   30 تــكــريــم  يــتــم  ســــوف   -
ــات رســمــيــة وأهــلــيــة  ــئ مــؤســســات وهــي
وشــخــصــيــات مـــن فــئــة األفــــــراد ضمن 
الجائزة، وبالتعاون مع  معايير وشروط 

الجهات الرسمية.

هل لك أن تقدمي فكرة موجزة عن  «
اللجنة المنظمة للجائزة؟ واألنشطة 

التي تقوم بها؟

دوري  بشكل  تجتمع  المنظمة  اللجنة   -
ــوعــي لــلــمــتــابــعــة الــمــســتــمــرة على  وأســب
تسير  األمـــور  وبـــأن  الــجــائــزة،  حيثيات 
ذلــك  تحقيق  وأن  يــــرام  مــا  خــيــر  عــلــى 
ــع مــزيــد مــن الخطط  يــحــتــاج إلـــى وضـ
االســتــراتــيــجــيــة والـــبـــرامـــج اإلعــالمــيــة 

لتحقيق نجاح الحائزة
   وبـــصـــورة تــعــكــس االهــتــمــام مـــن قبل 
ــأن تــخــرج الــجــائــزة  أعـــضـــاء الــلــجــنــة، بـ

بأفضل صورة ممكنة.

ما أثر جائزة سموه على المجتمع بعد  «
انقضاء 11 عاما من عمرها النشط؟

ومنح  التطوعي،  العمل  ثقافة  تغيير   -
مثل  في  تقديرهم  عبر  الفرصة  الشباب 
واالستمرار  لإلبداع  الكبير،  المحفل  هذا 
ونحن  المجتمعات،  التطوير وخدمة  في 
نــؤيــد دائــمــا الــعــمــل الــجــمــاعــي والــتــعــاون 
الحاضنة  الجهات  إحدى  بوصفنا  المثمر؛ 
والمهمة في ذلك. واعتبار البحرين واحة 
ومــنــبــر لــأعــمــال الــتــطــوعــيــة، لــيــس على 
مستوى الداخل فقط، وإنما الخارج أيضًا.

إبراهيم النهام |تصوير: رسول الحجيري

طموحنا تطوير األداء المؤسسي للجمعيات الخيرية بالبحرين
رئيس تسويق “الجائزة”: سمو الشيخ عيسى بن علي يحرص من خالل جائزة سموه على نشر مفهوم العمل التطوعي

سامية حسين متحدثة للزميل النهام

سامية حسين

تكريم الكوادر الوطنية 
في الصفوف األمامية 

عرفانًا لتضحياتهم 
وتفانيهم ألجل اآلخرين
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أولياء األمور يتساءلون: من ينقذ أطفالنا من ثقل الحقيبة المدرسية؟
مع بدء الفصل الدراسي الجديد، واختيار 80 
ألف أســـرة خيـــار الحضور الدراســـي ألبنائهم 
في المـــدارس الحكومية لوحدهـــا، جدد عدد 
واســـع مـــن أوليـــاء األمـــور تســـاؤالتهم عبـــر 
“البـــاد” عن الحلـــول المطلوبة إلنقـــاذ أبنائهم 
مـــن ثقل الحقيبة المدرســـية والتي تصل إلى 
9 كيلوغرامـــات فـــي بعـــض الحـــاالت، وهـــي 

المشكلة التي تتكرر بداية كل عام.
وطالـــب أولياء األمور بضـــرورة وضع معايير 
الحقائـــب  الســـتيراد  محـــددة  ومقاييـــس 
المدرســـية؛ للتأكد مـــن ماءمتها لصحة ونمو 
الطفـــل، مؤكديـــن بـــأن العديـــد مـــن الطـــاب، 
خصوصـــا الصغـــار، يعانـــون مـــن اآلالم حـــادة 
بالظهـــر بســـبب ثقـــل الحقيبـــة، واضطرارهـــم 

لحملها والسير والوقوف بها ألوقات طويلة.
وقالـــت أم محمـــد لــــ “البـــاد” وهي وليـــة أمر 

هنـــاك ضـــرورة  ملحـــة  إن  لخمســـة طـــاب، 
لتســـليط الضوء علـــى هذا المشـــكلة المؤرقة 
لألســـرة البحرينية، والتي لـــم ُيوجد لها الحل 
بعـــد، رغم تكرار الحديث عنهـــا في الصحافة 
ووســـائل اإلعـــام األخـــرى، ومنهـــا منصـــات 

“السوشال ميديا”.
لهـــا  المدرســـية،  الحقيبـــة  ثقـــل  أن  وبينـــت 
تأثيرات مضرة على صحة األطفال ونموهم، 
خصوصا العمود الفقـــري والرقبة والذراعين، 
بســـبب حملهـــا المثقل، بقولهـــا” أحمل حقائب 
أبنائـــي الـــى الحافلـــة المدرســـية كل صبـــاح، 
وأجـــد صعوبـــة فـــي ذلـــك، فمـــاذا عـــن الطفل 
الصغيـــر إذن؟ ولماذا ال تســـتبدل الكتب بلوح 

ذكي أسوة بدول األخرى؟”.
مـــن جهته، أكـــد عبدالرحمـــن أحمد لــــ “الباد” 
ولديه طفلة بالصف الرابع االبتدائي، ضرورة 
حســـن اختيـــار نـــوع الحقيبة المدرســـية، من 
قبـــل أولياء األمور، وأن تكون مبطنة، وآمنة، 

ومـــن نوعية جيـــدة، الفتا بأنه ونظـــرًا لغياب 
التنظيـــم قانونـــي لهذا األمر حاليـــًا، فا يوجد 
بديـــل ألوليـــاء األمـــور إال ذلـــك حماية لصحة 

أطفالهم.
أن  الضـــرورة  “مـــن  عبدالرحمـــن  وأضـــاف 
يكـــون لـــوزارة الصحـــة دور فـــي هـــذا األمـــر، 
وبحيـــث تضـــع المقاييـــس والمعاييـــر الطبية 
المدرســـية،  الحقيبـــة  لمواصفـــات  الازمـــة 
بـــدالً من تـــرك األمـــور علـــى حالهـــا، وبالوقت 
الـــذي يصل بـــه وزن الحقيبـــة ببعض الحاالت 
لثاثـــة كيلوجرامات وهي فارغـــة من الكتب 

والقرطاسية والمستلزمات األخرى”.
المدرســـية  الحقيبـــة  أن  علـــي  رجـــاء  وتـــرى 
بالشـــكل الحالي، تمثل قنبلـــة موقوتة وخطر 
كبيـــر على صحـــة األطفال، وإجهـــاد بالغ لهم، 
مزيدة” يجب أن تكون هنالك حمات توعوية 
فـــي المـــدارس، ووســـائل االعـــام المحليـــة، 
طفـــل  ألـــف  الثمانيـــن  قرابـــة  وأن  خصوصـــا 

الحكومية فقط-  -بالمدارس 
الحضـــور  ســـيبدأون 

أمـــر  وهـــو  الفعلـــي، 
يضع األســـرة أمام 
كبيـــرة  تحديـــات 

بهذا الشأن”.
أن  “نأمـــل  وتكمـــل 

يكـــون بحصة الرياضة 
فترة ثابته، يتم تدريب 
الطلبة بهـــا على بعض 
المســـاعدة  التماريـــن 

والفقـــرات؛  والعضـــات  األعصـــاب  لتنشـــيط 
لتخفيف آثار حمل الحقيبة المدرسية الثقيلة، 
وبأن يكون هناك إرشاد بطريقة حملها ونقلها 
من مكان إلى 

آخر”.

80 ألف أسرة اختاروا 
الحضور في المدارس 

الحكومية ألبنائهم

المشرفون على التمكين الرقمي يؤكدون جاهزيتهم لدعم جميع المدارس
مشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل أسس قاعدة صلبة للتعليم عن بعد

أكـــد نخبة مـــن المشـــرفين على متابعـــة برنامـــج التمكين 
الرقمـــي فـــي التعليـــم جاهزيتهـــم لدعـــم جميـــع المدارس 
 ،2021-2022 العـــام الدراســـي الجديـــد  الحكوميـــة فـــي 
الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم  علـــى  يعينهـــا  الـــذي  بالشـــكل 
التعليميـــة، خصوصـــا عبـــر المنصـــات الرقميـــة كالبوابـــة 

التعليمية والفصول والمختبرات االفتراضية وغيرها.
ومـــن ضمن الكوادر البارزة في هذا المجال، قالت منســـق 
التمكيـــن الرقمـــي فـــي التعليـــم بـــوزارة التربيـــة والتعليم 
طفلـــة النعيمـــي إن الجميـــع على أتم االســـتعداد لمواصلة 
الجهود االســـتثنائية خال الجائحة، والســـيما في تجربة 
التعلـــم عـــن ُبعد التـــي خاضتهـــا مملكة البحريـــن، وأثبتت 
قدرة وزارة التربية والتعليم وجاهزيتها لضمان استدامة 
التعليـــم، وذلـــك مـــن خـــال تطبيـــق أســـلوب التعلـــم عبر 
اإلنترنت بصورة أساســـية، حيث تم االستفادة من البنية 
التحتية التي اســـتثمرت فيهـــا الدولة في العقود الماضية 
بشكل كبير، إضافة إلى القوى البشرية المدربة والمتمكنة 
في مجال دمج التقنية في التعليم، كما تم توفير مصادر 

المعرفـــة المتنوعـــة، وتطوير مهـــارات التعلـــم الذاتي عند 
الطلبـــة، وإتاحة الفرصـــة للتجديد واالبتكار في أســـاليب 
القاعـــدة  “بســـبب  النعيمـــي:  وتابعـــت  والتعلـــم.  التعليـــم 
الصلبة التي أسســـها مشـــروع جالة الملـــك حمد لمدارس 
المستقبل، كان من الســـهل أن تعتمد المدارس الحكومية 
كافـــة أســـاليب التعلم عن ُبعـــد؛ لضمان عدم تأثـــر العملية 

التعليمية، واستدامة تعلم الطلبة وتقييم أعمالهم”.
وأشـــارت النعيمـــي إلى أنه لشـــعور عظيم وفخـــر كبير أن 

نرى ثمرة الجهود التي ُبذلت في ظل أزمة جائحة كورونا 
)كوفيـــد - 19( في العامين الســـابقين قد الحت في األفق 
وأظهرت تصـــدر مملكة البحرين المراكز العالية من ضمن 
الـــدول التـــي حافظت علـــى اســـتدامة العمليـــة التعليمية 

وأبهرت الجميع بتفوق ونجاح أبنائها الطلبة.
الســـبيل  العمـــل كان  فـــي  األداء االحترافـــي  إن  وقالـــت 
لتحقيـــق النجـــاح والتغلب علـــى ظـــروف الجائحة، حيث 
عمـــل جميع القائميـــن على برنامـــج التمكيـــن الرقمي في 
التعليم كفريق واحد بحب وعطاء، وقمنا باستثمار جميع 
المـــوارد المتاحة برؤية محددة وأهداف واضحة، وقدمنا 
ُنهجـــًا مبتكرة داعمًا الســـتمرارية التعليـــم والتدريب بكل 
عزيمة وإصرار. وأضافت النعيمي: “أخص بالذكر القائمين 
علـــى إدارة الفصول االفتراضيـــة وتطوير ومتابعة تفعيل 
البوابـــة التعليميـــة، حيـــث بذلوا جهـــودًا متواصلـــة قائمة 
على المعرفة والرصد والتحليل وتطبيق معايير متطورة 
فـــي األداء، وحرص الجميع على إطـــاق مبادرات نوعية 
متميزة كان لها أثر كبير في تطبيق أرقى الممارسات في 

التعليم واستدامة التعليم في ظل الجائحة”.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

طفلة النعيمي

صيانة 40 مدرسة حكومية بـ 8 ماليين دينار
خلـــف: تحســـين البيئـــة الداخليـــة للمبانـــي وإطالـــة عمرهـــا االفتراضـــي

صـــرح وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف بـــأن 
الـــوزارة بصـــدد االنتهـــاء مـــن اإلجـــراءات 
لصيانة عدد من المدارس الحكومية ذات 
األولوية فـــي مختلف محافظات المملكة، 
بتكلفـــة تقديريـــة بلغـــت 8 ماييـــن دينار، 
ضمن برنامج الصيانة للعام 2021، ووفق 
مـــا تـــم اعتماده مـــن قبل اللجنـــة الوزارية 
للشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة والتوازن 

المالي من موازنات مالية لتنفيذها.
جـــاء ذلـــك تنفيًذا لقـــرار المجلـــس األعلى 
لتطويـــر التعليـــم والتدريب برئاســـة نائب 
الشـــيخ  ســـمو  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
محمد بـــن مبارك آل خليفة بشـــأن أولوية 
حســـب  الحكوميـــة  المـــدارس  صيانـــة 
احتياجـــات المناطـــق والبنيـــة الســـكانية، 
المشـــتركة  العمـــل  خطـــة  مـــن  وانطاقـــًا 
مـــا بيـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم ووزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
المملكـــة  حاجـــة  والمتضمنـــة  العمرانـــي، 
مـــن مـــدارس ومبـــاٍن أكاديميـــة، والوضـــع 
الحالـــي مـــن الناحيـــة اإلنشـــائية لمدارس 
وزارة التربيـــة والتعليـــم، باإلضافـــة إلـــى 

أعمـــال الصيانة المطلوبـــة للمحافظة على 
المدارس والمباني األكاديمية في مختلف 

محافظات المملكة.
الصيانـــة  أعمـــال  تنفيـــذ  أن  خلـــف  وأكـــد 
للمـــدارس، يهـــدف للحفـــاظ علـــى ســـامة 
هيكل المباني اإلنشـــائي وتحســـين البيئة 
الداخليـــة فيها وإطالـــة عمرها االفتراضي 
وضمان استدامتها ورفع قيمتها وكفاءتها 
مـــن الناحية التشـــغيلية واالقتصادية، بما 
يدعم االحتياجـــات التعليمية مع الحفاظ 
وســـامة  ومحتوياتهـــا  المرافـــق  علـــى 

مستخدمي المباني.

وأوضـــح أن الـــوزارة انتهـــت مـــن صيانـــة 
1 مدرســـة، وبـــدأت بصيانـــة 17 مدرســـة 
حكوميـــة مؤخـــرًا، والعمـــل علـــى تقييـــم 
العطـــاءات المقدمـــة لترســـية المشـــاريع لـ 
22 مدرســـة علـــى المقاولين األقـــل عطاًء 
والمســـتوفين للشـــروط الفنية الســـتكمال 
للتنفيـــذ،  تمهيـــدًا  اإلجـــراءات  باقـــي 
حيـــث تتوزع هـــذه المـــدارس علـــى كافة 

صيانـــة  “أن  وذكـــر  األربـــع.  المحافظـــات 
المنشـــآت الحكومية وخصوصًا المدارس 
يأتي تماشيًا مع اهتمام الحكومة الموقرة 
بصيانـــة المباني المدرســـية؛ بغية الحفاظ 
على مســـتوى عـــاٍل مـــن الخدمـــات وذلك 
فـــي إطار خطة ســـنوية تهدف إلى صيانة 
مـــدارس المملكـــة نظـــرًا ألهميتهـــا كصرح 

تربوي حضاري لمملكة البحرين.

المنامة - وزارة األشغال

خطة مرورية للعودة إلى المدارس وتأمين سالمة الطلبة
ـــالت ـــواق الحاف ـــة لس ـــرات توعوي ـــرطة... ومحاض ـــر أداء الش ـــج لتطوي برام

تزامًنـــا مـــع العـــودة للمـــدارس وفـــي 
إطار دورها في تأمين سامة الطلبة 
العامـــة  اإلدارة  أعـــدت  والطالبـــات، 
للمرور خطة مرورية تهدف لتحقيق 
سنة دراســـية آمنة وانسياب الحركة 
المرورية ألولياء أمورهم والســـواق، 
إذ اشـــتملت علـــى عـــدد مـــن البرامج 
الكفيلة بتطوير أداء شـــرطة المرور، 
وشـــرطة خدمـــة المجتمـــع، وحراس 
المـــدارس مـــن خـــال تقديـــم عـــدد 

مـــن المحاضـــرات التوعوية لســـواق 
حافات المدارس.

وأكـــدت اإلدارة العامـــة للمـــرور أنهـــا 
تعمـــل علـــى الوجـــود المـــروري فـــي 
محيط المدارس والمنطقة التعليمية 
لـــدى  الوعـــي  رفـــع  خطـــط  ووضـــع 
الســـائقين وأولياء األمـــور والطاب، 
ما يســـاهم في رفع معدالت السامة 
من خال التعاون مع وزارة األشغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي ممثلـــة في لجنة مشـــتركة 

تقوم باالطاع على الطرق المحيطة 
بالمدارس للنظر في مستوى السامة 
من عامات مرورية وخطوط أرضية 

ولوحات إرشادية أو تحويل للمرور.
ومن أجل تســـهيل الحركـــة المرورية 
وتحقيـــق األمان دعت اإلدارة العامة 
إلـــى  الطريـــق  مســـتخدمي  للمـــرور 
أهمية االلتزام باألنظمة واإلرشادات 
الســـلوكيات  وتجنـــب  المروريـــة 
تعـــاون  ضـــرورة  مؤكـــدًة  الخاطئـــة، 
الســـواق وأوليـــاء األمور مع شـــرطة 
المجتمع وحراس المـــدارس لتنظيم 
مـــن  بالقـــرب  المروريـــة  الحركـــة 

المدارس.

المنامة - وزارة الداخلية
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عام دراسي جديد
Û  ليــس درًســا ال ينتهي.. ذلك الذي نســعى لتدشــينه مــع مطلع عام

دراســي جديــد، عام تســتقبل فيــه الجامعات كل مــا حصدته من 
أفراح وأتراح، كل ما جاءت به الصدف والجهود، وكل ما أثمرت 

أو أسفرت عنه تحديات الجائحة، وعناية المشوار الصعب.
Û  كل مــا كنــا نؤكــد عليه، وكل ما حذرنا منــه قبل أن تقع المنظومة

فــي شــرك التغافــل عــن حقائق دامغــة، وعن وقائــع قاطعة، وعن 
آثار ينبغي التوافد عليها حتى ال يلتهمها ضعف الذاكرة.

Û  تراجــع الطلبــة،  تعانــي، شــح  نعــم  تعانــي،  الخاصــة  الجامعــات 
اإلقبــال، ليــس بســبب الجائحــة، فالمنظومــة التعليميــة تمكنــت 
مــن التكيــف، بــل إنهــا وصلت مبكــًرا قبــل الجائحة، وأبلــت باًءا 
حســًنا فــي مجاالت التقنية، كل شــيء أصبح احتــراًزا وعن ُبعد، 
أون اليــن وبــكل مــا جــاءت به علــوم التخاطب الرقمــي، نجحت 
جامعاتنا، بل ونجحت بادنا في أن تكون على مستوى التحدي.

Û  رغم ذلك مازلنا في الجامعات الخاصة التي حصدت االعتمادية
فــي  وانصهــرت  الجــودة،  مضاميــر  فــي  وتفوقــت  األكاديميــة، 
تقديرات مؤسســات التصنيــف العالمية، وتقلدت مواقع متقدمة 
ليــس علــى مســتوى اإلقليــم فحســب إنمــا علــى مســتوى العالــم 
أيًضا، كل ذلك تحقق، لكن لم يتحقق تسويقه، وكل ذلك أنجزته 
جامعاتنــا الناجحــة، لكنهــا تعثــرت حتــى اللحظــة فــي تحقيــق 

الهدف.
Û  العاهــل المفــدى حضرة صاحب الجالــة الملك حفظه هللا ورعاه

أطلــق مكرمتــه الســامية قبــل ســنوات بعيــدة بــأن يكــون لــكل 
الناجحيــن في الثانويــة العامة والحاصلين على 70 بالمئة فأكثر 
علــى مقعــد بالجامعــة، وعندما خرجت هذه المكرمــة الكريمة لم 
يكــن بالبحريــن ســوى جامعــة حكوميــة واحدة، لكــن وبعد مرور 
عشــرين ســنة علــى التوجيه الســامي، وبعد أن أصبــح لدينا أكثر 
مــن 15 جامعــة بــات لزاًمــا علينــا توزيــع اآلالف مــن الطلبــة على 
جميــع الجامعــات وفًقــا لطاقتهــا االســتيعابية وقدراتهــا العلمية، 
وتحقيقهــا لاعتماديــة األكاديميــة، وتجنب تشــكيل أية ضغوط 

على جامعة واحدة أو اثنتين.
Û  رغــم ذلــك مــازال الضغــط علــى جامعــة واحــدة، ومازالــت بقيــة

الجامعــات الحاصلــة علــى االعتمــاد األكاديمــي والمجتــازة كل 
علــى  قدرتهــا  مــن  الطلبــة،  شــح  مــن  تئــن  الجــودة،  اختبــارات 
مواصلــة المشــوار الطويــل، فــي دول الخليــج قاطبًة يتــم توزيع 
الخريجيــن علــى جميــع الجامعــات حكوميــة وخاصــة بمنتهــى 
العدالة والشفافية، ال فرق بين جامعة حكومية وجامعة خاصة، 
فجميعهــا جامعــات وطنيــة، وجميعهــا تمثل الدولــة والوطن في 
مضامير العلوم والفنون واآلداب وتقنيات المعرفة الحديثة، كل 

بمدى اعتماديته، وكل بقدر جودته، وكل بمستوى معارفه.
Û  فــي مملكــة البحريــن نحــن أمــام فرصة ذهبيــة، أمام تحــٍد يمكن

أن يكــون أكثــر صعوبــة وأقل مرونة من جائحــة كوفيد 19، تلك 
النظــرة للجامعــات الخاصــة، هــي هــذه الحالــة التــي نواجهها مع 
بداية كل عام دراسي جديد، يا ترى يا هل ترى، ضاربين أخماًسا 
فــي أســداس، هــل ســنغطي مــا نحتــاج؟ هــل يدركنــا الحــظ بعد 
أن كنــا نتمنــى أن تنصفنــا المنظومــة؟ األمل كبيــر، حيث مجلس 
تعليم عالي بدماء جديدة، وروح فضفاضة، وتفهم أعمق لقضايا 
وتحديات الجامعات، كل الجامعات من دون تفرقة أو استثناء.

Û  اآلن يمكــن أن تكــون مكرمــة العاهــل المفدى مكرمتيــن لو كانت
هنــاك معاملــة بالمثــل، معاملة ال تفرق بين الجامعــات الحكومية 
والخاصــة إال بمقــدار قدراتهــا واعتماديتهــا األكاديميــة وجــودة 
كان  مهمــا  الطيبــة  بســمعتها  إال  وبرامجهــا،  علومهــا  مخرجــات 
التشويه في الماضي والشوشرة عليها جاثًما على الصدور حتى 
فترات قريبة، ومهما كنا على مقربة من عام دراسي جديد نشهد 

فيه من التحديات ما لم يكن في الحسبان.
Û  جائحــة كورونــا تحــت الســيطرة مــن خــال فريق وطنــي معتبر

ولجنة تنسيقية واعية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظــه هللا ورعــاه، ومســئولين علــى أعلــى مســتوى فــي قــراءة 
حيثيــات المرحلــة واالنطاق بمنظومة المجتمــع واالقتصاد إلى 

آفاق أكثر رحابة وتألًقا.
Û  اليــوم اجتزنــا تحــدي اإلعاقــة بفعــل جائحــة، واليــوم ننتقــل من

“األصفــر إلــى األخضــر” بمنتهــى الرشــاقة والخفــة واالحترافيــة 
والشــفافية، وغــًدا ننتظــر عامــا دراســيا جديــدا نتمنــى أن يكون 
فــي منتهــى الرشــاقة والخفــة واالحترافية والشــفافية، وإن غًدا 

لناظره قريب، وكل عام وأنتم بألف خير.

د. عبداهلل الحواج

إبراهيم النهام

عصام خلف
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أكــد عــدد مــن رؤســاء وإداريــي جمعيات خيريــة واجتماعية أن العمــل الخير فــي المملكة بخير، موضحيــن أن ثقافة 
المجتمع تتضح جلية في البذل والعطاء للمحتاجين، وفي أوقات الشدة يظهر البحريني مبادرا في لتحقيق التكافل 
االجتماعي، رغم ظروف العمل االجتماعي التي تشهد ظروفا صعبة تتطلب مبادرات رسمية لحلحلتها ولتطوير واقع 

العمل الخيري، واالنتقال به إلى بر األمان الستدامة العمل الخيري بتنوع انشطته.

ــال رئــيــس جمعية  ــهــذا الــخــصــوص، قـ وب
إن  جاسم  عبدالنبي  الخيرية  النويدرات 
كبيير  بشكل  ساهم  البحريني  المجتمع 
وملحوظ في دعم الجمعيات الخيرية من 
الفعال  ودوره  الــامــحــدود  عطائه  خــال 
في تمكين الجمعيات من مواصلة تقديم 
وتحقيق  للمحتاجين  الــمــتــنــوع  الــدعــم 

التكامل والتكافل االجتماعي. 
وأكد أن السنوات األخيرة شهدت ارتفاع 
والعمل  التطوع  بمفهوم  االهتمام  وتيرة 
آثاره على  المجتمع  الخيري؛ نظرا إلدراك 
موضحا  واالســــري،  الشخصي  المستوى 
البحرين يشهد تطوًرا  الخيري في  العمل 
القائمين  في بعض جوانبه؛ وذلك إلدراك 
لكونه  تــطــويــره  أهــمــيــة  والمجتمع  عليه 
والتكافل  الــتــكــامــل  لــمــبــدأ  مــهــًمــا  مــدخــًا 

االجتماعي.
الـــعـــمـــل فــي  ــم أن واقـــــــع  ــاســ ــن جــ ــ ــي ــ وب
الدعم  مــن  الكثير  ــى  إل يحتاج  البحرين 
ــمــؤســســات الــرســمــيــة لــيــنــتــقــل من  مـــن ال
الخدمات  تقديم  على  يقوم  الــذي  واقعه 
ــمــاديــة لــلــمــحــتــاجــيــن، إلــى  ــمــعــونــات ال وال
االلتفات إلى الجانب التعليمي والتثقيفي 
ــعــمــل عــلــى الــمــســاهــمــة بــشــكــل فــعــال  وال
ــوارد الــبــشــريــة  ــمــ ــ فـــي إعـــــداد وتــنــمــيــة ال
بــشــكــل عــمــلــي فـــي مسيرة  والــمــشــاركــة 
توفير  خـــال  مـــن  المجتمعية  الــتــنــمــيــة 
العمل  تمكن  التي  والمشروعات  البرامج 
الشراكة  تفعيل  من  ومؤسساته  الخيري 

المجتمعية بين األفراد والمؤسسات.
تمويلية  أن عدم وجــود مصادر  وأوضــح 
ــات الـــتـــي تـــواجـــه  ــوبـ ــعـ ــن الـــصـ ثـــابـــتـــة مــ
تحت  يجعلها  مــا  الــخــيــريــة  الــجــمــعــيــات 
وصــايــة الــتــبــرعــات، كــمــا تــواجــه عــزوف 
الخبرات الشابة عن االنخراط في ميادين 
ــن عــدم  ــعــمــل الـــخـــيـــري، مــضــيــفــا أن عـ ال
مؤسسات  بين  الــازمــة  الشفافية  وجــود 
المجتمع، وصعوبة  وأفراد  الخيري  العمل 
من  الــمــال،  جمع  ترخيص  على  الحصول 
الخيري،  العمل  تــواجــه  التي  الصعوبات 
فضا عــن دعــم مساندة وســائــل اإلعــام 
وعــزوف  وانشطتها،  بخدماتها  للتعريف 
عن  االقتصادية  المؤسسات  مــن  الكثير 
لمؤسسات  الـــازم  الــمــالــي  الــدعــم  توفير 
ــــذي يــبــطــئ من  ــر ال الــعــمــل الــخــيــري، األمــ

ــعــمــل الـــخـــيـــري نــحــو الــتــطــور  مــســيــرة ال
المنشود.

وأفاد بأن الجمعيات الخيرية في المملكة 
تسعى عبر البرامج والخدمات واألنشطة 
ــرق وآلــــيــــات تــحــقــيــق  ــ ــى تــحــســيــن طـ ــ إلـ
في  الخيري  العمل  يتطلبه  الذي  التطوير 
الــوقــت الــحــاضــر، وهـــذا مــا اتــضــح خال 
عمل  تطوير  أن  موضحا  كورونا،  جائحة 
على  التركيز  يتطلب  الخيرية  الجمعيات 
في  والتنوع  البشرية  التنمية  مشروعات 
الشراكة  الخيري، وتفعيل  العمل  مجاالت 
المجتمع  أفـــراد  وبــيــن  بينها  المجتمعية 

ومؤسساته.
الحالي يتطلب  العمل  وأضاف أن تطوير 
وبــرامــج  ثــابــتــة،  تمويلية  مــصــادر  إيــجــاد 
عن  فضا  المجتمع،  تكاتف  فــي  تساهم 
في  العاملين  الشخصية  المهارات  تنمية 
هـــذا الــمــجــال، وتــوفــيــر فـــرص الــتــفــاعــل 
والــمــشــاركــة بــيــن الــمــتــطــوعــيــن وأفــــراد 
زيادة  على  والعمل  والجمعيات،  المجتمع 
العمل  بالنفس لدى المتطوعين في  الثقة 
الـــخـــيـــري، واســـتـــغـــال طـــاقـــات الــشــبــاب 

وتحفيزهم لدخول مجال التطوع. 
مدينة  جمعية  رئــيــس  أفـــاد  جــانــبــه،  مــن 
بــأن  النشيط  مــجــدي  الــتــعــاونــيــة  عيسى 
الــعــمــل الـــخـــيـــري فـــي الــبــحــريــن بــخــيــر، 
ويــقــدر  الــخــيــر  يــحــب  مــعــطــاء  فالمجتمع 
التطوع ويلبي ويستجيب للتبرعات التي 
كل  فيها  يشاركها  الــحــمــات  على  تــقــوم 
المجتمع، مشيرا إلى تطور كبير في مجال 
ووسائل  اإللكترونية  التقنيات  استخدام 

التواصل وطرق الدفع والتبرع.
ــعــمــل الــخــيــري ثــبــات  ــاف يــشــهــد ال ــ وأضــ
العاملة فيه وتتكرر ذات الوجوه  الكوادر 
أن  كما  تذكر،  ال  تكاد  التغير  ونسبة  فيه، 

عدة  مؤسسات  فــي  تعمل  ــكــوادر  ال هــذه 
المقابل  فــي  ولــيــســت مــؤســســة واحــــدة، 
العمل،  الشبابية عن هذه  الطاقات  تعزف 
نرى مساهمة  الموسمية  الحمات  إال في 
واضحة للكوادر الشبابية كحمات التبرع 
بالدم أو حفات تكريم المتفوقين، إال أن 
على  الخير  العمل  في  وجودهم  استمرار 

مدار العام قليل جدا.
وبــيــن الــنــشــط أن الــعــمــل الــخــيــري شــاق 
العمل  فــي  الــعــامــلــون  يــتــعــرض  إذ  ــدا،  جــ
الخيري خصوصا المسؤولين عن التقصي 
ولعدم  المساعدات  طلبات  عن  والبحث 
الشفافية في تقديم المساعدات، للتخوين 
والتشكيك، وقد تطالهم الشتائم في حال 
رفض طلب المساعدة لعدم توافر شروط 

ومعايير الحصول عليها.
يحتاج  الخيري  العمل  واقــع  أن  وأضــاف 
العمل  ــى دافـــع قــوي ودعـــم مــن وزارة  إل
حاجته  عن  فضا  االجتماعية  والتنمية 
العاملة، موضحا  الكوادر  أكبر من  إلعداد 
مجال  فــي  العاملة  الحالية  ــداد  األعــ أن 
المؤسسات  وحــجــم  تتناسب  ال  التنمية 

الخيرية وعملها.
في  العاملين  إعــطــاء  إلــى  النشيط  ودعــا 
ــتــطــوعــي والـــخـــيـــري حــوافــر  الـــمـــجـــال ال
ــذا الــعــمــل  ــ ــراط فــــي هـ ــ ــخـ ــ لــتــشــجــيــع االنـ
لبعض  بطاقات تخفيض  على  كحصولهم 
الـــرســـوم الــحــكــومــيــة أو خــصــومــات في 
الــخــاصــة،  الصحية  ــمــراكــز  وال ــعــيــادات  ال
يجب  كــنــوز  العاملة  ــكــوادر  ال أن  معتبرا 
ال  الحوافز  أن هذه  كما  عليها،  المحافظة 
نظام  أن  عــن  فضا  عملهم،  مــن  تنتقص 
الــحــوافــر يعمل بــه فــي قــطــاعــات أخــرى 
ومن شأنه تقدير جهود العالمين في هذا 
العمل  وزارة  عمل  تساند  والتي  المجال 
والتنمية االجتماعية في تلبية احتياجات 

المجتمع.
في  المهم  النسائية  الكوادر  بعمل  وأشــاد 
إلـــى جنب  ــتــي تعمل  الــخــيــر وال الــمــحــال 
الرجال ويتحملهن الكثير من الضغوطات 
جهودهم  أن  إال  األســـريـــة،  اللــتــزامــاتــهــم 
من  كل  مقدرا  الجانب  هــذا  في  ملموسة 

يساهم في تلبية احتياجات المجتمع.
رئــيــس جمعية  نــائــب  أوضـــح  مــن جهته، 
من  أن  هللا  مــال  حسن  الخيرية  أبــوقــوة 

ــتــطــوعــي الـــخـــيـــري منح  ــعــمــل ال ــأن ال شــ
لما فيها  بالسعادة؛  العاملين فيه إحساسا 
من مساعدة للمحتاجين وإن كانت قليا 
لقضاء حوائج  الكبير  الثواب  فيها  أن  إال 
ممن  الكثيرين  هناك  أن  موضحا  الناس، 
يشجعون العمل التطوعي ويبذلون أمواال 
وجهودا لتقدير العاملين فيه، إال أن هناك 
المقابلة تتهم  الجهة  شريحة بسيطة في 
العاملين وتشكك في نواياهم، األمر الذي 
في  العاملين  على  مــا  بشكل  سلبا  يــؤثــر 

المجال التطوعي.
الــمــجــال  فــــي  الـــعـــامـــلـــيـــن  أن  وأضــــــــاف 
ويبذلون  مقابل  دون  يعملون  التطوعي 
قصارى جهدهم وعلى حساب مصالحهم 
ــهــم وراحـــتـــهـــم ويـــحـــاولـــون قــدر  ــل وعــوائ
المتعففة  العوائل  يساعدوا  أن  اإلمــكــان 
يبعد  فــيــهــم  الــتــشــكــيــك  أن  إال  شــفــافــيــة، 

بعضهم عن العمل التطوعي.
الجمعيات  عمل  أن  إلــى  مــال هللا  ولــفــت 
الــخــيــريــة يـــواجـــه صــعــوبــات مــنــهــا تــأخــر 
وعــدم  الــمــال،  جمع  تراخيص  اســتــصــدار 
لاستثمارات  بالنسبة  الــقــانــون  وضـــوح 
مفيدا  التعليم،  في  واالستثمار  العقارية 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  بــأن 
ــمــة  الــــزمــــت الـــجـــمـــعـــيـــات بـــتـــقـــديـــم قــائ
قبل  الجمعيات  دعــم  إلدارة  المترشحين 
أنها  كما  بمدة طويلة،  العمومية  الجمعية 
معاناة  يزيد  الــذي  األمــر  بعضهم،  ترفض 
عن  األكــثــريــة  ابــتــعــاد  بسبب  الجمعيات 

الترشح والعمل التطوعي ككل.
وبين أن الجمعيات الخيرية تحتاج مزيد 
من تذليل للصعوبات، مقترحا على وزارة 
الشركات  فــي  أسهما  تشتري  أن  العمل 
ويتوزع  خارجها  أو  البحرين  في  العاملة 
الخيرية،  الجمعيات  على  سنويا  إيرادها 
من  للجمعيات  دائــمــا  ماليا  رافـــدا  ليكون 
توفير  بتوفير  وطالب  للجمعيات،  الدولة 
للجمعيات وإلغاء فواتير الكهرباء والماء 

عن الجمعيات.
دمستان  جمعية  رئيس  أكــد  وكسابقيه، 
الـــخـــيـــريـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة عــبــدالــحــســيــن 
البحرين  فــي  الــخــيــري  الــعــمــل  أن  ضــيــف 
على  كـــوادره  كما  األفــضــل  ويعتبر  بخير 
أن هذه  المجاورة، مؤكدا  الدول  مستوى 
مجال  في  المستحيل  تخلق  الجمعيات 
واإلنساني  واالجتماعي  الخيري  العمل 
ذلك  واتــضــح  اإلنـــجـــازات،  أروع  وتسطر 
وغيرها  كورونا  في ظروف جائحة  جليا 

من الظروف التي تتصدى لها.
وأرجع إنجازات الجمعيات الخيرية لكرم 
وسخاء شعب البحرين المعروف بعطائه 
الامحدود، والمبادر بامتياز والذي تعول 

الجمعيات  وإنـــجـــازات  أنــشــطــة  عــلــيــه 
ــة،  ــخــيــري ــات ال ــسـ ــؤسـ ــمـ والـ

فضا عن دعم بعض 
األيادي  أصحاب 

الــبــيــضــاء من 
الــــــتــــــجــــــار 

والشركات والبنوك وبهذه التوليفة تتضح 
بها شعب  التي تمتع  المجتمعية  الشراكة 
الــقــائــمــيــن عــلــى إدارات  الــبــحــريــن وبــيــن 

الجمعيات الخيرية والداعمين له.
ودعا ضيف إلى فتح باب االستثمار أمام 
وتوسيع  عمله  لتطوير  الخيري  القطاع 
ــشــطــتــه، مـــؤكـــدا أن هــنــاك  خــدمــاتــه وأن
الــكــوادر  الــجــانــب مــن  مؤهلين فــي هـــذا 
االستثمار  مؤيدا  بهم،  االستعانة  ويمكن 
متاحا  كانت  ما  وهــو  التعليم  مجال  في 
المعمول  غـــرار  وعــلــى  سابقا  للجمعيات 
ــدول الـــمـــجـــاورة والـــتـــي تــعــود  ــ لـــه فـــي الـ
من  المستهدفة  الفئة  على  استثماراتها 
الــجــمــعــيــات، كــمــا أن هـــذه االســتــثــمــارات 
األســرة  ألبناء  خاصة  عمل  فــرص  تخلق 

المتعففة.
ولفت إلى أن من معوقات العمل الخيري 
ــكــــوادر الــمــتــمــيــزة وأصــحــاب  ــ خـــســـارة ال
الخيري واالجتماعي  المجال  الخبرة في 
واإلنــســانــي بــعــد الــفــلــتــرة، والــتــي بلغت 
من  أكــثــر  الجمعيات  بــعــض  فــي  نسبتها 
إرباكا في عمل  الذي سبب  األمر   ،% 70
بتسهيل  مــطــالــبــا  الــجــمــعــيــات،  إدارات 
سلبا  يؤثر  ال  بما  الــمــال،  لجمع  التصريح 
الــتــي تخسرها  الــمــاديــة  الـــمـــوارد  عــلــى 
المحتاجون  بالتالي  ويتأثر  الجمعيات 
الجمعيات  أن  مــؤكــدا  المتعففة،  واألســـر 
السنوية  لحساباتها  دوريــة  تقارير  تقدم 
وتعتمدها الــوزارة وال تغيب عنها شاردة 

أو واردة. 
ــرار لــمــنــح  ــ ــقـ ــ ــاب الـ ــحــ ودعــــــا ضـــيـــف أصــ
أراضــي  المصرحة  الخيرية  الجمعيات 
لبناء مقًرا لها عوًضا عن المقار المستأجرة 
ــمــاء  ــوم الــكــهــربــاء وال وإعــفــائــهــا مــن رســ
التعرفة  بكلفة  تحتسب  التي  والبلدية 
بقيادتنا  كبير  “أملنا  أن  مبينا  التجارية، 
الرشيد التي هي دائمة الحرص على دعم 
واإلنساني  واالجتماعي  الخيري  العمل 
بالدرجة األولى وكل ما يمس حاجة األسر 
الحاجة  أمـــس  فــي  هــي  الــتــي  المتعففة 
للمساعدة والرعاية األبوية من قبل جالة 
الوطن  الجميع في هذا  والــد وأب  الملك 
العزيز على قلوبنا 

جميًعا”.

مجدي النشيط

جاسم عبدالنبي

حسن مال الله

عبدالحسين ضيف

بال مقرات دائمة.. 
وال استثمارات.. 
وكوادر قليلة.. 

عراقيل لجمع 
األموال

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة الخامس من سبتمبر ويوما 
دوليا للعمل الخيري في العام 2012، بمبادرة أطلقها المجتمع المدني 
في  المجرية  والحكومة  البرلمان  من  مدعومة  كانت  والتي  المجري 
باألعمال  الخاصة  والمناسبات  والتنظيم  الرؤية  لتعزيز  2011؛  العام 
االعمال  تجاه  االجتماعية  والمسؤولية  االجتماعي  التكافل  لزيادة 

الخيرية وزيادة الدعم الشعبي لها.
التي  تريزا  األم  وفــاة  لذكرى  لموافقته  سبتمبر  من  الخامس  اختير 
1979؛ من أجل جهودها في  العام  للسام  حصلت على جائزة نوبل 

مكافحة الفقر والعوز والتي كانت تشكل تهديًدا للسام.
يوما  تخصص  من  المتحدة  لألمم  التابعة  العامة  الجمعية  وتهدف 
الخيري  بالعمل  الــعــالــم  فــي  كــافــة  الــشــعــوب  لتوعية  الــخــيــري  للعمل 
جميع  في  الخيرية  النواحي  من  المتعددة  لألنشطة  قاعدة  ولتوفير 
المنظمات  األفراد فيها وكذلك  العالم؛ بهدف مشاركة  أنحاء وأرجاء 
تسعى  كانت  والــتــي  والتطوعية،  اإلنسانية  كالمنظمات  المختلفة 
اختاف  من  الرغم  على  الموضوعة،  األهـــداف  من  العديد  لتحقيق 

المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية.

محرر الشؤون المحلية
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قراءة في مؤتمر بغداد
عقـــدت الحكومة العراقية مؤخرا مؤتمرا للتعاون والشـــراكة مع العراق، ودعت 
إليـــه مجموعـــة من الـــدول المجـــاورة للعـــراق ودول اإلقليم وفرنســـا، باإلضافة 
إلـــى الكيانـــات اإلقليمية كمجلـــس التعاون ومنظمـــة التعاون اإلســـامي، وعقد 
االجتمـــاع لمـــدة يوم واحـــد، حيث ألقـــى المشـــاركون كلمات تتـــراوح بين دعم 

العراق مرورا بعدم التدخل بشؤونه وانتهاء برفض اإلرهاب إقليميا ودوليا.
واختصارا لوقت القارئ يمكن تبســـيط فحوى هذا المؤتمر بالنقاط التالية: أوال 
تحدثت إيران على لســـان وزير خارجيتها، وكان في عالم آخر غير عالم مؤتمر 
بغـــداد، فالمؤتمر أقيم من أجل دعم العراق ومســـاندته ورفض اإلرهاب ورفض 
التدخـــل في شـــؤونه، لكن عبداللهيان تحـــدث عما وصفه باالحتـــال األميركي 
للعراق، وأنه ســـبب مشـــاكل اإلرهاب الذي فيه، وتطرق أيضـــا لمقتل المقبورين 
قاســـم ســـليماني والمهندس، اللذين قتلتهما القوات األميركية بأمر من ترامب، 
وهنـــا نـــرى أن الذي يحتل العراق ويدعم ميليشـــياته الطائفية اإلرهابية العاملة 
تحت إمرة الولي الفقيه الخامنئي، يتهم واشنطن التي سهلت له احتال العراق 
عندما غزته عام 2003. والمضحك أن وزير الخارجية يدعو لطرد أية قوات أو 
ميليشـــيات إرهابية، بينما يصف ميليشـــيات الحرس الثوري بالسواعد الوطنية 

المدافعة عن العراق واستقاليته.
أيضـــا وزير خارجيـــة تركيا دعا لمســـاندة العراق وضمان اســـتقاله، بينما يعمل 
العثمانيون لخنق العراق عبر تجفيف األنهر، وينتهكون حرمة أراضيه واستقاله 

عبر احتال الشمال العراقي وبناء القواعد والنقاط وقصف القرى.
العرب من جهتهم، خصوصا الدول الكبرى مصر واألردن والسعودية واإلمارات، 
شـــاركوا بالمؤتمر إلرســـال رســـالة واضحـــة للشـــعوبيين العنصريين فـــي إيران، 
مفادها أنهم لن يتركوا العراق وحيدا من اآلن، وسيدعمونه سياسيا واقتصاديا، 
وتجلـــى ذلـــك في كلماتهم التي يمكن أن أؤكد أنهـــا موجهة لاحتالين اإليراني 
والعثماني، بأن الوضع سيتغير من اآلن لصالح استقال العراق وعودته للحضن 

العربي.
الخاصة أنهم اســـتلموا الرسالة العربية من الدول األربع العربية، وخاصتها أن 
العرب يقومون اآلن بالثورة العربية الثانية للتصدي للتحالف اإليراني العثماني 
اإلخوانـــي، بعـــد الثورة العربية األولى بقيادة الشـــريف حســـين ضـــد العثمانيين 

الغزاة.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي.. رافد من روافد حضارتنا
تلقيـــت دعـــوة كريمة لحضور حفل جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علـــي آل خليفـــة للعمل التطوعي في نســـختها الحادية عشـــرة، يوم 
األربعاء 15 سبتمبر الجاري، والتي تم تخصيصها للعام الثاني على 
التوالـــي لتكريـــم الكـــوادر الطبية بالصفـــوف األمامية فـــي التصدي 
لفيروس كورونا، وكذلك عدد من الجهات الرسمية ذات اإلسهامات 

البارزة في التخفيف من تبعات الجائحة.
إن النجـــاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في التصدي لجائحة 
كورونـــا عبـــر سلســـلة متصلـــة الحلقات، أعطـــى صـــورة دقيقة على 
مقـــدرة الكوادر البحرينية في التميـــز والنجاح في القطاعات كافة، 
بفضـــل توجيهـــات ســـيدي جالة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــاد المفدى حفظـــه هللا ورعـــاه، والمتابعة المســـتمرة لكل 
صغيرة وكبيرة من ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، 
قائـــد الدراســـة المتكاملـــة واإلعداد الســـليم، وال شـــك أن تخصيص 
جائزة ســـمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي للعام 

الثانـــي علـــى التوالي لتكريـــم الكـــوادر الطبية بالصفـــوف األمامية، 
يعطـــي أهميـــة كبرى للـــدور العظيم الذي قام به أولئـــك األبطال في 
المجتمـــع وســـمعتهم الطيبـــة التي ضربـــت في اآلفـــاق، حيث قاموا 
بتأديـــة واجبهـــم الوطني المقـــدس ونهضوا بهـــذه المهمة بأعلى حد 
من العطاء واالحترافية بغية الوصول إلى الهدف األخير المنشود.

طـــوال فتـــرة جائحـــة كورونـــا لـــم نلحـــظ قلقـــا عامـــا فـــي المجتمع 
البحرينـــي رغم أن الجائحة تعتبر مـــن األزمات الكبرى التي تصيب 
الـــدول، وهذا يعود إلى طبيعة الدور الذي يلعبه المواطن البحريني 
في المجتمع، واســـتعداداته وقدراته وتطلعاته، فااللتزام والتكاتف 
دب فـــي الصـــدور والعقول، واإلتقـــان الصحيح للعمـــل كان العنوان 

األبرز.
بقـــي أن نقول.. إن جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة 
للعمل التطوعي، ستظل رافدا دفاقا من روافد حضارة وتاريخ هذا 
البلد العظيم، ورســـالة للعالم بأهمية ثمرة وإســـهام العمل التطوعي 

في المجتمع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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أبطال قطاع التعليم ورد الجميل
لقـــاء جميل وشـــفاف، وواضح، ذاك الـــذي جمع وزير التربيـــة والتعليم الدكتور 
ماجد بن علي النعيمي مع الصحافة المحلية وممثلي وســـائل اإلعام األســـبوع 
الماضـــي، وتشـــرفت بأن أكـــون منهم، بحديـــث متواصل عن العودة المدرســـية 

واإلنجازات واالستعدادات.
ولوهلـــة مـــن األمر، وبعد لحظـــات قليلة من اســـتعراض الوزير النعيمي بشـــكل 
مركز، ما قدمه قطاع التعليم في فترة الجائحة، وما سيقدمه اآلن، استحضرت 
الذاكرة الظروف الصعبة التي تشاطرها الجميع بتلك الفترة، ابتداء من األسرة 
ومرورًا بالمدرســـة، ووصوالً للتعليم عن بعد. هـــذه الظروف التي ركعت الكثير 
مـــن الدول المتحضـــرة، ودفعتها لضـــرب األخماس باألســـداس، كانت البحرين 
علـــى موعد مع قصص نجاح كبيرة، فرســـانها أبطـــال الصفوف األمامية بقطاع 
التربية والتعليم، والذين قدموا للعالم دروســـًا مســـتفادة، بالنبل والوفاء وأداء 
الواجب. 70 مليون زيارة للبوابة التعليمية، 726 ألف نشاط بالمحتوى الرقمي 
الـــذي أنشـــأه المعلمـــون، 418 حلقة نقاشـــية، 20 ألـــف اختبار، 14 قنـــاة تعليمية 

باليوتيوب.
واســـتمرارا للجهـــود التعليمية فـــي التدريب والتمهين، تعلن الـــوزارة أخيرا عن 
149 برنامجـــا تدريبيـــا للعام الدراســـي الجديد، 17 برنامجـــا تدريبيا تم تنفيذه 
مـــن خال المركـــز اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومـــات واالتصال خال الفترة من 
ســـبتمبر 2020 إلـــى أغســـطس 2021. ولم تغفـــل الوزارة عن تأســـيس مفاهيم 
آمنة، تكرس اإلجراءات االحترازية للفصل الدراســـي الجديد، واالســـتمرار في 
دمـــج الطلبـــة ذوي االحتياجات الخاصـــة بالمدارس الحكوميـــة، والتي وصلت 

للمرحلة اإلعدادية، مع استمرار الطموح المرتفع بذلك.
أبطال الصفوف األمامية بقطاع التربية والتعليم، لهم الفضل بعد هللا عز وجل 
فـــي العبور للمســـتقبل لنا وألبنائنـــا، بالرغم من الظروف الصعبـــة التي أوجدتها 
الجائحـــة، والتـــي فرملـــت عمل الكثيـــر من القطاعـــات، وجعلت مـــن عملها في 
نطـــاق “الـــا ممكـــن”. من القلـــب نقولها، شـــكرا للدكتور ماجد بن علـــي النعيمي، 
وللدكتور محمد مبارك، ولكل الوكاء والمستشارين ومهندسي قصص النجاح، 
على رأســـهم األســـتاذ كمال الذيب، والدكتور فواز الشـــروقي، والشكر موصول 
لـــكل الفنييـــن، واإلدارييـــن، والمعلمين األوفيـــاء، وغيرهم ممـــن يعملون بتفان 
وإخاص في المكاتب المغلقة، وفي الســـاحات، والذين ندين لهم برد الجميل، 

وأي جميل.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

قـــررت جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية أن تمنـــع ظهـــور مثليـــي الجنـــس علـــى 
شاشـــاتها، وكانـــت أيضـــا قد أصدرت قـــرارا منذ أشـــهر بتعليم مـــواد لتنمية 
الذكورة وآداب الخلق بين طابها من الذكور، ويبدو أن الصين مهتمة تماما 
وحريصة على أال تتبع الموجة العالمية الحالية التي تعطي األحقية لألفراد 
فـــي اختيار هويتهم الجنســـية، وهـــو توجه بات مؤرقـــا للكثيرين، خصوصا 
ممـــن يتمتعـــون بفطـــرة ســـليمة، فقـــد أصبـــح الموضـــوع فجأة متقبـــا لدى 
كثيـــر مـــن المجتمعـــات خصوصا الغربية، بـــل إن فكرة التحول الجنســـي أو 
المثلية باتت في كل مكان من أفام ودراما، ولم تســـلم منها مواد الكارتون 
وبرامـــج األطفال، وتحكي لي صديقة في إحدى الدول الغربية أنها باتت ال 
تخشى شيئا أكثر من ذلك الموضوع، خصوصا أن بعض الدول تتعمد وضع 
صـــور فـــي المدارس ألســـر مكونة مـــن ذكرين وطفل، أو مـــن أنثتين وطفل، 
باإلضافـــة إلـــى صور األســـر الطبيعية، وهو أمر كما أســـلفت بات متقبا لدى 

الكثير من المجتمعات، بل إنه يتغلغل حاليا لينقض على مجتمعاتنا العربية 
واإلسامية، خصوصا مع ظهور هذه الفئة بكل أريحية في وسائل التواصل 
االجتماعـــي، واألهـــم أنها تلقى رواجا ومتابعة من قبل فئة الشـــباب وصغار 
الســـن، وقـــد تفاجأت بإعان إلحـــدى المطربات العالميات الشـــهيرات تطلب 
فيـــه أن يلقبهـــا المعجبون بنحن، كونها اختارت أن تكون ذكرا وأنثى في آن 

واحد، ولله األمر من قبل ومن بعد.
طرحـــي هنا أدق به ناقوس الخطـــر، خصوصا لآلباء واألمهات الذين أهملوا 
أبناءهم وبناتهم ووقعوا فريســـة لإلنترنت ومـــا يقدمه لهم من مواد وأغان 
وقصص جميعها تحمل إيحاءات ودالالت على مشروعية التحول الجنسي، 
وهو ما يزرع تلك األفكار منذ الصغر في العقل الباطن للطفل الصغير، وهو 
أكبر خطورة من أي داء، فهو داء ال يميز بين غني وفقير، ويهدف باألساس 

الفتراس طفولة فلذات أكبادنا حفظهم هللا من كل مكروه.

سمر األبيوكي

الصين تنقذ أطفالها

“كانـــوا كخليـــة نحل مـــن أجلنـــا، وأبهرتنا عطاءاتهـــم، فقد اســـتطعنا بفضل 
معلمينـــا وإداريينا ومـــن خلفهم الكوادر العاملة فـــي وزارة التربية والتعليم 
بنـــاء شـــخصياتنا وزيـــادة خبراتنـــا االجتماعيـــة والعلميـــة رغـــم الظـــروف 
االســـتثنائية”.. لقـــد تركت تلك الكلمات التي نشـــرت مؤخـــرا وكانت إلحدى 
خريجات مدرسة خولة الثانوية للبنات أثرا عميقا جدا لدى الكوادر التربوية 
المخلصة التي عملت بكل جهدها وطاقتها خال الفترة االستثنائية ووسط 
اشـــتداد جائحة كورونا بكل تأثيراتها وانعكاســـاتها، فهـــذه الكلمات المعبرة 
الخارجـــة من قلب طلبتنا أســـعدت العاملين في الميـــدان التعليمي وزادتهم 
إصـــرارا علـــى المضي في بذل المزيد من الجهود ســـواء بالتعليم الحضوري 

المباشر أو التعليم عن بعد.
وإذ تستقبل المملكة العام الدراسي الجديد باستعداد تام، وفي ظل االلتزام 
بالتعليمـــات الصـــادرة عن الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
وذلـــك تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنســـيقية برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء حفظه 
هللا ورعـــاه، مثل “دليل العودة إلى المدارس وجميع المؤسســـات التعليمية” 
فـــي نســـخته المحدثـــة الصـــادرة مؤخـــرا عـــن “التربيـــة”، خارطـــة طريـــق 
للمؤسسات التعليمية للوفاء بالمتطلبات االحترازية لتسيير اليوم الدراسي 

وبما يتماشـــى مع آلية اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى انتشـــار فيروس كورونا، 
حيـــث تطرق فـــي “31” صفحـــة للقواعـــد اإلرشـــادية واإلجـــراءات اإلدارية 
والتنظيمية والصحية كالفحص وكشـــف الحاالت وخطة الطوارئ وتشكيل 
الفـــرق المعنية بالشـــأن الصحـــي وغيرها، ومن هنا ومع بدايـــة العام الجديد 

نتمنى ألبنائنا الطلبة عاما دراسيا آمنا مليئا باإلنجازات واإلبداعات.

نقطة أخيرة

لقد شـــكلت البعثات التي يقدمها وقف عيســـى بن سلمان التعليمي الخيري 
رافـــدا عظيما لســـوق العمل فـــي مملكتنـــا الحبيبة، حيث كانت أداة رئيســـة 
النخراط الشباب في مختلف المجاالت المعرفية التي تخدم الوطن ونهضته، 
ومن هنا كان تأكيد ســـمو الشـــيخ عيسى بن ســـلمان بن حمد آل خليفة لدى 
فتح باب الترشـــيح للبعثات للعام األكاديمي 2021 - 2022 بأن “االســـتثمار 
في الشباب البحريني هو االستثمار الناجح، كونهم الثروة الحقيقية للوطن 
واألســـاس الذي يتـــم االعتماد عليه في بنائه ونمائـــه وتحقيق األهداف في 
ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى”.

في رحاب “العودة اآلمنة” و ”بعثات وقف عيسى بن سلمان”

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي
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أكدت أمانة العاصمة أن أعمال الصيانة 
في سوق المنامة المركزية تتم بصورة 

دورية ومستمرة.
جاء ذلك تعقيبا على ما نشرته “البالد” 

عن وضع السوق أمس. 
وفيما يأتي نص الرد:

وتعقيبـــا علـــى مـــا نشـــر فـــي صحيفـــة 
البـــالد يوم الســـبت الموافق 4 ســـبتمبر 
المركزيـــة..  “الســـوق  بعنـــوان   2021
اإلضـــاءة “تعبانـــة” والتكييـــف يحتـــاج 
صيانـــة، الموقع يفتقـــر لمقومات األمن 
والســـالمة ومتطلبات كورونا.. للكاتب 
يســـعدنا  الموســـوي(،  )علـــوي  الفاضـــل 

توضيح ما يلي:
أعمـــال  أن  العاصمـــة  أمانـــة  تؤكـــد 
الصيانـــة فـــي ســـوق المنامـــة المركزية 
تتـــم بصـــورة دوريـــة ومســـتمرة وتعد 
من أبرز الخدمات التي تســـعى األمانة 
الســـتدامة تقديمهـــا لمرتـــادي الســـوق، 
وتأتي على أولوياتها خدمات الصيانة 
المنتظمة؛ نظرا ألهمية المحافظة على 
بيئة مريحة وأكثر صحية بالمســـاحات 
الغذائيـــة  المـــواد  لبيـــع  المخصصـــة 

بأنواعها.
وتشـــير أمانـــة العاصمـــة إلـــى أنـــه مـــن 

ضمـــن برنامـــج عملهـــا الـــدوري لتنفيـــذ 
والطارئـــة  المنظمـــة  الصيانـــة  أعمـــال 
لكل مكونـــات األســـواق المركزية، فإن 
وحـــدة الصيانـــة التابعـــة لقســـم إدارة 
األمالك واألسواق باشرت بتنفيذ خطة 
الصيانـــة الشـــاملة لوحـــدات التكييـــف 
المركـــزي فـــي ســـوق الخضـــار الكائـــن 

بسوق المنامة المركزية.
وتوضـــح األمانة بأن المختصين قاموا 

بأعمـــال صيانة وتنظيف المكيفات في 
سوق الخضار والفواكه، حيث تم فعليا 
االنتهـــاء مـــن تنظيـــف عـــدد 18 مكيفا 
داخليا من أصل 40 من كل ســـوق، كما 
تم استبدال بعض قطع الغيار بعدد من 
الوحدات الرئيسة؛ وذلك لرفع مستوى 

كفاءة وقدرة التكييف.
وتشـــير األمانة بـــأن صيانـــة المكيفات 
أعمـــال  أولويـــات  قائمـــة  علـــى  تقـــع 

الصيانـــة التي تباشـــر بتنفيذهـــا يوميا 
مع األخـــذ باالعتبار ارتفاع درجة حرار 
الطقـــس فـــي فتـــرة الصيـــف ومعـــدات 
الرطوبة؛ األمر الـــذي يؤدي الى ارتفاع 
استهالك طاقة المكيفات بصورة عالية 
ومســـتمرة دون انقطاع وعلى مدى 24 

ساعة يوميا على مدار األسبوع.
وتبيـــن أمانـــة العاصمـــة فيمـــا يتعلـــق 
الخضـــار  بأســـواق  الداخليـــة  باإلنـــارة 
والفواكـــه بأنهـــا قـــد انتهت مـــن صيانة 
المشـــار  بالمواقـــع  الداخليـــة  اإلضـــاءة 
إليهـــا وذلك ضمـــن مجموعه من أعمال 
التـــي  المســـتمرة  اليوميـــة  الصيانـــة 
تتطلب االســـتبدال الفـــوري للمصابيح 
كفاءتهـــا،  انخفـــاض  أو  تعطلهـــا  فـــور 
نقـــاط اإلضـــاءة  كافـــة  تعمـــل  وحاليـــا 
بصفة مستمرة طوال اليوم وعلى مدار 
األســـبوع، وهو األمر الذي يتسبب في 
تكرار تعطل بعض المصابيح. وتضيف 
أمانـــة العاصمـــة بأنهـــا تولـــى اهتمامـــا 
بكافـــة المالحظـــات والمقترحات التي 
ترد إليها فيما يتعلق بصيانة األســـواق 
واحتياجاتهـــا والتـــي مـــن شـــأنها رفـــع 
وتحســـين  األســـواق  بيئـــة  مســـتوى 

الخدمات المقدمة للتجار والمرتادين.

صيــانـة دوريــة وطــارئــة للســـوق المـركــزيـــــة
ــمــكــيــفــات واإلنـــــــارة تــعــمــل 24 ســاعــة طــــوال األســبــوع ال ــة:  ــم ــاص ــع ال ــة  ــانـ أمـ
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  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
 السبت: 9 صباحاً حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحاً حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444
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إدارة 
الممتــــــلكات
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خدمات ماليـــــــــة

خدمات قانونيـــــــــة

خدمات صيانـــــة

خدمات إداريـــــة

خدمات تنظيــــف

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

3
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خدمات حمايـــــــــة
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مهدي حبيـــــــــل

Property Management
& Dev. Manager

��������+973

+973

m

t

p.mgt@grnata.come

Mahdi hubail

�������������������
إلدارة الممتــــــــلكات

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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 

تجاوًبا مع ما نشرته “البالد” عن واقع السوق المركزية في المنامة، أعلن رئيس لجنة الخدمات 
والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة عبدالواحد النكال بأن ما اســتعرضته جريدة البالد من 
عناصر تتعلق بسوق المنامة المركزية سوف يكون على طاولة االجتماع األول للجنة الخدمات 

بمجلس أمانة العاصمة غًدا )األحد(.
وقال النكال: “نشكر صحيفة )البالد( على ما تطرحه دائًما من موضوعات ذات أولوية واهتمام 

بالمواطن”، مؤكًدا أن الصحافة شريك أساس في التشخيص والعالج للمشكالت الخدمية.
وأكد أن األســواق المركزية تقع ضمن الخطة اإلســتراتيجية لمجلس أمانة العاصمة وهي على 
رأس أولويــات لجنــة الخدمــات فــي الــدور الحالــي. وأشــار إلــى أن هنــاك مســعى نحــو معالجــة 
الســلبيات فــي الســوق المركزيــة وفــق اإلمكانات المتاحــة بالتعاون مــع الجهاز التنفيــذي ألمانة 

العاصمة.

أمانة العاصمة تناقش تقرير “^” عن السوق المركزي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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Vacancies Available
PAPILLON Restaurant CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants contact
  17243953  or  EALFARIS@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants 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 contact

  17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

BREAD TOAST BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants contact

  17699719  or  almarzooqh@gmail.com 

ALAWLAD SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants contact

  35997366  or  GANGADHARSAIN66@GMAIL.COM 

METRO GATE INTRNATIONAL CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

  36784770  or  METROINTLBH@GMAIL.COM 

AL RAYA JEWELLERY AND GOLDSMITH EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

  39844771  or  JAFFARJEW@YAHOO.COM 

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

  17140090  or  SHIKKULAL@GMAIL.COM 

MASHTAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  36668870  or  S.MASHTAN@YAHOO.COM 

RAYAN  ALBAHRAIN  FOR BUILDING AND INDUSTRIAL  MATERIAL WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  39216524  or  BEST_155@YAHOO.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants contact

  17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

AL JOWADR CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  39872786  or  A_HONDA_2006@HOTMAIL.COM 

Rawaa Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants contact

  33199200  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

EEHAA DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(FRONT OFFICE) 
 suitably qualified applicants contact

  17645777  or  AFARDAN88@GMAIL.COM 

BAWARCHI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

  33332444  or  GREENTREEBH@GMAIL.COM 

HADIA JEWELLERY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants contact

  39145244  or  AMJADJEWELLERS21@YAHOO.COM 

OUR STYLE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants contact

  34481911  or  REHABAHMED33@GMAIL.COM 

AMOOR GATE COMMISSION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

  36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

  17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

S 5 EXPRESS SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  17250575  or  amadan@s5express.com 

HIGH LOOK ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

  36637778  or  fahadalanzy88@gmail.com 

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

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants contact
  36667430  or  tcm37777@gmail.com 

Alroomi Rest Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants contact

  36998883  or  ALROOMI71@HOTMAIL.COM 

Dar kulaib construction EST 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants contact

  39443083  or  ALYASAMEEN1974@GMAIL.COM 

ALMAYASA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  35539440  or  JASEM2030@HOTMAIL.COM 

BASTA EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

  37733337  or  BUHIJJISARA@GMAIL.COM 

GOLDEN HAND CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants contact

  36723677  or  GOLDENHAND.BH@GMAIL.COM 

Niyas House of Luxury Co.Wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

  17215863  or  NIYASHOUSEOFLUXURY@GMAIL.COM 

Rendezvous 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

  17258900  or  karima@cineco.net 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants contact

  36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

  17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

  17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

FALCON ISLAND CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
  33454414  or  falcon-i@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

ARAB VAPE GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

  36667606  or  MORSLON@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

  17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

  36361311  or  BORABORA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

  77921100  or  info@ambhco.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

  17718033  or  BHABANI.MISHRA@RAYMON.COM 

DELONE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

  33332679  or  SALEM43641@GMAIL.COM 

SAAD HUSSAIN QASEM ADVERTISING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

  38175593  or  SAADALYEMNEY@HOTMAIL.COM 

Blown Away salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants contact

  17700210  or  blownaway.bahrain@gmail.com 

Al Taybeen laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  37790021  or  AHMEDYD123@GMAIL.COM 

Almaameer towers contracting est 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants contact

  39181993  or  ALMAAMEER.TOWERs@HOTMAIL.COM 

ORIAN ELECTRONIC & ELECTRICAL REPAIRING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  17280049  or  ORIANCONTRACTING88@GMAIL.COM 

UNI GLOBAL CONSULTANCY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

  17344971  or  CHAIRMAN@UGECBAHRAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  33918999  or  KHALIL.EBRAHIM85@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

  34402195  or  JASIMUDDIN744@GMAIL.COM 

ASIMA LANDSCAPE CARE AND MAINTENANCE SERVICE ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants contact

  33844431  or  FMW79@HOTMAIL.COM 

ALDANAH TOBACCO 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

  33211396  or  SAADHARDAN78@GMAIL.COM 

FOOD VEST MANPOWER COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

  17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

GREEN CHANNAL PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
 suitably qualified applicants contact

  17241049  or  SALMAN@GCCBAH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  38458314  or  JIA_AMIR@HOTMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

  38458314  or  JIA_AMIR@HOTMAIL.COM 

PERGOLA BAHRAIN SHADING Co . S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  17140166  or  ALI.MDN5@GMAIL.COM 

Club House Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  35428606  or  ELHAMKHALED486@GMAIL.COM 

MUHAMMAD AMIN ELECTRONIC REPAIRS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  36820910  or  almas.ibrahim555@gmail.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

  39448689  or  BAHRAIN.REG@TAGORG.COM 

GREEN STAR SENTRAL AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants contact
  33138877  or  NNNNNNN111222333@HOTMAIL.COM 

Al zubari for construction 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants contact
  33774455  or  ALZUBARI1968@GMAIL.COM 

NB Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

  37731009  or  NEENA.NBTRADING@GMAIL.COM 

PENIEL STAINLESS STEEL WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  39698916  or  PENIELSTEEL12@GMAIL.COM 

SWEETY FLOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  17700547  or  bright-castles@HOTMAIL.COM 

GOLDEN ARROW CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

  33320636  or  AMIRBOURHAM@YAHOO.COM 

THE ONE MULTI NATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact

  17711444  or  MAHROOSR2000@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants contact

  17002336  or  NABIL@PREMIERQ.COM 

NDT Global W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

  77992828  or  info@NDTGLOBALWLL.COM 

Flip N Fun W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SPORTS COACH 
 suitably qualified applicants contact

  39422042  or  BUSHRA@LUMENARTS.NET 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

  17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

  17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

  17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

CITY CANYON CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  66633465  or  CITYMANAMA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  33701470  or  MS8571933@GMAIL.COM 

HASAN ALI RAMADHAN 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

  35609260  or  ALMULLABH795@GMAIL.COM 

HASAN ALI RAMADHAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  35609260  or  ALMULLABH795@GMAIL.COM 

SALON CLASSIC SAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants contact

  36878500  or  K_MIQBAL@YAHOO.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants contact
  33877388  or  fars_x@hotmail.com 

NAGRA CARGO HANDLING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

  36208868  or  aJMALNAGRA1122@GMAIL.COM 

FIRST GULF TOURISM CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants contact

  33004292  or  alsalahgroup@hotmail.com 

ASR AL ZUHOOR ALYAMANI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  39973731  or  FAHAD611700@GMAIL.COM 

NEST INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  39431478  or  NESTINTERIORWLL@GMAIL.COM 

Muhammad Aazan Fabrication Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  33510303  or  ALIRASHEED201217@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  39816247  or  lasanicontracting.bh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  33159624  or  AFZAL.MULTIPOINT@GMAIL.COM 

Dormate Glass And Accessories W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

  17131466  or  ALMINARGLASS@GMAIL.COM 

MADA INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants contact

  13383111  or  ABED.QASSAS@MADABROKERS.COM 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  37339551  or  SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

Green Palace for Packing Foodstuffs W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

  17223808  or  AHMED@GREENFOODSBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  38122281  or  SHKSPIER17@GMAIL.COM 

CAFE LA REINE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants contact

  17600114  or  sadeq.hasan@GNJ-GROUP.COM 

Amrok Construction & Electrical of buildings Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  33386331  or  RAMAN.AMROK@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  34556557  or  BHH-77@HOTMAIL.COM 

STAR AL FALLAH EQUIPMENT REPAIRING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  39003917  or  AMEENYOUNUS832@GMAIL.COM 

G M AND S CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

  66633465  or  MUSTAFABH353@GMAIL.COM 

GOLDEN KEY FABRICATION AND MATERIALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  37386000  or  GOLDENKEYTRADING2020@GMAIL.COM 

SUPER SAYAN FOR SPORT AND ENTERTAINMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATIVE COORDINATOR 
 suitably qualified applicants contact

  33277360  or  MKVELI187@GMAIL.COM 

ROCHE BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants contact

  37255555  or  H.ALKHAJA9@GMAIL.COM 

R H W CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  38059297  or  RIMSPC5@GMAIL.COM 

R H W CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

  38059297  or  RIMSPC5@GMAIL.COM 

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

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants contact

  34056742  or  COPEVENTCENTERWLL@GMAIL.COM 

M K MARKETING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  33543825  or  MKAMRAN.BH01@GMAIL.COM 

REHMAN GENERAL TRADE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  37768403  or  KW154735@GMAIL.COM 

GENERAL MEDICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(CUSTOMER SERVICES) 
 suitably qualified applicants contact

  17725990  or  personnel@intercol.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants contact

  17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

  17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

  17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

  17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants contact
  17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

  17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants contact

  17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

Life world aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
  33252888  or  shabanbh@gmail.com 

BOLAN TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
  17000490  or  bolanbh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

Explore Holidays 
has a vacancy for the occupation of

  RESERVATIONS CLERK 
 suitably qualified applicants contact

  39897554  or  EXPLORE.TOURISM.BH@GMAIL.COM 

UNITER SAFETY AND SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants contact
  39825444  or  ateyatr@hotmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact
  17749697  or  secure.me@live.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

  17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

SPEED WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact
  36361073  or  ABDUL@HOTPACK.AE 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

  38794199  or  dr.waqar.mughal@gmail.com 

Art decoration carpentry workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  34449898  or  NENOOO11@HOTMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

  17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact
  35114403  or  DPASIF@YAHOO.COM 

MOHAMMED MUHANNA JASIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  34128860  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

MOHAMMED MUHANNA JASIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  34128860  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

B R T DECORATION SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  33902408  or  IMTIAZBH66@GMAIL.COM 

AL NIMAH PALACE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

  39454972  or  ALWALIRADING17@GMAIL.COM 

MULTI HOME CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  33014089  or  MULTIHOME111@GMAIL.COM 

EDIHT TO INSTALL AND ASSEMBLE BILLBOARDS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

  34595652  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM 

SH AND MI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  35438368  or  SHANDMIBH@GMAIL.COM 

SUPER LINE  LOGESTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  39447289  or  madeenaspc@gmail.com 

ZAFAR FOR CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  35148840  or  YOUNAS.AAMIR@SHAHICO.NET 

MINA ALMADINA SUPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

  33200132  or  MINAALMADINABAH@GMAIL.COM 

HAFIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  33828997  or  RASHIDTUFAIL005@GMAIL.COM 

BR PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants contact

  33139348  or  BRUNA_RRAPA@LIVE.COM 

BERNARD COMPUTER REPAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  35586138  or  TAJOBEN60@GMAIL.COM 

SAMRIYAH RESTAURANT - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

FADHEL JUMA MULLA ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  39255886  or  HARIS.PATLA3@GMAIL.COM 

ABDULNABI ABDULLA MAHMOOD ‘ZARAGHAT ALBAHAR’ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  39063284  or  ABADALNABEMAHMOUD@GMAIL.COM 

ABBAS ABDULJABBAR GHULOOM ZAINAL 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

  17258686  or  zainalproperty@gmail.com 

SALMAN ALI A. ALGHADEER( SAYF ALMISHGHAR / 13121) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants contact

  33507006  or  SALMAN.00077.00077@GMAIL.COM 

SALEH M. MOHAMED ALNOAIMI(RIYADH ALKHAIR-8132) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants contact

  17340518  or  SALEH255525@HOTMAIL.COM 

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

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

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

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

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

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

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants contact

  36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

MOHAMMED MOHAMMED SHARIF HATAM & SONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

  17562222  or  MMSHATAM@BATELCO.COM.BH 

ALMUNTAZAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants contact
  17346000  or  HR@ALMEER.COM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY OFFICER 
 suitably qualified applicants contact

  17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

INTERNATIONAL MOTOR TRADING AGENCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL) 
 suitably qualified applicants contact

  17875777  or  SUZY_KANOO@KEKANOO.COM 

ALUMINIUM  BAHRAIN B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants contact

  17837307  or  ALIALSHARJI@ALBA.COM.BH 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants contact

  17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact

  17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

The World Of Herbs W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact
  17228218  or  herbs@batelco.com.bh 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

  17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

  17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ALMANNAI TRADING & INVESTMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  39697800  or  DAMANNAI@HOTMAIL.COM 

Alnosaif Contracting & Excavation Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants contact

  17590078  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

ALSAEGH TO PULL CARS & TIRAILER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  39455321  or  ASHRAFNERO@GMAIL.COM 

AL-NAMAL MECHANICAL CONTRACTING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

  39993375  or  namalco@batelco.com.bh 

NATIONAL EST. OF TECHNICAL & TRADE SERVIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants contact
  17256882  or  NETTS@ENGINEER.BH 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

  17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

  17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  17578287  or  AMNAHALMEADI@GMAIL.COM 

WIRES INTERNATIONAL CO WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

AL SAFEER TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants contact
  17827999  or  info@regholding.com 

AL SAFEER TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants contact
  17827999  or  info@regholding.com 

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants contact

  17358100  or  ashraf.nour@yokogawa.com 

ALJUNAID FISHES TOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  39606062  or  ALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

  33990991  or  MDASALDOY@GMAIL.COM 

ALAKHYAR CONTRACTING & MAINTENANCE CO. W 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact

  17685727  or  INFO@AKHYAR-GROUP.COM 

TIHAMA CONSTRUCTION & MAINTENANCE EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  33864666  or  Lazurd.services@gmail.com 

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

  RUBBER EMBOSSING PRESS OPERATOR 
 suitably qualified applicants contact

  17830188  or  AHMED.ABDULAMEER@HAJIHASSAN.COM 

RANEEN FALAFEL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

  36836891  or  FAREEDA.KHALIFA@HOTMAIL.COM 

ALOQHOWAN COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

  17323882  or  ahmed05@hotmail.com 

RAWAN CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

  39414314  or  MOHAMMED.ABDULRAHIM@HOTMAIL.COM 

ALJASRAH LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  39178917  or  ALJASSRAH.CONT@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

  17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

PRISMA PAINTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SUPERVISOR (WHOLESALE TRADE) 
 suitably qualified applicants contact

  17732373  or  ram@prismapaints.com 

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

  TECHNICIAN(ELECTRONIC APPARATUS MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants contact

  17531111  or  HRBG.BAH@GMAIL.COM 

ALI MOHAMMED AMIN 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

  36007363  or  ALCOBRA_BH@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

  17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants contact

  17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

CERAMICS SERVICES AND contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  17775929  or  DOSRICSC@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

  17531111  or  HRBG.BAH@GMAIL.COM 

HA ALRASHIED BUILDING CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants contact

  17274843  or  alrashid.pools@gmail.com 

NATIONAL MARINE DREDGING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SHIP’S OILER AND GREASER 
 suitably qualified applicants contact

  17786665  or  sayed.saeed@nccbahrain.com 

SCOPE LABS AND STUDIOS 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants contact

  17255554  or  SCOPE_MAMDOOH@HOTMAIL.COM 

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

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants contact

  39625000  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

ALSHABAB ALGHARBI COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

  33091033  or  ABEERALMAHSNA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  17213003  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

SALAMAH AHMED NASSER ALMUSHAIMEA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

  39119921  or  HALWAJI@HOTMAIL.COM 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

  17272975  or  TISC@BATELCO.COM.BH 

EURO MOTORS GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact
  17531177  or  hrghareeb@gmail.com 

DAIRY QUEEN 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants contact

  17253032  or  Hussain.Jamal@jbgmail.com 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants contact

  17797998  or  HANAN.KARIM@SECURESERVICES.BH 

ABU ANTAR TELEPHONES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

  66661606  or  Abuanter890@gmail.com 

AAA MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  17811353  or  aaahomes@batelco.com.bh 

ODYSEA PLANET AQUARIUM AND PETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  39864040  or  EYMANAC2012@GMAIL.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants contact

  17461033  or  shabib@agility.com 

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

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants contact

  17461033  or  shabib@agility.com 

SILVER PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

  39122210  or  jaisal.othayi@gmail.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants contact

  17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AL NOOR BICYCLE REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  33033544  or  MOHDKHALAF61@HOTMAIL.COM 

JEEVA SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants contact

  77556673  or  BADERALMUSHRIF@HOTMAIL.COM 

MONALISA ADVERTISING DISING & MARKTING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants contact

  37102424  or  BATUTAB5@YAHOO.COM 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact

  17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

Fast fix garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  33439934  or  RIFFAI.ALI@GMAIL.COM 

Juffair Gate Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants contact

  17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

  13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants contact
  17636363  or  ahmed@jazayani.com 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants contact
  17636363  or  ahmed@jazayani.com 

PHOS PHORIC CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants contact

  17256800  or  IBTYASAD63@GMAIL.COM 

MUMBAI SPICES 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants contact

  39444681  or  admin@UNIQUEWLL.COM 

Ismail majeed aasad qassim 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  13654211  or  ISMAEEL10@ICLOUD.COM 

WHITE ZONE TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants contact

  77029889  or  ALTAWASEL84@GMAIL.COM 

EVEREST ELECTRICAL AND BUILDING MATERIALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants contact

  17230521  or  ALI-ALHAKEEM@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

NASAMAAT ALSABAH FIX SATELLITE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants contact

  39688875  or  MOHD11051@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants contact

  77921100  or  info@ambhco.com 

Tasty Karak w.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

  36666113  or  TAHER.MARHOON@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants contact

  17211162  or  TAHER.MARHOON@GMAIL.COM 

Ultra stitch uniforms and trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants contact

  33034959  or  MIRZA020292@GMAIL.COM 

KERALA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants contact

  39676747  or  LAKME.BH@GMAIL.COM  
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جدد نادي البســـيتين التعاقد مع 
المـــدرب الوطني خالد عبدالقادر 
للكـــرة  األول  الفريـــق  لقيـــادة 
الطائـــرة فـــي الموســـم الرياضي 

المقبل 2021 – 2022.
وقـــال رئيس جهاز الكرة الطائرة 
الكابتـــن القديـــر محمد الشـــيخ لـ 
“البالد ســـبورت” أن إدارة النادي 
تجديـــد  قـــرر  اإلداري  والجهـــاز 
عقـــد المـــدرب خالـــد عبدالقـــادر 
لمواصلة العمل مع الفريق األول 
فيمـــا ســـيكون يوســـف الحايكي 
مســـاعدا للمـــدرب األول ومدربـــا 

لفريق فئة الشباب.
الفريـــق  أن  الشـــيخ  وذكـــر 
اســـتأنف تحضيراتـــه اســـتعدادا 
للموســـم القـــادم مـــع بداية شـــهر 
ســـبتمبر الجاري بقيـــادة الكابتن 
عبدالقادر، حيث يســـتعد الفريق 
للمشاركة بدوري الدرجة الثانية 
المعاميـــر  أنديـــة  مـــن  كال  مـــع 
والدير والتضامن واتحاد الريف 

والشباب.
وكان البسيتين قد هبط لمصاف 
دوري الدرجـــة الثانيـــة للموســـم 
الثانـــي بعـــد حلولـــه فـــي المركـــز 
األخير بدوري عيســـى بن راشـــد 
وهـــو  المنصـــرم،  الموســـم  فـــي 
يتطلع للصعود مجددا إلى دوري 

األضواء.
الفريـــق  أن  الشـــيخ  وأوضـــح 
ســـيعتمد علـــى معظـــم العناصـــر 
التي شـــارك فيها الفريق الموسم 
بعـــض  وانتـــداب  المنصـــرم 
اإلمكانـــات  بحســـب  الالعبيـــن 

المتاحة ورؤية الجهاز الفني.

عبدالقادر مدربا لطائرة البسيتين

استجاب مجلس إدارة نادي بني جمرة لمناشدة العبي الفئات العمرية للكرة 
الطائــرة والتــي تبناهــا “البــاد ســبورت” عبــر صفحاتــه فــي عدد رقــم )4699( 
المنشــور بتاريــخ 26 أغســطس 2021 بعنــوان “ العبــو بنــي جمــرة يناشــدون 
المســئولين الرياضييــن إليقــاف قــرار النــادي بتعليق نشــاط الفئــات العمرية” 
ليتخــذ مجلــس اإلدارة قرارا بإعادة فريقي فئة الشــباب والناشــئين الموســم 

الرياضي المقبل 2021 – 2022.

وقـــال رئيس النادي عبدالمجيد إبراهيم 
“البـــالد  طرحـــه  الـــذي  الموضـــوع  بـــأن 
ســـبورت” اثـــار ردود فعـــل إيجابية لدى 
مجلـــس اإلدارة وأهالي القريـــة وأولياء 
العموميـــة  الجمعيـــة  واعضـــاء  األمـــور 
فـــي  وتحديـــدًا  القدامـــى  والالعبيـــن 
منصـــات التواصـــل اإلجتماعـــي التابعـــة 
للقريـــة والتـــي تفاعلـــت مـــع مـــا نشـــرته 

الصحيفـــة وتداولته بشـــكل كبير لدرجة 
أن هاتفـــه لـــم يتوقـــف عـــن الرنيـــن على 
امتـــداد يوميـــن متواصليـــن مؤيدين ما 
جـــاء فـــي المناشـــدة مطالبيـــن بإعـــادة 
نشـــاط الفئـــات العمرية لمـــا يترتب على 
ذلـــك من إنعكاســـات ســـلبية علـــى أبناء 

النادي والقرية.
وأضاف إبراهيم “ أشـــكر صحيفة البالد 

علـــى تطرقها لهـــذا الموضوع والذي أثار 
أنتباهنـــا للعديـــد مـــن القضايـــا التـــي كنا 
غافليـــن عنها وهـــو الـــدور الوطني الذي 
المحليـــة،  الصحافـــة  تلعبـــه  أن  يجـــب 
كمـــا أن اتحـــاد الكـــرة الطائـــرة هو اآلخر 

تفاعل مع طلبنا وأعاد جدول دوري فئة 
الناشـــئين وأجل انطالقة المسابقة رغم 
أنه اصدر الجدول بشكل نهائي وبدورنا 

نشكر االتحاد على تعاونه”.
مجلـــس  أن  النـــادي  رئيـــس  وأوضـــح 

اإلدارة ســـيكون مضطرا لتحمل الديون 
والمصاعـــب الماليـــة التـــي تترتـــب على 
هذا القرار ألن الحفاظ على أبناء النادي 
ومستقبلهم واحتضان طاقاتهم أهم من 
توفير المال، خصوصا وأننا وجدنا رغبة 
كبيـــرة مـــن أوليـــاء األمور في اســـتمرار 
أبنائهـــم لمـــا يجدونه من فائـــدة صحية 
ونفســـية واجتماعية وتربويـــة وثقافية 
علـــى الالعبيـــن وســـلوكياتهم، واتخذنـــا 
القـــرار ألنـــه يصب فـــي مصلحـــة النادي 
الالعبيـــن  ســـيحفظ  أنـــه  كمـــا  وأبنائـــه، 
مـــن التســـرب فـــي الموســـم القـــادم، ألن 
إعـــادة الالعبيـــن ســـيكون أصعـــب مـــن 

استمرارهم.
وأضاف “ لقد نجحنا في الفترة الماضية 

وســـددنا  النـــادي  ديـــون  تصفيـــر  مـــن 
جميع مســـتحقات الالعبيـــن والمدربين 
وسنســـعى هذا الموسم لتكرار ذلك رغم 
صعوبـــة المهمة كما نتطلع لســـرعة إنهاء 
إجراءات المشروع اإلستثماري لنحصل 
علـــى مـــردود مالـــي يمكننـــا من تســـيير 

أنشطتنا الرياضية على أكمل وجه..”
وأشـــار ابراهيـــم بـــأن النـــادي تعاقـــد مع 
المـــدرب الوطني محمد جبـــوري لقيادة 
فريـــق الشـــباب والناشـــئين وســـيخوض 
معربـــا  المحليـــة  المســـابقات  الالعبـــون 
عن ســـعادته لعودتهم مثمنا دعم “البالد 
ســـبورت” والـــذي كان لـــه أبلـــغ األثر في 
العـــدول عن هذا القـــرار من قبل مجلس 

اإلدارة.

عبدالمجيد ابراهيم

ــا ــ ــن دورهـ ــم ــث ــس الــــنــــادي ي ــ ــي ــ ــة ورئ ــف ــي ــح ــص أصـــــــداء إيـــجـــابـــيـــة لـــطـــرح ال

“البالد سبورت” تعيد فئات بني جمرة

اللجنة اإلعالمية

شـــهد اليوم الثالث من النســـخة األولى 
لبطولـــة المرحـــوم عبـــدهللا بـــن أحمـــد 
ناس المفتوحـــة للبولينج، التي ينظمها 
االتحاد البحرينـــي للبولينج على صالة 
أرض المـــرح، تألـــق العبـــي الســـعودية 
المشـــاركين في البطولـــة، بعدما تصدر 
البارقـــي  عـــادل  الســـعودي  الالعـــب 
منافسات مســـابقة الرجال إثر تحقيقه 
2696 نقطـــة بعـــد تميزه في األشـــواط 
الثالثـــة، فيمـــا جـــاء زميلـــه الســـعودي 
عبدالرحمن الخليوي في المركز الثاني 
اآلخـــر  هـــو  ليســـجل  نقطـــة   2652 بــــ 
حضـــورا متميزا فـــي الجولة الثالثة من 
البطولة التي تحظى بمشـــاركة واســـعة 

من داخل وخارج مملكة البحرين.
وتراجع الالعب عبدهللا عبدالكريم إلى 
المركـــز الثالـــث بعدما كان فـــي صدارة 
الترتيـــب باليوم الثاني بــــ 2616 نقطة، 
وجـــاء جـــان ميديل فـــي المركـــز الرابع 

بــــ 2593 نقطة، وإيمرســـون في المركز 
وســـلطان  نقطـــة،   2578 بــــ  الخامـــس 
 2538 بــــ  الســـادس  بالمركـــز  المصـــري 
نقطـــة، وأحمـــد فريـــد بالمركز الســـابع بـ 
2499 نقطـــة، وزيـــاد الخليـــوي بالمركز 
الثامـــن بــــ 2448 نقطـــة، واألمير محمد 
 2434 بــــ  التاســـع  بالمركـــز  ســـعود  آل 
نقطـــة، وأخيـــرا عيســـى تقـــي بالمركـــز 
العاشر بـ 2242 نقطة. واستمرارا للتألق 
الســـعودي، حصل الالعـــب عبدالرحمن 
الخليـــوي علـــى جائـــزة أعلـــى محاولـــة 
لليوم الثالث بمجموع 921 فيما حصل 
علـــى جائزة ثاني أعلى محاولة الالعب 
البحرينـــي فواز عبـــدهللا بمجموع 910 
نقاط. وعلى مستوى مسابقة السيدات 
واصلـــت بطلـــة الخليـــج والعـــرب نادية 
العوضـــي تصدرهـــا المســـابقة بــــ 1696 
نقطـــة، واعتلـــت ليلى جناحـــي وصافة 
الترتيـــب بـــكل جـــدارة بــــ 1609 نقاط، 

وجاءت نورة سلطان بالمركز الثالث
 بـ 1523 نقطة.

منافســـات  الجمعـــة  مســـاء  اختتمـــت 
الجولـــة الثانيـــة مـــن المرحلـــة األولـــى 
لـــكأس االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم 
ملعـــب  علـــى   .2021-2022 للموســـم 
مـــن  األرض  صاحـــب  تمكـــن  الحالـــة، 
التفـــوق علـــى الحالـــة بهـــدف دون رد. 
مـــع  الشـــباب  تعـــادل  ملعبـــه،  وعلـــى 
البســـيتين بهدف لكليهما. وعلى ملعب 
الرفاع، فاز الخالدية على مدينة عيسى 
البحريـــن  وفـــاز  مقابـــل.  دون  بهـــدف 

علـــى التضامـــن بهدفيـــن نظيفيـــن في 
لقـــاء أقيـــم على ملعـــب البحرين. وفي 
مبـــاراة احتضنتها المالعـــب الخارجية 
لالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم، فـــاز 
االتحـــاد علـــى قاللـــي بهدفيـــن مقابـــل 
واحـــد. وتنطلـــق الجولـــة الثالثـــة غـــًدا 
اإلثنيـــن بـ 5 مباريات:الحـــد مع الرفاع، 
البديـــع مـــع المنامة، األهلي مـــع الرفاع 
الشـــرقي، النجمة مع المحـــرق، االتفاق 

مع المالكية.

تألق سعودي في بطولة ناس للبولينج

ختام الجولة 2 لكأس اتحاد الكرة

ناصر بن حمد يشيد بفوز الدراج سوني في طواف بينيلوكس بهولندا وبلجيكا

البرنامــج ضيفــا  والرويعــي  والخجــم  موجهــة...  قرعــة 

“البحرين فيكتوريوس” يمتلك مقومات احترافية عالية

اليوم سحب قرعة كأس جاللة الملك

أكــد ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة ممثل جالــة الملك لألعمال 
اإلنســانية وشــئون الشــباب أن فريــق البحرين فيكتوريــوس للدراجات 
مــع  المميــز  تعاملــه  فــي  عاليــة  احترافيــة  مقومــات  يمتلــك  الهوائيــة 
السباقات األوروبية وحرص الدراجين على تطبيق الرؤية الهادفة إلى 

مواصلة الترويج لمملكة البحرين في المحافل الخارجية.

 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة بفـــوز الفريـــق 
طـــواف  فـــي  األول  بالمركـــز 
بينيلوكـــس تور الـــذي أقيم في 
هولنـــدا وبلجيـــكا عبـــر الـــدراج 
المتميز سوني كولبريلي بعد أن 
تمكـــن مـــن حصد المركـــز األول 
بشـــعار  واســـتحقاق  بجـــدارة 

البحرين فيكتوريوس.
 وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
هـــذا  أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 

اإلنجاز الذي يضاف إلى سلسلة 
اإلنجازات العديدة التي حققها 
الفريـــق يؤكد المكانـــة المتميزة 
الفنيـــة  والمســـتويات  للفريـــق 
العالية التي يمتلكها الدراجين، 
مشـــيرًا ســـموه إلـــى أن اإلنجاز 
ســـيعطي قوة إضافيـــة للفريق 
ودافـــع معنوي عالـــي للدراجين 

في السباقات القادمة.
 وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ان كوكبة 

فـــي  المتميزيـــن  الدراجيـــن 
فريـــق البحريـــن فيكتوريـــوس 
يمتلكـــون  الهوائيـــة  للدراجـــات 
الـــروح العاليـــة التـــي يظهرونها 
فـــي الســـباقات والتـــي تؤهلهم 

إلى المنافســـة القوية والصعود 
دائمـــًا،  التتويـــج  منصـــة  علـــى 
دوام  للفريـــق  ســـموه  متمنيـــًا 
فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق 

المشاركات القادمة.

تقـــام عنـــد 8 مـــن مســـاء األحد 5 
ســـبتمبر الجاري، مراســـم ســـحب 
قرعـــة كأس جاللـــة الملـــك، لكـــرة 
القـــدم للموســـم الرياضـــي -2021
2022، وذلـــك في برنامج مباشـــر 
يبث على قناة البحرين الرياضية.
وســـتكون القرعـــة بـــدًءا مـــن دور 
الــــ 16 ووصوالً للمبـــاراة النهائية. 
وستســـحب القرعة بشكل موجه، 
علـــى  األنديـــة  تصنيـــف  تـــم  إذ 
أنديـــة  يضـــم  مســـتويين:األول 
الرفاع والرفاع الشـــرقي والمنامة 
والمحرق والحد واألهلي والبديع 

فســـيضم  الثانـــي  أمـــا  والنجمـــة، 
والبســـيتين  المالكيـــة  أنديـــة 
واالتفـــاق  والخالديـــة  والحالـــة 

وقاللـــي.  والبحريـــن  وســـترة 
1-3-5-7-9- األرقـــام  وســـتكون 

للمســـتوى  مخصصـــة   11-13-15

2-4-6-8-10- واألرقـــام  األول، 
للمســـتوى  مخصصـــة   12-14-16

الثاني.
الدوليـــان  النجمـــان  وســـيكون 
الســـابقان فـــي صفـــوف منتخبنـــا 
الوطنـــي جاســـم الخجـــم وحمـــد 
الرويعـــي ضيفـــا برنامـــج القرعة، 
والذي ســـيقدمه اإلعالمي عيسى 

شريدة.
يشـــار إلى أن نـــادي الرفاع يحمل 
لقـــب كأس جاللة الملك للموســـم 
الرياضـــي الماضي بعد فوزه على 

األهلي بهدفين دون رد.

تغطية - المكتب اإلعالمي
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الدراج سوني سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد متوًجا الرفاع بطل النسخة الماضية

أحمد مهدي

حسن علي

خالد عبدالقادر

حسن علي

أحمد مهدي

شـــهدت انطالق منافسات دوري 
االتحـــاد لكـــرة الصـــاالت -2021
فـــي  تهديفيـــة  غـــزارة   ،2022
المباريـــات األربـــع التـــي أقيمـــت 
مســـاء الجمعة على صالة الشيخ 

.D - عيسى بن راشد آل خليفة
فـــي المبـــاراة األولى، قلـــب نادي 
الحـــد تأخره بهدفيـــن إلى تعادل 
نـــادي  أمـــام  بهدفيـــن  إيجابـــي 
المعاميـــر الذي فوت على نفســـه 

انتصـــار محقـــق. ولم يجـــد نادي 
ســـار صعوبـــة فـــي تخطـــي مركز 
شـــباب أبوقوة، بعـــد أن فاز عليه 
بخمســـة أهـــداف مقابـــل واحـــد. 
وحقق فريق شركة محمد جالل 
وأوالده فـــوًزا عريًضـــا على نادي 
فـــي   ،)14-1( بنتيجـــة  البحريـــن 
حيـــن تمكن فريـــق اتحـــاد الصم 
من تخطي نادي المالكية بنتيجة 

.)3-2(

غزارة تهديفية في انطالق دوري الصاالت
أحمد مهدي
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المنامة - وزارة الخارجية

لدى  البحرين  مملكة  سفير  اجتمع 
ــمــتــحــدة الــشــيــخ فـــواز  الــمــمــلــكــة ال
النائب  مــع  خــلــيــفــة   آل  محمد  بــن 
الدفاع  إلوود رئيس لجنة  توبياس 
على  الــبــريــطــانــي  الــعــمــوم  بمجلس 
من  عشرة  الثالثة  النسخة  هامش 
الجوي  للعرض  السنوي  المهرجان 
الساحلية  بــورنــمــوث  مــديــنــة  فـــي 

.2021 سبتمبر   5  -  2 في  والمقام 
جاء ذلك في إطار تعزيز العالقات 
القائمة  الوطيدة  والشراكة  الوثيقة 
بين البلدين الصديقين والتي يأتي 
الدفاعية  الــعــالقــات  مقدمتها  فــي 
ُتمثل  الــتــي  والمتنامية  الــراســخــة 
ــن  ــز األمــ ــ ــائ ــن ركــ ــزة مــهــمــة مــ ــ ــي ركــ

اإلقليمي والعالمي.

فواز بن محمد يجتمع برئيس لجنة الدفاع بـ “العموم البريطاني”

المنامة - وزارة الداخلية

لجنة  رئيس  العاصمة  محافظ  استقبل 
الشيخ  )مــعــًا(  واإلدمـــان  العنف  مكافحة 
وفــدًا  خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن  هشام 
مــن جــامــعــة شــمــال كــارولــيــنــا بــالــواليــات 
ــمــتــحــدة األمــيــركــيــة بـــرئـــاســـة ديــفــيــد  ال
وايــريــك وعــضــويــة اشــلــي مـــاري فــرايــزر 
المنظمة  فــي  والــتــدريــب  المناهج  مدير 
ــعــنــف واإلدمــــــان  الـــدولـــيـــة لــمــكــافــحــة ال
مــديــر  أمــيــنــي  عــلــي  بــحــضــور   )DARE(

برنامج مكافحة العنف واإلدمان )معًا(.
ورحـــب الــمــحــافــظ بــالــوفــد، واســتــعــرض 
ومراحل  البرنامج  إنــجــازات  أبــرز  معهم 
وما   ،2011 الــعــام  تأسيسه  منذ  تــطــوره 
للبيئة  البرنامج  تعزيز  سبيل  في  تحقق 
األمنية السليمة للطالب داخل المدرسة، 
واإلســـهـــامـــات الـــتـــي حــقــقــت الـــحـــد من 
والقدرة  والخاطئة  السلبية  السلوكيات 
عــلــى الــتــأثــيــر اإليــجــابــي عــلــى شخصية 

للتوجيهات واإلرشادات  الطالب وإلزامه 
المقدمة له من الشرطي المنفذ للبرنامج 
التوعوي  المنهج  بــمــهــارات  الــتــزود  عبر 
بالمهارات  الطالب  تزود  التي  والــدروس 

الحياتية الالزمة.
ــرب رئــيــس الــوفــد ديفيد  مــن جــهــتــه، أعـ
والقائمين  للمحافظ  شكره  عن  وايريك 
على برنامج “معًا” على إتاحتهم الفرصة 
إنجازات  على  واالطــالع  المملكة  لزيارة 

ــنــشء والطلبة  ال فــي وقــايــة  الــبــرنــامــج 
الــعــنــف واإلدمــــــان، مشيدًا  مــن مــخــاطــر 
باإلنجازات والمستوى الرفيع الذي حققه 
مؤكدًا  الماضية،  السنوات  في  البرنامج 
وبالتعاون   DARE الدولية  المنظمة  دعم 
للبرنامج  كــارولــيــنــا  شــمــال  جــامــعــة  مـــع 
الالزمة  المساندة  وتقديم  البحرين  في 
والبرامج  المناهج  تطوير  يخص  فيما 

التدريبية وآليات التقييم وقياس األثر.

 محافظ العاصمة رئيس لجنة “معًا” يطلع وفدا أميركيا على جهود المملكة لحماية النشء والشباب

تقديم المساندة لتطوير المناهج والبرامج التدريبية وآليات التقييم
وفــد أميــركي يشيد بإنجـــازات “معًا”

المنامة - وزارة الداخلية

الــدور  المناعي  هندي  بــن  سلمان  المحرق  محافظ  أكــد 
المهم للقطاع الخاص ودوره في دعم المشاريع الوطنية 
واالجتماعية، مقدما الشكر لشركة هواوي البحرين على 
دعمها السخي للكثير من المشاريع، ومنها تحويل ممشى 

دوحة عراد إلى ممشى طبي.
التطور  تحاكي  الــتــي  بـــاإلصـــدارات  المحافظ  أشـــاد  كما 
آفاق  وتفتح  والتكنولوجي  العلمي  المجال  في  والتقدم 

المستقبل لشباب الوطن من الجنسين.
التنفيذي لشركة  المدير  المحافظ  جاء ذك لدى استقبال 
المجموعة  لــي هــيــون، ورئــيــس  إيــريــك  البحرين  هـــواوي 
قدم  الــذي  حاجي  جاسم  االصطناعي  للذكاء  العالمية 
والتحول  االصطناعي  )الــذكــاء  عنوان  حمل  الــذي  كتابه 
الرقمي، ضرورة حتمية بعد كورونا(، وتناول المؤلف من 
في  ودوره  االصطناعي  للذكاء  اإليجابية  اآلثــار  خالله 
مجال التنمية البشرية والفرص الكبيرة المتاحة في هذا 

المجال.
وبين المحافظ أهمية ما احتواه الكتاب من دراسة وتقييم 
االستفادة  وكيفية  كورونا،  جائحة  عن  الناجمة  للنتائج 

التي  الرقمي  التحول  العلم والتكنولوجيا في عملية  من 
شهدها العالم أجمع، مؤكدا على أهمية حث الشباب على 
مواصلة الدراسات العليا في مثل هذه التخصصات التي 

باتت تمثل المستقبل العلمي في جميع القطاعات.

محافظ المحرق: دعم سخي من “هواوي البحرين” للكثير من المشاريع
دور مهم لـ “الخاص” بدعم المشاريع الوطنية

محافظ المحرق مستقبال المدير التنفيذي لشركة هواوي البحرين 
ورئيس المجموعة العالمية للذكاء االصطناعي

إنجــاز جــديــد للجمــارك البحــرينيــة
خفض مدة اإلفراج عن الشاحنات بالجسر إلى 52 دقيقة مقارنة بـ 757

صرح رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة بأن شؤون الجمارك تمكنت من تحقيق إنجاز جديد تمثل في خفض مدة اإلفراج عن الشاحنات 
المحملة القادمة إلى مملكة البحرين بمتوسط مدة انتظار 52 دقيقة للشاحنة الواحدة وذلك في النصف األول من أغسطس في العام الجاري مقارنة 

بـ 757 دقيقه في األعوام السابقة، وجاء ذلك بناًء على مؤشر األداء لجسر الملك فهد.

ــح الــشــيــخ أحــمــد بن  وأوضــ
بأن شؤون  خليفة  آل  حمد 
الــــجــــمــــارك قــــامــــت خـــالل 
باتخاذ  الماضية  الــســنــوات 
ــن اإلجــــــــراءات  ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
ــي إصـــــــدار  ــ ــ ــة ف ــلـ ــثـ ــمـ ــتـ ــمـ الـ
الـــــقـــــرارات ومـــنـــهـــا تــوقــيــع 
االتـــفـــاقـــيـــات مـــع الــجــهــات 
تحقيق  بــهــدف  الــرقــابــيــة؛ 
المساهمة  الــنــتــائــج  أفــضــل 
ــفــــاض مــتــوســط  ــخــ ــ ــي ان ــ فـ

انتظار الشاحنات في جسر 
الــمــلــك فــهــد، مــمــا أدى إلــى 
لمتوسط  التدريجي  النزول 
ــك منذ  ــ ــن االفــــــراج وذلـ زمــ
 2021 ولغاية   2014 الــعــام 
المرجو  الهدف  إلى  وصــوالً 

وهو 52 دقيقة.
ــيــس الــجــمــارك  واخــتــتــم رئ
ــأن اإلنـــــجـــــاز مــــا هــــو إال  ــ ــ ب
إضــافــة جــديــده إلنــجــازات 
شـــؤون الــجــمــارك ومـــا كــان 

جهود  تضافر  لــوال  ليتحقق 
العالقة،  ذات  الجهات  كافة 
المستوردين  بــدور  مشيدا 
والــــتــــجــــار والــمــخــلــصــيــن 
مع  وتــعــاونــهــم  الجمركيين 
للمحافظة  الجمارك  شــؤون 
على هذا المستوى من خالل 
ــزام بـــإعـــداد الــبــيــانــات  ــتـ االلـ
الجمركية  الرسوم  وتسديد 
قبل وصول الشحنة لضمان 

انسيابية حركة الشحنات.

المنامة - وزارة الداخلية

رئيس الجمارك
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المنامة - بنا

ــادرة  ــمــب ــل ــام ل ــعــ ــ ــيــــن ال أشـــــــادت األمــ
الــزراعــي  الــقــطــاع  لتنمية  الــوطــنــيــة 
الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، 
البالد  لعاهل  السامي  الملكي  باألمر 
ــمــلــك حــمــد بن  صـــاحـــب الــجــاللــة ال
شركة  بتأسيس  خليفة،  آل  عيسى 
)شركة  الــزراعــي  للتطوير  البحرين 
بحرينية مساهمة مقفلة(، مؤكدة أن 
اللفتة الملكية السامية جاءت لتؤكد 
مــا يــولــيــه جــاللــتــه مــن اهــتــمــام بالغ 
االستثمار  وأهمية  الزراعي  بالقطاع 
دعائم  أحــد  ليكون  المجال  هــذا  في 

االقتصاد الوطني البحريني.
بانعكاسات  مــرام  الشيخة  وأشــادت 
ــســامــيــة على  ــايـــة الــمــلــكــيــة ال الـــرعـ
ــقــطــاع الـــزراعـــي وتــســارع  نــهــضــة ال
لتكريس  الــوطــنــيــة  الــجــهــود  وتــيــرة 

ثــقــافــة نــشــر الــمــســاحــات الــخــضــراء 
البحرين كسمة حضارية  في مملكة 
شركة  إنشاء  أن  مؤكدة  وإنسانية، 
يعزز  أن  الزراعي من شأنه  للتطوير 
من أهداف المبادرة الوطنية القائمة 
من  مناسبة  مستويات  تحقيق  على 

مساهمة  مــن  وتــزيــد  الغذائي  األمــن 
المحلي  الناتج  فــي  الــزراعــة  قــطــاع 
اإلجمالي، والتي تحظى بكل رعاية 
ــم واهــتــمــام مــن قــريــنــة عاهل  ودعــ
االستشاري  المجلس  رئيسة  الــبــالد 
الملكي  الــســمــو  صــاحــبــة  ــمــبــادرة  ــل ل
آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة  األمـــيـــرة 

خليفة.
ــي خـــتـــام تــصــريــحــهــا، اعــتــبــرت  وفــ
الــشــيــخــة مــــرام أن تــحــقــيــق األمـــن 
ــبــحــريــن يمثل  ال لــمــمــلــكــة  الـــغـــذائـــي 
مسيرتنا  فـــي  إلــيــه  نــرتــكــز  أســـاســـا 
التنموية الشاملة، وأن الدعم وتنويع 
في  الزراعي  القطاع  في  االستثمار 
أولــويــات  سلم  على  يــأتــي  البحرين 
لنهج  اســتــمــرارا  الحكيمة  ــقــيــادة  ال

حكام آل خليفة الكرام.

مرام بنت عيسى: جاللة الملك يولي اهتماما بالغا بالقطاع
شركة التطوير الزراعي تعزز أهداف المبادرة الوطنية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

البحرية  ــروة  ــثـ والـ ــة  ــزراعـ الـ وكــيــل  ــد  أكـ
البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزارة  فــي 
والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح على 
الحديثة  التكنولوجيا  أفــضــل  توظيف 
فــي مــجــال األمـــن الــغــذائــي. وأشـــار إلى 
إستراتيجية  وضمن  البحرين  مملكة  أن 
بنية  إنــشــاء  على  تعمل  الــغــذائــي  األمـــن 
الــغــذائــي  األمــــن  لــصــنــاعــة  قــويــة  تحتية 
الحديثة  التقنيات  توظيف  على  ترتكز 
ــيــه الــعــلــم الــحــديــث  ــر مـــا تــوصــل إل وآخــ
واالســتــزراع  المائية  الــزراعــة  مجال  في 
ــوزارة  ال أن  أبوالفتح  وأوضــح  السمكي. 
لتحقيق  طـــريـــق  خــريــطــة  ــق  وفــ تــســيــر 
ــن الــغــذائــي،  ــ أهـــدافـــهـــا فـــي مـــجـــال األمـ
مؤكدا توجيهات وزير األشغال وشؤون 
عصام  العمراني  والتخطيط  البلديات 
العلم  إليه  توصل  مما  لالستفادة  خلف 
هذا  في  العالمية  والتكنولوجيا  الحديث 

الصدد، والتغلب على العقبات والمعوقات 
من خالل العلم الحديث. 

جاء ذلك خالل لقائه عبر االتصال المرئي 
لدى  الصديقة  مع سفير جمهورية كوريا 
مملكة البحرين هاي كوان تشونغ لبحث 
الجانبين  بين  المشترك  التعاون  مجاالت 
والثروة  الــزراعــة  مجاالت  في  خصوصا 
السفير  مع  الوكيل  السمكية. واستعرض 
في  المشترك  التعاون  مــجــاالت  الــكــوري 
مجاالت الزراعة وتطوير الثروة السمكية 
واالســتــفــادة مــن الــخــبــرات الــكــوريــة في 

لزيادة  إلى تطلعه  القطاعات منوها  هذه 
التعاون مع جمهورية كوريا الصديقة بما 

يخدم البلدين الصديقين. 
بالتقدم  الكوري  السفير  أشاد  جهته،  من 
المطرد الذي تشهده مملكة البحرين في 
تعزيز  إلـــى  متطلعات  الــمــجــاالت  شــتــى 
الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة ومـــجـــاالت الــعــمــل 
المشترك، مؤكدًا على استعداد جمهورية 
ــا الــصــديــقــة لــتــقــديــم خــبــراتــهــا في  كــوري
تطوير قطاعات الزراعة والثروة البحرية 

في مملكة البحرين.

أبو الفتح يبحث مع السفير الكوري التعاون في الزراعة والثروة السمكية
توظيف التكنولوجيا الحديثة في األمن الغذائي

الفريق الوطني الطبي للتصدي  أعلن 
لــفــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد19-(، بعد 
بمملكة  التطعيمات  لجنة  مــوافــقــة 
البحرين، عن إتاحة الجرعة المنشطة 
الجرعة  أخذ  من  أشهر   6 أكملوا  لمن 
للفئة  )سبوتنيك(  تطعيم  من  الثانية 
فــوق،  فما  عــامــًا   18 البالغة  العمرية 
الــفــئــة أخـــذ نفس  لــهــذه  حــيــث يمكن 
والثانية  األولــى  الجرعة  تطعيم  نوع 

)سبوتنيك( كجرعة منشطة، بناء على 
مراجعة  وبعد  الوطنية،  الــمــؤشــرات 
الجهات  قبل  من  والبيانات  الوثائق 
المختصة، بالتنسيق مع مركز غاماليا 
الــوطــنــي لــبــحــوث األوبــئــة واألحــيــاء 
بــاالتــحــاد  الــصــحــة  ووزارة  الــدقــيــقــة 

الروسي.
ــار الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي بــأن  وأشــ
الجرعة  إتــاحــة  على  الــمــوافــقــة  هــذه 
تطعيم  عــلــى  للحاصلين  الــمــنــشــطــة 

)سبوتنيك( تعتبر األولى على مستوى 
ــلــجــهــود ضمن  ل ــراًرا  ــمــ ــتــ ــالـــم، اســ ــعـ الـ
مــؤكــدًا  للتطعيم،  الــوطــنــيــة  الــحــمــلــة 
بخصوص  المتخذة  الــقــرارات  كل  أن 
التطعيمات والجرعات المنشطة تأتي 
والــدراســات  المستجدات  آلخــر  وفقًا 
التي تتم من قبل المعنيين في لجنة 
التطعيمات إلى جانب آخر الدراسات 

العالمية في هذا الشأن.
وبــيــن الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي بأنه 

ممن  الفئة  هــذه  مــن  للراغبين  يمكن 
ــادرة  ــب ــم تــنــطــبــق عــلــيــهــم الـــشـــروط ال
المنشطة  الــجــرعــة  ألخــذ  بالتسجيل 
ــالل الــتــســجــيــل عــبــر الــمــوقــع  ــن خــ مـ
الصحة  لـــــوزارة  الــتــابــع  اإللــكــتــرونــي 
تطبيق  عبر  أو   healthalert.gov.bh
“مــجــتــمــع واعــــي” مــن خـــالل اخــتــيــار 
منشطة”  جــرعــات  ألخـــذ  “التسجيل 
التطعيم  ألخذ  التسجيل  خيار  ضمن 

المضاد لفيروس كورونا.

المنامة - بنا

الفريق الوطني: إتاحة “المنشطة” 
لمتطعمي “سبوتنيك”

لمن أكمل 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية للبالغين 18 عاًما فما فوق

الشيخة مرام بنت عيسى



international@albiladpress.com 12

نســاء كابــول يتظاهرن لليــوم الثانــي دفاعا عــن الحريات

إرجاء إعالن حكومة طالبان مجددا ومعارك ببانشير

أرجــأت حركــة “طالبان” مجدًدا أمس الســبت إعــان حكومتها التي قد 
تعطــي تشــكيلتها فكــرة عن الســنوات المقبلة في أفغانســتان، حيث ما 

يزال النظام الجديد يواجه مقاومة مسلحة في وادي بانشير.

وبعـــد قرابـــة 3 أســـابيع على عودة 
الحكـــم،  إلـــى  الحركـــة اإلســـامية 
مـــا تـــزال الحكومـــة منتظـــرة فـــي 
كابـــول، حيث يعيش الشـــعب على 
المجتمـــع  حـــال  حالـــه  التوقعـــات 

الدولي.
وأفـــاد مصـــدران في “طالبـــان” أنه 
لـــن يكون هنـــاك أي إعان الســـبت 
بشأن الحكومة المقبلة. وقد يفّسر 
الوضـــع في بانشـــير، أحـــد المعاقل 
األخيـــرة للمعارضة المســـلحة ضد 
النظـــام الجديد، التأخير في إعان 
كان  الـــذي  الجديـــدة،  الحكومـــة 

مرتقًبا في البدء الجمعة.
ولطالمـــا شـــكل هـــذا الـــوادي الذي 
يصعـــب الوصـــول إليـــه ويقع على 
بعـــد حوالـــي 80 كلـــم نحـــو شـــمال 
العاصمة، معقًا لمعارضي “طالبان” 
ويشـــهد منذ مغـــادرة آخـــر القوات 
األميركيـــة مـــن الباد، معـــارك بين 
القوات األفغانية والجبهة الوطنية 

للمقاومة.
وفـــي كابـــول، ُســـمع مســـاًء صوت 
رشـــقات نارية ُأطلقـــت احتفاًل بما 
تحدثـــت عنـــه شـــائعات انتشـــرت 
خصوًصـــا علـــى مواقـــع التواصـــل 
الجتماعي، بشأن تحقيق “طالبان” 
انتصاًرا في بانشـــير. لكن لم يصدر 
رســـمي  إعـــان  أي  “طالبـــان”  عـــن 
وأكـــد أحد ســـكان بانشـــير أن هذه 

األنباء خاطئة.
وأفاد جهاز اإلسعاف في العاصمة 
وجـــرح  شـــخصين  مقتـــل  عـــن 
الطلقـــات  هـــذه  فـــي  آخريـــن   20
البتهاجية التي دفعت بالمتحدث 
باســـم “طالبان” ذبيـــح هللا مجاهد 
إلـــى توجيـــه دعـــوة فـــي تغريـــدة 

ألنصـــار الحركـــة إلـــى التوقـــف عن 
“إطـــاق النـــار في الهـــواء” و “حمد 

هللا بدًل من ذلك”.
الســـابق  الرئيـــس  نائـــب  وتحـــّدث 
أمر هللا صالـــح الموجود في وادي 
بانشـــير، عـــن “وضـــع صعب جـــًدا” 
في رســـالة عبر الفيديو، مؤكًدا أن 

“المقاومة مستمرة وستستمّر”.
وبحســـب أحمد مسعود الذي يقود 
المقاومـــة فـــي الـــوادي، اقترحـــت 
“طالبـــان” إعطاء مقعديـــن للجبهة 
الوطنيـــة للمقاومـــة فـــي الحكومة 

التي تعتزم تشكيلها.
وأضـــاف نجـــل القائـــد أحمـــد شـــاه 
تنظيـــم  اغتالـــه  الـــذي  مســـعود 
ذلـــك  أن   ،2001 العـــام  القاعـــدة 
جـــاء “فـــي وقت نطالب بمســـتقبل 
أفضل ألفغانســـتان. لم نفكر حتى” 
فـــي عرضهـــم معتبـــًرا أن “طالبان” 

اختارت طريق الحرب.

بلينكن يتمنى حكومة “جامعة” 

الخارجيـــة  وزيـــر  أعـــرب  بـــدوره، 
الـــذي  بلينكـــن  أنتونـــي  األميركـــي 
ســـيزور قطر مـــن غد الثنيـــن إلى 
األربعـــاء، عـــن أملـــه فـــي أن تكون 
الحكومة التي ستشـــكلها “طالبان” 
“فعًا جامعة” وأن تضّم شخصيات 
مـــن خـــارج الحركـــة تكـــون “ممثلة 
للمجتمعـــات والمصالح المشـــتركة 

في أفغانستان”.
وتتصـــدر قطـــر إلـــى جانـــب تركيا 
المناقشـــات الصعبـــة إلعـــادة فتـــح 
مطـــار كابـــول المغلق منـــذ مغادرة 

األميركيين.
مســـتقبل  بلينكـــن  وســـيناقش 
عمليات اإلجاء وكذلك المساعدة 

الازمة لبلـــد مهدد بأزمة إنســـانية 
خطيـــرة، خـــال محطتـــه الاحقة، 
األربعـــاء فـــي رامشـــتاين بألمانيـــا، 
حيث يوجد مركز عبور آخر داخل 

قاعدة عسكرية أميركية.
المتحـــدة  الوليـــات  وتنـــوي 
“طالبـــان”  تذكيـــر  وحلفاؤهـــا 
الســـماح  مجـــال  فـــي  بالتزاماتهـــا 
بالمغـــادرة “اآلمنـــة” لجميـــع الذيـــن 
وكذلـــك  البـــاد،  تـــرك  يريـــدون 
تذكيـــر الحركة بمكافحـــة اإلرهاب 

واحترام الحقوق األساسية.
الســـتخبارات  رئيـــس  وشـــوهد 
العسكرية الباكســـتانية فايز حميد 
أمـــس فـــي كابـــول، حيـــث ُيتوقـــع 
مـــن  كبـــاًرا  مســـؤولين  يلتقـــي  أن 
“طالبان” التي تقيم معها باكســـتان 

روابط وثيقة.
وُينتظر أيًضا رؤية كيف ستتصرف 
حقـــوق  مســـألة  حيـــال  “طالبـــان” 
المـــرأة إذ إن المجتمـــع الدولـــي مـــا 
يزال يتذكر الوحشية التي تعاملت 
بهـــا الحركة مع النســـاء أثناء فترة 
 .)2001  -  1996( الســـابق  حكمهـــا 
وأكد القادة الجدد ألفغانســـتان أن 

هذه الحقوق ستكون محترمة.
لكنهم ألمحوا في الوقت نفسه، إلى 
أن حكومتهـــم المقبلـــة قـــد ل تضّم 
أيـــة وزيـــرة؛ إذ إن النســـاء يمكـــن 
أن يتســـلمن وظائـــف بمســـتويات 
أقّل. وتظاهرت ناشـــطات ضد هذا 
فـــي هـــرات.  الخميـــس  الحتمـــال 
شـــعارات  المتظاهـــرات  ورددت 
طالبـــت بحقوق المرأة وهتفن “من 
حقنـــا أن نحصل على تعليم وعمل 
وأمـــن”. كمـــا رددن “لســـنا خائفات، 

نحن متحدات”.
ولليـــوم الثانـــي علـــى التوالـــي في 
كابـــول، خرجـــت عشـــرات النســـاء 
األفغانيات، أمس السبت، متحدين 

الخوف، للمطالبة بحقوقهن.
لفتـــات  المتظاهـــرات  ورفعـــت 
أظهـــرت  مـــا  بحســـب  وهتافـــات، 
مقاطـــع مصـــورة، بثهـــا ناشـــطون، 
التعليـــم  فـــي  بحقوقهـــن  تطالـــب 
والعمـــل وصـــون الحريـــات، إل أن 
حركة “طالبـــان” منعت المحتجات 
مـــن التوجـــه إلـــى القصر الرئاســـي 

وفرقت التظاهرة.

عواصم - وكاالت

أفغانيات يتظاهرن في كابول ضد طالبان

دبي - العربية.نت

شـــهدت العاصمـــة اإليرانيـــة، أمـــس 
للمطالبـــة  واســـًعا  تجمًعـــا  الســـبت، 

بالتوظيف وفرص عمل.
فقد خـــرج عدد كبير مـــن الناجحين 
فـــي امتحـــان التوظيـــف فـــي وزارة 
بــــ  والمعروفيـــن  والتعليـــم  التربيـــة 
إلـــى  األخضـــر”  الســـجل  “أصحـــاب 
الشـــارع وتوجهوا نحـــو مبنى وزارة 
التربيـــة فـــي طهـــران احتجاًجا على 

عدم توظيفهم.
وطالـــب المتظاهـــرون بإتاحة فرص 
العمـــل لهم فـــي مجال التعليـــم، بعد 
نجاحهـــم فـــي المتحـــان منذ أشـــهر 
طويلـــة. وتعـــود قضيـــة هـــؤلء إلى 
العـــام الماضـــي، وكانـــوا قـــد نظمـــوا 
حينهـــا مســـيرات احتجاجيـــة عـــدة 

لكـــن  مطالبهـــم،  لتحقيـــق  ســـعًيا 
مشكاتهم ما تزال عالقة، فيما تدير 

السلطات اآلذان الصماء.
يشـــار إلـــى أن إيـــران، لســـيما فـــي 
قبـــل  شـــهدت  الجنـــوب،  مناطـــق 

شهرين غضبا عماليا واسعا.
مـــن  العمـــال  مـــن  العديـــد  ونـــزل 
قطاعات مختلفة، في تظاهرات في 
عدة مناطقة ومدن، واستمروا ألكثر 
من 40 يوًما، بســـبب ســـوء األوضاع 

المعيشية وعدم دفع رواتبهم.
وجـــاءت تلـــك اإلضرابات الواســـعة 
فـــي حينهـــا، تحـــت مســـمى “حملـــة 
2021”، حيـــث طالب العمـــال بزيادة 
رواتبهـــم، وتقاضي المبالغ المتأخرة، 

وتعديل فترة اإلجازات.

إيران: تظاهرة للخريجين مطالبين بفرص عمل

القاهرة - األناضول

أعلنـــت مصـــر، أمـــس، عقد قمـــة مع 
التعـــاون  لتعزيـــز  الروميـــة  قبـــرص 

العسكري واألمني بين البلدين.
ووفق بيان للرئاســـة المصرية “تعقد 
المشـــتركة  العليـــا  اللجنـــة  أعمـــال 
برئاســـة الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي ونظيره القبرصي الرومي 
بقصـــر  أنستاســـيادس،  نيكـــوس 

التحادية )شرقي القاهرة(”.
العليـــا  “اللجنـــة  بـــأن  البيـــان  وأفـــاد 
ســـتعقد للمرة األولى على المستوى 
الرئاســـي، وتتنـــاول تعزيـــز التعاون 
واألمنـــي،  والدفاعـــي  العســـكري 
الطاقـــة  مجـــالت  إلـــى  إضافـــة 
والنقـــل  والســـتثمار  والتجـــارة 

البحـــري والزراعـــة والتعليـــم 
والبيئة”.

المباحثات  وأوضح أن 
إلـــى  أيضـــا  تتطـــرق 

السياســـية  الســـاحة  “مســـتجدات 
إقليميا وفي شـــرق المتوسط وعلى 
المســـتوى الدولي خصوصا في ظل 
التحديـــات المشـــتركة التـــي تواجه 

البلدين”.
للرئاســـة  ثـــان  بيـــان  أوضـــح  فيمـــا 
المناقشـــات تطرقـــت  المصريـــة، أن 
تنفيـــذ  فـــي  اإلســـراع  “أهميـــة  إلـــى 
مشـــروع خـــط األنابيـــب الرابط بين 
حقل )أفروديت( القبرصي بمحطتي 
اإلســـالة المصرية في إدكو ودمياط 
)شـــمال(، تمهيدا للتصدير لألســـواق 

األوروبية”.
وأضـــاف البيان أن “الجانبين ناقشـــا 
التبـــادل  معـــدلت  رفـــع  جهـــود 
بيـــن  والســـتثماري  التجـــاري 
القاهرة ونيقوسيا، بالشراكة 
مع القطاع الخاص ورجال 

األعمال من الجانبين”.

قمة مصرية قبرصية لتعزيز التعاون العسكري

عدن - وكاالت

ُقتـــل قائـــد عســـكري حكومـــي، أمس 
الســـبت، إثـــر تفجيـــر بعبـــوة ناســـفة 
اســـتهدف ســـيارته بمحافظـــة عـــدن 
جنـــوب اليمـــن، وفق مصدر عســـكري 

وشهود عيان.
آل  “جبهـــة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
عامـــر  للحكومـــة(  )تابعـــة  حميقـــان” 
الحميقاني، إن قائد “جبهة الحازمية” 
في محافظة البيضاء )وســـط( اللواء 
موســـى محســـن المشـــدلي، ُقتل في 
تفجير عبوة ناسفة استهدف سيارته 
بمديرية دار ســـعد في عدن، وأصيب 

عدد من مرافقيه.
وأضـــاف “ُيعـــد المشـــدلي مـــن رجال 
مؤسســـي  ومـــن  الســـلفيين،  الديـــن 
البيضـــاء،  فـــي  الشـــعبية  المقاومـــة 
وشارك في القتال ضد الحوثيين في 

أكثر من مكان”.

الحوثـــي  “مليشـــيا  أن  إلـــى  ولفـــت 
حاولت أكثر من مرة اســـتهدافه تارة 
عبـــر الطيران المســـّير أو زرع األلغام، 
إل أنـــه كان ينجـــو مـــن ذلـــك، قبل أن 

يلقى حتفه أمس بعدن”.
وأفـــاد بـــأن “المشـــدلي كان موجـــودا 
لزيـــارة  عـــدة  أيـــام  منـــذ  عـــدن  فـــي 
بعـــض جرحـــى المقاومـــة فـــي بعض 

إلـــى  إضافـــة  المدينـــة،  مستشـــفيات 
لقائـــه مع قيادة التحالـــف العربي في 

مقرها بالمدينة”.
وقـــال ســـكان محليـــون إن عـــدد من 
المواطنيـــن حاولوا إســـعاف الراحل، 
بمدينـــة  “الوالـــي”  مستشـــفى  إلـــى 
المنصـــورة، إل أنه فـــارق الحياة قبل 

وصوله للمستشفى.

عــدن بمحافظــة  ســيارته  اســتهدف  الهجــوم 
مقتل قائد عسكري يمني بتفجير عبوة ناسفة

تل أبيض - وكاالت

قال المتحدث باسم اللجنة المركزية في 
درعا المحامي عدنان المســـالمة، إن نظام 
األســـد انتهك وقف إطـــاق النار الذي تم 
التوصـــل إليـــه بوســـاطة روســـية فـــي 1 

سبتمبر الجاري.
األســـد  قـــوات  أن  المســـالمة  وأضـــاف 
والميليشـــيات اإليرانيـــة انتهكـــت وقـــف 
إطاق النار الساري منذ 3 أيام، من خال 
التقـــدم بمطالـــب جديدة مـــن أهالي حي 

درعا البلد.
ولفت إلى أن التفاق كان يقضي بإنشـــاء 
النظام 3 نقاط عســـكرية فـــي درعا البلد، 
إل أن األخيـــر أخـــل بهذا البنـــد من خال 

إنشاء 9 نقاط.
وأوضـــح أن الفرقـــة الرابعـــة فـــي قـــوات 
األسد مدعومة بالمليشيات اإليرانية تلح 
في طلبها بخصوص تفتيش كافة منازل 
الحي وتســـليم جميع األســـلحة الخفيفة، 

األمر الذي يرفضه األهالي.
وأكـــد أن المحادثـــات مـــع نظـــام األســـد 
دخلـــت فـــي طريق مســـدود بعـــد انتهاكه 
التفاق األخير، مـــا دفعهم لمطالبة قوات 
األسد وروســـيا بتوفير طريق آمن لنزوح 

األهالي نحو األردن أو تركيا.
بـــدوره قال أحد وجهاء درعا البلد )فضل 

عدم الكشف عن اسمه ألسباب أمنية(، إن 
األســـد يحـــاول النتقام مـــن أهالي الحي 
لرفضهم مســـرحية النتخابات الرئاســـية 

األخيرة )مايو 2021(.
وأضـــاف أن الحـــل الوحيـــد أمام الشـــعب 
للخـــاص مـــن انتقـــام األســـد هـــو النزوح 

الجماعي من الحي.

ســبتمبر  1 األربعــاء  روســية  بوســاطة  اتفــاق  عقــب 
المعارضة: دمشق تنتهك وقف إطالق النار بدرعا

طرابلس - وكاالت

أعلـــن عـــدد مـــن أهالـــي وســـكان 
منطقـــة الهال النفطي فـــي ليبيا، 
إيقاف التصديـــر والعمل بالموانئ 
النفطية، إلى حين تلبية مطالبهم.
جاء ذلك في بيان مصور، نشـــرته 
قنـــاة فبراير )محليـــة خاصة(، في 

وقت متأخر، أمس.
وقال األهالي “نعلن وقف تصدير النفط في الموانئ النفطية بالشـــركات الواقعة 

في الزويتينة والبريقة ورأس لنوف والسدرة”.
وأكـــد األهالي أنهم لن يســـمحوا بتصدير النفط “إلى حيـــن اتخاذ إجراءات إقالة 

مصطفى صنع هللا )رئيس مؤسسة النفط الليبية(” وفق البيان.
ومنطقة الهال النفطي تمتد من طبرق )شرق( حتى خليج السدرة )غرب(.

سياســـيا يواجـــه رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة، عبـــد الحميـــد الدبيبـــة، مع 
البرلمـــان، يـــوم الثاثاء المقبـــل، للمرة الثانية منذ توليه الســـلطة قبل نصف عام، 
جلســـة مساءلة، سيكون مطالبا فيها بالرد على أســـئلة النواب وانتقاداتهم حول 

عدد من الملفات التي تأخر حّلها وتنفيذها.
وســـتتمحور أبرز أســـئلة النواب حـــول ملفي الكهرباء وجائحـــة كورونا، وإخفاق 
الحكومـــة فـــي معالجتهمـــا من خال اســـتمرار انقطـــاع التيار الكهربائـــي وتزايد 

انتشار وباء كورونا وتأخر جلب التطعيمات.

سكان “الهالل النفطي” الليبي يعلنون إيقاف التصدير
اديس ابابا - أف ب

أعلنـــت الســـلطات اإلثيوبيـــة أمـــس 
وصول أكثر من 150 شاحنة محملة 
بمســـاعدات إنســـانية فـــي اليوميـــن 
تيغـــراي  منطقـــة  إلـــى  األخيريـــن 
اإلثيوبيـــة، إذ بـــات مليونا شـــخص، 
مهدديـــن  المتحـــدة  األمـــم  بحســـب 

بالمجاعة.
وقالـــت وزارة الســـام اإلثيوبيـــة إن الســـلطات اإلثيوبية بذلت منذ أســـبوع جهوًدا 

“لتنسيق وتسهيل نقل المساعدات اإلنسانية بشكل أفضل” إلى تيغراي. 
وأوضحت الوزارة في بيان نشـــرته على تويتر أن حوالي 500 شـــاحنة وصلت إلى 

تيغراي منذ أسبوع، بينها 152 في اليومين الماضيين.
وبحســـب التقديرات، يحتاج 5.2 مليون شـــخص أي 90 % من ســـكان تيغراي، إلى 

مساعدة عاجلة، بينهم 400 ألف شخص يواجهون ظروًفا قريبة من المجاعة.
حّذر القائم بأعمال منسق الشؤون اإلنسانية في تيغراي غرانت ليتي الخميس من 
أن الوضع “ســـيتفاقم بشـــكل مأســـاوي” ودعا جميع األطراف إلى الســـماح بتوصيل 

المساعدات “بهدف تجّنب هذه الكارثة الوشيكة”.
وأضـــاف أن ماييـــن األشـــخاص مهددين بالمجاعة بينهـــم 1.7 مليون في منطقتي 
عفـــر وأمهـــرة، مشـــيًرا إلـــى أن “مخـــازن المســـاعدات اإلنســـانية واألمـــوال النقدية 

والمحروقات منخفضة جًدا أو مستنفدة بالكامل”.

وصول 150 شاحنة مساعدات لالجئين اإلثيوبيين

تركيا: تحييد 7 من إرهابيي 
“بي كا كا” شمالي العراق

أمــس،  الــتــركــيــة،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
تحييد 7 من إرهابيي تنظيم “بي كا كا/ 

ك ج ك” شمالي العراق، بينهم قياديين.
ــوزارة اســتــمــرار كفاحها ضد  ــ ال وأكـــدت 
الفتة  كبيرين،  وإصـــرار  بحزم  اإلرهـــاب 
الــتــركــيــة  الــمــســلــحــة  ــوات  ــقــ ــ ال إلــــى أن 
للتنظيم  جــديــدة  قاسية  ضربة  وجهت 
الجوية  القوات  أن  وأضافت  اإلرهابي. 
إرهابيين   7 تحييد  من  تمكنت  التركية 
بينهم  ــارا،  غــ منطقة  فــي  التنظيم  مــن 

قياديون.

جانب من القصف على منازل بدرعا
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مارس”   30“ الفيشاوي  أحمد  لفيلم  المنتجة  الشركة  قررت 
عرض الفيلم في سبتمبر في المقبل بدور العرض السينمائية، 
والذي  على،  شخصية  بتقديم  الفيلم  في  الفيشاوي  ويقوم 
أوهاًما  فيعيش  والحقيقة،  الوهم  بين  الفصل  يستطيع  ال 

عصابة  يواجه  نفسه  الوقت  وفي  والعكس،  حقائق  أنها  على 
تحاول استغالل هذا التوّهم، األمر الذي يضعه على حافة الحقيقة 

واإلعدام. يجمع فيلم 30 مارس العديد من الفنانين منهم دينا الشربيني، أسماء أبو 
اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى.

بدأت النجمة منة شلبي تصوير مشاهدها األولى في فيلم 
“من أجل زيكو”، حيث تظهر في الفيلم بدور فتاة شعبية 
العديد من  القلعة، ويكون هناك  تسكن حارة في منطقة 
العزيز،  عبد  محمود  كريم  الفنان  وبين  بينها  المغامرات 

إطار  في  األحــداث  وتتوالى  المواقف  من  لكثير  وتتعرض 
بطولة منة شلبي،  زيكو”، من  أجل  “من  درامي مشوق. فيلم 

كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو 
وإسعاد يونس، وهناك ضيوف شرف.

تصوير  كواليس  عن  عبدو،  جيسي  اللبنانية،  الممثلة  كشفت 
اسم  ويحمل  حلقات،   10 من  يتألف  الذي  الجديد  مسلسلها 
“هروب”. وفاجأت عبدو جمهورها على “إنستغرام” بالكشف عن 
مها في المسلسل الذي يجري تصويره  اسم الشخصية التي ُتقِدّ

الذي  المسلسل  د شخصية “سمر” في  ُتجِسّ إنّها  لبنان، وقالت 
وإنتاج جمال سنان،  تأليف حنين عمر،  ُيخرجه محمد جمعة، ومن 

لتتضح مالمح  إطاللتها  تنسيق  بعد  جيسي صوراً  ونشرت  “إيغل فيلمز”.  مالك شركة 
شخصيتها، وعلَّقت قائلًة وهيدي “سمر” من كواليس مسلسل “هروب” ببيروت.

مسلسل هروبمن أجل زيكو30 مارس
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”Candyman“ شاهدت لكم: جديد السينما المحلية فيلم الرعب

ــر في  ــيـ ــاطـ يــتــم دومـــــا تــقــديــم األسـ
ــتــطــور وتــتــحــور  األفـــــــام، قــصــص ت
التي نشاهدها  لتتناسب مع األوقــات 
ــذه هــي أســــاس قــصــة فيلم  فــيــهــا، هـ
ــذي شــاهــدتــه، لكن  ــ ــذا األســـبـــوع ال هـ
والــذي  للسينما  البحرين  شــركــة  فــي 
 Candyman أو  “كانديمان”  بعنوان 
يواصل  الـــذي  الــجــديــد  الــرعــب  فيلم 
السفاح  روحية  بتكملة  الكاسيكية 
ظهر لنا في العام 1992 والذي يعرض 
حول العالم في جزء الرابع المثير من 

إخراج نيا داكوستا.
مــزج جميل  فــي  إبــداعــي يقدم  فيلم 
ــحــديــث، مــع تكريم  بــيــن الــقــديــم وال
لــــأســــطــــورة الــمــلــحــمــيــة الــمــثــيــرة 
أنتوني  الطفل  كبر  وفيه  والمخيفة، 
الذي تم خطفه في الفيلم األول منذ 
الجديد  الحزء  في  ويقدم  سنة،   30
المتين“  عبد  ”يحيى  االســمــر  النجم 
هادئ  حي  في  يقطن  والــذي  الرسام 
تملك  والتي  صديقته  مع  بشيكاجو 
مــرســم بــالــقــرب جــزئــيــا مــن مــشــروع 
جرت  حيث  السكني،  غرين  كابريني 

أحداث الفيلم األول لمن شاهده.
يبحث عن مواد جديدة  أنتوني  كان 

غرين  كابريني  زيارة  فيقرر  للوحاته، 
الملعونة وهو يحمل الكاميرا في يده. 
أنــه لم يسمع  ومــا نشاهده يــدل على 
عما  أو   ،Candyman عــن  قــبــل  مــن 

حدث له عندما كان رضيعًا.
إنه سيناريو مألوف يعن معاناة السود 
ــود، لــقــد شــاهــدت هــذا  ــ والـــمـــوت األسـ
الفيلم في عدة مراحل من حياتي، ثم 
مرة أخرى عندما كان عمري 16، كان 
المخيف!  طفولتي  فيلم  )كانديمان( 
وبعد مرور 20 عاما ومازلت أحب هذا 
مستقبا،  منه  المزيد  وأتمنى  الفيلم، 
فهذا الفيلم لم يخجل مما كان يجري 
فــي مــشــاريــع اإلســكــان فــي شيكاغو، 
الــى عالم  الــلــجــوء  لــك أســبــاب  يفتح 
األطــفــال  ــمــاذا  ول ــمــخــدرات،  وال الفقر 

ينضمون إلى العصابات أو المخدرات.
مثل  مثير  شيء  مشاهدة  الجيد  من 
احتضان  نواصل  وبينما  الفيلم،  هــذا 

المستقبل والكشف عن 
كيفية  حول  الحقائق 
مــعــامــلــة الــنــاس من 

األعـــراق  مختلف 
ــات،  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والـ
العمق  أحــبــبــت 
الفيلم،  في هذا 
ــر  ــ ــذكـ ــ لــــــكــــــن تـ

تــريــد  كـــنـــت  إذا 
مــــــشــــــاهــــــدة هـــــذا 

للحصول  فــقــط  الــفــيــلــم 
فيلم  كأي  الخوف  على 
رعب، فإنك لن تحصل 

أكثر  على  ستحصل  لكنك  ذلــك،  على 
من ذلك بكثير، فأحداث هذا الفيلم ال 
األفام  في  عِهدناه  عما  بتاتًا  تختلف 
 ،Candyman السابقة الشهيرة لفيلم  
في  اإلسكان  مشاريع  تعرضت  حيث 
فـــي شيكاغو  كــابــريــنــي جــريــن  حـــي 
للترهيب من خال قصة شبح شفهية 
عن قاتل خارق للطبيعة بخطاف بيده 
على  يتجرأون  من  استدعاه  وسهولة 
المرآة،  مــرات في  اسمه خمس  تكرار 
حينما  الجديد  العمل  أحــداث  وتــدور 
الظهور  تبدأ أسطورة كاندي مان في 
حيث  شيكاغو،  بأحياء  مــجــدًدا 
يجد فنان ُيدعى أنتوني رفقة 
أمــام  أنفسهما  حبيبته 
ســلــســلــة مـــن الــظــواهــر 
الـــخـــارقـــة والـــمـــروعـــة، 
ــي تـــضـــع حـــيـــاة  ــ ــتـ ــ والـ

الثنائي على المحك.
ــم الــــجــــديــــد  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
مــــــن إنــــــتــــــاج شـــركـــة 
بيكتشرز  يونيفرسال 
ــرض حـــالـــيـــا فــي  ــعــ ــ وي
ــن  ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ شــــــركــــــة ال

للسينما.

على مدار 5 سنوات، واصل  «
مهرجان الجونة السينمائي 

تمهيد الطريق لكل صناع 
األفالم الشغوفين بصناعة 
السينما، والمواهب الشابة 

الواعدة ومحبي السينما لمشاركة المهرجان ثقافته المتمثلة في 
تحويل األحالم والرؤى الفريدة إلى واقع ملموس.

انطلق مهرجان الجونة السينمائي كمشروع شغوف بالفن والثقافة  «
وبصناعة السينما بشكل أساسي. أصبحت كل دورة من دورات 

المهرجان محطة شخصية مهمة لعدد من صناع األفالم في 
المنطقة. 

هذا العام، نحتفل بمحطتنا الجديدة المتمثلة في مرور خمسة أعوام  «
على انطالق المهرجان، متمسكين بالتزامنا لتعزيز التواصل بين 

الثقافة وصناعة األفالم. نستلهم كل ما يحيط بنا من عمارة وطبيعة 
وُنكرم رواية القصص اإلنسانية بواسطة صناع األفالم من جميع أنحاء 

العالم.

االختيارات البصرية توضح تلك العالقة بين المكان والسينما  «
بواسطة إظهار المبادئ الرئيسة التي يتمحور حولها مهرجان الجونة 

السينمائي، بموقعه األخاذ على شواطئ البحر األحمر في مدينة 
الجونة، وبالطبع، سحر السينما.

الدورة الخامسة ستقام في الفترة ما بين 14 و22 أكتوبر 2021 في  «
مدينة الجونة.

يعــود الفنــان القديــر قحطان القحطاني من جديد للمشــاركة في 
أعمــال “األنيمشــين” بصوتــه مــن خــال المسلســل الجديــد “عالم 
حلوبــي الملــون” مــن إنتاج “بيبــي كاي” وإخراج إينــاس يعقوب 
ويشــارك بــه أيضــا الفنانــة ســناء يونــس الشــهيرة بتأديــة صوت 
شــخصية “ســنان” والفنانــة أالء البناء، وصادق العلــوي، وصالح 
عيســى، وســبيكة الشــحي ومجموعــة مــن األطفــال، وهندســة 
الصوت لخليل برو، وسيعرض المسلسل على قناة “ شاهد” قريبا.

ــق لـــلـــفـــنـــان قــحــطــان  ــبـ وقــــــد سـ
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــمــ ــ ــي ال ــانـ ــطـ ــحـ ــقـ الـ
األعمال الكارتونية التي قدمتها 
ــاس  ــن ــمــنــتــجــة إي ــمــخــرجــة وال ال
الحكايات”  “قنديل  مثل  يعقوب 
الــــذي حــقــق نــجــاحــا كــبــيــرا في 
ومسلسل  والثاني،  األول  جزئه 
“رجــــال حـــول الـــرســـول” والـــذي 
ــقــل قــصــص عــدد  ــن يــتــحــدث وي
عاصرت  التي  الشخصيات  مــن 
الـــرســـول ولـــم تــأخــذ حــقــهــا في 
ــك مــســلــســل  ــ ــذلـ ــ ــخ، وكـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ

العربي  الــرحــالــة  بــطــوطــة”  ــن  “ابـ
الــصــوت  يعتبر  حــيــث  الــشــهــيــر، 
أعمال  في  مهما  عنصرا  المتميز 
قحطان  ويمتلك  االنيميشن”   “
صوتا جهوريا، متميزا ناهيك عن 

النطق السليم للحروف العربية.
الفنان  يشارك  في سياق متصل 
قحطان أيضا في مسلسل “ كف 
ــذي ســيــبــدأ عــرضــه  ــ ودفـــــوف” ال
اليوم االحد 5 سبتمبرعلى شاشة 
شاهد”   “ ومنصة  ســي”  بــي  ام   “
من بطولة هدى حسين، واخراج 

كبير  الزعبي، وتمثيل عدد  منير 
ملك،  امثال عبدهللا  النجوم  من 
علي،  وشيماء  البريكي،  وخالد 
الــحــســاوي، وعبدهللا  وابــراهــيــم 
عبدهللا،ومنيرة  سويد،وابتسام 
ــم، وفــهــد  ــالـ ــسـ ــة الـ ــد،ودانـ ــمـ ــحـ مـ
الــصــالــح واخــــرون. وقــد تحدث 
قحطان في وقت سابق عن هذا 
إعجاب  ينال  أن  وتمنى  العمل 
ورضــــــى الـــمـــشـــاهـــد الــخــلــيــجــي 

والعربي، ألنه تجربة جديدة

عقد مؤخرا مسرح الصواري جمعيته 
كافة  استعراض  تم  حيث  العمومية، 
المواضيع، وبعدها تم انتخاب الهيئة 
ــمــكــونــة مــن:  اإلداريــــــة الــجــديــدة وال
الفنان  رئيسا،  العريبي  حسين  الفنان 
واألمين  للرئيس  نائبا  الصفار  محمد 
أمينا  الـــدرازي  عيسى  الفنان  المالي، 
لــلــســر، الــفــنــان مــحــمــد شــاهــيــن مدير 
الفنان  الـــدولـــي،  الـــصـــواري  مــهــرجــان 
محمد رضــوان رئيس لجنة األعضاء 

حسين  الفنان  الثقافية،  والــعــاقــات 
ــيـــس لــجــنــة الــتــشــبــيــك  ــي رئـ ــاعـ ــرفـ الـ
الصنديد  عيسى  الفنان  والــتــدريــب، 

رئيس لجنة الثقافة واإلعام.
وكان مسرح الصواري قد أصدر قبل 
أيام وبدعم خاص من قطاع الثقافة 
ــن كــتــاب”  ــنــســخــة االلــكــتــرونــيــة مـ ال
الــســرد..الــنــحــت ..الـــزمـــن..قـــراءة في 
تجربة عبدهللا السعداوي المسرحية” 

من إعداد حسام توفيق أبو إصبع.

قحطان القحطاني

حسين الرفاعي

بوستر العمل

حسين العريبي

قحطــان القحطانـــي فــــي “عالـــم حلوبــي الملــــون”

العريـبـــــــــي رئيـســـــا لـمــســـــــــرح الصـــواري

على  عباس  أسامة  الفنان  رد 
الـــمـــتـــداولـــة على  الــتــغــريــدة 
ــاب مــزيــف  ــسـ لـــســـانـــه مــــن حـ
على  مــازال  إنــه  تقول  والتي 
المشاركة  ويريد  الحياة  قيد 

في أعمال فنية.
ــة مــع  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــي مـ ــ ــ وقـــــــــال ف
ــلـــي فــي  ــيـــد عـ ــي سـ ــ ــامـ ــ اإلعـ
برنامج “حضرة المواطن”، إنه 
يرام،  ما  على  وصحته  بخير 
5 كم  مضيًفا “بجري كل يوم 

وقربت أدخل األولمبياد”.
وتابع عن التغريدة المتداولة: 
“أنا سمعت عنها ألن الحاجات 
لي  بــالــنــســبــة  دي  الـــجـــديـــدة 
بعرف  عنها  فــكــرة  معنديش 
فسمعت  أحـــفـــادي،  مــن  عنها 
إنـــي  قـــلـــت  إنـــــي  ــال  ــ ــق ــ ات إن 

ــا بــشــتــغــلــش وعــــــاوز شغل  مـ
حصلتش  مــا  دي  والــحــكــايــة 
ــرف  ــور أشــ ــ ــت ــ ــدك ــ خـــالـــص وال
بكفاءة  الــرد  عني  تولي  زكي 
جـــًدا” بحسب نجوم  شــديــدة 

اف ام.
وأوضح أنه اكتفى من العمل 
ــفـــن خــــال الــســنــوات  فـــي الـ
األخــيــرة، قــائــًا: “آخــر حاجة 
 2018 ــي  فــ كـــانـــت  عــمــلــتــهــا 
وقــررت إنــه كفاية وأنــا قاعد 
بــســتــمــتــع بــحــيــاتــي دلـــوقـــت 
حــوالــيــا  ــادي  ــفـ وأحـ وأوالدي 
الــلــي ما  الكتب  أقـــرأ  وبـــدأت 

كنتش قرأتها.
وأضـــاف أنــه لــن يــعــود للعمل 
يرى  معينة  بأعمال  إال  الفني 

أنها جديرة بأن يشارك فيها.

أسامة عباس:
قررت اعتزال الفن في 2018
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“الجونة 
السينمائي” 
يكشف عن 
بوستر دورته 
الخامسة



ذكــر مصــدر مقــرب مــن جمعية رجال األعمال البحرينية، التي يترأســها رجل األعمال، أحمــد عبدهللا بن هندي، أمس، 
أن هنــاك إقبــاال مــن الوســط التجاري و رجال األعمال للتســجيل والمشــاركة في الزيارة التي من المقــرر أن يقوم بها 
وفــد تجــاري بحرينــي إلــى تركيا في الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر المقبل؛ اســتجابة الى الدعــوة التي أطلقتها الجمعية 
لمــن يرغــب مــن منتســبيها في الزيارة، لكي يبادر بتســجيل اســمه واالطالع علــى البرنامج المعد لهــذه الزيارة، والتي 
ستشمل مدينة أسطنبول ومدنا أخرى غير معهودة للبحرينيين وهي سامسون وأماسية وجوروم ومرزيفون والتي 

تتمتع بمقومات صناعية وسياحية عظمى.

وأوضـــح المصـــدر الـــذي فضل عـــدم ذكر 
اســـمه، إذ إن ترتيبـــات الزيـــارة ال تـــزال 
فـــي مراحلها األولـــى، أن هنـــاك وفدا من 
قطاع الذهـــب البحريني، برئاســـة محمد 
ساجد، سيشـــارك في معرض مجوهرات 
الوفـــد  زيـــارة  مـــع  بالتزامـــن  أســـطنبول، 
تتـــم  أن  متوقعـــا  البحرينـــي،  التجـــاري 
تفاهمـــات واتفاقـــات فـــي قطـــاع الذهب 
واألحجار الكريمة، عالوة على استكشاف 
الفرص والتشـــبيك بين أصحاب األعمال 
البحرينييـــن والجانـــب التركـــي؛ من أجل 
تعميـــق العالقـــات االقتصاديـــة والثنائية 

المشتركة.
األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  رئيـــس  وكان 
البحرينية، أحمـــد عبدهللا بن هندي، أفاد 
أن الهـــدف مـــن زيـــارة الوفـــد البحرينـــي 
لتركيـــا هو تعزيز وتنميـــة روابط التعاون 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  االقتصـــادي 
الكثيـــر  وبحـــث  التركيـــة  والجمهوريـــة 
مـــن الموضوعـــات االقتصاديـــة والفرص 
المشـــترك،  االهتمـــام  ذات  االســـتثمارية 
حيث ســـيتضمن برنامج الوفـــد التجاري 
أســـطنبول  معـــرض  زيـــارة  البحرينـــي 
للمجوهرات وإجراء لقـــاءات ثنائية؛ من 
أجـــل االنفتاح على الفرص االســـتثمارية 
الواعـــدة وتقويـــة الروابط بيـــن قطاعات 

األعمال واالستثمار في الجانبين.
وأضـــاف بن هندي “تأتي هذه الزيارة من 
أجل إعادة مّد جســـور التواصل المباشـــر 
أصحـــاب  بيـــن  والتشـــبيك  وااللتقـــاء 
األعمـــال البحرينييـــن مـــع نظرائهـــم فـــي 
الجانـــب التركي في فترة ما بعد كورونا؛ 
االقتصاديـــة  العالقـــات  تعميـــق  بهـــدف 

القائمة بين البلدين الصديقين”.
 وتتميـــز المـــدن المذكورة غيـــر المعهودة 
لرجـــال األعمـــال البحرينييـــن مـــن قبـــل 
أبرزهـــا  وســـياحية  صناعيـــة  بمقومـــات 
فـــي قطـــاع األجهـــزة الطبيـــة واألقمشـــة 
والمـــواد الغذائيـــة ومواد البنـــاء والرخام 

واألجهـــزة  الغيـــار  وقطـــع  واألرضيـــات 
الكهربائيـــة واألدوات المنزليـــة باإلضافة 
واألحجـــار  المجوهـــرات  قطـــاع  إلـــى 
الكريمـــة، حيث توجد فـــي مصفاة كبرى 

للذهب. 
يذكر أن هذه الزيارة ليســـت األولى لوفد 
مـــن جمعيـــة رجـــال األعمـــال البحرينيـــة 
إلـــى المدن التركيـــة، ففـــي أكتوبر 2019 
زار وفـــد تجـــاري بحرينـــي كل من مدينة 

أسطنبول وماالتيا وإالزي.

 414 مليون دوالر التبادل التجاري 
بين البلدين 2020 

أن  المتاحـــة،  اإلحصـــاءات  تشـــير 
التبـــادل التجـــاري بيـــن مملكـــة البحريـــن 
والجمهوريـــة التركيـــة تراجع بنســـبة  13 
% في 2020؛ جـــراء جائحة كورونا، كما 
انخفض أيضًا في العام 2019 بنســـبة 19 
%، وذلك انحرافًا عن مسلســـل النمو في 
التبـــادل التجـــاري الذي اســـتمر لســـنوات 

طويلة والذي بلغ ذروته في 2018.
وكشـــفت إحصـــاءات محلية رســـمية أن 
حجم التبـــادل التجاري مـــع تركيا تراجع 
فـــي العـــام 2020 إلى 414 مليـــون دينار، 
فـــي  دوالر  مليـــون   472 بنحـــو  مقارنـــة 
فـــي  دوالر  مليـــون   580 ونحـــو   ،2019

2018، و536 مليون دوالر في 2017.
وتراجعت عمليات الصادرات والواردات 
التـــي يقـــوم بهـــا القطـــاع فـــي البلديـــن، 
حيث انخفضت واردات شـــركات القطاع 
الخـــاص البحرينـــي من تركيـــا 22 % إلى 
مقارنـــة   ،2020 فـــي  دوالر  مليـــون   219
 2019 فـــي  دوالر  مليـــون   281 بنحـــو 
وبانخفـــاض 16 % عـــن العام 2018 التي 
بلغـــت فيـــه الـــواردات ذروتهـــا عنـــد 336 

مليون دوالر.
أمـــا صـــادرات شـــركات القطـــاع الخـــاص 
إلـــى تركيـــا، فبلغت فـــي 2020 نحو 194 
 190 نحـــو   2019 وفـــي  دوالر،  مليـــون 

 244 نحـــو   2018 وفـــي  دوالر،  مليـــون 
مليـــون دوالر، ونحـــو 252 مليـــون دوالر 

في 2017.
وأغلب صـــادرات البحرين إلى تركيا هي 
سلع إنتاجية ومواد خام لتشغيل المصانع 
التركيا التي تعيد إنتاج المادة الخام في 
صناعـــة ســـلع اســـتهالكية بقيمـــة مضافة 
عاليـــة، حيـــث بلغـــت صـــادرات األلمنيوم 
الخـــام نحـــو 178 مليـــون دوالر وتشـــكل 
نحـــو 91.37 % مـــن إجمالـــي الصادرات، 
تليهـــا مادة “كونـــدوم اصطناعـــي” بقيمة 

2.9 مليون دوالر.
أمـــا واردات البحرين من تركيـــا غالبيتها 
العظمـــى ســـلع اســـتهالكية، حيث جاءت 
واردات السجائر في المرتبة األول بنحو 
34 مليـــون دوالر وتعادل نحو 15.40 % 
مـــن إجمالـــي الـــواردات من تركيـــا، وفي 
المرتبـــة الثانية بيض المائدة بيقيمة تبلغ 
نحـــو 6.5 مليون دوالر، تليها أجزاء آالت 
وتجهيـــزات المختبـــرات وأجهزة معالجة 
المـــواد، ثم احجار نصب وبناء من رخام، 

وترافرتين واالبستر “مرمر”.
وُأسس مجلس األعمال التركي البحريني 
بموجـــب اتفاقيـــة وقعهـــا اتحـــاد الغـــرف 
التجـــارة  وغرفـــة  التركيـــة  والبورصـــات 
زيـــارة  خـــالل  البحرينيـــة،  والصناعـــة 
أجراها رئيـــس مجلس الوزراء البحريني 

ألسطنبول، في فبراير 2006.
وســـبق أن وقـــع البلـــدان اتفاقـــات تعاون 
مهمـــة، حيـــن قـــام عاهـــل البـــالد حضـــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة بزيـــارة إلى أنقرة، في أغســـطس 
2016، إضافـــة إلى زيـــارات من الجانبين 

من قبل مسؤولين أتراك وبحرينيين.
وبالعودة إلى الزيارة المرتقبة في أكتوبر 
المقبل، فقد أفادت جمعية رجال األعمال 
إلـــى  الزيـــارة  أن  منتســـبيها  البحرينيـــة، 
تركيـــا تأتي اســـتجابة لدعـــوة تلقتها من 
وكالـــة تنميـــة وســـط البحـــر األســـود في 

الجمهوريـــة التركية وبدعـــم وتعاون من 
الســـفارة التركية في البحرين للمشـــاركة 
أوال فـــي معـــرض مجوهـــرات أســـطنبول 
 ،2021 أكتوبـــر   -10  7 مـــن  الفتـــرة  فـــي 
واجتمـــاع مجلس العالقـــات االقتصادية 
ثـــم  أســـطنبول  التركي)فـــي  الخارجيـــة 
اجتماعـــات أعمال فـــي ثالث مدن بإقليم 
البحـــر األســـود التركي )وهي سامســـون، 
أماســـية وجـــوروم( والتـــي ســـتعقد بيـــن 
الجمعيـــة  وأوضحـــت  أكتوبـــر.   14  10-
أن تكاليـــف اإلقامة، الوجبـــات وترتيبات 

االجتماعـــات مدفوعـــة مـــن قبـــل وكالـــة 
تنميـــة وســـط البحـــر األســـود فـــي المدن 

الثالث المذكورة.
وأهابـــت الجمعيـــة بأعضاء الوفـــد الزائر 
فـــي  بـــأن يأخـــذوا احتياطاتهـــم  لتركيـــا 
الدوليـــة  الرحـــالت  تكاليـــف  ترتيـــب 

فـــي  مصروفاتهـــم  وكذلـــك  والمحليـــة 
أســـطنبول بمـــا في ذلـــك نفقـــات الفندق. 
وأوضحـــت الجمعيـــة أنهـــا حصلـــت على 
عروض بتخفيضات خاصة من الخطوط 
التركيـــة للوفـــد بشـــأن الرحـــالت الدولية 

والداخلية في الزيارة.
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وفد من قطاع الذهب 
برئاسة محمد ساجد 

سيشارك بمعرض 
مجوهرات أسطنبول

“البالد” تنشر أجندة 
رحلة الجمعية المقررة 

بعد شهر

13 % انخفاض 
التبادل التجاري 

بين البحرين وتركيا 
2020 جراء الجائحة

المحرر االقتصادي

ارتفع على أساس سنوي بـ 33.7 % لتأتي المملكة ثانية خليجيا

التبادل التجاري بين البحرين والسعودية بالنصف األول

حلت مملكة البحرين في المرتبة الثانية في التبادالت التجارية البينية 
للمملكــة العربيــة الســعودية مع دول مجلــس التعــاون الخليجي، وذلك 
بقيمــة 15.62 مليــار ريــال )4.16 مليــار دوالر(، بعــد أن ارتفعــت علــى 
أســاس ســنوي بنســبة 33.7 %، ثــم ُعمان والكويت بتبــادل قيمته 4.87 
مليــار ريــال) 1.3 مليار دوالر( و4.26 مليار ريال )1.14 مليار دوالر( على 
الترتيب، فيما بلغت 169.6 مليون ريال )45.23 مليون دوالر( مع قطر.

وسجلت السعودية فائضًا بالميزان 
البحريـــن  مـــن  كل  مـــع  التجـــاري 
والكويت خـــالل النصف األول من 

العـــام 2021 بقيمة 7.9 مليار ريال 
)2.1 مليـــار دوالر( و2.3 مليار ريال 
)614 مليـــون دوالر( علـــى التوالي، 

بزيـــادة ســـنوية 39.7 % و4.3 % 
على الترتيب.

العربيـــة  اإلمـــارات  واقتنصـــت 
المتحدة أكثر من 67 % من مجمل 
تجارة الســـعودية مع دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي خـــالل النصف 
األول من العام 2021، وذلك بواقع 
50.66 مليـــار ريـــال )13.51 مليـــار 
دوالر(، مسجلة زيادة تجاوزت 50 

% على أساس سنوي.

وأظهرت إحصائية تستند لبيانات 
الهيئة العامة لإلحصاء بالسعودية، 
أن التجارة السلعية البينية للمملكة 
العربية السعودية سجلت مع دول 
مجلس التعـــاون الخليجي ارتفاعًا 
النصـــف  خـــالل   %  39.4 بنحـــو 
األول من العام 2021 على أســـاس 
 21.34 قيمتهـــا  وبزيـــادة  ســـنوي، 
مليار ريـــال )5.69 مليار دوالر( عن 

الفترة المماثلة من العام الماضي.

الرياض - مباشر

دمشق - أف ب

سوريا توافق على إمرار الغاز 
والطاقة للبنان عبر أراضيها

لبنان  “طلب”  بـ  أمــس  دمشق  رحبت 
من  الكهربائية  والطاقة  الغاز  إمرار 
وأبدت  أراضيها  عبر  واألردن  مصر 
من  للتخفيف  “لتلبيته”  اســتــعــدادًا 
وطأة أزمة طاقة يعانيها لبنان منذ 
ــارة لوفد  ــ زي أشــهــر وذلـــك فــي أول 
وزاري لبناني رفيع المستوى لسوريا 
عشر  قبل  فيها  ــنــزاع  ال ــدالع  انـ منذ 

سنوات.

رجال األعمال البحرينيون يستكشفون الفرص بمدن تركية غير معهودة
ــة عظمى ــي ــاح ــي ــة وس ــي ــاع ــن ــات ص ــوم ــق ــم ب تــتــمــتــع  ــون  ــفـ ــرزيـ ــة وجـــــــوروم ومـ ــيـ ــاسـ ســـامـــســـون وأمـ
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4.16
دوالر مليــار 

أحمد عبدالله بن هندي

صادق ديواني... ذاع صيته 
بمجموعة “الجزيرة”

لمــع اســمه فــي مجــال تجارة األغذيــة في مملكة البحريــن، كان عضًوا في مجلــس إدارة مجموعة الجزيرة، 
وكذلــك عضــًوا فــي مجالــس إدارات المجموعــة، شــركة ديوانــي للتوزيــع، وشــركة العاصمة للســفريات، إنه 

المرحوم رجل األعمال البحريني صادق ديواني.

عـــن  رحـــل  الـــذي  ديوانـــي  يعتبـــر 
 ،2020 مـــارس   12 فـــي  عالمنـــا 
روتـــاري  لنـــادي  المؤسســـين  مـــن 
الصداقـــة  وجمعيـــة  الســـلمانية 

البحرينية البنغالديشية.
ومجموعـــة “الجزيـــرة” تعمـــل فـــي 
ســـبيل  علـــى  مختلفـــة،  مجـــاالت 
المثـــال: ملكيـــة وتشـــغيل محالت 
المقاهـــي،  ماركـــت،  الســـوبر 
الســـفر،  ووكاالت  والمطاعـــم، 
مـــن  واالكسســـوارات  والمالبـــس 

التوزيـــع  بالتجزئـــة؛  البيـــع  منافـــذ 
العام للمواد الغذائية والمشـــروبات 
غيـــر الكحوليـــة، منتجـــات العناية 
الحيوانـــات  وأغذيـــة  الشـــخصية، 

األليفة وآالت القهوة.
صناعـــة  فـــي  المجموعـــة  وتعمـــل 
األغذيـــة منـــذ أكثـــر منـــذ 5 عقـــود، 
وتمتلـــك فـــروع أســـواق الجزيرة، 
كمـــا أنها المـــوزع الحصـــري للعديد 
الرائـــدة  التجاريـــة  العالمـــات  مـــن 

عالمًيا.

ويعود تاريخ تأسيس مجموعة 
العـــام  إلـــى  القابضـــة  الجزيـــرة 
1965 عندما أســـس والده رجل 
األعمـــال الراحـــل خليل مرتضى 
دوانـــي، شـــركة لتجـــارة المـــواد 
المنامـــة  ســـوق  فـــي  الغذائيـــة 
المجموعـــة  وكانـــت  القديـــم.  

المملكـــة  مـــن  البضائـــع  تســـتورد 
والدنمـــارك  وهولنـــدا  المتحـــدة 
تلـــك  بيـــع  وتـــم  والهنـــد وغيرهـــا، 
البضائع وتوزيعها في جميع أنحاء 

البحريـــن، كما تم إعـــادة تصديرها 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  إلـــى 
والكويت وقطر واإلمارات العربية 
المتحدة وســـلطنة عمـــان. وتمتلك 
لبـــرادات  متجـــًرا   13 المجموعـــة 

أنحـــاء  جميـــع  فـــي  “الجزيـــرة” 
البحريـــن، فـــي كل مـــن: العدليـــة، 
البديـــع، بوقـــوة، الجســـرة، الجفير، 
الهملـــة، الرفـــاع، الحـــورة، الجنبية، 

السهلة، الكرنة، المنامة والزنج.

من مؤسسي 
“روتاري 

السلمانية” 
و”الصداقة 

البحرينية 
البنغالديشية”

أمل الحامد



اســتقبل رئيــس مجلــس أمنــاء كليــة البحريــن التقنيــة “بوليتكنــك البحريــن” 
وائل المبارك، الطالب عبدهللا أحمد عيســى ) طالب إدارة اعمال - بوليتكنك 
البحريــن(، الــذي شــارك فــي ســباق 100 متر ســباحة )فراشــة( مع وفــد مملكة 
البحريــن ضمــن منافســات دورة األلعــاب األولمبيــة “أولمبياد طوكيــو 2020”، 
وذلــك بحضــور القائــم بأعمــال الرئيــس التنفيــذي لبوليتكنــك البحريــن ريــم 
البوعينين، ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد والجودة الشيخ علي بن 

عبدالرحمن آل خليفة.

وفـــي بداية اللقـــاء، رحـــب رئيس مجلس 
األمنـــاء بالطالـــب وهنـــأه علـــى المشـــاركة 
في أكبر محفل رياضـــي عالمي، واعتزازه 
بهذه المشـــاركة في مثل هذه المســـابقات 

للمملكـــة،  المشـــرف  والتمثيـــل  العالميـــة 
مـــن  بتوجيهـــات  الكليـــة  دعـــم  مؤكـــًدا 
الحكومة الموقرة برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 

للشـــباب وطلبـــة الجامعـــة للمشـــاركة فـــي 
الفعاليات الرياضية والثقافية الدولية.

وأشـــاد رئيس مجلس األمناء في السياق 
ذاتـــه بجهـــود المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة برئاســـة ممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، وجهود 
اللجنة األولمبية البحرينية برئاسة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

مـــن جانبـــه، أعـــرب الطالـــب عـــن شـــكره 
وتقديره لرئيس مجلـــس األمناء واإلدارة 
دعمهـــم  علـــى  الكليـــة  فـــي  التنفيذيـــة 
وتحفيزهـــم واعتزازهـــم بهـــذه المشـــاركة 
األولمبيـــة بعدمـــا تـــم ترشـــيحه مـــن قبـــل 
للســـباحة،  والبحرينـــي  الدولـــي  االتحـــاد 
الجهـــود  بـــذل  فـــي  باالســـتمرار  واعـــًدا 
والعطاء ســـواء على المســـتوى األكاديمي 
ودراســـته فـــي الكليـــة، أو على المســـتوى 
الرياضـــي في تمثيل المملكة في المحافل 

الدولية.

”2020 طـــــــوكـــــــيـــــــو  “أولـــــــــمـــــــــبـــــــــيـــــــــاد  فـــــــــــي  مـــــــشـــــــاركـــــــتـــــــه  بـــــــعـــــــد 
رئيــس “أمنـــاء بوليتكنـــك” يستقبـــل الطالـــب عبداهلل عيســى

اتفاقية تعاون بين منصة “إيجلوز” و ”سداد”
 ،)Eglooz( إيجلـــوز  منصـــة  وقعـــت 
المنصـــة البحرينيـــة األولـــى للتقنيـــات 
العقاريـــة، اتفاقيـــة تعـــاون مشـــترك مع 
ســـداد؛ لتمكين المؤجرين من تحصيل 
اإليجارات العقارية السكنية والتجارية 

أونالين بكل سهولة.
وبهذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة 
منصـــة إيجلـــوز، زكريـــا أحمـــد هجرس 
لجهـــود  نتـــاج  االتفاقيـــة  هـــذه  “تأتـــي 
إيجلـــوز وشـــركة  بيـــن منصـــة  مثمـــرة 
ســـداد؛ بهدف دعـــم االبتـــكار والتحول 
الرقمـــي فـــي القطـــاع العقـــاري، حيـــث 
مـــا ســـتزيح هـــذه الخدمة العـــبء عن 
كاهـــل العقارييـــن وتســـاهم فـــي تقليل 

المصروفات والجهد والوقت مع ضمان 
تقديـــم خدمـــات ذات جـــودة وفعاليـــة 

للعمالء”.
وعبـــر هجـــرس عـــن ســـعادته بتوقيـــع 
االتفاقيـــة، والتـــي تأتـــي انســـجاًما مـــع 
توجـــه المنصـــة االســـتراتيجي بالعمـــل 
مـــع الجهـــات المختلفـــة والتركيـــز على 
المبـــادرات الوطنيـــة التي تلبـــي الرؤية 
االقتصاديـــة للمملكـــة، وتدعـــم الخطـــة 

الوطنية للقطاع العقاري.
ومـــن جانبه، قـــال عضو مجلـــس إدارة 
ســـداد البحرين، محمد رفعت الكاشـــف 
توثيـــق  إلـــى  االتفاقيـــة  هـــذه  “تهـــدف 
أطـــر التعاون بيـــن ســـداد وإيجلوز في 

المجـــال التقنـــي وفي مجـــاالت تطوير 
خدمات المدفوعات اإللكترونية، حيث 
تم تطوير آلية خدمة الدفع اإللكتروني 
التـــي يحتاجها القطاع العقـــاري، فضاًل 
المالـــي  التحويـــل  دعـــم عمليـــات  عـــن 

واآللية المتبعة الســـتيفاء مســـتحقات 
الفواتير بصورة إلكترونية”.

مـــن جانبـــه، قـــال المؤســـس والرئيـــس 
عصـــام  إيجلـــوز،  لمنصـــة  التنفيـــذي 
القراضي “شراكتنا مع سداد تأتي ضمن 
الماليـــة  التقنيـــات  لتوظيـــف  أهدافنـــا 
والعقارية وإبتـــكار حلول رقمية تخدم 
المتعاملين في القطاع العقاري، وتوفر 
لهم تجربة عمالء أفضل وأيســـر، فهذه 
االتفاقية ستســـهم فـــي تحفيز التحول 
في دفـــع اإليجارات العقارية الى الدفع 

اإللكتروني بصورة كبيرة”.
يذكـــر أن منصـــة Eglooz تقدم مفهوًما 
العقاريـــة،  التكنولوجيـــا  فـــي  مبتكـــًرا 

إلدارة  وســـهلة  آمنـــة  منصـــة  توفـــر  إذ 
العقـــارات وتحصيـــل اإليجـــارات عبـــر 
لوحـــة التحكـــم الذكية ودفتـــر اإليجار 
الرقمي، ومـــن خدماتها إصدار الفواتير 
المباشـــر  المالـــي  الدفـــع  االلكترونيـــة، 
االلكترونيـــة،  األرصـــدة  الكترونًيـــا، 
العـــرض والتســـويق الرقمـــي للعقارات، 

التواصـــل  وســـائل  فـــي  المشـــاركة 
بيـــن  الفـــوري  التواصـــل  االجتماعـــي، 
مدير العقار والمســـتأجر، إدارة الصيانة 
ومتابعتهـــا، إرســـال اإلشـــعارات، توقيع 
عقود اإليجـــار الكترونيا، تجديد عقود 
التذكيـــرات،  تســـجيل  آليـــا،  اإليجـــار 

واستخراج التقارير واإلحصاءات.

لدعم االبتكار 
والتحول الرقمي 

في القطاع 
العقاري
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلن برنامج ســتاندرد تشــارترد للمرأة والتكنولوجيا في البحرين، 
الذي يقام بالشــراكة بين بنك ســتاندرد تشــارترد والمجلس األعلى 
للمــرأة وخليــج البحريــن للتكنولوجيــا الماليــة، مؤخــًرا عــن أســماء 

الفرق الخمسة الفائزة في البرنامج.

وقـــد قامـــت الفـــرق العشـــرة األولى 
مـــن  أعمـــال  رائـــدات  مـــن  المكونـــة 
خـــالل  حلولهـــن  بتقديـــم  البحريـــن 
يـــوم العـــرض التجريبي الـــذي أقيم 
أغســـطس  شـــهر  مـــن   29 الــــ  فـــي 
علـــى  الضـــوء  مســـلطين  الماضـــي، 
الصحـــة،  منهـــا  متعـــددة،  مجـــاالٍت 
وتكنولوجيا المنـــاخ وغيرها. عالوًة 
علـــى ذلـــك، شـــاركت الفرق العشـــرة 
فـــي فتـــرة حضانـــة لألعمـــال مدتهـــا 
ثمانيـــة أســـابيع قبـــل يـــوم العـــرض 
التوجيـــه  تلقـــوا  حيـــث  التجريبـــي، 
واإلرشـــاد من فريـــق خليج البحرين 
مـــن  وعـــدد  الماليـــة  للتكنولوجيـــا 
الخبراء المتخصصيـــن في المملكة. 
كما شـــاركت الشـــركات الناشـــئة في 
ورش عمـــل ركـــزت علـــى الجوانـــب 
الحاســـمة لبناء وتنمية شركة ناشئة 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا وجلســـات 

العـــروض  علـــى  خاصـــة  تدريـــب 
اســـتمرت  لمشـــاريعهم  التقديميـــة 
حتـــى يـــوم العـــرض التجريبـــي في 
نهاية البرنامج. يشـــار إلى أنه قد تم 
تســـليم جوائـــز نقديـــة مجموعها 50 
ألـــف دوالر أميركـــي للفـــرق الخمس 
بالتســـاوي كدعـــٍم  الفائـــزة، موزعـــة 
من أجـــل مواصلة تطوير شـــركاتهم 
الناشئة. باإلضافة إلى ذلك، ستتلقى 
الفرق الخمســـة فترة حضانة أعمال 
فـــي خليـــج البحريـــن للتكنولوجيـــا 
مـــع  أشـــهر،  ثالثـــة  لمـــدة  الماليـــة 
تمكينهم مـــن الوصول إلى مســـاحة 

العمل المشتركة والمرافق األخرى.
وقـــد تم الكشـــف مؤخًرا عن أســـماء 
وهـــم  البرنامـــج،  فـــي  الفائزيـــن 
 Trillion Tree(و  ،)Maximize(
 ،)PawArabia(و  ،)Fund - TTF

.)Alrawi(و )YattaSports(و

إعالن الفائزين ببرنامج “ستاندرد 
تشارترد للمرأة والتكنولوجيا”

منصة تسمح لموظفي الشركات بصرف جزء من رواتبهم مقدما

“الخليجي التجاري” يوقع مذكرة تفاهم مع شركة “ريااليز”

أعلــن المصــرف الخليجي التجاري، اســتمراًرا لنهجه في تقديــم خدمات رقمية 
مبتكــرة لعمالئــه بمــا يتواكــب مع أهــداف إســتراتيجيته الجديدة، عــن توقيعه 
مذكــرة تفاهــم مع شــركة “ريااليز” ســيتم بموجبها توفير منصــة تتيح لموظفي 
عمالء المصرف من الشركات الحصول مقدًما على جزء من رواتبهم الشهرية.  

وســـيتمكن موظفو الشركات المنضمة 
المنصـــة مـــن طلـــب جـــزء مـــن  لهـــذه 
الراتب المستحق مقدًما مما سيساهم 
فـــي اإليفـــاء بالتزاماتهـــم المالية، وهو 
والئهـــم  تعزيـــز  علـــى  ســـينعكس  مـــا 
الوظيفـــي  واســـتقرارهم  المؤسســـي 
معدالتهـــم  علـــى  اإليجابـــي  والتأثيـــر 

اإلنتاجيه.  
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي 
للمصـــرف الخليجـــي التجاري، ســـطام 
اإلعـــالن  “يســـرنا  القصيبـــي  ســـليمان 
اإلســـتراتيجية  الشـــراكة  هـــذه  عـــن 
مـــع )ريااليـــز(، والتـــي تجســـد جهودنا 
الدءوبة النتقاء الخدمات والمنتجات 
التكنولوجيـــا  نطـــاق  فـــي  المتوفـــرة 
المالية بما يتناسب مع تطلعات عمالئنا 

الكـــرام فـــي قطـــاع الشـــركات؛ بهـــدف 
تعزيز تجربتهم المصرفية والمساهمة 
في تحقيق أهدافهم المؤسسية، حيث 
مـــن شـــأن هـــذه المنصـــة أن يكـــون لها 
انعكاسها على زيادة الكفاءة وتحسين 
األداء للمؤسســـات والموظفيـــن علـــى 
حد السواء، وسنواصل بدورنا التزامنا 
في طرح أحدث االبتكارات المصرفية 
والحلول الماليـــة الذكية لتقديم أرقى 
الشـــركات  مـــن  لعمالئنـــا  الخدمـــات 

واألفراد”. 
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة ريااليز خالد الشـــكراني “تعتبر 
هـــذه المنصة هي األولى من نوعها في 
المملكة والتي نسعد بتقديمها وبشكل 
حصري خالل الفترة الحالية بالشراكة 

التجـــاري،  الخليجـــي  المصـــرف  مـــع 
بســـهولة  المبتكـــرة  منصتنـــا  وتتميـــز 
وموظفيهـــم  للشـــركات  االســـتخدام 
دون أن يترتـــب على ذلـــك أي مخاطر 
مالية أو تأثير علـــى التدفقات النقدية 
علـــى الشـــركات المنضمـــة للمنصة، كما 
إنهـــا ســـهلة اإلدماج في هيـــكل األجور 
ونظـــام الرواتـــب، نحـــن متيقنـــون بأن 
تعزيـــز  فـــي  المنصـــة ستســـاهم  هـــذه 
العالقـــة بيـــن الموظفين والمؤسســـات 
نظـــًرا لما تقدمه من ميزة أصبحت من 
الحاجـــات الجوهريـــة لـــدى العديد من 
الموظفين مع تعدد االلتزامات المادية 

وتنوعهـــا وتبايـــن موعـــد اســـتحقاقها، 
وهـــو األمر الذي شـــجعنا علـــى تطوير 
مثل هذه المنصة التي ســـتغني الكثير 
من الموظفين للجوء لتمويالت مؤقتة 

لسداد التزاماتهم الضرورية”.  
ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد 
المصـــارف اإلســـالمية المتميزة والذي 
العمـــالء  تطلعـــات  لتحقيـــق  يســـعى 
مـــن خـــالل نمـــوذج مصرفي إســـالمي 
يقـــدم مجموعة شـــاملة مـــن الخدمات 
لألفـــراد  الجـــودة  عاليـــة  المصرفيـــة 
والشركات وفرًصا استثمارية متوافقة 

مع الشريعة اإلسالمية الغراء.

مت جمعية الهالل األحمر البحريني عددا من كوادرها المتطوعين حاليا  كرَّ
فــي الصفــوف األمامية بمواجهة جائحة كورونا فــي مطار البحرين الدولي 
الجديــد، وذلــك بالتعــاون مع شــركة “أنظمــة المختبرات” العاملــة في مجال 

توفير الحلول المختبرية في دول مجلس التعاون الخليجي. 

وقـــال رئيـــس لجنـــة اإلســـعافات األولية 
ومنســـق متطوعـــي الجمعيـــة فـــي مطار 
إن  القـــالف،  محمـــد  كاظـــم  البحريـــن، 
هـــذا التكريـــم يأتـــي فـــي إطـــار حـــرص 
الجمعيـــة الدائم على تشـــجيع منتســـبيها 
ومتطوعيها وتقديرا للجهود الطيبة التي 
يبذلونها في العمل التطوعي بشـــكل عام 

وفي مطار البحرين الدولي حاليا. 
وأضـــاف القـــالف فـــي تصريـــح لـــه علـــى 
هامـــش التكريم أنه مـــن دواعي االعتزاز 
رؤية متطوعي الهالل األحمر ينخرطون 

بالعمـــل في الصفـــوف األماميـــة للتصدي 
لجائحة كورونا وآللية االستعدادات التي 
تمكنهـــم مـــن تقديـــم المســـاندة والخدمة 
االجتماعية، وهذا يعطي رسالة حضارية 
من مملكة البحرين لجميع القادمين إليها 
عبر المطـــار، خاصة ضيـــوف المملكة من 

وفود رسمية وزوار وغيرهم. 
“أنظمـــة  شـــركة  مـــع  بالشـــراكة  ونـــوه 
المختبـــرات” ممثلـــًة بمديرهـــا العـــام زيد 
الموشكي في هذا التكريم، مؤكدا حرص 
تعزيـــز  البحرينـــي علـــى  الهـــالل األحمـــر 

أواصر العمل مع جميع الشركاء؛ من أجل 
االرتقـــاء بعمله في مجـــال العمل اإلغاثي 
الهـــالل  جمعيـــة  أن  يذكـــر  واإلنســـاني.  
األحمـــر البحرينـــي تعمـــل بالتنســـيق مـــع 
شـــركة مطار البحريـــن الدولي على رفده 
بنحـــو خمســـين متطوعـــا مـــن كوادرهـــا، 
فـــي مجـــال مراقبـــة الكاميـــرات الصحية 

لفحـــص القادميـــن القادميـــن إلـــى مملكة 
البحرين والمغادرين وإرشـــادهم لآلليات 
المتبعـــة إلجـــراء اختبـــارات كوفيـــد 19، 
وذلك في إطار مساهمة الجمعية الفاعلة 
في مجال دعم الجهود الوطنية للتصدي 
للجائحة، وتقديم مـــا يلزم من عون على 

مختلف األصعدة كجهة مساندة.

ــرات” ــ ــب ــ ــت ــ ــخ ــ ــم ــ ــة ال ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــة مــــــع شـــــركـــــة “أنـ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ بـ
الهالل األحمر البحريني يكرم متطوعيه بـ “المطار”
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حجز كنوز أثرية عراقية في النرويج
أعلنت الشرطة النرويجية الجمعة أنها صادرت نحو مئة 
إلى حقبة  تعود  باستردادها  العراق  يطالب  أثرية  قطعة 
جامعي  أحد  لدى  موجودة  وكانت  النهرين  بين  ما  بالد 

التحف.
“ما  المضبوطات تشمل  أن  بيان  الشرطة في  وأوضحت 
يعتقد أنه ألواح عليها كتابة مسمارية”، وهي ُتعتبر أقدم 
طرق الكتابة في العالم، إضافة إلى “قطع أثرية أخرى مما 
كان يعَرف ببالد ما بين النهرين، أي العراق اليوم  تعتبر 
مهمة للتراث الثقافي التاريخي العالمي”. وصودرت هذه 
القطع نتيجة تفتيش منزل جامع تحف في جنوب شرق 
اســتــرداد  مــوضــوع طلب  القطع  هــذه  الــنــرويــج. وتشكل 

قدمته السلطات العراقية إلى وزارة الثقافة النرويجية.
برس  فرانس  لوكالة  باش  ماريا  العامة  المدعية  وأكــدت 
“الــشــروع فــي إجـــراءات االســـتـــرداد”، لكنها أشـــارت إلى 
هذه  مــصــدر  بتحديد  خــبــراء  تكليف  أوال  “تتطلب  أنــهــا 
القطع وتأكيد كونها أصلية”، موضحًة أن “على السلطات 

العراقية إرفاق طلبها بالوثائق” الالزمة.
الطلب  على  اعــتــراضــًا  قــّدم  التحف  بــأن جامع  ــادت  وأفـ
ولم  به  المشتبه  صفة  له  ليس  أن  إلى  مشيرة  العراقي، 
كبيرا  اهتماما  اآلثــار  مهّربو  ويبدي  للتوقيف.  يتعرض 

بالعراق نظرا إلى تعاقب الحضارات القديمة على أرضه، 
آثــارا  والبابليون  واآلشــوريــون  السومريون  تــرك  حيث 

قّيمة.
يــدّر  ــار  اآلثـ تهريب  أن  عــراقــي  مــصــدر حكومي  وكــشــف 
العراق، حيث زاد  الشبكات اإلجرامية في  األمــوال على 
نفوذ الجماعات المسلحة، والبعض منها قريبة من إيران. 
على  سيطرته  خــالل  اإلســالمــيــة  ــة  ــدول ال تنظيم  وعــمــد 
مساحات شاسعة من األراضي العراقية بين عامي 2014 
و2017 إلى تدمير العشرات من الكنوز العائدة إلى ما قبل 
اإلسالم باستخدام جرافات أو فؤوس أو متفجرات، لكنه 

لجأ أيضا إلى تهريب اآلثار كمصدر تمويل.

ــة مـــشـــتـــريـــات  ــ ــن ــ ــب ــجــ ــ تــــــصــــــدرت ال
اإليــطــالــيــيــن، كــهــدايــا رمـــزيـــة خــالل 
في  السياحية  األماكن  إلى  رحالتهم 

الصيف الحالي.
من   1 من  أكثر  أن  بيانات  وأظــهــرت 
تذكارية  هدايا  اشتروا  إيطاليين  كل 
الــقــيــود  رغـــــم   ،2021 صـــيـــف  ــي  فــ
واإلجراءات الصحية المفروضة على 

االحتفاالت.
وليس من المدهش أن تتصدر الجبنة 
يجلبها  التي  التذكارية  الهدايا  قائمة 
ــازات، حتى  ــ اإليــطــالــيــون خــالل اإلجـ
وحتى  السالومي،  لحم  تخطت  أنها 
تحقيق  بحسب  الــزيــتــون،  زجــاجــات 

أجراه االتحاد الوطني للمزارعين.
ــالل اإلجــــــازات لــشــراء  مــع تــوجــه خـ
منتجات يمكنها أن تظل لفترة طويلة 
في المنزل، مثل بعض أنواع الطعام، 
الــمــئــة فقط  13 فــي  إلـــى أن  مــشــيــرا 
من اإليطاليين عــادوا دون شراء أي 

منتجات خالل إجازاتهم.

الجبنة متعة اإليطاليين 
في رحالتهم

يوضح رونالد بلوتكا وهو طبيب أسنان ببوسطن، والمدير التنفيذي لبرنامج طب 
األسنان في كلية ماريان كورت، أكثر األطعمة الضارة بأسنان األطفال هي الحلوى، 
أنه عندما  لبرنامج طب األسنان في كلية ماريان كورت،  التنفيذي  المدير  ويفسر 
كبيًرا  أن يسبب ضــرًرا  يمكن  للحمض  السريع  اإلنتاج  فإن  الحلوى،  األطفال  يأكل 

.eat this لسطح المينا، ما يؤدي إلى تسوس األسنان، وفقًا لـ
وعلى الرغم من أنها أفضل من الحلوى وتتمتع بعناصر غذائية مفيدة، إال أن الفواكه 
المجففة يمكن أن تلتصق بأسنان األطفال، ما يؤدي إلى تكوين البالك والتجاويف 
الالحقة. على مدى سنوات، ظهر السكر بوضوح كعامل مشترك في تطور تسوس 
األسنان وتسوسها، يشير الطبيب رونالد إلى أنه بعد مراجعة الدراسات التي أجريت 
التجاويف  باستمرار  ارتبط  النشا  أن  إلــى  توصل  العام:  هــذا  من  سابق  وقــت  في 
األسنان عند األطفال. ويوضح الطبيب رونالد أن رقائق البطاطس من بين األطعمة 
إلى  كبيرة  بسرعة  يتحلل  النشا  النشا، وهذا  أعلى مستوى من  التي تحتوي على 
سكر. ثم يأخذ هذا السكر المسار المعتاد له، وهو التسبب في إنتاج الحمض في فم 

الطفل، ما يؤدي إلى تدمير مينا األطفال.

ما األطعمة األسوأ ألسنان طفلك؟

النجمة الجميلة كريستين ستيوارت أثناء حضورها 
فيلم Spencer في مهرجان البندقية السينمائي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

البريطاني  ــبــوب  ال نــجــم  أعــلــن 
إلــتــون جــون عــن صـــدور ألبوم 
جــديــد الــشــهــر الــمــقــبــل بــعــنــوان 
 ”The Lockdown Sessions“
أعّده في فترة الحجر بالتعاون 

مع كوكبة من النجوم.
ويتّضمن األلبوم المزمع صدوره 
من  أغنية،   16 أكتوبر   22 فــي 
بينها 10 أغنيات جديدة تعاون 
في البعض منها مع فنانين مثل 
ناس  ولــيــل  وغــوريــالز  ليبا  دوا 
ونيكي  ســايــرس  ومايلي  اكــس 
ميناج وستيفي ووندر وستيفي 

نيكس.
وقال إلتون جون “آخر ما كنت 
أتوّقع فعله خالل تدابير الحجر 
هو إعــداد ألبوم، لكن مع توّسع 
مشاريع  راحــت  الــوبــاء،  انتشار 
متفّرقة تتبلور“. وأوضح “بعض 
عن  أجريت  التسجيل  جلسات 
لم  أمـــر  وهـــو  زووم،  عــبــر  بــعــد 

أعهده من ذي قبل”.

قــالــت مــســتــشــارة الــمــظــهــر األلــمــانــيــة 
عنوان  تمثل  الــراحــة  إن  هانز  مــاريــا 
الرجالية في خريف وشتاء  الموضة 
البدالت  تطل  حيث   ،2022  –  2021
والبلوفرات والمعاطف بقصة واسعة 
تتسم  مريحة  وخــامــات  وفضفاضة 
بطابع كاجوال. وأضافت هانز أن هذا 
للمعطف  كبيرا  رواجــا  الموسم يشهد 
Over�  ذي القصة األكبر من المقاس
حــزام  عــلــى  يشتمل  ــذي  ــ وال  ،sized
الرقبة  ذي  البلوفر  وكــذلــك  للوسط، 
هذا  يشهد  كما  المستديرة.  العالية 
للقطيفة  كــبــيــرا  انـــتـــشـــارا  الــمــوســم 
والـــتـــريـــكـــو والـــجـــلـــد االصــطــنــاعــي. 
الموضة  تتألق  األلــوان  إلى  وبالنسبة 
ــم بـــــاأللـــــوان الـــزاهـــيـــة  ــوسـ ــمـ هـــــذا الـ
بلون  واألصفر  كالبرتقالي  والمشرقة 
الكاري إلى جانب الدرجات الطبيعية 
وقد  والــجــمــلــي.  والــبــنــي  البيج  مثل 
أرقى  لخريف2021  المصّممون  أعــد 

أذواقهم في عالم األزياء الرجالية.

جديد إلتون جون الراحة ميزة عالم 
أزياء الرجال

ليلة  السعودية  العربية  المملكة  في  حفالً  عبدالوهاب  شيرين  المصرية  الفنانة  أحيت 
الخميس الماضي، وجذبت أنظار الجمهور، فور صعودها إلى خشبة المسرح، السيما أنها 

ظهرت بإطاللة الفتة، حيث ارتدت فستانًا أبيض ُيشبه فستان الزفاف.
وظهرت شيرين بصحبة ابنتيها وزوجها حسام حبيب في مقطع فيديو، قبل صعودها 
إلى خشبة المسرح، حيث حرصت على اصطحابهما معها الى السعودية، لتكونا بجانبها، 
السيما أنها بعيدة عن األضواء والحفالت منذ مدة طويلة. ووّجهت شيرين عبدالوهاب 
تحية إلى جمهورها السعودي في حفلها في جّدة، وقّدمت تهنئة خاصة لجمهور كرة 
القدم بعد فوز منتخب المملكة العربية السعودية على نظيره الفيتنامي بثالثة أهداف. 
وقالت شيرين لجمهورها أثناء الحفل: “3 أجوال، وشي حلو عليكم، عاش عاش عاش”... 
وأحيت  المستشفى  في  العالج  تتلقى  في مصر  المريضة  والدتها  تركت  أنها  وكشفت 
الجمهور  معها  وتفاعل  “نــســاي”  بأغنية  حفلها  افتتحت  شيرين  أن  الــى  ُيشار  حفلها. 

السعودي الذي أقبل على حضور حفلها مع االلتزام باإلجراءات االحترازية.

شيرين عبدالوهاب تخطف األنظار في السعودية

سيدة األعمال ايريس ابفيل عن بلوغها 100 عام: أشعر أني أصغر مراهقة في العالم

شهد  الماضي  أغسطس  شهر  إن  قبرص  في  الجوية  األرصـــاد  خبراء  قــال 
منذ  وذلــك  المتوسط،  شرقي  الواقعة  الجزيرة  في  الحرارة  درجــات  أعلى 
الجوية  إدارة األرصــاد  38 عاما. وقالت  الحرارة قبل  بدء تسجيل درجات 
في قبرص إن معدل ارتفاع درجات الحرارة بلغ الشهر الماضي 39،8 درجة 
القياسي السابق وهو 39،7 درجة مائوية، المسجل  الرقم  مئوية، متجاوزا 
من  الحرارة  لدرجات  مستوى  أعلى  متوسط  وكان   .2020 يوليو  في شهر 
شهر أغسطس في الفترة الممتدة من 1981 إلى 2010 هو 37 درجة مئوية. 
درجة   44،3 بلغت  فقد  الماضي،  الشهر  خالل  المسجلة  الحرارة  درجــة  أما 

مئوية وهي ثالث أعلى درجة تسجل في أغسطس منذ 1983.
وفي يوليو عانت قبرص مما سمتها السلطات أكبر حرائق غابات مدمرة منذ 
عقود، وقد تسببت في مقتل أربعة أشخاص، وحرق أكثر من 50 كيلومترا 

.euronews مربعا من الغابات والبساتين وتدمير عشرات المنازل بحسب
وكان مسؤولو األرصاد الجوية في الواليات المتحدة أعلنوا في وقت سابق، 
 142 البسيطة خالل  الحرارة على وجه  أن شهر يوليو شهد أعلى درجــات 

عاما من حفظ التسجيالت.

قبرص: أغسطس الماضي كان األعلى حرارة على اإلطالق

عدد  تخّطي  عــن  “يــوتــيــوب”  مــن  الموسيقي  الــبــّث  خــدمــة  على  الــقــائــمــون  كشف 
المشتركين فيها عتبة 50 مليونا، لتتفوق على سبوتيفاي وأمازون وأبل.

والنتائج القياسية الجديدة في عدد المشتركين بخدمة “يوتيوب ميوزك” تشير إلى 
النمو السريع لهذه المجموعة الطامحة لسّد الفجوة مع “سبوتيفاي”، األولى في هذا 

المجال. ويتقّدم على “يوتيوب ميوزك” كّل من “سبوتيفاي” 
الموسيقية  الخدمة  أن هذه  و”أبــل”، غير  و”أمـــازون” 

ــع، بــحــســب مــجــمــوعــة “مــيــديــا  ــتــوّس آخــــذة فــي ال
ريسيرتش” المتخصصة في هذه السوق.

وكــتــب مـــارك مــولــيــغــن الــمــحــّلــل لـــدى “ميديا 
ميوزك  “يوتيوب  إن  مــدّونــة  في  ريسيرتش” 
القطاع في  أداء الفتا في  من غوغل سّجلت 
الكثير  في  رواجــا  محققة  األخــيــرة،  السنوات 

من األسواق الناشئة وفي أوساط الفئات الشابة 
حول العالم”.

“يوتيوب ميوزك” على القمة بـ 50 مليون مشترك الفجر:  
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