
الشعلة إلدارة “الصحفيين”: “البلوغر” و“الفاشينستا” 
يحققون أرباحا أعلى من مداخيل المؤسسات اإلعالمية

أكد رئيس مجلس إدارة دار “البالد” للصحافة والنشر والتوزيع 
عبدالنبـــي الشـــعلة أهميـــة دور جمعيـــة الصحفيين فـــي تعزيز 
بيئة العمل الصحافي، ورفع منســـوب اإلعالن للصحف، معبرًا 
عن شـــكره لزيارات الجمعية للصحف المحلية، مؤكدا ضرورة 
وجود األصوات المصححة في الصحافة، لدعم قضايا الوطن 
والمواطنين بشـــكل مختلـــف ومميز. جاء ذلك لدى اســـتقبال 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة صبـــاح أمـــس، كالً من رئيـــس مجلس 
إدارة جمعية الصحفيين عيســـى الشـــايجي، وأعضاء مجلس 
اإلدارة عبدالرحمن المدفع، راشـــد الحمر، أحمد كريم، جاســـم 

اليوسف، والمدير التنفيذي للجمعية فواز سليمان.

وقـــال الشـــعلة: إننا على االســـتعداد التـــام ألخذ المبـــادرة في 
دعـــوة رؤســـاء مجالـــس إدارات الصحـــف ورؤســـاء التحرير، 
للنقـــاش والتباحث، ووضـــع قاعدة للتواصـــل لخدمة القطاع، 

آخذين في االعتبار موضوع “اإلعالن”.
وتابع: هناك حاجة إلعادة النظر في الســـوق اإلعالنية، وكيف 
نســـتطيع أن نتنافس بها، ويمكن أن نستشـــهد بشـــركات كبرى 
يقـــف خلـــف وجودهـــا شـــخص واحـــد، كفيـــس بـــوك وتويتـــر 
وغيرهـــا، فالواقـــع الجديـــد مختلف، وأشـــير أيضـــا إلى خروج 
ما يســـمى بـ “البلوغر” و ”الفاشينســـتا” الذيـــن يحققون بجهود 

فردية مبالغ أعلى من مداخيل مؤسسات إعالمية.
وقـــال “المطلوب هو أن نطور دور المؤسســـات اإلعالمية لكي 

تعتمد على نفسها”.

جاللة الملك: العالقات مع واشنطن 
قائمة على الثقة واالحترام المتبادل

أكـــد ولي العهد نائـــب القائد األعلى رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة أن قوة 
دفـــاع البحرين قدمت عبر تاريخها صورة 
ســـبيل  فـــي  والبـــذل  للتضحيـــة  مشـــرفة 

الوطن.
جـــاء ذلك لدى زيارة ســـموه أمس لقاعدة 
ســـموه  التقـــى  حيـــث  الجويـــة،  عيســـى 
مـــن  اإلجـــالء  عمليـــات  فـــي  المشـــاركين 

أفغانستان.
وأكد ســـموه اعتزاز صاحب الجاللة عاهل 
البـــالد القائد األعلى بالجهود الكبيرة التي 
بذلهـــا المشـــاركون فـــي عمليـــات اإلجـــالء 
من أفغانســـتان، وكل من ساهم في نجاح 

المهمة.

جهود كبيرة للمشاركين في اإلجالء من أفغانستان
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: “الدفاع” قدمت صورة مشرفة للتضحية
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بايدن يشكر البحرين لجهودها اإلغاثية وإجالء المواطنين األميركيين والمدنيين األفغان 
المنامة - بنا

اســـتقبل عاهـــل البـــالد القائـــد األعلـــى 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، فـــي قصـــر الصخيـــر أمس، 
المتحـــدة  بالواليـــات  الدفـــاع  وزيـــر 
األميركية لويد أوستن؛ بمناسبة زيارته 
المملكـــة، حيـــث نقل إلى جاللته شـــكر 
وتقديـــر الرئيـــس األميركي جـــو بايدن 
علـــى دور البحريـــن المهـــم فـــي جهـــود 
اإلغاثـــة وعمليات األجـــالء للمواطنين 
األفغـــان،  والمدنييـــن  األميركييـــن 
واعتـــزازه وتقديره لعالقـــات الصداقة 

والتعاون الوثيقة بين البلدين.
بالعالقـــات  اعتـــزازه  جاللتـــه  وأكـــد 
البحرينيـــة - األميركيـــة والمبنيـــة على 
الثقـــة واالحتـــرام المتبـــادل والحـــرص 
المشـــترك على تطوير التعـــاون الثنائي 
البلديـــن  بيـــن  المســـتمر  والتنســـيق 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  الصديقيـــن 

معرًبـــا عـــن تقديـــر مملكـــة البحرين بما 
يجمعها بالواليـــات المتحدة األميركية 
ألكثـــر  تمتـــد  تاريخيـــة  عالقـــات  مـــن 
مـــن 120 عاًمـــا مـــن التعاون المشـــترك 
كشركاء وحلفاء، مؤكًدا جاللته حرص 
مملكـــة البحرين علـــى مواصلة اإلغاثة 

)02(اإلنسانية ألفغانستان وشعبها.

أصحاب مكاتب سياحية: من يختار األرخص ال يتوقع “VIP”توقيف 214 عسكريا بتركيا
تجددت االعتقاالت التي تقوم بها  «

السلطات التركية بحق أشخاص 
تتهمهم باالنتماء إلى رجل الدين 

التركي المقيم في الواليات 
المتحدة فتح الله غولن. وألقت 

السلطات التركية، أمس، القبض 
على 214 عسكريا في 41 والية.

أكد أصحاب مكاتب سفر وسياحة لـ “البالد” أن غالبية  «
المكاتب المسيرة للرحالت الجماعية السياحية في البحرين 

هي شركات عريقة ولها مجال واسع في القطاع، وتمثل 
البحرين خير تمثيل، رافضين اتهامهم باستغالل الزبائن، 

مشيرين إلى أن من يختار السعر األرخص ال يتوقع خدمات 
)VIP(. وكانت النائب معصومة عبدالرحيم قد نشرت فيديو 

بعنوان “المسافر بين المصداقية واالستغالل”
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لرســـالتها  تأديتهـــا  إطـــار  فـــي 
أعلنـــت  والوطنيـــة،  اإلعالميـــة 
صحيفة “البالد” إطالق مشروع 
كخدمـــة  الخمســـين”  “نـــادي 
للترويج والتســـويق للشـــركات 
تأسيســـها  علـــى  مضـــى  التـــي 
50 عامـــًا فأكثـــر، بهـــدف تعزيز 
التواصـــل فيمـــا بينهـــا، وزيـــادة 
حجم مساهماتها في االقتصاد 

الوطني.
بإطـــالق  الصحيفـــة  وتعتـــزم 
مشـــروع إعالمـــي يهـــدف إلـــى 
يعنـــي  ســـنوي  تقريـــر  إصـــدار 
شـــركة   100 أفضـــل  بتصنيـــف 
بحرينية، الســـتنهاض المنافسة 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  بيـــن 

الحيوية في المملكة.

ويقـــوم المشـــروع تقرير أفضل 
علـــى  بحرينيـــة  شـــركة   100
معاييـــر مهنية، يتـــم من خاللها 
تصنيف تلك الشـــركات، بحيث 
القيمـــة  المبيعـــات،  تشـــمل 
األصـــول،  األربـــاح،  الســـوقية، 
االجتماعيـــة،  المســـؤولية 
البحرنـــة،  الرقمـــي،  التحـــول 
الشـــفافية، وتكافـــؤ  الحوكمـــة، 

الفرص بين الجنسين.

“^” تطلق قائمة أفضل 100 شركة بحرينية
محرر الشؤون المحلية

اعتماد معايير 
مهنية... 

والتصنيف يشمل 
التحول الرقمي 

والبحرنة
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المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، أمس في قصـــر الصخير، محافظ 
بنـــك الكويـــت المركـــزي محمد الهاشـــل، حيـــث أهدى 
جاللته مســـكوكة تذكارية احتفاًء بمرور أربعين عامًا 

على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورحب جاللته، بمحافظ بنك الكويت المركزي، مشيدًا 
جاللتـــه بجهوده الطيبة فـــي تعزيز وتطوير العالقات 
البلديـــن،  بيـــن  والتعـــاون  والمصرفيـــة  االقتصاديـــة 
معربـــًا جاللته عن شـــكره وتقديره علـــى هذا اإلهداء 
القيم والذي يوثق لإلنجازات الشـــاملة والكبيرة التي 
حققها مجلس التعاون منـــذ انطالقته، وتخليدًا لدور 
أصحـــاب الجاللة والســـمو القادة المؤسســـين رحمهم 
هللا ورؤيتهـــم التـــي أسســـت لنجـــاح هـــذه المنظومة 

الخليجية المباركة.
كمـــا أعـــرب جاللته عـــن اعتـــزازه بالعالقـــات األخوية 
الراســـخة التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولة 
الكويـــت الشـــقيقة ومـــا يشـــهده التعـــاون الثنائي من 

تطور ونمو على المستويات كافة.

جاللــة الملــك يتســلم مســكوكة تذكارية احتفــاًء بمــرور 40 عامــا على مجلــس التعاون

عالقاتنا مع الكويت راسخة وتشهد تطورا على جميع المستويات

المنامة - بنا

البحرين تهنئ البرازيل 
بذكرى االستقالل

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
العهد  وولــي  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
السمو  ــوزراء صــاحــب  ــ ال رئــيــس مجلس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ــيــس جــمــهــوريــة  بــرقــيــتــي تــهــنــئــة إلـــى رئ
بولسونارو،  جايير  االتحادية  البرازيل 
أعربا  ــالده،  بـ اســتــقــالل  ذكـــرى  بمناسبة 
وتمنياتهما  تهانيهما  أطــيــب  عــن  فيهما 
ولشعب  والــســعــادة  الصحة  مــوفــور  لــه 
الصديق  االتحادية  البرازيل  جمهورية 

مزيدا من التقدم واالزدهار.
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اســـتقبل عاهـــل البـــالد القائـــد األعلـــى 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، فـــي قصـــر الصخيـــر أمس، 
المتحـــدة  بالواليـــات  الدفـــاع  وزيـــر 
األميركية لويد أوستن؛ بمناسبة زيارته 
المملكـــة، حيـــث نقل إلى جاللته شـــكر 
وتقديـــر الرئيـــس األميركي جـــو بايدن 
علـــى دور البحريـــن المهـــم فـــي جهـــود 
اإلغاثـــة وعمليات األجـــالء للمواطنين 
األفغـــان،  والمدنييـــن  األميركييـــن 
واعتـــزازه وتقديره لعالقـــات الصداقة 

والتعاون الوثيقة بين البلدين.
ورحـــب صاحب الجاللـــة بوزير الدفاع 
األميركـــي وكلفه بنقـــل تحيات جاللته 
مســـتعرًضا  األميركـــي،  الرئيـــس  إلـــى 
جاللتـــه الروابـــط التاريخيـــة العريقـــة 
ومســـار التعاون اإلســـتراتيجي الوثيق 

بين البلدين الصديقين.
بالعالقـــات  اعتـــزازه  جاللتـــه  وأكـــد 

البحرينيـــة - األميركيـــة والمبنيـــة على 
الثقـــة واالحتـــرام المتبـــادل والحـــرص 
المشـــترك على تطوير التعـــاون الثنائي 
البلديـــن  بيـــن  المســـتمر  والتنســـيق 
الصديقين في مختلف المجاالت، معرًبا 
جاللتـــه عن تقدير مملكـــة البحرين بما 
يجمعها بالواليـــات المتحدة األميركية 
ألكثـــر  تمتـــد  تاريخيـــة  عالقـــات  مـــن 

مـــن 120 عاًمـــا مـــن التعاون المشـــترك 
كشركاء وحلفاء، مؤكًدا جاللته حرص 
مملكـــة البحرين علـــى مواصلة اإلغاثة 

اإلنسانية ألفغانستان وشعبها.
وأشـــاد جاللته بدور الجالية األميركية 
ومســـاهمتها  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
المقـــدرة فـــي أوجـــه التنميـــة والبنـــاء، 
منوًهـــا بالـــدور المهـــم والفاعـــل الـــذي 

تضطلع بـــه اإلدارة األميركية بالتعاون 
فـــي  الحليفـــة والصديقـــة  الـــدول  مـــع 
ضمان األمن واالســـتقرار فـــي المنطقة 
والحفاظ على الســـلم العالمـــي، كما تم 
الســـاحتين  المســـتجدات علـــى  بحـــث 
ذات  والقضايـــا  والدوليـــة  اإلقليميـــة 

االهتمام المشترك.
وأعـــرب وزيـــر الدفـــاع األميركـــي عـــن 

شـــكره وتقديره لجاللـــة الملك لما لقيه 
والوفد المرافق له من حسن االستقبال 
بالتعـــاون  مشـــيًدا  الضيافـــة،  وكـــرم 
المشـــترك بيـــن البلديـــن والحرص على 
تعزيـــزه والعمـــل مًعـــا فـــي العديـــد من 
المشـــاركات لدعم األمن فـــي المنطقة، 
البحريـــن  مملكـــة  اســـتضافة  مثمًنـــا 
لألســـطول الخامـــس والـــذي يأتي في 
إطـــار تعـــاون البلديـــن فـــي المجـــاالت 
العســـكرية، مـــا يعكـــس عمـــق عالقات 
الصداقة التاريخية والشراكة المتميزة 

بين البلدين الصديقين.

جاللــة الملــك: نعتــز بالعالقات مــع واشــنطن القائمــة علــى الثقــة واالحتــرام المتبادل

وزير الدفاع األميركي ينقل شكر بايدن على جهود البحرين اإلغاثية وإجالء المواطنين األميركيين والمدنيين األفغان  

البحرين ستواصل اإلغاثة اإلنسانية 
ألفغانستان وشعبها

وزير الدفاع األميركي: دور البحرين مهم 
في إجالء األميركيين واألفغان



جاللة الملك يعتز 
بالجهود الكبيرة 

المبذولة في عمليات 
اإلجالء من أفغانستان 

تقدمون النموذج 
األسمى في االضطالع 
بالواجبات الوطنية بكل 

شجاعة وإخالص

نفخر ونعتز بكوادرنا 
وبجهودهم المخلصة 

في كل ما ُيسند إليهم 
من مهام وطنية
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تفضـــل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة بتهانـــي جاللتـــه 
الكريمة بمناســـبة بدء العام الدراســـي الجديد 
2021 -  2022 وعودة الطالب إلى المؤسسات 
المختلفـــة،  والخاصـــة  الحكوميـــة  التعليميـــة 
وجميـــع منتســـبي الميـــدان التربـــوي، متمنيـــا 
جاللته أن يكون عامـــا مباركا، مكلال بالتوفيق 

والنجاح للجميع.
كمـــا عبـــر جاللتـــه عـــن اعتـــزازه وتقديـــره لمـــا 
تحقـــق في العام الدراســـي الماضي، من نتائج 
متميـــزة، ومن نجاح وتفـــوق، بفضل ما وفرته 
الحكومـــة، بقيـــادة ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 

بـــن حمـــد آل خليفـــة، وبمتابعـــة مـــن المجلس 
األعلـــى لتطويـــر التعليـــم والتدريـــب، وبجهود 
مثمرة من وزارة التربية والتعليم والمؤسسات 
التعليميـــة، وبفضل ما تم توفيره من إمكانات 
ووســـائل متنوعة؛ لضمـــان اســـتدامة التعليم، 
وعـــدم انقطاعـــه، بالرغـــم مـــن التحـــدي الـــذي 
فرضته جائحة كورونا على جميع دول العالم.
وأضاف جاللتـــه أنه على يقين بأن هذا الجهد 
سوف يتواصل، ويزداد تطورا بإذن هللا تعالى، 
فـــي هـــذا العام الدراســـي الجديد، مشـــيرا إلى 
وجـــود العديد من الشـــواهد الحّية، التي تؤكد 
العطاء الســـخي ألبنـــاء البحرين وما يحققونه 
مـــن إنجـــازات وعطاء مشـــهود، حيـــث قدموا 
الدليـــل باســـتمرار علـــى قدراتهـــم وإنجازاتهم 

فـــي ســـاحات العلـــم والمعرفـــة، وهو ما يبشـــر 
خيـــرا بما يســـتطيع هؤالء األبنـــاء تقديمه من 
منجـــزات جديـــدة، وبأن الطلبة ســـائرون على 
طريـــق النجاح والتميز، وتحملهم مســـؤوليات 
التنمية والبناء، ألنفســـهم وألســـرهم ولبلدهم؛ 
ألنهـــم رصيد الوطن وعماد تطـــوره وازدهاره، 

والثروة الحقيقية التي يعتز بها.
وأكـــد جاللتـــه دعمـــه واهتمامـــه المســـتمرين 
بالمســـيرة التعليمية، وتوفيـــر كافة اإلمكانات، 
ليكـــون طلبـــة مملكـــة البحريـــن قادريـــن علـــى 
تقديـــم مزيد مـــن اإلبداع والريادة، واكتســـاب 
مهـــارات العصر؛ مـــن أجل أن تصبـــح البحرين 
بهـــم، نموذجـــا إنســـانيا للتعايـــش والتســـامح، 

ومنارة لإلشعاع والتنوير.

 المنامة - بنا

الطلبة الثروة الحقيقية لتطور وازدهار الوطن
جاللة الملك يهنئ أبناءه بالعودة للدراسة: عام مبارك ومكلل بالنجاح لكم

أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة أن قوة دفـــاع البحرين قدمـــت عبر تاريخها 
صـــورة مشـــرفة للتضحيـــة والبـــذل في ســـبيل الوطن، 
ومازالت بمنتســـبيها المخلصين تقدم النموذج األســـمى 
شـــجاعة  بـــكل  الوطنيـــة  بالواجبـــات  االضطـــالع  فـــي 
وعزيمـــة وإخـــالص بفضـــل مـــا تحظـــى بـــه مـــن رعاية 
ســـامية من عاهـــل البالد القائد األعلـــى صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة. ونـــوه ســـموه بمـــا 
قامـــت به قـــوة دفاع البحريـــن والجهات المســـاندة من 
مهمة إنســـانية كبيرة كان لها الدور البالغ في المساهمة 
بتقديم التسهيالت والمساندة والدعم لعمليات اإلجالء 
من أفغانســـتان إلى الواليات المتحدة األمريكية، وذلك 
في إطار التعاون الثنائي المشـــترك بين مملكة البحرين 
والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة الصديقـــة، معربـــًا عـــن 

شكره للمشاركين في عمليات اإلجالء من أفغانستان.
جاء ذلك لدى زيارة سموه أمس لقاعدة عيسى الجوية، 
حيث التقى ســـموه المشاركين في عمليات اإلجالء من 
أفغانســـتان، وقد كان في االســـتقبال القائـــد العام لقوة 

دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وخـــالل الزيارة، أكد صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء اعتـــزاز 
صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البالد القائـــد األعلـــى بالجهود 
الكبيـــرة التـــي بذلهـــا المشـــاركون في عمليـــات اإلجالء 
من أفغانســـتان، وكل من ســـاهم في نجاح هذه المهمة، 
والتي كان لها األثر اإلنســـاني الكبير في تسيير عمليات 
اإلجـــالء اآلمن آلالف األشـــخاص من أفغانســـتان ضمن 
عمليـــات اإلجالء مـــع الشـــركاء الدوليين، معربًا ســـموه 
عن تقديره للدور اإلنســـاني الـــذي تضطلع به قوة دفاع 
البحرين إلى جانب قيامها بواجبها الوطني الرئيس في 

الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته.
ونوه ســـموه بما تتمتع به الكـــوادر البحرينية من كفاءة 
عاليـــة أثبتـــت قدراتهـــا في تحمـــل المســـؤولية والقيام 
الصـــورة  مشـــرفة عكســـت  بصـــورة  الوطنـــي  بدورهـــا 
الحضاريـــة لمملكـــة البحريـــن، وقال ســـموه “إننـــا نفخر 
ونعتـــز بكوادرنا وبجهودهم المخلصة في كل ما ُيســـند 
إليهـــم مـــن مهـــام وطنيـــة، متمنًيا ســـموه للجميـــع دوام 

التوفيق والنجاح”.

المنامة - بنا

قوة الدفاع قدمت عبر تاريخها صورة مشرفة للتضحية
ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء: الكـــوادر البحرينيـــة أثبتـــت قدراتهـــا فـــي تحمـــل المســـؤولية

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة مرســـوم 
رقـــم )91( لســـنة 2021 بتعيين رئيس للبعثة 
الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى جمهورية 

السودان، جاء فيه:
المادة األولى

للبعثـــة  رئيًســـا  ربيعـــة  عبـــدهللا  ـــن  ُيعيَّ
الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى جمهورية 

ض. السودان بلقب سفير فوق العادة مفوَّ
المادة الثانية

علـــى وزير الخارجيـــة تنفيذ هذا المرســـوم، 
وُيعمـــل بـــه من تاريـــخ صدوره، وُينشـــر في 

الجريدة الرسمية.

ربيعة رئيًسا للبعثة 
الدبلوماسية في السودان

بعـــث عاهل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة برقيـــة تهنئة إلى رئيــــس 
جمهورية شـــمال مقدونيا ستيفو بينداروفسكي، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأعـــرب جاللتـــه فـــي البرقيـــة عن أطيـــب تهانيه 
وتمنياتـــه لـــه موفور الصحة والســـعادة ولشـــعب 
جمهوريـــة شـــمال مقدونيـــا الصديـــق مزيـــدا من 

التقدم واالزدهار.

جاللة الملك يهنئ 
رئيس شمال مقدونيا

صـــدر عن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم )92( لسنة 
2021 بتعيين سفيرين في وزارة الخارجية، جاء 

فيه:
 المادة األولى

ن سفيًرا في وزارة الخارجية كٌل من: ُيعيَّ
الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة.

 سعود حسن النصف.
 المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل 
بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره، وُينشـــر فـــي الجريـــدة 

الرسمية.

تعيين سفيرين في “الخارجية”

إعادة تنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراني
صـــدر عـــن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة مرســـوم رقـــم )90( 
التخطيـــط  بإعـــادة تنظيـــم هيئـــة   2021 لســـنة 

والتطوير العمراني، جاء فيه:
المادة األولى

يعاد تنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراني، 

وذلك على النحو اآلتي:
الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة التخطيـــط والتطويـــر 

العمراني )بدرجة وكيل وزارة(، ويتبعه:
أواًل: إدارة الموارد البشرية والمالية.

ثانًيا: نائب الرئيـــس التنفيذي للتطوير العمراني 
)بدرجة وكيل مساعد(، وتتبعه:

1 - إدارة تنفيذ المخططات.

2 - إدارة التطوير العمراني.
3 - إدارة التخطيط والتصميم الحضري.

ثالًثا: نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط العمراني 
)بدرجة وكيل مساعد(، وتتبعه:

1 - إدارة الدراسات والسياسات العمرانية.
2 - إدارة التخطيط التفصيلي.

3 - إدارة تخطيط البنية التحتية والخدمات.

المادة الثانية
ُيلغـــى المرســـوم رقـــم )48( لســـنة 2017 بتنظيم 

هيئة التخطيط والتطوير العمراني.
المادة الثالثة

على وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، وُيعمـــل به من 

تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

إعادة تنظيم شؤون األشغال والبلديات

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة مرســـوم 
رقم )89( لسنة 2021 بتعديل المادة األولى 

من المرســـوم رقم )50( لســـنة 2019 بإعادة 
تنظيم شـــؤون األشـــغال وشـــؤون البلديات 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  فـــي 

والتخطيط العمراني، جاء فيه:
المادة األولى

ُيلغـــى البنـــد )ج( مـــن الفقـــرة )1( مـــن )ثالًثا( 
مـــن المـــادة األولى من المرســـوم رقـــم )50( 
لســـنة 2019 بإعادة تنظيم شؤون األشغال 
األشـــغال  وزارة  فـــي  البلديـــات  وشـــؤون 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

 المادة الثانية
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  علـــى 
والتخطيـــط العمراني تنفيذ هذا المرســـوم، 
وُيعمـــل به مـــن تاريخ صدوره، وُينشـــر في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

جاللة الملك



أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، على ما يجمع مملكة البحرين 
والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة مـــن 
عالقات إستراتيجية تاريخية اتسمت 
بطابـــٍع متميز علـــى مختلف األصعدة، 
منوًها ســـموه بأهميـــة مواصلة تعزيز 
أوجـــه التعـــاون والتنســـيق المشـــترك 
في كافة المجـــاالت بما فيها الدفاعي 
والعســـكري والدفـــع بمســـارات العمل 
نحـــو آفـــاٍق أرحـــب بمـــا يعـــود بالخير 
والشـــعبين  البلديـــن  علـــى  والنمـــاء 

الصديقين.
ونوه ســـموه بـــأن الجهـــود اإلنســـانية 
التـــي قدمتهـــا مملكـــة البحريـــن إلـــى 
والصديقـــة  الشـــقيقة  الـــدول  جانـــب 
في عمليـــات اإلجالء من أفغانســـتان 
تأتـــي مـــن منطلـــق متانـــة العالقـــات 
مملكـــة  تربـــط  التـــي  اإلســـتراتيجية 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
األمريكيـــة الصديقـــة وحرصهـــا علـــى 
دعـــم اســـتقرار أفغانســـتان الشـــقيقة، 
وتعزيز إســـهامها الفاعـــل في عمليات 

التضامن اإلنساني الدولي.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه، بقصـــر 
مـــن  عـــدد  بحضـــور  أمـــس،  الرفـــاع 
أصحـــاب الســـمو والمعالي والســـعادة 
مـــن كبـــار المســـؤولين، وزيـــر الدفـــاع 
األمريكي لويد أوستن والوفد المرافق 
بمناســـبة زيارتـــه البـــالد، حيث رحب 
سموه بوزير الدفاع األمريكي والوفد 
المرافق وأشـــاد بما تتســـم به عالقات 
البلديـــن الصديقيـــن مـــن تميـــز علـــى 
كافـــة الصعد وبـــاألدوار التي تقوم بها 
الجالية األمريكية في مملكة البحرين 
التنميـــة  فـــي  الفاعـــل  إســـهامها  عبـــر 

بالمملكة، مؤكدًا أهمية استمرار تعزيز 
هذه العالقـــات خصوصا فيمـــا يتعلق 
بالجانبيـــن العســـكري والدفاعـــي بمـــا 
يحقـــق التطلعات المشـــتركة، ومنوها 
بالدور المهم الذي تضطلع به الواليات 

مـــع  بالتعـــاون  األمريكيـــة  المتحـــدة 
الدول الحليفة والصديقة في ترسيخ 
دعائم األمن واالســـتقرار في المنطقة 

والحفاظ على السلم العالمي.
كمـــا تم خـــالل اللقاء، بحـــث عدد من 

المشـــترك  االهتمـــام  ذات  المواضيـــع 
الجانبيـــن  علـــى  المســـتجدات  وآخـــر 

اإلقليمي والدولي.
الدفـــاع  وزيـــر  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
األمريكـــي عن شـــكر وتقدير الواليات 

المتحـــدة األمريكية لمملكـــة البحرين 
على دعمها لجهود عمليات اإلجالء من 
أفغانستان باعتبار المملكة شريًكا في 
عمليـــات التضامن اإلنســـاني الدولي، 
تســـهيالت  مـــن  قدمتـــه  بمـــا  منوهـــًا 

ودعـــم لوجســـتي كان له األثـــر الكبير 
فـــي نجـــاح عمليـــات اإلجـــالء اآلمـــن 
مشـــيدا  أفغانســـتان،  مـــن  للمدنييـــن 
المتميـــزة  اإلســـتراتيجية  بالعالقـــات 

بين البلدين الصديقين.

المنامة - بنا

مواصلة تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري مع أميركا
ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء: البحريـــن حريصـــة علـــى دعـــم اســـتقرار أفغانســـتان

“األعلى للمرأة”: مبادرة التوازن بين الجنسين تستهدف المرأة
نظمـــت لجنـــة الشـــباب فـــي المجلس 
شـــباب   )SCW( للمـــرأة  األعلـــى 
فعالياتها الدوريـــة “قراءة في كتاب” 
اللجنـــة  عضـــو  خاللهـــا  اســـتعرضت 
ريهـــام يوســـف جوانـــب مـــن كتيـــب 
الجنســـين  بيـــن  التـــوازن  “مبـــادرة 
فـــي علـــوم المســـتقبل” الـــذي أصدره 

المجلس مؤخرًا.
وتطرقت الفعالية التي جرى تنظيمها 
إلـــى  المرئـــي  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر 
أهميـــة هـــذه المبـــادرة الوطنية كأداة 
تنظيميـــة تعمل على تســـريع تحقيق 
التوازن بين الجنســـين فـــي مجاالت 
تشـــاركية  بجهـــود  المســـتقبل  علـــوم 
بين المؤسسات الحكومية ومختلف 
ومشـــاركة  العالقـــة  ذات  القطاعـــات 
مقترحـــات  وضـــع  فـــي  المواطنيـــن 

تنفيذها.
وبينـــت عضـــو اللجنة ريهام يوســـف 
أن هـــذه المبـــادرة تســـتهدف المـــرأة 
البحرينية في جميع مراحلها العمرية 
وفي مختلف المســـتويات التعليمية، 
وترتبـــط المبـــادرة بمجـــاالت الخطـــة 
التعلـــم  مجـــال  خصوصـــا  الوطنيـــة 
مـــدى الحيـــاة الـــذي يهـــدف إلعـــداد 
الجيل القـــادم في المراحل التعليمية 
ورفـــع قدرتهـــم على صناعـــة التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
وجرى تســـليط الضوء على مجاالت 
علـــوم المســـتقبل توافقًا مـــع الجهود 
والمســـتقبلية  الحاليـــة  والتوجهـــات 
لمملكـــة البحرين، وهـــي التكنولوجيا 
بمـــا فـــي ذلـــك التكنولوجيـــا الماليـــة 
والمـــدن الذكية واألمـــن اإللكتروني، 

والطاقـــة المتجددة، وعلـــوم الفضاء، 
والـــذكاء الصناعي، واألمـــن الغذائي، 
واإليكلوجيـــا كأحد فروع البيولوجيا 
النانـــو،  وتقنيـــة  األحيـــاء،  علـــم  أو 

والطب الدقيق.
العـــام  اإلطـــار  أن  إلـــى  وأشـــارت 
للمبادرة يتضمن ســـتة محاور رئيسة 
يعمـــل المجلـــس األعلـــى للمـــرأة على 
متابعـــة تنفيذها مع شـــركاء بحســـب 

تلـــك  أن  وذكـــر  اختصاصاتهـــم، 
المحاور هي التشريعات والسياسات 
واألطر  واإلســـتراتيجيات  والقوانين 
الالزمـــة  واإلداريـــة  المؤسســـية 
نحـــو  األجيـــال  وتحفيـــز  لزيـــادة 
االبتكار واإلبـــداع، والتعليـــم وتنمية 
المهـــارات والمواهـــب للتوجـــه نحـــو 

االبداع واالبتـــكار وتخصصات علوم 
المستقبل.

وتواصل لجنة الشـــباب في المجلس 
األعلـــى للمرأة أنشـــطتها بما ينســـجم 
مع ظـــروف األزمة الصحيـــة الطارئة 
التي تتطلب اســـتثمار الوقت بشـــكل 
تقنيـــات  خـــالل  مـــن  وآمـــن  مجـــٍد 

واالســـتمرار  االجتماعـــي،  التواصـــل 
فـــي التفاعل المعرفـــي كمصدر لألمل 
والتفاؤل والتكاتف في هذه الظروف 
االســـتثنائية، ومن خالل اإلبحار في 
القـــراءة الهادفـــة والملهمة الموســـعة 

لألفق الفكري للشباب.
وتهـــدف فعاليـــة “قـــراءة فـــي كتاب” 
إلـــى االســـتمرار فـــي تنويـــر الشـــباب 
بأهميـــة  الجنســـين  مـــن  البحرينـــي 
وكيفية تحقيق التوازن بين الجنسين 
علـــى أســـس العدالة وتكافـــؤ الفرص 
بيـــن الرجـــل والمرأة وبما يســـهم في 
اســـتقرارهم على الصعيدين األسري 
وللتعـــرف  واالجتماعـــي،  والمهنـــي 
كذلك علـــى وجهات النظـــر المختلفة 
مناحـــي  كافـــة  فـــي  المـــرأة  لقضايـــا 

الحياة لنقدها والبناء عليها.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

التكنولوجيا 
المالية والمدن 

الذكية والطاقة 
المتجددة أبرز علوم 

المستقبل
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المنامة - بنا

اســـتقبلت رئيســـة هيئة البحرين للثقافة 
آل  بنـــت محمـــد  مـــي  الشـــيخة  واآلثـــار 
خليفـــة في مقر الهيئة أمس ســـفير دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة لـــدى مملكة 
البحرين ســـمو الشيخ سلطان بن حمدان 
بـــن زايـــد آل نهيـــان؛ وذلـــك للتباحث في 
الشؤون الثقافية المشتركة بين البلدين.

وفـــي بداية اللقـــاء، رحبت الشـــيخة مي 
بنـــت محمـــد آل خليفـــة بســـمو الشـــيخ 
ســـلطان بـــن حمدان بـــن زايـــد آل نهيان، 
معربـــة عن امتنانها للدور المؤثر لســـموه 
فـــي تعميـــق العالقـــات الثقافيـــة الثنائية 
بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، كمـــا وأعربـــت 
عـــن تطلعهـــا للمشـــاركة المرتقبـــة لمملكة 
دبـــي،   2020 إكســـبو  فـــي  البحريـــن 
األهـــم  الحضـــاري  الحـــدث  يعـــد  والـــذي 
علـــى مســـتوى منطقـــة الشـــرق األوســـط 

وإفريقيـــا وجنوب آســـيا، مؤكـــدة أهمية 
اســـتثمار هـــذه الفرصـــة إللقـــاء الضـــوء 
على النجاحات والمكتســـبات الحضارية 
للمملكـــة  يـــروج  بمـــا  البحريـــن  لمملكـــة 
والفـــرص  الثقافـــي  لإلنتـــاج  كوجهـــة 

الواعدة على مستوى العالم.
من جانبه، شكر ســـمو الشيخ سلطان بن 

حمـــدان بن زايـــد آل نهيان الشـــيخة مي 
بنـــت محمد آل خليفـــة على جهودها في 
إثـــراء العالقـــات الثقافيـــة بيـــن البحرين 
واإلمـــارات، مؤكـــدًا أن البلديـــن يمتلكان 
إرثـــًا ثقافيـــًا وحضاريًا مشـــتركًا يســـاهم 
في تعزيز مكانة المنطقة كمركز حضاري 

وثقافي عالمي.

تعميـــق العالقـــات الثقافيـــة بيـــن البحريـــن واإلمـــارات
تطلع بحريني مرتقب للمشاركة في “إكسبو دبي”

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيســـة هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثار الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفـــة في مقـــر الهيئة 
الصيـــن  جمهوريـــة  ســـفير  أمـــس 
الشـــعبية لدى المملكة أنور حبيب 
هللا، حيث تباحث الطرفان ســـبل 
تعزيـــز التعـــاون الثقافـــي مـــا بين 

البلدين الصديقين.
وأكدت الشـــيخة مـــي بنت محمد 
تعتـــز  البحريـــن  أن  خليفـــة  آل 
الصيـــن،  مـــع  المتينـــة  بعالقاتهـــا 
مشيدة بالحضور الثقافي الصيني 
المســـتمر في الحـــراك المحلي في 
المواســـم والبرامـــج التـــي تنظمها 

الهيئة. 
وتـــم التطـــرق خـــالل اللقـــاء إلـــى 
آخـــر تطـــورات العمـــل فـــي المركز 

الثقافـــي البحرينـــي فـــي الصيـــن 
والذي تشرف عليه الهيئة، إضافة 
إلـــى تنـــاول مـــا تـــم إنجـــازه فـــي 
مشـــروع المركز الثقافـــي الصيني 

في البحرين.
مـــن جهته، شـــكر الســـفير الصيني 
للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  جهـــود 

واآلثـــار ورئيســـتها، علـــى الجهود 
التـــي يتـــم بذلهـــا؛ من أجـــل تعزيز 
التعاون فـــي المجـــاالت الثقافية، 
للعمـــل  الكامـــل  دعمـــه  مؤكـــدًا 
بنـــاء  شـــأنه  مـــن  الـــذي  الثقافـــي 
جسور التواصل والتعارف ما بين 

شعبي البلدين.

مي بنت محمد: البحرين تعتز بعالقاتها المتينة مع بكين
حضور ثقافـي صينـي بالحـراك المحلـي



أكـــد  الرئيـــس التنفيـــذي لجمعيـــة الكلمة 
الطيبـــة وعضـــو اللجنـــة المنظمـــة لجائزة 
سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل 
خليفـــة للعمل التطوعـــي، محمد بوجيري 
أن الجائزة تمكنت في السنوات الماضية 
مـــن ترســـيخ مكانتهـــا وتعزيـــز دورها في 
ترســـيخ قيمة العمـــل التطوعي ونشـــرها 
بيـــن األفـــراد والمؤسســـات، ارتـــكاًزا على 
الرعاية الكريمة من ســـمو الشـــيخ عيسى 
بن علي بن خليفـــة آل خليفة وتوجيهات 
ودعـــم ســـموه الكبيـــر للجائـــزة، وتحفيزه 
للقائميـــن عليهـــا لكـــي يبذلـــوا مزيـــد مـــن 

الجهـــد بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق الرســـالة 
اإلنسانية النبيلة للجائزة.

فـــي  الجائـــزة  منـــح  قـــرار  أن  واضـــاف 
نســـختها الحاديـــة عشـــرة هذا العـــام في 
فئتهـــا األولـــى للكـــوادر الوطنيـــة الماثلـــة 
فـــي الصفوف األولى في مواجهة جائحة 
كورونـــا، وللعـــام الثانـــي، يأتـــي فـــي إطار 
تقديـــر الجمعية ولجنة الجائزة لما تقدمه 
هـــذه الكـــوادر  البحرينيـــة مـــن تضحيات 
مقدرة ومشـــهودة فـــي مواجهة األوضاع 

اإلنسانية الناتجة عن فيروس كورونا.
ونوه الى ان اللجنة في فئة الجائزة الثانية 

“أفضل أداء مؤسســـي تطوعـــي” تعاونت 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة  مـــع وزارة 
للمفاضلة بين الجمعيات والجهات األهلية 
بنـــاء علـــى العديـــد مـــن المؤشـــرات ومنها 
عـــدد البرامـــج التنمويـــة المســـتدامة التي 
تقدمها هذه الجهات ومدى تنوعها، وأيضا 
عدد البرامج التنموية والخيرية المساندة 
التي تنفذها هذه الجهات، فضال عن مدى 
حصول هذه الجهات على تقييمات عالية 
في مجاالت الحوكمة واألنشطة والبرامج 

واإلدارة العامة والمالية.
وأشـــار إلـــى أن اللجنـــة المنظمـــة للجائـــزة 

مســـتمرة فـــي مواصلة عملهـــا وعقد مزيد 
الترتيبـــات  لمناقشـــة  االجتماعـــات  مـــن 
الخاصـــة بحفـــل الجائزة يوم 15 ســـبتمبر 

الجاري.
وأكد بوجيري أن اللجنة المنظمة للجائزة 
تعمـــل بشـــكل مســـتمر علـــى تطويـــر آلية 
عملهـــا ليكـــون أكثـــر احترافيـــة، خصوصا 
فيما يتعلق بالشـــروط والمعايير الخاصة 
بمنـــح الجائزة فـــي مختلف فئاتهـــا، وأنها 
يقيـــس  علمًيـــا  منهًجـــا  ذلـــك  فـــي  تتبـــع 
ثقافـــة  دعـــم  فـــي  األفـــراد  أثـــر  ودور 

وممارسة العمل التطوعي.

اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي تطور آلية عملها
بوجيـــري: اتبـــاع منهـــج علمـــي يقيـــس أثـــر األفراد فـــي دعم ثقافـــة وممارســـة العمـــل التطوعي

محمد بوجيري

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير شـــؤون الدفاع 
الفريق الركن عبدهللا النعيمي 
امـــس،  العامـــة،  القيـــادة  فـــي 
وفـــًدا مـــن موظفي مجلســـي 
الشـــيوخ والنـــواب بالواليـــات 

المتحدة األميركية.
 ورحـــب وزير شـــؤون الدفاع 
مجلســـي  موظفـــي  بوفـــد 
الشـــيوخ والنـــواب األميركي، 
واســـتعرض عالقـــات التعاون 
والتنســـيق المشـــترك القائمـــة 
بين مملكة البحرين والواليات 

المتحدة األميركية.
 حضـــر اللقـــاء مديـــر الصيانة 
والتزويـــد الفني اللـــواء الركن 
بحـــري أنـــور الجـــودر، ومدير 
التخطيط والتنظيم والتقنية 
اللـــواء الركن الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خالـــد آل خليفـــة، ومديـــر 
اللـــواء  العســـكري  التعـــاون 
الركـــن طيـــار الشـــيخ محمـــد 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وعدد 
مـــن كبـــار ضبـــاط قـــوة دفـــاع 

البحرين.

تنسيق التعاون العسكري مع أميركا بنية تشريعية متطورة تساهم في حفظ حقوق العاملين
“العمـــل الدوليـــة” تشـــيد بقـــرارات البحرين لتنظيـــم عمل المـــرأة وحماية األجور

عقد وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
رئيـــس وفـــد مملكة البحرين المشـــارك 
العربـــي  العمـــل  مؤتمـــر  أعمـــال  فـــي 
المنعقـــد حاليـــًا فـــي القاهـــرة، جميـــل 
حميـــدان، اجتمـــاع عمـــل مـــع المديـــر 
اإلقليمـــي للـــدول العربيـــة فـــي منظمة 
العمـــل الدوليـــة، ربا جـــرادات، بحضور 
فريق من الخبراء التابع للمنظمة، على 

هامش انعقاد المؤتمر.
وتـــم اســـتعراض عـــدد مـــن المنجزات 
التـــي حققتهـــا مملكـــة البحريـــن علـــى 
والبنيـــة  العمـــل  بيئـــة  صعيـــد تطويـــر 
التشـــريعية والخطـــوات التي اتخذتها 
المملكة لتحقيق المســـاواة بين الرجل 
والمرأة في األجر عن العمل ذو القيمة 
المتســـاوية فضـــالً عن إطـــالق برنامج 

حماية األجور.

وعلى ســـياق متصل، اســـتعرض وزير 
للـــدول  اإلقليمـــي  المديـــر  مـــع  العمـــل 
التعـــاون  برامـــج  اســـتئناف  العربيـــة 
الفنـــي بيـــن مملكـــة البحريـــن ومنظمة 
العمل الدولية وتعزيز اســـتفادة مملكة 
البحرين من الخبرات العلمية للمنظمة.

مـــن جانبهـــا، نوهـــت المديـــر اإلقليمي 

العمـــل  منظمـــة  فـــي  العربيـــة  للـــدول 
الدولية بالجهود المستمرة التي تبذلها 
البحريـــن فـــي تحقيـــق المســـاواة بين 
الجنســـين فـــي بيئـــة العمـــل، مشـــيدة 
بصـــدور المرســـوم بقانـــون رقـــم )16( 
لسنة 2021 الخاص بتعديل المادة 39 
مـــن قانون العمـــل في القطـــاع األهلي 

من خـــالل النـــص علـــى حظـــر التمييز 
فـــي األجـــور بيـــن العمـــال والعامـــالت 
في العمـــل ذي القيمة المتســـاوية، كما 
الوزاريـــة  القـــرارات  بصـــدور  أشـــادت 
المتعلقـــة بتنظيم عمل المـــرأة وتعزيز 
فـــي  التوظيـــف  فـــي  المســـاواة  مبـــدأ 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  مختلـــف 
والمهن. كما أشادت ببدء تطبيق نظام 
حمايـــة األجـــور، الفتة إلـــى أن تطبيق 
البحريـــن لمعاييـــر العمـــل الدولية تعزز 
مكانتهـــا العالميـــة وتجعلهـــا أنموذجـــا 
المنطقـــة علـــى صعيـــد توفيـــر  لـــدول 
الحمايـــة االجتماعيـــة للعمال، مشـــيدة 
التـــي  باإلجـــراءات  الوقـــت  ذات  فـــي 
اتخذتها المملكة في مواجهة تداعيات 
الجائحة بهدف استدامة عجلة اإلنتاج 

والتنمية وحفظ حقوق العمال.

مدينة عيسى - وزارة العمل

اجتماع عمل مع المدير اإلقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات

المنامة - بنا

استقبل مستشـــار جاللة الملك للشؤون 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بن أحمد بن 
محمـــد آل خليفة، امـــس، بمكتبه بقصر 
القضيبية، المصور الفوتوغرافي القدير 
كتـــاب  أهـــداه  الـــذي  دشـــتي،  عبـــدهللا 

“رباعيات عمر الخيام”.
وأثناء اللقاء، رحب بدشـــتي، معرًبا عن 
خالص شـــكره على هذا اإلهـــداء القيم، 
وإبداعاتـــه  دشـــتي  بخبـــرات  مشـــيًدا 
التصويـــر  مجـــال  فـــي  وإســـهاماته 

الفوتوغرافي على مدى خمسين عام.
أحمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ونـــوه 
بالجهـــد المتميـــز الـــذي يبذلـــه المصـــور 
الفوتوغرافـــي عبـــدهللا دشـــتي في هذا 
المجال، متمنًيا له كل التوفيق والسداد.
من جانبه، عبردشتي عن سعادته بلقاء 
الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بن محمـــد آل 
خليفـــة، وامتنانه لدعم المستشـــار الذي 
يدفعـــه للمزيد من الجهـــد واالبتكار في 

مجال التصوير الفوتوغرافي.

خالد بن أحمد يتسلم “رباعيات الخيام”

المنامة - بنا

جرى اتصال هاتفي، بين وزير 
الخارجية عبداللطيف الزياني، 
الجمهوريـــة  خارجيـــة  ووزيـــر 

التركية مولود أوغلو.
االتصـــال،  أثنـــاء  وجـــرى 
اســـتعراض العالقـــات الثنائية 
بيـــن  تربـــط  التـــي  المتميـــزة 
مملكـــة البحريـــن والجمهورية 
التركيـــة ومـــا تتســـم بـــه مـــن 
تعزيـــز  وســـبل  ونمـــو،  تطـــور 
عالقـــات الصداقـــة والتعـــاون 
المشـــترك واالرتقـــاء بهـــا إلـــى 
مســـتويات أشـــمل، بمـــا يحقق 
للبلديـــن  المشـــتركة  المصالـــح 

والشعبين الصديقين.
كمـــا تم أثنـــاء االتصـــال بحث 
عدد من الموضوعات والقضايا 

ذات االهتمام المشترك.

االرتقاء 
بمستويات 

التعاون مع تركيا
المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
ســـفير  الخارجيـــة  وزارة  بمقـــر  الزيانـــي 
جمهورية إندونيسيا لدى مملكة البحرين 
نور راهارجو؛ وذلك بمناسبة انتهاء فترة 

عمله سفيًرا لبالده لدى المملكة.
وخـــالل اللقـــاء، أشـــاد وزيـــر الخارجيـــة 
بعالقات الصداقة والتعـــاون القائمة بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهورية إندونيســـيا 
الصديقة وما تتميز به من نمو ُمطرد في 
شـــتى المجـــاالت، مؤكًدا أهميـــة مواصلة 
الجهود لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم 
المصالح المشـــتركة ويعود بالنفع والخير 
الصديقيـــن،  والشـــعبين  البلديـــن  علـــى 
بذلهـــا  التـــي  الحثيثـــة  بالجهـــود  مشـــيًدا 
الســـفير فـــي تعزيـــز وتوطيـــد العالقـــات 
الثنائيـــة بين البلدين، والتـــي كان لها بالغ 
األثر فـــي تقوية الروابط الطيبـــة بينهما، 
متمنًيـــا للســـفير التوفيـــق والنجـــاح فـــي 

مهامه الدبلوماسية المقبلة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب راهارجـــو عن شـــكره 
ولكافـــة  الخارجيـــة  لوزيـــر  وتقديـــره 
المســـؤولين في مملكـــة البحرين على ما 
لمســـه من اهتمام ودعم وتعاون مســـتمر 
خالل فترة عمله لدى المملكة؛ مما أســـهم 
الدبلوماســـي،  عملـــه  مهـــام  إنجـــاح  فـــي 

التقـــدم  دوام  البحريـــن  لمملكـــة  متمنًيـــا 
واالزدهار.

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اللقـــاء،  حضـــر 
توفيـــق  واإلداريـــة  القنصليـــة  للشـــؤون 
الشـــؤون  قطـــاع  ورئيـــس  المنصـــور، 
اإلفروآســـيوية بـــوزارة الخارجية فاطمة 

الظاعن.

ــي ــاون الثنائـ ــز التعـ ــود لتعزيـ ــة الجهـ ــي: مواصلـ  الزيانـ
توطيــــد العالقــات مــع إندونيسيـــا

سمو الشيخ عيسى بن علي

“الروتــاري” استقطــب خبـــراء دولييــن
ــل الـــخـــيـــري واإلنـــســـانـــي ــم ــع ــال ــي: جـــهـــود مـــشـــهـــودة ب ــانـ ــزيـ الـ

اســـتقبل وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزياني، امس، فـــي مكتبه بمقر وزارة 
الخارجيـــة، محافظ منطقـــة الروتاري 
وبحضـــور  العمـــران،  مـــازن   2452
نجـــاد  للروتـــاري  ســـابق  محافـــظ 
األتاســـي، ورئيســـة اللجنـــة التنظيمية 
للروتـــاري  الثامـــن  الدولـــي  للمؤتمـــر 

للمنطقة 2452 لميس الحّصار.
وأثنـــاء اللقـــاء، رحب وزيـــر الخارجية 
بمازن العمران والوفد المرافق، مشيًدا 
الثامـــن  الدولـــي  المؤتمـــر  بمـــا حققـــه 
للروتاري من نجاح كبير في استقطاب 
المشـــاركات الدوليـــة بمشـــاركة نخبـــة 
والمختصيـــن،  الخبـــراء  مـــن  واســـعة 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  بالجهـــود  منوًهـــا 
محافظـــات الروتاري في مجال العمل 
الخيري واإلنســـاني وخدمة المجتمع، 

متمنًيـــا للجميع التوفيـــق والنجاح في 
تحقيق المزيد من اإلنجازات.

عـــن  العمـــران  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 

شـــكرهم وتقديرهـــم لوزيـــر الخارجية 
على مشـــاركته المقـــدرة فـــي المؤتمر 
وعلـــى  للروتـــاري،  الثامـــن  الدولـــي 

الدعم والمســـاندة المتواصلين لتعزيز 
التعاون بيـــن وزارة الخارجية وأندية 

الروتاري.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  كان 
عبـــدهللا  الركـــن  الفريـــق 
مقدمـــة  فـــي  النعيمـــي، 
الدفـــاع  وزيـــر  مســـتقبلي 
بالواليات المتحدة األميركية 

الصديقـــة  لويد أوســـتن، لدى 
إلـــى  أمـــس  مســـاء  وصولـــه 
مطار البحرين الدولي والوفد 
المرافـــق، فـــي زيارة رســـمية 

لمملكة البحرين.

وزير “الدفاع” يستقبل نظيره األميركي

local@albiladpress.com
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أكــد   رئيــس   مجلــس   إدارة   دار   “البالد”   للصحافة   والنشــر   والتوزيع   عبدالنبي  
 الشــعلة   أهميــة   دور   جمعيــة   الصحفييــن   فــي   تعزيز   بيئــة   العمــل   الصحافي،  
 و رفــع   منســوب   اإلعــالن   للصحف،   معبًرا   عن   شــكره   للزيــارات   التي   تقوم   بها  
 الجمعيــة   للصحــف   المحليــة،   ومؤكــدا   ضــرورة   وجود   األصــوات   المصححة  

 في   الصحافة،   لدعم   قضايا   الوطن   والمواطنين   بشكل   مختلف   ومميز . 

ولفـــت   الشـــعلة   إلـــى   أن   جمعيـــة  
 الصحفييـــن   مدعـــوة   ألن   تفكـــر  
 بالبرامـــج   التـــي   ســـتجذب   األعضاء،  
 وتشـــجعهم   علـــى   المشـــاركة   الفعالـــة  
 في   برامجها،   وتســـديد   االشتراكات،  
 بقولـــه“عدم   ســـداد   العضو   الشـــتراك  
دينـــارا   لعاميـــن   يلقـــي    بقيمـــة  20   
 بالظـــال   علـــى   الثقـــة   التي   ينظـــر   بها  
 لـــدور   الجمعيـــة،   وألثرها   فـــي   خدمة  

 هذا   القطاع” . 
جـــاء   ذلـــك   خـــال   اســـتقبال   رئيـــس  
 مجلـــس   اإلدارة   صبـــاح   أمـــسكًا  
 مـــن   رئيـــس   مجلـــس   إدارة   جمعيـــة  
 الصحفييـــن   عيســـى   الشـــايجي،  
 وأعضاء   مجلس   اإلدارة   عبدالرحمن  
 المدفـــع،   راشـــد   الحمـــر،   أحمـــد   كريم،  
 جاســـم   اليوســـف،   والمدير   التنفيذي  

 للجمعية   فواز   سليمان . 
في   حين   حضـــر   اللقاء   من   الصحيفة
الرئيـــس   التنفيـــذي   أحمـــد   البحـــر  
 وســـكرتير   التحريـــر   رئيـــس   قســـم  
 الشـــؤون   المحليـــة   والمحتـــوى  
 اإللكترونـــي   راشـــد   الغائـــب،   ومديـــر  
 أول   قســـم   المبيعـــات   والتســـويق  
 واالشـــتراكات   والماحـــق   دليلـــة  
 أرنـــاؤوط،   والصحافـــي   إبراهيـــم  
 النهام،   والسكرتيرة   التنفيذية   لرئيس  

 التحرير   سميرة   المبروك . 

ضعف   السوق

ودارمحورالنقاشحولمستجدات
للصحـــف، اإلعانـــي المشـــهد
فـــي تواجههـــا التـــي والتحديـــات
ظـــلالظـــروفاالقتصاديـــةالراهنة،
وضعفالســـوقاالعانية،سواءمن
الوزاراتوالجهاتالحكومية،أومن

مؤسساتالقطاعالخاص.
وعبـــر   رئيـــس   جمعيـــة   الصحفييـــن  
 عيســـى   الشـــايجي   عـــن   تقديـــره   في  
 بدايـــة   اللقـــاء،   لصحيفـــة   “البـــاد”  
 وكوادرهـــا   فـــي   خدمـــة   المجتمـــع،  
 وتوصيـــل   الكلمـــة   المســـموعة  
 والمقـــروءة،   وتقديـــم   المحتـــوى  

 الصحافي   واإلعامي   النافع . 
وقـــال   الشـــايجي   فـــي   معـــرض  
 حديثـــه   إن   هنالـــك   شـــبه   قطيعة   بين  
 المؤسســـات   اإلعامية)الصحـــف(
وضعف   تواصل،   موضًحا   أنه   ال   توجد  
 هنالك   أرضية   مشـــتركة   تجمعها،   في  
 الوقـــت   الـــذي   تتصاعـــد   بـــه   األزمات  
 والتحديـــات   الماليـــة   التـــي   تواجههـــا  
 الصحـــف،   والتي   تلقـــي   بظالها   على  

 الصحافيين،   ألنها   مصدر   رزقهم . 
وقـــال   الشـــايجي“مواقـــف   الصحـــف  
 البحرينيـــة   منذ   التأســـيس   مشـــهودة  
 فـــي   الدفـــاع   عـــن   البحريـــن،   وتعزيـــز  
 مســـيرة   التنميـــة   الشـــاملة   بـــكل  
 القطاعـــات،   وتقـــوم   بـــدور   مســـؤول  
 ومهم   في   أداء   واجبها،   بالوقت   الذي  
 تعانـــي   به   مـــن   المشـــكات   والصعاب  

 الجمة” . 
وأضاف   “البنوك   والمؤسسات   المالية  
 الكبـــرى،   وبالرغم   مـــن   أرباحها   والتي  
 تقدر   بالمايين   سنوًيا،   ال   تضخ   بحكم  
 العـــادة   إال   إعـــان   البيـــان   الختامـــي،  
 والـــذي   عـــادة   مـــا   ينشـــر   بصحيفـــة  

 واحـــدة   ســـنويا،   فلماذا   ال   ينشـــر   على  
 األقـــل   بالصحـــف   األربع   كلهـــا   وبمبلغ  
 لـــن   يكلف   البنـــك   6000   دينار   ســـنوًيا  

 فقط؟” . 
واقترح   الشايجي   في   سياق   حديثه،  
 عمـــل   اجتمـــاع   قريـــب   لمســـؤولي  
 اإلعانـــات   والصحـــف   للتباحـــث  
 وللوصـــول   إلـــى   أرضيـــة   مشـــتركة  
 للوصـــول   إلـــى   الحلـــول   اآلمنـــة   بهذا  

 الشأن . 
وقـــال   “انعـــكاس   ســـوق   اإلعـــان  
 ســـيئ   علينـــا،   ونحـــن   نريـــد   ضمانات  
 للمســـتقبل،   ولقـــد   اقتـــرح   األخ   أنـــور  
 عبدالرحمـــن   رئيس   تحريـــر   صحيفة  
 أخبار   الخليج   أن   يتم   فرض   اشـــتراك  
 على   المواقـــع   اإللكترونيـــة   للصحف،  
 فـــي   ظـــل   شـــح   المداخيـــل،   وارتفاع  
 كلفـــة   طبـــع   النســـخة   الورقيـــة   التـــي
تكلـــفالصحيفة400   فلـــس،   بمقابل  

  200 فلس   لبيعها” . 
وعرج   بعدها   الشـــايجي   للحديث   عن  
 توقف   الوزارات   والجهات   الحكومية  
 عـــن   نشـــر   اإلعانـــات   بالصحـــف،   أو  

 الحد   منها   بشكل   كبير . 
وأردف   “نحـــن   بحاجـــة   الســـتعادة  
 الســـوق   اإلعانيـــة   فـــي   الـــوزارات  
 والجهـــات   الحكوميـــة،   ونحـــن   نثمـــن  
 بهـــذا   الشـــأن   تكاتـــف   الصحـــف   فيمـــا  
 بينهـــا،   للخروج   من   األزمـــة   اإلعانية  

 الخانقة   التي   تعاني   منها” . 
وقـــال   الشـــايجي   “نأمل   بعد   سلســـلة  
 الزيـــارات   التي   قمنا   بهـــا   للصحف،   أن  
 نخـــرج   بمجلس   لإلعـــام   والصحافة،  
 يكون   به   أصحاب   المؤسســـات   ودور  
 النشـــر   والصحـــف   أعضـــاء   بـــه،   وأن  
 تدخل   جمعيـــة   الصحفيين   كمراقب،  
 وبحيث   يكـــون   المجلس   قـــادرا   على  

 الدفاع   عنها” . 

قاعدة   للتواصل

في   مقابـــل   ذلك،   أكـــد   رئيس   مجلس  
 إدارة   دار   “البـــاد”   للصحافـــة  
 والنشـــر   والتوزيـــع   عبدالنبي   الشـــعلة  
 االســـتعداد   التـــام   ألخـــذ   المبـــادرة  
 في   دعـــوة   رؤســـاء   مجالـــس   إدارات  
 الصحف   ورؤســـاء   التحريـــر،   للنقاش  
 والتباحـــث،   ووضع   قاعـــدة   للتواصل  
 لخدمة   القطـــاع،   آخذين   في   االعتبار  

 موضوع   “اإلعان” . 
وشـــدد   الشـــعلة   على   أهمية   أن   يكون  
 للجمعيـــة   دور   بإعداد   برامج   تدريبية  
 فاعلـــة   خـــال   الفتـــرة   المقبلـــة،   لكـــي  
 تعـــزز   مـــن   دورهـــا   المســـؤول   وأثرها  
 فـــي   البيئـــة   الصحافيـــة،   مضيًفـــا  
 أن   الصحافـــي   بحاجـــة   ألن   يشـــعر  
 باالنتمـــاء   لهـــا،   حتى   يدعمهـــا   ويلتزم  
 بالحضـــور   في   فعالياتها،   وأن   يســـدد  
 االشتراك   السنوي   بها   والذي   باإلمكان  

 إصدار   تنظيم   بشأنه . 
وأضـــاف   الشـــعلة:يجـــب   أن   تفكـــر  
 الجمعية   بالبرامج   التي   سوف   تجذب  
 األعضـــاء   لها،   وأن   تكـــون   هناك   رؤية  
 جديدة   بعيدة   عن   األسلوب   التقليدي  
 فـــي   الحصـــول   علـــى   اإلعـــان،   مـــع  
 خروج   “السوشـــال   ميديا”   والمنصات  

 اإلعامية   الرقمية   الحديثة . 

وتابـــع:هناك   حاجة   إلعادة   النظر   في  
 الســـوق   اإلعانيـــة،   وكيف   نســـتطيع  
 أن   نتنافس   بها،   ويمكن   أن   نستشـــهد  
 بشـــركات   كبرى   يقف   خلـــف   وجودها  
 شـــخص   واحـــد،   كفيس   بـــوك   وتويتر  
 وغيرهـــا،   فالواقـــع   الجديـــد   مختلف،  
 وأشـــير   أيضـــا   إلـــى   خروج   ما   يســـمى  
 بــــ   “البلوغـــر”   و  “الفاشينســـتا”   والذين  
 يحققـــون   بجهود   فرديـــة   مبالغ   أعلى  

 من   مداخيل   مؤسسات   إعامية . 
ويزيد   الشعلة   “معادلة   القارئ   والمعلن  
 أصبحت   كمعادلة   البيضة   والدجاجة،  
 فاســـتقطاب   القـــارئ   سيســـاهم  
 باســـتقطاب   المعلـــن،   خصوًصـــا   أن  
 ميزانية   المعلنين   لم   تتغير،   والحاجة  
 لـــم   تنحســـر،   وعمـــل   المؤسســـات  

 اإلعامية   في   تزايد   مستمر” . 
ويقـــول   إن   “المطلـــوب   هـــو   أن   نطور  
 دور   المؤسســـات   اإلعاميـــة   لكـــي  

 تعتمد   على   نفسها” . 

أهمية   التدريب

بذات   الســـياق،   أكد   الرئيس   التنفيذي  
 لصحيفة   “البـــاد”   أحمد   البحر   أهمية  
 التدريـــب   فـــي   صقـــل   الصحافييـــن  
 وتطويرهـــم،   ســـواء   النظـــري   الـــذي  
 تقدمـــه   الجامعـــات   أو   المؤسســـات  
 األكاديميـــة،   أو   التدريـــب   العملـــي  
 والـــذي   تقدمـــه   الصحـــف،   ويمكـــن  
 للجمعية   أن   تلعب   دورا   أساسا   بذلك . 

وأضـــاف   البحـــر:الحظـــت   بنـــدا   فـــي  
 قانـــون   الصحافـــة   تحـــت   مســـمى  
 “الرقابـــة   الذاتيـــة”   وبرأيـــي   فـــإن  
 الجمعية   يمكنهـــا   أن   تلعب   دوًرا   مهما  

 في   شرح   هذا   المفهوم . 
وأضـــاف   “فـــي   بعـــض   الـــدول،   حيـــن  
 يتخرج   الصحافي   مـــن   الجامعات   أو  
 األكاديميـــات   أو   حتـــى   المؤسســـات  
 التي   تصنف   بأنها   أقل   من   الجامعات،  
 فإنه   إلزامي   جًدا   أن   يعرف   الشـــخص  

 حديـــث   التخرج   عن   دســـتور   الدولة،  
 وقوانينهـــا،   والخدمـــة   المدنيـــة،  
 والمنظمـــات   العاملـــة   بالدولـــة،   لكـــي  
 يضـــع   لنفســـه   إطـــاًرا   مـــن   الرقابـــة  
 الذاتيـــة،   وهـــو   أمـــر   سيســـاعده   على  

 التمكن   في   عمله   والنجاح” . 

التجارب   الخليجية   

مـــن   جهتـــه،   قـــال   ســـكرتير   التحريـــر  
 ورئيـــس   قســـم   الشـــؤون   المحليـــة  
 والمحتوى   اإللكتروني   راشـــد   الغائب  
 إن   شـــخصية   إدارة   “الباد”   انعكست  
 فـــي   دعمهـــا   المســـتمر   لجمعيـــة  
 الصحفيين،   بتبدل   أشخاص   قيادتها،  
 وإن   “البـــاد”   مـــع   الجمعيـــة   بـــكل  
 الظـــروف   والمواقع   لقناعة   مســـتمرة  
 لـــدى   إدارة   الصحيفـــة   بـــأن   الجمعيـــة  

 هي   الممثل   المهني   للصحافيين . 
وأضاف   الغائب   “فيما   يتعلق   باقتراح  
 فـــرض   اشـــتراك   علـــى   المحتـــوى  

 اإللكترونـــي،   فـــإن   مـــن   األهميـــة  
 االســـتفادة   مـــن   التجـــارب   الخليجية  
 التـــي   منهـــا   الكويـــت   ذات   الســـوق  
 الكبيـــرة   والمفتوحة،   حيـــث   اتجهت  
 صحيفـــة   القبـــس   فقـــط   لهذا   المســـار  
 بينمـــا   اســـتمرت   الصحـــف   الكويتيـــة  
 األخـــرى   فـــي   تقديـــم   المحتـــوى  
 اإللكتروني   المجاني   للقارئ،   بتجربة  
 صنفـــت   بالناجحـــة،   وبالرغم   من   ذلك  
 فقد   نجحت   صحيفة   القبس   والسبب  
 ألنهـــا   أقنعـــت   القارئ   بقـــوة   المحتوى  
 الـــذي   تقدمـــه   وعندما   فرضت   رســـما  
 عليـــه   فـــإن   القـــارئ   لـــم   يتـــردد   فـــي  
 االشـــتراك   لثقته   بأنه   ســـيقرأ   محتوى  

 رصينا   وهادفا   ومؤثرا” . 
وأردف   أن   “فـــرض   الرســـوم   علـــى  
 المحتـــوى   اإللكترونـــي   للصحـــف  
 ســـيخلق   معادلة   غير   متكافئة،   وهذا  
 الموضوع   برمته   بحاجة   إلى   دراســـة  
 أعمق   مـــن   قبـــل   المعنييـــن   بالصحف  
 ورفع   تقرير   بشـــأنه   لـــإلدارات   لتتخذ  

 ما   تراه   مناسبا” . 
وقـــال   الغائـــب   “وفيمـــا   يتعلـــق  
 بالتدريـــب،   يتعيـــن   االســـتمرار   فـــي  
 تمهيـــن   الصحافييـــن،   خصوصـــا  
 المســـتجدين،   ألن   مـــن   الماحـــظ   أن  
 خريجـــي   اإلعـــام   مـــن   الجامعـــات  
 يفتقـــرون   لمهـــارات   أساســـية”،  
 ومقترحـــا   أن   تشـــرع   الجمعيـــة   فـــي  
 خطة   تدريبية   عملية   وليست   نظرية،  
 وهو   ما   أيده   رئيس   الجمعية   عيســـى  
 الشـــايجي،   مشـــيرا   إلـــى   أن   البرنامج  

 سيطلق   الشهر   المقبل . 

البحر: أهمية 
تفعيل جمعية 

الصحفيين للرقابة 
الذاتية بالقانون

جمعية الصحفيين 
تطلق برنامًجا 
تدريبًيا الشهر 

المقبل

الشايجي: أرباح 
البنوك بالماليين 
وال تنفق إعالنًيا 
إال بمبالغ قليلة

الغائب: فرض 
اشتراك على 

المحتوى اإللكتروني 
بحاجة لدراسة

السوق اإلعالنية 
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إبراهيم النهام )تصوير- خليل إبراهيم(

عبدالنبي الشعلة 

الشعلة إلدارة “الصحفيين”: “البلوغر” و“الفاشينستا” يحققون أرباحا أعلى من مداخيل المؤسسات اإلعالمية
تبنى مبادرة لّم رؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء التحرير لبحث موضوع اإلنفاق اإلعالني

إدارة الجمعية تسلم درًعا للشعلة 

راشد الغائب وعبدالنبي الشعلة وأحمد البحر

عيسى الشايجي

راشد الحمر، عيسى الشايجي وعبدالرحمن المدفع
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تدشين أنظمة الطاقة الشمسية في محمية “دار أكوا”
دشـــن رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا مشـــروع أنظمـــة 
محميـــة  فـــي  الشمســـية  الطاقـــة 
االستزراع السمكي التابعة لشركة “دار 
أكوا” بجهد 1 ميغاوات و250 كيلووات 
مـــن الطاقة الكهربائيـــة النظيفة، وكان 
ذلك بحضـــور المالـــك ورئيس مجلس 
الســـمكي  لالســـتزراع  أكـــوا  دار  إدارة 
احمد بوجيري، وصاحب مصنع سوالر 
ون لأللواح الشمسية المنفذ للمشروع 
رامـــي خليفة، وعـــدد من المســـؤولين 

والمدعوين.
وقال ميرزا “منذ إنشائها تميز مشروع 
محميـــة االســـتزراع الســـمكي التابعـــة 
لشـــركة “دار أكـــوا” بريادتـــه كمشـــروع 

بحريني”.
 وأضـــاف “أن مشـــروع أنظمـــة الطاقة 

الشمسية التي تم تركيبها في المحمية 
كأول محمية الســـتزراع األســـماك في 
المملكة تتوجه لالســـتفادة من الطاقة 
المتجـــددة لخفض البصمـــة الكربونية 
للمشـــروع وتقليـــل تكاليـــف اســـتهالك 
الطاقـــة فيهـــا، إنمـــا يترجـــم الحتميـــة 
التـــي تقتضـــي علـــى تفعيـــل مفاهيـــم 
القطاعـــات  كافـــة  فـــي  االســـتدامة 
والمجـــاالت، واالســـتفادة مـــن الطاقة 
التوجهـــات  أهـــم  مـــن  هـــو  الشمســـية 
وأكثرهـــا جـــدوى لمثل هذه المشـــاريع 

الحيوية”.
يذكر أن المنفذ لمشروع تركيب أنظمة 
الطاقـــة الشمســـية فـــي المحميـــة هـــو 
مصنـــع ســـوالر ون، الذي حقـــق بدوره 
إنجـــاًزا ريادًيا في مملكة البحرين منذ 
افتتاحه فـــي يناير 2017 كأول مصنع 

لأللواح الشمسية في مملكة البحرين، 
وانتهز ميرزا بهذه المناســـبة لإلشـــادة 
للمصنـــع  المســـتمرة  بالجهـــود  كذلـــك 
فـــي تنفيذ عـــدد مـــن مشـــاريع الطاقة 
المتجـــددة في مختلف أرجـــاء مملكة 
البحريـــن، ودورهـــم الكبير فـــي تزويد 
الســـوق المحليـــة البحرينيـــة بأنظمـــة 
الطاقة الشمســـية حيـــث يقوم المصنع 
بتصنيـــع األلـــواح الشمســـية وتركيبها 

في المباني والمنشآت.

وأكد ميرزا أن هيئة الطاقة المستدامة 
تســـعى لجعـــل البحرين مركـــًزا متميًزا 
في الطاقة النظيفة بالتعاون مع جميع 
والمؤسســـات  والـــوزارات  الجهـــات 
مـــع  المشـــترك  والتنســـيق  الحكوميـــة 

القطاع الخاص.

المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة  أن  وذكـــر 
تشـــجع وتدعم فنًيـــا وهندســـًيا جميع 
بالنهـــوض  تســـهم  التـــي  المبـــادرات 
بقطـــاع الطاقة المتجـــددة في المملكة 
والنهـــوض بـــه بمـــا يتســـق مـــع الجهـــد 
والرؤى الوطنية الموضوعة لتشـــجيع 

اســـتخدام الطاقـــة النظيفـــة مثل هذه 
المبادرة المتميزة، التي قامت محمية 
االستزراع السمكي التابعة لشركة “دار 
أكوا” بهـــا، متمنًيا للمحميـــة والقائمين 
عليهـــا كل التوفيـــق والســـداد والمزيد 

من العطاء خدمة لمملكة البحرين.
وتخللـــت الفعاليـــة جولـــة تفقدية في 
المحميـــة اطلـــع فيها ميـــرزا والحضور 
االســـتزراع  محميـــة  مرافـــق  علـــى 
الســـمكي وعدد مـــن البيـــوت الزراعية 
الخضـــراء فيهـــا، إضافـــة إلـــى المزارع 
مـــن  شـــرح  إلـــى  واســـتمع  الســـمكية، 
قبـــل العاملين على مشـــروع المحمية 
والخطـــط  المتبعـــة  اآلليـــات  حـــول 
التـــي  التطويريـــة  واإلســـتراتيجيات 
ســـتلي مشـــروع تركيب أنظمة الطاقة 

الشمسية الذي تم تدشينه.

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

ميرزا: نسعى 
لجعل البحرين 

مركًزا متميًزا في 
الطاقة النظيفة

“إدامة” تطور كورنيش الملك فيصل على غرار مجمع األفنيوز
تطويـــر مشـــروع “ســـيف بوليفـــارد” ومجمـــع بســـند مـــع “ممتلـــكات”

كشــف عضو مجلس أمانة العاصمة محمد توفيق آل عباس عن عقد شــراكة 
بيــن شــؤون البلديــات فــي محافظــة العاصمــة بالتعــاون مــع شــركة البحرين 
لالســتثمار العقــاري )إدامــة( لتطوير العديد من المشــروعات والعقارات التي 

تملكها البلدية في محافظة العاصمة.

وأفـــاد فـــي تقريـــر اللجنـــة لـــدور االنعقاد 
الثالـــث بأنـــه من بين هـــذه المشـــروعات: 
مشـــروع تطوير سيف بوليفارد بالتنسيق 
مـــع شـــركة إدامـــة وبمســـاحة تصـــل إلـــى 
22525 متـــرا مربعـــا، وتطويـــر كورنيـــش 
علـــى  بحريـــة  كواجهـــة  فيصـــل  الملـــك 
غـــرار المرحلـــة األولى للمشـــروع إلنشـــاء 
مجمـــع األفنيـــوز وتبلـــغ المســـاحة الكلية 
103768.5 متـــر مربع، فيما تبلغ مســـاحة 
االســـتثمار 60 ألـــف متـــر مربـــع، وتطويـــر 
مجمع اللولو التجاري بالتعاون مع شـــركة 
إدامـــة. ومشـــروع ماحـــوز ســـكوير وهـــو 
عبـــارة عـــن حديقـــة يحيط بهـــا مجموعة 
المترابطـــة  التجاريـــة  الخدمـــات  مـــن 
بممرات مشـــاة مفتوحة بمســـاحة 15486 
مترا مربعا. ومشـــروع إنشـــاء مجمع سند 

التجاري الذي ما يزال قيد الدراسة”.
 2.6 اعتمـــاد  تـــم  أنـــه  آل عبـــاس  وأعلـــن 
مليـــون دينـــار لميزانيـــة مشـــروع تنميـــة 
المـــدن والقرى )الترميـــم وعوازل األمطار 
المعتمدة للعاملين 2021 – 2022 من قبل 
وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي، فيما 
كانـــت فـــي الســـابق تبلـــغ 600 ألـــف دينار 

للعام الواحد.
وأفاد بأن االعتماد جاء بواقع مليون و40 
ألف دينار للعام 2021 ومليون و560 ألف 
دينار للعام 2022، وعليه عقدت اللجنتان 
الماليـــة والقانونية والخدمـــات والمرافق 
الوكيـــل  مـــع  مشـــتركا  اجتماعـــا  العامـــة 
المشـــتركة  البلديـــة  للخدمـــات  المســـاعد 
لمناقشـــة تأثيـــر الميزانيـــة المعتمدة على 
يخـــدم  الـــذي  الحيـــوي  المشـــروع  هـــذا 
شـــريحة كبيـــرة مـــن المجتمـــع مـــن ذوي 

الدخل المحدود.
وقـــال “اطلعت اللجنة وشـــجعت وتابعت 
عمليـــة زيادة االســـتثمار في أمـــالك أمانة 
العاصمة وشـــؤون البلديات في محافظة 
العاصمة الذي قامـــت بها وكالة الخدمات 
التنفيـــذي  والجهـــاز  المشـــتركة  البلديـــة 
فـــي أمانـــة العاصمة بالتعاون مـــع القطاع 
لالســـتثمار  البحريـــن  وشـــركة  الخـــاص 
العقـــاري )إدامـــة(، الذراع العقاري لشـــركة 
ممتلـــكات البحريـــن القابضـــة، إذ تتطلـــع 
اللجنـــة إلـــى نتائج متميزة لهذه الشـــراكة 
تنعكـــس على نوعيـــة الخدمـــات المقدمة 
للمجتمـــع البحرينـــي مـــن ناحيـــة وزيـــادة 

اإليرادات من ناحية أخرى”.

األسواق المركزية

وفيما يخص مشـــروعات تطوير األسواق 
المركزية، أكد آل عباس أن اللجنة المالية 
والقانونيـــة ناقشـــت الخطـــة التطويريـــة 
ألمانـــة العاصمـــة لتطويـــر ســـوق المنامـــة 
المركـــزي والميزانية التقديريـــة لها، ومن 
مســـتوى  رفـــع  المشـــروعات:  هـــذه  أهـــم 
البيئة الداخلية لســـوق الخضـــار المركزي 
خـــالل  مـــن  صحيـــا  مكوناتهـــا  وتعزيـــز 
تحســـين األرضيـــات، الجـــدران، األســـقف 
واإلنارة، وتهيئة منطقة الشحن والتفريغ 
وتحســـين  االنـــارة  وأنظمـــة  بالمظـــالت 
األرضيات، وإعـــادة تأهيل الطرق وزيادة 
عـــدد مواقف الســـيارات وتنظيم توزيعها 
لخدمة األســـواق المركزية، ورفع مستوى 
وإعـــادة  الداخليـــة،  والممـــرات  الطـــرق 
الصـــرف  تمديـــدات  وتوســـعة  تخطيـــط 

االســـتيعابية،  الطاقـــة  لزيـــادة  الصحـــي 
ورفع مستوى المنشآت الصحية )المرافق 
الصحيـــة العامة(، وتحويل اإلنارة ألنظمة 
الشمســـية، وتشـــجير مســـاحات  الطاقـــة 

السوق.

سوق جدحفص

أكـــد  جدحفـــص  بســـوق  يعنـــى  وفيمـــا 
للتطويـــر  اإلجماليـــة  التكلفـــة  تقديـــر  أن 
وهـــي 500 ألـــف دينار لضمـــان تنفيذ هذا 
المشـــروع بصورة حديثة وتشـــمل جميع 
القاطنيـــن  يحتاجهـــا  التـــي  الخدمـــات 
جدحفـــص  ســـوق  تَعـــد  إذ  والزائريـــن، 
إحدى أشـــهر األسواق الشـــعبية. ويتكون 
المشـــروع من سوق السمك بمساحة 370 
متـــرا مربعا وســـوق اللحم بمســـاحة 290 
مترا مربعا وســـوق الخضـــروات والفواكه 
بمســـاحة 250 مترا مربعا إضافة إلى عدد 
مـــن الخدمـــات والمرافـــق العامـــة وتبلـــغ 
المســـاحة اإلجماليـــة للســـوق 1,665 مترا 

مربعا.
أمـــا فيمـــا يخـــص ســـوق ســـترة المركزية 
فتوجـــد خطة مســـتقبلية لتطوير وإعادة 
القطـــاع  مـــع  الســـوق وبالتعـــاون  تأهيـــل 
الخـــاص وبكلفة مبدئية تصل إلى حوالي 
مليونـــي دينـــار وبمســـاحة إجمالية تصل 

إلى 7558 مترا مربعا.

18 مسودة

وأشـــار إلـــى أن اللجنة الماليـــة والقانونية 
بمجلس أمانة العاصمة خالل دور االنعقاد 
الثالث من الدورة البلدية الخامسة انتهت 
من دراســـة 18 مســـودة مشـــروع وقانونا 
ومقترحـــا ضمن خطة اللجنة المنبثقة من 
استراتيجية مجلس أمانة العاصمة، التي 
تتمثل في التركيز على 4 أهداف رئيســـة 
وهـــي: تطوير منظومـــة القوانين البلدية، 
مراقبـــة الجهاز التنفيذي والمشـــاركة في 
اتخاذ القرار، تنمية المشروعات الخدمية، 

تنمية المشروعات االستثمارية.
بينما تمحورت األهداف الفرعية المنبثقة 
الرئيســـة  االســـتراتيجية  األهـــداف  مـــن 

للجنة على 5 أهداف وهي:
تطويـــر  الســـابقة،  القوانيـــن  مراجعـــة 
الشـــؤون الماليـــة، تطوير النظـــم اإلدارية، 
تطويـــر المشـــروعات الخدميـــة، تعظيـــم 

االستثمارات في أمالك أمانة العاصمة.
وعليـــه قامت اللجنـــة الماليـــة والقانونية 
وانطالقـــا مـــن اختصاصاتهـــا المبينـــة من 
الالئحـــة الداخليـــة للمجلـــس باعتمـــاد 13 
برنامجـــا وهي كاآلتي: مراجعة وتحديث 
القوانيـــن والقـــرارات البلديـــة، الميزانيـــة 
تعديـــل  األمـــوال،  تحصيـــل  الســـنوية، 
اإليجـــارات، تعديـــل الرســـوم، خصخصـــة 
بعض الخدمات البلدية، متابعة الشـــؤون 
أمانـــة  مقـــر  مبنـــى  القانونيـــة،  والقضايـــا 
العاصمـــة، تطويـــر الحدائـــق والمتنزهات، 
تطويـــر  المركزيـــة،  األســـواق  تطويـــر 
الســـواحل والمماشي، تشـــجيع االستثمار 
بالتعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص، مراجعة 

وتطوير العقود االستثمارية.
وعقـــدت اللجنـــة )38( اجتماًعا خالل دور 
 2020 ســـبتمبر   1 مـــن  الثالـــث  االنعقـــاد 
ولغايـــة 30 يونيـــو 2021 ناقشـــت خاللـــه 
موضوعـــا  و36  وارد  موضـــوع   102

مقترحا. 

أهم القوانين والقرارات واالقتراحات 
البلدية التي ناقشتها اللجنة

1. مســـودة مشروع قانون تنظيم المباني 
الجديد المقترح من شؤون البلديات.

2. مقترح التعديل على الالئحة الداخلية 
لمجلس أمانة العاصمة.

3. مقتـــرح وضع ضوابط لتســـجيل عقود 
اإليجار التي يكون محلها عقارات سكنية 

لغير غرض السكن العائلي.
4.  مقتـــرح زيـــادة الكفاءة التشـــغيلية بما 
يتناســـب وخفض المصروفات والتكاليف 

وزيادة اإليرادات.
5. االقتراح بقانـــون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 74 لســـنة 2006 بشأن رعاية 

وتأهيل وتشغيل ذوي اإلعاقة.
6. االقتـــراح برغبـــة بشـــأن تحويل جميع 
الحدائـــق العامة في مملكـــة البحرين إلى 
شـــركات تجاريـــة اســـتثمارية مـــع إمكان 

مجانية الدخول إليها.
7. مقتـــرح إضافة بنديـــن جديدين للمادة 
6 من الالئحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 

2019 بشأن النظافة العامة.
8. االقتراح بقانـــون بتعديل بعض أحكام 
المرســـوم بقانـــون رقـــم 14 لســـنة 1973 

بشأن تنظيم اإلعالنات.
تنظيـــم  قانـــون  مشـــروع  مســـودة   .9

اإلعالنات.
لمراجعـــة  لجنـــة  تشـــكيل  مقتـــرح   .10
 )2( رقـــم  بقانـــون  المرســـوم  وتحديـــث 
لســـنة 1996 بشـــأن إشـــغال الطرق العامة 

والالئحة التنفيذية التابعة له.
11. القرار رقم 22 لســـنة 2005 في شـــأن 

الرسوم البلدية.
12. مشـــروع قانون بشـــأن البيئة المرافق 

للمرسوم 65 لسنة 2019.
أحـــكام  بتعديـــل  قانـــون  مشـــروع   .13
المرســـوم بقانـــون رقـــم 20 لســـنة 2002 
بشـــأن تنظيـــم صيـــد واســـتغالل وحماية 

الثروة البحرية.
14. االقتراح بقانون بشـــأن تنظيم حيازة 

الحيوانات الخطرة.
15. االقتراح بقانون بشـــأن تعديل المادة 
15 مـــن المرســـوم بقانـــون رقـــم 2 لســـنة 

1996 بشأن إشغال الطرق العامة.
16. مشـــروع قانون بإضافة مادة جديدة 
برقـــم )11( مكـــرر إلـــى قانـــون البلديـــات 
الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )35( لسنة 

.2001
17. االقتـــراح برغبـــة بشـــأن منـــع اقتنـــاء 

الحيوانات المفترسة.
18. االقتراح برغبة بشـــأن إنشـــاء مناطق 
المطـــورون  فيهـــا  يســـاهم  اســـتثمارية 

والمواطنون إلحياء المناطق القديمة.

تحصيل اإليرادات 

وعملـــت اللجنـــة علـــى متابعـــة تحصيـــل 
اإليـــرادات عن طريـــق االطـــالع ومتابعة 
أمانـــة  ومصروفـــات  إيـــرادات  حركـــة 
العاصمـــة للعاميـــن 2020 و2021، حيـــث 
عقدت اللجنة اجتماعات عدة مع المعنيين 
في أمانة العاصمة لمناقشة هذا الملف، إذ 
تعتبر الرســـوم البلدية وإيجارات األمالك 
من أهم مصادر الدخل لشـــؤون البلديات، 
وبالتالي فـــإن المحافظة على هذا المورد 
المالي يكمن باستدامة سداد المستحقات 
بصـــورة منتظمـــة مـــن قبـــل المشـــتركين 
وكذلـــك تحتـــاج إلـــى الرقابـــة والمتابعـــة 
والتدقيق، وتبين من المتابعة المســـتمرة 
مـــن قبل المجلس ألمانة العاصمة أن لدى 
األمانة مبادرات وإجراءات عدة تقوم بها 
لمعالجـــة المديونيـــات من أهمها تشـــكيل 
لجنـــة داخلية برئاســـة المدير العام ألمانة 
تحصيـــل  إجـــراءات  لمتابعـــة  العاصمـــة 
المتأخرات ووقف المعامالت بالبلدية عن 
المتخلفيـــن من ســـداد المتأخـــرات كذلك 
وقف المعامالت في السجل التجاري عن 
المتخلفيـــن من ســـداد المتأخرات إذ تلزم 
األمانـــة المتخلفين من ســـداد المتأخرات 
بعمل تســـوية مباشـــرة DDI من الحساب 
الحظـــر وتجديـــد  لرفـــع  البنكـــي كشـــرط 

العقد.
كما عملت اللجنة على تنمية المشروعات 
الخدمية البلدية، والتي تؤدي إلى شـــعور 
والرفاهيـــة  بالراحـــة  والمقيـــم  المواطـــن 
العمليـــة  باحتياجاتـــه  لالهتمـــام  نظـــرا 
والجسدية والنفسية من جهة، ومن جهة 
أخرى شـــعوره بالســـعادة والفخر بالتقدم 
الحاصـــل فـــي مملكـــة البحريـــن، لكونهـــا 
أحد المؤشـــرات األساسية التي يقاس بها 

تقّدم البلدان على المستوى الدولي.
وعلى رغم األزمة االقتصادية الناجمة عن 
جائحة فيروس كورونا، وتخفيض نســـبة 
6 % مـــن ميزانيـــة البـــاب األول، بموجب 
 3-2554 رقـــم  الـــوزراء  مجلـــس  قـــرار 
وتعميم وزارة المالية رقم )3( لسنة 2020، 
بشـــأن إعـــادة توزيع الميزانيـــة وتخفيض 
30 % مـــن الميزانيـــة المتكـــررة، وتوجيه 
المصروفـــات ألمـــور أساســـية مـــن بينهـــا 
العقـــود وصيانة أصول أمانة العاصمة، إال 
أن ذلك لم يمنع اللجنة من الســـعي للعمل 
على البرامج المنضوية تحت هذا الهدف، 
إذ اطلعـــت على الميزانيات الخاصة بعدد 
من المشـــروعات التي عرضـــت عليها من 
األشـــغال  ووزارة  العاصمـــة  أمانـــة  قبـــل 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

محمد آل عباس

علوي الموسوي

“مالية العاصمة” 
تنتهي من 

دراسة 18 مقترحا 
ومسودة قانون

مليونا دينار 
لتطوير سوق 

سترة و500 ألف 
لـ “جدحفص”

2.6 مليون دينار 
ميزانية تنمية 
المدن والقرى 

لعامين

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  اســـتقبل 
أمـــس  مكتبـــه  فـــي  الرميحـــي  
النائبيـــن محمـــد بوحمـــود ومحمـــد 
عيســـى. وخالل اللقاء تم مناقشـــة 
عـــدد مـــن المواضيـــع ذات االهتمام 
المشـــترك، وأشـــاد الوزيـــر بالتعاون 
والشـــراكة الفاعلـــة بين الســـلطتين 
التنفيذية والتشـــريعية فـــي تعزيز 
المســـيرة التنمويـــة والديمقراطيـــة 

وخدمة الوطـــن والمواطنين خالل 
العهـــد الزاهر لعاهـــل البالد  صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
مـــن جانبهمـــا، تقدم عضـــوا مجلس 
النـــواب بالشـــكر والتقدير  إلى وزير 
بتطويـــر  اهتمامـــه  علـــى  اإلعـــالم 
قطاع اإلعالم واالتصال بما يســـهم 

في تعزيز مكانة مملكة البحرين.

تعزيز المسيرة الديمقراطية

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  اســـتقبل 
الرميحـــي فـــي مكتبه أمـــس، عضو 
يوســـف  النائـــب  النـــواب  مجلـــس 

الذوادي.
اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء  وخـــالل 
ومناقشـــة عدد مـــن المواضيع ذات 
االهتمام المشـــترك، مشـــيدا الوزير 
بالتعـــاون والشـــراكة الفاعلـــة بيـــن 
الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية 
التنمويـــة  المســـيرة  تعزيـــز  فـــي 

الوطـــن  وخدمـــة  والديمقراطيـــة 
والمواطنيـــن خـــالل العهـــد الزاهـــر 
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
مـــن جانبـــه، تقـــدم النائـــب يوســـف 
والتقديـــر  إلـــى  بالشـــكر  الـــذوادي 
وزير شـــؤون اإلعالم على اهتمامه 
بتطويـــر قطاع اإلعـــالم واالتصال، 
وإعداد الكوادر الوطنية بما يســـهم 

في تعزيز مكانة مملكة البحرين.

تطوير قطاع اإلعالم واالتصال

المنامة - وزارة الخارجية

شـــارك وفـــد مـــن وزارة الخارجيـــة 
فـــي المؤتمـــر الســـابع عشـــر لحلـــف 
الناتو الخاص بمنع انتشـــار أســـلحة 
الدمار الشـــامل والحد من التســـلح، 
والذي عقد في العاصمة الدنماركية 
ســـبتمبر   6-7 بتاريـــخ  كوبنهاجـــن، 
آخـــر  علـــى  ركـــز  والـــذي  2021م، 
مستجدات الملف من مخاطر انتشار 
والتطـــورات  الكيميائيـــة،  األســـلحة 
بالصواريخ  المرتبطـــة  التكنولوجية 
الـــذكاء  واســـتخدام  الباليســـتية، 
االصطناعـــي فـــي الطاقـــة النوويـــة، 
وأجنـــدة رؤية حلـــف الناتـــو 2030. 
الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  وقدمـــت 
االستراتيجية السفير نانسي جمال، 
مواقـــف مملكة البحرين في تحقيق 
الســـلم واألمـــن الدولي حســـب رؤى 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة. 
حكومـــة  إنجـــازات  علـــى  وركـــزت 
تحقيـــق  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
الدوليـــة  للمعاهـــدات  التزاماتهـــا 
واألمميـــة المرتبطة عبر تشـــريعاتها 
الوطنيـــة،  والقضائيـــة  القانونيـــة 
البحريـــن  مملكـــة  موقـــف  مؤكـــدة 
الثابت والداعي إلـــى إخالء منطقة 
الشـــرق األوسط من أســـلحة الدمار 

الشامل.

موقف ثابت إلخالء المنطقة 
من أسلحة الدمار الشامل
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عودة الطالب للمدارس وسط إجراءات استثنائية
وزيـــر التربيـــة: تســـخير إمكانـــات الـــوزارة إلنجـــاح العـــام الدراســـي

المـــدارس  طلبـــة  جميـــع  الثالثـــاء  أمـــس  عـــاد 
الحكوميـــة إلى الدراســـة في عام دراســـي جديد 
كافـــة  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  أتمـــت  أن  بعـــد 
التعليميـــة  الخدمـــات  لتقديـــم  االســـتعدادات 
بالصـــورة المطلوبة، بالدمـــج بين الحضور الفعلي 
والتعّلم عن بعد، وبعد أن عادت الهيئات اإلدارية 
والتعليمية والفنية منذ أيام إلى عملها، واتخذت 

الترتيبات النهائية الستقبال الطلبة.
وبهذه المناسبة، عبر وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمـــي عن خالص الشـــكر والتقديـــر واالمتنان 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة لما تفضـــل به جاللتـــه الكريم 
بمناســـبة العام الدراســـي الجديد 2021/ 2022م 
من معاني التقدير واالهتمام بالمسيرة التعليمية 
المباركـــة، تأكيـــدًا لمـــا يحظى بـــه التعليـــم بكافة 
مراحله الدراسية من رعاية موصولة من جاللته، 
ممـــا مكن الوزارة وباســـتمرار مـــن تحقيق أفضل 

النتائج على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وأشـــار إلى أنـــه وبفضل الدعم المســـتمر من ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، فقد 
فـــي ســـبيل  اإلمكانـــات  كافـــة  الـــوزارة  ســـخرت 
تشغيل العام الدراسي الجديد بالصورة المرجوة، 
والســـيما التأكد من جهوزيـــة المدارس من جميع 
النواحـــي، بما فـــي ذلك توفيـــر البيئة المدرســـية 
اآلمنة، بتطبيق لإلجراءات االحترازية المعتمدة، 
وتلبيـــة احتياجات ومتطلبات اســـتدامة التعليم 
بالحضور الفعلي والتعّلم عن بعد، ووضع الخطط 
الدراســـية المرنـــة والمناســـبة لجميـــع الصفـــوف 
الدراسية، كما أن الوزارة سوف تعمل على تنفيذ 
حزمـــة مـــن البرامـــج والمبـــادرات المنبثقـــة عـــن 
الهيكلة الجديدة وبتوجيه ومتابعة من المجلس 
األعلى لتطويـــر التعليم والتدريب برئاســـة نائب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن 

مبارك آل خليفة.
بعـــون   - ســـتعمل  الـــوزارة  أن  الوزيـــر  وأضـــاف 
هللا تعالـــى - علـــى مضاعفـــة ما بذلتـــه من جهود 
اســـتثنائية منـــذ انتشـــار الجائحـــة، والتـــي تمّثل 
واالعتـــزاز  بالفخـــر  جديـــرة  بحرينيـــة  تجربـــة 
واالقتداء، إذ تم في وقت قياســـي إيجاد سلسلة 
من خيـــارات التعّلم المراعية للظـــروف الصحية، 
والملبيـــة الحتياجـــات جميع المراحل الدراســـية، 
فتـــم اســـتحداث الفصـــول االفتراضية المتســـمة 
بالمباشرة والتفاعلية، وتدشين مشروع الحصص 
التعليميـــة المتلفزة، للبث عبـــر تلفزيون البحرين 
وقنوات الوزارة عبـــر اليوتيوب، وتعزيز خدمات 
البوابـــة التعليميـــة التـــي تضم المحتـــوى الرقمي 
مـــن كتب ودروس وأنشـــطة وإثـــراءات وحلقات 
نقـــاش، والتي شـــهدت أكثر مـــن 68 مليون زيارة 
خالل العام الدراســـي الماضي فقط؛ نظرًا ألهمية 

مـــا تقدمه للطلبة والمعلميـــن وأولياء األمور، هذا 
باإلضافـــة إلـــى تطبيـــق نظـــام اســـتثنائي لتقويم 
األداء الطالبـــي يراعي نظـــام التعليم الحالي، مع 
إتاحـــة الحضور الجزئي للراغبين من الطلبة، في 

بيئة مدرسية آمنة.
وقد التقى الوزير خـــالل الزيارة عددًا من الطلبة 
وأعضـــاء الهيئـــات اإلداريـــة والتعليميـــة، حيـــث 
هنأهـــم بمناســـبة بـــدء العـــام الدراســـي الجديـــد، 
وحـــث الجميـــع علـــى مواصلـــة الجهود فـــي هذا 
الدراســـي، مـــع األخذ بكافـــة التعليمـــات الصادرة 
عـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم، بمـــا فـــي ذلـــك مـــا 
تضمنه دليل العودة إلى المدارس، والذي يوضح 
اإلجـــراءات الصحيـــة واالحترازيـــة والتعليميـــة 
واإلرشـــادية وغيرها؛ لضمان يوم دراسي منتظم 
وســـلس منذ قـــرع جـــرس البداية وحتـــى لحظة 
االنصـــراف، مؤكـــدًا أن الوزارة تضـــع كل طاقاتها 

وإمكاناتها في خدمة الميدان التربوي.
كمـــا قـــام بجولـــة تفقديـــة اطمـــأن خاللهـــا علـــى 
اســـتعدادات المـــدارس الســـتقبال الطلبـــة قبيـــل 
والتـــي  نهايتـــه،  وحتـــى  الدراســـي  اليـــوم  بـــدء 
شـــملت الترتيب الدقيـــق لعودة الطلبـــة حضورًا، 
إضافـــة إلـــى تفعيـــل خّطـــة مدروســـة للتعلم عن 
بعـــد، إذ تـــّم تقســـيم الطلبـــة الذيـــن ســـيحضرون 
فـــي الصفوف وفـــق المعايير المعتمـــدة المراعية 
للتباعـــد االجتماعـــي، مـــع تقديـــم الـــدروس لهـــم 
بالحضـــور الفعلـــي للمعلميـــن، فضـــالً عـــن إعـــداد 
الجـــداول للـــدروس االفتراضية، وتفعيـــل مراكز 
البـــث االفتراضـــي المدرســـية الداخليـــة؛ لتقديم 
الحصـــص المباشـــرة عـــن بعـــد، وإثـــراء البوابـــة 
التعليمية بالمزيد من إنتاج المعلمين من الدروس 
وتخصيـــص  الرقميـــة،  واإلثـــراءات  واألنشـــطة 
فرق وخطوط ســـاخنة لتقديـــم الدعم األكاديمي 
والفنـــي. مطمئنـــا علـــى تجهيز الكتب المدرســـية 

لتوزيعهـــا على الطلبة، وفـــق آلية وترتيب يراعي 
اإلجراءات االحترازية، بالتعاون مع فرق الصحة 
المدرســـية، إلى جانب اســـتعداد مكاتب اإلرشـــاد 
األكاديمي واالجتماعي الستقبال الطلبة ومتابعة 

شؤونهم األكاديمية واالجتماعية.
وقد شـــملت إجراءات تهيئة عـــودة الطلبة إنجاز 
أعمـــال الصيانـــة الشـــاملة والجزئية، واســـتكمال 
أعمـــال النظافـــة، والتأكـــد من ســـالمة مـــا يتعلق 
بالكهربـــاء والمكيفـــات ودورات الميـــاه وغيرهـــا، 
وتوفيـــر اإلجراءات االحترازيـــة، بما فيها فحص 
درجة الحرارة والتعقيم المســـتمر، ضمن جاهزية 
تامـــة للمـــدارس لتنظيـــم اســـتقبال الطلبـــة وفق 
نظام اإلشـــارة الضوئية المعتمد مـــن قبل الفريق 

الوطني الطبي.
وقد ســـبق اســـتقبال الطلبة جهـــود يومية مكثفة 
قامـــت بهـــا الهيئـــات اإلداريـــة والتعليميـــة منـــذ 
عودتها في األول من سبتمبر الجاري، منها إعداد 
جداول الحصص للمعلميـــن، وتوزيع الطلبة على 
الصفـــوف، وتهيئة الصفوف والمرافق المدرســـية 
لطلبـــة الحضـــور الفعلـــي، بعـــد اســـتالم قوائمهـــم 
النهائيـــة، وتحديد مواقع مدرســـية لبث الفصول 
االفتراضيـــة، وتنفيـــذ ورش تدريبيـــة للمعلميـــن، 
والمســـتجدين منهم بشـــكل خاص، حول تطبيق 
فـــرق  تشـــكيل  علـــى  عـــالوًة  الرقميـــة،  األدوات 
متنوعـــة يختـــص كل منهـــا بجانـــب محـــدد مثل: 
الخـــط الســـاخن ألولياء األمـــور، والدعـــم التقني 
والدعـــم  الرقميـــة،  األدوات  اســـتخدام  لتســـهيل 
وحالتهـــم  الطلبـــة  بيانـــات  لمتابعـــة  األكاديمـــي 
الصحيـــة لتوفيـــر الخدمة المناســـبة لهـــم، إضافًة 
إلى فريق للتدريب علـــى المهارات التكنولوجية، 
وآخـــر لمتابعة التطور الشـــخصي للطلبة، وحثهم 
على االنتظام الدراســـي والمشاركة في األنشطة 

المدرسية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

االنترنت “داون” في بعض الحصص االفتراضية
معلمون لـ “^”: نعمل بأجهزتنا الشخصية.. ونطالب بمكافأة التمديد

“البـــالد”  لــــ  معلمـــون  ^عبـــر 
عـــن ســـعادتهم الغامـــرة ببـــدء العـــام 
الدراســـي الجديد، وعودة الطلبة إلى 
مقاعد الدراســـة، ما يعكس مؤشرات 
إيجابيـــة نحـــو التعافي التـــام وعودة 
الحيـــاة الدراســـية إلـــى طبيعتهـــا في 

الفترة المقبلة.
يأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت اســـتلم فيـــه 
أوليـــاء أمور طلبـــة تنويهات عدد من 
المـــدارس بوجـــود خلـــل فـــي شـــبكة 
اإلنترنـــت، ممـــا دفـــع تلـــك المـــدارس 
إلـــى االعتـــذار عـــن تقديـــم الحصص 

التعليمية االفتراضية أمس.
وأشـــارت المـــدارس فـــي تنويهها إلى 
أن الـــوزارة تتابـــع مع مـــزودي خدمة 

اإلنترنـــت المشـــكلة للعمـــل على حلها 
في أسرع وقت ممكن. ولفت معلمون 

لـ “البالد” إلى وجود عدد من األعطال 
الفنية في البوابة التعليمية وبرنامج 

“التيمـــز” المخصص لتقديم الحصص 
االفتراضيـــة، إلـــى جانب عـــدم كفاية 
وطلـــب  المـــدارس،  فـــي  األجهـــزة 
اســـتخدام  المعلميـــن  مـــن  اإلدارات 

أجهزتهم الخاصة في التعليم.
وأشـــار المعلمون إلى ارتفاع األنصبة 
التعليمية في عدد من األقسام لتصل 

إلى 25 حصة أسبوعيا تقريبًا.
ودعـــا المعلمـــون إلـــى إعـــادة صـــرف 
مكافأة تمديد الدوام المدرسي؛ نظرًا 
لعودة الطـــالب إلى مقاعد الدراســـة، 
الدراســـة  بنظـــام  العمـــل  وعـــودة 

الحضوري.
وأشـــاروا إلـــى أن الـــوزارة لـــم تفرض 

الفحص اإللزامي للطلبة.

الحـافـالت الصفـراء تستيقـظ مـن جـديـد
الســـواق يشـــكون عبـــر “^” مـــن أشـــخاص يوصلـــون الطلبـــة دون ترخيـــص

المقاصف مغلقة واستخدام دورات المياه للضرورة
ـــي ـــوم دراس ـــي أول ي ـــور ف ـــاء األم ـــا ألولي ـــدر تعليماته ـــدارس تص إدارات الم

المــدارس  إدارات  أصــدرت  الجديــد،  الدراســي  العــام  انطالقــة  ^مــع 
تعليماتها بشأن االحترازات الواجب إتباعها في الحضور للمدرسة وداخلها.

وأكـــدت اإلدارات علـــى حصر الذهاب 
لدورات الميـــاه للطلبة والطالبات عند 
الضـــرورة، إلـــى جانـــب إشـــعار أولياء 
األمـــور بإغـــالق المقاصـــف وضـــرورة 
وقنينـــة  طالـــب طعامـــه  كل  إحضـــار 

الماء الخاصة به من المنزل. 
وحثـــت اإلدارات على إحضار الطالب 

أدواتـــه الخاصة من المنـــزل، وتجنب 
مـــن  األدوات  اســـتعارة  أو  اإلعـــارة 
اآلخريـــن.  ودعـــت إلـــى عـــدم إحضار 
الطالب للمدرســـة في حال اإلحساس 
بمرضه أو شـــعوره بالتوعـــك، والتأكد 
مـــن ســـالمته قبـــل الحضـــور؛ وذلـــك 

للحفاظ على سالمة الجميع.

مشرف التغطية: 
علوي الموسوي

التغطية:
ليلى مال اهلل وسيد علي المحافظة

التصوير الفوتوغرافي:
رسول الحجيري، خليل إبراهيم، أيمن يعقوب، محمد الدرازي

التصوير بالفيديو: 
حوراء مرهون

التصحيح والتحرير:  جاسم اليوسف

التنفيذ:  قسم االنتاج الفني

الموقع اإللكتروني:  عباس إبراهيم، حسن عدوان

طالب يسجلون حضوريا والمدارس تطبق نظاما للتناوب
ـــاء أمـــــــور لــــ “^”: تعـــــــدد األوالد “يـــزيــــــد الطيـــــــن بلـــــــة” أوليــــ

^تلقى أولياء أمور الطلبة المسجلين للتعلم بالنظام 
الحضوري تعليمات مع بدء العام الدراسي الجديد 2021 
و2022، تفيد بلجوء المدرســـة إلـــى العمل بنظام التناوب 
بيـــن الحضـــور والتعلم عن بعد، تارة أســـبوع وآخر، وتارة 

عبر تقسيم أيام األسبوع بين الحضور والتعلم عن بعد.
ولفـــت أوليـــاء األمـــور إلـــى أنهم ســـجلوا أوالدهـــم للتعلم 
الحضـــوري بمـــا يتـــالءم مـــع تحســـن األوضـــاع الصحية، 
وحرصـــا علـــى نيـــل أوالدهـــم التعليـــم الجيد، ومنـــع تأثر 

مســـتوياتهم الدراســـية نتيجـــة عقبات أنظمـــة التعلم عن 
بعد، وبما ينسجم مع العودة إلى العمل من المكاتب.

وقالـــوا إن تطبيق أنظمة التناوب ألولياء األمور العاملين 
يشـــكل عبئا كبيـــرًا عليهم، وصعوبة بالغـــة للتواجد معهم، 
السيما في حال تعدد األبناء في مرحلة التعليم المدرسية 
وصغر سنهم، وهو ما يتطلب تواجدا دائما لولي األمر مع 

الطالب لمساعدته في تلقي دروسه بشكل سليم.
وذكروا أن تقســـيم األيام إلى حضوري وتعلم عن بعد من 

شـــأنه التأثير سلبا على العملية التعليمية، في وقت بلغت 
فيـــه البحريـــن المســـتوى األخضر فـــي اإلشـــارة الضوئية 
لمســـتوى انتشـــار فيروس كورونـــا، والتـــي تتطلب عودة 

الطالب بنسبة 100 % حسب النظام المعلن.
وأصـــدرت إدارات المـــدارس تعليمـــات خاصة بشـــأن آلية 
تقســـيم حضـــور الطلبـــة المســـجلين ضمـــن نظـــام التعلـــم 
بالحضـــور، حيـــث يتـــم التعليـــم عن بعـــد عن طريـــق قناة 

التيمز )Teams( من المنزل.

“^” تواكب بالفيديو بهجة 
الطلبة بكماماتهم الزاهية

^واكبـــت عدســـة فيديـــو “البالد” العـــودة المدرســـية عبر 
مرافقـــة طالبـــات مدرســـة المســـتقبل االبتدائيـــة للبنـــات في 

الرفاع.
وبـــدا واضحا االبتهاج والفرح الغامر لدى الطالبات من 
العودة المدرســـية مع االلتزام باإلجراءات االحترازية 

وارتداء الكمامات الزاهية بألوان البراءة.
وقالت طالبة إنها ســـعيدة الســـتئناف لقاء صديقاتها 

ومعلماتها بعد طول غياب.

شاهد فيديو "^" 
عبر هذا الرابط

فريق عمل تغطية عودة المدارس

^أكد ســـواق نقـــل الطلبة أن الحضـــور الجزئي 
للطلبـــة )غير المنتظم( يتســـبب في اســـتمرار تراكم 
خســـائرهم منذ بدء الجائحة، في ظل غياب جهات 
داعمـــة لهـــم، فـــي ظل عـــدم الســـماح لهم بممارســـة 
أي نشـــاط أو مهنـــة أخـــرى حال امتالكهـــم تصريحا 

بمزاولة مهنة نقل الطلبة.
ومع عودة الطلبة إلى المدارس، أشـــار الســـواق إلى 
أن اســـتعداداتهم للعـــام الدراســـي تبـــدأ مـــن فحص 
الحافـــالت فنًيـــا والتحقـــق مـــن ســـالمتها، وســـالمة 
التكييـــف بهـــا، إلـــى جانـــب اجتهادهـــم فـــي تنظيف 
وتعقيـــم الحافلـــة، بمـــا يضمـــن تحقيـــق االحترازات 
الصحية وجوانب الســـالمة المطلوبة في الحافالت 

أثناء عملية نقل الطلبة.
المـــرور  إدارة  أن  إلـــى  ولفتـــوا 

توقفـــت منذ فترة تصل إلى 5 
ســـنوات عن منح تراخيص 

جديـــدة لمزاولة مهنة نقل 
الطلبة، وهو ما يؤدي إلى 
ممارسة البعض لها بشكل 

غيـــر قانوني، ويدفعهم للتخفي والســـير بشـــكل قد 
يهدد ســـالمة الســـائق والركاب، وهو ما يؤكد أهمية 
منـــح تراخيـــص جديـــدة لطالبيهـــا لمنـــع مثـــل هـــذه 

الممارسات غير القانونية.
وأشـــاروا إلـــى أن العديـــد مـــن ســـواق الحافالت قد 
عمدوا إلى شـــراء حافالت جديدة قبل الجائحة، إال 
أن األزمة الصحية شـــكلت عبًئا كبيًرا على الســـواق 
عبـــر إضعاف مدخولهم وتوقفهم بشـــكل شـــبه كلي 
عن العمل، ما أضر بقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، 

واضطر البعض منهم إلى بيع حافلته.
وقالوا: إن ذلك يأتي في وقت ال 

تسمح 

فيـــه الجهـــة المعنية بمنـــح ترخيص مزاولـــة المهنة 
بمزاولـــة أي مهنـــة أخـــرى، مـــا يشـــكل ضغطـــا كبيًرا 
وغيـــر محتمل على الســـواق في تأميـــن متطلباتهم 
ظـــل  فـــي  األســـرية  التزاماتهـــم  وأداء  المعيشـــية، 

استمرار الظروف الصحية االستثنائية.
وذكـــروا أن العـــودة للمـــدارس تمثل بدايـــة جديدة 
للســـواق لتأميـــن دخلهـــم، إذ يتراجـــع عملهـــم فـــي 
اإلجـــازة الصيفيـــة، وبالتالـــي فـــإن العـــودة الجزئية 
تســـاهم في اإلضرار بدخلهم األســـاس في الموسم، 
السيما وأنهم يتحملون أعباء التأمين على أنفسهم.
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المنامة - بنا

قـــام وفد من موظفي مجلســـي 
بالواليـــات  والنـــواب  الشـــيوخ 
أمـــس،  األميركيـــة،  المتحـــدة 
بزيـــارة إلى المتحف العســـكري 

لقوة دفاع البحرين.
الوفـــد  اطلـــع  الزيـــارة،  وأثنـــاء 
بحضور مدير اإلعالم والتوجيه 
المعنوي اللواء محمد الكبيسي، 
علـــى مختلـــف قاعات وأقســـام 

المتحـــف، والتي تضم تشـــكيلة 
التاريخيـــة  المقتنيـــات  مـــن 
العســـكرية  الفنيـــة  واللوحـــات 
أرشـــيًفا  تعـــد  التـــي  والنمـــاذج 
العســـكري  للتاريـــخ  توثيقًيـــا 
البحرينـــي في العصـــر الحديث 
والمعاصر، كما تم تقديم شـــرح 

مفصل عنها.

تحسين الخدمات الشرطية للحد من الجريمة“الشيوخ” ضيًفا على المتحف العسكري
الجنائيـــة واألدلـــة  للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  يـــزور  العـــام  المفتـــش 

قـــام المفتش العـــام بـــوزارة الداخلية 
اللـــواء الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل 
إلـــى اإلدارة  خليفـــة بزيـــارة تفقديـــة 
العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة، 
حيـــث كان فـــي اســـتقباله مديـــر عام 
واألدلـــة  للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة 

الجنائية وعدد من ضباط اإلدارة.
وتأتي هذه الزيارة، في إطار الزيارات 
الداخليـــة  وزارة  وإدارات  لمديريـــات 
لتقديـــم أفضـــل الخدمـــات الشـــرطية 
للمواطنيـــن والمقيميـــن والعمـــل وفق 
التعـــاون  مـــن  متكاملـــة  منظومـــة 
والتنســـيق األمني؛ لتحســـين مستوى 
مـــن  الحـــد  فـــي  يســـاهم  بمـــا  األداء 
الجريمة ومكافحتها، وتعزيز الشراكة 
المجتمعية واالنتماء الوطني وضمان 

حفظ األمن وحماية السالمة العامة.

وخالل الزيارة، اســـتمع المفتش العام 
إليجاز حول الجاهزية األمنية، تضمن 
المهـــام التي تضطلع بها اإلدارة العامة 
للمباحث واألدلـــة الجنائية واإلدارات 
التابعـــة لهـــا للمحافظـــة علـــى النظـــام 
واألمـــن العـــام، إضافـــة إلـــى الجهـــود 

األداء  مســـتوى  لتحســـين  المبذولـــة 
بمـــا يســـاهم فـــي الحـــد مـــن الجريمة 

ومكافحتها.
وفـــي ختـــام الزيـــارة أعـــرب المفتش 
لكافـــة  وتقديـــره  شـــكره  عـــن  العـــام 
للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  منتســـبي 

واألدلـــة الجنائيـــة لمـــا يقدمونـــه مـــن 
عمـــل متواصـــل وجهـــد دءوب لحفظ 
أمن الوطن، منوها في هذا الشأن إلى 
دورهـــم المهنـــي المتميز فـــي تحقيق 
النظـــام واألمن فـــي مختلف الظروف 

وعلى مدار الساعة.

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار تأديتهـــا لرســـالتها اإلعالميـــة 
“البـــالد”  صحيفـــة  أعلنـــت  والوطنيـــة، 
اطالق مشروع “نادي الخمسين” كخدمة 
للترويج والتسويق للشركات التي مضى 
علـــى تأسيســـها 50 عامـــا فأكثـــر، بهـــدف 
تعزيـــز التواصل فيما بينها، وزيادة حجم 

مساهماتها في االقتصاد الوطني.
مشـــروع  إطـــالق  الصحيفـــة  وتعتـــزم 

إعالمـــي يهدف إلى إصدار تقرير ســـنوي 
شـــركة   100 أفضـــل  بتصنيـــف  يعنـــى 
بيـــن  المنافســـة  الســـتنهاض  بحرينيـــة، 
فـــي  الحيويـــة  االقتصاديـــة  القطاعـــات 

المملكة.
ويقـــوم المشـــروع بإطـــالق تقرير ألفضل 
100 شـــركة بحرينية على معايير مهنية، 
يتـــم مـــن خالله تصنيـــف تلك الشـــركات، 
بحيث تشمل المبيعات، القيمة السوقية، 
األرباح، األصول، المسئولية االجتماعية، 

الحوكمـــة،  البحرنـــة،  الرقمـــي،  التحـــول 
الشفافية، وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

كمـــا تهتـــم “البـــالد” بـــأن تخضـــع المعايير 
آنفة الذكر، لدراســـة، وتقييـــم، من خبراء 
ومحاســـبين  ومالييـــن،  اقتصادييـــن، 
مشـــروع  يخـــرج  وبحيـــث  قانونييـــن، 
التقريـــر علميـــا محايـــدا، لكي يســـهم في 
االقتصاديـــة  الوطنيـــة  األهـــداف  دعـــم 

المرجوة.
واســـتكماالً لجهـــود الصحيفـــة لالرتقـــاء 

بـــاألداء اإلعالمـــي إلى مرحلـــة المنصات 
المقبـــل  فـــي األســـبوع  الرقميـــة، ســـيتم 
أرقـــام”  فـــي  “البحريـــن  برنامـــج  إطـــالق 
كبرنامج أســـبوعي، ســـيبث مباشرة على 
المنصات الرقمية، بما في ذلك اليوتيوب 
واالنســـتغرام، وســـتكون مـــدة البرنامـــج 
نصف ســـاعة، تحتوي الفقـــرة األولى منه 
عـــن أداء بورصـــة البحرين في األســـبوع 
المنصـــرم، بمـــا في ذلـــك حجم التـــداول، 
واستعراض مختلف الشركات، وتوقعات 

األسبوع الجاري.
وســـيبث البرنامـــج مســـاء كل يـــوم أحد، 
بتمام الســـاعة الثامنة مســـاء، من تقديم 
حســـين  االقتصـــادي  الخبيـــر  وإعـــداد 
المهدي، بمســـاندة باحثيـــن متخصصين، 
وبإشـــراف الصحافي إبراهيم النهام، كما 
يتولـــى رئيس قســـم التصويـــر وصحافة 
الفيديـــو بالصحيفة أحمد كريـــم الناحية 
الفنيـــة، بمســـاندة اختصاصـــي اإلضـــاءة 

والتصوير.

“^” ستطلق قائمة أفضل 100 شركة بحرينية
المشـــروع يقـــوم علـــى معاييـــر مهنيـــة.. تصنيـــف الشـــركات يشـــمل التحـــول الرقمـــي والبحرنـــة

حسين المهدي

المنامة - وزارة الخارجية

أعلن وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
القنصلية واإلدارية توفيق المنصور 
أن وزارة الخارجيـــة ســـوف تتوقف 
عـــن اســـتالم المبالـــغ النقديـــة نظير 
القنصليـــة  الرســـوم  أو  المعامـــالت 
اعتباًرا من ١٥ سبتمبر ٢٠٢١، مشيًرا 
إلـــى أنَّ الـــوزارة ســـتقوم بتحصيـــل 
رســـوم التصديقـــات القنصليـــة عـــن 

طريق الدفع اإللكتروني.
وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
القنصلية واإلدارية إن “إلغاء عملية 
الدفـــع النقدي للمعامـــالت القنصلية 
وتحويلهـــا إلـــى خدمـــة عـــن طريـــق 
باســـتخدام  اإللكترونـــي  الدفـــع 
بطاقـــات الدفـــع االلكترونيـــة يأتـــي 
ه الحكومـــة إلى تحويل  ضمـــن توجُّ
المعامـــالت الحكومية إلى معامالت 
إلكترونيـــة بما ُيســـّهل عملية إجراء 

المعامـــالت”، مشـــيًرا إلـــى أنَّ العديد 
من المؤسسات الحكومية بدأت في 

اتخاذ مثل هذه الخطوات.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
إصـــدار  بـــأن  واإلداريـــة  القنصليـــة 
إحـــدى  يعـــد  اإللكترونيـــة  الفواتيـــر 
التحـــول  مشـــروع  تطبيـــق  نتائـــج 
اإللكترونـــي للمدفوعـــات الحكومية 

الذي صدر قـــرار تطبيقه من مجلس 
الوزراء أواخر ديسمبر الماضي.

وأضاف الســـفير توفيق أحمد خليل 
المنصـــور بـــأن من أهم أهـــداف هذا 
المشـــروع هـــو تقليـــل الحاجـــة إلـــى 
حمـــل المبالـــغ النقديـــة فـــي مراكـــز 
خدمـــات العمـــالء الخاصـــة بمكاتب 
أن  كمـــا  القنصليـــة،  التصديقـــات 
هـــذه الخطـــوة مـــن شـــأنها أن توّفر 
للعميـــل ميـــزة إثبـــات عمليـــة الدفع 
تدعـــم  خطـــوة  وهـــي  إلكترونًيـــا، 
تحويـــل المعامـــالت الحكوميـــة إلى 
معامـــالت إلكترونيـــة والتـــي تتميز 
بالســـهولة واليسر للمســـتفيدين من 
وزارة  فـــي  القنصليـــة  التصديقـــات 
إلـــى مكتـــب  الخارجيـــة، باإلضافـــة 
التصديقات بمقر هيئة تنظيم سوق 

العمل.

ـــي ـــول اإللكترون ـــج التح ـــن نتائ ـــة م ـــر اإللكتروني ـــدار الفواتي إص
اقتصار تحصيل مبالغ الرسوم القنصلية على الدفع اإللكتروني

توفيق المنصور 

المنامة- الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

احتفــت الهيئــة الوطنيــة لعلوم الفضاء أخيرا بتخرج عضو فريــق البحرين للفضاء علي عدنان آل محمود 
بعــد إتمامــه البرنامــج التعليمــي والتدريبي بتفــوق ونيله درجة الماجســتير في النظم واإلدارة الهندســية 
بتخصــص علــوم وتقنيــات الفضــاء من جامعــة خليفة بدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة الشــقيقة. وأتاح 
البرنامــج التدريبــي للمهنــدس الفرصــة للعمــل علــى بنــاء، وتصميــم وفحص أقمــار صناعية عدة مــن بينها 
القمر صناعي “ظبي سات” الذي تم إطالقه إلى الفضاء في فبراير 2021، إضافة للقمر الصناعي البحريني 

المشترك الذي سينطلق للفضاء خالل الفترة المقبلة. 

محمـــود  آل  مشـــاركة  وجـــاءت 
في العمـــل على جوانـــب عدة من 
تصميـــم األنظمة مـــن أهمها العمل 
ابتـــداء  البرمجيـــات  نظـــام  علـــى 
المعلومـــات  مـــن تصميـــم هيكلـــة 
إلى إجراء تحليالت لحصر ســـعة 
البيانـــات ووضـــع خطـــة تفصيلية 
مـــن  الصناعـــي  بالقمـــر  للتحكـــم 

المحطة األرضية. 
وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع تخرجه، 
فقـــد نفـــذ آل محمـــود بحثـــا حول 

محدودية ســـعة البيانات المحملة 
التـــي تعد من أبرز التحديات التي 
تواجـــه مطوري األقمار الصناعية، 
فهذه المحدودية تشكل عائًقا في 
التطبيقات الفضائية، إذ إنها تعتبر 
قيًدا للبيانات الموّلدة من الحمولة. 
وتركـــزت الحلـــول التقليدية على 
زيادة ســـعة البيانـــات بزيادة عدد 
محطات االتصال بالقمر الصناعي، 
إلى جانب تطوير أجهزة االتصال 
المستخدمة في األقمار الصناعية. 

فالحلـــول التقليديـــة لطالما كانت 
حمـــال لتكلفتها الباهظة من ناحية 
تشـــكل  مـــا  والتشـــغيل،  التطويـــر 
عائًقـــا على المشـــروعات الصغيرة 
ذات الميزانيـــة المحدودة. وتمكن 
علـــي آل محمـــود من تجـــاوز هذا 
التحدي عبر تطويره خوارزميات 
تزيـــد ســـعة البيانـــات المحملة من 
الحاجـــة  دون  الصناعـــي  القمـــر 
الســـتخدام موارد إضافية بعكس 

الحلول التقليدية.

الصناعي القمر  المحملة من  البيانات  تزيد سعة  طّور خوارزميات 
آل محمود أول بحريني يتخصص في نقل البيانات الفضائية

 

للمـــرور  العامـــة  عـــام اإلدارة  أكـــد مديـــر 
العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب 
آل خليفـــة أن للتطبيـــق الميدانـــي لقـــرار 
البســـيطة  المروريـــة  الحـــوادث  إســـناد 
خدمـــة  واســـتخدام  التأميـــن  لشـــركات 
 eTraffic اإلبالغ اإللكتروني عبـــر تطبيق
انعكاسات إيجابية على مستوى السالمة 
مســـتخدمي  وعـــي  بفضـــل  المروريـــة، 
الطريق بدور الشراكة المجتمعية البناءة 
في تعزيز السالمة العامة، مثمنا ما يبديه 
ســـائقو المركبـــات مـــن تجـــاوب والتـــزام 
باإلجـــراءات المطلوبـــة، بمـــا يعكـــس دور 
المشـــروع في تحقيق الســـالمة المرورية 
وتقليـــل االزدحام وتوفير الوقت والجهد 

الالزمين.
وأشـــار مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للمرور 
إلى االســـتعانة بشرطة المرور التي كانت 
مخصصـــة لمباشـــرة الحوادث البســـيطة، 

فـــي تعزيـــز دوريـــات المراقبـــة المروريـــة 
وزيادة انتشـــارها في الشوارع؛ للحد من 
الحـــوادث والمخالفـــات المرورية، مضيفا 
أن زيـــادة نســـبة التعامـــل عبـــر الخدمـــة 
أهميـــة  يؤكـــد  الجديـــدة،  اإللكترونيـــة 
مواصلـــة عمليـــة التوعيـــة لـــدى ســـائقي 
المركبـــات باإلجـــراءات الجديـــدة الـــالزم 
اتباعهـــا عنـــد وقـــوع الحـــوادث المرورية 

البســـيطة والوصـــول إلـــى جميع شـــرائح 
المجتمع.

وأكد دور زيادة كاميرات مراقبة السرعة 
وتطويـــر الخدمات اإللكترونيـــة المقدمة 
للجمهـــور في تعزيـــز الســـالمة المرورية، 
ومـــا تتطلبه مـــن التزام وتعـــاون من قبل 
مســـتخدمي الطريق، الفتا إلى أن تراجع 
 2020 العـــام  خـــالل  الوفيـــات  حـــوادث 
مقارنـــة بالعـــام الســـابق لـــه، يؤكـــد مـــدى 
التـــزام ســـائقي المركبات بقانـــون المرور 
والئحتـــه التنفيذية وتجنـــب المخالفات، 
خصوصا تلك التي يترتب عليها حوادث 

مرورية.
وشـــدد مدير عـــام اإلدارة العامـــة للمرور، 
على المضي قدما في تبني المشـــروعات 
حمايـــة  فـــي  تســـهم  التـــي  والمبـــادرات 
األرواح والممتلكات وبما يحقق السالمة 

المرورية المطلوبة للجميع.

والــمــمــتــلــكــات األرواح  ــة  ــاي ــم ح مـــشـــروعـــات  تــبــنــي  فـــي  ــون  ــاضـ مـ ــرور:  ــ ــم ــ ال مــديــر 
انعكاسات إيجابية على السالمة بعد إسناد الحوادث البسيطة إلى “التأمين”

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  اجتمـــع 
العصفـــور صبـــاح أمـــس بمنتســـبي 
المحافظـــة. وأكد أهمية االســـتمرار 
في التقيـــد باإلجراءات االحترازية 
والوقائيـــة التي يوصـــي بها الفريق 
الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا، والتي تتمثل فـــي االلتزام 
بتطبيـــق الضوابـــط المحـــددة وفقًا 
أجـــل  مـــن  األخضـــر؛  للمســـتوى 
الحفاظ على سالمة الجميع، داعيا 
منتســـبي المحافظـــة لدعـــم حملـــة 
التطعيـــم للفئـــات العمريـــة مـــن 12 
لغايـــة 17 ســـنة؛ لتحقيـــق المناعـــة 
الجماعيـــة بيـــن أفراد األســـرة للحد 
مـــن تفشـــى فيـــروس كورونا.وفي 
الشـــمالية  محافـــظ  وجـــه  الختـــام 
الشـــكر لنائب المحافظ، والمديرين 
ورؤســـاء األقســـام علـــى جهودهـــم 

فـــي المرحلـــة الماضيـــة فـــي تنفيذ 
خطة المحافظـــة لمواجهة فيروس 
كورونا، مشـــيدًا بالدور الذي قامت 
البشـــرية  المـــوارد  إدارة  بـــه مديـــر 
والماليـــة نجـــاة األنصـــاري، ورئيس 
المـــوارد البشـــرية عائشـــة يوســـف، 

موظفيـــن  شـــؤون  واختصاصـــي 
الميدانـــي  الفريـــق  )رئيـــس  أول 
بالمحافظة( مهـــدي تاج في متابعة 
تنفيـــذ حملـــة التطعيـــم والفحـــص 
بالمحافظـــة  والتعقيـــم  الـــدوري 

الشمالية.

االلتزام بتطبيق الضوابط المحددة وفقا للمستوى األخضر
الستمرار التقيد باإلجراءات االحترازية

محافظ الشمالية لدى اجتماعه بمنتسبي المحافظة

محرر الشئون المحلية
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فـــي أعقـــاب انهيار االتحـــاد الســـوفييتي نهاية ثمانينـــات وأوائل تســـعينات القرن 
الماضـــي، عـــا فـــي األفق تعبيـــر، النظـــام العالمي الجديـــد، وقد كان صنـــوا النفراد 
الواليات المتحدة األميركية بمقدرات الكون، بعد انتصارها الســـاحق الماحق على 
الســـوفييت. كان الرئيس األميركي جورج بوش األب هو صاحب ذلك التعبير في 
غالـــب األمر، وقد فتح ذلك االنتصار شـــهية المحافظين األميركيين الجدد، لبلورة 
مشـــروع القـــرن األميركي، أي ذلك الذي يجعل من واشـــنطن ســـيدة العالم التي ال 

يدانيها أحد وال تضارعها قوة طوال القرن العشرين.
واليـــوم وبعـــد ثاثة عقود من هذا الحلم األميركـــي، ترى هل ال تزال هناك إمكانية 
الســـتمراره، أم أن واقع الحال تغير، بل وســـيتغير في قادم األيام بشكل أكبر؟ في 
منتصف عام 2008 وعبر مجلة الفورين آفيرز الشهيرة، بشر الدبلوماسي والمنظر 
السياســـي األميركي الشهير، ريتشار هاس، بأن عالما متعدد األقطاب سوف يظهر 
عمـــا قريـــب، وأن فكـــرة اســـتئثار قطبيـــن فقط حـــول العالـــم بأحـــوال الخليقة، لن 

تضحى فكرة صالحة عما قريب. 
مـــن هنـــا كانـــت بدايات أفـــول فكرة النظـــام العالمـــي الجديد، والبحـــث في دروب 
مـــا بعد ذلك النظام، وكيف ســـيكون شـــكل العالم في الفترة القادمة. والشـــاهد أن 
االنســـحاب األميركي من أفغانســـتان، قد أعاد التســـاؤل حول مامـــح ذلك العالم، 

والمســـؤول عنـــه، وعن دور الواليـــات المتحدة بنوع خاص، الســـيما أنها تبدو اآلن 
غير راغبة في أن تحتفظ لنفسها بدور شرطي العالم أو دركه. 

يعني ذلك االنســـحاب بشـــكل مباشـــر أن التيـــار االنعزالي األميركـــي، أي ذاك الذي 
يفضـــل التمتـــرس وراء المحيطين، األطلنطي من الشـــرق والهـــادي من الغرب، قد 
انتصـــر علـــى نظيره الســـاعي إلى بســـط الهيمنـــة األميركية على العالـــم. ولعله من 
طبيعـــة الحياة التقلبات الجيوسياســـية، بـــل والديموغرافية، ما يجعل فكرة زوال 
امبراطوريات، وصعود غيرها أمرا طبيعيا، وهنا فإننا نجد صعودا طبيعيا للصين، 
كقطـــب قـــادم ال محالـــة، وقـــد بلغت اليـــوم من القـــوة والمنعة حدا جعلهـــا تتجاوز 
نجاحاتهـــا االقتصاديـــة، وتتطلـــع إلى تعزيز دورها العســـكري حـــول العالم، وقصة 
سعيها لحيازة عشرة آالف رأس نووي بنهاية هذا العقد دليل على سعيها الدؤوب 

نحو القطبية العالمية.
الصحـــوة الصينيـــة هذه تهدد بصورة أو بأخرى جاريـــن تاريخيين لدودين للصين، 
روسيا االتحادية من جهة، واليابان من جهة ثانية، ولهذا يسعيان بشكل هادئ إلى 
تفاهمـــات مـــع بكين اليوم، وعلى أمل الحفاظ عل توازنات اســـتراتيجية في الغد. 

“المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

 

إميل أمين

النظام العالمي ما بعد الجديد

لم يتوقع أكثر المتشائمين أن تحل جائحة كورونا على العالم بهذا الشكل الذي أدى 
إلـــى تعطـــل الحركة والعمل وشـــل الحركة االقتصاديـــة والتجارية بســـائر المعمورة، 
وباتـــت جائحـــة كورونـــا موضـــع شـــك مـــن الخبـــراء المختصيـــن عـــن كيفية نشـــوء 
الفيروس في مدينة ووهان الصينية، وأسباب انتشاره السريع وتأثيره السلبي على 
النظام العالمي بأســـره، خصوصا من الناحية االقتصادية والسياسية، ما مثل تحديًا 

جديًا للدول في كيفية احتواء هذه الجائحة والخروج منها بأقل الخسائر.
ونظرًا للتأثير الســـلبي للجائحة علـــى كل دول العالم، خصوصا الدول المتقدمة منها 
مـــن الناحية السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية، ما قد يؤدي إلى تشـــكيل نظام 
عالمـــي قائـــم على متعدد األقطاب، مع ظهور دول عظمى جديدة وتعثر دول أخرى، 
وكل ذلـــك منوط بمـــدى جدية هذه الدول في ســـرعة معالجة األزمـــات االقتصادية 
واالجتماعيـــة الناجمـــة عـــن الجائحة، ومـــدى فاعليـــة هيكلية المؤسســـات الوطنية 

الطبية من معالجة والحد من تأثير الجائحة على طبيعة الحياة في هذه الدول.
إن اآلثار االقتصادية والسياســـية واالجتماعية الناجمة عن الجائحة كانت ملموسة 
علـــى المســـتوى العالمـــي، إال أن قدرتها علـــى التكيف تختلف حســـب طبيعة الحياة 
الخاصـــة بهـــا، وتتميز دول آســـيا عن باقي الدول األخرى بســـرعة االســـتجابة لوضع 
حلـــول مســـتدامة للحـــد مـــن الجائحـــة مـــن حيـــث طبيعـــة الحيـــاة بفضـــل عاداتهـــا 

وسلوكياتها اليومية وما تمتلكه من إرث حضاري عريق.
وعلى الرغم من ظهور جائحة كورونا في الصين، إال أنها اســـتطاعت الســـيطرة على 
الوبـــاء وإعـــادة الحياة لما كانت عليه قبل الجائحة، ولم تكتف بهذا فقط، بل ســـعت 
إلى تقديم المســـاعدات الطبيـــة والمواد الازمة التي تصنعهـــا على أراضيها إلى كل 
دول العالـــم بما فيهـــا الدول المتقدمة كإيطاليا التي ُأوصد الباب في وجهها من قبل 
أقـــرب حلفائهـــا األوروبيين، وفي المقابل مازالت الـــدول الغربية والواليات المتحدة 
األميركيـــة تصـــارع من أجل التقليل مـــن آثار كورونا على الحيـــاة العامة، وهذا يدل 
علـــى أن الصيـــن مهيأة أقرب من أي وقت مضى ألن تلعـــب دورًا في النظام العالمي 
مـــا بعد جائحة كورونا، بما تملكه من مقومات وإمكانات وأدوات مناســـبة لمنافســـة 
الواليات المتحدة على الزعامة العالمية. لقد استغلت الصين التي نجحت في تسيير 
وإدارة أزمة جائحة كورونا وتغلبت عليها داخليا مع استغال سياسة االنكفاء التي 
اتبعتهـــا الواليـــات المتحدة األميركيـــة والدول الغربية في مواجهـــة األزمة لصالحها 
بتقديم نفســـها كقوة عالمية جديدة مســـتعدة لتكون أحد أقطاب ميزان قوى عالمي 
جديـــد متعـــدد األقطاب، يكون بديا لنظـــام األحادية القطبية الـــذي قادت الواليات 
المتحـــدة األميركية به العالم وحدها دون منازع منذ نهاية الحرب الباردة وســـقوط 

االتحاد السوفييتي.

رشاد الشيخ

بلورة النظام الدولي ما بعد كورونا

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

للتواصل: 17111483

إلى بعض رجال المرور
عرف القاضي األميركي الشـــهير “فرانشيســـكو كابريـــو” بقاضي الرحمة 
واإلنســـانية مـــن خـــال األحـــكام التـــي يصدرها علـــى مخالفات الســـير 
والجنـــح فـــي جلســـات المحاكمـــات، والتي تحولـــت إلى برنامـــج ناجح 
باســـم “كـــوت إن بروفيدنس”، ويتابعه مايين المشـــاهدين من مختلف 
أنحـــاء العالـــم عبر منصات التواصل االجتماعي، فـــكل حالة تقف أمامه 
يذيقها من رحيق الرأفة والتســـامح، خصوصا كبار السن الذين يفترض 
أن تكون معاملتهم خاصة من مشـــرق األرض إلى مغربها ومن نجم إلى 

نجم آخر، ألنهم يستحقون الجلوس على ظهر جواد الحب.
في مجتمعنا هناك “بعض” رجال المرور تعاملون مع من يرتكب مخالفة 
بســـيطة جـــدا وكأنـــه مجـــرم خطيـــر، حتى لو أوضـــح لهم أنه لـــم يقصد 
ارتـــكاب المخالفـــة أو صحته ليســـت على مـــا يرام وغيرها مـــن األعذار 
الموجـــودة فـــي معجـــم الرفق والرحمـــة، لكن دون جـــدوى، وفي الواقع 
ال أحـــد يجيـــز ألي كان ارتـــكاب مخالفـــة مروريـــة، لكـــن قد تكـــون هناك 
اســـتثناءات وظرف قاس ودائرة مغلقة جعلت هذا الكبير في الســـن أو 

تلـــك المـــرأة تدخل بالخطأ عكس اتجاه الســـير في الطرقـــات الداخلية، 
ففـــي إحـــدى المرات ســـأل القاضـــي فرانشيســـكو كابريو رجـــا يبلغ من 
العمر 96 عاما عن ســـبب قيادته المركبة بسرعة فوق المعدل بقليل في 
منطقة دراســـية، وأجابه أنه ال يعرف القيادة بســـرعة بحكم سنه، ولكنه 
كان تحـــت ذل االضطـــرار، فعليه أخذ ابنه البالغ 63 عاما كل أســـبوعين 
لفحـــص دمـــه، ألنه مصاب بداء عضـــال، فانفصلت نبرة الحـــزن والرأفة 
عـــن صـــوت القاضـــي وقال له.. أنت رجـــل طيب، فبالرغم مـــن عمرك إال 
أنك مازلت ترعى أبناءك وتهتم بهم.. أتمنى الشـــفاء البنك وتم إســـقاط 

التهمة عنك.
خاصـــة القـــول.. على بعض رجـــال المـــرور الذين يحـــررون المخالفات 
للناس في الشـــوارع أن يجعلوا قلوبهم مســـتعمرة للرحمة واإلنســـانية، 
فلربما قلب المخالف ال يستقبل النور نتيجة ضربة قدر أو مرض، ونعيد 
لســـنا مع ارتكاب المخالفات، لكن على األقل نســـأل الكبار في الســـن عن 

السبب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

األربعاء 8 سبتمبر 2021 - غرة صفر 1443 - العدد 4712

المسمار األخير في نعش اإلسالم السياسي
اســـتغلت جماعات اإلســـام السياســـي مشـــهد الفوضى إبان الخريـــف العربي 
لتقـــدم نفســـها للشـــعوب العربيـــة كبديل لألنظمـــة السياســـية البائـــدة، وتتقلد 
مناصـــب مهمة وحساســـة فـــي المشـــهد السياســـي الجديد، ففـــي دول كمصر 
والســـودان وتونـــس وليبيـــا نجحت هـــذه الجماعـــات وبدعم خارجـــي من أن 

تختزل النظام السياسي في أجنداتها بعد أن طوعتها لخدمة أهدافها.
مصـــر اســـتطاعت الخـــروج من عبـــاءة هذه األنظمـــة بعد فترة وجيـــزة، فعلى 
الرغـــم مـــن قوة هـــذه الحركات فـــي القاهرة تحديـــدًا، إال أن الشـــعب المصري 
يمتلـــك مـــن الثقافـــة والوعي السياســـي ما مكنه من كشـــف زيفهـــا، فقد قلبت 
ثورة المصريين الطاولة على تلك الجماعات، ما أجبر دوال كانت تحارب مصر 
بضـــراوة بدعـــم هـــذه األحزاب للتســـليم بواقع أفول نجم اإلســـام السياســـي 
فـــي مصـــر ومهادنتهـــا، كمـــا أن حنكـــة وخبـــرة وســـرعة التحرك مـــن قبل دول 
كدول الخليج اســـتطاعت أن تجتث هذه الجماعات التي حاولت أن تســـتغل 
الخريف العربي من جذورها ليوضع لها حد حاسم قبل أن تتوغل وتنتشر في 

المجتمعات الخليجية.
دول أخـــرى احتاجت مددا أطول لكشـــف زيف وحقيقـــة أهداف وغايات هذه 
الجماعات، خصوصًا بعد أن تمكنت من التغلغل في مفاصل هذه الدول، ففي 
تونس التي كانت تعتبر من أهم وأكبر المعاقل األخيرة للجماعات اإلســـامية 
فـــي الوطـــن العربي لما لها فيها من نفوذ كبير، خصوصًا بعد أن ســـيطرت على 
البرلمان وكســـبت رأس الســـلطة التنفيذية، اســـتطاع الرئيس التونســـي بعثرة 
أوراقهـــا أو بتصويـــر أبلـــغ حـــرق قيس ســـعيد أوراق الحركات اإلســـامية بعد 
سلســـلة من اإلجراءات المستندة للدستور التونســـي، خطوات الرئيس سعيد 
خلخلـــت األســـاس الذي كانت تبنـــي عليه هذه الجماعات بنيانها، وســـارع في 

تداعيها، ما يدل على أنها بداية الفصل األخير من قصة تمدد هذه األحزاب.
فـــي ليبيـــا مازالت هذه الجماعات تنازع وتتشـــبث بآخر فرصها تارة من خال 
تغييـــر مســـماها الحزبـــي، وتـــارة أخرى من خـــال التهديـــد بعرقلـــة انتخابات 
ديســـمبر المقبلة، فجماعات اإلســـام السياســـي في ليبيا اســـتقرأت مؤشرات 
الرأي للشـــارع الليبي التي تدل على انخفاض شـــعبيتها واســـتحالة فوزها، ما 

دفعها لعرقلة ورفض االنتخابات حتى قبل أن تقام.

bedoor.articles @gmail.com

بدور عدنان

النهضة... مراجعة أم تسلل من جديد؟
بعد ما يقرب من شهرين من التحرك والسعي الستعداء العالم الخارجي 
على الرئيس قيس سعيد، لمواجهته فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها، 
والتي مثلت ضربة موجعة للتنظيم العالمي لإلخوان المسلمين، اضطرت 
قيادات حركة النهضة اإلخوانية التونسية إلى التراجع، في ظل انشغال 
العالم الغربي بأحداث أفغانســـتان، وترك األزمة التونســـية جانبا، حيث 
أعلنـــت الحركة أنها تتحمل مســـؤولية ما آلت إليـــه األوضاع في تونس 
وأنها مستعدة إلجراء مراجعات، وجاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، 

عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي برئاسة زعيمها راشد الغنوشي.
ومن الغريب أن النهضة أعلنت أنها تتفهم غضب الشارع، وأنها مستعدة 
للتقييـــم الجدي والموضوعي، وإجراء مراجعات عميقة خال مؤتمرها 
القـــادم.. فهـــل كانـــت حركـــة النهضة غافلة عـــن عيوبها واألســـباب التي 
أغضبـــت الشـــارع التونســـي حتـــى قـــام الرئيـــس قيـــس ســـعيد بإصدار 
قراراته التي تصدى من خالها لنواب الجماعة الفاسدين الذين استغلوا 
الحصانـــة البرلمانيـــة في ســـرقة أمـــوال الشـــعب، وفي تحقيـــق مآربهم 

الفاسدة؟
اآلن تفهمـــت الجماعـــة غضـــب الشـــارع ألنهـــا لـــم تجـــد عونا مـــن العالم 
الخارجـــي لمواجهـــة قرارات الرئيـــس! واآلن تريد الحركـــة أن تعود من 
الباب الخلفي، خصوصا في ظل الخافات التي تهز كيانها حاليا ورفض 
شـــباب الجماعـــة مـــا تقوم بـــه قياداتهـــا واتهامهم بتحقيق ثـــروات على 

حساب الجماعة.
الغنوشـــي يحاول العودة إلى المشـــهد باســـتمالة الشـــعب التونســـي من 
خال محاولة مكشـــوفة للتطهر واالعتراف ببعـــض األخطاء، ألنه أيقن 
أنه ال فائدة من التحرك الذي قامت به حركته والضجيج اإلعامي منذ 
القرارات الشـــجاعة للرئيس قيس ســـعيد، فالبقاء في المشهد السياسي 
ولـــو بنســـبة خال المرحلـــة الكاملـــة أفضل للحركـــة والتنظيـــم العالمي 
لإلخـــوان المســـلمين مـــن ال شـــيء، ألن تونـــس هـــي األمل األخيـــر لهذا 

التنظيم بعد أن تم سحقهم في مصر إلى غير رجعة.
األفضـــل لحركـــة النهضة في بلد مثل تونس أن تســـتمع إلى اآلراء التي 
تطالبها بأن تحل نفســـها، وأن تنســـى السياسة كجماعة وتترك قواعدها 

وأعضاءها يتعاملون كمواطنين تونسيين يمارسون السياسة كأفراد.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم
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الطوابق

غرفة طعام

+973 17111444
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+973 17111504
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إعالن بحل وتصفية شركة
شركة راتان ديزاين ذ.م.م
سجل تجاري رقم 95695

بناء على قرار الشركاء في شركة راتان ديزاين ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم 95695 بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة / زونغوا وان . في وانغ 
325 من  المادة  انتهت وفقا لنص  المديرين قد  بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21  لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان:
زونغوا وان : 

في وانغ : 

اعالن عام 
تم افتتاح اجراءات االفالس لشركة ميامي ديكور ذ.م.م 

سجل تجاري 49399-1 ) تحت التصفية ( 

تعلن أمين التفليسة واعادة تنظيم الشركات المحامية / نجالء 
الشركة  على  مطالبات  او  ديون  لديهم  لمن  للعموم  باقر  علي 
الثبوتيه  بالمستندات  المذكورة ان يرسلوا مطالباتهم مدعومة 
المؤيدة لتلك المطالبات مع بيان تفاصيل ما يقابل تلك الديون 
أو  قانونيه  حجوزات  أو  رهون  أو  ضمانات  من  والمطالبات 

غيرها . 
وذلك في غضون فترة أقصاها ١٥ يوما من تاريخ هذا االعالن 

العام ولن تقبل أية مطالبات تقدم بعد انقضاء هذة المدة .
وعليه يجب تقديم الطلبات عبر الطرق التالية : 

 - السابعة  المدنية  المحكمه  كتاب  قلم  قسم  طريق  عن   -١
الحكومة  بوابة  عبر  االفالس  واشهار  الشركات  تنظيم  العادة 
االلكترونية من خالل الموقع www.bahrain.bh تحت قسم 
 022021100586 رقم  الدعوى  ملف   ) المحاكم  خدمات   (
عنوان الملف شركة ميامي ديكور ذ.م.م ضد هيئة تنظيم سوق 

العمل وآخرون . 
٢- عبر البريد االلكتروني الخاص بأمين التفليسة

najlaalawyer@gmail.com 
للمكتب  توصيلها  او  للمطالبات  المباشر  االستالم  يقبل  لن   -٣
ويمكنكم التواصل عن طريق الهاتف المخصص لالستفسارات 

واالمور المتعلقة بالمطالبات
من  الرسمي  الدوام  أوقات  في   )  37707767 رقم  هاتف   (
يوم األحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى 

الخامسة مساء .
الهدف من نشر هذا االعالن فقط  بأن  التنويه والتأكيد  ويجب 
على  التي  والمطالبات  الديون  وتسجيل  اجراءات حصر  اتمام 

الشركة المذكورة . 
Claims are to be submitted to 
najlaalawyer@gmail.com any claims or 
inquiries can be communicated verbally to 
telephone no.37707767.

39096703 / 315257133@qq.com
38996303 / 109927740@qq.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

مكتب النموذج لإلستشارات - شركة تضامن بحرينية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
النموذج  مكتب  لشركة  القانوني  المصفي  باعتبارها  الوكيلي  وفاء   / السيده 
لإلستشارات - شركة تضامن بحرينية ،المسجلة كشركة تضامن بموجب القيد 
اختيارية  الشركة تصفية  أعمال تصفية  إنتهاء  إشهار  ، طالبا   129735 رقم 
التجارية  الشركات  قانون  التجاري، و ذلك وفقا ألحكام  السجل  و شطبها من 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

القيد  89606 - التاريخ  6 - 9 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم 0000 لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد احمد محمد عبداللطيف احمد المقهوي المالك ل بوتيك الطيبين )مؤسسة 
من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبا   89606 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  فردية( 
مسئولية  ذات  شركة  إلى  رمانة  يا  هيال  مطعم  المسمى  الفردية  المؤسسة 
التالية  السادة  من  مملوكة  الشركة  لتصبح   5000 وقدره  برأسمال  محدودة 

اسمائهم:
احمد محمد عبداللطيف احمد المقهوي

MOHAMMAD RABIUL ISLAM INTAZ

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة إس بي أر للمقاوالت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / حسن احمد علي عبدالرسول باعتباره المصفي القانوني لشركة إس 
بي أر للمقاوالت ذ.م.م ،المسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب القيد 
اختيارية  الشركة تصفية  أعمال تصفية  إنتهاء  إشهار  ، طالبا   120486 رقم 
التجارية  الشركات  قانون  التجاري، و ذلك وفقا ألحكام  السجل  و شطبها من 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

إعالن بحل و تصفية شركة
سوف قالم ذ.م.م

سجل تجاري رقم 138733

 ،  138733 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  قالم  في سوف  الشركاء  قرار  على  بناء 
بتصفية الشركة اختيار تعيين  GLAUCO RAMALHO FARIA  مصفيا للشركة 
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 
على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 الالزمة، خالل  بالمستندات  مدعومة 

العنوان: عنوان المصفي:
GLAUCO RAMALHO FARIA

info@sophglamm.com / 33137575

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2021-129560   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر :  موزه جاسم عبد هللا

االسم التجاري الحالي : صالون ريلكس تايم زون
االسم التجاري الجديد : جاز زون للحالقة الرجالية

رقم القيد : 14322 – 9

القيد: 112538 - التاريخ: 05/09/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن لسنة 2021

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة اونيتل التجارية  ذ.م.م  

 
إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره  محمد   حاجيه  قمبر  محمد  حمد   / السيد 
رقم  تحت  ذات مسؤولية محدودة  المسجلة كشركة   ، ذ.م.م  التجارية   اونيتل 
112538، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها 
الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل     

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة سمبل اليف لإلستشارات المبتكرة ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 116944
 

المسجلة   ، ذ.م.م  المبتكرة  لإلستشارات  الشركاء في شركة سمبل اليف  قرار  بناء على 
بموجب القيد رقم 116944 بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد / وليد عادل الحوت 
مصفيا للشركة.بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 
من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، 
وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 

وذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:  
وليد عادل الحوت

+973 39929455
w.elhout@simplelifeic.com

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111444 - 17111504 - 17111501

38344464 

التاريخ :29/8/2021
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة إدارة السجــــل التجــاري
إعالن رقم )CR2021- 125784 ( تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : جعفر حسن احمد حسن الحسن

االسم التجاري الحالي : الخليجية لاللكترونيات واألواني المنزلية
االســـــم التجـــاري الجديد : الخليجيه للمجوهرات

قيد رقم : 34140-2

األربعاء 8 سبتمبر 2021 - غرة صفر 1443 - العدد 124712
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Vacancies Available
Man share boutique  

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
39602040  or  ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM 

PAPILLON Restaurant CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17243953  or  EALFARIS@GMAIL.COM 

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

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

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED MUHANNA JASIM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34128860  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

AL GAILANI PALACE CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33312593  or  ALNAHHAM173@YAHOO.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39910399  or  HAKEEMLMRA@YAHOO.COM 

L A COUPE  
has a vacancy for the occupation of

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

MIRCH MASALA RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39120524  or  PARVEEN.EBRAHIM@YAHOO.COM 

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

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

PARADISE TRADING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39687313  or  JASMINPUMALOOR@GMAIL.COM 

WADY Golden Nuts  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17591211  or  AMEEN.ALKAMEL@GMAIL.COM 

Penne napoli palace cafeteria  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39872123  or  HAFEZAYOUB@GMAIL.COM 

SPEED WORLD CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com 

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

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

WORLD THREAD TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39000081  or  AHMED_5551@OUTLOOK.COM 

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

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

77380033  or  BH.HR@ZOHOORALREEF.COM 

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

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

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36361073  or  ABDUL@HOTPACK.AE 

TONI AND GUY HAIRDRESSING  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17104842  or  info@najadbh.com 

Domino’s Pizza  
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17683222  or  mohsen.ali@alamarfoods.com 

COMPUTECH WLL  
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17382626  or  JAMEEL@HITECH.CC 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

38794199  or  dr.waqar.mughal@gmail.com 

GOLDEN APEX SALON  
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

39599959  or  ALAQEED992@HOTMAIL.COM 

CARNATION CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77360909  or  GOLDCITY147@GMAIL.COM 

GOLDEN LIST CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66636611  or  A36611@HOTMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39725445  or  MARTIN.STRATFORD@d-millS.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

39971555  or  ANAND@ALRIYADHGROUP.COM 

TANWEER ALAKER RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

39873775  or  YOUNEIS330222@GMAIL.COM 

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

  ASSISTANT STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

39338879  or  NISARTA@GMAIL.COM 

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

  CLERK TYPIST 
 suitably qualified applicants can contact

39338879  or  NISARTA@GMAIL.COM 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

39338879  or  NISARTA@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

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

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17785149  or  info@haiderwood.com 

SECURI CORE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17532010  or  jawaheri@aol.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17783886  or  info@batsco.net 

Glass Tech Industries B.S.C closed  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

39697800  or  DM@mannaigroup.net 

MAQ Marine Services  
has a vacancy for the occupation of

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

MAQ Marine Services  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17224466  or  mohamed.alomari@alhokail.com.sa 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

Kotta villa contracting w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

Aaloo Gate Shabir Cafeteria  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39245209  or  INAMCONST@GMAIL.COM 

PEHCHAN PAKISTANI RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33625772  or  ABIDAPARVEEN653@GMAIL.COM 

METRIC MODERN CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17668584  or  MMCROBIN@GMAIL.COM 

K.P MANPOWER W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

K.P MANPOWER W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

ASAACO PROMOTIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
77305030  or  KHANPTPM1@GMAIL.COM 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17346157  or  jac.servicesbh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36605615  or  ADMIN@MK4-BSS.COM 

KARA VISITOR ASSISTANCE SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17261962  or  acsul.pk@gmail.com 

THE LAUNDRY HOUSE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

17000073

THE EGYPTIAN WORLD FOODS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

17778373  or  WORLDFOODSEGYPT@GMAIL.COM 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

Burhan Cargo & Handling W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39164495  or  WAQASLILLAH@YAHOO.COM 

DORAR TAMMAM FOR TRADING AND CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35075400  or  nader@dtc.sa 

ALWALAN MOTORCYCLE SPARE PARTS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MOTORCYCLE) 
 suitably qualified applicants can contact

34100500  or  NURALAMINDESIGNS@GMAIL.COM 

MOTOR NET  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

32347494  or  BADERSLAIS@ICLOUD.COM 

BAHRAIN TIRES FACTORY WLL  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17784640  or  INFO@BATREP.BIZ 

QURTUBAH LOGISTIC CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PACKER 
 suitably qualified applicants can contact
35308372  or  MUJAHID074@GMAIL.COM 

MAMA JOZ PIZZA  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

66660031  or  MAMAJOZPIZZA@GMAIL.COM 

Sand Media Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

36755569  or  DIMA@SANDMCA.COM 

Tyre express  
has a vacancy for the occupation of

  TYRES REPAIRMAN 
 suitably qualified applicants can contact

38888397  or  NSAQ81@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

17771313  or  Alhasan.abdullah@gmail.com 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33716669  or  BESTOWSERVICESCO@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

CERAMICS SERVICES AND contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17775929  or  DOSRICSC@GMAIL.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17783886  or  info@batsco.net 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

SPIN LAUNDRE W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33777315  or  MR_ALI_ALNAJJAR@HOTMAIL.COM 

Anwar Al Iraq Restauant and Catering Co.W.ll  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17737818  or  HUSSAIN78R@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36758776  or  ABUZARCARGO@GMAIL.COM 

Power Links Contracting W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

35387760  or  PLC@POWERLINKS.SA.COM 

BIN GHADEER AIR CONDITIONING SERVICES  
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATOR SECRETARYA 

 suitably qualified applicants can contact
36803013  or  DISLAND45@HOTMAIL.COM 

Foodex restaurent w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17001880  or  FOODEX1RESTAURANT@GMAIL.COM 

Ilahui general trading w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17478626  or  AL-161@HOTMAIL.COM 

GIG B Info Technology Co W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33846647  or  KSADATH@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39603910  or  MANJERIUSMAN@ICLOUD.COM 

KYRO  LOUNGE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

32121715  or  PETERELKHAIR@GMAIL.COM 

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

17460047  or  SAAD.HARBAN@MOVENPICK.COM 

PARTHA BUSINESS CONSULTANCY & ADVERTISING - Bahrain Partnership  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
38394908  or  MDASSIMI@YAHOO.COM 

MOHAMED AYYAD REAL ESTATE CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

39416620  or  MOHAMEDAYYAD1983@GMAIL.COM 

ALFARABI OPTICIAN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  REPAIRER(SPECTACLES FRAMES) 

 suitably qualified applicants can contact
66359933  or  SHABEERHUSSAINKKS@GMAIL.COM 

We one Machinery Installation Services W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

33975147  or  RNZRAFEEK2018@GMAIL.COM 

BAJWA FOR REAL ESTATE SERVICES CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37181192  or  FZ.BAJWA786@GMAIL.COM 

JUPITER RESTAURANT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

34184000  or  RAVI@PRMC.ME 

MOHAMAD MUHANA CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34128860  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

REDLINK BUSINESS SOLUTIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33778293  or  REDLINKBH@GMAIL.COM 

DIGITAL DOT COMPUTER INSTALLATION Bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

34247030  or  DIGITALDOTBH@GMAIL.COM 

FAROOQ AHMED SAIN Contracting Co W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39617586  or  baderconst9@gmail.com 

C T G SUPPORT FACILITIES CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

36880148  or  MAHAMUD888@GMAIL.COM 

CONVSTORE MART W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

32295684  or  FAGISMV@GMAIL.COM 

DHA ELECTRONICS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39400804  or  EMIRATESGM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39245981  or  ZAHEERABBAS1283@GMAIL.COM 

AL MEEZAN  TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33310257  or  AFRIDI302@GMAIL.COM 

SHOAIB FOR COMPUTER CONSULYANCY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33701470  or  SHOAIB.BH.PK@GMAIL.COM 

AL KARAMA SANDWITCHES CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39929669  or  HHASSANALASSY@GMAIL.COM 

AL ASHBAL ELECTRCAL CONSTRUCTION EST  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39172793  or  ALASHBAL@HOTMAIL.COM 

M K M H Decoration Bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36758776  or  CITYCANYON7@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

77921100  or  info@ambhco.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39978242  or  STAYCATIONBH@GMAIL.COM 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

MOHAMED SADEQ AHMED KADHEM/LABABH/5806/  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39061730  or  ALJUMA99@HOTMAIL.COM 

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

ABDULGHAFOOR ABDULLA EST.  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17784341  or  AGAEST@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED)  
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

Adnan & Alawi Trading Est  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17300515  or  S.M.ADNAN77@HOTMAIL.COM 

ALZINJ TRANSPORT FOR DEMOLITION & RECLAMATION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17877669  or  alzinj04@gmail.com 

SAHARA SATELLITE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36077630  or  MAHMOOD301916@YAHOO.COM 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS COMPANY (BATELCO) B.S.C.  
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER NETWORK ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17885503  or  talent.acquisition@btc.com.bh 

JASSIM MOHAMMED JARRAH ALMOHANNADI  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77214342  or  BOJARRAH@LIVE.COM 

SAMI ABDULLA AMEEN CO. W.L.L (AMEENCO)  
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(FINANCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17703111  or  TRANSPORTAMEENCO@BATELCO.COM.BH 

AL SALAMAH GENTS SALOON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

17610711  or  BUHASHIM.CONS@GMAIL.COM 

UM ALSADAH SUPERMARKET  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33629916  or  SAYEDALAWI22@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

ALAHMED GOLDSMITHS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17641666  or  MOHAMMADSHAHID335@GMAIL.COM 

ALMANAR BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

66333346  or  almanarbakery@almanarbakery.com 

GULF SEA TRANSPORTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17311114  or  CHARMAN@GSTGULF.COM 

Colors House for Advertising  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17311114  or  CHIRMAN@GSTGULF.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

Fan alebtikar boutique  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39699388  or  ALQATTANSERVICE@GMAIL.COM 

YARA PALACE RESTAURNAT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39467267  or  RED_FLOWER848@HOTMAIL.COM 

POWER LAND Electronic Devices  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17710330  or  almufeed.finance@gmail.com 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

MUHAMMADAIN LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(CLOTHES CHEMICAL CLEANING MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

33050508  or  BBBB1122BBBB@HOTMAIL.COM 

ABNALNAFIS GENTS TALLORING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39819189  or  HUDAALSHENOO@GMAIL.COM 

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

  PRODUCTION QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

17830188  or  AHMED.ABDULAMEER@HAJIHASSAN.COM 

AL Nebras Travel & Tourism  
has a vacancy for the occupation of

  TRAVEL AGENT(TICKETING & RESERVATION) 
 suitably qualified applicants can contact

36227322  or  abduladheem.alali@gmail.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
 suitably qualified applicants can contact

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

WOLAYAT ALI ELECTRCAL WORK SHOP  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39641687  or  wolayatali@gmail.com 

BEE MAINTENANCE CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35057171  or  YFAYHAN@GMAIL.COM 

AHMED ABBAS KADHIM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39269517  or  HWAHA@BATELCO.COM.BH 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17830011  or  mgruber@bamco.com.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

CLASSIC LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33243091  or  YAQOOB69@YAHOO.COM 

BUKANNAN FURNITURE FACTORY CO.  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

FONTANA RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
39664299  or  Husain_hmeed@yahoo.com 

ALBASMA RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17562810  or  KHALIDZAINALDIN@GMAIL.COM 

Golden Hanger Laundry  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
38051511  or  ASAYEDMS@GMAIL.COM 

I WOOD WORKS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33330082  or  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOOD STUFF FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17466330  or  ACCOUNTS@UNIVERSAL.BH 

Almoayyed Fire and Safety Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17700777  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17211211  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

Strong Force-MGC W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17722333  or  jessica@alghanah.com 

BADER TAQI SALMAN  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39456955  or  BADER_ALBADER1@HOTMAIL.COM 

LOURANCE CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
17761490  or  pinoystorebh@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39625000  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

AL BARAKA INTERNATIONAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17740444  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

ALTAMIMI CATERING & SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

39982267  or  ALKALBANI-M@HOTMAIL.COM 

Mostafa Electrical Appliances Repairing  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17244633  or  INFO@AL-FAWZ.COM 

LAHORE RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33077508  or  ABDULMOEED875@GMAIL.COM 

DOALAH CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17234153  or  DOALAH13@GMAIL.COM 

AMEERI INDUSTRIES WLL  
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17456111  or  HRAMEERI@AMEERI.COM.BH 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  DATA ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

17704040  or  recruitment@bapco.net 

GOLD RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17458679  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
13624326  or  santhosh@amanigate.com 

SECURI CORE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

UNICORP COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17730804  or  enquiry@unicorpwll.com 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact
17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

PARS INTERNITIONAL HOTEL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

BURJ ALNOOR MARKETS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17290666  or  MBURWAIH@GMAIL.COM 

AREZONA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17717127  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17877184  or  ZBCSUNIL@BATELCO.COM.BH 

AL -SADAH KITCHEN COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

36684495  or  AKCO.SM1983@GMAIL.COM 

AL MARAI COMPANY BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

17789788  or  HR.BAHRAIN@ALMARAI.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17783886  or  info@batsco.net 

ABU SAIBA PLANTS & FIOWERS  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17593263  or  APF.EST@HOTMAIL.COM 

HIBA CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39333545  or  HIBACAFE@YAHOO.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

Diva hotel  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

LOTUS HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

LOTUS HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

CENTRAL RESTAURANT WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17263271  or  CENTRALCAFE.CO.WLL@GMAIL.COM 

AUJAN MARKETING & DISTRIBUTION B.S.C  
has a vacancy for the occupation of

  WAREHOUSE KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact
17700940  or  MOHD.OMAR@AUJAN.COM 

ANAYAT SWEET  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33496351  or  ANAYATABDULHAMEED@YAHOO.COM 

AL AHBAR BUILDING CONSTRUCTION EST  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17291499  or  alahbarconstruction@gmail.com 

AL AHBAR BUILDING CONSTRUCTION EST  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17291499  or  alahbarconstruction@gmail.com 

NEW PALACE GAMES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17663539  or  QUTUBTARAESA@GMAIL.COM 

BLUE STAR FOR FRUITS AND VEGETABLES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17763539  or  QUTUBTARAESA@GMAIL.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

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

Zaweiyah Lebanani Restaurant W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17877033  or  HMCS2005@BATELCO.COM.BH 

Mexico cleaning and maintenance services  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

AMWAJ ALKHALEEJ  FOR MARKITING AND PROMOTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

13108200  or  TAMERA2EF85@GMAIL.COM 

ABEDALI JAFFAR ALI ABEDALI / GHADER 10387  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39888014  or  FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

DANISH CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

36767636  or  DANNISHCONTRACTING@GMAIL.COM 

BITE ALAMMED ALUMINIUM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39966665  or  ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM 

BIKE ZONE BICYCLE AND MOTOR CYCLES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39966665  or  ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM 

Point Document Clerance  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39479211  or  LAYLAHANIF@YAHOO.COM 

DRIVER AUTO SERVICE  
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17770525  or  INFO@DRIVER-BH.COM 

DRIVER AUTO SERVICE  
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17770525  or  INFO@DRIVER-BH.COM 

Diva hotel  
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

.LE SALON  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

36202100  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

LE SALON  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

36202100  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM 

ALDAR MANPOWER SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

77011444  or  ALDARMANPOWERSERVICES7@GMAIL.COM 

KHALIL ALARADI TEXTILES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17252669  or  taweeljamal@gmail.com 

SINGAPORE ELECTRONICS WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17214043  or  RAHEEMFASHION@GMAIL.COM 

ROAD LINE TRANSPORTATION  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

36666355  or  YAS3366@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

POLLUX GENTS TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

36414364  or  B.NAWA@YMAIL.COM 

Classic touches car upholstery  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36078731  or  SULTAN30184@HOTMAIL.COM 

AHAD HOLDINGS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact
17730900  or  HALARADI5@GMAIL.COM 

TOP CLASS RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17400108  or  alnamuthajya@gmail.com 

AL SEKHA CONSTRACTION  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

33610190  or  olwynp@gmail.com 

UM SAMRAH WELLDING SMITHER  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17784925  or  UMSAMRAH@GMAIL.COM 

EFS Facilities Services Bahrain W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17102960  or  nshah@bfharbour.com 

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

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

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

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

17759999  or  HR@RHWC.COM.BH 

SABAR AYOOB BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34147691  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

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

  REGIONAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17500416  or  salaha@benefit.bh 

AROMA CAFE & RESTAURANT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17326603  or  HR@MESKHOLDINGS.COM 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

39181993  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

BAB AWAM CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

33070060  or  COOOLMAN31@GMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL  
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

Wellfit auto spare parts  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

PUNJABI TADKA RESTAURANT AND GRILL  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39120524  or  NOREENYASIN@YMAIL.COM 

BUSTAN ALRIFFA VEGETABLES AND FRUITS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39030366  or  WAHEED776@HOTMAIL.COM 

FANTASTIC JEANS READY MADE CLOTHES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

35096931  or  BOSEBH@GMAIL.COM 

Alkouthar Furniture  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39282128  or  SAIF.64@HOTMAIL.COM 

Al Amal Services Co W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
 suitably qualified applicants can contact

39657600  or  VENIVISH@BATELCO.COM.BH 

Auburn contracting  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33014809  or  gm@naztcc.com 

ALEA WORLD CONTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

MALABAR GRAVY Restaurant  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33447709  or  EBTSA1999@HOTMAIL.COM 

Three Aine Consultancy Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17641031  or  ammar.ashraf@thReeaineconltancy.com 

313 STAR MARKET  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

36999938  or  ZAHRA36171212@GMAIL.COM 

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

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

13101351  or  hr@alsalam.care 

ALBURHAN TOWERS CONSTRUCTION Co.W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

34033059  or  afsal@gccbah.com  
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للمعارضــة ودعــم  تطالــب بحكومــة مســتقلة  تظاهــرات 

طالبان تفرق بالرصاص محتجات في كابل.. وُيضربن بالهراوات

التوالـــي،  علـــى  الثانـــي  لليـــوم 
شـــهدت العاصمـــة األفغانيـــة أمس 
مطالبـــة  تظاهـــرات  الثالثـــاء، 
نّظمـــت  فقـــد  مســـتقلة.  بحكومـــة 
ثـــالث مســـيرات علـــى األقـــل فـــي 
أنحاء كابل، فـــي خطوة تعبير عن 

المعارضة لسياسة طالبان.
كما رفـــع المحتجـــون هتافات ضد 
باكســـتان، التي تتهـــم بدعم حركة 
الحشـــد  ورفـــع  عمومـــا.  طالبـــان 
الفتـــات وهتفوا بشـــعارات للتعبير 
عـــن امتعاضهم مـــن الوضع األمني 
وللمطالبة بالسماح بالسفر بحرية.

فيما أفيد بإطـــالق عناصر الحركة 
النار نحـــو المتظاهريـــن لتفريقهم، 
بحســـب مـــا نقلـــت وكالـــة فرانـــس 
بـــرس، مضيفـــة أن الحركة أطلقت 
لتفريـــق  الهـــواء  فـــي  الرصـــاص 

عشرات المتظاهرين.
كما عمد بعـــض عناصر طالبان إلى 

ضرب المحتجات بالهراوات.
أتى ذلـــك بعد أن احتشـــد نحو 70 
النســـاء،  مـــن  معظمهـــم  شـــخصا، 
خـــارج الســـفارة الباكســـتانية فـــي 
كابـــل حامليـــن الفتـــات، ومرددين 
هتافات ضد ما وصفوه بتدخل من 
إســـالم أباد؛ نظرا لعالقة باكســـتان 

التاريخية مع الحركة.
وكانت زيارة رئيس االستخبارات 
الباكســـتانية الجنـــرال فايـــز حميد 
إلـــى كابـــل يـــوم الســـبت الماضي، 
التســـاؤالت،  مـــن  عـــددا  أثـــارت 
الســـيما أن عددا من األفغان يتهم 
باكســـتان بدعم طالبـــان على مدى 

سنوات.
يذكر أن العاصمة األفغانية شهدت 
أمس كذلك، تظاهرات تلبية لدعوة 
قائد جبهة المقاومة الوطنية أحمد 
مســـعود، بالتمرد ضد الحركة التي 
ســـيطرت أمس على معظـــم وادي 

بنجشير شرق البالد.

كمـــا نزلـــت يـــوم الســـبت الماضـــي 
أيضا عشـــرات النســـاء في مسيرة 
حامـــالت  كابـــل،  فـــي  احتجـــاج 
يافطـــات تطالـــب بحقـــوق المـــرأة، 
الحكومـــة  فـــي  ومشـــاركتها 
والمناصب العليا في الدولة، إال أن 
عناصر طالبان تصـــدوا لهن بعنف، 
ومنعوهن مـــن التوجه نحو القصر 

الرئاسي.
مقاتلـــي  باســـتعمال  أفيـــد  فيمـــا 
الحركـــة سالســـل معدنيـــة لتفريق 
النساء، وهو ما نفته طالبان الحقا.

الحكومة الجديدة 

أعلنت حركة “طالبان” المتشـــددة، 
التي بسطت مؤخرا السيطرة على 
أفغانســـتان، عن تشكيلة الحكومة 

الجديدة في البالد.
الحركـــة،  باســـم  المتحـــدث  وذكـــر 
ذبيـــح هللا مجاهـــد، خـــالل مؤتمـــر 
الثالثـــاء،  أمـــس  عقـــده  صحفـــي 
أنـــه تم اتخـــاذ قرار بتعيين حســـن 
أخوند قائما بأعمال رئيس الوزراء 
في الحكومـــة األفغانيـــة الجديدة 

قائمـــا  بـــردار  عبدالغنـــي  والمـــال 
بأعمال نائب رئيس الوزراء.

وأفاد مجاهد بتعيين سراج الدين 
حقاني قائما بأعمال وزير الداخلية 
وعباس ســـتاكينزاي قائمـــا بأعمال 
وزيـــر الخارجيـــة، فيمـــا ســـيتولى 
المال يعقوب مجاهد، نجل مؤسس 
“طالبان” الراحـــل المال محمد عمر، 
منصب القائم بأعمال وزير الدفاع.
وأوضـــح المتحدث باســـم الحركة 
أن هذه التشـــكيلة مؤقتة، وليست 

دائمة.
عـــن  اإلعـــالن  ســـيتم  إنـــه  وقـــال 
الـــوزارات األخـــرى في المســـتقبل، 
مضيفـــا: “أعلنـــا الـــوزارات التي كنا 
فـــي أمّس الحاجة إليها، وإن شـــاء 
هللا ســـنعلن الـــوزارات الباقيـــة في 

المستقبل”.

ال يزال بعيدا

صّرح الرئيس األميركي جو بايدن 
بأن اعتراف بالده بحكومة طالبان 

في أفغانستان ال يزال بعيدا.  
الصحفـــي،  للمجمـــع  بيـــان  وأفـــاد 

وزعتـــه الدائـــرة الصحفيـــة للبيـــت 
األبيـــض، بـــأن الرئيـــس األميركـــي 
اقتـــرب مـــن التجمـــع بنيـــة اإلدالء 

بتصريح معين.
بـــدأ بايدن بالقول: “أمامنا في الغد 
يوم كبير”، لكن الصحفيين قاطعوه 

بطرح أسئلة عن أفغانستان.
وُسئل الرئيس األميركي على وجه 
الخصـــوص عـــن االعتـــراف بنظام 
طالبـــان. وقـــال بايـــدن إجابة على 
هـــذا الســـؤال: “الطريـــق بعيـــد إلى 

ذلك. الطريق بعيد”.
قبـــل شـــهر، صعدت حركـــة طالبان 
هجومهـــا ضـــد القـــوات الحكومية 
ودخلـــت كابـــل في 15 أغســـطس. 
أن  أعلنـــت  التالـــي  اليـــوم  وفـــي 
شـــكل  وأن  انتهـــت  قـــد  الحـــرب 
الحكومة ســـيتضح في المســـتقبل 

القريب.
وفي ليلة 31 أغســـطس، غادر آخر 
جندي من الجيش األميركي مطار 
كابل، منهيا بذلك نحو 20 عاما من 
الوجـــود العســـكري األميركـــي في 

أفغانستان.

عواصم ـ وكاالت

أفغانيات يتظاهرن في العاصمة كابل

الرياض ـ واس

عقـــد مجلس الوزراء الســـعودي جلســـته أمـــس الثالثاء عبر االتصـــال المرئي 
برئاســـة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، 

رئيس مجلس الوزراء.
وتنـــاول المجلـــس جملـــة مـــن األحـــداث وتطـــورات األوضـــاع ومجرياتهـــا، 
حيث شـــدد على أن الســـعودية ســـتتخذ اإلجراءات الالزمة لحماية أراضيها 
ومقدراتها وســـالمة مواطنيها والمقيمين فيها، ووقف األعمال العدائية التي 
تمارســـها الميليشـــيات الحوثيـــة المدعومة مـــن إيـــران وانتهاكاتهـــا القوانين 

الدولية والقواعد العرفية، وفق وكالة األنباء السعودية “واس”.
كما ثمن في هذا الصدد كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات 
تحالـــف دعم الشـــرعية فـــي اليمن بالتصـــدي وإحباط تلك األعمـــال اإلرهابية 

التي تستهدف المدنيين واألعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة.
من جانب آخر، أشـــاد المجلس بما تحقق من خطوات لتوثيق أواصر التعاون 
بين السعودية والعراق، في إطار أعمال المجلس التنسيقي لترسيخ العالقات 
علـــى المســـتوى اإلســـتراتيجي وفتح آفـــاق جديدة فـــي مختلـــف المجاالت، 
وتحقيق كل ما من شـــأنه اإلســـهام في الحفاظ على األمن والســـلم الدوليين، 

في ظل ما يحيط بالمنطقة من تحديات ومتغيرات إقليمية وعالمية.

السعودية: سنتخذ اإلجراءات الالزمة لحماية أراضينا

أنقرة ـ وكاالت

تجـــددت االعتقـــاالت التـــي تقـــوم بهـــا 
أشـــخاص  بحـــق  التركيـــة  الســـلطات 
الديـــن  رجـــل  إلـــى  باالنتمـــاء  تتهمهـــم 
التركـــي المقيم في الواليـــات المتحدة 

فتح هللا غولن.
أمـــس  التركيـــة،  الســـلطات  وألقـــت 
الثالثـــاء، القبـــض علـــى 214 عســـكريًا 
بتهمـــة االنتمـــاء إلـــى غولـــن، وذلك في 

41 والية.
وتواصلـــت العمليـــات ضـــد مـــا تصفـــه 
أنقـــرة بــــ “الهيكل الســـري لمنظمة غولن 
المســـلحة  القـــوات  فـــي  اإلرهابيـــة” 
التركيـــة، ضمـــن التحقيق الـــذي يجريه 

مكتب المدعي العام في إزمير.
وألقـــت الســـلطات القبـــض علـــى 

فـــي  مازالـــوا  عســـكريًا   44
العســـكرية،  الخدمـــة 
و145 آخرين تم فصلهم 

بعد محاولة االنقالب.

كذلـــك، شـــملت االعتقـــاالت عـــددًا مـــن 
الضباط بينهـــم عقيد ومقدم، و7 برتبة 
نقيـــب، و7 منهم برتبة مـــالزم أول، و7 
برتبـــة مـــالزم، و41 من ضبـــاط الصف، 
و5 منهـــم برتبـــة رقيب، وفق مـــا نقلته 

وكالة األناضول التركية.
يذكـــر أن الســـلطات التركيـــة اعتقلـــت 
2،996 عســـكريًا فـــي 20 عمليـــة ضمـــن 
تحقيقـــات مكتـــب المدعـــي العـــام فـــي 

إزمير منذ 19 نوفمبر 2019.
وتتهـــم حكومـــة الرئيـــس رجـــب طيب 
أردوغـــان رجـــل الدين فتـــح هللا غولن 
وحركته )تنظيم الخدمة( بالمســـؤولية 
عـــن محاولة انقالب فاشـــلة شـــهدتها 
البـــالد فـــي 15 يوليـــو 2016، فيما 
ينفـــي غولـــن الـــذي يقيـــم فـــي 
الواليات المتحدة األميركية 

ضلوعه بمحاولة االنقالب.

توقيف 214 عسكريًا .. موجة اعتقاالت جديدة بتركيا

أنقرة ـ وكاالت

قـــال وزير الخارجية التركي، مولود تشـــاووش أوغلو، إن بالده 
ترى زخما إيجابيا في المحادثات مع اإلمارات العربية المتحدة، 

وإن العالقات ستعود إلى مسارها السليم إذا استمر ذلك.
وأشـــار أوغلـــو في حديـــث لقنـــاة )إن.تي.فـــي( التلفزيونية إلى 
أنـــه يمكـــن تطبيع العالقـــات بيـــن البلدين إذا اتخـــذت خطوات 
متبادلـــة وكانت الظروف مالئمة، مشـــددا على أن بالده لم تكن 
لديها مشـــكلة مع اإلمارات و”في حال استمرار الزخم اإليجابي 
الحالي، فإن األمور ستعود إلى مسارها السليم”. وعن العالقات 
مـــع مصـــر، قـــال: “المفاوضـــات مســـتمرة، ويمكننا االتفـــاق على 
إعـــادة الســـفراء مرة أخرى، والتفاوض بشـــأن مناطق الســـيادة 
البحرييـــة إن أرادوا”، مؤكـــدا أن “المحادثـــات مـــع المســـؤولين 

السعوديين مستمرة وتحقق نتائج إيجابية”.
وفـــي 5 و6 مايو الماضي، عقدت الجولة األولى من المحادثات 
االستكشـــافية بيـــن البلديـــن فـــي العاصمـــة المصريـــة القاهـــرة. 
وكانت وزارة الخارجية التركية أصدرت بيانا عقب اللقاء آنذاك 
أكـــدت فيه أن المحادثـــات جرت في أجـــواء صادقة ومضمون 

شامل.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود تاشـــووش أوغلـــو، إن 

بـــالده تجـــري مفاوضات مع ســـوريا حول قضايـــا تتعلق باألمن 
ومكافحـــة اإلرهـــاب، مؤكـــدا أنهـــا “ليســـت مفاوضات سياســـية 
مباشـــرة مـــع دمشـــق”. وشـــدد على أنـــه “ال مفاوضات سياســـية 
مباشـــرة مع دمشـــق، وإنمـــا مفاوضات تتعلق باألمـــن ومكافحة 

اإلرهاب”.
وأوضح أن “المفاوضات مع سوريا تجري على مستوى األجهزة 
الخاصـــة واالســـتخبارات.. هذا أمـــر طبيعي”. مـــن جانبها، نفت 
دمشـــق بشـــكل قاطع وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات 

مع النظام التركي، خصوصا في مجال مكافحة اإلرهاب”.

مفاوضات مع ســوريا عن قضايا األمــن ومكافحة اإلرهاب
تركيا ترى زخما إيجابيا بإصالح العالقات مع اإلمارات

عواصم ـ وكاالت

فيما ينتظر آالف العراقيين االنتخابات 
المقبلـــة فـــي أكتوبـــر، معلقيـــن آمالهـــم 
علـــى تغييـــر ما في المشـــهد السياســـي 
واالقتصـــادي والمعيشـــي، بينمـــا يبـــدي 
أكـــدت  تفـــاؤال،  أقـــل  نظـــرة  آخـــرون 
ممثلـــة األمم المتحـــدة، جينين هينيس 
االســـتحقاق  هـــذا  أن  بالســـخارت، 
ســـيكون مختلفـــا. وشـــددت علـــى دعم 
األمم المتحـــدة النتخابات عراقية ذات 
مصداقية على نطاق واســـع، مع اعتماد 
تدابيـــر إجرائية لعدم حصـــول عمليات 
تزويـــر. كمـــا أوضحـــت خـــالل مؤتمـــر 
“عـــدد  أن  الثالثـــاء،  أمـــس  صحافـــي، 
موظفي األمم المتحدة خمسة أضعاف 
عما كانت عليه في االنتخابات السابقة، 
ولديها أكثر مـــن 130 خبيرا موجودون 
في البالد؛ من أجل المراقبة والمساعدة 
االنتخابية”. إلى ذلك، شـــدددت على أن 

“الحكومة جـــادة في إجراء االنتخابات 
بموعدهـــا”، مشـــيرة إلـــى أنـــه ال يمكـــن 
تأجيـــل هـــذا االســـتحقاق، أو التراجـــع 
عن موعده قبل 5 أســـابيع منه. وتابعت 
قائلـــة: العام 2019 خرجت احتجاجات 
واسعة، وكان مطلبها األساس انتخابات 
مبكـــرة ونزيهة، لكـــن االنتخابات جرت 
بصعوبة”. من جانب آخر، أعلن التحالف 
الدولـــي لمحاربة تنظيـــم داعش، أمس، 
أن عصابـــات التنظيـــم غير قـــادرة على 

احتـــالل أي أرض فـــي العـــراق، مشـــيرًا 
إلـــى أنه لم يلحظ أي مؤشـــر على عودة 
هـــذه العصابـــات. وقـــال الناطـــق باســـم 
التحالـــف الدولـــي العقيـــد وايـــن مارتو، 
إن “عصابات داعش اإلرهابية مســـتمرة 
في االستفادة من الفراغ األمني؛ كونها 
تنشـــط كحركـــة تمـــرد بمســـتوى متدٍن 
مقارنـــة بتنظيـــم القاعدة العـــام 2010”، 
مبينـــًا أن “داعـــش ينفـــذ هجماته عندما 

تحين الفرصة له”.

التحالــف: داعــش لم يعــد قادراً علــى احتــال أي أرض
تمسك أممي بانتخابات العراق.. 130 خبيراً للمراقبة

طرابلس ـ وكاالت

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
فـــي ليبيـــا عبدالحميـــد دبيبـــة، أمس 
القيـــادي  اعتقـــال  علـــى  الثالثـــاء، 
الداعشـــي امبـــارك الخارمـــي، معتبرا 
أن ذلك “نجاح كبير” للقوات األمنية.

وقال عبدالحميـــد دبيبة في تغريدة 
على حســـابه فـــي تويتـــر: “إن عملية 
القبـــض علـــى امبـــارك الخارمي، أحد 
قـــادة تنظيـــم داعـــش، نجـــاح كبيـــر 
البواســـل  وشـــبابنا  األمنيـــة  لقواتنـــا 

بقوة العمليات المشتركة”.
الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  وأضـــاف 
الوطنيـــة فـــي ليبيا: “)قـــوة العمليات 
المشـــتركة( ستســـتمر فـــي مكافحـــة 

أرض  فـــي  كان  أينمـــا  اإلرهـــاب 
وطننا الغالي”.

وتمكنـــت قـــوات األمـــن 
القبـــض  مـــن  الليبيـــة، 
فـــي  اإلرهابـــي،  علـــى 

مدينة بـــن وليد، وذلك بعد ســـنوات 
من الفرار.

إلـــى ذلـــك، يعتبـــر امبـــارك الخازمـــي 
مـــن أخطـــر القيـــادات اإلرهابيـــة في 
ليبيا، حيث كان مسؤوالً عن مضافة 
بنـــي  “تنظيـــم داعـــش” فـــي مدينـــة 
وليد، وهو المتهم األول في عمليات 
التفجير التي حدثت داخل المنطقة 

الوسطى لليبيا.
وأبرز تلك التفجيرات، تفجير معسكر 
زليتن للشـــرطة الذي حدث في يناير 
مـــن العـــام 2016 ونتـــج عنـــه مقتـــل 
67 شـــخصا علـــى األقـــل مـــن الطلبـــة 
المتدربين، وكذلك الهجوم االنتحاري 
على بوابة مسالتة الذي حدث في 
شـــهر نوفمبر مـــن العـــام 2015، 
تفتيـــش  نقطـــة  واســـتهدف 
للشرطة العســـكرية، وأدى 

لمقتل 7 أشخاص.

ليبيا: أخطر قادة “داعش” في قبضة األمن
دبي - العربية.نت

الكنـــدي  الـــوزراء  رئيـــس  وجـــد 
جاســـتن ترودو نفســـه فـــي ورطة 
بعدما ألقى معارضـــون إلجراءات 
المرتبطـــة  والتطعيـــم  الحظـــر 
بفيـــروس كورونـــا الحصـــى عليه، 
وذلك أثناء جولة انتخابية قام بها 

إلى والية أونتاريو أمس األول.
علـــى  ُنشـــرت  لقطـــات  وأظهـــرت 
االجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل 
عـــددًا من األشـــياء الصغيرة ومن 
ضمنهـــا الحجارة، وهي تطير أمام 
تـــرودو أثنـــاء صعوده إلـــى حافلة 

حملته.
واحتـــج األشـــخاص الذيـــن ألقـــوا 

ضـــد  تـــرودو،  علـــى  الحجـــارة 
ضـــد  التطعيـــم  سياســـة 

فيروس كورونا.
مـــن جانبه، قال ترودو 
إنـــه لـــم يصـــب بـــأذى، 

مشـــيرًا خالل حديثه للصحافيين 
على متن طائرة الحملة االنتخابية 
للحـــزب الليبرالـــي إلـــى أن “هنـــاك 
أجـــزاء صغيـــرة من الحصـــى وأنه 
ليـــس باألمر الجلل”، وفق ما نقلت 

صحيفة “واشنطن بوست”.
يذكـــر أن رئيـــس الـــوزراء الكنـــدي 
االنتخابيـــة،  حملتـــه  فـــي  واجـــه 
عدة مـــرات، متظاهريـــن غاضبين 
والقيـــود  للتطعيـــم  ومعارضيـــن 

الصحية.
منتصـــف  أعلـــن  تـــرودو  وكان 
أغســـطس عـــن إجـــراء انتخابـــات 
مبكرة فـــي البالد في 20 ســـبتمبر 
الجـــاري، بعـــد أقـــل مـــن عامين 
على آخر انتخابات اتحادية، 
مؤكدًا أن كندا تمر بلحظة 
تاريخية بســـبب جائحة 

كورونا.

محتجون يرشقون رئيس الوزراء الكندي بالحصى

نفذت كوريا الجنوبية بنجاح تجربة إطالق 
صاروخ باليستي من غواصة لتصبح بذلك 
القدرة دون أن  أول دولة تطور مثل هذه 

تمتلك أسلحة نووية.
ونــقــلــت وكــالــة يــونــهــاب لــأنــبــاء الــكــوريــة 
الــجــنــوبــيــة، أمـــس الـــثـــالثـــاء، عـــن مــصــادر 
عــســكــريــة لـــم تــذكــرهــا بـــاالســـم قــولــهــا إن 
ــان آهــن  ــراز دوســ “غــواصــة جــديــدة مــن طـ
تشانج-هو نفذت اختبارات اإلطالق بنجاح 

تحت سطح الماء األسبوع الماضي”.

رئيسة بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق

وزير الخارجية التركي
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كوريا الجنوبية تختبر 
صاروخا باليستيا من 

غواصة
سيول ـ رويترز



عقــدت الفنانة مي عز الدين خالل األيام الماضية جلســة 
عمل مع المخرج إبراهيم فخر؛ من أجل المشــاركة في 
عمــل تلفزيوني يعيدها للســباق الرمضاني القادم بعد 
غيابهــا طــوال الفترة الماضيــة واالكتفــاء بعمل خارج 

الموسم الرمضاني.
واتفقــت مــي مــع فخر علــى االتجــاه الــذي تنــوي تقديم 

مسلســلها الجديــد فيه وأفكارها التي تود مناقشــتها في عمــل جديد، لكنها 
حتى اآلن لم تصل إلى السيناريو النهائي الذي ستوقع عقد مسلسلها الجديد.

خطفت صبا مبــارك األنظار بعد ظهورها الثاني في فعاليات 
مهرجان فينيســيا الســينمائي، ونشــرت صبا مبارك صورا 
جديدة لهــا في مهرجان فينيســيا الســينمائي بعد عرض 
فيلمهــا “أميــرة” بالمهرجــان. ونشــرت صبا مبــارك صور 

إطاللتهــا في المهرجان والتي القت إعجابا وتفاعال كبيرا من 
الجمهور، خصوصا بسبب مشاركتها الفنية أيضًا في المهرجان. 

ويعرض فيلم “أميرة” لصبا مبارك في فعاليات مســابقة “آفاق” بمهرجان فينيسيا 
السينمائي، ومن المقرر عرضه في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

فاجأ الفنــان محمد حماقــي جمهوره حين قــدم أغنية 
لحماته مباشــرة على المسرح خالل الحفل الذي أحياه 
مؤخرا، في ختام حفالت صيف ٢٠٢١ بالساحل الشمالي.

وقدم حماقي أغنية “مالوش الزمــة العتاب” بناء على 
رغبــة فاطمــة درة أم زوجته والتي وصفهــا بأنها أفضل 

١٠٠ مــرة مــن الحمــاة المثالية، كمــا حضر الحفــل زوجته 
نهلة الحاجري وابنته تومي، وقدم الشــكر لهما؛ نظرا لغيابه عنهما في فترة 

انشغاله في تحضير ألبوم “يا فاتني“.

حماقي يغني لحماتهصبا مبارك في مهرجان فينيسيامي عز الدين في رمضان 2022

tariq.albahar@albiladpress.com15

تقوم رايتشل وايز ببطولة 
 ”Dead Ringers“ مسلسل

عن حياة طبيبتين “توأم 
مانتل” في تخصص 
األمراض النسائية، 

وسيركز عن االستفادة 
من مظهرهما 

المتطابق في 
كل شيء 

من صراعات 
وعالقات 
شخصية 

وحدود 
األخالقيات 

الطبية وغيرها.

tariq_albahhar

ماذا قالت كورتني كوكس عن عدم ترشيحها لجائزة إيمي عن “فريندس”؟

مــن الغرائــب فــي توزيــع الجوائــز الفنيــة العالمية، لكــن نجمة مسلســل فريندس ”كورتنــي كوكس“ لم 
يتم ترشيحها لجائزة إيمي في فترة عملها مع المسلسل طوال المواسم العشرة بالرغم من شعبيتها 

الكبيرة.

وقالت لموقع ew.com الفني ”لقد 
كان ذلك يؤذي مشاعري دائًما“، 
موضحة أنه أصبح أكثر صعوبة 
زمالئها  جميع  تلقى  عــنــدمــا 
الكوميدي  المسلسل  فــي 
أنيستون،  جنيفر  الشهير 
ولــيــســا كــــودرو، ومــات 
ليبالنك، وماثيو بيري، 
ــر،  ــمـ ــويـ وديــــفــــيــــد شـ
خــصــوصــا عــنــدمــا 
ــــم تـــرشـــيـــح كــل  ت
أعضاء  مــن  عضو 
فقد  ســـواي،  العمل  فريق 
بالتأكيد،  بمشاعري  أضر 
للجميع  ســعــيــدة  كــنــت 
ــي الــحــقــيــقــة، لــكــنــنــي  فــ
لماذا أنا الوحيدة لم يتم 

ترشحي، إنه أمر مؤلم“!
ــاك  ومـــــع ذلـــــك كـــــان هــن
ــــب مــــضــــيء كــمــا  ــان جــ

أضافت كوكس، وقالت إنها كانت مبتهجة عندما 
المسلسل  في  ألدائها  أخرى  لجوائز  ترشيحها  تم 
األول  مسلسلها  غير  تـــاون“  ”كــوغــار  الكوميديا   
بالسعادة  أشــعــر  جعلني  الـــذي  ــد  ي ـ ـ الــوح ــشــيء  “ال
من  العديد  على  صلوا  ح و ا  جميًع ربحوا  أن  بعد 
ــجــائــزة عــن مسلسل  ــمـــة، يــتــم تــرشــيــحــي ل األوسـ
”كوغار تاون“ بجوائز غولدن غلوب، ولم يكن ذلك 
أمرا سعيدا لي إلى ذلك الحد! أردت أن يحترمني 

زمالئي وأنا أعلم حجم الغولدن غلوب.
 Emmys ز ــ وعــن شــعــورهــا بــفــوز زميالتها بــجــوائ
بــارزة في فيلم كوميدي  أنيستون بممثلة  )فــازت 
بممثلة مساعدة  كــودرو  2002، وفــازت  العام  في 
بارزة في مسلسل كوميدي في العام 1998(. قالت 
فريندس:  مسلسل  على  نعرضها  كما  ”مــونــيــكــا“ 
”‘أريدهم دائما أن يفوزوا ويحققوا الجوائز، أريد 
فقط أن أكــون جـــزًءا مــن ذلــك، وأريـــد فــي بعض 
األحيان أن أشــارك في أشياء معينة مع األقارب 
ــال،  ــرجـ ــــي، وهـــــؤالء الــفــتــيــات فـــي الـــعـــرض والـ ل
مواهب  في  معجبة  فأنا  ترشيح،  كل  يستحقون 
لكل نجاح يحققونه سواء  زمالئي، وأفرح كثيرا 

مع فريندس أو غيره.
ووســـط ذلـــك كـــان هــنــاك )الـــوقـــت( الـــذي تــم فيه 
حدث  الجمهور،  اختيار  لجائزة  كوكس  ترشيح 

ذلك في األيام األولى )الموسم األول(.
وحول انضمامها لحلقة “لم الشمل”، قالت “كوكس” 
إلــى هذا  “عــودتــي  عــامــًا:   57 العمر  تبلغ من  التي 
المسلسل  حلقات  تسجيل  شهد  الــذي  األستوديو 
كانت بمثابة حلم، ورؤية زمالئي في العمل وتذكر 
بهم  جمعتني  التي  والحزينة  المضحكة  المواقف 
لــي على  أثــنــاء التصوير هــو أفضل شــيء حــدث 

اإلطالق”.
بالرغم من توكيل “كوكس” مهمة اإلنتاج التنفيذي 
لحلقة “لم الشمل”، ولكنها كانت الوحيدة التي لم 
تحظ بترشيح واحد عن مسلسل “Friends” منذ 
عرضه في 1994 وحتى نهايته في 2004 مقارنة 
بترشيح أبطال العمل ماثيو بيري وديفيد شويمر 
كودرو  وليزا  أنيستون  بالنك وجينيفر  لي  ومات 

عدة مرات للجائزة وفوز بعضهم بها.

كشفت البارحة شركة Warner Bros عن اسم الفيلم الرابع المنتظر 
The Matrix: Resur� :والذي سيكون بعنوان MATRIX  من سلسلة
rections، والذي تّم بدء العمل عليه منذ عشر سنوات تقريبًا ومن 

الُمقّرر إطالقه في وقت الحق خالل هذا العام.
السينما في  قاعات  إحدى  تّم في  الفيلم  وتريلر  اسم  الكشف عن 
 Aaron الصحفي  المراسل  نشر  الحدث،  الس فيغاس. ومن مكان 
Couch تغريدة كشف فيها تفصيالً مشوقًا عن مسار القصة، حيث 
بالـ  له عالقة  ما  للعالج، ونسي كل  أندرسن يخضع  “توماس  قال: 
منهما  أحــد  وال  المقاهي،  أحــد  في  ترينيتي  يقابل  كما   .MATRIX

يتذكر اآلخر”.
ُيذكر أن الفيلم األول من MATRIX ُأطلق العام 1999 وحصد نجاحًا 
كبيرًا عند الجمهور والنّقاد. ومن ثم تّم إطالق فيلمين آخرين في 
العام 2003. وبعد ذلك، لم يكن بنّية صّناع MATRIX إطالق فيلمًا 
 The Hollywood Reporter رابعًا من السلسلة، حتى كشف موقع
الوسائل  بعض  وأشــارت  MATRIX جديد،  لفيلم  توجد خطة  بأنه 
بطولة  فــي  للمشاركة  بــي  جـــوردن  مايكل  ترشيح  عــن  اإلعالمية 

الفيلم، ولكن مخرجي الفيلم the Wachowskis لم يوافقا.

نصوصًا  لديها  إن  توفيق  أسمهان  والكاتبة  الممثلة  قالت 
الرقابة تفرض طريقة معينة  جديدة وجريئة كتبتها، ولكن 
في الكتابة، وأسمهان ليست ضد هذا األمر، وأضافت: “لكنني 
أطمح إلى المزيد من المساحة لكي نطرح قضايا شائكة بشكل 
موضوعي وغير مبتذل، خصوصًا أن االنحالل األخالقي في 

مواقع »السوشال ميديا« أصبح حّدث وال حرج”.
وتابعت قائلة :”لذلك يجب أن تلتزم كل األطراف المنتجة 
لــأعــمــال الــفــنــيــة بــتــقــديــم مــا يليق 
بعاداتنا وتقاليدنا، واللي ما عنده 
أصل... يروح يدّور له على أصل”.
ــة  أزمــ هـــنـــاك  كـــانـــت  إذا  وعـــمـــا 
نصوص، قالت أسمهان، إنه ليست 
أن  هي  المشكلة  لكن  أزمــة،  هناك 
ال  الشباب  المؤلفين  بعض 
أو  البناء  النقد  يتقبلون 
النصيحة، باإلضافة إلى 
مــســاواة األجـــور بين 
والكتاب  المبتدئين 
الــــكــــبــــار، وتـــابـــعـــت 
كتاب  :”لدينا  قائلة 
شـــبـــاب مــتــمــيــزون، 
البعض  يكون  وقــد 
ــات  مــنــهــم لــديــه هــّن
فـــي الــكــتــابــة، ولــكــن 
هــــذا ال يــقــلــّل مــنــهــم، 
سيتعلم  كــاتــب  ــل  وكــ
ــوقــت“، وذلـــك في  مــع ال
مقابلة جديدة لها على 

الراي الكويتية.

أسمهان توفيق والرقابة 
على األعمال التلفزيونية

ترجمة: طارق البحار

The Matrix الكشف عن االسم الرابع لفيلم

“خدوش في زجاج” باكورة أعمال الشاعر جعفر المدحوب

الحجرف: انطالق اإلستراتيجية الجديدة لمؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك

صدرت عن )دار “مداد” للثقافة واإلعالم( المجموعة الشعرية األولى للشاعر البحريني 
جعفــر المدحــوب )خــدوٌش فــي زجاج(، وتضم 23 نصــًا في ثالث باقات مــن العناوين 

الشعرية. 

ــى )فــي مهب  تـــدور نــصــوص الــبــاقــة األولـ
الريح( حول المرأة رمز الخصوبة وإعادة 
وجــاءت  الحياة،  دورة  وتــجــّدد  االنبعاث 
مبللًة  الماء(  )مرايا  الثانية  الباقة  كلمات 
ومستودع  الدفينة  البحر  وأســرار  بالماء 

ميثولوجيا الشعوب، فيما تغوص قصائد 
دفائن  في  أحــاول(  )عبثًا  األخيرة  الباقة 
الــروح.  العقل وارتــجــاف  الــذاكــرة وحيرة 
يتميز الشاعر بلغة مجازية شفافة وأنيقة، 

ومضامين إنسانية وتأملية عميقة.

شــــــــدد األمــــــيــــــن الــــعــــام 
لــمــجــلــس الــتــعــاون لـــدول 
ــيــة نــايــف  ــعــرب الــخــلــيــج ال
ــرف عـــلـــى أهــمــيــة  ــجـ ــحـ الـ
ــدة من  ــديـ ــجـ الــمــرحــلــة الـ
اإلنــتــاج  مؤسسة  مسيرة 
البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول 
أبرز  بأنها  وصفها  والتي  العربية  الخليج 
مشيدا  المشترك،  اإلعالمي  التعاون  ثمار 
تؤسس  الــتــي  الــجــديــدة  باإلستراتيجية 
واألهـــداف  بالطموحات  عــامــرة  لمرحلة 
المحورية والتي تقترن بجيل من الشباب 

الخليجي المبدع. 
الحجرف  نايف  قال  كلمته  مستهل  وفي 
الجديدة  االنطالقة  تأتي  حينما  ”الــيــوم 
المشترك  الــبــرامــجــي  اإلنـــتـــاج  لــمــؤســســة 
العربية،  الخليج  لــدول  التعاون  لمجلس 
جديدة  مرحلة  أمــام  نكون  عندها  فإننا 
وإضافية في مسيرة هذا الصرح اإلعالمي 
الشامخ الذي يمثل البيت اإلعالمي ألبناء 

دول مجلس التعاون.   

التعاون  لمجلس  العام  األمين  واستطرد 
اإلستراتيجية  إطالق  بمناسبة  الخليجي 
هذة  وتقترن  قــائــال:  للمؤسسة  الجديدة 
االنـــطـــالقـــة الـــجـــديـــدة بــاإلســتــراتــيــجــيــة 
المؤسسة  قيادة  وضعتها  التي  الجديدة 
الزمنية  الــفــتــرة  تغطي  والــتــي  الــجــديــدة 
إعــالمــيــة  نــتــاجــات  عــبــر   2026  –  2021
وإبداعية تلبي طموحات قيادات المنطقة 
المقبلة  المرحلة  عن  التعبير  في  وأبنائها 
ولتكون  المستقبلية  وأبعادها  آمالها  بكل 
محليا  المشاهد  إلــى  إعالمي  سفير  خير 

وخليجيا وعربيا ودوليا. 
 2021 بداية سبتمبر  ”مع  الحجرف  وتابع 
كانت مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك 
أمام انطالقة جديدة معبرة عن طموحات 
أبناء المنطقة عبر فكر يراهن على أهمية 
المنطقة  ــاء  ــن أب بــيــن  الــمــشــتــرك  ــتــعــاون  ال
لمواجهة التحديات الجسام التي يمر بها 
الخصوص“.  وجــه  على  والمنطقة  العالم 
الــتــعــاون  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  وأشــــار 
”تأني  قائال  الخليجي،  الشباب  دور  إلــى 
الــمــرحــلــة الــجــديــدة مــن خـــالل جــيــل من 

المبدعين الشباب من أبناء دول المنطقة، 
من  الماضية؛  األشــهــر  مــدى  على  عكفوا 
ــل إعـــــداد اإلســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة  أجــ
خارطة  بمثابة  ستكون  والتي  للمؤسسة 
اإلعالمي  الصرح  هــذا  لمستقبل  الطريق 

الشامخ“.
ال  طموحاتنا  ”إن  قال  كلمته،  ختام  وفي 
في  الخليجي  الــشــبــاب  جيل  مــع  تنتهي 
التوفيق  لهم  متمنيا  اإلعــالمــي،  المجال 
ولمؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك كل 

النجاح والتوفيق والتألق“.

الشاعر جعفر المدحوب  المجموعة الشعرية األولى

من فعاليات المؤسسة نايف الحجرف شفيق السيد عمر 
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هولندا - المكتب اإلعالمي

بمتابعــة مســتمرة مــن الرئيــس الفخــري لالتحــاد الملكــي للفروســية 
وســباقات القــدرة قائد الفريق الملكي ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل 
خليفــة، يشــارك الفريــق الملكــي للقــدرة اليــوم فــي الفحــص البيطــري 
لبطولة العالم للناشئين والشباب التي ستقام غدا الخميس في مدينة 
إيرميلو بهولندا بمشــاركة 110 فرســان وفارسات يمثلون 22 دولة من 

مختلف دول العالم.

جميـــع  الملكـــي  الفريـــق  وأكمـــل 
االســـتعدادات لخـــوض البطولـــة 
أن  المؤكـــد  مـــن  التـــي  العالميـــة 
تشـــهد إثارة وندية بين الفرسان 
المشـــاركين، حيث يطمح الفريق 
الملكـــي تحقيـــق أفضـــل النتائـــج 
في البطولة وتأكيد مكانة رياضة 
القدرة البحرينية في المشاركات 
الخارجيـــة والتـــي تمتلك ســـجال 

حافال باإلنجازات.
وأكد مدير الفريق الملكي للقدرة 
خالـــد أحمـــد حســـن أن المتابعـــة 
المستمرة من ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وتوجيهات 
لهـــا  ســـيكون  المســـتمرة  ســـموه 
تحقيـــق  فـــي  اإليجابـــي  األثـــر 
أفضـــل النتائـــج وتحقيـــق كافـــة 
مكاســـب المشـــاركة مـــن البطولة 
خصوصًا أن سموه وضع خارطة 
طريق لهذه المشاركة، وسيسعى 
بأفضـــل  لتنفيذهـــا  الفرســـان 

طريقة.
أن  حســـن  أحمـــد  خالـــد  وأشـــار 
وصولـــه  منـــذ  الملكـــي  الفريـــق 
إلـــى هولنـــدا دخـــل فـــي األجواء 
الرســـمية للبطولـــة، حيـــث خضع 
لتدريبـــات مكثفـــة منـــذ الوصول 
ونـــرى طابـــع الحماســـة موجـــودا 
بشـــكل مميز على وجوه الفرسان 
الذيـــن يأملـــون فـــي كتابـــة قصة 
نجـــاح جديـــدة لرياضـــة القـــدرة 

البحرينية في هذه المشاركة.
وقال خالد “حرصنا خالل الفترة 
الماضيـــة علـــى خـــوض تدريبات 
مكثفة وبرنامج خاص للفرســـان 
فـــي  للمشـــاركة  المرشـــحين 
البطولـــة، حيـــث تـــم وضـــع خطة 
اإلعـــداد  لهـــذا  خـــاص  وبرنامـــج 
المكثـــف الـــذي طبقـــه المدربـــون 
والفرسان بصورة مميزة أوصلت 
كامـــل  إلـــى  والجيـــاد  الفرســـان 

الجاهزية للبطولة”.
وأضاف “الشـــك أن بطولة العالم 
لهـــا مكانـــة كبيـــرة فـــي مشـــاركة 
البحريـــن، ووصولنا هذه البطولة 
القـــدرة  مكانـــة  علـــى  تأكيـــد 
التـــي تشـــهد تطـــورا  البحرينيـــة 
وازدهـــارا بفضـــل اهتمـــام ودعم 
حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
نحقـــق  أن  ونتطلـــع  خليفـــة،  آل 
مكاسب البطولة العديدة التي تم 
وضعها ولدينـــا كل الثقة بقدرات 
للمشـــاركة  المختاريـــن  الفرســـان 

في البطولة”.
وتابـــع “كانـــت للفريـــق محطـــات 
عديـــدة فـــي بطـــوالت الناشـــئين 
والشـــباب ســـابقًا، وحققنا العديد 
مـــن األهـــداف والتـــي انعكســـت 
القـــدرة  تطـــور  علـــى  باإليجـــاب 
البحرينيـــة، واليوم أمامنا محطة 
جديدة نســـعى لكســـبها، ونتمنى 

كل التوفيق والنجاح للفريق”.

علم المملكة يرفرف في القرية

رفـــرف علـــم مملكـــة البحرين في 
للناشـــئين  العالـــم  بطولـــة  قريـــة 
حيـــث  هولنـــدا،  فـــي  والشـــباب 
 22 مشـــاركة  البطولـــة  ستشـــهد 
البحريـــن،  مملكـــة  وهـــي:  دولـــة، 

دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة، 
بلجيكا، البرازيل، استونيا، فرنسا، 
ألمانيا، هنغاريـــا، إيطاليا، ماليزيا، 
موناكـــو، جـــزر البهامـــا، النرويـــج، 
هولندا، بولندا، البرتغال، روســـيا، 
الســـويد،  إســـبانيا،  ســـلوفاكيا، 
المتحـــدة  الواليـــات  تونـــس، 

األميركية.
العالـــم  بطولـــة  فـــي  وسيشـــارك 
للناشـــئين والشـــباب للقـــدرة 110 
 22 يمثلـــون  وفارســـات  فرســـان 
تشـــهد  أن  المؤكـــد  ومـــن  دولـــة، 
البطولة تنافســـا قويا ومثيرا بين 

الفرسان.

اعتماد الفرسان

وتم اعتماد الفرســـان البحرينيين 
المشـــاركين فـــي البطولـــة، حيـــث 
ســـيمثل الفريـــق الملكـــي كال من: 
العنـــزي  حميـــد  عيســـى  الفـــارس 
على الجواد أس أم مونت شـــيك، 
الفارس حمد هالل الخاطري على 
الجواد ســـزاكور، الفارس معيوف 
عبدالعزيـــز الرميحي على الجواد 
الفـــارس  مونتلـــس،  كويديتـــش 
أحمد صالح النعيمي على الجواد 
والفـــارس  كيردافيـــد،  دي  ديـــان 
محمد خالد الرويعي على الجواد 

فالينسيانا الرزاك.

مشاركة تحكيمية

للناشـــئين  العالـــم  بطولـــة  تشـــهد 
والشـــباب للقـــدرة مشـــاركة مديـــر 

للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
وســـباقات القـــدرة حيـــدر الزعبي 
الدولـــي  االتحـــاد  مـــن  بترشـــيح 
لجنـــة  فـــي  وذلـــك  للفروســـية 

المفوضين كحكم مفوض.
وأعرب حيدر الزعبي عن اعتزازه 
بدعم سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة وســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، وحـــرص 
الكـــوادر  دعـــم  علـــى  ســـموهما 
المحافـــل  فـــي  المملكـــة  وتمثيـــل 

العالمية.
مهامـــه  الزعبـــي  حيـــدر  وبـــدأ 
فـــي  المشـــاركة  اللجنـــة عبـــر  مـــع 
االجتماعات التنســـيقية واالطالع 

على كافة تفاصيل البطولة.

الفحص البيطري

للقـــدرة  الملكـــي  الفريـــق  يشـــارك 
اليوم في الفحـــص البيطري الذي 
سيقام في قرية البطولة بإشراف 
لجنـــة الحـــكام والمفوضين، حيث 
ســـيتم فحـــص الجيـــاد المشـــاركة 
فـــي البطولة إضافة إلـــى ترقيمها 
الخاصـــة  القمصـــان  وتوزيـــع 

بالفرسان وعملية وزن الفرسان.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ــل الــنــتــائــج ــض ــوح تــحــقــيــق أف ــم ــط ــر بـــن حـــمـــد.. وال ــاص مــتــابــعــة مــســتــمــرة مـــن ن

بمشاركة الفريق الملكي.. اليوم الفحص البيطري لبطولة العالم للقدرة
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خالد أحمدحيدر الزعبي

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

بعـــد زيـــارات االتحـــادات الرياضيـــة، 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
رئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
الشـــيخ  ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
خالـــد بن حمد آل خليفة، يقوم بزيارة 
إلى نـــادي الرفاع الثقافـــي والرياضي 

ونادي البحرين للجولف. 
وقـــد التقـــى ســـموه خـــالل الزيارتين 
رئيـــس نـــادي الرفـــاع الشـــيخ عبدهللا 
بـــن خالـــد آل خليفـــة، والنائـــب الثاني 
لرئيس نـــادي البحريـــن للجولف حمد 
ســـالم العاثـــم، والتـــي شـــهدت حضور 
نائـــب رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد آل 
خليفـــة، ونائـــب رئيـــس نـــادي الرفاع 
آل  علـــي  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  ســـمو 
للهيئـــة  التنفيـــذي  خليفـــة، والرئيـــس 
العامـــة للرياضـــة عبدالرحمـــن صادق 

عسكر.
وتأتـــي هاتـــان الزيارتـــان فـــي أولـــى 
زيارات سموه لألندية الوطنية، والتي 
تأتـــي ضمـــن سياســـة التواصـــل التي 
انتهجها ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة مع الجهـــات الرياضية، في 
إطـــار اهتمام ســـموه بدعم ومســـاندة 
تنفيـــذ  أجـــل  مـــن  الجهـــات؛  تلـــك 

الخطـــط والبرامـــج التـــي تســـهم فـــي 
االرتقاء بمســـتوى األلعـــاب الرياضية 
ومنتسبيها، على الشكل الذي يتوافق 
مع سياســـات الهيئة العامـــة للرياضة، 
في ســـبيل مضاعفة الجهـــود لتحقيق 
المزيـــد مـــن النجاحـــات فـــي الرياضة 

البحرينية. 
وثمن ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة الجهـــود الكبيـــرة التـــي يبذلها 
الناديـــان، مـــن خالل إقامـــة الفعاليات 
والمشـــاركة في المسابقات واحتضان 
الشباب البحريني من مختلف األعمار 
في الفـــرق الرياضية، مشـــيدا ســـموه 
الناديـــان،  حققهـــا  التـــي  باإلنجـــازات 
العمـــل؛  حاثـــا ســـموه علـــى مواصلـــة 
األلعـــاب  بمســـتوى  االرتقـــاء  بهـــدف 

والرياضيين على الشـــكل الذي يسهم 
في النهوض بالحركة الرياضية.

وقـــد اســـتمع ســـموه إلـــى إيجـــاز مـــن 
رئيـــس نـــادي الرفـــاع والنائـــب الثاني 
لرئيس نـــادي البحرين للجولف، حول 

يســـعى  التـــي  المســـتقبلية  الخطـــط 
الناديـــان لتنفيذهـــا؛ لضمان اســـتمرار 
الكـــوادر  تطويـــر  بهـــدف  الجهـــود؛ 
مســـتوى  ورفـــع  والفنيـــة  اإلداريـــة 
الفـــرق ومنتســـبيها لضمان المشـــاركة 

الحقيقيـــة فـــي بنـــاء وتقـــدم القطـــاع 
الرياضي.

وقال ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة: “نقـــدر العطـــاء الكبير لألندية 
الوطنيـــة ومســـاهماتها الواضحة في 

شـــريك  فاألنديـــة  الرياضـــة.  خدمـــة 
هـــذا  وتطويـــر  تنميـــة  فـــي  رئيســـي 
لمواصلـــة  ونتطلـــع  المهـــم.  القطـــاع 
دعمنـــا لألندية؛ بهـــدف زيادة معدالت 
التشـــغيل لضمـــان اســـتدامتها للعمـــل 
وفـــق نظـــام الحوكمـــة والـــذي يســـهم 
في تطويرها على الصعيدين اإلداري 

والرياضي”.
مـــن جهتهما، قدم رئيـــس نادي الرفاع 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفة، 
والنائب الثانـــي لرئيس نادي البحرين 
للجولـــف حمـــد ســـالم العاثـــم، الشـــكر 
خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  إلـــى  والتقديـــر 
تفضـــل  علـــى  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
الزيارتيـــن، مؤكديـــن  ســـموه بهاتيـــن 
أن الزيارتيـــن تعكـــس التقديـــر الكبير 
الـــذي يوليـــه ســـموه بجميـــع الجهـــات 
الرياضيـــة، مضيفيـــن أن ذلـــك يعكس 
حـــرص واهتمـــام ســـموه علـــى دعـــم 
الجهـــود؛ بهدف تحقيق نهضة شـــاملة 
في القطاع الرياضي إلحراز مزيد من 
النجاحـــات، معاهدين ســـموه للمضي 
قدما نحـــو مواصلة العطـــاء؛ لتحقيق 
وازدهـــار  رفعـــة  شـــأنه  مـــن  مـــا  كل 

الرياضة البحرينية.

ســـموه: نتطلـــع لمواصلـــة دعـــم األنديـــة لضمـــان اســـتدامتها وتطويرهـــا إداريـــا ورياضيـــا

خالد بن حمد يزور نادي الرفاع ونادي البحرين للجولف

سموه يتوسط رئيس وأعضاء نادي الرفاع

سموه خالل لقائه اتحاد الجولف



أعلنــت شــركة “SFM” لخدمــات الشــركات، عن قبولها عمليــات الدفع 
 ”SFM“ بالعمالت الرقمية مقابل خدمات تأسيس الشركات. وتختص
بتأســيس الشــركات للمســتثمرين ورواد األعمــال عبــر اإلنترنــت فــي 

بضع دقائق في حوالي 25 سلطة قضائية دولية.

وتعـــد العملـــة الرقميـــة مـــن أحـــد 
أشـــكال الدفـــع اإللكترونـــي التـــي 
تعتمـــد علـــى تقنية “بلوك تشـــين” 
كوســـيلة  اســـتخدامها  إلتاحـــة 
للدفـــع. كمـــا تشـــّكل تقنيـــة “بلوك 
تشـــين”االبتكار الرائـــد في مجال 
تعامالت المالية والتي لها حضور 
التعامـــالت  مهيمـــن علـــى قطـــاع 
يجعـــل  مـــا  العالمـــي،  الرقميـــة 
فئـــة  بمثابـــة  الرقميـــة  العمـــالت 

أصول جديدة.
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة 
“SFM” لخدمـــات الشـــركات رضـــا 
أفشـــار، قائاًل “تســـتحوذ العمالت 

الرقميـــة اليـــوم علـــى حصـــة أكبر 
في ســـوق التداول، وهو ما يمّكن 
مـــن  والمســـتثمرين  المتداوليـــن 
زيادة رأسمال هم وتحقيق المزيد 
الجـــزء  ولكـــون  اإليـــرادات.  مـــن 
األكبـــر مـــن عمالئنـــا مـــن التجـــار 
يفضلـــون  الذيـــن  والمســـتثمرين 
اســـتخدام نفـــس العملـــة الرقمية 
مـــا  خدماتنـــا،  علـــى  للحصـــول 
يلعب دوًرا حاســـًما فـــي التخلص 
العمـــالت  صـــرف  متاعـــب  مـــن 
والتحويـــالت المصرفيـــة الدولية 

التي تستغرق وقًتا طوياًل”.
“نبـــذل قصـــارى  وأضـــاف أفشـــار 

جهدنـــا لتحســـين ســـبل ممارســـة 
ســـهولة  أكثـــر  وجعلهـــا  األعمـــال 
اإلمـــارات  دولـــة  فـــي  وسالســـة 
ضمـــن  ومـــن  المتحـــدة،  العربيـــة 
مجـــاالت التحســـين تلـــك، إتاحـــة 

الدفع بهذه الطريقة”.

مقابل خدمات تأسيس الشركات للمستثمرين ورواد األعمال
“SFM” تقبل عمليات الدفع بالعمالت الرقمية

“البحرين للتكنولوجيا” تختتم معرضها التعريفي بـ “سيتي سنتر”
اختتمـــت جامعـــة البحريـــن للتكنولوجيا 
)جامعـــة AMA الدوليـــة ســـابقًا( المعرض 
التعريفـــي الـــذي أقيم مؤخـــرًا في مجمع 
ســـيتي ســـنتر لمدة خمســـة أيـــام متتالية 
2021؛  ســـبتمبر   1-5 مـــن  الفتـــرة  فـــي 
لتعريف الطلبة وأوليـــاء األمور بالجامعة 
واالعتمـــادات  األكاديميـــة  وبرامجهـــا 
األكاديمية والمؤسسية المحلية والدولية 
التـــي تحظـــى بهـــا الجامعـــة، إضافـــة إلى 
المنـــح المتنوعـــة التـــي توفرهـــا الجامعة 
فيمـــا يتعلـــق بالرســـوم الدراســـية، حيث 
تقـــدم عـــدد كبير للتعـــرف علـــى الجامعة 
واالستفســـار عن الدراســـة فيها. وأعربت 
رئيســـة قســـم القبول، ســـارة يوســـف عن 
شـــكرها وتقديرها للطلبـــة وأولياء األمور 
الذيـــن اهتمـــوا بحضور معـــرض الجامعة 
لالستفســـار وإبداء الرغبة في التســـجيل 
في برامـــج الجامعة، وأضافت أن الفصل 

األكاديمـــي األول للعام الدراســـي -2021
2022 ســـوف يبـــدأ في التاســـع عشـــر من 
شهر سبتمبر الجاري، كما بينت أن جامعة 
البحريـــن للتكنولوجيـــا توفر فـــي الوقت 
مرخصـــة  أكاديميـــة  برامـــج   6 الحالـــي 
من قبـــل مجلـــس التعليم العالـــي بمملكة 
البحريـــن، منهـــا ثـــالث برامـــج أكاديميـــة 
توفرهـــا كليـــة العلـــوم اإلداريـــة والمالية، 
نظـــم  بكالوريـــس  هـــي  البرامـــج  وهـــذه 
المعلومـــات اإلداريـــة وبكالوريـــس العلوم 
في الدراســـات الدولية وماجســـتير إدارة 

األعمـــال، علمًا بأن هـــذه البرامج معتمدة 
دوليـــًا مـــن المجلـــس األوروبـــي للتعليـــم 
التجاري ECBE، كما توفر كلية دراســـات 
الحاســـوب بكالوريـــس علوم الحاســـوب، 
أما كلية الهندســـة، فهـــي توفر بكالوريس 
وبكالوريـــس  المعلومـــات  هندســـة  فـــي 
العلـــوم فـــي هندســـة الميكاترونكـــس كما 
توفـــر الجامعـــة مركـــزًا للدراســـات العامة 
يعمل على توفير الدعم التعليمي العلمي 

واللغوي للطلبة.
على الجانب اآلخر قالت يوسف إن طلبة 
للتكنولوجيـــا  البحريـــن  جامعـــة  جامعـــة 
بمملكة البحرين ال يتمتعون بتلقي تعليم 
معتمد دوليًا فحسب وإنما دعمًا متواصالً 
وخارجهـــا؛  الدراســـية  الفصـــول  داخـــل 
تجربـــة  علـــى  الطلبـــة  حصـــول  لضمـــان 
أكاديمية متميزة تســـاعد علـــى إعدادهم 

لتحمل المسؤولية في المستقبل.

الجامعة تعلن 
استمرار إجراءات 

القبول والتسجيل
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

قـــد يكـــون مـــن الصعـــب تســـلية 
مســـتمتعين  وجعلهـــم  أطفالـــك 
بعـــد  خصوصـــا  الوقـــت،  طـــوال 
المدرســـة!  فـــي  طويـــل  يـــوم 
المزيـــد  فـــإن  الســـبب،  ولهـــذا 
مـــن اآلبـــاء واألمهـــات  والمزيـــد 
يسمحون ألطفالهم بالتفاعل مع 
التكنولوجيـــا، واســـتثمار وقتهم 
في هـــذه الفتـــرة من العـــام على 
األجهـــزة  أو  الذكيـــة  الهواتـــف 
اللوحيـــة أو األجهزة اإللكترونية 
األخـــرى، فـــي حيـــن أن الهواتف 
الذكية واألجهـــزة اللوحية تعتبر 
أجهـــزة قويـــة لجلـــب التعلم إلى 

المنزل، فـــإن متاجـــر التطبيقات 
خيـــارات  مـــن  بالعديـــد  مليئـــة 
التعليميـــة  ســـواء  التطبيقـــات 
يكـــون  وقـــد  الترفيهيـــة،  أو 
أفضلهـــا  تحديـــد  الصعـــب  مـــن 

ألطفالهم. 
منصـــة   AppGallery اختـــارت 
الرســـمية  التطبيقـــات  توزيـــع 
مـــن  وواحـــدة  هـــواوي  مـــن 
أفضـــل 3 أســـواق على مســـتوى 
التعليميـــة  التطبيقـــات  العالـــم، 
شـــعبية  األكثـــر  والترفيهيـــة 
لألطفال؛ لتشجيعهم على التعلم 

واالستمتاع بأوقاتهم أيًضا.

“AppGallery” توفر أفضل التطبيقات 
التعليمية والترفيهية لألطفال

الفردان: البطاقــات االئتمانية تلبي جميع احتياجات عمالئنا

عند االشــتراك بــأي مــن الباقــات عبــر المتجــر اإللكتروني

”Signature“ و ”Visa Platinum“ الكويت الوطني - البحرين: مزايا لحاملي

“stc البحرين”: فرصة للفوز بفايبر مجاني مدى الحياة

يحــرص بنــك الكويــت الوطني-البحرين على مكافأة عمالئــه وضمان حصولهم 
علــى كافــة الخدمات المصرفية المتميزة إلثــراء تجربتهم المصرفية. وفي هذا 
Visa Plati-  اإلطار، يوفر البنك لعمالئه عروضًا حصرية عند استخدام بطاقة

num الوطني االئتمانية وبطاقة Visa Signature الوطني االئتمانية.

وتمنـــح بطاقـــات الوطنـــي االئتمانيـــة 
العمـــالء فرصة استكشـــاف نمط حياة 
ملـــيء بالفخامة والمزايا االســـتثنائية 
بمـــا في ذلـــك نقـــاط مكافـــآت الوطني 
بحيـــث يمكـــن الحصـــول علـــى المزيد 
مـــن المزايا والمكافآت مقابل كل رحلة 
وإقامة في الفندق وشـــراء واســـترداد 
نقـــدي، حيـــث يتيـــح برنامـــج مكافآت 
الوطنـــي والـــذي يعد أحد أكبـــر برامج 
الوالء فـــي البحرين لحاملي البطاقات 
المؤهلة الفـــوز بنقاط مكافآت الوطني 
مقابـــل كل دينـــار بحريني يتـــم إنفاقه 
باســـتخدام البطاقـــات داخـــل البحرين 

أو خارجها.
كما سيحصل عمالء البنك على فرصة 
االستمتاع بالراحة المطلقة مع برنامج 

LoungeKey لدخـــول أكثـــر من 1000 
إلـــى  قاعـــة انتظـــار فخمـــة باإلضافـــة 
خدمـــات الكونســـيرج وتأميـــن الســـفر 
المجاني، باإلضافة إلى االســـتفادة من 
خدمة “المســـافر من الوطني” مع دناتا 
للســـفريات والحصـــول علـــى توصيـــل 
أو اســـتقبال مجانـــي مـــن المطـــار مـــع 
حجوزاتهم للرحالت الجوية والفنادق 

وتأجير السيارات. 
وكذلك سيحصل العمالء على عروض 
متنوعـــة في البحريـــن من بينها خدمة 
Park- مـــع مجانـــًا  الســـيارات   صـــف 

Pass فـــي مواقع إســـتراتيجية كمطار 
البحرين الدولي والمجمعات التجارية 
الكبيرة وعـــرض الحصول على تذكرة 
اســـتخدام  عنـــد  مجانـــًا  ثانيـــة  فيلـــم 

بطاقـــات الوطنـــي االئتمانية من خالل 
شـــباك  أو  اإللكترونـــي   VOX موقـــع 
باإلضافـــة   .VOX Cinemas تذاكـــر 
 Dose Café إلـــى عـــروض 2 لــــ 1 لـــدى
وفـــي جميع فـــروع باســـكن روبنز في 
البحريـــن. هـــذا إلى جانـــب خصومات 
تصـــل إلى 15 % من مجموعة الشـــايع 
وكذلـــك رســـوم عضوية خاصـــة بقيمة 
5 دنانيـــر بحرينية وخصم 10 % على 
رسوم الشـــحن من أرامكس شوب آند 

شيب.
وبهـــذه المناســـبة، قال مديـــر عام بنك 
علـــي  البحريـــن  الوطنـــي-  الكويـــت 
فردان “نســـعى بشكل دائم إلى مكافأة 
عمالئنـــا ومنحهم أســـلوب حياة فريدا 
وذلك عند اســـتخدام بطاقات الوطني 
االئتمانية والتـــي توفر مزايا وعروض 

حصرية تلبي كافة احتياجاتهم”. 
بشـــكل  “نتواصـــل  فـــردان  وأضـــاف 
مســـتمر مع عمالئنـــا لنوفر لهـــم أفضل 
المصرفيـــة  والمنتجـــات  الخدمـــات 
مـــن  عليهـــا  اعتـــادوا  التـــي  المتميـــزة 
الوطنـــي، كما نعدهـــم بمواصلة تطوير 
خدماتنـــا وإضافـــة الكثيـــر مـــن المزايا 

التي تلبي اهتماماتهم وتطلعاتهم”. 
وأكد فردان علـــى أن بطاقات الوطني 
االئتمانيـــة تتمتـــع بمزايـــا ال مثيـــل لها، 
وهي توفر للعمالء الكثير من الرفاهية 
وذلـــك مـــن منطلق ســـعينا الدائـــم إلى 
منـــح عمالئنـــا أفضل تجربـــة مصرفية 

وأكثرها أمانًا”.

أعلنـــت stc البحريـــن، الرائدة في عالـــم التكنولوجيا 
الرقمية، عن إتاحة الفرصة لمشـــتركيها الجدد بالفوز 
بجائزة فايبر مجاني مدى الحياة عند اشتراكهم بأي 
من باقات الفايبر، حيث ستقوم stc البحرين باختيار 
15 فائزًا محظوظًا من خالل الســـحب على أسمائهم. 
وتتوفـــر باقـــات الفايبر المقدمة مـــن stc البحرين مع 
بيانات غير محدودة بأفضل ســـعر اســـتثنائي ابتداًء 
من 5 دنانير بحرينية شـــهريًا. وقـــد ابتدأ العرض في 
الرابع من شـــهر ســـبتمبر وســـوف يســـتمر حتى نهاية 

شهر أكتوبر.
وللحصول على فرصة ربح جائزة فايبر مدى الحياة، 
ســـيتوجب علـــى العمـــالء الجـــدد االشـــتراك بـــأي من 

باقـــات الفايبـــر المتاحـــة عبـــر المتجـــر اإللكتروني أو 
مـــن خـــالل زيـــارة أقرب فـــرع لهم في فتـــرة العرض، 
وســـتقوم stc البحرين باإلعالن عن أســـماء الفائزين 

عبر قنوات التواصل االجتماعي التابعة للشركة.
وتحـــرص stc البحرين على تقديم أعلى مســـتويات 
الجـــودة من خالل ســـرعات تصل إلى 1 جيجا بايت/ 
الثانيـــة، والتـــي تعتبـــر أســـرع وأكفـــأ خدمـــة إنترنت 
في جميـــع أنحاء المملكة، حيث تأتـــي باقات الفايبر 
المقدمـــة مـــن stc البحرين مع بيانـــات غير محدودة 
باإلضافـــة إلـــى مجموعـــة مـــن المزايـــا التـــي تشـــمل 
االســـتمتاع بخدمـــة OSN المجانية كجـــزء من جهاز 

.Jawwy TV

بجمعيـــة  اإلنســـانية  كاف  دشـــنت 
اإلصـــالح بالتعـــاون مـــع شـــركة صلة 
الخليـــج مركز كاف لخدمـــة العمالء، 
وذلك الستقبال استفسارات العمالء 
مشـــكالتهم.  وحـــل  ومقترحاتهـــم 
صـــرح بذلك الرئيـــس التنفيذي لكاف 
اإلنسانية، محمد ســـيار، موضًحا أننا 
قمنا بالتعاون مع شركة صلة الخليج 
واحدة مـــن أفضل الشـــركات بمملكة 
البحريـــن فـــي مجال تشـــغيل وإدارة 
مراكـــز االتصال إلنشـــاء مركز اتصال 
خيـــري واحد مجهز بأحدث التقنيات 
والمستلزمات؛ حتى يكون بيئة عمل 
لمجموعـــة  تقنًيـــا  ومجهـــزة  مالئمـــة 
اإلنســـانية”  “كاف  بــــ  الكفـــاءات  مـــن 
التواصـــل  علـــى  والقـــادرة  المدربـــة 
الفاعـــل مع العمالء عبر خطة تواصل 
واضحـــة وســـريعة مـــع كافة أقســـام 
لإلجابـــة  اإلداريـــة  “كاف” وكوادرهـــا 

عن االستفســـارات ودراسة الشكاوى 
الخاصة بكل قسم والرد على العمالء 
الوقـــت  مـــن  قـــدر ممكـــن  أقـــل  قـــي 

وبأعلى جودة ممكنة.
وقـــد أفاد ســـيار بأن المركز يســـتقبل 
حالًيـــا مـــا يقـــارب من 100 استفســـار 
يومًيا، مضيًفا بأننا نطمح أن يســـاهم 

المركـــز في تطوير أداء األقســـام عبر 
لالستفســـارات  المســـتمرة  المتابعـــة 
والمقترحـــات، مشـــيًرا إلـــى أنـــه يتـــم 
العمـــل علـــى إعـــداد أرشـــيف مركزي 
والشـــكاوى  االستفســـارات  لكافـــة 
“كاف”  منهـــا  لتســـتفيد  الـــواردة 

مستقباًل.

ــة الــخــلــيــج ــ ــل ــ ــاون مـــــع شــــركــــة ص ــ ــع ــ ــت ــ ــال ــ ب
تدشين مركز “كاف” لخدمة العمالء
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علي فردان
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فــي مناقصة لــوزارة األشــغال وشــؤون البلديات

إنشاء ممشى في مدينة حمد بين دوار 16 و17

طرحت وزارة األشـــغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني )شؤون البلديات( مناقصة للمقاولين 
في المملكة إلنشـــاء ممشـــى جديد في مدينة حمد. وتطلب الوزارة من خالل عقد العمل بناء ممشى 
بطـــول تقريبـــي 700 متر في مدينة حمد في المجمع 1212 وذلك في المنطقة الواقعة بين الدوارين 
16 و17.  وحددت الوزارة مدة التعاقد إلنجاز المشـــروع بنحو 6 أشـــهر. وســـيتضمن مهمات المقاول 
الذي ســـيفوز بالمشـــروع عمل بعـــض المقاعد الخرســـانية، والمناظر الطبيعية الناعمـــة، وأعمال الري 
 AA, A, وأعمدة إنارة ممتدة بطول الممشـــى.  وســـتتاح المناقصة للمقاولين المؤهلين لمشاريع البناء
B, C, D, E أو تجميـــل المناظـــر الطبيعيـــة فئه AA, A, B, C يجب أن يكون مقدم العطاء مؤهال قبل 

مدة التعاقد. وسيغلق باب التقدم للمشروع بعد نحو شهر من اآلن، أي في تاريخ 6 أكتوبر 2021.

دبي - مباشر

“موديز” تتوقع صكوكا 
إسالمية بـ 200 مليار دوالر

للتصنيفات  مــوديــز  وكــالــة  توقعت 
االئتمانية أن يصل مجموع إجمالي 
على  اإلسالمية  الصكوك  إصــدارات 
ــمــدى الــقــصــيــر والــبــعــيــد بــيــن 190  ال
في  دوالر  مليار  و200  دوالر  مليار 
قياسّيًا  مستوًى  بلغ  أن  بعد   ،2021
قدره 205 مليارات دوالر في 2020. 
إصــدار  انخفاض  الوكالة  وأرجــعــت 
التعاون  مجلس  دول  في  الصكوك 
إلى   2021 األول  بالنصف  الخليجي 

ارتفاع أسعار النفط.
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ارتفاع المدفوعات غير النقدية بالبحرين إلى 3.62 مليار دوالر
 أعلن مصـــرف البحرين المركزي أمس 
عن ارتفاع حجـــم عمليات نقاط البيع 
والتجـــارة اإللكترونيـــة فـــي البحريـــن 
بنحو 65 % في أغســـطس وذلك على 
أســـاس ســـنوي، ليصل إلى مـــا يقارب 
744 مليون دوالر خالل الشـــهر، وذلك 
بعدمـــا وصـــل إلـــى 3.62 مليـــار دوالر 

بالنصف األول 2021.
وتـــم إنجـــاز أكثـــر مـــن 11.3 مليـــون 
عمليـــة رقميـــة فـــي البحريـــن الشـــهر 
الماضي تقـــدر قيمتها بـ 279.6 مليون 
دينـــار )743.7 مليـــون دوالر ( وذلـــك 
بحســـب البيانـــات الجديـــدة الصادرة 
من المصـــرف المركزي، حيث ارتفعت 
المدفوعـــات التـــي تتـــم عبـــر عمليات 
البيـــع  ونقـــاط  اإللكترونيـــة  التجـــارة 
أغســـطس  فـــي  وذلـــك   % 50 بنحـــو 

العـــام  نفســـه  بالشـــهر  مقارنـــة   2021
الماضـــي، كما وتشـــير البيانات إلى أن 
المدفوعـــات الرقميـــة بلغـــت أكثر من 
53 مليـــون عمليـــة في النصـــف األول 

.2021
االتجـــاه  البيانـــات  هـــذه  وتعكـــس 
المتصاعـــد في دول مجلـــس التعاون 
علـــى  االعتمـــاد  لزيـــادة  الخليجيـــة 
عمليات الدفع اإللكترونية ومن خالل 
شـــبكة اإلنترنـــت، وذلـــك مـــع تســـارع 
تحـــول الـــدول نحـــو تقليـــل اعتمادها 
علـــى النقـــود المطبوعـــة تماشـــيًا مـــع 

ظروف الجائحة.
العـــام  اإلغـــالق  عمليـــات  وســـاهمت 
الماضي فـــي التحول الحـــاد لالعتماد 
الرقميـــة،  المدفوعـــات  أنظمـــة  علـــى 
البحريـــن  محفظـــة  أعلنـــت  حيـــث 

الرقميـــة الوطنيـــة “بنفيـــت بـــاي” عـــن 
فـــي   % 785 بنســـبة  زيـــادة  تحقيـــق 
إذ   +Fawri عبـــر خدمـــة  التحويـــالت 
تجاوزت التحويـــالت 5 ماليين دوالر 

في 2020.
وأشـــار بحث أعده المجلس األوروبي 
للمدفوعـــات إلـــى أن منطقـــة الشـــرق 
شـــهدت  إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 
مـــا يقـــارب 139 مليـــار عمليـــة فردية 
غيـــر نقديـــة فـــي 2022 وذلـــك بزيادة 
مقدارهـــا 90 مليار مقارنـــة بالمعدالت 
التـــي تـــم تنفيذها فـــي المنطقـــة قبل 

خمس سنوات مضت.

وقالـــت المديـــر التنفيـــذي الســـتقطاب 
التنميـــة  بمجلـــس  االســـتثمارات 
“وقـــد  بوحجـــي  دالل  االقتصاديـــة، 
تبنت دول مجلـــس التعاون الخليجية 
عمليـــات الدفع والصيرفـــة اإللكترونية 
قبـــل حلـــول الجائحـــة، حيـــث توقعت 
البحرين تبني هذه االتجاهات اآلخذة 
في التســـارع. وحققت المملكة ســـجالً 

قياســـيًا فـــي التفاعل الســـريع مع تبني 
الصاعـــدة  الماليـــة  التكنولوجيـــات 
بمرونـــة،  معهـــا  المتواكـــب  والتشـــريع 
ويعتبر أحد أبرز األمثلة في هذا الصدد 
اإلطار التشـــريعي المتقدم الذي يدعم 
العمليـــات المصرفيـــة المفتوحة، حيث 
تتميز المملكة بتشريعاتها المبتكرة إلى 
جانب البنيـــة التحتيـــة المتقدمة التي 
جعلت منها فـــي مقدمة الدول العاكفة 
على تطويـــر التكنولوجيـــات والحلول 
والبيئـــات الداعمة التي ستســـاهم في 
الرقمـــي  تشـــكيل مســـتقبل االقتصـــاد 
فـــي المنطقة”. ومـــن المتوقع أن يكون 
بالخدمـــات  الخاصـــة  لإلصالحـــات 
المصرفية المفتوحة تداعيات واســـعة 
على أعمال المدفوعات وذلك بحســـب 
ما أشار إليه مسح حديث أجرته شركة   

“ماكينـــزي” وُنشـــر فـــي 23 أغســـطس، 
حيـــث بيـــن المشـــاركون عندما ُســـئلوا 
في االستطالع عن اإلجراء الذي تقوم 
بـــه الحكومـــة أو الجهـــات التنظيميـــة 
والذي سيكون أكثر فاعلية في توجيه 
الرقميـــة،  المدفوعـــات  إلـــى  العمـــالء 
المشـــاركين  مـــن   % 27 أوضـــح  فقـــد 
التشـــريعية  للموافقـــة  ســـيكون  بأنـــه 
علـــى الخدمـــات المصرفيـــة المفتوحة 
أعظـــم األثـــر فـــي تحقيـــق ذلـــك. وقـــد 
تطـــورًا   2018 فـــي  البحريـــن  حققـــت 
نوعيـــًا فـــي قطـــاع الخدمـــات الماليـــة، 
حينمـــا أصـــدرت توجيهـــات للخدمات 
المصرفيـــة المفتوحـــة، وتبعتهـــا بإطار 
حـــول  توجيهيـــة  مبـــادئ  مـــع  عمـــل 
مشـــاركة البيانات والحوكمة في العام 

.2020
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دالل بوحجي

خالل النصف األول 
من العام 2021

أكــد أصحــاب مكاتــب ســفر وســياحة لـ “البــالد” أن غالبيــة المكاتب المســيرة للرحالت 
الجماعية الســياحية في البحرين هي شــركات عريقة ولها مجال واســع في القطاع، 

وتمثل مملكة البحرين خير تمثيل، ولها طاقم لوجستي متمكن ومتمرس.

عبدالرحيـــم  معصومـــة  النائـــب  ودعـــت 
فـــي فيديـــو نشـــرته علـــى حســـابها علـــى 
بيـــن  “المســـافر  بعنـــوان   “ “االنســـتغرام 
الجهـــات  واالســـتغالل”،  المصداقيـــة 
الرســـمية بمراقبة مكاتب وحمالت السفر 
والســـياحة، وتوفيـــر خط ســـاخن لتقديم 
الشـــكاوى إلـــى الجهـــات المعنيـــة إليجـــاد 
حلـــول لها. وأشـــارت إلـــى تلقيها شـــكاوى 
من مواطنين بســـبب لجـــوء بعض مكاتب 
وحمالت الســـفر والســـياحة لتغيير فنادق 
األربـــع نجـــوم التـــي كانـــت مذكـــورة فـــي 
البرنامج الســـياحي إلى فنـــادق متواضعة 
وزهيـــدة الثمـــن، وغـــرف صغيرة ال تتســـع 
للصالة وغير نظيفة رغم ارتفاع التكاليف 
التي تكبدها المســـافرون. ولفتت لضرورة 
توقيـــع عقـــود بيـــن المســـافرين والمكاتب 
الجهـــات  بإشـــراف  وتكـــون  والحمـــالت 
الحكوميـــة؛ لضمان الحقـــوق وعدم تغيير 

البرامج السياحية والسكن. 
لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضـــح 
لــــ  المعلـــم،  حســـين  للســـفريات  المبتكـــر 

“البالد” أن غالبية مكاتب السفر والسياحة 
المسيرة للرحالت الجماعية السياحية في 
البحريـــن هي شـــركات عريقـــة ولها مجال 
واسع، وتمثل مملكة البحرين خير تمثيل، 
ولها طاقم لوجستي متمكن ومتمرس، إذ 
يخضعـــون لدورات دوريـــة على نفقة تلك 
الشـــركات، مثـــل اإلســـعافات األولية وفن 
إدارة األزمات وإدارة الرحالت الجماعية.

وأشـــار المعلم إلى أنه “باختصار المنافسة 
شـــديدة والزبـــون أو المســـافر علـــى علـــم 
تـــام بالخدمـــات المقدمـــة قبل الســـفر من 
خالل دليـــل الرحالت الجماعية والجدول 
الســـياحي والفنـــادق”، الفًتـــا إلـــى أن مـــن 
يختار السعر الزهيد جًدا ال يتوقع خدمات 
عاليـــة ومنتجعـــات فاخرة وســـيارات آخر 
موديـــل، وحســـب مـــا يـــدار فـــي قنـــوات 
التواصـــل االجتماعي، فإن الـــرد عليه بأنه 
ليـــس مـــن المعقول أن تكـــون رحلة بقيمة 
199 دينـــارا لمـــدة أســـبوع شـــاملة التذاكر 
الدولية والمواصالت والرحالت السياحية 
ومرشـــد مرافق والوجبات، ويكون الطلب 

فندق الفورسيزون أو الريتز كارلتون”.
تقابلـــه  الرخيـــص  الســـعر  أن  وأوضـــح 
خدمات وفنادق متوســـطة، بينما األسعار 
المتوســـطة يكون مقابلهـــا خدمات أفضل 
وفنـــادق أفضل، أما الســـعر العالي فتكون 

خدماته )VIP( راقية.
وتطرق للحديث عن أن الدول المستضيفة 
تشـــترط توافـــر مرشـــد ســـياحي مرخص 
من البلد نفســـه، وقائـــد الرحلة هو موظف 
مرافـــق لتيســـير احتياجـــات المســـافرين، 
مؤكـــًدا أن مملكـــة البحرين تشـــترط على 
المجموعـــات الســـياحية مرشـــدا مرخصـــا 
من البحريـــن داخل البحرين وكذلك باقي 

الدول.
المكاتـــب  إن  بالقـــول:  حديثـــه  واختتـــم 
الســـياحية وقطاع الســـياحة قطاع واعد، 

جـــراء  المتضرريـــن  أشـــد  مـــن  ولألســـف 
جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19(، داعًيا لدعم 
القطـــاع وتقويتـــه خصوًصـــا مـــع توظيف 
نســـبة كبيـــرة مـــن البحرينييـــن، وتضييق 

الخناق يزيد الطين بلة.
بـــدوره، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
الرياض للســـفر والســـياحة رياض أحمد لـ 
“البـــالد”: إنه فيما يتعلـــق بخصوص بعض 
المكاتـــب التي ال تتعامـــل بمصداقية، فإن 
ذلـــك نتيجـــة االختيـــارات غيـــر الصائبـــة 
يتســـابقون  الذيـــن  للزبائـــن  الغالـــب  فـــي 
وراء بعـــض اإلعالنات والعـــروض الزائفة 
لمكاتـــب قـــد تكـــون غيـــر مرخصـــة، كمـــا 
يأتـــي اختيارهـــم دون التأكد من شـــروط 
ومواصفـــات الرحلة والمميـــزات بها، لذلك 
يجـــب علـــى الراغبين فـــي الســـفر اختيار 

االستفســـار  وأيًضـــا  المرخصـــة  المكاتـــب 
عـــن شـــروط وتفاصيـــل الرحلـــة حتـــى ال 
يقعوا في مشـــكالت تنتج عن عدم حسن 

االختيار.
وأضاف فيما يتعلق بالشكوى من الفنادق 
الصغيرة والزهيدة، فـــإن ذلك يرجع أيًضا 
الختيـــار الزبـــون للعـــروض التـــي يتنافس 
فيها كل مكتب في تخفيض الســـعر حتى 
يصـــل لشـــريحة أكبـــر مـــن العمـــالء وكـــي 
يروج خدماته، لكن هناك بالمقابل مكاتب 
كثيـــرة توفـــر عروضـــا تمكـــن مـــن خاللهـــا 
المسافرين للسفر واالستمتاع بالرحلة في 

فنادق عالية الجودة والخدمة.
وأكـــد أحمـــد “أننـــا مـــع تنظيـــم الســـياحة 
والسفر من خالل الرقابة وتشريع قوانين 
تكفل حقوق المســـافرين ومكاتب الســـفر 

والســـياحة وفـــق مبـــادئ تحمـــي مصالـــح 
األطـــراف، ولكـــن نطالـــب أيًضـــا أن يكون 
للمكاتـــب الســـياحية دور أكبـــر فـــي تنمية 
قطـــاع الســـياحة، والمشـــاركة فـــي تطوير 
البحريـــن  داخـــل  الســـياحة  منظومـــة 
محلًيـــا  لهـــا  المجـــال  وإتاحـــة  وخارجهـــا 

وخارجًيا”.
وناشد الجهات المعنية للعمل على تعديل 
أوضـــاع المكاتـــب غير المرخصـــة لتندمج 
مـــع أقرانهـــا المكاتـــب األخـــرى فـــي دعـــم 
العملية الســـياحية وجهود وزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة.
وأشـــار إلى أن غالبية المكاتب الســـياحية 
اآلن توفر مرشدين لألفواج السياحية في 
الداخل والخارج، والفضل يعود للحكومة 
ممثلـــة فـــي التوجيهـــات لصاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ودعمـــه الكبير لقطاع الســـياحة من خالل 
الصناعـــة  لوزيـــر  التنفيذيـــة  اإلجـــراءات 
والتجـــارة والســـياحة زايد الزيانـــي، الذي 
قدم وما زال الكثير من التســـهيالت ونتج 
عنها تخريج الكثير من القادة السياحيين 
والمرشـــدين ونأمـــل في المزيد مســـتقبال، 
المواصـــالت  وزيـــر  بـــدور  نشـــيد  ونحـــن 
واالتصاالت كمال بـــن أحمد لدعمه الكبير 

لمكاتب السفر والسياحة.

”VIP“ أصحاب مكاتب سياحية : من يختار سعًرا زهيًدا ال يتوقع خدمات
ــر والــســكــن ــذاك ــت ــاًرا ألســبــوع شــامــلــة ال ــنـ ــة بـــ 199 ديـ ــل مــن غــيــر الــمــعــقــول رح

“سوليدرتي” تدعو مساهميها لدعم االستحواذ على “تآزر”
مســـاهميها  البحريـــن”  “ســـوليدرتي  شـــركة  دعـــت 
الجتمـــاع غير عـــادي يوم 29 ســـبتمبر المقبل وذلك 
إلعطـــاء الضـــوء األخضر لالســـتحواذ على عمليات 
“تآزر” فـــي البحرين وقطر لتكـــون ثاني أكبر عملية 
اندمـــاج تقـــوم بها الشـــركة خالل األعـــوام الماضية 
بعد اســـتحواذها على الشـــركة األهلية للتأمين في 

وقت سابق.
ودعـــت الشـــركة مســـاهميها إلـــى مناقشـــة عدد من 
البنـــود المطروحة أمام اجتمـــاع الجمعية العمومية 
غير العادية والتي تشـــمل الموافقة على اســـتحواذ 
شـــركة ســـوليدرتي البحرين ش.م.ب “ســـوليدرتي” 
علـــى 100 % مـــن األصـــول واألعمـــال وااللتزامات 
الخاصـــة بعمليات البحرين )بما فـــي ذلك فرع قطر 
ش.م.ب،  تـــازر  لشـــركة  التابعـــة  التصفيـــة(  تحـــت 

وباســـتثناء ملكية األخيرة لــــ 70 % من رأس المال 
المدفـــوع لشـــركة تـــآزر للتأميـــن التكافلـــي ش.م.ك 
االســـتحواذ(،  طريـــق  عـــن  )االندمـــاج  )الكويـــت( 
مقابل إصدار 13.333,332 ســـهم عادي في شـــركة 

سوليدرتي البحرين.
كمـــا ضمت البنـــود، الموافقـــة علـــى اتفاقية وخطة 
االندماج المؤرخة 29 سبتمبر 2021 بين سوليدرتي 
وتـــآزر لتغطية عملية تحويـــل األصول وااللتزامات 
إلى ســـوليدرتي مقابل إصدار األســـهم وفقا لنســـبة 
التبادل، مـــع مراعاة الحصول على موافقة الجهات 
الرقابية، إلى جانب الموافقة على زيادة رأس المال 
الصادر والمدفوع لشـــركة سوليدرتي )بغرض سداد 
مقابل شـــراء أصول وأعمال تازر( من 12,000,000 
دينـــار بحرينـــي يمثـــل )120,000,000 ســـهم( إلـــى 
13,333,333 دينـــار بحرينـــي يمثل )133,333,332 

ســـهم( من خالل إصـــدار 13,333,332 ســـهما عاديا 
جديـــدا، مـــع بقـــاء كل ســـهم جديـــد بقيمـــة أســـمية 
0.100 دينار بحريني لصالح مســـاهمي شـــركة نازر 
مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
وبخصـــوص نســـبة التبـــادل عرضـــت الشـــركة على 
المســـاهمين الموافقـــة علـــى نســـبة التبـــادل البالغة 
0.328 ســـهم عادي في الشـــركة مقابل ســـهم واحد 
عـــادي في تـــآزر، والمالحظة أن أســـهم ســـوليدرتي 

الجديـــدة التـــي ســـيتم إصدارهـــا بمـــا يتماشـــى مع 
نســـبة التبادل ســـيتم تســـجيلها للمنفعة الوحيدة و 
الحصرية لجميع مساهمي تآزر مقابل 40,645,093 
ســـهما مصـــدرا ومدفوعا فـــي تـــآزر، دون أن يتلقى 
مســـاهمي تـــآزر أي مقابل نقدي علـــى اإلطالق فيما 
يتعلق باالســـتحواذ على %100 من أصول وأعمال 
والتزامـــات تـــآزر، وســـيتم تقريـــب أي كســـور فـــي 

اســـتحقاقات مســـاهم تـــآزر فـــي جـــزء من األســـهم 
الصادرة حديثا من قبل سوليدرتي بالتخفيض إلى 

أقرب عدد صحيح من األسهم الصادرة حديثًا.
المســـاهم  أن  علـــى  المجتمعـــون  ســـيصوت  كمـــا 
الحالـــي في ســـوليدرتي يتنـــازل عن حـــق األولوية 
فـــي االكتتـــاب فـــي األســـهم الجديـــدة )إن وجـــد( 
فيمـــا يتعلق باألســـهم المشـــار إليها في البنـــد الرابع 

والصادرة لصالح مساهمي تآزر.
والبند الســـابع علـــى طاولة النقـــاش، الموافقة على 
تعديل عقد التأســـيس أو النظام األساســـي لشـــركة 
ســـوليدرتي لتعكس التغييرات المذكورة أعاله في 
رأس المـــال الصادر والمدفوع لشـــركة ســـوليدرتي، 
لالمتثـــال  مطلوبـــة  تعديـــالت  أي  إلـــى  باإلضافـــة 
للتغييـــرات األخيرة في قانون الشـــركات التجارية، 
مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

علي الفردان
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خالل اجتماع غير عادي 
بتاريخ 29 سبتمبر 
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المنامة - بورصة البحرين

المنامة - “جي إف إتش” المالية

أعلنـــت بورصة البحرين، مؤخـــًرا عن إطالقها مطبوعة شـــاملة للقيادة 
الفكريـــة بالتعـــاون مع بنـــك HSBC البحرين حول آخـــر التطورات في 
مجال االســـتدامة والمعايير )البيئية واالجتماعية والحوكمة( وأسواق 

رأس المال.
وتهدف مطبوعة القيادة الفكرية إلى نشر الوعي حول تنامي االهتمام 
بمعاييـــر االســـتدامة في اتخاذ القرارات االســـتثمارية، وتســـلط الضوء 
علـــى أهميـــة اإلفصاحـــات المتعلقـــة بالمعاييـــر البيئيـــة واالجتماعيـــة 
والحوكمـــة باإلضافـــة إلى تنامي االهتمام بخيارات التمويل المســـتدام 
إقليميـــًا، كمـــا تتنـــاول المطبوعـــة عـــددًا مـــن قصـــص النجـــاح فـــي هذا 
المجـــال. كمـــا تســـتعرض مجموعـــة مـــن خيـــارات التمويـــل المســـتدام 
واإلفصاحـــات الالزمـــة لـــكل منهـــا باإلضافة إلـــى مجموعة مـــن أحدث 
القواعـــد اإلرشـــادية.  وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشـــيخ 

بـــن  إبراهيـــم آل خليفـــة “يســـعدنا أن نتعـــاون مـــع بنك HSBC خليفـــة 
إلطـــالق مطبوعـــة ثريـــة وفكرية تســـلط الضوء على 
أهمية االســـتدامة والمعايير البيئيـــة واالجتماعية 
والحوكمـــة”. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك 
HSBC البحرين، كريستوفر رسل “ سيساهم 
تعاوننـــا مـــع بورصـــة البحرين فـــي تطوير 
معاييـــر مشـــتركة متعلقة بتنظيـــم النظام 
المالي التخاذ قـــرارات مهمة حول قضية 

تغير المناخ”.

أبرمـــت مجموعـــة “جي إف إتـــش” الماليـــة صفقة عقاريـــة بقيمة 200 
مليون دوالر لالســـتحواذ على مجمعين ســـكنيين للعائالت في مناطق 
مميزة بمدينة الس فيجاس األميركية. وقد اكتملت عملية االستحواذ 
بالتعاون مع شركة “كارول” العقارية األميركية المتخصصة التي تدير 

أصوالً بقيمة 5.2 مليار دوالر تقريبًا. 
Em�  وتتكون األصول العقارية من مجمعين ســـكنيين للعائالت، وهما
erald Springs وThe Meadows، ويقعـــان علـــى مقربـــة من المناطق 
الحضريـــة فـــي مدينة الس فيجـــاس. ويشـــتمل المجمعـــان على 819 
وحـــدة ســـكنية مـــزودة بحدائـــق، إضافة إلـــى مرافق تشـــمل أحواض 
الســـباحة، ومالعـــب كـــرة القـــدم، ومراكـــز اللياقـــة البدنيـــة، والنـــوادي 
الخاصة بالسكان.  وقال الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش المالية 
الســـعودية، رازي المرباطـــي “تعـــد صفقتنـــا األخيـــرة لالســـتحواذ على 
مجمعيـــن ســـكنيين للعائالت بالتعـــاون مع شـــركة كارول في الواليات 
المتحدة، شـــاهدًا على عالقاتنـــا القوية مع مجموعة 
واســـعة من القطاعات واألســـواق. لقـــد تعاونا مع 

شركائنا الستكمال عملية االستحواذ “.
وأضـــاف المرباطـــي “لقـــد أثبت هـــذا القطاع 
مرونتـــه، إذ بلغ معـــدل جمع اإليجارات 90 
% خـــالل جائحـــة كوفيـــد19�، واســـتمر 
القطـــاع فـــي تســـجيل اهتمـــام كبيـــر من 

المستثمرين”.

بورصة البحرين تطلق مطبوعة االستدامة المالية

“جي إف إتش” تبرم صفقة في أميركا بـ 200 مليون دوالر

أثنـــى مخّلصون جمركيـــون على الجهود 
التي بذلتها إدارة شؤون الجمارك والتي 
قلصـــت بشـــكل كبيـــر فترة انتظـــار عبور 
الشـــاحنات لجســـر الملـــك فهـــد لنحو 52 
اإلجـــراءات  أن  إلـــى  مشـــيرين  دقيقـــة، 
بفضـــل  أكثـــر ســـهولة  باتـــت  الجمركيـــة 
خطـــوات تطويريـــة بدأتها منذ ســـنوات 
شـــؤون الجمارك بقيـــادة رئيس الجمارك 

الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة.
وقال رئيس نقابة المخلصين الجمركيين 
عبدالغفـــار البســـتكي إن تســـريع عمليـــة 
تخليص الشـــاحنات كان مشـــروعا بدأته 
الجمارك منذ ســـنوات عبر “دربك خضر”، 
بشـــكل  األوراق  تقديـــم  تســـهيل  تـــم  إذ 

مسبق وتخليص البضائع بشكل سريع.
مـــن   %  95 نحـــو  أن  البســـكتي  وبّيـــن 
إجـــراءات التخليص الجمركـــي تتم عبر 
القنـــوات اإللكترونيـــة، مـــا يســـهل عملية 

التخليـــص المســـبق للبضائـــع، وأن 5 % 
المتبقيـــة هـــي إجراءات لجهات رســـمية 
والمواصفـــات  الصحـــة  مثـــل  أخـــرى 

والمقاييس.
وأشـــار البســـتكي إلـــى أنـــه إذا كان هناك 
تأخيـــر فـــي عمليـــة التخليـــص ســـتكون 
مـــن خـــالل  التاجـــر نفســـه، ســـواء  مـــن 
ســـرعة توفيـــر األوراق الالزمـــة أو دفـــع 

المبالـــغ المســـتحقة للمخلص الســـتكمال 
اإلجـــراءات بالســـرعة المطلوبة، مشـــيرا 
مـــن جهـــات قريبـــة  االســـتيراد  أن  إلـــى 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  خصوصـــا 

يتطلب سرعة توفير الوثائق.
مـــن جانبه، قال رئيس جمعية التخليص 
الجمركي، ياسر األمين “لألمانة الجمارك 
تحســـين  عمليـــة  فـــي  بجهـــد  يعملـــون 

الخدمات، حتى طريقة إنجاز المعامالت 
أصبحـــت تتماشـــى مـــع التطـــورات )...( 
إدارة  بهـــا  قامـــت  التـــي  التســـهيالت 
الجمارك تصب في الصالح العام وصالح 

المخلصين والتجار”.
وبيـــن األميـــن أن إدارة الجمـــارك أخذت 
علـــى عاتقهـــا أيضـــا التواصل مـــع جهات 
الغرفـــة  ووزارة الصناعـــة  أخـــرى مثـــل 

والتجارة والســـاحة وغيرها من الجهات 
لتذليـــل الصعوبـــات التي تواجـــه التجار 
تخليـــص  ســـرعة  فـــي  والمخلصيـــن 

بضائعهم من الجمارك”.
واشـــار األمين “في السابق كان متوسط 
أحيانـــا  أليـــام  تصـــل  الشـــاحنة  انتظـــار 
القيـــد،  جهـــة  موافقـــة  علـــى  للحصـــول 
أكثـــر  وقتـــا  التخليـــص  يتطلـــب  حيـــث 
لتوفيـــر الشـــهادات والمتطلبـــات، اليـــوم 
معاملتك جاهزة قبل أن تصل الشـــاحنة، 
واإلجـــراءات التـــي تتـــم فـــي المنفذ هي 
إجـــراءات تفتيـــش فقـــط، حيـــث تصـــل 
الشـــاحنة وهـــي مســـتوفية لإلجـــراءات 

الورقية عبر نظام )أفق(”.
وبيـــن األميـــن أن إدارة الجمـــارك قامـــت 
المســـتندات  اختصـــار  فـــي  كبيـــر  بـــدور 
إلـــى  الجمركـــي  للتخليـــص  المتطلبـــة 
بوليصة والفاتورة، األمر الذي كان له أثر 
إيجابي، حيث كان في السابق يتم طلب 

شـــهادة منشـــأ وقائمة التعبئـــة والفاتورة 
وبوصلية الشحن وغيرها”.

أتـــاح تقديـــم  “أفـــق”  برنامـــج  أن  وبيـــن 
يســـر، حيـــث  بـــكل  إلكترونيـــا  الطلبـــات 
أن التحديثـــات فـــي ســـرعة اإلجـــراءات 
مســـتمرة، وحديثا تم الدفـــع اإللكتروني 
عـــن طريق بوابـــة الحكومـــة اإللكترونية 
بـــدال من اســـتخدام النقـــد أو الشـــيكات، 
حيث يتيح ذلك للتاجر دفع المستحقات 
يـــزوده  الـــذي  الرقـــم  عبـــر  إلكترونيـــا 

المخلص للتاجر.
ونوه األمين إلى التواصل المســـتمر بين 
إدارة الجمـــارك والمخلصيـــن فـــي كل ما 
هو من شأنه تسهيل اإلجراءات وسرعة 
التخليـــص الجمركي، حيـــث إن القنوات 
مفتوحـــة مع اإلدارة، فقـــد قامت مؤخرا 
باستحداث ايميل خاص بخدمة الزبائن 
للـــرد علـــى أيـــة استفســـارات، وكان لهذه 

الخطوة مردود إيجابي.

عبدالغفار البستكي ياسر األمين الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة

مخلصون: إجراءات الجمارك سهلة و95 % إلكترونية
ــر ــوي ــط ــت ال ــل  ــض ــف لــــ 50 دقــيــقــة ب أيـــــام  ــار مـــن  ــظـ ــتـ االنـ ــرة  ــتـ ــص فـ ــي ــل ــق ت

المنامة - بورصة البحرين

أقفـــل “مؤشـــر البحرين العام” أمـــس الثالثاء عند مســـتوى 
1,660.13 بارتفـــاع وقـــدره  1.11 نقطة مقارنة بإقفاله يوم 
اإلثنيـــن. وتـــداول المســـتثمرون 1.98 مليون ســـهم، بقيمة 
إجماليـــة قدرهـــا 283.16 ألف دينار، تـــم تنفيذها من خالل 
48 صفقـــة، حيث ركز المســـتثمرون تعامالتهم على أســـهم  
قطـــاع المال والتي بلغـــت قيمة أســـهمه المتداولة 190.69 
ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته %67.34 مـــن القيمـــة اإلجمالية 
للتـــداول وبكمية قدرها 1.81 مليون ســـهم، تم تنفيذها من 
خـــالل 34 صفقـــة.  جـــاءت مجموعة جي اف اتـــش المالية 
فـــي المركز األول، إذ بلغت قيمة أســـهمها  المتداولة 61.17 

ألف دينار، أي ما نسبته 21.60 % من إجمالي قيمة األسهم 
المتداولة وبكمية قدرها 788.39 ألف سهم، تم تنفيذها من 
خالل 13 صفقة. أما المركز الثاني، فكان أللمنيوم البحرين 
)ألبا( بقيمة قدرها 60.88 ألف دينار أي ما نسبته 21.50 % 
من إجمالي قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها 88.24 

ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 6 صفقات.
ثـــم جاء بنك البحريـــن والكويت بقيمة قدرهـــا 53.41 ألف 
دينـــار أي مـــا نســـبته 18.86 % مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم 
المتداولـــة وبكميـــة قدرها 106.82 ألف ســـهم، تـــم تنفيذها 

من خالل 4 صفقات.

تــداول 1.98 مليــون سهــم بـ 283.2 ألــف دينــار

اســـتحدثت ثـــالث إدارات جديـــدة فـــي هيئـــة التخطيـــط 
رقـــم  الملكـــي  المرســـوم  العمرانـــي بحســـب  والتطويـــر 

)90( لســـنة 2021 بإعـــادة تنظيم هيئـــة التخطيط 
والتطوير العمراني. 

للرئيـــس  نائبيـــن  الجديـــد  الهيـــكل  وضـــم 
التنفيـــذي )بدرجـــة وكيل مســـاعد( بدالً من 
نائـــب واحد فـــي الهيكل القديـــم الذي صدر 

بموجب مرسوم في العام 2017.
وفـــي الهيـــكل القديـــم كان يوجـــد نائـــب واحد 

للرئيـــس التنفيـــذي يتبعـــه عـــدد مـــن اإلدارات، وهـــي إدارة 
وإدارة  األراضـــي  تطويـــر  وإدارة  التفصيلـــي  التخطيـــط 
مشـــاريع االســـتثمار، حيث تـــم ألغاء مســـمى اإلدارتين 
األخيرتيـــن فـــي الهيـــكل الجديـــد. واســـتحدث في 
الهيـــكل الجديد دوائر بمســـميات جديـــدة، وهي 
إدارة تخطيـــط البنيـــة التحتيـــة والخدمـــات، 
الحضـــري،  والتصميـــم  التخطيـــط  وإدارة 

وإدارة تنفيذ المخططات.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أن  يذكـــر 
التخطيـــط والتطويـــر العمراني هي نوف 

جمشير.

3 إدارات جديدة ونائب ثاٍن للرئيس بـ “التخطيط العمراني”
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كاتب بريطاني: مونرو اغتيلت بسبب أسرار “األطباق الطائرة”
زعــم كاتــب بريطانــي مثير للجــدل، أن الممثلــة األميركية 
الراحلــة مارليــن مونــرو، اغتيلــت ألن الرئيــس األميركــي 
السابق جون كينيدي، أطلعها على أسرار متعلقة باألجسام 

الطائرة المجهولة أو ما يعرف بـ “األطباق الطائرة”.
األطبــاق  بموضــوع  المهتــم  البريطانــي  الكاتــب  وقــال 
الطائــرة نيــك ريدفيــرن: إن مارلين مونرو جــرى اعتبارها 
بمثابــة تهديــد لألمــن القومــي؛ نظــرا إلى ما كانــت مطلعة 
عليــه. وتوفيــت مونــرو ســنة 1962، داخــل بيتهــا بواليــة 
كاليفورنيــا، ثــم كشــفت التحقيقــات فيمــا بعــد أنهــا لقيت 
حتفهــا مــن جراء تســمم، لكن عدة فرضيــات ظلت تحوم 
حــول رحيــل النجمة. ورجحــت بعض الروايــات أن تكون 
النجمــة قــد انتحــرت ألنهــا عانــت مشــاكل نفســية، فــي 
ســنوات العمــر األخيــرة، لكــن كثيريــن رجحــوا تعرضهــا 

لمؤامرة.
وأورد الكاتب البريطاني الذي تحقق كتبه مبيعات كبيرة، 
أن مونرو كانت على عالقة بجون كينيدي وأخيه روبرت، 

وهذا األمر هو الذي أدى بها للموت.
وألــف نيــك، كتابــا حول القضيــة، فــأورد “إذا نظرت بعمق 
فــي هــذه القصة، يبدو كمــا لو أنها )أي مونرو( قد تعرضت 
للقتــل بشــكل صريــح، أو إنهــا ُدفعــت دفعــا إلــى حالــة من 

االكتئاب والقلق والتعب، حتى وصلت إلى درجة أقدمت 
فيها على االنتحار”.

واليــة  ســلطات  لــدى  مونــرو  وفــاة  تســجيل  وجــرى 
كاليفورنيا، بمثابة تسمم من جراء جرعة مخدرات زائدة، 
لكــن المشــككين يزعمــون أن وثيقــة صــادرة عــن وكالــة 
اغتيــال  عــن  تتحــدث  األميركيــة،  المركزيــة  المخابــرات 
شــخص من األشــخاص، عن طريق دفعه ألن يكون مدمنا 

على المخدرات.
وتأتــي مزاعــم هذا الكاتــب البريطاني، بعد أســبوع واحد 
فقط من خروج مثير المرأة في عقدها الثامن، قالت إنها 

كانت عشيقة للرئيس األميركي الراحل.

تــداول رواد مواقع التواصل فيديو 
لمغامرة مجنونة قام بها شابان قفزا 

فوق سمكة قرش.
وأظهــر فيديــو صــّور في كوهاســت 
بواليــة ماساتشوســتس األميركيــة، 
مجموعــة مــن األصدقــاء علــى متن 
قــرش  ســمكة  يشــاهدون  قــارب، 

عمالقة، تسبح أسفل منهم.
وفــي المقطــع، يظهــر أحــد الشــبان 
وهو يقفز فوق الســمكة، في الوقت 
الذي تفاجئ رفاقه بالعمل الذي قام 

به.
وبعد ثوان انضم شاب آخر لصديقه 
في الماء وســط صيحــات من كانوا 
على القارب، حســبما نقلت صحيفة 

“ديلي ميل” البريطانية.
ونجا الشــابان من ســمكة القرش، إذ 
أظهــر التصوير عودتهما مجددا إلى 

القارب بسالم.

مغامرة مجنونة... 
القفز فوق سمكة 

قرش
فــي اكتشــاف يعــد األول من نوعه في منطقة البحر األحمــر، تمّكن فريق من خبراء 
العلــوم والبيئــة البحريــة فــي شــركة البحــر األحمــر للتطوير من اكتشــاف مســتعمرة 
مرجانية ضخمة جنوب جزيرة الوقادي. وأوضحت الشركة أن الجزيرة يقدر عمرها 
بنحــو 600 عــام ويبلــغ ارتفاعهــا أكثــر مــن 10 أمتــار، وفــق وكالــة األنبــاء الســعودية 
)واس(. فقــد جــرى معرفة عمر الشــعب المرجانية فيــه من خالل قياس حجم وعدد 
الحلقات التي تنمو سنويًا على هيكل المستعمرة الخارجي، إلى جانب وجود أشجار 

الخشب األحمر العمالقة.
أفادت شركة البحر األحمر بأن هذا االكتشاف ُيبرز جمال الحياة البحرية في جزيرة 

الوقادي، غرب مشروع البحر األحمر الوجهة السياحية األكثر طموحًا في العالم.

أعلنــت اإلمــارات عــن إطــالق أول متجــر خــاٍل مــن صناديــق الدفــع فــي المنطقــة، 
باستخدام أحدث تقنيات الذكاء االصطناعي.

وبحســب صحيفة “اإلمارات اليوم”، أعلنت شــركة ماجد الفطيم عن إطالق “كارفور 
ســيتي+”، الــذي تــم افتتاحه في مركز تســوق “مول اإلمارات” بدبــي وهو األول من 
نوعه على مســتوى المنطقة، ويســتخدم الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الحديثة 
لتحديــد آالف المنتجــات بدقة متناهية، وتحســين إدارة المخزون، وتســهيل عملية 
التســوق للمتعامليــن. ويحتــوي المتجــر علــى أكثــر مــن 1300 ســلعة، بمــا فــي ذلــك 
الوجبات الخفيفة والمشروبات واألغذية المعلبة، ووجبات الطعام الجاهزة، إضافة 

إلى المستلزمات األساسية.

اكتشاف جزيرة مرجانية ضخمة في السعودية

دبي تطلق أول متجر ذكي خال من صناديق الدفع

الممثل المكسيكي هيرنان ميندوزا وشريكته أليخاندرا برينتشينو في مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 78، فينيسيا، إيطاليا )رويترز(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قضــت محكمــة فــي فيتنام على 
شــاب بالســجن خمــس ســنوات؛ 
النتهاكــه قواعــد الحجر الصحي 
البلــد، ونقلــه  فــي  بهــا  المعمــول 
عــدة  إلــى   19 كوفيــد  عــدوى 

أشخاص.
وأديــن لــي فــان تــري )28 عامــا( 
خطــرة  معديــة  أمراضــا  “لنقلــه 
إلى أشــخاص آخرين” بعد ذهابه 
رأســه  مســقط  إلــى  يوليــو  فــي 
فــي كا ماو )الجنــوب( من مدينة 
هــو تشــي منــه فــي أوج األزمــة 

الوبائية.

واتهم الرجل بعدم االلتزام  «
بالحجر اإللزامي في المنزل لمدة 

21 يوما عند وصوله إلى كا ماو، 
وهي منطقة سلمت نسبيا من 
شّر الوباء، علما أنه قد شخصت 

إصابته بكوفيد 19 في 7 يوليو.

كورونا يتسبب 
بحكم قضائي قاٍس 

على شاب فيتنامي تفاصيــل  بريطانيــة  فتــاة  كشــفت 
“مروعــة”، عن ظلم تعرضــت له من قبل 
لتعرضهــا  أدى  البريطانيــة،  الســلطات 

لالغتصاب مرارا وتكرارا.
وهزت شــهادات لفتاة كشفتها في مقال 
مطــول في صحيفة “ميــرور”، بريطانيا، 
بســبب كشــفها عن إهمال كبيــر من قبل 
السلطات، وتسببها بتعرضها لالغتصاب 

بعمر 12 عاما.
وتعــود القصــة إلى قبــل 15 عاما، عندما 
كانــت الفتــاة البريطانيــة تبلغ مــن العمر 
12 عامــا فقــط، وقتهــا تعرضــت لحادث 

اعتداء جنسي في مكان عام.
الشــرطة،  مركــز  إلبــالغ  ذهابهــا  وعنــد 
اتهمهــا الشــرطي الذي يعمــل في خدمة 
وطلــب  الوقــت”،  “بإضاعــة  االســتقبال 
منهــا التوقــف عــن الــكالم. وطلــب منهــا 
الشــرطي بعدها العــودة للمنزل، وركوب 
سيارة رجلين في المركز، كانا قد عرضا 
عليهــا إعادتهــا للمنــزل. وعنــد إطاعتهــا 

لطلــب الســلطات، وركوبهــا الســيارة مــع 
علــى  لالغتصــاب  تعرضــت  الرجليــن، 
يديهما في الســيارة. ثم استمرت عملية 
االغتصــاب في منزل أحــد المختطفين، 
قبل أن يرســلوها لمنزل رجل آخر، أقدم 

على اغتصابها مع أصدقائه.
وقالــت الفتــاة: إنهــا تعرضت لـــ 15 حالة 
اغتصاب، وهي طفلة، بسبب إهمال تام 

من شرطة مدينة أولدهام البريطانية.
جميــع  بيــن  مــن  للصحيفــة،  ووفقــا 

المغتصبيــن، لم يتم إلقاء القبض ســوى 
على رجل واحد منهم حتى اآلن.

وســائل  علــى  ضجــة  القصــة  وأثــارت 
كشــفها  بســبب  االجتماعــي،  التواصــل 
اإلهمــال “الكارثــي” مــن الســلطات، التي 

تعتبر الملجأ األول لضحايا االغتصاب.
هويــة  كشــف  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى 
الفتــاة، التــي تبلــغ اليــوم مــن العمــر 27 
عامــا، إال أنهــا نالت تعاطفا كبيرا بســبب 

المأساة التي مرت بها قبل أعوام.

فتاة تهز بريطانيا: الشرطة تسببت باغتصابي 15 مرة

الراقصان سهراب شيتان، إلى اليسار، وأكسيل شاجنو يؤديان أغنية 
“كسارة البندق” من قبل فرقة تشاوكوفسكي للباليه، أثناء حفل بيانو على 

ضوء الشموع، على مسرح موغادور في باريس )ا ب(

وجهــت هيئــة الرقابــة الماليــة البريطانيــة انتقــادات لنجمــة تلفزيــون الواقــع 
عارضة األزياء األمريكية كيم كارداشــيان. وانتقدت الهيئة في بيان رســمي 
ترويج كارداشيان لعملة تسمى “إيثريوم ماكس”، وذلك خالل إعالن شاركته 
فــي شــهر يونيــو الماضي مــع متابعيها على موقــع “إنســتغرام”، البالغ عددهم 
أكثــر مــن 200 مليــون متابع. وأكد رئيس هيئة الســلوك المالــي في بريطانيا، 
تشــارلز رانــدال، أن “إيثريــوم إكــس” ليــس له عالقــة بـ “إيثريــوم”، وهي ثاني 

أكثر العمالت المشفرة شيوعا في العالم بعد “بيتكوين”.
وأشــار راندال إلى أنه “عندما تم الدفع لكيم كارداشــيان مؤخرا؛ لكي تطالب 
متابعيها البالغ عددهم 250 مليون على “إنســتغرام” بالمضاربة على العمالت 
المشــفرة من خالل االنضمام إلى مجتمع “إيثريوم ماكس” ربما كان ذلك هو 

الترويج المالي مع أكبر وصول للجمهور في التاريخ”.
وأضــاف رانــدال أنــه تــم وضــع عالمــة على المنشــور كإعــالن ال يتماشــى مع 
قواعــد موقــع “إنســتغرام”. وكانــت كيــم كارداشــيان قالــت فــي إعالنهــا عــن 
“إيثريــوم ماكــس” علــى “إنســتغرام”: “هــل ســتنضمون يــا رفاق إلــى العمالت 
المشــفرة، هــذه ليســت نصيحــة ماليــة، ولكنــي أشــارك معكــم مــا أخبرنــي به 

أصدقائي عن رمز “إيثريوم ماكس”.

كيم كارداشيان تتعرض لهجوم بريطاني

شـــهـــدت تــركــيــا أخــيــرا 
من  غريب  زفــاف  حفل 
نــوعــه ونـــادر الــحــدوث، 
إذ تزوج أخوان توأمان 
ــوم مــن  ــيــ ــ ــي نـــفـــس ال فــ

أختين توأمين.
وحــســبــمــا ذكـــــر مــوقــع 

صحيفة “زمان” التركية، فإن حفل الزفاف “الغريب” تم في والية أديامان. 
كــوبــارال،  وجــفــاري  ــوزر  أب التوأمان  هما  العريسين  أن  إلــى  الموقع  وأشــار 
وتزوجا من التوأمين نورغول ونورسل تيبي. وحضر حفل الزفاف، محافظ 
وعمدة أديامان، الذي قال إن هذه هي المرة األولى التي يحضر فيها مثل 

هذا الحفل الجميل. 
“التقينا من  التوأم، قوله  الشابان  والد  “زمان” عن جفاري كوبارال  ونقلت 

خالل األسرة والمعارف. وجدنا لتوأمنا توأمين، إنه القدر”.
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