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سمو ولي العهد رئيس الوزراء: تسهيل التبادل التجاري مع اإلمارات
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أشـــاد ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة بالتعاون المثمر 
فـــي الجانبيـــن االقتصـــادي والمالـــي مـــع دولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة وأهميـــة مواصلة تعزيـــزه بما 
يخـــدم أهـــداف التكامل بيـــن البلدين الشـــقيقين من خالل 
العمـــل علـــى خلق الفرص االســـتثمارية الواعدة وتشـــجيع 
االستثمارات المتبادلة إلى جانب تسهيل التبادل والتعاون 
المالـــي والتجـــاري وزيادتـــه خصوصا في القطـــاع الخاص 
في البلدين.  جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع أمس 
الرئيـــس التنفيذي لســـوق أبوظبـــي لـــأوراق المالية بدولة 
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المنامة - مجلس التنمية االقتصادية

وقع االتحاد العربـــي لالقتصاد الرقمي 
التابـــع لجامعة الـــدول العربيـــة مذكرة 
تفاهـــم مـــع شـــركة ATDXT LCC التي 
تتخـــذ من اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
مقًرا لها، وذلك إلطالق مبادرة مشتركة 
هـــي األولـــى مـــن نوعهـــا، وتتمثـــل في 
تأســـيس مركـــز بيانات إقليمـــي جديد 
فـــي البحريـــن لتعزيز التحـــول الرقمي 
في المنطقة؛ بهـــدف دعم االقتصادات 
المحلية والمساهمة في تعزيز رفاهية 

الشعوب في الدول العربية.

مركز بيانات 
إقليمي بالبحرين 

لتعزيز الرقمنة

المنامة - بنك البحرين الوطني

اســـتضاف بنـــك البحريـــن الوطنـــي )NBB( اجتمـــاع المســـتثمرين الفصلي، 
والـــذي تم خالله اســـتعراض إنجازات المجموعة على مـــدى النصف األول 
من العام الجاري، إذ يأتي ذلك في ســـياق اتباع البنك لمبدأ الشـــفافية في 

عملياته ومن منطلق تعزيز عالقاته مع المستثمرين.

“الوطني” يستضيف اجتماع المستثمرين الفصلي
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)18(

أعـــرب وزير الدفـــاع األميركي  لويد 
البـــالد  ـتن عـــن شـــكره لعاهـــل  ـ أوسـ
ــة الملـــك حمـــد بـــن  ــب الجاللـ صاحـ
ـة  ولولـــي العهـــد  ـ ـى آل خليفـ ـ عيسـ
ــب  ـوزراء صاحـ ـ ـ ــس ال ــس مجلـ رئيـ
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، على دعم مملكة البحرين 
االســـتثنائي في تسهيل العبور اآلمن 
لأشـــخاص الذيـــن تـــم إجالؤهم من 
أفغانســـتان. وعقـــد وزيـــر الخارجية 
عبداللطيف الزياني  مؤتمرا صحافيا 
مشـــتركا مع وزير الدفـــاع األميركي، 
علـــى هامـــش زيـــارة وزيـــر الدفـــاع 

األميركي الرسمية لمملكة البحرين.
وقـــال وزير الخارجيـــة إن “الجانبين 
ناقشـــا التطـــورات فـــي أفغانســـتان، 
وأشـــارا إلـــى التأثيـــر المحتمـــل لهذا 
البلـــد على األمـــن اإلقليمي األوســـع، 
وأكدا أنه ال ينبغي أن يصبح مصدرًا 
لعـــدم االســـتقرار. وأضـــاف الزياني: 
“أعـــرب الوزير أوســـتن خاللهـــا أيضًا 

ة  د ـ ـ ـ ح ت م ل ا ت  ا ـ ـ ـ ي ال و ل ا ر  ـ ـ ـ ي د ق ت ن  ـ ـ ـ ع
األميركيـــة لدور مملكـــة البحرين في 
الجهود اإلنسانية إلجالء األفراد من 

أفغانستان الذين عبروا المملكة قبل 
التوجـــه إلـــى الواليـــات المتحدة في 
رحالت جويـــة، ضمن عملية أظهرت 

بشـــكل واضح وعملي قيمة التعاون 
الثنائـــي بين البلديـــن الصديقين في 

أوقات الحاجة”.

وزير الدفاع األميركي يشكر جاللة الملك
تقدير لدور البحرين في الجهود اإلنسانية لإلجالء من أفغانستان

وزير الخارجية يعقد مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير الدفاع األميركي

المنامة - بنا
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كأس السوبر بين قبضة األهلي وسعي المنامةجامعة البحرين توقف مسؤول حسابات “التواصل”
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تهديد غير مسبوق... إسرائيل: “حزب اهلل” سيتلقى ضربة قاتلة

الحواج بـ “مجتمع ^”: ال نريد خريجين 
يحملون شهادات دون تعلم حقيقي

المضحكي: 
البحرين تميزت 

باستمرار الدراسة 
حينما توقفت 

عالمًيا  الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب 

ليلى مال اهلل | تصوير: خليل إبراهيم

جامعاتنا أصبحت بمستوى عال جدا بفضل 
رقابة “التعليم العالي” و “الجودة”

مستقبل البحرين في التعليم العالي

التعليم في جامعات 
البحرين يضاهي التعليم 

بأفضل جامعات العالم

استثمروا في 
تعليم أبنائكم 
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بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
وولـــي  خليفـــة،  آل  عيســـى 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
برقيتـــي تهنئـــة إلـــى رئيــــس 
طاجيكســـتان  جمهوريـــة 
إمام علـــي رحمان؛ بمناســـبة 
ذكرى اســـتقال بـــاده، أعربا 
تهانيهمـــا  أطيـــب  عـــن  فيهـــا 

بموفـــور  لـــه  وتمنياتهمـــا 
الصحة والســـعادة، ولشـــعب 
طاجيكســـتان  جمهوريـــة 
الصديـــق بالمزيـــد من التقدم 

واالزدهار.
الســـمو  صاحـــب  بعـــث  كمـــا 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الـــوزراء برقية تهنئة 
وزراء  رئيـــس  إلـــى  مماثلـــة 
جمهورية طاجيكستان قاهر 

رسول  زاده.

بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة،  آل 
إلـــى رئيـــس جمهوريـــة كوريا 
كيـــم  الشـــعبية  الديمقراطيـــة 
جونـــغ وون؛ بمناســـبة ذكـــرى 

العيد الوطني لباده.

فـــي  الملـــك  جالـــة  أعـــرب 
البرقيـــة عـــن أطيـــب تهانيـــه 
وتمنياتـــه لـــه موفـــور الصحة 
والسعادة ولشـــعب جمهورية 
كوريـــا الديمقراطية الشـــعبية 
الصديـــق مزيـــدا مـــن التقـــدم 

واالزدهار.

البحرين تهنئ طاجيكستان

جاللة الملك يهنئ الرئيس الكوري

البحرين تعزي بوفاة 
وزير الطوارئ الروسي

بعـــث عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
برقيتـــي تعزيـــة ومواســـاة إلـــى رئيـــس 
روسيا االتحادية فاديمير بوتين، وذلك 
في وفاة وزير الطوارئ الروسي يفغيني 
زينيتشـــيف أثر حادث مأســـاوي تعرض 

له أثناء أداء واجبه.

عـــن خالـــص  وأعـــرب جالتـــه وســـموه 
تعازيهما وصادق مواســـاتهما له وألسرة 
الفقيـــد في هـــذا الحادث األليـــم، متمنيًا 
جالتـــه ألســـرة الفقيـــد وذويـــه جميـــل 

الصبر والسلوان.
كمـــا بعث صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقيـــة 
تعزيـــة مماثلة إلى رئيس وزراء روســـيا 

االتحادية ميخائيل ميشوستين.

المنامة - بنا
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جاللة الملك

مواصلة الدفع بالتعاون مع اإلمارات نحو مزيد من العمل
ـــادل التجـــاري ـــة تســـهيل التب ـــوزراء يؤكـــد أهمي ـــي العهـــد رئيـــس ال ســـمو ول

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  أكـــد 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة على عمق 
العاقات األخوية المتينة التي تجمع 
اإلمـــارات  ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة في ظل 
ما تحظـــى به من رعاية واهتمام من 
حضـــرة صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد 
المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
حفظهما هللا، منوهـــًا بما وصلت إليه 
مســـتويات التعـــاون الثنائي من تميز 
علـــى مختلـــف األصعـــدة، بمـــا فيهـــا 

االقتصادي والمالي، وأهمية مواصلة 
الدفـــع بهـــذا التعـــاون نحـــو مزيد من 
العمل والتنســـيق المشـــترك بما يلبي 
التطلعـــات ويحقق النمـــاء واالزدهار 
لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك لدى لقاء ســـموه حفظه هللا 
بقصـــر الرفاع أمس، بحضـــور رئيس 
الهيئـــة العليا لنادي راشـــد للفروســـية 
وســـباق الخيل ســـمو الشـــيخ عيسى 
بن سلمان بن حمد آل خليفة،  وسفير 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة لدى 
مملكـــة البحرين الشـــيخ ســـلطان بن 
حمـــدان بـــن زايـــد آل نهيـــان، ووزيـــر 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطني الشـــيخ 
ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة، ووزير 

الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة زايد 
الزيانـــي، الرئيـــس التنفيـــذي لســـوق 
بدولـــة  الماليـــة  لـــأوراق  أبوظبـــي 
المتحـــدة ســـعيد  العربيـــة  اإلمـــارات 

الظاهري. 
ونـــوه ســـموه بالتعـــاون المثمـــر فـــي 
الجانبين االقتصادي والمالي وأهمية 
مواصلـــة تعزيـــزه بما يخـــدم أهداف 
التكامل بين البلدين الشقيقين وذلك 
مـــن خال العمـــل على خلـــق الفرص 
وتشـــجيع  الواعـــدة  االســـتثمارية 
االســـتثمارات المتبادلـــة إلـــى جانـــب 
المالـــي  والتعـــاون  التبـــادل  تســـهيل 
فـــي  وزيادتـــه خصوصـــا  والتجـــاري 

القطاع الخاص في البلدين.
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المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطار تنفيذ النظـــام والقانون، قامت 
إدارة المباحـــث الجنائية بـــاإلدارة العامة 
بالتعـــاون  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
مـــع وزارة الصحـــة باتخـــاذ اإلجـــراءات 
إثـــر  القانونيـــة حيـــال صاحـــب مطعـــم، 
قيامـــه بمخالفـــة األنظمة بتخزيـــن مواد 

غذائية في مكان غير مؤهل.
تأكيـــد  إثـــر  أنـــه  اإلدارة،  وأوضحـــت 
المعلومـــات الواردة بهذا الشـــأن، فقد تم 
مباشـــرة الجهود من خال إجراء أعمال 
البحـــث والتحـــري والتـــي أســـفرت عـــن 

تحديـــد موقع التخزيـــن، حيث تم ضبط 
األطعمـــة والتنســـيق مـــع وزارة الصحـــة 

التخـــاذ اإلجـــراءات الازمـــة بخصـــوص 
ذلك.

“المباحث”: اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال صاحب المطعم

ضبط مخزن للمواد الغذائية بمكان غير مؤهل

المنامة - وزارة الصحة

تابعـــت وزارة الصحـــة باهتمـــام بالغ 
االدعـــاءات المغلوطـــة بشـــأن وفـــاة 
شـــخص يدعـــى “محمد علـــي ناس”، 
مؤكـــدة أن المعلومات غير صحيحة 

جملة وتفصيا.
وعبـــرت الوزارة عـــن بالغ أســـفها لما 
يتـــم تداولـــه علـــى وســـائل التواصل 

االجتماعي، مؤكدة على أنها محاولة 
يائســـة لإلســـاءة إلـــى ملـــف حقـــوق 

اإلنسان في مملكة البحرين.
أن  إلـــى  الصحـــة  وزارة  وأشـــارت 
ســـجات القطاع الصحي لم تسجل 
حالـــة وفاة بهذا االســـم، األمـــر الذي 
يشـــير إلـــى أن واقعـــة الوفـــاة تلـــك 

مفبركة وال صلة لها بأرض الواقع.
الصحـــة  وزارة  دعـــت  ذلـــك  إلـــى 
التواصـــل  وســـائل  مســـتخدمي 
االجتماعـــي إلى اســـتقاء المعلومات 
وعـــدم  الرســـمية،  مصادرهـــا  مـــن 
نشـــر وتـــداول مثل هـــذه االدعاءات 

الباطلة.

“الصحــة”: ســجالتنا لم تحمــل وفاة باســم “محمد ناس”

محاولة يائسة لإلساءة إلى ملف حقوق اإلنسان
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وزيـــر  الرميحـــي  علـــي  ـــتقبل  س ا
اإلعـــام في مكتبه أمـــس الكاتب 
إبراهيـــم راشـــد الدوســـري، الـــذي 
إصداراتـــه  مـــن  ا  خ ـ ـ ـ س ن ه  ا د ـ ـ ـ ه أ

األخيرة.
وخال اللقاء، أشاد الوزير بجهود 
الكاتـــب إبراهيـــم الدوســـري فـــي 
إصـــدار المجموعـــة المتميـــزة من 
المؤلفـــات التاريخيـــة والروائيـــة، 
مثمنـــا جهوده المبذولـــة، ومتمنيا 

له دوام التوفيق والنجاح.

اســـتقبل وزيـــر اإلعام رئيـــس مجلس 
أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية 
علي الرميحي في مكتبه أمس الباحثة 
لطيفـــة أحمـــد المرشـــد، التـــي أهدتـــه 
نســـخة مـــن رســـالة الدكتـــوراه بعنوان 
ـة  ـ ـوات التلفزيونيـ ـ ـائل القنـ ـ “دور وسـ
فـــي تهيئة الـــرأي العام نحو المشـــاركة 
السياسية بدراســـة تطبيقية على دول 
مجلـــس التعـــاون” مـــن جامعـــة عيـــن 

شمس بالقاهرة.
وخال اللقاء، هنأ وزير اإلعام الباحثة 
بمناسبة تخرجها وحصولها على درجة 
الدكتـــوراه، معربا عن فخـــره واعتزازه 
بجهـــود الكـــوادر الوطنيـــة الشـــابة في 

رفع مؤهاتهم العلمية والحصول على 
الشـــهادات العليا، وإســـهاماتهم البارزة 

فـــي مجال البحـــث العلمـــي، متمنيا لها 
التوفيق في حياتها العلمية والمهنية.

اســـتقبل وزيـــر اإلعـــام علـــي الرميحـــي 
وفـــي مكتبـــه أمس، العقيـــد الركن فيصل 
العجمي الذي أهدى وزير اإلعام نســـخة 
مـــن رســـالة الدكتوراه بعنـــوان “متطلبات 
األمـــن القومـــي لمملكـــة البحرين في ظل 
المتغيرات اإلقليمية والدولية المعاصرة”.
وخـــال اللقـــاء هنأ وزير اإلعـــام، فيصل 
العجمي بمناســـبة نيله درجـــة الدكتوراه، 
معربًا عن فخره واعتزازه بجهود الكوادر 
الوطنية وإســـهاماتهم البـــارزة في مجال 

البحث العلمي.

وزير اإلعالم يشيد بجهود الكاتب إبراهيم الدوسري

رفع المؤهالت العملية للكوادر الوطنية

رسالة دكتوراه عن “متطلبات األمن القومي للبحرين”

وزير اإلعالم يستقبل الكاتب إبراهيم راشد الدوسري

وزير اإلعالم يتسلم نسخة من رسالة الدكتوراه للباحثة لطيفة المرشد
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اســـتقبل وزير الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
صبـــاح أمس، ســـفير دولـــة اإلمارات 
لـــدى  الشـــقيقة  المتحـــدة  لعربيـــة  ا
مملكـــة البحرين الشـــيخ ســـلطان بن 

حمدان بن زايد آل نهيان.
اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــال  تـــم  و
بيـــن  القائمـــة  الثنائيـــة  لعاقـــات  ا
البلدين، وبحث عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

وزير الداخلية يستعرض العالقات مع سفير اإلمارات

تسهيل عبور األشخاص من أفغانستان إلى قاعدة عيسى الجوية
القائـــد العـــام: العالقـــات العســـكرية مـــع أميـــركا تشـــهد تطـــورا

زار القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة، مقر القيـــادة المركزيـــة البحرية 
األمريكيـــة بالجفيـــر، حيـــث التقى وزير 
الدفـــاع بالواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
لويـــد أوســـتن، بحضـــور وزيـــر شـــؤون 
الدفـــاع الفريق الركن عبدهللا بن حســـن 
النعيمـــي، حيث تم اســـتعراض عاقات 
التعاون والصداقـــة بين مملكة البحرين 
والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، مؤكدا 
عمـــق العاقـــات الوطيـــدة والتاريخيـــة 
القائمـــة بيـــن البلديـــن الصديقيـــن ومـــا 
تشـــهده مـــن تطـــور ونمـــاء علـــى جميـــع 
األصعدة، والسيما في المجال العسكري 
والدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة 

للبلدين الصديقين.
الجهـــود  بتضافـــر  العـــام  القائـــد  نـــوه  و
النبيلـــة لرجـــال قـــوة دفـــاع البحرين مع 
القوات الصديقة في األعمال اإلنســـانية 
واإلغاثيـــة علـــى المســـتوى الدولـــي من 
خـــال عمليـــات تســـهيل العبـــور اآلمـــن 
مـــن  تـــم إجاؤهـــم  الذيـــن  لألشـــخاص 
أفغانســـتان إلـــى قاعدة عيســـى الجوية 
التابعـــة لســـاح الجو الملكـــي البحريني 
بقـــوة الدفـــاع، ومـــن ثـــم القيـــام بعملية 
تأميـــن نقلهم من قاعدة عيســـى الجوية 
إلـــى الوجهـــات النهائيـــة المقـــررة لهـــم، 
مثمنـــًا في هذا الصدد الـــدور الكبير لكل 
مـــن ســـاهم فـــي تأديـــة واجبه فـــي هذا 

العمل اإلنساني على أكمل وجه.

المنامة - بنا
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التقى محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة عن بعـــد عبر 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي مـــن خـــال المجلس 
االفتراضـــي، عـــددا مـــن األهالـــي والمواطنين 
من مختلف مناطق المحافظة، وذلك بحضور 
نائب المحافظ العميد عيسى الدوسري وعدد 

من الضباط والمسؤولين بالمحافظة.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء رحـــب ســـمو المحافـــظ 
بالحضـــور، مؤكـــداً حـــرص المحافظـــة علـــى 
تعزيـــز التواصـــل مـــع األهالـــي والمواطنيـــن 
وتلبيـــة احتياجاتهـــم التنمويـــة وذلـــك ضمـــن 
الرؤية الســـديدة لعاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، ودعم ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ 

وذلـــك لمواكبة التطلعـــات الرائدة في مختلف 
المجاالت األمنية والخدمية واالجتماعية.

وأكد ســـموه أن المحافظة تضع نهج التواصل 
مـــع األهالـــي علـــى رأس أولويـــات عملهـــا مـــن 
خال اســـتقبال آرائهـــم واحتياجاتهم الواردة 
عبـــر مختلف القنـــوات اإللكترونية والمنصات 
الذكية التي وفرتها المحافظة، وذلك في إطار 
االســـتمرار في تحقيـــق المزيد مـــن التطلعات 
التـــي تعـــزز من مبـــدأ الشـــراكة المجتمعية من 
خال تبني سلســـلة مـــن المبـــادرات والبرامج 

الهادفة مع مختلف الجهات األمنية.
كما أكد ســـمو محافظ الجنوبية أن المحافظة 
تحرص وبشـــكل مســـتمر على تعزيز التواصل 
الميدانـــي الـــذي يعد ركيزة أساســـية في عمل 
ـارات  ـ ـة الزيـ ـ ــال مواصلـ ــن خـ ـة مـ ـ المحافظـ
الميدانيـــة والجوالت التفقديـــة لاطاع على 

احتياجـــات المواطنيـــن ومتابعة مســـتجدات 
تدامة  ـ ـ لمسـ وا ة  ـ ـ ـ تنموي ل ا اريع  ـ ـ لمشـ ا ة  ـ ـ ـ حزم

للمحافظة.
كما استمع سمو المحافظ لعدد من الماحظات 
والمقترحات األمنيـــة والخدمية واالجتماعية 
من قبل األهالي، مؤكدًا على المتابعة الحثيثة 
لكافة الماحظات الواردة من خال التنســـيق 
والمتابعـــة مـــع الجهـــات الخدمية التي تســـهم 
فـــي تحقيق الصـــورة الحضارية فـــي مختلف 

مناطق المحافظة الجنوبية.
وفي ختام المجلس االفتراضي، عبر الحضور 
عن شـــكرهم وتقديرهم علـــى التواصل الدائم 
الذي يوليه سمو محافظ الجنوبية مع األهالي 
مـــن خـــال المجلـــس االفتراضـــي والقنـــوات 
علـــى  لوقـــوف  ا و  ، ة ـ ـ ـ ف ل ت خ م ل ا ة  ـ ـ ـ ي ن و ر ت ك ل إل ا

احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم.

ــات عملنا ــويـ ــة: الــتــواصــل مــع األهـــالـــي عــلــى رأس أولـ ــي ــوب ن ــ ــج ــظ ال ــاف ــح ــو م ــم س

مواصلة الزيارات الميدانية لالطالع على احتياجات المواطنين

المنامة - بنا
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أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية عبدهللا الحواج أهمية االستثمار 
فــي التعليــم باعتبــاره ثــروة وطنيــة التنضب، مشــددا على ضــرورة التزام 
أوليــاء األمــور والطلبــة باالحتــرازات الصحيــة مــع بدايــة انطــاق العــام 

الدراسي الجديد، والتشديد على أهمية التعليم التفاعلي اإللكتروني.

جـــاء ذلـــك فـــي حديثـــه فـــي أولـــى 
“البـــاد”  مجتمـــع  برنامـــج  ت  ا ـ ـ ـ ق ل ح
الـــذي تبثـــه منصـــة الصحيفـــة علـــى 
“االنستغرام” عن التعليم اإللكتروني 

التفاعلي.
وقـــال إن تجربـــة التعليـــم فـــي فترة 
الجائحـــة هـــو التحـــدي الذي عاشـــه 
التعليـــم  ن  ـ ـ ـ م ل  و ـ ـ ـ ح ت ل ا ب م  ـ ـ ـ ي ل ع ت ل ا
التقليدي إلى التعليم االفتراضي، أما 
اليـــوم وبعد مرور أكثر من 18 شـــهرا 
من جائحـــة كورونا، فأصبح التحدي 
الكبير بنقل التعليـــم اإللكتروني إلى 

تعليم تفاعلي.
وأضاف: اســـتفدنا مـــن تجربة تطور 
التعليم عن بعد، إال أن التحدي األكبر 
هو تحويلـــه إلى تعليم تفاعلي حتى 
ال يتحول التعليم إلى شـــهادات دون 
علـــم ومعرفة، الفتـــا إلى أنه لتحقيق 
هذه الغاية ال بد أن تتوفر تشـــريعات 
تمرار  ـ ـ أن لاسـ ـ ـ ذا الشـ ـ ـ ة بهـ ـ ـ واضحـ
بالتعليـــم عـــن بعد، وضمـــان فاعليته 

وتفاعل الطاب خاله.
وأوضح الحواج أن الجامعة األهلية 
اهتمت اهتماما كاما بجودة التعليم 
ــي اإللكترونـــي ليضاهـــي  االفتراضـ
جودة التعليـــم التقليـــدي )وجها إلى 
وجـــه( وتطويـــره، الفتا إلـــى ضرورة 
أن يكـــون جـــزء مـــن تقييـــم الطالب 
في التعليم االفتراضـــي تفاعليا بين 

األستاذ والطالب وبين الطلبة.
وأكد خطـــورة المزايدة في الحديث 
عـــن التعليـــم وتحولـــه إلـــى التعليـــم 
االفتراضـــي عـــن بعـــد دون ضمـــان 
التفاعـــل فيه، حتـــى ال يفاجأ الجميع 
ـع  ـ ــى جميـ ــن علـ ــاك خريجيـ ـأن هنـ ـ بـ
ت  ا د ا ه ـ ـ ـ ش ن  و ـ ـ ـ ل م ح ي ت  ا ي و ت ـ ـ ـ س م ل ا

متخصصة دون تعلم حقيقي.
وشدد الحواج على أهمية االستثمار 
في التعليم باعتباره أسمى استثمار، 
الفتا إلى أن أولياء األمور ال يبحثون 
عـــن الطريـــق الســـهل فـــي الحصـــول 
ــن  ــون عـ ــل يبحثـ ــهادة، بـ ــى الشـ علـ
الطريق األمثـــل واألصعب للحصول 

على العلم.
وأكـــد أن البحريـــن نجحـــت نجاحـــا 
منقطع النظير في السنوات األخيرة، 
وأصبحـــت جامعاتنـــا فـــي مســـتوى 
عال جـــدا، بفضل الرقابة من مجلس 
التعليـــم العالـــي ورقابـــة هيئة ضمان 
الجودة، ورغم الخافات والمنافسة 
ـة، إال أن التعليـــم فـــي  ـ ـي البدايـ ـ فـ
جامعـــات البحريـــن يضاهـــي التعليم 

في أفضل جامعات العالم.
 وأشـــار إلى أن مؤسســـات التصنيف 
العالمية كتصنيف “التايمز لمؤسسات 
the univer� 2021  التعليم العالـــي “

sity impact rankings الـــذي صـــدر 
قبل 3 أشـــهر صنـــف الجامعة األهلية 
فـــي المرتبة 13 على مســـتوى العالم 
بيـــن 550 جامعـــة، واألولـــى محليـــا 
وعربيـــا فـــي تحقيـــق هـــدف جـــودة 
التعليـــم بالنســـبة ألهـــداف التنميـــة 

المتسدامة لألمم المتحدة.
ولفـــت إلـــى أن جـــودة التعليـــم أهـــم 
عنصـــر في الجامعـــة األهليـــة والتي 
 ”QS دخلـــت فـــي “2018 لتصنيـــف
البريطانيـــة لتحتـــل المرتبـــة األولـــى 
من بين الجامعـــات األكثر تقدما في 
الوطن العربي، عـــاوة على إحرازها 

للمركـــز 35 مـــن بيـــن 1200 جامعـــة 
أهليـــة عربية، وفـــي تصنيف البحث 
العلمـــي “داتـــا بيـــز” تصنـــف الجامعة 
األهلية ضمـــن 3 جامعات محلية لما 
توفـــره من مناخ البحث العلمي الذي 
هـــو جـــزء ال يتجـــزأ مـــن المنظومـــة 

العلمية في البحرين.
 وتابـــع أن هناك اكثر مـــن 15 جامعة 
يـــن  بحر ل ا ي  ـ ـ ـ ف ة  ـ ـ ـ ة وحكومي ـ ـ ـ ي هل أ
تفتـــح ذراعهـــا لقبـــول الطـــاب مـــن 
الخـــارج، خصوصا مـــن دول مجلس 
التعاون الخليجـــي، وخصوصا طلبة 
المملكة العربية السعودية والكويت، 
موضحا أن لدينا جامعات راقية جدا 
ومســـتواها عال وتحتاج إلى إضافة 
مـــن الخـــارج لتســـجل هـــذه النســـبة 
مـــن الطلبـــة غيـــر البحرينييـــن فـــي 
المنافسات التي تدخل بها الجامعات 
فـــي البحرين حيث تحتســـب نســـبة 
الطلبـــة غيـــر البحرينيين واألســـاتذة 
غيـــر البحرينييـــن وعـــدد األبحـــاث 
التـــي تقـــدم وتعاونها مـــع الجامعات 

األخرى.
الجامعـــة  أن  الحـــواج  ف  ا ـ ـ ـ ض أ و  
األهليـــة متعاونة مـــع جامعة برونيل 
البريطانيـــة منـــذ اكثـــر مـــن 15 عاما، 
إذ خرجـــت نحو 60 طالبـــا من حملة 
الدكتـــوراه فـــي البرنامـــج ومعظمهم 
مـــن الســـيدات، وهـــو مـــا يصـــب في 
صالـــح تأهيـــل المرأة، وهي الرســـالة 
التـــي تهتـــم بهـــا حكومـــة البحريـــن 
والمجلـــس األعلى للمـــرأة، فضا عن 
تقديـــم الجامعة األهليـــة برنامجا مع 
جامعة جـــورج واشـــنطن األميركية، 

وتخرج منه عدد كبير من الطلبة.
واكـــد أن البحريـــن أصبحـــت منطقة 
للتعليـــم العالـــي المتميـــز، والبـــد أن 
تهتـــم في جـــذب الطاب مـــن العالم 
ودول مجلـــس التعـــاون، مضيفـــا أن 
االقتصاد الوطنـــي بحاجة إلى تعدد 
مداخيلـــه، وهـــو مـــا تهتم بـــه الكثير 
من الدول، مستشهدا بأستراليا التي 
لديهـــا وزيـــر للتعليم العالـــي الدولي، 
وبلـــغ مدخولهـــا مـــن التعليـــم العالي 
مليـــاَري دوالر، وهو ما هو معمول به 
فـــي نيوزيلندا وبريطانيـــا والواليات 

المتحدة األميركية أيضا. 
وتابـــع أن جزءا من اقتصاد البحرين 

وخطـــة البحريـــن 2030 هـــو إضافـــة 
مصـــادر أخـــرى لاقتصـــاد، موضحـــا 
أنـــه إذا اســـتقطبت كل جامعـــة فـــي 
البحريـــن 2000 طالـــب مـــن الخـــارج 
فباإلمـــكان تحقيـــق ذلـــك، مفيدا بأن 
مـــن الممكـــن تحقيـــق ذلك بســـهولة، 
وهـــو مـــا تحقـــق بالفعـــل فـــي 2008 
و2010 حيـــث وصـــل عـــدد الطلبـــة 
الكويتيين في البحرين إلى أكثر من 
17 ألف طالب، وهو ما حرك الماحة 
الجويـــة بيـــن البلدين مـــن 3 رحات 
يوميـــا إلـــى 26 رحلـــة، الفتـــا إلى أنه 
باإلمـــكان أن يضاف مليـــار دينار في 
السنة إلى االقتصاد الوطني، باعتبار 
أن طالبـــا واحـــدا مـــن دول الخليـــج 
ســـيدفع ما يصـــل إلى 30 ألـــف دينار 

سنويا.
 2030 االقتصـــاد  أن خطـــة  ر  ـ ـ ـ وذك  
البحريـــن  أن تتحـــول  ـى  ـ ـ ل إ ـدف  ـ ـ ته
ــة ذات خدمـــات  ــة متقدمـ ــى دولـ إلـ
ممتـــازة، معتقدا أنـــه ال توجد خدمة 
ممتازة مثل خدمـــة التعليم المتميز، 
خصوصـــا أن التعليم االفتراضي في 
البحريـــن قطع شـــوطا كبيـــرا بقيادة 
اللجنة التنســـيقية برئاسة سمو ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، عبر 
تعـــاون أبناء البحرين وكل القاطنين 

ـت  ـ ـ ـاوب دخل ـ ـل التجـ ـ ا، وبفضـ ـ ـ فيهـ
البحريـــن اللون األخضـــر ونتمنى أن 

نستمر فيه.
وبيـــن الحـــواج أنـــه للحصـــول علـــى 
خريـــج متميـــز يجـــب أن نستشـــرف 
ف  ـ ـ ـ ئ ا ظ و ل ا ب  ـ ـ ـ ك ا و ن و ل  ب ق ت ـ ـ ـ س م ل ا
المســـتقبلية، وهـــو مـــا يحتـــاج إلـــى 
إعـــادة تقييم للبرامـــج المقدمة التي 
تعلـــم اإلنســـان وتهـــدف للتغييـــر ال 

التخصص فقط.
 وبيـــن أن الجامعـــة األهلية شـــاركت 
في العديد من اللقاءات والحوارات، 
وكان هنـــاك تنســـيق بيـــن الجامعات 
فـــي العام الدراســـي المنصـــرم، مبينا 
“لألســـف لـــم يكـــن الجميـــع متفاعـــا 
ــه  ـا أنـ ـ ـر”، موضحـ ـ ــتعدا للتغييـ ومسـ
يجب أال يتحـــول التعليم العالي إلى 
تجـــاري، بـــل يجـــب أن يكـــون مهمة 
وطنيـــة تخدم فيه الجامعات الوطن 
بالتوافـــق فيما بينهـــا؛ لتقدم األفضل 
للطالب، وليـــس للتنافس عليه، وهو 

أمر مؤسف إال أنه واقعي.
واســـتذكر الحـــواج أنه قبل ســـنوات 
عـــدة، وفـــي إحدى حفـــات التخرج، 
قـــال إننا نســـعى ألن تكـــون الجامعة 
األهليـــة بين أفضـــل 500 جامعة في 
العالـــم وأفضـــل 5 جامعـــات خاصـــة 

فـــي الخليـــج، وهنـــاك مـــن لـــم يؤمن 
بهذا الحلم فذكرتهـــم بما كانت عليه 
جامعـــات كجامعـــة هارفـــاد وجامعة 
ســـتانفورد، موضحـــا أن مـــا حققتـــه 
الجامعـــة األهليـــة معجـــزة، وكل مـــا 
نحتاجـــه إلـــى الوصـــول هو الســـعي 

لتحقيق الهدف المنشود.
وأكـــد أن التعليـــم العالي هـــو القطار 
الوحيد الذي ســـيجعل مـــن البحرين 
 ، ل ب ق ت ـ ـ ـ س م ل ا ر  ا ـ ـ ـ ط ق ة  ـ ـ ـ ب ك ا و م ي  ـ ـ ـ ف
ويجعلها جـــزءا ال يتجزأ من حضارة 
المســـتقبل، كما فـــي خطـــة البحرين 
االقتصاديـــة 2030، فالتعليـــم العالي 
المتميز هو الغاية، موجها رسالة إلى 
القيادة وأولياء األمور بأن الجامعات 
الخاصة هي جامعـــات وطنية يجب 
أن تعامـــل علـــى هـــذا األســـاس ال أن 

تعامل على أنها جامعات تجارية.
وتابـــع أن هـــذه النظـــرة للجامعـــات 
األهليـــة مهمـــة جدا، وما هـــو واضح 
دول  ـ ـ ـ ل ا ن  ـ ـ ـ م ن  ـ ـ ـ بحري ل ا أن  وم  ـ ـ ـ ي ل ا
المتقدمة في مجـــال التعليم العالي، 
مستذكرا مقولة جالة الملك “ال أريد 
أن أكون ملكا لشـــعب جاهل، بل ملكا 
لشعب متعلم مثقف”، وأكمل الحواج 
“نريـــد أن نحقـــق أمنيـــة جالة الملك 
بـــأن يكـــون ملـــكا لشـــعب يومـــن بأن 

التعليم هو المستقبل”.
وأشـــار إلى منصـــة الجامعـــة األهلية 
ــي  ـنتر” التـ ـ ــتي سـ ــع “السـ ــي مجمـ فـ
ي  ـ ـ ـ ل لحا ا بتمبر  ـ ـ 8 سـ ي  ـ ـ ـ ف ـت  ـ ـ ق انطل
وتستمر على مدى 4 أيام، تهدف إلى 
االلتقـــاء بالطلبـــة وتعريفهـــم ببرامج 

الجامعة التي تواكب المستقبل.
 وقال “ما نسعى إليه هو أن البحرين 
الدولة الصغيرة بمساحتها وتعدادها، 
الكبيـــرة بإنجازاتهـــا يمكـــن أن تكون 
العبا أساســـيا فـــي التعليم، خصوصا 
أن الشـــعب والنظـــام كليهمـــا منفتح، 
والمواطـــن الخليجـــي فـــي البحرين 
يســـعد وينشـــرح، ويجب أن تستغل 
هـــذه الميـــزة فـــي البلـــد الســـتقطاب 
الطـــاب، مضيفـــا أن تحقيـــق هـــذه 
الغايـــة ال يمكـــن أن تكـــون إذا حارب 
بعضنـــا بعضا، واختلفنـــا مع المجلس 
التعليم العالي وهيئة ضمان الجودة، 
يجـــب أن نتعلم مـــن أخطاء الماضي 
للمســـتقبل، ويجـــب أن نرفـــع اســـم 

البحرين خفاقا عاليـــا بتخريج طلبة 
نفخر بهم في المستقبل.

ــواج أن التعليـــم العالـــي  ــد الحـ وأكـ
هـــو مســـتقبل البحريـــن، وال طريـــق 
للمســـتقبل إال مـــن خالـــه، ولتكـــون 
البحريـــن فـــي موقعهـــا الطبيعي بين 
شـــقيقاتها ولتكـــون هـــي “بوســـطن 

الخليج”.
ـوم الجامعـــة فـــي فتـــرة  ـ ـن رسـ ـ وعـ
الجائحـــة، أوضح الحواج أن رســـوم 
الجامعـــات في فتـــرة الجائحة بقيت 
كمـــا هـــي عليـــه، علـــى رغـــم غيـــاب 
أن  ـ ـ ـ ب دا  ـ ـ ـ غيلية، مفي ـ ـ التشـ وم  ـ ـ الرسـ
ـات  ـ ـن الجامعـ ـ ــف بيـ ـوم تختلـ ـ الرسـ
األهلية، وبعضها معقول جدا بالنسبة 
للجامعـــات الوطنية، فهـــي ال تتعدى 
3500 دينـــار ســـنويا، كمـــا أن الطالب 
المتفـــوق يحصل علـــى تخفيض من 
25 إلى 50 % أي ال تتجاوز رســـومه 
الســـنوية 2700 دينـــار، وهي رســـوم 

زهيدة في البلدان األخرى.
ون  ـ ـ تكـ أن  رورة  ـ ـ ـى ضـ ـ ـ دد عل ـ ـ وشـ
الجامعات مشاريع وطنية كالجامعة 
األهليـــة التي حرصـــت منذ افتتاحها 
ـة  ـ ـوم الجامعـ ـ ــض الرسـ ــى تخفيـ علـ
بنســـبة 50 % على األيتام وأصحاب 

الهمم.
وأضاف أن الجامعـــة األهلية قدمت 
الصفـــوف  فـــي  للعامليـــن  ا  ـ ـ ـ ض ي ف خ ت
األماميـــة وأبنائهـــم، وهـــو ما تســـعى 
إليه المشـــاريع الوطنية، مشـــيرا إلى 
مســـاهمة الجامعـــة فـــي حملـــة “فينا 
خيـــر” إضافـــة إلـــى أن المبالـــغ التـــي 
قدمتها للحملة فتحت المجال لتعلم 
أبناء الصفوف األمامية، وهو أقل ما 

يمكن تقديمه.
ــب أن نحلـــم ونســـعى  ـل: يجـ ـ وأكمـ
لتحقيق الحلم، فقبل 30 سنة عندما 
فكرنا في مشـــروع الجامعة األهلية، 
وكنا وقتها مجموعة شـــباب طموح، 
درســـنا تجربـــة الجامعـــات العالميـــة 
كجامعـــة هارفـــارد وتجربـــة جامعـــة 
ســـتنافورد، وأيضـــا تجـــارب عربيـــة 
كجامعـــة القاهـــرة وجامعـــة الملـــك 
عبدالعزيـــز اللتيـــن بدأتـــا كجامعتين 

أهليتين.
وأضاف أن توقيع العقد مع “مشاريع 
األمـــل” جـــاء بعـــد تصنيـــف الجامعة 
األهليـــة وتحقيهـــا ألهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة التـــي اعتمدتهـــا األمـــم 
المتحدة، ومنها هدف جودة التعليم 
وهـــدف المســـاواة بيـــن الجنســـين، 
وتقليـــل الفجوة بين الغنـــي والفقير، 
وبهـــذا التأييد الذي حصلنا عليه كان 

االتفاق مع “مشاريع األمل”.
 وعـــن أكثـــر اللحظـــات المحزنـــة في 
فتـــرة الجائحة، ذكـــر الحواج أن فقد 
األرواح فـــي األزمـــة كان مـــن أشـــد 
األمـــور إياما، في فترة شـــعرنا فيها 
بالخـــوف، وكانـــت لحظـــات صعبـــة 
بإصابـــة المقربيـــن بالفيـــروس، أمـــا 
لحظات الســـعادة في هـــذه الجائحة 
م  ـ ـ ـ ي ل ع ت ل ا ر  ا ر م ت ـ ـ ـ س ا ي  ـ ـ ـ ف ت  ـ ـ ـ ن ا ك ف
والتعـــاون والتعاضـــد بيـــن الشـــعب 
ـة  ـ ـ ـات جميل ـ ـي لحظـ ـ ـادة، وهـ ـ والقيـ
جـــدا ذكرتنـــي بأجمـــل أيـــام حياتـــي 
فـــي 2001 عندمـــا كنـــت عضـــًوا في 
اللجنـــة العليـــا للميثاق، وهـــو الوقت 
الـــذي كنـــا نناقش بكل أمانـــة وحرية 
ومصداقيـــة لننقل البحرين إلى دولة 
أجمـــل ومملكـــة أفضـــل، فالســـعادة 
اليـــوم أن ننظـــر إلـــى أرقـــام الفريـــق 
الوطنـــي الطبيـــة لمكافحـــة فيروس 

كورونا وتصفير عدد الوفيات.

ــودة” ــي” و“الجـ ــم العالـ ــة “التعليـ ــل رقابـ ــدا بفضـ ــال جـ ــتوى عـ ــت بمسـ ــا أصبحـ جامعاتنـ
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التعليم في 
جامعات البحرين 
يضاهي التعليم 
بأفضل جامعات 

العالم

 يجب أال يتحول 
التعليم العالي 
إلى تجاري بل 

أن يكون مهمة 
وطنية 

 باإلمكان أن 
يضاف مليار 

دينار في السنة 
إلى االقتصاد 

الوطني

الــعــالــي الــتــعــلــيــم  فـــي  ــحــريــن  ــب ال ل  ب ق ت س م
تبخلـــوا وال  أبنائكـــم  تعليـــم  فـــي  روا  م ث ت ـ ـ ـ س ا
ـــج” ـــطن الخلي ـــن “بوس ـــن البحري ـــل م ـــد أن نجع نري

الحواج بـ “مجتمع ^”: 

ال نريد خريجين 
يحملون شهادات 
دون تعلم حقيقي



لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  صرحـــت 
جواهـــر  والتدريـــب  التعليـــم  جـــودة 
دورات   3 الهيئـــة  بإتمـــام  المضحكـــي 
مراجعة للمدارس الحكومية، ودورتين 
للمدارس الخاصة في الفترة الماضية. 

حديثهـــا  فـــي  المضحكـــي،  وأضافـــت 
لوسائل اإلعالم باإليجاز الحكومي الذي 
نظـــم صبـــاح يوم أمـــس من قبـــل مركز 
االتصال الوطني، أنه “صدر قرار ســـابق 
مـــن مجلـــس الوزراء بـــأن تكلـــف الهيئة 
باإلشـــراف علـــى االمتحانـــات الوطنية، 
وهنالـــك مشـــاورات مـــع وزارة التربيـــة 
والتعليم في هذا السياق، وسنبدأ العمل 

بها فعليا العام 2023”.
وتابعـــت “تفخر الهيئة بـــأن لديها خبراء 
يقومون بمراجعات مهمة خارج المملكة 
بســـبب خبراتهـــم التراكميـــة وتميزهـــم، 
وأشـــير هنـــا إلـــى أن مـــن يتقاعـــد مـــن 
خبراء الهيئة، تكون لديه الفرصة للعمل 

مجددا، نظرا لتوفر الخبرة والمهارة”.
 5 بعقـــد  الهيئـــة  “قامـــت  وواصلـــت 
مؤتمرات دولية، بمشاركة واسعة تحت 
رعايـــة كريمـــة من نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبارك 

آل خليفة”.
جـــودة  هيئـــة  فـــي  “نحـــرص  وتابعـــت 
تعزيـــز  علـــى  والتدريـــب  التعليـــم 
يكـــون  وبحيـــث  الجيـــدة،  الممارســـات 
لمؤسســـات التعليـــم معرفة واســـعة لما 
يحـــدث في العالم، من تطورات جديدة 

في قطاع التعليم ومواكبتها”.
الملـــك  جاللـــة  “رعايـــة  أن  وأردفـــت 
واإلدارة الحكيمـــة من ســـمو ولي العهد 

رئيـــس الوزراء، كان لهـــا األثر األكبر في 
ســـيرنا لألمام بثبـــات وحكمة، خصوًصا 

خـــالل فتـــرة الجائحة، وبمســـاع هدفت 
لتحقيق السالمة للمواطن والمقيم”.

وزادت “حيـــن صـــدر القـــرار مـــن اللجنة 
التنسيقية بوقف الدراسة وبدء التعليم 

وزارة  مـــن  التجـــاوب  كان  بعـــد،  مـــن 
التربيـــة والتعليـــم ســـريعا وفعـــاال، ولقد 

ذكـــرت تقارير لمنظمة الصحـــة العالمية 
أن الجائحـــة تســـببت بانقطـــاع التعليم 
عالمًيـــا، وأن 1.6 مليـــار طالـــب تضرروا 

من ذلك”.
وواصلت “بالجهة المقابلة، كانت األمور 
ولله الحمد تســـير فـــي البحرين بخطى 
ثابتـــة على الطريق الصحيح، ولقد قمنا 
حينهـــا بدراســـة موســـعة للوقـــوف على 
جـــودة الممارســـات التعليميـــة، وإعـــادة 
تقييمها، وتزويد متخذي القرار بها على 

المستويات كافة”.
المعنيـــة  “الجهـــات  المضحكـــي  وقالـــت 
والتربويـــة،  التعليميـــة  كالمؤسســـات 
ومعهـــم أيًضـــا أوليـــاء األمـــور، كان البد 
لهـــم أن يعرفـــوا التقييم الراهن للمســـار 
التعليمي، والتوصيات المتعلقة بشأنه”.

وتابعت “قمنا بدراسة وضع المؤسسات 
علـــى  االســـتثنائية،  األوضـــاع  خـــالل 
مســـتوى جمـــع البيانات منهـــا وتحليلها، 
ومعهـــا أيًضا آراء الطلبة، وأعضاء هيئة 
التدريـــس، ومقارنة الخصائص المتاحة 
االفتراضـــي،  التعليـــم  منصـــات  فـــي 

وتقييمها”.
وعن الخطط المســـتقبلية علقت بالقول 
“نهتم باالستفادة من مخرجات التقييم 
فـــي تحديـــث المقاييـــس، وتطويـــر مـــا 
يلـــزم، مع إعطاء أولويـــة للجوانب التي 
يجـــب التركيز عليها فـــي تطوير النظام 
التعليمي، والتدريبي بشكل عام، وكذلك 
مراجعـــة األطـــر االســـتثنائية لتتناســـب 
مـــع تطـــورات األوضـــاع الجديـــدة، مـــع 
المؤسســـات  تقييـــم  فـــي  االســـتمرار 
وفق اإلطار االســـتثنائي حال اســـتمرار 
الجائحة، أو وفق االطار االعتيادي حال 

العودة إلى الوضع الطبيعي”.

“جودة التعليم” تتولى اإلشراف على االمتحانات الوطنية في 2023
ــرار الـــدراســـة حــيــنــمــا تــوقــفــت عــالــمــًيــا ــم ــت ــاس ــبــحــريــن تــمــيــزت ب الــمــضــحــكــي: ال

local@albiladpress.com05

المنامة - بنا

صرح قائد مستشـــفى الملـــك حمد الجامعـــي اللواء طبيب 
الشيخ سلمان بن عطية هللا آل خليفة أن المستشفى أطلق 
تطبيقـــه الخاص به المجاني عبر األجهزة الذكية لتحســـين 
جودة الخدمات المقدمة للمرضى والزائرين، مشيًرا إلى أن 
إنشـــاء التطبيق جاء تســـهيالً لإلجراءات اإلدارية والطبية 
المتخـــذة؛ لضمان تطبيق أســـس الســـالمة العامـــة وتحقيق 
مفهـــوم التباعد االجتماعي الذي من شـــأنه المحافظة على 

صحة مراجعي المستشفى وسالمتهم.
وقال المدير العام للشـــؤون الطبية العقيد هشـــام حسن إن 
إدارة المستشـــفى حرصـــت على إنشـــاء تطبيقهـــا الخاص؛ 
لخدمـــة  وتســـخيره  والتحديـــث  التطـــور  لمواكبـــة  ســـعًيا 
المجتمـــع عمومـــا، والمرضـــى خصوصـــا؛ لتقديـــم الخدمـــة 

الطبية والرعاية الصحية المتكاملة لكافة المراجعين.
وأضاف مدير نظم المعلومات الصحية بالمستشـــفى محمد 
هـــالل أن التطبيـــق يحتـــوي علـــى مميـــزات عديـــدة أهمهـــا 
التنبيه والتذكير لمواعيد المرضى فقط عن طريق التطبيق 
مما يؤدي إلى االســـتغناء عن الرســـائل النصية عبر الهاتف، 
باإلضافـــة إلـــى إمـــكان البحث بيـــن أكثر مـــن 70 طبيبا في 
كافـــة التخصصـــات، التعرف علـــى آخر الباقـــات والعروض 
التـــي يقدمهـــا المستشـــفى ومختلـــف األخبـــار والنصائـــح 

الطبية التي يقدمها االستشاريون.
وأشـــار إلى أنه يجب علـــى المراجعين والمرضى التأكد من 
بياناتهـــم الخاصة والتأكد مـــن مطابقة رقم الهاتف المتوفر 
فـــي الســـجالت الطبيـــة الخاصـــة بالمريـــض عنـــد تحميـــل 
التطبيـــق؛ للتأكد من هويته ضماًنـــا لخصوصية المعلومات 

وسريتها.
كمـــا ذكـــرت إدارة المستشـــفى أن العمـــل جـــاٍر علـــى تطوير 
وتحديث التطبيق، حيث إنه سيشمل قريًبا على خصائص 
أخـــرى، أهمهـــا حجـــز وإلغـــاء المواعيـــد إلكترونًيـــا، وإعادة 
جدولتهـــا، ومعرفة زيارات المرضى للعيـــادات المتخصصة 
واالطـــالع علـــى الوصفـــات الطبيـــة واألدويـــة المصروفـــة 
للمريض، الحصول على التقارير الطبية الخاصة بكل مريض 
وتصفـــح الملف الطبي للمريض بكل ســـهولة، باإلضافة إلى 

نتائج الفحوصات المخبرية والتراسل الفوري.

إطالق تطبيق إلكتروني 
مجاني لمستشفى الملك حمد

 الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب 
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(2021/2 )

مالحظات مهمة للمساهمين

17 005500 alsalambahrain.comخاضع ومرخص كمصرف تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

يســر رئيــس مجلــس إدارة مصــرف الســالم - البحريــن ش.م.ب. ("المصــرف") دعــوة الســادة المســاهمين الكــرام لحضــور 
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المقرر عقدها بمشيئة ا� تعالى يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 
2021م فــي تمــام الســاعة 10:00 صباحــ¦ فــي الطابــق الرابــع، المركــز التجــاري، البحريــن للمقاصــة، مرفــأ البحريــن المالــي، 
بوابــة المرفــأ، المنامــة - مملكــة البحريــن،  حســب متطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة. فــي حــال عــدم توفــر النصــاب 
ــر 2021م  ــق 7 أكتوب ــس المواف ــوم الخمي ــي ي ــاع الثان ــد االجتم ــوف يعق ــاع ا±ول فس ــد االجتم ــالزم لعق ــي ال القانون
فــي نفــس الوقــت والمــكان، وإذا لــم يتوفــر النصــاب القانونــي لعقــد االجتمــاع الثانــي فســوف يعقــد االجتمــاع الثالــث 

يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021م في نفس الوقت والمكان.

سيتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية على النحو التالي:

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 17 مارس 12021.

الموافقة على تعديل االسم التجاري للمصرف من "مصرف السالم – البحرين ش.م.ب. (عامة2.
إلى بنك السالم ش.م.ب.(عامة)"، خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي المسبقة

الموافقــة علــى اعتمــاد عقــد التأســيس والنظــام ا±ساســي المعدليــن للمصــرف ليعكســا القــرار (2) المذكــور 3.
أعاله خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي المسبقة

التنفيــذي للمجموعــة4. الرئيــس  بــن مســتهيل المعشــني و/أو  الشــيخ / خالــد  رئيــس مجلــس اÁدارة  تخويــل 
الســيد/ رفيــق النايــض و/أو ممثــل عــن شــركة كيبوينــت لخدمــات ا±عمــال ذ.م.م.، منفرديــن للتوقيــع علــى عقــد 
التأســيس والنظــام ا±ساســي المعدليــن للمصــرف أمــام كاتــب العــدل، وتقديــم أي مســتندات ذات صلــة لــدى 

الجهات الرسمية فيما يتعلق بالقرارات (2) و (3) أعاله

تخويــل مكتــب كيبوبنــت لخدمــات ا±عمــال ذ.م.م. القيــام بكافــة ا±عمــال الالزمــة مــع جميــع الجهــات المعنيــة 5.
فــي مملكــة البحريــن لتنفيــذ  القــرارات المذكــورة أعــاله، بمــا فــي ذلــك تقديــم الطلــب ومتابعــة اÁجــراءات أمــام 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين 

خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس ا�دارة

9 سبتمبر 2021
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يرجى من المساهمين المسجلين الراغبين بحضور االجتماع عبر االتصال المرئي إرسال طلب الحضور (للشخصيات االعتبارية، الشخص المفوض) إلى 
investors@alsalambahrain.com  قبل "الموعد النهائي" وهو 24 ساعة قبل اليوم المحدد لالجتماع وإرفاق صورة واضحة لمستندات الهوية أو جواز السفر 

للمساهم ومن سيمثله. بعد التأكد من صحة المعلومات سيتم إرسال تعليمات المشاركة في االجتماع عبر االتصال المرئي.

يحق ±ي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للمصرف بتاريخ عقد االجتماع، الحضور شخصي¦ أو أن يوكل كتابي¦ عنه أي شخص لحضور االجتماع 
والتصويت نيابة عنه، مع ا±خذ بعين االعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير أعضاء مجلس اÁدارة أو موظفي المصرف (إال إذا كان هذا الوكيل من أقرباء 

المساهم من الدرجة ا±ولى).

يجب إيداع التوكيل ("مستندات التعيين") قبل "الموعد النهائي" وهو 24 ساعة قبيل اليوم المحدد لالجتماع وترسل إلى مصرف السالم – البحرين، الطابق 15، 
برج الخير (3)، مبنى 935، طريق 1015، مجمع 410، السنابس، ص.ب .18282 المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم مستندات التعيين باليـد أو البريد أو 

الفاكس على رقم: 17131073 (973+) أو البريد اÁلكتروني: investors@alsalambahrain.com بشرط تسليمها قبل الموعد النهائي.  مستندات التعيين التي 
تستلم بعد انتهاء الموعد النهائي لن يعتد بها ±غراض االجتماع.

في حال كان المساهم شخصية اعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر االجتماع تقديم التوكيل موقع من المفوض بالتوقيع عن المساهم االعتباري، 
ويجب أن يكون التوكيل مختوم¦ بختم الشخصية االعتبارية.

يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خالل زيارة الموقع اÁلكتروني الرسمي للمصرف على www.alsalambahrain.com والموقع 
www.bahrainbourse.com لكتروني لبورصة البحرينÁا

±ي استفسار يرجى االتصال بقسم عالقات المستثمرين على ا±رقام التالية: 17133399 (973+) أو 17133426 (973+).
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.4
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"(

إبراهيم النهام

قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب 
جواهـــر المضحكـــي رًدا علـــى تســـاؤالت “البـــالد” عـــن 
التحديـــات التـــي واجهتها الهيئة أثنـــاء فترة الجائحة 
إنها “كانت تحديات قائمة وصعبة، لكنها لم توقفنا عن 

أداء واجبنا، بخالف دول أخرى عديدة كبريطانيا”.
وأضافـــت المضحكـــي “أدرنـــا األمور من جهـــات عدة، 
منها التأكـــد من اإلجراءات المتعلقـــة بتقديم التعليم 
للطلبـــة، ولقـــد رأينـــا الكثيـــر مـــن التعـــاون المثمـــر من 
الحكومـــة، كمـــا أن التوجيـــه الكريـــم الـــذي صـــدر من 

جاللـــة الملك، بوجـــود األمهات في بيوتهم لمســـاعدة 
أبنائهـــم علـــى التعليـــم عـــن بعـــد، ليبيـــن مـــدى حرص 

جاللته على أبنائه”.
وأردفت “كانت هنالك تحديات قائمة، ولكن بالتعاون 
الهيئـــة  األبـــواب، وقامـــت  الجميـــع، طرقنـــا كل  بيـــن 
بدراسة الوضع وأخذ اآلراء وتحليليها، ومن ثم عملنا 
إطارا استثنائيا أعطانا المسار الذي سرنا عليه حينها”.
وفي ســـؤال آخر لمندوب الصحيفة عـــن االمتحانات 
الوطنية، وآلية انتقال مهامها للهيئة، قالت المضحكي 

“إن العمل جار حالًيا من خالل لجان تنفيذية مشتركة 
مع وزارة التربية والتعليم، وعدد من الجهات المعنية، 
كمـــا تم تشـــكيل فـــرق عمـــل لالســـتعداد لالمتحانات 

الوطنية التي ستنفذ بطريقة تدريجية”.
وأضافـــت “ســـتكون هناك فترة تجريبية تســـبق فترة 
التنفيـــذ الرســـمي لالمتحانات التي ســـتنفذ في العام 
2023، والموضـــوع حاليـــا فـــي طـــور المناقشـــة فـــي 
المجلـــس األعلـــى لتطويـــر التعليـــم والتدريـــب، قبـــل 

اإلعالن الرسمي عن التفاصيل”.

المضحكــي لـ “^”: تشــكيل فرق عمل اســتعدادا لالمتحانــات الوطنية
تحديات الجائحة كانت صعبة لكنها لم توقفنا عن أداء واجبنا
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المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة ما 
يربـــط مملكة البحريـــن ودولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة الشـــقيقة من عالقات 
أخويـــة تاريخيـــة مميـــزة أثمـــرت عـــن 
وصول التعاون المالي واالقتصادي إلى 
مســـتويات متقدمـــة بما يلبـــي تطلعات 
البلدين والشـــعبين الشقيقين، مؤكًدا ما 
تتمتع به المملكـــة من مقومات متعددة 
وبيئة جاذبة لالستثمارات وبنى تنموية 
داعمـــة لالقتصـــاد، واهتمامهـــا بتنميـــة 
عبـــر  وتحفيزهـــا  االســـتثمارية  بيئتهـــا 
ســـعيها الدائم لخلق مســـارات متجددة 
مـــن التعـــاون مـــع مختلف المؤسســـات 
الماليـــة واالســـتثمارية بمـــا يصـــب فـــي 

صالح االقتصاد الوطني.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه أمـــس بحضـــور 
زايـــد الزيانـــي وزير الصناعـــة والتجارة 
والسياحة، حمد عبيد الظاهري الرئيس 
لـــأوراق  أبوظبـــي  لســـوق  التنفيـــذي 
المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة، إذ رحـــب الوزيـــر بالظاهـــري، 
تلعبـــه  الـــذي  الحيـــوي  بالـــدور  منوًهـــا 
المؤسســـات الماليـــة فـــي الدفـــع بعجلة 
اللقـــاء،  االقتصاديـــة. وخـــالل  التنميـــة 
جرى مناقشة عدد من الموضوعات ذات 
االهتمام المشـــترك، وما يتعلق بأوضاع 
األســـواق الماليـــة اإلقليميـــة والعالمية، 
االســـتثمارية  الفـــرص  بحـــث  تـــم  كمـــا 

الواعدة بين البلدين الشقيقين.

بحث الفرص االستثمارية الواعدة مع اإلمارات

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

المنامة - بنا المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبلت رئيســـة هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفـــة فـــي مقـــر الهيئة 
أمـــس ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة؛ 
ولذلـــك لبحث ســـبل تعزيز التعاون 
الثقافي ما بين البلدين الشقيقين.

وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل 
خليفـــة أهميـــة العمل الدبلوماســـي 
تعزيـــز  فـــي  البحريـــن  لســـفراء 
العالقـــات مـــا بيـــن المملكـــة وبقيـــة 
دول العالـــم، مشـــيدة بدور الســـفير 
في االرتقـــاء بالعالقات الثقافية ما 

بين البحرين واإلمارات. 
وأطلعـــت الشـــيخ خالد بـــن عبدهللا 
آل خليفة على آخر تطورات العمل 
في الجناح الوطنـــي البحريني في 

دبـــي واســـتعدادات   2020 إكســـبو 
أكتوبـــر  مطلـــع  لالفتتـــاح  الهيئـــة 

المقبل.
من جهته، أعرب الســـفير عن شكره 
للشـــيخة مي بنت محمد آل خليفة 

علـــى جهودها في الترويج للصورة 
الثقافيـــة لمملكـــة البحريـــن، مؤكدًا 
الهيئـــة  لمشـــاريع  المســـتمر  دعمـــه 
وبرامجهـــا ولمشـــاركة البحرين في 

إكسبو 2020 دبي.

اســـتقبلت رئيســـة هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار الشـــيخة مي بنت 
محمد آل خليفة في مكتبها أمس، 
مستشـــار جاللـــة الملك للشـــؤون 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالـــد بـــن 
أحمد آل خليفـــة، حيث تم بحث 
المواضيـــع الثقافيـــة التي تعكس 
ومكتســـباتها  البحريـــن  هويـــة 

التاريخية والحضارية.
بنـــت  مـــي  الشـــيخة   وتوجهـــت 
محمد آل خليفة بالشـــكر للشـــيخ 
خالـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة على 
جهوده المستمرة في دعم العمل 
الثقافـــي فـــي البحريـــن، مؤكـــدة 
الدور المهـــم الذي يقوم به العمل 
لمـــا  الترويـــج  فـــي  الدبلوماســـي 
مقومـــات  مـــن  المملكـــة  تمتلكـــه 

إنسانية وحضارية.

 مـــن جانبـــه، أشـــاد الشـــيخ خالـــد 
بجهـــود  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
فـــي تحقيق المنجـــزات الثقافية، 
مؤكدًا وقوفه إلى جانب مشاريع 

إلـــى  الراميـــة  الهيئـــة  وبرامـــج 
االرتقاء بالحراك الثقافي المحلي 
كمركـــز  المملكـــة  اســـم  وإبـــراز 
إنتـــاج حضاري على المســـتويات 

اإلقليمية والعالمية.

عقـــد ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة 
برنامًجا تدريبًيا لعدد من الدبلوماســـيين 
التدقيـــق  حـــول  الخارجيـــة  وزارة  فـــي 
المالـــي واإلداري، بالتعـــاون مـــع أكاديمية 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة للدراســـات 

الدبلوماسية.
وقـــّدم البرنامـــج الـــذي ُعقـــد عـــن طريـــق 
االتصال المرئي واستمر يومين، المدربان 
فـــي ديـــوان الرقابـــة أحمـــد بطـــي، ومـــي 
الخليف، ومشـــرف تدقيق بـــإدارة الرقابة 
اإلدارية يوســـف الجودر، فيما حضره 15 

دبلوماسًيا في وزارة الخارجية.
التدقيـــق  تعريـــف  البرنامـــج  وتضمـــن 
المالـــي وأهدافـــه ومراحلـــه كالتخطيـــط 
وتقييـــم المخاطر، تنفيـــذ مهمة التدقيق، 
المؤسســـة   / بالجهـــة  اإلدارة  مســـؤولية 
تجاه عمليـــة التدقيق، ومخرجات عملية 
التدقيق المالي، وتعريف الرقابة اإلدارية 

أعمالهـــا  ومراحـــل  ونطاقهـــا،  وأهدافهـــا 
كالتخطيـــط والتنفيـــذ وإعـــداد وإصـــدار 

التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات.
وعـــرض المحاضـــرون نبـــذة عـــن ديـــوان 
الرقابـــة المالية واإلدارية تضمنت نشـــأته 
وقانونـــه ومعايير الرقابـــة المعتمدة لديه 

وأنـــواع  الرقابـــي،  عملـــه  تحكـــم  والتـــي 
الرقابـــة التي يمارســـها، وأنـــواع التقارير 
والمنظمـــات  يصدرهـــا،  التـــي  الرقابيـــة 
الدوليـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا، إضافة إلى 
الخبـــرات واإلمكانـــات التـــي يتمتـــع بهـــا 

موظفوه.

ترأس اللـــواء عبدالرحمن صالح الســـنان 
والبحـــث  للمنافـــذ  المســـاعد  الوكيـــل 
والمتابعة بشـــؤون الجنســـية والجوازات 
واإلقامـــة رئيـــس وفـــد مملكـــة البحرين، 
االجتمـــاع الخامس والثالثيـــن للمديرين 
العامين للجوازات بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، عبر تقنية االتصال 
الـــدول  جميـــع  وفـــود  بحضـــور  المرئـــي 

األعضاء.
عـــدة  موضوعـــات  االجتمـــاع  وناقـــش 
تضمنـــت االطالع عن كثـــب على تجارب 
الزيـــارات  مـــن خـــالل  المتقدمـــة  الـــدول 
التجـــارب  تلـــك  وتقييـــم  الميدانيـــة 
المعوقـــات  فـــي دعـــم وتذليـــل  ودورهـــا 
فـــي عمـــل أجهـــزة الجـــوازات، باإلضافـــة 
اإلعالميـــة  البرامـــج  أهميـــة  تأكيـــد  إلـــى 
الهادفـــة لنشـــر ثقافة التوعيـــة بما يخص 
حمايـــة الجـــوازات والوثائـــق، كمـــا ناقش 

وآليـــة  التدريبيـــة  البرامـــج  المجتمعـــون 
تعميمها على الدول األعضاء.

لجنـــة  بيـــن  جانبـــي  اجتمـــاع  عقـــد  كمـــا 
المديريـــن العاميـــن للجـــوازات واللجنـــة 
الخليجية المشـــتركة لمعالجة التحديات 
التي تواجه اســـتكمال متطلبات الســـوق 
خـــالل  وجـــرى  المشـــتركة،  الخليجيـــة 
االجتمـــاع مناقشـــة موضوع التأشـــيرات 
الســـياحية الموحـــدة وتأشـــيرات دخـــول 

اتخـــاذ  تـــم  إذ  المقيمـــة،  الفئـــات  بعـــض 
التوصيات الالزمة بهذا الشأن.

وضم وفد شـــؤون الجنســـية والجوازات 
بـــن  أحمـــد  الشـــيخ  مـــن  كال  واإلقامـــة 
عبدهللا آل خليفة مدير إدارة التأشـــيرات 
واإلقامـــة، والمقـــدم فواز ناصـــر الجيران 
مديـــر إدارة المنافـــذ، وإبراهيـــم عيســـى 
الجـــودر رئيس شـــعبة تقنيـــة المعلومات 

واإلحصاء.

سفير البحرين باإلمارات يطلع على تطورات العمل بالجناح الوطني خالد بن أحمد ومي بنت محمد يبحثان الموضوعات العاكسة للهوية

بتنظيم من ديوان الرقابة وبالتعاون مع أكاديمية محمد بن مبارك االطالع على تجارب الدول المتقدمة في عمل أجهزة الجوازات

البحرين مستعدة للمشاركة في إكسبو 2020 دبي توظيف الدبلوماسية في الترويج لمقومات البحرين الحضارية

تعريف 15 دبلوماسًيا على برنامج التدقيق المالي معالجة تحديات استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة

الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة يترأس اجتماع المديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون

وزير الدفاع األميركي يشكر جاللة الملك للجهود اإلنسانية في اإلجالء من أفغانستان
البحريــن والواليات المتحدة تؤكدان االلتــزام بمكافحة اإلرهاب ومرتكبيه

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  عقـــد 
الزيانـــي مؤتمـــرا صحافيا مشـــتركا مع 
وزيـــر الدفـــاع األميركـــي لويد أوســـتن، 
الدفـــاع  وزيـــر  زيـــارة  هامـــش  علـــى 
األميركـــي الرســـمية لمملكـــة البحريـــن.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن ســـروره 
بالترحيب بوزيـــر الدفاع األميركي في 
مملكـــة البحرين، الذي عقـــد اجتماعات 
مـــع  عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة وولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 

خليفة.
التـــي  االجتماعـــات  خـــالل  إنـــه  وقـــال 
التطـــورات  الجانبـــان  “ناقـــش  جـــرت 
فـــي أفغانســـتان، وأشـــارا إلـــى التأثيـــر 
المحتمل لهذا البلد على األمن اإلقليمي 
األوســـع، وأكدا أنه ال ينبغـــي أن يصبح 
مصـــدًرا لعـــدم االســـتقرار، وقـــد أعـــرب 
الوزير أوســـتن خاللها أيًضـــا عن تقدير 
لـــدور  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
مملكـــة البحرين في الجهود اإلنســـانية 
إلجـــالء األفراد مـــن أفغانســـتان الذين 
إلـــى  التوجـــه  قبـــل  المملكـــة  عبـــروا 
الواليـــات المتحدة في رحـــالت جوية، 

ضمـــن عمليـــة أظهـــرت بشـــكل واضـــح 
بيـــن  الثنائـــي  التعـــاون  وعملـــي قيمـــة 
البلدين الصديقين في أوقات الحاجة”.
وزيـــر  أشـــار  أوســـع،  نطـــاق  وعلـــى 
الجانبـــان  “شـــدد  أنـــه  إلـــى  الخارجيـــة 
علـــى األهميـــة الدائمة واالســـتراتيجية 
لتعاونهما الثنائي، السيما في المجاالت 
الدفاعيـــة واألمنية واإلنســـانية، ونوها 
البحرينـــي  للتعـــاون  الرئيـــس  بالـــدور 
األميركـــي فـــي الحفـــاظ علـــى الســـالم 
واألمن واالســـتقرار في منطقة الخليج 
والشـــرق األوســـط، كـــم أكـــد الجانبـــان 
عزمهـــم على العمل مًعا للتغلب على أي 

تحديات أو تهديدات”.

وتابـــع: هنأ الوزير أوســـتن جاللة الملك 
على توقيع اتفاقيات إبراهيم في العام 
الماضـــي، وأبـــرز أهميتهـــا فـــي تحقيق 
الســـالم واالســـتقرار في المنطقـــة. كما 
علـــى  البنـــاء  كيفيـــة  الجانبـــان  ناقـــش 
االتفاقـــات لتعزيـــز الحـــوار والتعايـــش 
والترابط في المنطقة، مع تأكيد أهمية 
فـــي  واالســـتقرار  الســـالم  يشـــكله  مـــا 

الشرق األوسط لأمن الدولي األوسع.
مملكـــة  مـــن  كل  “أكـــدت  وأضـــاف: 
البحرين والواليات المتحدة األميركية 
التزامهما بمكافحـــة اإلرهاب ومرتكبيه 
ومـــن يســـهله”، مبيًنـــا أن زيـــارة الوزيـــر 
“تؤكـــد القيمة التي يوليها كال الجانبين 

جلـــي  بشـــكل  وتوضـــح  لشـــراكتهما، 
التزامنا المشـــترك للحفاظ على السالم 

واألمن اإلقليميين والدوليين”.
وأعرب وزير الدفاع األميركي عن شكره 
لجاللـــة الملك وصاحب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء على 
دعـــم مملكـــة البحرين االســـتثنائي في 
تســـهيل العبور اآلمن لأشخاص الذين 
تـــم إجالؤهم مـــن أفغانســـتان. كما أكد 
وزيـــر الدفـــاع األميركي متانـــة العالقة 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  بيـــن 
ومملكة البحريـــن، معربا عن هدفه في 
تعميق الشـــراكة الدفاعية بين البلدين، 
مكـــرًرا الشـــكر للقيـــادة البحرينية على 
االلتزام باســـتضافة القـــوات األميركية 
في البحرين. وأشـــار إلى لقائه المشـــير 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
القائد العام لقـــوة دفاع البحرين، معرًبا 
عن شـــكره على الدعم الذي حظيت به 
وتأكيـــد   ،)ALLIES REFUGE( عمليـــة 
الدفـــاع  بشـــراكة  بالنهـــوض  التزامـــه 
األميركيـــة البحرينيـــة. كمـــا أشـــار إلـــى 
لقائـــه بأعضـــاء فرقـــة العمـــل 58، التي 
كانت مســـؤولة عن العمل مع قوة دفاع 
البحرين لتسهيل اإلجالء اآلمن لأفراد 

من أفغانستان عبر مملكة البحرين.

المنامة - بنا

وزير الخارجية يعقد مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير الدفاع األميركي
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المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، أمس، بمقـــر وزارة 
الخارجيـــة، الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز االتصـــال الوطنـــي يوســـف 
البنخليـــل. وجرى خالل اللقاء اســـتعراض عالقـــات التعاون الثنائي 
المشـــترك بيـــن وزارة الخارجية ومركز االتصـــال الوطني في كل ما 
من شـــأنه االرتقاء بالعمل السياسي اإلعالمي، وتعزيز مكانة مملكة 

البحرين في مختلف المحافل.

االرتقاء بالعمل السياسي اإلعالمي

المنامة - وزارة الخارجية

شارك وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، في 
االجتماع الوزاري التنسيقي بشأن أفغانستان، 
الـــذي عقـــد أمـــس عبـــر االتصـــال اإللكترونـــي 
المرئـــي، برئاســـة مشـــتركة من وزيـــر خارجية 
الواليـــات المتحـــدة األميركية أنتونـــي بلنكن، 
ووزيـــر خارجيـــة جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية 
المعنيـــة  الـــدول  وبحضـــور  مـــاس،  هايكـــو 
بتطورات األوضاع في أفغانســـتان؛ لمناقشـــة 
التعاون فـــي األمن ومكافحة اإلرهاب والدعم 
اإلنساني وبعض القضايا الدبلوماسية األخرى.

مناقشة التعاون في األمن ومكافحة اإلرهاب

وزير الخارجية يشارك في االجتماع الوزاري التنسيقي بشأن أفغانستان

المنامة - بنا

الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  كان 
عبـــدهللا  الركـــن  الفريـــق 
النعيمي فـــي مقدمة مودعي 
لويـــد أوســـتن وزيـــر الدفـــاع 
بالواليات المتحدة األميركية 
الصديقة أمس، لدى مغادرته 
الدولـــي  البحريـــن  مطـــار 
لمملكـــة  رســـمية  زيـــارة  بعـــد 

البحرين.

النعيمي يودع وزير 

الدفاع األميركي
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ضمـــن جوالته الصباحيـــة، زار وزير 
التربيـــة والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي 
عددا مـــن المدارس، اطمـــأن خاللها 
علـــى ســـير الدراســـة فيهـــا، والتقى 
عددا مـــن أعضاء الهيئـــات اإلدارية 
والتعليمية والطلبة، حيث أعرب عن 
ارتياحـــه لنســـبة الحضـــور الطالبي، 
والتي وصلت يوم الثالثاء الموافق 
7 ســـبتمبر الجاري إلـــى )81 %( من 
الطلبـــة الذيـــن أبـــدوا رغبتهـــم فـــي 
الحضـــور للمدارس حســـب الجدول 
والخطـــة الدراســـية التـــي وضعتهـــا 
الوزارة، والتي تراعي وجود الطلبة 
بالشـــكل الـــذي يتناســـب مـــع نظـــام 
اإلشـــارة الضوئية، مع الحفاظ على 
تطبيق اإلجـــراءات االحترازية، مع 

استمرار تقديم الخدمات التعليمية 
بشتى الوسائل التي أعدتها الوزارة 
لغيرهـــم من الطلبة، مشـــيدا بجميع 
العامليـــن فـــي الـــوزارة والمـــدارس، 
وبالتعـــاون الذي أبداه أولياء األمور 

والطلبة والطالبات.
وأوضح الوزيـــر أن الوزارة حريصة 
أيضـــا علـــى توفيـــر التعلم عـــن بعد 
للطلبة الذيـــن اختاروا ذلك، وتنويع 
أشـــكال ووســـائل التعلم، سواء من 
خالل التطبيقات الرقمية أو البوابة 
المتلفـــزة،  الـــدروس  أو  التعليميـــة 
بحيـــث يحصـــل جميـــع الطلبة على 
فرص التعليم، ســـواء في المدرسة 
فئاتهـــم  بمختلـــف  المنـــزل  فـــي  أو 

ومراحلهم الدراسية.

الحضور الطالبي في أول يوم دراسي 81 %

النعيمي: األمية في البحرين أقل من 2.4 %
تــوفيـــر عـــدد مـــن مراكـــز التعليـــم المســائـــي للرجـــال والنســـاء

بمناســـبة االحتفـــال باليـــوم العالمي 
 8 يصـــادف  الـــذي  األميـــة،  لمحـــو 
أكـــد وزيـــر  مـــن كل عـــام،  ســـبتمبر 
التربية والتعليم ماجد النعيمي “إننا 
ونحن نشـــارك العالم هـــذا االحتفال 
الســـنوي، نســـتذكر مـــا تحقـــق مـــن 
إنجـــازات كبيرة على هـــذا الصعيد؛ 
بفضل الدعم الذي تلقاه الوزارة من 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ومساندة 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه، 
إذ أثمـــرت جهـــود مملكـــة البحريـــن 
ممثلًة فـــي وزارة التربيـــة والتعليم 

تقليـــص نســـبة األمية إلـــى أقل من 
الســـنوي  التقريـــر  2.4 %، بحســـب 
الصادر عن منظمة اليونســـكو تحت 
والـــذي  للجميـــع(،  )التعليـــم  عنـــوان 

أظهـــر صورة إيجابيـــة للبحرين في 
محاوره الســـتة، ومن ضمنها محور 

القضاء على األمية”.
وأضـــاف الوزير أن مـــن مظاهر هذا 
تحقيـــق  إلـــى  أدى  الـــذي  االهتمـــام 
هـــذه النتائـــج، توفيـــر العديـــد مـــن 
للرجـــال  المســـائي  التعليـــم  مراكـــز 
والنســـاء، والموزعـــة علـــى مختلف 
المحافظـــات، والتـــي تمنح شـــهادة 
التعليم األساســـي المعادل والتعليم 
الثانـــوي الموازي، مؤكـــًدا أن مملكة 
البحريـــن بصـــدد تجـــاوز موضـــوع 
القضـــاء علـــى األميـــة األبجدية إلى 
العمل من أجل محو األمية الرقمية، 
والتـــي أصبحـــت هدًفـــا أساســـا من 
أهداف التنمية المستدامة، وشرًطا 

من شـــروط امتـــالك مهـــارات القرن 
الحادي والعشـــرين بالنســـبة لجميع 
الفئـــات، وهـــذا مـــا نجحت الـــوزارة 
مـــع  تحقيقـــه  فـــي  اآلن  حـــد  إلـــى 
األبنـــاء الطلبة من مختلف المراحل 
خـــالل  مـــن  ومعلميهـــم،  الدراســـية 
ودروس  برامـــج  مـــن  وفرتـــه  مـــا 
ومقـــررات تتصـــل بتمكيـــن الجميع 
من اكتســـاب تكنولوجيا المعلومات 
واالتصال، والتـــي أظهرت فاعليتها 
الكبـــرى خـــالل فتـــرة الجائحـــة، من 
خالل استخدام الوسائل االتصالية 
والرقميـــة بجميـــع أشـــكالها، إضافًة 
إلى الوســـائل األخـــرى التي ضمنت 
اســـتدامة التعليـــم فـــي ظـــل هـــذه 

الجائحة.
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أشـــاد أولياء أمـــور بسالســـة العـــودة الطالبية إلى 
المدارس الحكومية مع بدء العام الدراسي الجديد 
/ 2022، وســـط تنظيـــم دقيـــق واســـتعداد   2021
واضـــح مـــن قبـــل الهيئـــات اإلداريـــة والتعليميـــة، 
بإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم، معربين 
عن ارتياحهم لما شـــهدوه أثناء اصطحاب أبنائهم، 
خصوصا ما تم اتخاذه من ترتيبات لطلبة الحضور 

الفعلي، متمنين عاما دراسيا مكلال بالنجاح.
وقـــال ولي أمر الطالبة حفصة محمد، من مدرســـة 
الرفاع الشـــرقي اإلعدادية للبنات: “ما شاهدته بأم 
عيني وأنا أقوم بتوصيل ابنتي إلى المدرسة، يؤكد 
حجم الجهد الجبار واالســـتعداد الطويل المســـبق، 
مـــن أجل تهيئـــة عـــودة مدرســـية ناجحة، وأشـــيد 
بجهـــود المعلمـــات واإلدارة المدرســـية فـــي تنظيم 
سير اليوم الدراســـي منذ البداية، وقد كان انطباع 

ابنتـــي إيجابيا بعد عودتها إلى المنزل، وعبرت عن 
ســـعادتها بعودة الدراســـة الحضورية بشكل مريح 

وسلس”.
من جانبها أشارت ولية األمر صفاء صالح جناحي 
إلى أنها اختارت لبناتها الدراســـة بالحضور الفعلي 
داخل الصفوف، لالستفادة من التفاعل والتواصل 
المباشـــر مع المعلمـــات وزميالتهن بالمدرســـة، وما 
لهـــذا األمر من األثر الكبير في اســـتقرار نفســـيتهن 
مؤكـــدًة  لديهـــن،  االجتماعـــي  الجانـــب  وتقويـــة 
انبهارها بما لمســـته من حســـن تنظيم ومرونة في 
اســـتقبال الطالبات، موجهًة الشكر إلدارة المدرسة 

ومعلماتها.
أمـــا ولي األمر أســـامة ســـعيد، فقـــد قـــال: “إنه لمن 
دواعي فخري وسروري أن أكون واحدا من أولياء 
األمـــور في هـــذه المنظومة التعليميـــة التي حازت 
علـــى إعجاب وتقدير الجميع لمـــا بذلته وتبذله من 

جهود جبارة، وأود شكر جميع من أسهم في عودة 
الدراســـة يـــوم الثالثـــاء 7 ســـبتمبر 2021 في بيئة 

مريحة متميزة وجاذبة”.
وقال ولي األمر عمرو جالل، وابنه طالب بمدرســـة 
القضيبيـــة االبتدائيـــة اإلعداديـــة للبنيـــن، إن عودة 
الطلبـــة للحضور ولو جزئيا تعد من أهم المســـاعي 
واإلنجازات التـــي حققتهـــا وزارة التربية والتعليم 
في ظـــل ظروف مواجهـــة فيـــروس كورونا، حيث 
عـــاد أبناؤنـــا وبناتنا إلـــى الجو اإليجابـــي لالحتكاك 
المباشـــر مـــع زمالئهـــم وأســـاتذتهم، مـــع أن تجربة 
التعلم عن بعد كانت ناجحة إلى حد كبير، ولكن لم 

ولن تغني عن الحضور للمؤسسة المدرسية.
وأخيرا أوضح ولي األمر مروان الطيب، أن التعليم 
المدمـــج الـــذي توفـــره وزارة التربيـــة والتعليم هو 
نمـــط يجمع بين التعليم المتزامـــن وغير المتزامن، 
فـــي  والمتخصصيـــن  اليونســـكو  منظمـــة  وتؤكـــد 

التربيـــة أن هـــذا النمـــط يعـــد مـــن أفضـــل أســـاليب 
التعليـــم، لمزجـــه بيـــن التعليـــم داخـــل المؤسســـات 
التعليميـــة مع التعليم الرقمـــي، ويمكنني القول إن 
الـــوزارة قد أبلت بالًء حســـنا في هـــذا المجال، وما 
شـــهدته منذ بدء الجائحة وحتى يوم عودة الطلبة 

هذا العام يؤكد ذلك”.

ـــد ـــي الجدي ـــام الدراس ـــدء الع ـــع ب ـــراءات م ـــاح لإلج ارتي

أولياء أمور يشيدون بسالسة العودة الطالبية ودقة التنظيم

الفعلــي الدراســة بالحضــور  إلــى  لـــ “^” عــن ســعادتهم بالعــودة   طلبــة يعبــرون 

وحشتنا أجواء المدارس ومتفائلون بتحقيق معدالت عالية

^بكلماتهـــم العفويـــة البريئـــة والصادقـــة، 
تحدث عـــدد من الطـــالب والطالبات لــــ “البالد”، 
معبريـــن عـــن ســـعادتهم الغامـــرة بالعـــودة إلـــى 
أجـــواء الدراســـة بالحضـــور الفعلـــي خصوًصـــا، 
إضافـــة إلـــى التعّلـــم عـــن بعـــد، ومبينيـــن أنهـــم 
افتقـــدوا األجواء المدرســـية المليئـــة بالتواصل 

الحي والعالقات االجتماعية الجميلة.
وقالت الطالبة تقى إبراهيم من مدرســـة مدينة 
عيســـى الثانوية للبنات “كم ســـعدت وانتابتني 
الفرحـــة العارمة، حينما أصـــدرت وزارة التربية 
والتعليـــم قرارها بعـــودة الطلبة إلـــى المدارس، 
حيـــث أتطلـــع إلـــى أن تكـــون هذه الســـنة مليئة 
الفتـــرة  عـــن  تعويًضـــا  والفعاليـــات  األنشـــطة  ب
الماضية، خصوًصا أن )فريق صناع المســـتقبل( 
الـــذي كونتـــه المدرســـة ســـيكون مـــن الطالبات 
المدرســـي،  الـــدوام  يحضـــرن  ســـوف  لالتـــي  ا
مـــا سيســـاعدنا علـــى تنظيـــم األنشـــطة بشـــكل 
أفضل، وآمـــل أن يكون الفريـــق عوًنا لزميالتي 
األخريـــات فـــي المدرســـة، وأن يســـاعدهن في 
صناعة مستقبلهن بأنفســـهن وتطوير مواهبهن 

المميزة”.
وأضافـــت زميلتهـــا فرحـــة بوجنـــدل “نحـــن في 
علـــى  نقبـــل  الجديـــد  الدراســـي  عامنـــا  يـــة  ا د ب
المدرســـة بـــكل حب وشـــوق ورغبـــة، فالحضور 
الفعلي يعزز اندماجنا في مشـــروعات المدرســـة 
والـــورش والفعاليـــات المختلفة، والتي اشـــتقنا 
إليها كثيًرا، فأنا حًقا ســـعيدة بعودتي لمدرستي 
مـــرة أخـــرى؛ ألنهـــا هـــي التـــي حببتنـــي بالعلـــم 
والثقافـــة والفـــن كثيـــًرا، وســـاهمت فـــي تنميـــة 
موهبتـــي في الرســـم، كما ألهمتنـــي في جوانب 
عـــدة، منها العلم واإلبـــداع، وأتمنى حًقا أن يكبر 

هذا النجاح ونكبر معه”.
وشـــاركت الطالبة ملك محمد يحيى، بالحديث 
قائلة “أريد أن يكون هذا العام الدراسي انطالقة 
جديـــدة إلى التفوق والنجـــاح والصحة، ونجدد 
الهمـــة ليتجدد األمل، وأنا متحمســـة للعودة إلى 
المدرسة، واستقبال عام جديد مليء بالتجارب 
والخبرات، وأتمنى أن أنجز أنا وزميالتي الكثير 

من األعمال المبتكرة في أنشطتنا المدرسية”.
وقـــال الطالـــب أيمن باســـل صـــادق “بدايـــة هذا 
الفصل تبدو أكثر اســـتعداًدا من الســـابق، وذلك 
يعطينا مؤشـــًرا جيًدا وشـــعوًرا متميـــًزا باختتام 
الســـنة الدراســـية بحضـــور فعـــال، وأتمنـــى أن 

يكـــون عاًمـــا مناســـًبا لنـــا نحـــن طـــالب الثالـــث 
الثانوي المقبلين على التخرج وتوديع المدارس 

والمعلمين”.
وأضـــاف الطالـــب علـــي العويناتـــي “لقـــد قامت 
مدرســـة مدينة عيســـى الثانوية للبنين باإلعداد 
المتميز لتهيئة الطلبة، إذ بدأت بإرشـــاد الطالب 
من خـــالل دليل الطالب، كما أعدت لقاء التهيئة 
االفتراضي الذي من خالله تم الترحيب بالطلبة 
والتهنئـــة بالعام الدراســـي الجديـــد، وخالل هذا 

اللقـــاء تـــم الـــرد على جميـــع التســـاؤالت لجميع 
المراحل، ونحن نشـــعر بأنه سيكون عاًما مميًزا، 
فالمعلمـــون والـــكادر اإلداري بالمدرســـة يعملون 
بجـــد واجتهـــاد مـــن خـــالل تنظيـــم الصفـــوف 

وتحضير الجداول للطالب في بداية العام”.
الطالـــب بالمرحلة الثانوية علـــي المطاوعة قال 
“أشـــعر بالحمـــاس ولـــدّي طاقـــة كبيرة وشـــغف 
بالدراســـة، خصوًصـــا أنني ســـوف ابدأ بدراســـة 
مـــواد تخصصيـــة، كما أنني ســـألتقي مرة أخرى 

بأصدقائـــي والمعلميـــن من جديد، وأســـعى هذا 
العـــام إلـــى أن أحصـــل علـــى معـــدل جيـــد، وأن 
أكـــون مـــن المتفوقين، ولذلك، ســـأعمل على أن 
ن صداقات  أركز وأفهم دروســـي جيًدا، وأن أكوِّ

جديدة”.
وقـــال الطالب إلياس ميثم “أنا متفائل وســـعيد 
جدا ببداية هذا العام، وآمل في أن يكون ُمَيسرا 
ــإذن هللا تعالـــى، وأتمنـــى التوفيـــق  ـا بـ ـ وناجحـ
للجميـــع مـــن زمالئـــي، خصوًصـــا طـــالب الثالث 

ثانوي المتخرجين في هذا العام بإذن هللا”.
وأكدت مديرة مدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية 
للبنـــات ســـماح عبدالعزيـــز الرميحـــي أن الهيئـــة 
اإلدارية والتعليمية سعدت وابتهجت باستقبال 
بناتهـــا طالبات الصفوف األول والثاني والثالث، 
الذيـــن وصل عددهم في اليوم الدراســـي األول 
إلى 180 طالبة، وذلك من خالل تطبيق برنامج 
العـــودة اآلمنـــة الـــذي أعدتـــه المدرســـة، والـــذي 
اشـــتمل علـــى اســـتقبال الطالبـــات بالبالونـــات 
والهدايا والترحيب بهن بالقرب من لوحة بعنوان 
“شـــعوري أول يوم دراسي” عند بوابة المدرسة، 
وقيـــاس حـــرارة الطالبات، ثم توجيـــه الطالبات 
إلـــى الصفوف من قبل المرشـــدات والمشـــرفات 
اإلداريـــات، ويتبعه اســـتقبال مربيـــات الصفوف 
لطالباتهـــن فـــي المبنـــى الدراســـي وتنظيمهـــن 
داخل الصف حسب اإلجراءات التي وجهت بها 
وزارة التربيـــة والتعليم، وطبًقـــا واتباًعا لقواعد 
اإلجـــراءات االحترازيـــة، كمـــا تم توزيـــع الهدايا 
علـــى الطالبـــات عند دخولهن المدرســـة من قبل 
اإلرشـــاد االجتماعـــي، مع إجراء زيـــارات صفية 
للترحيـــب بالطالبات وتهيئتهن نفســـًيا، وتقديم 
كلمـــة ترحيبية للطالبـــات المســـتجدات بالصف 

األول االبتدائي.
وأضافـــت الرميحـــي، أمـــا بالنســـبة إلـــى يومـــي 
األربعـــاء والخميـــس 8 و9 ســـبتمبر، فقد أعددنا 
ــات الصفـــوف الرابـــع  ـا لطالبـ ـ ـ ـا  إضافًي ـ برنامًجـ
والخامس والســـادس، والذي يصل عددهم إلى 
239 طالبة، وســـوف يشـــتمل على عرض فيديو 
توعـــوي للطالبات، يوضح عددا من اإلرشـــادات 
الوقائيـــة مـــن فيـــروس كورونا، وعـــرض فيديو 
عـــن الغذاء الصحي لرفـــع المناعة لدى الطالبات 
فـــي هـــذه المرحلـــة العمريـــة، كما ســـيتم تقديم 
حصة إرشـــادية عن أهميـــة التباعد االجتماعي، 
إلـــى جانـــب حصـــة ارشـــادية وعـــرض لفيديـــو 
عـــن ســـلوكيات النظافـــة، ويتـــم اإلشـــراف على 
الطالبـــات أثنـــاء الفســـحة بتواجـــد المعلمـــات 
المناوبـــات واالشـــراف اإلداري، إضافـــة إلـــى 
اإلشراف ومتابعة الطالبات اثناء االنصراف من 
المدرســـة مع مراعاة التباعد االجتماعي بينهن، 
مـــع مراعـــاة تنظيـــم الطالبـــات فـــي الحافـــالت 
المدرســـية ومراعـــاة الشـــروط االحترازية أثناء 
الجلـــوس فـــي الحافلـــة تحت إشـــراف اإلرشـــاد 

االجتماعي.

تقى ابراهيم إلياس الصددي

علي العويناتي

حصة بمدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية

فرحة بوجندلأيمن باسل 

ملك محمد سماح عبدالعزيز الرميحيعلي المطاوعة



بــــراءة متهمة من قتــل مــواطـــن “بصحن طعــــام”
الــــقــــاتــــل؟! مـــــن  إذن  ــه...  ــ ــل ــ ــت ــ ــق ــ ب ــا  ــريـ ــيـ ــتـ ــكـ بـ ــم  ــهـ ــتـ يـ الــــشــــرعــــي  الــــطــــب 

نجــح المحامــي جمــال أحمد كمــال أن يقنع عدالــة المحكمة الكبــرى الجنائية 
الرابعــة ببــراءة المتهمــة )ح.خ( مــن تهمة قتل عن طريــق ضربها المجني عليه 

)المقتول( بصحن طعام، مما خلف إصابات وعوامل أدت إلى وفاته الحًقا.

وفي التفاصيل، أســـندت النيابة إلى 
المتهمة )ح.خ( أنها في غضون شـــهر 
أكتوبـــر 2020 بدائـــرة أمـــن محافظة 
العاصمة، اعتدت على ســـامة جسم 
برميـــه  قامـــت  بـــأن  عليـــه  المجنـــي 
بصحـــن طعام علـــى أنفـــه، فأحدثت 
بـــه اإلصابـــات الموصوفة فـــي تقرير 
الطـــب الشـــرعي التـــي أفضـــت إلـــى 

موته.
وعليه، طلبـــت النيابة العامة معاقبة 
المتهمة استناًدا إلى قانون العقوبات، 
إلـــى  الدعـــوى  إحالـــة  تمـــت  حيـــث 
المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة الرابعة، 
بالجلســـات  الدعـــوى  تـــداول  وتـــم 
إلـــى  المحكمـــة  عدالـــة  واســـتمعت 
التـــي جـــاء  النفـــي،  إفـــادات شـــهود 
أقواهـــا مؤكـــدا انتفاء قيـــام المتهمة 

بما أسند إليها من مواد اتهام.
فـــي  والبحـــث  التحريـــات  وبعـــد 
حيثيـــات الدعـــوى واألدلـــة وأقـــوال 
)وجـــود  الشـــاهدة  ومنهـــم  الشـــهود 
ناصـــر الســـعودون(، جاء فـــي مذكرة 

الدفاع المقدمة مـــن المحامي وكيل 
المتهمـــة جمـــال أحمـــد كمـــال ثبـــوت 
انتفاء واقعة قيام المتهمة باالعتداء 
علـــى ســـامة جســـم المجنـــي عليه، 
والتعقيب على أقوال شهود اإلثبات 
وثبـــوت كذبهـــم وتضـــارب أقوالهـــم، 
باإلضافـــة إلـــى التعقيب علـــى أقوال 

شهود النفي.
ســـالفة  الدفـــوع  إلـــى  واســـتناًدا 
الذكـــر واألدلـــة، ومســـتندات ال تقبل 
التمســـت  التأويـــل،  أو  التشـــكيك 
المتهمـــة من عدالـــة المحكمة الحكم 

ببراءة ما نسب إليها من اتهام.
وفـــي التفاصيل الـــواردة في الحكم، 
فإن أحد الشـــهود شـــهد بـــأن المتهمة 
صديقـــة المجنـــي عليـــه، وأنـــه فـــي 
يـــوم الواقعـــة تلقـــى اتصـــاال هاتفيـــا 
مـــن المتهمـــة، وأبلغتـــه بـــأن شـــقيقه 
المتوفى ســـقط في مسكنه وتم نقله 
لمستشفى السلمانية الطبي، فتوجه 
إليه وشـــاهد به إصابة بمنطقة أعلى 
األنـــف، وبســـؤالها عـــن ســـبب ذلـــك 

قررت بأنه قد ســـقط فـــي المنزل؛ إال 
أن الشـــاهد الثاني أبلغه بأن المتوفي 
اإلصابـــة  تلـــك  ســـبب  بـــأن  أخبـــره 
هـــو قيـــام المتهمـــة باالعتـــداء عليـــه 
بالضـــرب بـــأن قامـــت برميـــه بصحن 

طعام.
وجـــاء فـــي تقريـــر الطـــب الشـــرعي 
الخاص بالمتوفى، أنه باالطاع على 
الخاصـــة  الطبيـــة  التقريـــر واألوراق 
بالمتوفـــى، تبيـــن أن األخيـــر تعرض 
إلصابتين، وأن هاتين اإلصابتين من 
الممكـــن أن تتســـببا بدخـــول بكتيريا 
لجســـمه، وبالتالـــي إصابتـــه بمـــرض 
وأن  الســـحائي،  البكتيريـــا  التهـــاب 

سبب الوفاة هو المرض المذكور.

الزمنـــي  للتسلســـل  طبقـــا  وأنـــه 
الموضـــح، فإنـــه يرجـــح أن اإلصابـــة 
األولـــى المذكـــورة أعـــاه هـــي التـــي 
تســـببت في العـــدوى البكتيرية، وأن 
ســـبب الوفـــاة بحســـب ما هـــو ثابت 
باألوراق هو التهاب بكتيري سحائي 
وتخثر بالجيـــوب الكهفية مع جلطة 
بالشـــريان المخـــي األوســـط األيمـــن 
وداء الســـكري وارتفـــاع ضغط الدم، 
نتيجـــة  بالـــدم  الحموضـــة  وارتفـــاع 
زيادة المركبـــات الكيتونية بالدم من 

داء السكري.
وأفـــاد المحامـــي جمـــال كمـــال فـــي 
دفعـــه بـــأن التقريـــر الطبـــي الصـــادر 
مـــن مستشـــفى ابـــن النفيـــس يؤكـــد 

أن المجنـــي عليـــه دخل المستشـــفى 
بتاريـــه 4 نوفمبـــر 2020 ، وأنـــه كان 
يعانـــي مـــن ألـــم شـــديد فـــي الظهـــر، 
وكان محتســـًيا الكحـــول فـــي ذلـــك 
الحين، وهو ما يدل على أن المجني 
عليه كان مدمنا على شـــرب الكحول 
طيلة يومه. وقد أحضر لغرفة إحدى 
الطبيبـــات وأخبرهـــا أنـــه انزلـــق فـــي 
الحمـــام وســـقط على حافـــة الطاولة 

على أنفه قبل أسبوع.
وأقر الشهود الذين قدمهم المحامي 
المتهمـــة،  ببـــراءة  المحكمـــة  لعدالـــة 
وحلل شـــهادات المجني عليه مؤكًدا 
فـــي  عليـــه  المجنـــي  وقـــوع  ثبـــوت 
الحمـــام من خـــال تقرير مستشـــفى 
الســـلمانية الطبـــي الصـــادر بتاريخ 6 
نوفمبـــر 2020، األمر الـــذي يثبت أن 
المجنـــي عليه ســـقط نتيجـــة إدمانه 
الكحـــول طـــوال اليـــوم ليا ونهـــاًرا، 
تماًمـــا  التركيـــز  فاقـــدا  كان  وأنـــه 
لدرجة أنه وقع في الحمام، وتعرض 
لإلصابة مرة أخرى بتاريخ 4 نوفمبر 
2020، بأن انزلق في الحمام وســـقط 

على حافة الطاولة على أنفه.
وأشار إلى أّن تقرير الطبيب الشرعي 

أكـــد أن اإلصابة األولى للمجني عليه 
أكتوبـــر   28 بتاريـــخ  حدثـــت  التـــي 
2020 من الجائـــز أنها حدثت نتيجة 
الروايتيـــن، وهمـــا أن المجنـــي عليـــه 
انزلق في الحمام وســـقط على حافة 
الطاولـــة علـــى أنفـــه، أو أنـــه تعـــرض 
لاعتـــداء؛ وبنـــاء عليـــه فـــإن تقريـــر 
الطبيب الشـــرعي قد رجح أن تكون 
اإلصابة التي تعرض لها المجني عليه 
هـــي نتيجة إحدى هاتين الواقعتين، 
إال أننا قانوًنا ال يمكننا االســـتناد على 
اعتقـــادات وترجيحـــات، وكما ســـبق 
أنـــه  المحكمـــة  لعدالـــة  أوضحنـــا  أن 
مـــن المســـتقر عليه فقًهـــا وقضاًء أن 
األحـــكام تبنـــى على الجـــزم واليقين 
ال علـــى الظـــن والتخميـــن، والدليـــل 
إذا تطـــرق إليـــه االحتمـــال ســـقط به 
االستدالل؛ لذا فإنه ال يمكن االرتكاز 
على تقرير الطبيب الشـــرعي في أن 
اإلصابـــة التـــي تعـــرض لهـــا المجنـــي 

عليه كانت نتيجة االعتداء عليه.
وأدلـــة  دفوعـــا  المحامـــي  وقـــدم 
أو  التشـــكيك  تقبـــل  ال  ومســـتندات 
التأويـــل، ممـــا أدى إلى صـــدور حكم 

من المحكمة ببراءة المتهمة.

وجود السعدون جمال كمال
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جامعة البحرين توقف المسؤول عن حسابات التواصل االجتماعي وتحيله للتحقيق
أصدر رئيـــس جامعـــة البحرين رياض 
يوســـف حمـــزة قـــراًرا بتشـــكيل لجنـــة 
تحقيـــق مـــع المســـؤول عن حســـابات 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي لجامعة 
البحريـــن وإيقافـــه عـــن العمـــل لحيـــن 
االنتهاء من أعمال لجنة التحقيق، إثر 
ما أبداه من تعليقات غير مسؤولة على 
حســـابات مواقع التواصل االجتماعي 
التابعـــة للجامعـــة عن إجـــراءات العام 

الدراسي الجديد بالجامعة.
وجـــاء اإلجراء بعد أن لفت المســـؤول 
عن الحسابات أنظار الطلبة والمتابعين 
منصـــات  علـــى  الجامعـــة  لحســـابات 
التواصل االجتماعي لعدم مهنيته في 

الردود على استفسارات الطلبة.
واجتاحـــت العديد مـــن التعليقات من 
قبـــل حســـابات عديدة في “السوشـــال 
المســـؤول عـــن  ميديـــا” عـــن أســـلوب 
حســـابات الجامعـــة، مشـــيرين إلى أنه 
غيـــر قـــادر علـــى التفريـــق بيـــن إدارة 
حسابه الشخصي وإدارة حساب جهة 

رسمية.
وبينوا أن القائم على الحسابات اعتمد 
واســـتخدم  بالجامعـــة،  تليـــق  ال  لغـــة 
تعابيـــر هابطـــة فـــي عمليـــات الـــردود 
المكثفـــة التـــي كان يقوم بهـــا ردا على 

الكـــم الهائـــل مـــن استفســـارات الطلبة 
وذويهم.

عـــن  المســـؤول  ردود  جملـــة  ومـــن 
الحســـاب “ال توجد قلمـــة مفيدة، هناك 
جمـــل مفيـــدة، ولكـــن يجـــب قراءتهـــا 
بعنايـــة وهي أن األقســـام ســـتتواصل 
مـــع الطلبـــة لتخبرهـــم بالحضـــور ومن 
يـــدرس عـــن بعـــد”، ويتضـــح مـــن الرد 
عملية التهكم على صاحب االستفسار 
الـــذي خطـــأ إمائي فـــي كتابـــة مفردة 

جملة وكتبها )قملة(.
وفـــي رد آخـــر “يعتمـــد علـــى طبيعـــة 
المـــواد العلميـــة والنظريـــة واكتظـــاظ 
بـــه  يخبركـــم  ســـوف  وهـــذا  الشـــعب. 
القســـم...”. وفي رد آخـــر “ألم تفهم أن 
األقســـام ســـوف تقـــوم بالتواصـــل مع 
الطلبـــة وإباغهم بالمـــواد التي تدرس 
بالحضـــور والمـــواد التـــي تـــدرس عن 

بعد”.

أساء استخدام منصاتها 
عبر “السوشيال ميديا”  

... وطالب: لغته ال تليق 
بالصرح التعليمي

أكــد الرئيــس المؤســس رئيــس مجلــس أمناء الجامعــة األهلية عبدهللا الحواج اســتكمال الجامعــة األهلية اســتعدادتها التحضيرية 
الحتضان النسخة األولى من المؤتمر الدولي للثورات االقتصادية )عصر االقتصاد الرقمي ICGER 2021( يومي األربعاء والخميس 
المقبلين الموافقين 15 و16 من شــهر ســبتمبر 2021 الجاري، إذ يســتقطب المؤتمر علماء وخبراء اقتصاديين وأكاديميين وباحثين 

ومختصين من أكثر من 40 دولة حول العالم.

وأكـــد الحـــواج أن الجامعـــة تطمـــح 
عبـــر تنظيم واحتضان هـــذا المؤتمر 
مملكـــة  ودور  مكانـــة  تعزيـــز  إلـــى 
البحريـــن بوصفها مركـــزا للمؤتمرات 
العالميـــة ودولـــة رائـــدة فـــي مجـــال 
المســـتوى  علـــى  العالـــي  التعليـــم 
اإلقليمـــي والدولـــي، مســـتفيدة مـــن 
شـــبكة عاقاتهـــا الواســـعة بعدد من 
أعرق الجامعات في أميركا وأوروبا 
األوســـط  والشـــرق  آســـيا  وشـــرق 

وأستراليا وإفريقيا.
ولفـــت إلى أن الجامعة األهلية تقوم 

األول  أساســـيين؛  جناحيـــن  علـــى 
منهمـــا تأهيل الطلبـــة ورفدهم بقيم 
االنتمـــاء للوطـــن وقيادتـــه الحكيمة 
اإليجابـــي  التغييـــر  بهـــدف تحقيـــق 
اإلنتـــاج  قطاعـــات  مختلـــف  فـــي 
االقتصادية  والمجـــاالت  والخدمات 
واالجتماعية وجعل خريجينا خيارا 
العمـــل وقيمـــة  فـــي ســـوق  مفضـــا 
مضافـــة فـــي مجـــاالت اختصاصهم، 
والجنـــاح اآلخـــر المســـاهمة الفاعلـــة 
في مســـيرة البحث العلمـــي بوصفه 
قاطـــرة البلـــدان والمجتمعـــات نحـــو 

النهضة الحضارية المنشودة.
الجامعـــة  رئيـــس  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
قيـــام  أن  العالـــي  منصـــور  األهليـــة 
المؤتمـــر  هـــذا  بتنظيـــم  الجامعـــة 
العالمـــي يأتـــي انســـجاما مـــع الرؤية 
الراميـــة  للجامعـــة  االســـتراتيجية 
إلى تحقيـــق التميز بالبحـــث العلمي 
لدى جميع منتســـبيها من أكاديميين 
وطلبـــة من خال تنميـــة رأس المال 
الفكـــري الذي يعد بنية أساســـية في 
أيـــة تنميـــة اقتصاديـــة ومجتمعيـــة 
منشـــودة مـــن خال عقد الشـــراكات 

العلميـــة واالجتماعيـــة مـــع مختلـــف 
المؤسسات المحلية واإلقليمية، وهو 
مـــا انعكـــس علـــى تصنيـــف الجامعة 
الجامعـــات  مقدمـــة  فـــي  األهليـــة 
علـــى المســـتوى المحلـــي واإلقليمي 
والدولي في مجال مؤشرات البحث 

العلمـــي وفقـــا لتصنيـــف )SIR( لعـــام 
.2021

الجامعـــة  أن  العالـــي  وأوضـــح 
األهليـــة تنظـــم هـــذا المؤتمـــر المهـــم 
والحيـــوي بالشـــراكة مـــع العديد من 
واالقتصاديـــة  األكاديميـــة  الجهـــات 

واالجتماعية، كالجامعة األردنية في 
المملكة األردنية الهاشمية، وجمعية 
المحاســـبين المعتمدين في المملكة 
المتحدة )ACCA( ومجموعة البركة 
المصرفيـــة وجمعيـــة االقتصادييـــن 

البحرينية.

المنامة - الجامعة األهلية

40 دولة تشارك في مؤتمر دولي تنظمه الجامعة األهلية
العلمي البحث  وريـــادة  العالمية  المؤتمرات  باحتضان  جــديــرة  البحرين  ــواج:  ــح ال
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ضاحية السيف - األمانة العامة للتظلمات

اســتــقــبــلــت نــائــب األمــيــن الــعــام 
وفــدا  حــبــيــب  ــادة  غــ للتظلمات 
الــنــواب  مجلسي  مــوظــفــي  مــن 
المتحدة  بــالــواليــات  والــشــيــوخ 
ــك بــمــنــاســبــة  ــ ــ ــة؛ وذل ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
وهي  البحرين  لمملكة  زيارتهم 
الزيارة األولى لمثل هذه الوفود 
ــبـــرايـــر مــــن الـــعـــام  مـــنـــذ شـــهـــر فـ

الماضي 2020م.
العام  األمين  نائب  واستعرضت 
ــوفــد الـــزائـــر أهـــم جهود  أمـــام ال
طــوال  العامة  األمــانــة  وأنشطة 

ــفــتــرة الــمــاضــيــة وإجـــراءاتـــهـــا  ال
ــع اإلجــــــراءات  ــتــعــامــل مـ ــي ال فـ
بمكافحة  المتعلقة  االحــتــرازيــة 
مجال  في  والسيما   ،19 كوفيد 
تقديم  وسائل  من  مزيد  إتاحة 
ــا، وذلـــك  ــي ــكــتــرون الــتــظــلــمــات إل
لـــخـــدمـــة الـــجـــمـــهـــور بــالــكــفــاءة 
والــفــعــالــيــة نــفــســهــا الـــتـــي تتم 
التظلمات  هــذه  مثل  تلقي  عند 
بالطرق المعتادة األخرى وأهمها 

الحضور الشخصي.

ا مزيد من وسائل تقديم التظلمات إلكترونيًّ

التميمــي: ال يحــق لـــ “التجــارة” التفــرد بالترخيــص لهــا

محالت األثاث ليست خدمية و“البلديات” ال ترخصها

^ قــال وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام 
خلــف إن بلديــة المنطقــة الجنوبيــة ال تقــوم بصــرف تراخيــص خدميــة علــى 

شارع الشيخ إبراهيم بن علي بالرفاع الشرقي.

ولــفــت إلـــى أن األنــشــطــة الــمــوجــودة 
يتم  باألثاث  المتعلقة  حاليًا خصوصا 
الترخيص لها من قبل وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة عن طريق النظام 
اإللكتروني؛ لعرض وبيع األثاث داخل 
المحالت، وهي ليست ورش خدمية، 
السجالت  أنشطة  تم دمج  إنه  حيث 
التجارية المتعلقة ببيع األثاث بجميع 

أنواعها في نشاط واحد.
وبين وجود عدد من المحالت القائمة 
لبعض األنشطة الخدمية على الشارع 

إال أن سجالتها التجارية تعتبر قديمة 
جدًا وقد تم الترخيص لها سابقا.

بحمالت  تقوم  البلدية  أن  إلى  وأشار 
ــة للحد مــن مــخــالــفــات أشــغــال  ــ دوري
ــن الــمــخــالــفــات  الـــطـــريـــق وغـــيـــرهـــا مـ
الــفــنــيــة، وأنــهــا عــلــى اســتــعــداد دائــم 
في  المجلس  مع  والتنسيق  للتعاون 

هذا الشأن.
بلدي  مجلس  رئيس  أكــد  جانبه،  من 
أن  ضـــرورة  التميمي  بــدر  الجنوبية 
مسؤوليتها  الــتــجــارة  وزارة  تتحمل 

في تنظيم األنشطة التجارية، وعدم 
السماح بممارسة أنشطة تجارية في 

مواقع غير مناسبة لها.
وأشار إلى أن منح الوزارة تراخيص 

موافقة  على  الحصول  دون  تجارية 
حالة  عــن  يعبر  الــبــلــديــات  وزارة  مــن 
من عدم االحترام لالختصاصات بين 

الوزارتين.

عين أم غويفة
ــؤون  ــر األشـــغـــال وشـ ــ ــاد وزي ^ أفــ
عصام  العمراني  والتخطيط  البلديات 
ــاء مـــن إعــــداد  ــهـ ــتـ ــف بـــأنـــه تـــم االنـ خــل
إعــادة  لمشروع  التفصيلية  التصاميم 
بالرفاع  غويفة  أم  حديقة  تخصيص 
الغربي، وتأهيلها لتكون عائلية )للنساء 
تحويلها  تم  أنه  إلى  ولفت  واألطفال(. 
ــداد وثــائــق  الــكــمــيــات إلعــ لقسم مــســح 
تطوير  إدراج  تـــم  حــيــث  الــمــنــاقــصــة، 
الــحــديــقــة ضــمــن مــيــزانــيــة الــمــشــاريــع 
للعامين 2021 و2022، ليكون مشروعا 

مكمالً لمشروع تطوير عين أم غويفة.

بدر التميميعبداللطيف المجيرن

^أقر مجلس بلدي المنطقة الجنوبية خطة لجانه. وحلت البلدية 
الخدمات  لجنة  الفنية. وجاء على رأس  للجنة  رئيسًا  القالف  إيمان 
المالية  اللجنة  وتـــرأس  إبــراهــيــم.  عبدهللا  البلدي  العامة  والــمــرافــق 

والقانونية البلدي طالل عتيق.

“العمل” تفرمل قرارها بإزالة حاويات المالبس
حمالتها بوقف  البلدية  وأخــطــرت  تنظيمها  لــدراســة  لجنة  شكلت 

والــتــنــمــيــة  الــعــمــل  وزارة  ــت  قــال  ^
ــدار  ــ ــا أوقــــفــــت إصــ ــ ــه ــ ــة إن ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
ــخــاصــة بــحــاويــات جمع  ــتــراخــيــص ال ال
المالبس؛ نظرًا لألوضاع الصحية القائمة 

بسبب جائحة فيروس كورونا.
ــا عــلــى طلب  ــوزارة فــي ردهــ ــ ــ ولــفــتــت ال
مــجــلــس بــلــدي الــجــنــوبــيــة بـــإصـــدار آلية 
لــتــنــظــيــم حـــــاويـــــات جـــمـــع الـــمـــالبـــس 

ــــى أن اآللــيــة  ــكــتــب إل والــمــقــتــنــيــات وال
منح  فــي  تتمثل  الجائحة  قبل  المتبعة 
تــراخــيــص الـــحـــاويـــات لــجــمــع الــمــالبــس 
باشتراط تواجدها أمام مقار الجمعيات 

فقط.
وأكدت أن الحاويات الموجودة في غير 
أمــام مقر  له  الترخيص  الــذي تم  الموقع 
وزارة  من  مرخص  غير  يعتبر  الجمعية 

العمل والتنمية االجتماعية.
ــك تــم اإليــعــاز  ــه بــنــاء على ذل ــرت أن وذكـ
الجنوبية  المنطقة  بلدية  في  للمعنيين 
وجميع البلديات األخرى التخاذ ما يلزم 

بشأن إزالة الحاويات.
من جهته، أكد مدير عام بلدية المنطقة 
موقفه  عبداللطيف  عــاصــم  الــجــنــوبــيــة 
الرافض لوضع الحاويات في غير المواقع 

المجلس  مــع  واتــفــاقــه  لــهــا،  المخصصة 
البلدي في ضرورة إزالة العشوائية منها.

إزالــة  فــي  فعال  بــدأت  البلدية  إن  وقــال 
ــارج نــطــاق مقار  الــحــاويــات الــواقــعــة خـ
والتنمية  العمل  وزارة  أن  إال  الجمعيات، 
حملة  وقـــف  منهم  طلبت  االجــتــمــاعــيــة 
بشأن  للتباحث  لجنة  وتشكيل  ــة،  اإلزالـ

وضع آلية جديدة بشأن الحاويات.

أغسطـس 2021 األحـر فـي تاريــخ البحريــن

إرشادات مكافحة كورونا ضمن معايير التقييم لمراكز الخدمة 

ــام ــع ال ــدل  ــع ــم ــال ب ــاً  ــاس ــي ق ــة  ــوي ــئ م درجــــة   1.7 قـــدرهـــا  ــادة  ــزيـ بـ

في ظـــل عـــودة جـمـيـــع الموظفـيـــن الحكوميـيـــن بنسـبـــة 100 %

بـــوزارة  الجوية  األرصـــاد  إدارة  ذكـــرت 
الــمــواصــالت واالتــصــاالت فــي تقريرها 
الشهري  بأن شهر أغسطس 2021 كان 
أحر أشهر أغسطس في تاريخ البحرين 

منذ العام 1902.
لــدرجــات  الــشــهــري  المتوسط  بلغ  وقــد 
قدرها  بزيادة  وذلــك  °36.8م  الــحــرارة 
لشهر  الــعــام  بــالــمــعــدل  قــيــاســًا  °1.7م 
ــذا أعــلــى معدل  أغــســطــس. ويــعــتــبــر هـ
منذ  أغسطس  لشهر  الــحــرارة  لــدرجــات 
العام 1902. وكان الرقم السابق ألعلى 
معدل لدرجات الحرارة لشهر أغسطس 

°36.6م المسجل في أغسطس 2017.
كــمــا بــلــغ الــمــتــوســط الــشــهــري لــدرجــات 
الحرارة العظمى °41.8م وذلك بزيادة 
الــعــام.  بالمعدل  قــيــاســًا  °2.2م  قــدرهــا 
ــذا أعـــلـــى مـــعـــدل لـــدرجـــات  ويــعــتــبــر هــ

منذ  أغسطس  لشهر  العظمى  الــحــرارة 
العام 1946. 

وكـــــان الـــرقـــم الـــســـابـــق ألعـــلـــى مــعــدل 
لــــدرجــــات الـــــحـــــرارة الــعــظــمــى لــشــهــر 
فــي  الـــمـــســـجـــل  °41.4م  ــطـــس  ــسـ أغـ

أغسطس 2017.
العظمى  الـــحـــرارة  ــة  بــلــغــت درجــ وقـــد 
أكثر من °40م خالل 26 يوم من شهر 
أيام  عــدد  أعلى  ويعتبرهذا  أغسطس. 
أكثر  العظمى  حــرارة  فيها درجة  تكون 
العام  منذ  أغسطس  لشهر  °40م  مــن 
يــوم   24 الــســابــق  ــرقــم  ال وكـــان   .1946

المسجل في أغسطس 2017.
ــرارة °45.5م  وبــلــغــت أعــلــى درجـــة حــ
في  أغسطس   2 بتاريخ  والتي سجلت 
مطار البحرين الدولي. وتعتبر هذه ثالث 
أعلى درجة حرارة ألشهر أغسطس منذ 

العام 1946 في مطار البحرين الدولي. 
المسجلة  الــقــيــاســيــة  األرقـــــام  وكـــانـــت 
لشهر  حــرارة  درجــة  ألعلى  السابق  في 
 9 فـــي  الــمــســجــلــة  °45.7م  أغــســطــس 
أغسطس 1993 و°45.6م المسجلة في 

15 أغسطس 2016.
ــرارة فــي حلبة  أعــلــى درجـــة حـ وبلغت 
 2 بــتــاريــخ  °48.7م  الــدولــيــة  البحرين 
البحرين،  2021. أما في درة  أغسطس 
في  ســجــلــت  والـــتـــي  °47.7م  فــبــلــغــت 

اليوم نفسه.
أما المتوسط الشهري لدرجات الحرارة 
وذلـــك  °33.4م  ــان  كــ فــقــد  الـــصـــغـــرى، 
بالمعدل  قياسًا  °1.9م  قــدرهــا  بــزيــادة 
العام. ويعتبر هذا أعلى معدل لدرجات 
الــــحــــرارة الـــصـــغـــرى لــشــهــر أغــســطــس 
السابق  الرقم  وكــان   .1946 العام  منذ 

ألعلى معدل لدرجات الحرارة الصغرى 
في  المسجل  °33.2م  أغسطس  لشهر 

أغسطس 2017.
ــة حـــــــرارة لــشــهــر  ــ ــى درجــ ــ ــ وبـــلـــغـــت أدن
أغسطس °31.9م بتاريخ 17 أغسطس 
تم  ولكن  الــدولــي،  البحرين  مطار  فــي 
تسجيل °28.6م في الليلة نفسها بدرة 

البحرين. 
ــلـــغ الــمــتــوســط الـــشـــهـــري لــلــرطــوبــة  وبـ
النسبية في شهر أغسطس 51 %، في 
للرطوبة  الشهري  المتوسط  بلغ  حين 
النسبية العظمى 70 % وبلغ المتوسط 
 26 الصغرى  النسبية  للرطوبة  الشهري 
%. وبلغت أعلى قيمة للرطوبة النسبية 
أغسطس،   25 بتاريخ   %  85 المسجلة 
أما أدنى قيمة للرطوبة النسبية، فبلغت 

12 % بتاريخي 2 و4 أغسطس.

ــقـــدت لــجــنــة تــقــيــيــم مـــراكـــز الــخــدمــة  عـ
الـــدورة  فــي  األول  اجتماعها  الحكومية 
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  برئاسة  الثالثة 
اإللكترونية محمد  والحكومة  المعلومات 
القائد؛ بهدف مناقشة استعداداتها لعملية 
عـــودة جميع  فــي ظــل  الــقــادمــة،  التقييم 
إلى مواقع عملهم  الحكوميين  الموظفين 
الخدمة  مــراكــز  وفــتــح   ،%  100 بنسبة 

الحكومية الستقبال المراجعين.
واســتــعــرض الــقــائــد واألعــضــاء عـــددا من 
الموضوعات المدرجة على جدول أعمال 
اللجنة، إذ تم التأكيد على ضرورة تضمين 
معايير التقييم للدورة الثالثة للعام 2021 
لمكافحة  الــوطــنــيــة  الــحــمــلــة  ــادات  ــ ــ إرشـ
ــادات  ــ ــا، لــمــا لــهــذه اإلرشـ فــيــروس كـــورونـ
مـــن أهــمــيــة فـــي تــعــزيــز وضـــمـــان ســالمــة 
العاملين  والموظفين  المراجعين  وحماية 

الحكومية،  الخدمات  تقديم  مــراكــز  فــي 
خــصــوصــا فـــي ظـــل الـــتـــواصـــل الــمــبــاشــر 
في  المتاح  والعميل  الخدمة  مقدم  بين 
المستوى األخضر لإلشارة الضوئية، وهو 
ما يستوجب تأكيد ارتداء الكمام ووضع 
الحواجز البالستيكية؛ لضمان عدم انتقال 
معيار  ضم  أهمية  أيضا  ويحتم  العدوى، 

جودة التواصل ضمن معايير التقييم. 
خطة  اجتماعها  خــالل  اللجنة  وناقشت 
الخدمة  لــمــراكــز  المقبل  التقييم  تنفيذ 
الذي سيتم  الزمني  والبرنامج  الحكومية 
ــذه الــخــطــة، وراجـــعـــت  خـــاللـــه تــنــفــيــذ هــ
المدرجة  للتقييم  الحالية  المعايير  اللجنة 
الــمــراكــز  لتقييم  ــادي  ــ اإلرشــ الــدلــيــل  فــي 

الحكومية؛ بهدف تحديث التقييم القادم، 
خــصــوصــا فــي ظــل الــحــاجــة الســتــحــداث 
المعايير تتمشى مع الوضع  مجموعة من 

المستجد من بعد جائحة كورونا.
كما أشادت اللجنة بجهود مختلف الجهات 
الجائحة سيما  المبذولة خالل  الحكومية 
خدماتها  مــن  العديد  توفير  صعيد  على 
إلكترونيا عبر عدة قنوات، مع محافظتها 
لمختلف  العالية  االستجابة  تحقيق  على 
مــالحــظــات واســتــفــســارات ومــقــتــرحــات 
العمالء، وهو ما أسهم في ضمان استمرار 
تــقــديــم الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة بــصــورة 
طبيعية ودون أي تأثير، كما عزز من رضا 
من  إليهم  يقدم  عما  العمالء  واستحسان 
خدمات وذلك في إطار ما رصدته اللجنة 
من مالحظات المواطنين والمقيمين عبر 

قنوات التواصل االجتماعي.

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

المنامة - بنا

المنامة - هيئة تنظيم االتصاالت

البحرين  مملكة  حكومة  أصـــدرت 
تعميمًا حول تحديث “دليل الهوية 
اشتمل  الذي  للحكومة”  المؤسسية 
ــشــعــار  عـــلـــى تـــحـــديـــث تــصــمــيــم ال
بــإضــافــة الـــتـــاج الــمــلــكــي وتــوحــيــد 

الهوية لكافة الوزارات.
ــيــل عــلــى مــكــونــات  ــدل ويــحــتــوي ال
الشعار  مثل  ومرنة  ثابتة  وعناصر 
ــوط والـــصـــور،  ــطـ ــخـ واأللــــــــوان والـ

أشــكــال  مختلف  الــدلــيــل  ويــغــطــي 
المطبوعة  ــهــويــة  ال اســتــخــدامــات 

واإللكترونية.
وورد في التعميم إمكان استخدام 
النسخ القديمة من المواد المطبوعة 
حتى  السابق  الشعار  تحمل  الــتــي 
ــمــخــزون الــمــتــوفــر،  االنــتــهــاء مــن ال
المواد  كافة  تحديث  يتم  أن  على 

اإللكترونية من تاريخ التعميم.

أكدت هيئة تنظيم االتصاالت في 
ردها على ما نشر في “البالد” يوم 
السبت الموافق 4 سبتمبر 2021 
تحت عنوان “صناديق تمديدات 
تهدد  مفتوحة  شبه  االتــصــاالت 

الــســيــارات والـــمـــارة”، أنــهــا تقوم 
بي  شــركــة  مــع  بالتنسيق  حــالــيــًا 
تمديدات  صناديق  إلصــالح  نت 
دمستان  منطقة  في  االتــصــاالت 

بأسرع وقت ممكن.

تحديث دليل “الهوية المؤسسية”

العمل جاٍر إلصالح تمديدات االتصاالت بدمستان

تغطية: سيدعلي المحافظة
تصوير: رسول الحجيري

أمانة التظلمات تستقبل وفدا من موظفي البرلمان األمريكي
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دكتور. نوال بهاجوانداس  
اخصائي انف واذن وحنجرة 

قسم األنف واألذن 
والحنجرة 

استشــارة مجانية 
 من 6 سبتمبر حتى 15 سبتمبر 2021

￼ ￼ ￼ مملكة￼البحرين
وزارة￼الصناعة￼والتجــــارة￼والسياحة

إدارة￼السجــــل￼التجــاري
)CR2021- 129685(￼إعالن￼رقم
￼تسجيــــل￼اســـــم￼تجــــــاري

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￼.
اســـــــم￼التاجـــــــــــر￼:￼راضي￼اسماعيل￼رضي￼اسماعيل

االسم￼التجاري￼الحالي￼:￼ارض￼الحيوانات
االســـــم￼التجـــاري￼الجديد￼:￼بت￼الند

قيد￼رقم￼:￼40550-10

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
)CR2021- 130286(￼إدارة￼التسجيل￼إعالن￼رقم

تنازل￼–￼عن￼المحل￼التجاري

التجاري￼ المحل￼ تحويل￼ طالبا￼ مكي￼ ابراهيم￼ تقي￼حسن￼ السيد￼محمد￼ إلينا￼ تقدم￼
اعتراض￼ أي￼ لديه￼ من￼ كل￼ فعلى￼ حسن￼ سلمان￼ عبدعلي￼ حسين￼ إلى￼ ￼: التالي￼
بكتاب￼ اإلعالن￼ تاريخ￼ من￼ يوما￼ اإلدارة￼خالل￼خمسة￼عشر￼ إلى￼ التقدم￼ قانوني￼

مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه￼.
رقم￼القيد￼:￼2-44287

االسم￼التجاري￼:￼رهيب￼للحالقةالرجالية

التاريخ￼2021/08/11
مملكة￼البحرين

وزارة￼الصناعة￼والتجــــارة￼و￼السياحة￼إدارة￼التسجيل
)CR2021-118101(￼إعالن￼رقم
تسجيــــل￼اســـــم￼تجــــــاري

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￼.
اســـــــم￼التاجـــــــــــر￼:￼عبدالمجيد￼عباس￼نصرهللا￼حيدر

االسم￼التجاري￼الحالي￼:￼مصنع￼لينا￼للنجارة
االســـــم￼التجـــاري￼الجديد￼:￼لينا￼للنجارة

قيد￼رقم￼:￼55819-1

إخطار￼لجماعة￼الدائنين￼بحضور￼جلسة￼المداولة
في￼دعوى￼إعادة￼التنظيم￼رقم￼02/00563/2019/2
المقامة￼من/￼شركة￼الخليج￼لدرفلة￼األلمنيوم.ش.م.ب)م(

ضد/￼بنك￼البحرين￼الوطني￼وغيره

بإصدار￼ ￼2018 لسنة￼ ￼)22( رقم￼ القانون￼ من￼ ￼)113( المادة￼ بموجب￼
الدائنين￼ دعوة￼ عليه￼من￼ فيما￼نصت￼ واإلفالس،￼ التنظيم￼ إعادة￼ قانون￼
الذين￼تم￼قبول￼دينهم￼نهائياً￼أو￼مؤقتاً￼لحضور￼إجتماع￼الدائنين￼للمداولة￼

في￼خطة￼إعادة￼التنظيم￼المقترحة.
وحيث￼أنه￼تحدد￼لعقد￼إجتماع￼المداولة￼يوم￼األحد￼الموافق￼الثاني￼عشر￼
من￼شهر￼سبتمبر￼لسنة￼ألفين￼وواحد￼وعشرين￼12/9/2021￼في￼تمام￼
المدنية￼ الكبرى￼ المحكمة￼ بمقر￼ بعدها،￼ وما￼ صباحاً￼ العاشرة￼ الساعة￼
السابعة،￼بمبنى￼وزارة￼العدل￼والشئون￼اإلسالمية￼واألوقاف￼بالمنطقة￼

الدبلوماسية.
فإننا￼نخطركم￼للحضور￼شخصياً￼أو￼بواسطة￼وكيلكم￼لحضور￼اإلجتماع￼

حسب￼جدول￼األعمال￼التالي:
أواًل:￼تالوة￼بيان￼اإلفصاح￼من￼قبل￼أمين￼إعادة￼التنظيم.

ثانياً:￼المداولة￼في￼خطة￼إعادة￼التنظيم￼المقترحة.
وتفضلوا￼بقبول￼فائق￼اإلحترام￼والتقدير

أميني￼إعادة￼التنظيم
المحامي￼د.علي￼جاسم￼البحار￼￼-￼￼جرانت￼ثورنتون￼–￼عبد￼العال

 
لتأكيد￼الحضور￼يرجى￼االتصال￼على￼األرقام￼التالية:

هاتف￼رقم￼:￼17500299
هاتف￼رقم￼:￼17693339

القيد￼￼135369￼-￼التاريخ￼￼6 / 9 / 2021
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة

إدارة￼التسجيل
إعالن￼رقم￼￼￼127141￼￼￼لسنة￼2021

بشأن￼تحويل￼مؤسسة￼فردية￼إلى￼شركة￼ذات￼مسئولية￼محدودة

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼إليها￼مكتب￼المحامية￼
فاطمة￼علي￼حسن￼حاجي￼محاماة￼واستشارات￼قانونية￼نيابة￼عن￼المالك￼ل￼الدانه￼الصغيره￼
للسلوك￼وتنمية￼المهارات￼)مؤسسة￼فردية(￼والمسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼135369￼طالبا￼
￼، ￼2000 وقدره￼ برأسمال￼ محدودة￼ مسئولية￼ ذات￼ شركة￼ إلى￼ الفردية￼ المؤسسة￼ تحويل￼

لتصبح￼الشركة￼مملوكة￼من￼السادة￼التالية￼اسمائهم:
JOSEPH ORTEZ

سومية￼الحجاوي

القيد￼:￼135909 - 1￼￼￼-￼التاريخ￼￼￼30/8/2021
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة

إدارة￼التسجيل
إعالن￼رقم￼￼￼126327￼￼￼لسنة￼2021
بشأن￼تغيير￼االسم￼التجاري￼لشركة￼

شركة￼سيجال￼لصيانة￼السفن￼والخدمات￼ذ.م.م

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼إليها￼السيد￼
صاحب￼شركة￼سيجال￼لصيانة￼السفن￼والخدمات￼ذ.م.م￼المسجلة￼بموجب￼القيد￼
رقم￼135909￼–￼1￼￼،￼طالبين￼تغيير￼االسم￼التجاري￼من￼شركة￼سيجال￼لصيانة￼
السفن￼والخدمات￼ذ.م.م￼الى￼سيجال￼للخدمات￼ذ.م.م￼فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼
يوما￼من￼ يوم￼ المذكورة￼خالل￼مدة￼خمسة￼عشر￼ اإلدارة￼ إلى￼ باعتراضه￼ التقدم￼

تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن.

إعالن￼بحل￼و￼تصفية￼شركة
مركز￼المصادر￼التقنية￼ذ.م.م
سجل￼تجاري￼رقم￼92837

رقم￼ القيد￼ بموجب￼ المسجلة￼ ذ.م.م￼ التقنية￼ المصادر￼ مركز￼ في￼ الشركاء￼ قرار￼ على￼ بناء￼
92837￼،￼بتصفية￼الشركة￼اختيار￼و￼تعيين￼/￼محمد￼عيسى￼عبدهلل￼صالح￼عبدهلل￼الشويخ￼
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،￼مدعومة￼بالمستندات￼الالزمة،￼خالل￼15￼يوم￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن،￼

و￼ذلك￼على￼العنوان:￼عنوان￼المصفي:
محمد￼عيسى￼عبدهلل￼صالح￼عبدهلل￼الشويخ
m.isa@tscgulf.com - 36622696

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

  CR2021-130342￼￼￼إعالن￼رقم
معاملة￼مشتركة

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

بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه￼.
اسم￼التاجر￼:￼فيروز￼بيكم￼منير￼الدين￼بشير￼الدين￼احمد
االسم￼التجاري￼الحالي￼:￼ورشة￼مدينة￼الواحة￼للحام

االسم￼التجاري￼:￼ورشة￼مدينة￼الواحة￼للنجارة
رقم￼القيد￼:￼4￼–￼108412

القيد￼￼99465￼-￼التاريخ￼￼6 - 9 - 2021
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼إدارة￼التسجيل

إعالن￼رقم￼￼￼000￼￼￼لسنة￼2021
بشأن￼تحويل￼فرع￼من￼مؤسسة￼فردية￼إلى￼شركة￼ذات￼مسئولية￼محدودة

احمد￼مبارك￼ السيد￼محمد￼ إليها￼ تقدم￼ قد￼ بأنه￼ الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼ التسجيل￼بوزارة￼ إدارة￼ تعلن￼
راشد￼المانع￼المالك￼ل￼دانات￼الخير￼للمقاوالت￼و￼الصيانة￼)مؤسسة￼فردية(￼والمسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼
99465￼طالبا￼تحويل￼الفرع￼لتاسع￼للمؤسسة￼الفردية￼والمسجلة￼تحت￼اسم￼تجاري￼دانات￼الدعلوج￼للتجارة￼
الشركة￼مملوكة￼من￼ لتصبح￼ ￼، دينار￼ ￼2,000 برأسمال￼وقدره￼ ذات￼مسئولية￼محدودة￼ إلى￼شركة￼ العامة￼

السادة￼التالية￼اسمائهم:
-￼محمد￼احمد￼مبارك￼راشد￼المان

THARAYATHE DANIEL JAMES -
لتصبح￼تحت￼اسم￼تجاري￼شركة￼دانات￼الدعلوج￼للتجارة￼العامة￼ذ.م.م￼فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼التقدم￼

باعتراضه￼إلى￼اإلدارة￼المذكورة￼خالل￼مدة￼خمسة￼عشر￼يوم￼يوما￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن.￼￼

القيد￼￼72171￼-￼التاريخ￼￼1 - 9￼–￼2021
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼إدارة￼التسجيل

إعالن￼رقم￼0000￼لسنة￼2021
بشأن￼تحويل￼مؤسسة￼فردية￼إلى￼شركة￼ذات￼مسئولية￼محدودة

السيد￼جاسم￼محمد￼جاسم￼ إليها￼ تقدم￼ بأنه￼قد￼ الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼ التسجيل￼بوزارة￼ إدارة￼ تعلن￼
الجودرالمالك￼ل￼جيه￼إن￼لتجارة￼الوقود￼)مؤسسة￼فردية(￼والمسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼72171 - 5￼طالبا￼
تحويل￼المؤسسة￼الفردية￼إلى￼شركة￼ذات￼مسئولية￼محدودة￼برأسمال￼وقدره￼50000￼خمسين￼الف￼دينار￼

لتصبح￼الشركة￼مملوكة￼من￼السادة￼التالية￼اسمائهم:
-￼جاسم￼محمد￼جاسم￼الجودر

-￼رجائي￼الحمارنه
-￼وليد￼عثمان￼محمود￼عكيله
-￼عثمان￼وليد￼عثمان￼عكيله
-￼محمد￼وليد￼عثمان￼عكيله

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼رقم￼￼￼000￼￼￼لسنة￼2021
بشأن￼إشهار￼انتهاء￼أعمال￼تصفية
شركة￼امسون￼البحرين￼ذ.م.م

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼و￼التجارة￼والسياحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼إليها￼
المصفي￼ باعتباره￼ عبدالرحمن￼ امان￼ دريا￼ جان￼ غالم￼ جان￼ مسرت￼ ￼/ السيد￼
مسؤولية￼ ذات￼ كشركة￼ ،المسجلة￼ ذ.م.م￼ البحرين￼ امسون￼ لشركة￼ القانوني￼
تصفية￼ أعمال￼ إنتهاء￼ إشهار￼ طالبا￼ ￼، ￼133125 رقم￼ القيد￼ بموجب￼ مجدودة￼
وفقا￼ألحكام￼ ذلك￼ و￼ التجاري،￼ السجل￼ اختيارية￼و￼شطبها￼من￼ تصفية￼ الشركة￼

قانون￼الشركات￼التجارية￼الصادر￼بالمرسوم￼بقانون￼رقم￼21￼لسنة￼2001 . 

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼
إدارة￼التسجيل

)CR2021-129840￼(￼￼إعالن￼رقم
تنازل￼–￼عن￼المحل￼التجاري

تقدم￼إلينا￼ورثة￼عبدهللا￼ابراهيم￼حسين￼فتحي￼￼بطلب￼تحويل￼المحل￼التجاري￼التالي￼:￼إلى￼
صادق￼عبدهللا￼ابراهيم￼فتحي￼فعلى￼كل￼من￼لديه￼أي￼اعتراض￼قانوني￼التقدم￼إلى￼اإلدارة￼خالل￼

خمسة￼عشر￼يوما￼من￼تاريخ￼اإلعالن￼بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه.
رقم￼القيد￼￼￼￼￼￼￼￼￼االسم￼التجاري

20082-2￼:￼￼￼￼￼مصنع￼البحرين￼إلنتاج￼الصحون￼الورقية￼وصحون￼األلمنيوم
20082-4￼:￼￼￼￼￼مؤسسة￼الحطيب￼التجارية

20082-6￼:￼￼￼￼￼السالمة￼للمقاوالت
20082-10:￼￼￼￼مصنع￼المنامة￼إلنتاج￼الصحون￼الورقية￼واألكواب

20082-5:￼￼￼￼￼￼مركز￼عبدهللا￼فتحي￼التجاري

تاريخ￼08/09/2021
) CR2021- 131011￼(￼إعالن￼رقم
￼تنازل￼أو￼بيع￼–￼عن￼المحل￼التجاري

المحل￼ تحويل￼ بطلب￼ بورشيد￼ ابراهيم￼ حمد￼ فاطمه￼ ￼: أدناه￼ المعلن￼ إلينا￼ تقدم￼
التجاري￼التالي￼:￼إلى￼السيد/ة￼:￼عبدهللا￼راشد￼عبدالقادر￼الرويعي￼فعلى￼كل￼من￼
لديه￼أي￼اعتراض￼قانوني￼التقدم￼إلى￼اإلدارة￼خالل￼خمسة￼عشر￼يوما￼من￼تاريخ￼

اإلعالن￼بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه￼.
رقم￼القيد￼￼￼￼￼￼￼￼￼االسم￼التجاري
1 . 10851￼￼￼￼￼ازياء￼اليعسوب￼

2. 10851￼￼￼￼￼￼كازينو￼لالزياء￼الرياضيه
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Vacancies Available
TR Services Co W.L.L  

has a vacancy for the occupation of
   GENERAL MANAGER

suitably qualified applicants can contact  
17537979  or  PAT.MCKENNA@ARIME.COM.BH

 Man share boutique  
has a vacancy for the occupation of

   SALESMAN
suitably qualified applicants can contact  

39602040  or  ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM 

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

   CLEANER
suitably qualified applicants can contact  

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

   MASON ASST
suitably qualified applicants can contact 
 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

   CARPENTER
suitably qualified applicants can contact 

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

MAQ Marine Services  
has a vacancy for the occupation of

   FITTER
suitably qualified applicants can contact 

 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

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

   NURSE(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact 

 17224466  or  mohamed.alomari@alhokail.com.sa 

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

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 
 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

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

   ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact 

 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

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

   WORKER(CONSTRUCTION)
suitably qualified applicants can contact 

 17587795  or  Info@apexbahrain.com 

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

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

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

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

CAKE BOUQUET  
has a vacancy for the occupation of

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

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

   SUPERVISOR (SITE)
suitably qualified applicants can contact 

 17200032  or  hussain.bazzaz@aujan.com.sa 

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

   TRAINEE
suitably qualified applicants can contact 

 17701166  or  FAWAZ@BEHZAD-GROUP.COM 

Restaurant  Reef  Alyemen  
has a vacancy for the occupation of

   LABOURER
suitably qualified applicants can contact 

 33579330  or  HOUSE2017.GOLDEN@HOTMAIL.COM 

HEALTHY STOP cafeteria  
has a vacancy for the occupation of

   COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact 

 36363988  or  HAMADALSAEED@YAHOO.COM 

Relay Engineering Limited  
has a vacancy for the occupation of

   ELECTRICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact 

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Alttafsil litashyid almabani  
has a vacancy for the occupation of

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

TURATH ALBAHRAIN RESTURANT  
has a vacancy for the occupation of

   COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact  

39212636  or  MAHMOOD-JANAHI-1964@HOTMAIL.COM 

Taste land cafeteria  
has a vacancy for the occupation of

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

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

   WORKER
suitably qualified applicants can contact  

66716677  or  jamil.h@jannaty.co 

LILOU ARTISAN PATISSERIE  
has a vacancy for the occupation of

   COOK(ASSISTANT)
suitably qualified applicants can contact  

17710271  or  hrvp@alghalia.com 

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

   FARMER
suitably qualified applicants can contact 

 13633000  or  info@daraqua.com 

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

   SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact 

 13633000  or  info@daraqua.com 

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

   SALESMAN
suitably qualified applicants can contact  

33022251  or  YOUNEIS330222@GMAIL.COM 

Tanawal auto spare parts  
has a vacancy for the occupation of

   SALESMAN
suitably qualified applicants can contact 

 32395553  or  GHULAMJAN57@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER(CONSTRUCTION)
suitably qualified applicants can contact 

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

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

   SALESMAN
suitably qualified applicants can contact 

 33176474  or  CALICUTTRADING786@GMAIL.COM 

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

   FITNESS TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact 

 17244777  or  MOHAMED.ALANZOOR@ALANZOOR.COM 

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

   SALESMAN
suitably qualified applicants can contact 

 34479295  or  REHAN.PERFUME@YAHOO.COM 

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

   AUDITOR
suitably qualified applicants can contact 

 17580832  or  SALAHSAFAH@TUVSUDME.COM 

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

   INSPECTOR
suitably qualified applicants can contact 

 17580832  or  SALAHSAFAH@TUVSUDME.COM 

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

   PRODUCTION MACHINE OPERATOR
suitably qualified applicants can contact 

 17376900  or  NEVILLE.DSOUZA@ARMACELL.COM 

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

   SALES AGENT
suitably qualified applicants can contact 
 17300278  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

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

   SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact 

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

   CLEANER
suitably qualified applicants can contact 

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

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

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

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

   CLEANER
suitably qualified applicants can contact 

 34402195  or  JASIMUDDIN744@GMAIL.COM 

LAUNDRY HUB  
has a vacancy for the occupation of

   DRIVER
suitably qualified applicants can contact 

 37220124  or  BAHRAIN394@YAHOO.COM 

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

   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 

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 

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

   WELDER
suitably qualified applicants can contact 

 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

USMAN GHANI SHOP  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 35578505  or  USMANBAH46@GMAIL.COM 

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

   DRIVER
suitably qualified applicants can contact 

 35611928  or  UMMARYAM3399@GMAIL.COM 

Bogota Building Maintenance  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 33697127  or  UMM-HATIM@OUTLOOK.COM 

SULTANA STAR FOR IRONING  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 66950555  or  YOUSAFABDULLAH95@GMAIL.COM 

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

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17280049  or  ORIANCONTRACTING88@GMAIL.COM 

BURJ AYSHA TAILORING AND EMBROIDERY  
has a vacancy for the occupation of

   LABOURER
suitably qualified applicants can contact 
 33254007  or  INFO@DAR-JAMEEL.COM 

SAYED ALOOD  
has a vacancy for the occupation of

   TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact 

 39643123  or  SAYEDALOOD123@GMAIL.COM 

Growmore Learning Solutions W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

   OFFICE MANAGER
suitably qualified applicants can contact 

 17400112  or  SHABBIRSHARAFALI@GMAIL.COM 

NEW IDEA DOCUMENT CLEARANCE  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17722333  or  HABIB73ALI@HOTMAIL.COM 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL  
has a vacancy for the occupation of

   STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact 

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

BAHRAINI TATHMEEN COMPANY FOR ASSET VALUATION W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

   APPRAISER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact 

 17330069  or  bahraintathmeen@gmail.com 

VALVE TECH TESTING AND SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   MECHANICAL FITTER
suitably qualified applicants can contact 

 34010755  or  SULTANSALAM2000@YAHOO.COM 

EAGLE EYE CLEARANCE  
has a vacancy for the occupation of

   OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact 

 33992539  or  MAQ1986@WINDOWSLIVE.COM 

DAAR AL HARMEEN CENTER HONEY AND HERBAL  
has a vacancy for the occupation of

   SALES AGENT
suitably qualified applicants can contact 
 33025911  or  AQASIM37@GMAIL.COM 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   CHEF
suitably qualified applicants can contact 

 33773374  or  Mohameda@themeatco.com 

AL JABA CONSTRUCTION W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 66677740  or  ALJABACONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

EYES OF NIGHT FOR PUBLIC RELATIONS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   OFFICE ADMINISTRATOR
suitably qualified applicants can contact 
 36880843  or  E.BRA5058@YAHOO.COM 

ALNUWAIDER GENTS TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 39407374  or  NUWAIDER62@GMAIL.COM 

NASEEJ PALACE CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

   ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact 
 35593869  or  SHARIN950@GMAIL.COM 

MYASEEN BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

   HAIRDRESSER
suitably qualified applicants can contact 
 38890055  or  FRAJ000999@GMAIL.COM 

Voltech Services Co. WLL  
has a vacancy for the occupation of

   TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact 

 33882097  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

Voltech Services Co. WLL  
has a vacancy for the occupation of

   CLEANER
suitably qualified applicants can contact 

 33882097  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

TEJASWINI TECHNICAL CONSULTANCY w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

   OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact 

 35404225  or  KGNETHAJI85@GMAIL.COM 

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

   MECHANICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact 

 35387760  or  PLC@POWERLINKS.SA.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 

A G DYNAMICS SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   FITTER
suitably qualified applicants can contact 

 36761637  or  MD@AGULFDYNAMICS.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 

ANWAR AL YAMAN RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 33313137  or  REDHAMADAN1982@GMAIL.COM 

TAIBA SQUARE CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   HEAVY VEHICLE DRIVER
suitably qualified applicants can contact 

 34103333  or  TAIBASQUARECONTRACTING@GMAIL.COM 

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

   WELDER
suitably qualified applicants can contact 

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

   TECHNICIAN(MAINTENANCE)
suitably qualified applicants can contact 
 17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

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 

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

   HEAVY DRIVER
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

   DRIVER/OPERATOR(SHOVEL)
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 

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 

Baba Link Construction  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL
suitably qualified applicants can contact 
 17720304  or  EBSHARIF@GMAIL.COM 

CERAMICS SERVICES AND contracting  
has a vacancy for the occupation of

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

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 

CONSTRUCTION LAB CONTRACTING Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   CARPENTER
suitably qualified applicants can contact 
 17879688  or  fadi@constructionlab.com 

AYESHA STAR FLOWER  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 
 33704554  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

Clean and green services  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 
 77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

Gharnatah gate garage  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17552033  or  MOHDSALAB71@GMAIL.COM 

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

   TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact 

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@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 

ALNEEL ALUMINIUM  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17784568  or  INFO@ALNEELALUMINIUM.COM 

DAMACO BUSINESS PLUS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17630065  or  OSAMAZER@HOTMAIL.COM 

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

   OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact 

 17813129  or  DEVMOHANTY@DEVMOHANTY.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 

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 

HOLLYWOOD REPAIR OF COMMUNICATION EQUIPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 33655058  or  IRFAN.SHERU2020@GMAIL.COM 

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

   MACHINE OPERATOR
suitably qualified applicants can contact 

 66995004  or  ASHISH.BALDHA@GMAIL.COM 

MALDOVA BRIGHT SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact 

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

MALDOVA BRIGHT SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

ABS EXPRESS CARGO SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 
 17274955  or  ABSEXPRES@GMAIL.COM 

CITY LINE MART W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   SALESMAN
suitably qualified applicants can contact 

 39735216  or  FSHAMEEMSS@GMAIL.COM 

Global Mind Solution  
has a vacancy for the occupation of

   SALESMAN
suitably qualified applicants can contact 

 36660065  or  MOHAMMAD.SAEED7199@GMAIL.COM 

STAR METAL WORLD FOR MARKETING OWNED  
has a vacancy for the occupation of

   LABOURER
suitably qualified applicants can contact 

 17344757  or  A_ALMELHEM@HOTMAIL.COM 

C T A FOR SALE AND TRADE AND ELECTRONICS REPAIRING CO  
has a vacancy for the occupation of

   SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact 

 38170017  or  CHTANZEEMBH@GMAIL.COM 

HASAN ALI RAMADHAN  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 35609260  or  ALMULLABH795@GMAIL.COM 

BLUE WATER YACHT AND BOAT RENTAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   BOATMAN
suitably qualified applicants can contact 
 39595666  or  RAM9595@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED ALI AHMED GHAREEB  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17233777  or  GHAREEBTRADING@GMAIL.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 

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 

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

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

   MASON ASST
suitably qualified applicants can contact 

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

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

   TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact 

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

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

   SUPERINTENDENT OF TENDER & CONTRACT
suitably qualified applicants can contact 

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

   SALESMAN
suitably qualified applicants can contact 

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

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

   SALES EXCUTIVE
suitably qualified applicants can contact 

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

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

   OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)
suitably qualified applicants can contact 

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

ZENJ TRADING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

   ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact 

 17253171  or  zenjfood@gmail.com 

ALSAATI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17256580  or  KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM 

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

   PORTER
suitably qualified applicants can contact 
 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

   CLEANER
suitably qualified applicants can contact 
 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

JULIANA FASHIONS  
has a vacancy for the occupation of

   LABOURER
suitably qualified applicants can contact 

 33866061  or  EBRAHIMAR2017@GMAIL.COM 

REVIRA HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

   WAITER
suitably qualified applicants can contact 

 17729222  or  admin@inventhouse.net 

MIDAL CABLES COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the occupation of

   OPERATOR(CONTINUOUS-MILL ROLLER)
suitably qualified applicants can contact 

 17832832  or  EBTEHAL@MIDALCABLE.COM 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO.  
has a vacancy for the occupation of

   SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact 

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

WINTER TECH TRADING AND CONTRCTING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact 

 17661220  or  SURESH@GLSBAHRAIN.COM 

Alsalam Gas  
has a vacancy for the occupation of
   AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact 
 17401212  or  cv@salamgas.com 

ALSAYED SALEH MOHAMMED SALMAN  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 
 17700502  or  SST-100@HOTMAIL.COM 

NATIONAL IMAGES  
has a vacancy for the occupation of

   GRAPHIC DESIGNER
suitably qualified applicants can contact 

 17742544  or  ALIAQEEL@BATELCO.COM.BH 

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

   AUDITOR
suitably qualified applicants can contact 

 17885503  or  talent.acquisition@btc.com.bh 

TAPSILOGAN RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

   COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact 
 39656638  or  parisna.saad@gmail.com 

BLIZAR AUTO SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   STOREKEEPER
suitably qualified applicants can contact 

 17744999  or  hassan@emaar.bh 

HAVANA MARKET  
has a vacancy for the occupation of

   SALESMAN
suitably qualified applicants can contact 

 39695050  or  DR_ALKHALIFA@YAHOO.COM 

NATIONAL FILES INDUSTRY  
has a vacancy for the occupation of

   MACHINE OPERATOR
suitably qualified applicants can contact 

 17732666  or  SALAH@NATIONAL.COM.BH 

THE FOOD SUPPLY CO. LTD.  
has a vacancy for the occupation of

   DRIVER
suitably qualified applicants can contact 

 17672837  or  FOOSCO@BATELCO.COM.BH 

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

   TECHNICIAN(MAINTENANCE)
suitably qualified applicants can contact 
 17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

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

   WIRE PREPARATION MACHINE OPERATOR
suitably qualified applicants can contact 
 17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

ALKADHIM TRANSPORT TOURISM & TRAVEL  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17595599  or  alkadhemtravels@yahoo.com 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

   PROJECTS COORDINATOR
suitably qualified applicants can contact 

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

SUPER ALMANAR CONSTRUCTIONS  
has a vacancy for the occupation of

   MASON
suitably qualified applicants can contact 

 17555535  or  ahmed.mahdi1985@gmail.com 

SAFEEN SWEETS & FALAFIL  
has a vacancy for the occupation of

   SALESMAN
suitably qualified applicants can contact 
 17296209  or  MZ_ZM49@HOTMAIL.COM 

COLOR LINES PRINTING SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

   SALESMAN
suitably qualified applicants can contact 

 33336075  or  THOMSUNBH@GMAIL.COM 

ALMAWLANI CORNER TRADING  
has a vacancy for the occupation of

   SALESMAN
suitably qualified applicants can contact 
 39120616  or  S6395S6395@hotmail.com 

ALSHARIF INTERNATIONAL FREIGHT SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

   HEAVY VEHICLE DRIVER
suitably qualified applicants can contact 

 17723366  or  SHIPCO@BATELCO.COM.BH 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS  
has a vacancy for the occupation of

   HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact 

 33990991  or  MDASALDOY@GMAIL.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 33990991  or  MDASALDOY@GMAIL.COM 

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

   MASON
suitably qualified applicants can contact 

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

ALI BIN YOUSIF FAKHRO & SONS CO.  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 
 17717676  or  mahmood@fakhRoo.com 

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

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

HAMEEDA MOHAMMED ABDULRAZAQ  
has a vacancy for the occupation of

   BREAD BAKER
suitably qualified applicants can contact 

 36456969  or  buzaal1970@gmail.com 

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

   PROJECTS COORDINATOR
suitably qualified applicants can contact 

 17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

FABRICA INTERIORS  
has a vacancy for the occupation of

   SALES WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 39755755  or  ABDULRAHMAN.AJOOR@LIVE.COM 

BEE MAINTENANCE CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 
 35057171  or  YFAYHAN@GMAIL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

   ELECTRICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact 

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

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

   CLEANER
suitably qualified applicants can contact 

 17550720  or  mexicocleaning@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 

AL FATEH ELECTRICAL  
has a vacancy for the occupation of

   ELECTRICAL ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact 

 17595644  or  AL.FATEH@LIVE.COM 

BU RADI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER(SALES)
suitably qualified applicants can contact 
 17241049  or  SALMAN@GCCBAH.COM 

AL HAGYAT GENTILMIN SAIRESSING  
has a vacancy for the occupation of

   BARBER
suitably qualified applicants can contact 

 39939668  or  MOH_GOLOM@YAHOO.COM 

MADINA HASAN AHMED HUSSAIN  
has a vacancy for the occupation of

   SALESMAN
suitably qualified applicants can contact 

 36368236  or  ALHABOOOB55@HOTMAIL.COM 

Sierra software  
has a vacancy for the occupation of

   SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
suitably qualified applicants can contact 

 17442629  or  ALJAFFAL@BATELCO.COM.BH 

GULF GATE HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

   SALES EXCUTIVE
suitably qualified applicants can contact 
 33500974  or  RILWAN25@GMAIL.COM 

Icy clean laundry  
has a vacancy for the occupation of

   LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact 

 66683333  or  INFO@ICYCLEAN.NET 

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

   QUALITY INSPECTOR
suitably qualified applicants can contact 

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

   ASSISTANT OF ADMINISTRATIVE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact 

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

SALAH BUSHRI CONSTRUCTION EST  
has a vacancy for the occupation of

   ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact 

 17233556  or  SALAH@CHANDALBAHRAIN.COM 

ALEQTESAD CARPENTRY AND TRADING  
has a vacancy for the occupation of

   CARPENTER
suitably qualified applicants can contact 

 17552034  or  S.MAHMOOD@ALEQTESAD.COM 

MISTER MACHINE B.S.C c  
has a vacancy for the occupation of

   MECHANIC
suitably qualified applicants can contact 

 17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

MISTER MACHINE B.S.C c  
has a vacancy for the occupation of

   LABOURER
suitably qualified applicants can contact 

 17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

THE ARABIAN HORSE FOR EQUESTRIAN AND VETERINARY SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   SALES AGENT
suitably qualified applicants can contact 

 17594549  or  HORSE@BATELCO.COM.BH 

Yassien for packaging and sale food item  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER(SALES)
suitably qualified applicants can contact 

 39422327  or  YASSIN39694130@GMAIL.COM 

ALNOORAIN PLUS CLEARING SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

   OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact 

 39456969  or  BUZAAL1970@GMAIL.COM 

AL THAWADI PROPERTIES  
has a vacancy for the occupation of

   SALES AGENT
suitably qualified applicants can contact 
 36100093  or  NAFIE@BATELCO.COM.BH 

Saar Pharmacy.  
has a vacancy for the occupation of

   PRECISION INSTRUMENTS TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact 
 17239393  or  HR@GCTBAHRAIN.COM 

ALMOWASAH PHARMACY CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   MANAGER
suitably qualified applicants can contact 

 17239393  or  HR.GCT@GCTBAHRAIN.COM 

Castillo Trading & Construction  
has a vacancy for the occupation of

   OPERATOR (FORKLIFT)
suitably qualified applicants can contact 
 17717474  or  CASTELECT@GMAIL.COM 

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

   SALES ENGINEER
suitably qualified applicants can contact 

 17795104  or  info@mancobh.com 

CITY GLASSES W L L  
has a vacancy for the occupation of

   PURCHASING AGENT
suitably qualified applicants can contact 

 17874492  or  acityglass@yahoo.com 

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

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17874492  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

ABDULRAZZAQ ALMAHMOOD TRADING CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

   SALESMAN
suitably qualified applicants can contact 

 17770272  or  A.RAZZAGALI@YAHOO.COM 

DROP TO CLEAN LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

   LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact 

 17310029  or  MABUL@ME.COM 

THREE ONE THREE TRADING  
has a vacancy for the occupation of

   SALESMAN
suitably qualified applicants can contact 

 33888406  or  ABUFIZAN313@GMAIL.COM 

ALRIWIEEDAN TRADING & CONTRACTING EST  
has a vacancy for the occupation of

   CARPENTER(DECOR)
suitably qualified applicants can contact 

 39744044  or  akcgroup@ymail.com 

ALRIWIEEDAN TRADING & CONTRACTING EST  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 39744044  or  akcgroup@ymail.com 

TOURISM SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   SERVICEMAN
suitably qualified applicants can contact 
 17541120  or  tourismserv@gmail.com 

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

   SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact 
 17272975  or  TISC@BATELCO.COM.BH 

EURO MOTORS GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

   TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact 

 17531177  or  hrghareeb@gmail.com 

AL  BUSHRA  CARGO  
has a vacancy for the occupation of

   HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact 

 33865060  or  abushra.cargo@hotmail.com 

HERBAL EXTREME CARE  
has a vacancy for the occupation of

   SALESMAN
suitably qualified applicants can contact 

 39833499  or  FADHEELAJAAFAR123@GMAIL.COM 

IBN AL-NAFEES HOSPITAL B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

   HOSPITAL ATTENDANT
suitably qualified applicants can contact 

 17823703  or  mahmood@ibnalnafees.com 

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

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 33077508  or  ABDULMOEED875@GMAIL.COM 

AL-MOALEM JEWLLERS PARTNERSHIP  
has a vacancy for the occupation of

   SALESMAN
suitably qualified applicants can contact 

 17277521  or  ALSARRAJ@BATELCO.COM.BH 

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

   SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact 

 17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

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

   MANAGER (PROJECT)
suitably qualified applicants can contact 

 17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

UM ALI BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 
 39071916  or  UMALI3060@GMAIL.COM 

Boulevard Restaurant  
has a vacancy for the occupation of

   WAITER
suitably qualified applicants can contact 
 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com 

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

   HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact 
 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

   OPERATOR(MOBILE-CRANE)
suitably qualified applicants can contact 
 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

   SHOVEL OPERATOR
suitably qualified applicants can contact 
 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

   HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact 
 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

   MACHINE OPERATOR
suitably qualified applicants can contact 
 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

RAMEZ TRADING AND MARKETING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   MACHINE OPERATOR
suitably qualified applicants can contact 

 39788885  or  moh.ramez@ramez.net 

AHMED JASSIM MOHAMMED  
has a vacancy for the occupation of

   BAKER(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact 

 39220551  or  MRADHI@CITYENGINEERING.ORG 

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 

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

   LABOURER
suitably qualified applicants can contact 

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

   LABOURER
suitably qualified applicants can contact 

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

   LABOURER
suitably qualified applicants can contact 

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

   LABOURER
suitably qualified applicants can contact 

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

   LABOURER
suitably qualified applicants can contact 

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

   LABOURER
suitably qualified applicants can contact 

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

   LABOURER
suitably qualified applicants can contact 

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

STAR GROUP COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   FUEL STATION ATTENDANT
suitably qualified applicants can contact 
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

   WELDER AND FLAME-CUTTER
suitably qualified applicants can contact 
 17213003  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17564981  or  ashokrma@gmail.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 

MAQ Marine Services  
has a vacancy for the occupation of

   FITTER
suitably qualified applicants can contact 

 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

SADEQ ALI ABDULAZIZ  / ALDAYRANI 3 - 10580  
has a vacancy for the occupation of

   DRIVER
suitably qualified applicants can contact 

 35519506  or  ALISADIQ799@GMAIL.COM 

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   SUPERVISOR (SITE)
suitably qualified applicants can contact 

 17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM 

SOSO BUILDING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

   ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact 

 39559997  or  AZIZ.ALMUHIZEA@GMAIL.COM 

NOOR AL KERAM RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER(SALES)
suitably qualified applicants can contact 

 38873842  or  WORDEXPE64@GMAIL.COM 

SUPREEM BROSTED  
has a vacancy for the occupation of

   WAITER
suitably qualified applicants can contact 

 39194747  or  OPMFAHDAN@GMAIL.COM 

FARA METAL SCRAP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 39154332  or  FARAMETALSCO@GMAIL.COM 

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

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

Ramee Grand Hotel & Spa  
has a vacancy for the occupation of

   THERAPIST
suitably qualified applicants can contact 
 17111999  or  hrg.bh@rameehotels.com 

CONSTRUCTION LAB CONTRACTING Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   LABOURER
suitably qualified applicants can contact 
 17879688  or  fadi@constructionlab.com 

KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS  
has a vacancy for the occupation of

   CIVIL ENGINEER
suitably qualified applicants can contact 

 17565333  or  Sayed.helal@keoic.com 

POWER TECH CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

   WELDER
suitably qualified applicants can contact 

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

JAHIZ CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

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

   SALESMAN
suitably qualified applicants can contact 

 17281256  or  ALMATRADE3@GMAIL.COM 

SWISS-BELSUITES  ADMIRAL  JUFFAIR W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   WAITER (HOTEL)
suitably qualified applicants can contact 
 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM 

FRSAN PALACE HOTEL CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   WAITER
suitably qualified applicants can contact 
 17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   THERAPIST
suitably qualified applicants can contact 

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact 

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

Om yousif sweet making  
has a vacancy for the occupation of

   LABOURER
suitably qualified applicants can contact 
 17793390  or  ZOHRA@MENAS.COM.BH 

NIKAPOL EXPRESS CARGO W L L  
has a vacancy for the occupation of

   HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact 

 13112414  or  hsaffar@hotmail.com 

SKY HAPPY TRADING  
has a vacancy for the occupation of
   SUPERVISOR(INTERNAL WORKS)

suitably qualified applicants can contact 
 39582637  or  SKYHAPPYTRADING26@GMAIL.COM 

Hybrid electro mechanical company w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

   A/C MECHANIC
suitably qualified applicants can contact 

 17730017  or  SEYADI17@gmail.com 

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

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

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17246616  or  FSEENG@BATELCO.COM.BH 

Professional Fix Cleaning and Contracting  
has a vacancy for the occupation of

   ADMINISTRATOR
suitably qualified applicants can contact 

 39652222  or  H.ALMOHSEN@GMAIL.COM 

TURATH ALMANARTAIN RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 
 39404626  or  JEHADJ528@GMAIL.COM 

SABAR AYOOB GRILLS  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 39679872  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

Bons for Fabricated Metal Repair  
has a vacancy for the occupation of

   WELDER
suitably qualified applicants can contact 

 17611480  or  SURJAN_SINGH60@YAHOO.COM 

TOTI CLENING CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

   ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact 

 33303946  or  HADI.SHEHABI@HOTMAIL.COM 

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

   STOREKEEPER
suitably qualified applicants can contact 
 17140090  or  SHIKKULAL@GMAIL.COM 

MUSTAFA FAZAL DAD GHULAB  
has a vacancy for the occupation of

   SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact 

 33612660  or  mustafafazal.construction01@gmail.com 

Fareeq Bin Aqool Resturant  
has a vacancy for the occupation of

   DISH-WASHER(RESTAURANTS & KITCHENS)
suitably qualified applicants can contact 

 17000342  or  MKHONJI@FANDBCREATIONS.COM 

FAREEQ BIN AQOOL RESTURANT  
has a vacancy for the occupation of

   DISH-WASHER(RESTAURANTS & KITCHENS)
suitably qualified applicants can contact 

 17000342  or  MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

Oracle Way Toys  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

Danial restaurant  
has a vacancy for the occupation of

   BREAD BAKER
suitably qualified applicants can contact 
 17644048  or  EJALILI1970@GMAIL.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   STOREKEEPER
suitably qualified applicants can contact 

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

   CLEANER
suitably qualified applicants can contact 

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

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

Spectrum Cleaning Co W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

   LABOURER
suitably qualified applicants can contact 
 77122441  or  MMKOHEJI@YAHOO.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

DESI SWAG RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

   COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact 
 39106051  or  HAMAD.NAIM@LIVE.COM 

Wyndham Grand Manama  
has a vacancy for the occupation of

   WAITER
suitably qualified applicants can contact 

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

Wyndham Grand Manama  
has a vacancy for the occupation of

   ROOM ATTENDANT
suitably qualified applicants can contact 

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

Wyndham Grand Manama  
has a vacancy for the occupation of

   CHEF
suitably qualified applicants can contact 

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

PLATINUM FOR AUTO PARTS  
has a vacancy for the occupation of

   ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact 

 34049352  or  BXBBAH@GMAIL.COM 

FAIRYTOPIA KIDS KINDERGARTEN  
has a vacancy for the occupation of

   TEACHER
suitably qualified applicants can contact 

 39939929  or  NASEEM.LATIF@YAHOO.COM 

SNOWFALL ELECTRICAL WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

   LABOURER
suitably qualified applicants can contact 

 17701545  or  SNOWFALL.AC@GMAIL.COM 

NOOR POLYSTYRENE PLANT FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 17731220  or  FACTORIES.NOOR@GMAIL.COM 

Top time Clearance of Government Transactions  
has a vacancy for the occupation of

   WORKER
suitably qualified applicants can contact 

 34042266  or  UMALI7UBAIL@GMAIL.COM  
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تريــث دولي في االعتــراف بحكومة كابــل المؤقتة.. والصيــن عكس التيار

االتحاد األوروبي: حكومة طالبان ال تمثل تنوع أفغانستان

تتواصـــل االنتقـــادات الدولية لحكومة 
طالبـــان التـــي جاءت عكـــس ما أعلنت 
الحركة ســـابقا من أنها تعتزم تشـــكيل 
حكومـــة جامعـــة، فقـــد أعلـــن االتحـــاد 
األوروبي، أمس األربعاء، أن الحكومة 
األفغانيـــة المؤقتة ليســـت شـــاملة وال 
فـــي  والدينـــي  اإلثنـــي  التنـــوع  تمثـــل 

البالد.
وفـــي الوقت الذي تترقـــب فيه معظم 
دول العالـــم قـــرارات وأفعـــال حكومة 
طالبان لالعتراف بها، ســـارعت الصين 
اســـتعدادها  إلعـــالن  األربعـــاء  أمـــس 
مواصلـــة االتصاالت مع قـــادة حكومة 
أفغانســـتان،  فـــي  الجديـــدة  طالبـــان 
“خطـــوة  بأنـــه  تشـــكيلها  ووصفـــت 

ضرورية” في إعادة اإلعمار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية وانغ ون بين، إن بكين تحترم 
ســـيادة أفغانستان واستقاللها ووحدة 
أراضيهـــا. كما أضاف “نأمل أن تســـتمع 
الســـلطات األفغانيـــة الجديـــدة للناس 
مـــن  والفئـــات؛  األعـــراق  جميـــع  مـــن 
أجـــل تلبيـــة تطلعات شـــعبها وتطلعات 

المجتمع الدولي”.
يذكـــر أنـــه بعـــد ســـيطرة طالبـــان على 
الســـلطة في أغســـطس، دعـــت الصين 
إلى تشـــكيل حكومـــة منفتحة وممثلة 

للجميـــع. مـــن جانـــب آخر، قـــال ناطق 
باســـم االتحـــاد االوروبـــي فـــي بيـــان، 
بحســـب ما أفادت وكالة فرانس برس، 
“ال يبدو أن التشكيلة الحكومية شاملة 
وتمثيلية للتنوع اإلثني والديني الغني 
في أفغانستان، الذي كنا نأمل بأن نراه 
ووعـــدت بـــه طالبـــان خـــالل األســـابيع 

األخيرة”.
المفوضيـــة  رئيـــس  نائـــب  قـــال  فيمـــا 
ســـيفكوفيتش،  مـــاروس  األوروبيـــة 
إن المفوضيـــة تتابـــع عن كثب ســـلوك 

حكومة طالبان قبل أي حوار معها.
كما أعلن أن االتحاد مســـتعد لمواصلة 
تقديم مســـاعدات عاجلة ألفغانستان، 
حكومـــة  كثـــب  عـــن  ســـيراقب  لكنـــه 
طالبـــان الجديـــدة، مضيفـــا أن تقديـــم 

تلك المساعدات اإلنسانية على المدى 
األطول رهن باحترام طالبان للحريات 

األساسية.
إلـــى ذلك، شـــدد فـــي مؤتمـــر صحافي 
االتحـــاد  لمفوضـــي  اجتمـــاع  عقـــب 
المجتمـــع  أن  علـــى  أمـــس  األوروبـــي 
الدولـــي واألوروبي خصوصـــا “يراقب 
الحكومـــة  تصرفـــات  شـــديدة  بعنايـــة 

العتيد قبل التعامل معها”.
وقبل إعالن طالبان تشكيلة حكومتها، 
والمحيـــط  آســـيا  شـــؤون  مديـــر  قـــال 
األوروبيـــة،  المفوضيـــة  فـــي  الهـــادي 
لـــن  االتحـــاد  إن  ويجانـــد،  جونـــار 
يتســـرع في االعتراف رسميا بالحركة 
باعتبارها الحاكم الجديد للبالد، ولكنه 
ســـيحتاج إلـــى التعامـــل معها، مشـــيرا 

إلـــى أن العالقات الرســـمية مع طالبان 
لـــن تتحقـــق إال إذا اســـتوفت الحركـــة 
شـــروطا محددة، منها احتـــرام حقوق 
التصريحـــات  تلـــك  تأتـــي  اإلنســـان. 
األوروبيـــة فيما يعقـــد وزراء خارجية 
كبـــار  بقيـــادة  محادثـــات  دولـــة   20
الدبلوماســـيين من الواليـــات المتحدة 
وألمانيـــا لبحـــث كيفيـــة التعامـــل مـــع 
اإلدارة الجديـــدة. مـــن جهتهـــا، أعربت 
واشنطن عن قلقها إزاء الحكومة التي 
أعلنـــت الحركـــة عـــن تشـــكيلها. وقـــال 
المتحدث باســـم الخارجية نيد برايس 
إن واشـــنطن تالحظ أن قائمة األسماء 
أفـــراد  مـــن  حصـــرًا  تتكـــّون  المعلنـــة 
ينتمون إلى طالبان أو شـــركاء مقّربين 

منهم، ولكنها ال تضّم أي امرأة.
األميركيـــة  اإلدارة  أن  أضـــاف  كمـــا 
ستحكم على طالبان من خالل أفعالها 

وليس بناء على أقوالها.
في حيـــن، قال أميـــن المجلس األعلى 
لألمن القومي اإليراني علي شمخاني، 
إن األولويـــة األولـــى ألفغانســـتان هي 
االســـتقرار والســـالم. وأكد على تويتر 
أن تجاهل الحاجة إلى حكومة شاملة 
والتدخل األجنبي واستخدام الوسائل 
العســـكرية بدالً من الحـــوار تثير القلق 

األساسي ألصدقاء الشعب األفغاني.

عواصم - وكاالت

المال عبدالغني برادر

تل أبيب ـ وكاالت

توعـــد قائـــد جبهة إيـــران فـــي الجيـــش اإلســـرائيلي “تال 
كالمان” بتوجيه ضربة قاتلة لميليشيات حزب هللا بسبب 

مشروع الصواريخ الدقيقة لدى الحزب.
“الدائـــرة  باســـم  المعروفـــة  إيـــران  جبهـــة  قائـــد  وقـــال 
الثالثـــة”، وهي الجنـــاح الجديد في إســـتراتيجية الجيش 
اإلســـرائيلي، قـــال لصحيفـــة “معاريـــف” إن “هـــذه ليســـت 
مجـــرد صواريـــخ باليســـتية، بل صواريخ كـــروز وطائرات 
بدون طيـــار، تنتجها الصناعة العســـكرية اإليرانية بأعداد 
تصـــل إلـــى اآلالف، وتوزعها فـــي المنطقة”. “تـــال كالمان” 
أضـــاف “هـــذا المشـــروع الصاروخـــي تهديد إســـتراتيجي 
خطير، والتقدم المستمر فيه يفاقم المعضلة اإلسرائيلية، 
وقـــد يصل إلى نقطة تقـــرر فيها أنه ال يمكنها التعايش مع 
هـــذا التهديد، بمعنـــى اندالع الحرب مع لبنـــان”، مؤكدا أن 
“الجيـــش اإلســـرائيلي مســـتعد لهـــا، ونحن نبنـــي الخطط، 

لكنها لن تكون مثل حرب 2006”.
كالمـــان أوضـــح: “صحيـــح أن إســـرائيل ســـتتلقى أيضـــًا 
صواريـــخ، غيـــر أن حـــزب هللا ســـيتلقى ضربة قاتلـــة ثمنًا 
لقراراتـــه، وســـتدفع الدولـــة اللبنانيـــة ثمنـــًا ســـيؤثر عليها 
فـــي عقـــود مقبلة”، الفتا إلـــى أنه “بعيدًا عـــن الخوض في 

تفاصيـــل مـــدى اقترابنا مـــن مثل هـــذا القـــرار، فإننا نقوم 
بتقييم الوضع في الســـاحات األخـــرى أيضًا؛ ألن الفرضية 
الســـائدة في إســـرائيل أنه إذا خاضت حربًا مع لبنان، فلن 
يكون القتال فقط من هناك، وقد يكون من ســـوريا أيضًا، 
وربما من إيران وغزة”. وعن إيران قال كالمان إن “عرض 
خارطة الشرق األوسط تظهر أن كل ما يحدث فيه تقريبًا 
مرتبـــط بإيـــران؛ ألنها لـــم تعد وحدها، فهناك أيضًا ســـوريا 

والعراق واليمن ولبنان، وكذلك غزة”.

تهديد غير مسبوق.. والقتال سيمتد لسوريا وربما إيران وغزة
إسرائيل: “حزب اهلل” سيتلقى ضربة قاتلة

الخرطوم تستدعي 
السفير األثيوبي

بعد قضية الجثث التي طفت في أحد أنهار 
أثــار ضجة  الــســودان قبل نحو شهرين، ما 
أمس  الخرطوم  كشفت  الــبــاد،  في  كبيرة 

األربعاء أنها استدعت السفير األثيوبي.
الــســودانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  وأوضــحــت 
عثور  خلفية  على  السفير،  استدعت  أنها 
السلطات، على 29 جثة جرفها نهر ستيت 
الحليو  ود  لمحلية  المحاذية  القرى  شــرق 
أبلغت  أنها  إلــى  أشــارت  كما  كسا.  بوالية 
مواطنين  إلــى  تــعــود  الجثث  بــأن  السفير 
منه  التغراي، وطلبت  قومية  أثيوبيين من 

نقل ذلك لسلطات باده.

قائد جبهة إيران في الجيش اإلسرائيلي “تال كالمان” 
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القاهرة - العربية.نت

عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  أكـــد 
األربعـــاء،  أمـــس  مجـــددا،  السيســـي 
الخليـــج  بأمـــن  بـــالده  أمـــن  ارتبـــاط 

العربي.
وقال خالل استقباله وزير الخارجية 
بدولـــة الكويـــت الشـــيخ أحمـــد ناصر 
المحمـــد الصباح إن أمن مصر مرتبط 
بأمـــن الخليج، مشـــيدًا بالـــدور المهم 
الـــذي تقوم به الكويـــت وقيادتها في 
مواجهة التحديات التي تواجه األمة 

العربية.
كمـــا أكـــد حـــرص بـــالده علـــى تطوير 
التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما 
فيـــه مصلحـــة البلديـــن، وكذلك األمة 
العربيـــة مشـــددًا على أهميـــة تضافر 
الجهـــود خالل المرحلـــة الراهنة نحو 
تعزيـــز التضامـــن بيـــن كافـــة الـــدول 

العربية.
وكان الرئيـــس المصـــري، أكـــد ســـابقًا 

خـــالل مشـــاركته فـــي مؤتمـــر بغـــداد 
ولقائه رئيس وزراء الكويت الشـــيخ 
صبـــاح الخالـــد الحمـــد الصبـــاح على 
خصوصيـــة العالقـــات الوثيقـــة التي 
تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما 
من مصير ومســـتقبل واحد، وحرص 
مصـــر علـــى تطويـــر التعـــاون الوثيق 
والمتميـــز بيـــن البلديـــن علـــى شـــتى 
األصعـــدة؛ ســـعيا نحو ترســـيخ األمن 

واالستقرار والتنمية على الصعيد.
كمـــا شـــدد فـــي حينـــه علـــى ضـــرورة 
التنســـيق الحثيث مـــع الكويت تجاه 
منطقـــة  تشـــهدها  التـــي  التطـــورات 
الشـــرق األوســـط، وذلك في ضوء ما 
يمثلـــه التعـــاون والتنســـيق المصـــري 
الكويتي من دعامة أساسية؛ لتحقيق 
االستقرار اإلقليمي، وركن رئيس من 
أولويات وثوابت السياسة المصرية.

أشــاد بــدور الكويت في قيــادة التحديــات التــي تواجه األمــة العربية
السيسي يكرر: أمن الخليج مرتبط بأمن مصر

صورة من االجتماع

عواصم ـ وكاالت

ذكر نـــادي األســـير الفلســـطيني أمس 
كبيـــرة  اســـتنفار  حالـــة  أن  األربعـــاء 
أعلنت في سجن “النقب” بعد اشتعال 
النـــار فـــي القســـم 6، رفضـــا لعمليـــات 
التنكيـــل والتهديـــد والتصعيـــد التـــي 
تنفذهـــا إدارة الســـجون اإلســـرائيلية 

بحقهم.
وقالـــت هيئـــة األســـرى: “إن وحـــدات 
القمع تقوم حاليا باقتحام عدة أقسام 
بســـجن النقب وســـط حالة من التوتر 
الشـــديد وأنبـــاء عـــن اشـــتعال حريق 
بقســـم رقـــم 6 بالســـجن، ويقبـــع فيـــه 

أسرى من الجهاد اإلسالمي وفتح”.
وتتحدث مصادر عن إشعال النار في 

أربع غرف داخل القسم 6.
وذكـــرت أن مواجهات أيضا تدور في 

سجن مجدو.
الســـجون  فـــي  المواجهـــة  وتصاعـــد 
مرتبـــط بالهجمة على تنظيـــم الجهاد 
مصلحـــة  حاولـــت  إذ  اإلســـالمي، 

الجهـــاد  أســـرى  تفريـــق  الســـجون 
عـــدا  الســـجون  علـــى  وتوزيعهـــم 
عـــن اإلجـــراءات “العقابيـــة” الـــي تـــم 

فرضهاعلى األسرى.

وفـــي وقـــت ســـابق مـــن أمـــس، أفـــاد 
مكتـــب إعالم األســـرى الفلســـطينيين 
التابعـــة إلدارة  القمـــع  بـــأن “وحـــدات 
ليلـــة  نفـــذت،  اإلســـرائيلية  الســـجون 
شرســـة  هجمـــة  الثالثـــاء،  أمـــس 
باســـتخدام الغاز ضد أســـرى القسم 3 

في سجن جلبوع”.
وأشـــار المكتـــب إلى أن توترا شـــديدا 
يســـود الســـجن حتى اللحظـــة، وذلك 
بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين من هذا 

السجن عبر نفق.
وأكـــد  نـــادي األســـير الفلســـطيني أن 
بحملـــة  بـــدأت  اإلســـرائيلية  القـــوات 
الســـتة  األســـرى  ألقربـــاء  اعتقـــاالت 

الفارين من سجن جلبوع.

السجون على  وتوزيعهم  الجهاد  ــرى  أس تفريق  تحاول  السجون  مصلحة 
استنفار كبير ومواجهات عنيفة في سجن “النقب”

سجن “جلبوع” اإلسرائيلي

الخرطوم ـ وكاالت

دبي ـ وكاالت : في تصريح جديد  «
بعد مغادرته أفغانستان، اعتذر 

الرئيس السابق أشرف غني 
للشعب، معربًا عن أسفه لما 

آلت إليه األمور في البالد. وقال 
غني في بيان أمس األربعاء: 

“ببالغ األسف طويت صفحتي 
بمأساة مماثلة لمأساة أسالفي، 

من دون التمكن من ضمان 
االستقرار واالزدهار ألفغانستان. 
أعتذر للشعب األفغاني لفشلي 

في جعل األمور تنتهي بشكل 

مختلف”. يذكر أنه بعد سيطرة 
حركة طالبان على معظم أنحاء 
أفغانستان منتصف أغسطس 

الماضي ودخولها العاصمة، غادر 
غني البالد وتوجه إلى اإلمارات. 

وفي أول تصريح له في 15 
أغسطس، كشف غني، في رسالة 

عبر فيسبوك، أن طالبان كان 
لديها االستعداد لمهاجمة كابل 
بشكل دموي، مشدداً على أنها 
فرضت سلطتها بقوة السالح. 

وقال إنه غادر أفغانستان “حقنًا 

للدماء”. كما أضاف في الكلمة 
التي وجهها للشعب األفغاني 
من اإلمارات التي كانت أكدت 

استقباله “العتبارات إنسانية”، أن 
“المزاعم بأني أخذت معي أموااًل 

قبل مغادرة البالد ال أساس 
لها على اإلطالق وكلها محض 
أكاذيب”. وكان مستشار لغني 
قد كشف لشبكة “سي إن إن” 

األميركية في أغسطس أن غني 
فر بمالبسه التي يرتديها فقط 

ومن دون أي نقود.

أشرف غني: أعتذر عما آل إليه وضع أفغانستان

أشرف غني

دبي- العربية.نت

تجـــددت المعارك أمـــس األربعاء 
فـــي محيط مـــأرب شـــمال اليمن، 
بيـــن قـــوات الجيـــش والمقاومـــة 

اليمنية وميليشيات الحوثي.
أن  عســـكري  مصـــدر  وأوضـــح 
غالبية االشـــتباكات شـــنت خالل 
الســـاعات الـ 24 الماضية بمحيط 
فـــي  اإلســـتراتيجية  المدينـــة 
شـــمال اليمـــن. كما أضـــاف لوكالة 
“فرانـــس بـــرس” أن أكثـــر مـــن 60 
مـــن الحوثييـــن لقـــوا حتفهم في 
غـــارات جويـــة، فيما ســـقوط 18 
قتيال من القوات الشـــرعية خالل 

الـ 48 ساعة الماضية. 
“شـــنوا  الحوثييـــن  إن  وقـــال 

هجمات متزامنة أمس اســـتمرت 
مشـــيرا  األربعـــاء،  فجـــر  حتـــى 
إلـــى أن قـــوات الحكومـــة اليمنية 

تمكنت من صد تلك الهجمات.
عمـــدت  أن  بعـــد  ذلـــك،  أتـــى 
اســـتقدام  إلـــى  الميليشـــيات 
مـــدى  علـــى  بشـــرية  تعزيـــزات 
أربـــع  مـــن  الماضييـــن،  اليوميـــن 
تخضـــع  يمنيـــة  محافظـــات 
لســـيطرتها ونقلتهـــم إلـــى جبهات 
مأرب. يذكـــر أن الجيـــش اليمني 
كان أعلن األســـبوع الماضي أيضا 
أن الميليشـــيات تكبـــدت خســـائر 
عـــدة فـــي محاوالتهـــا المســـتمرة 

التقدم باتجاه المدينة.

معارك جديدة حول مأرب.. ومقتل 60 حوثيًا

طبرق )ليبيا( ـ وكاالت

الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  يعتـــزم 
الوطنية الليبيـــة عبدالحميد الدبيبة 
زيارة تونس اليوم الخميس وإجراء 
التونســـي  الرئيـــس  مـــع  مباحثـــات 
قيس سعيد، فيما تأتي الزيارة التي 
أعلـــن عنهـــا الدبيبـــة أمـــس األربعاء 
وســـط أنباء عن فتـــور في العالقات 
على خلفية تصريحات من الجانبين 
بشـــأن مســـائل أمنيـــة تتعلق أساســـا 
باإلرهـــاب أغلقت بعدها الحدود بين 

البلدين الجارين.
ونشـــب خـــالف بيـــن البلديـــن هـــذا 
الصيـــف بعـــد إغالق الحدود بســـبب 
جائحـــة كورونـــا، ثـــم تصاعـــد بعدما 
تبادل مسؤولون من البلدين االتهام 
بـــأن كال منهمـــا يشـــكل خطـــرا أمنيا 

على اآلخر.

البرلمـــان  مخاطبـــا  الدبيبـــة  وقـــال 
إن  البـــالد،  شـــرق  فـــي  المتمركـــز 
االتهامـــات مصدرهـــا أجهـــزة األمـــن 
التونســـية والليبيـــة، مضيفـــا أنـــه ال 
يتهـــم دولـــة تونس، وأنهم فـــي ليبيا 
موضحـــا  اتهـــام،  أي  علـــى  يـــردون 
أنـــه ســـيتناول الغـــداء مـــع الرئيـــس 

التونسي الخميس.

الدبيبة يزور تونس بعد فتور في العالقات

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

للتواصل: 17111483

نصيحة إلى الشعراء الشباب والناشئة
ســـألني أحـــد األقربـــاء ســـؤاال غريبـــا وهو... 
هـــل تعتقـــد أننـــي شـــاعر متمكن، وأســـتطيع 
مـــع مرور الوقت واكتســـاب الخبرة أن أصنع 
لنفســـي اسما في الســـاحة األدبية، وأطلعني 
علـــى بعـــض قصائده وطلـــب مني المشـــورة 
ووضـــع المقاييـــس بعيـــن الناقـــد، لمعرفتـــه 
أنني من عشـــاق أبـــو الطيب المتنبـــي، وهذا 
فـــي رأيه لـــه معان فلســـفية كثيـــرة وحكمة. 
أجبتـــه علـــى الفـــور.. ال يمكـــن أن تطلق على 
نفســـك “شـــاعرا” إال بعـــد أن تكتســـب الخبرة 
ــة،  ــة واللغويـ ــا األدبيـ ــة القضايـ فـــي معالجـ
وتكون مطلعا على تجارب اآلخرين ومن ثم 
تخلق لنفســـك أسلوبك الشعري، ودارت بيننا 
مســـاجالت ومحادثات عن الشـــعر والموهبة 

والنقد والتقييم.

ـاب القريـــب والموهـــوب  ـ ـع الشـ ـ ـي مـ ـ حديثـ
ة قالتهـــا  ـ ـ احة لنصيحـ ـ ـ رد مسـ ـ ـ فـ أ ـي  ـ ـ ن يجعل
الشـــاعرة الكبيـــرة نـــازك المالئكـــة للشـــعراء 
الشـــباب والناشـــئة، علهـــم يسترشـــدون بهـــا، 
فشـــاعرتنا تقـــول.. اقـــرأه قـــراءة المتعمـــق 
الجاد، والخطة الجيدة في الدراســـة األدبية 
أن تحـــرص علـــى أن يكـــون لـــك اطـــالع عام 
واســـع على شعر كثير من الشعراء وسيرهم، 
على أن تختار مجموعة صغيرة من البارزين 
تفرغ لدراستهم دراسة خاصة مفصلة، تبذل 
لهـــا الوقـــت والجهد فتـــرة طويلـــة، وتمنحك 
هـــذه الدراســـة الخاصة قـــدرة علـــى اإلبداع 
الشـــعري والفهم واالســـتقراء، وتشمل حتى 
الشعراء الذين لم تدرســـهم، فإذا بقصائدهم 
تشـــع المعانـــي الرائعـــة فـــي نفســـك، وســـير 

ا  ـ ـ ـذ بهـ ـ ـرة يأخـ ـ ـك آراء باهـ ـ ـم تمنحـ ـ حياتهـ
معاصروك، واحـــذر كل الحذر أن تصنع صنع 
كثيـــر مـــن الناشـــئين اليوم، فتحفـــظ األعالم 
المشـــهورة، وعناويـــن بعـــض كتبهـــم التـــي ال 
تفهمهـــا ثـــم تمأل حديثك بمـــا حفظت وكأنك 

عالم کبیر مختص.
إن هذا المســـلك ســـيقودك حتما إلى ما انقاد 
إليه أغلب هؤالء اليافعين، وهو تقلید الغرب، 
ذلك أن الشاعر الذي يفهم الشعر الغربي فهما 
حقا، يصل إلى مستوى من االستقالل بجعله 
يبـــدع إبداع الشـــاعر الغربـــي دون أن يقلده، 
أمـــا التقليد فهو دائما الدائرة التي يدور فيها 
مـــن ال يفهم، فهو يتناول المظاهر البارزة في 
الشـــعر المقلد فينقلهـــا بنصها، وذلك مفضوح 

يلمسه كل مطلع على األصل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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لقاءات جاللة الملك بسمو ولي العهد
نقرأ في اللقاءات الحكيمة والدورية لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد حفظه هللا ورعاه، بصاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه، مفاهيم عديدة في 

الحكم الرشيد، وفي الوقوف على احتياجات المواطن وأولوياته وتطلعاته.
هـــذا النهج المقدر من المواطنين، هو امتـــداد طبيعي، ورديف لحكم آل خليفة 
الكـــرام منـــذ التأســـيس األول للدولـــة، والـــذي كان ينظر وال يـــزال ألهمية فتح 
األبـــواب مع الرعيـــة ووصلهم، والحديـــث معهم، واعتماد المجالـــس واللقاءات 

المباشرة معهم، كمؤشرات أساسية لمعرفة هذه األولويات، وسبل معالجتها.
لذلـــك، يهتـــم جاللتـــه حفظـــه هللا ورعـــاه، بـــأن يلتقي بســـمو ولي العهـــد رئيس 
الوزراء حفظه هللا بشكل دوري، وإطالع الرأي العام بعدها على مخرجات هذه 

االجتماعات المهمة جًدا، وما أفضت إليه، وما سيتحقق منها للناس والبلد.
هذا النشـــاط الـــدؤوب والنبيـــل، يعكس وفاء الحاكـــم لرعيتـــه، واعتبارهم في 
صلب االهتمامات وأجندات الدولة ومشاريعها وبرامجها، وبأن التحديات وإن 
تزايدت، فإنها بتوفيق هللا عز وجل، وعزيمة القيادة وإرادة المواطنين، ووفاء 
المخلصين، في الطريق للزوال، وبأن العهد الجديد قائم ومتسارع، ومعه الخير 

ورغد المعيشة، واستقرار البلد واألوضاع كلها.
فـــي أزمـــة كورونا كانت القيادة الحكيمة حاضرة بشـــجاعة وعزم منذ البدايات 
األولـــى، بحزم اقتصادية، واجتماعات مســـتمرة، وتوجيهـــات، وقرارات صعبة، 
محورهـــا الرئيـــس صحـــة النـــاس، لذلك كانـــت البحرين على موعـــد مع قصص 
النجـــاح والتعافـــي، والتي أشـــارت لها الـــدول والمنظمات األممية مـــرات عدة، 

بالتقدير والشكر واالمتنان.
نســـتذكر بمحبة وتقديـــر، حين نتابع اجتماعات جاللة الملك حفظه هللا بســـمو 
ولي العهد رئيس الوزراء حفظه هللا، بأن البحرين ماضية بخطى ثابتة لألمام، 

وأن العزيمة حاضرة بكل مواقع العمل وأخذ القرار.
وأن قنـــوات الوصـــل مـــن مجالـــس وصحـــف ومنصات إعـــالم وغيرهـــا، مفعلة 
ونشـــطة لخدمة المجتمع، بتشجيع من القيادة الحكيمة، والتي تشرك المواطن 

دوًما في بناء الدولة بكل المواقع والحقول. ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

“سألتون عنه”؟
رفـــت عليـــه، أحبته، فتقـــدم للزواج منهـــا فقبل أهلها، وبعـــد زواجها تبين  تعَّ
أن لـــه زوجـــة وأبناء فـــي بلده! وأخـــرى تزوجها بعدما تقـــدم ألهلها كخطبة 
تقليديـــة، وفي صبـــاح اليوم التالي من زفافها لم تجده بجوارها! ومنذ تلك 

اللحظة ورغم مرور سنوات، لم ُيعرف له طريق في بلده، ذهب ولم يعد!
تناقـــض غريب، عندما يتقدم رجـــل بحريني المرأة بحرينية للزواج، يطلب 
أهلهـــا الوقـــت الكافـــي للســـؤال عنه وعن أهلـــه، وقد يمتد األمر ألشـــهر، فال 
تبقـــى شـــاردة وال واردة إال وســـألوا عنهـــا لالطمئنان على مســـتقبل ابنتهم، 
هكذا هو الُعرف الذي تعودنا عليه، وهكذا يجب أن يكون، والذي ولألســـف 

ال يحدث عندما يتقدم الخليجي للزواج من البحرينية!
أحيانـــًا ألعـــن الفقـــر الـــذي قـــد يدفع البعـــض إلى قبـــول عروض الـــزواج من 
األيســـر حاالً، وأحيانًا ألقي اللوم على األهل الذين ومهما أصرت الفتاة على 
الزواج من ذاك الخليجي عليهم، وكما يتعاملون مع المتقدم البحريني البد 
أن يســـألوا عنـــه فـــي بلـــده األم، فالبعض ال يعرفـــون حتى عنوانـــه ومع من 
ســـتعيش ابنتهم! والنتيجة، حاالت طالق بعـــد فترة زواج وجيزة، وحاالت 
طلـــب خلـــع للضرر، وزوجات معلقات ال يعرفن إن كان أزواجهن ســـيعودون 
أم ال، وقضايا طالق تمتد لســـنوات طويلة، والطامة الكبرى إن ضاع األبناء 

بين هذه المشاكل في المحاكم.
حـــري بدول مجلـــس التعاون اســـتحداث نظام معلوماتـــي خليجي، يحفظ 
للنسيج األسري أمنه، فكما للدول أمن قومي، فالبد أن يكون لها أمن أسري، 
يمنـــع حـــاالت النصـــب واالحتيـــال “الزواجـــي” التي قـــد يلجأ إليهـــا البعض، 
نظـــام مركـــزي تـــدرج فيـــه كل المعلومات الشـــخصية للطرفيـــن، فباإلضافة 
إلى عمر الشـــخص، ومهنته، ومســـتواه التعليمي وعنوانه، تدرج فيه حالته 
االجتماعيـــة إن كان متزوجـــًا وعنـــده أبناء، وكم عدد زيجاتـــه وعدد أبنائه، 
وكم مرة انفصل، وأمراضه الجسمية أو حتى النفسية، وهل لديه أسبقيات 
وجرائـــم؟ وحتـــى القـــروض الملتـــزم بدفعهـــا شـــهريًا والتزاماتـــه الماليـــة.. 
معلومات قد تكون ســـهلة في التوثيـــق، ولكنها مهمة لحفظ حقوق زوجات 

حالمات بحياة أسرية سعيدة.

ياسمينة: األمن األسري ال يقل عن األمن القومي ألي بلد. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

كثيـــرة هـــي القصص والمواقـــف التي تعـــد بمثابة دروس وعبـــر، منها 
المفـــرح ومنهـــا المحزن، وجميعهـــا في نهاية األمر تضـــرب فيهم أروع 
األمثـــال، لتصبـــح قـــدوة حســـنة للبشـــرية جمعـــاء، فقد نشـــرت إحدى 
الصحـــف المحليـــة عن عائلة ســـعودية ملهمة ومتســـلحة بـــكل معاني 
اإلنســـانية، إذ قررت تبني ابنة الســـائق البنغالديشي الذي يعمل عندها 

عندما توفيت زوجته بعد أسبوع من والدتها.
الشـــك أن هـــذه القصـــة الواقعيـــة تعتبـــر أشـــبه بالخيال، فهـــذه العائلة 
الســـعودية التي تســـتحق رفـــع القبعة لها ضربـــت أروع وأصدق رواية 
فـــي الحـــب والعطف ورد الجميـــل والرحمة، حتى أنها قامت بتســـمية 
الطفلة “رحمة”، وقد شاءت الصدف أن تقوم أم سيف بإرضاعها حيث 
تزامن وقت والدتها أيضا بأشهر قليلة، وبصراحة وبالرغم من قراءتي 
الخبر في ســـاعة متأخرة من الليل، إال أنني لم أتمالك نفســـي من شدة 
فرحتـــي وتأثري بهـــذه القصة الحقيقية الملهمة التـــي قررت أن أكتب 
عنهـــا لتكـــون عبرة في اإلنســـانية التي لطالما ننادي بهـــا، فهي تعد من 
القصص االجتماعية الناجحة التي يجب أن يعطيها اإلعالم السعودي 

والعربـــي حقها، وذلك لنؤكد للعالم أن مجتمعاتنا الشـــرقية تملك قدًرا 
كبيًرا من الحب والحنان والرحمة والمعاملة الطيبة للجميع.

وفـــي اعتقـــادي الشـــخصي أننا فـــي العالـــم العربي نفتقد إلـــى اإلعالم 
اإليجابـــي، أي اإلعالم القوي المرئي والمســـموع والمقروء، ليركز على 
الجوانب اإليجابية والبحث عن قصص النجاح في مجتمعاتنا العربية 
إلعطـــاء العالـــم الصـــورة اإليجابية والصحيحـــة لشـــعوبنا والمبادرات 
اإلنســـانية، فكلنـــا يجمعنـــا ديـــن واحـــد ولغـــة واحـــدة ومصيـــر واحد. 
صدقونـــي أننـــا لو عملنا بـــروح الفريق الواحد وبصدق، شـــريطة فصل 
السياســـة عـــن الديـــن ألصبحنا أنموذجـــا يحتذى. دعونـــا نبرهن للعالم 
أن اإلســـالم هو رســـالة خير وســـالم ورحمة للبشـــرية كلها، حيث دعا 
إلـــى التراحـــم، وجعل الرحمة مـــن دالئل كمال اإليمان، فالمســـلم يلقى 
الناس وفي قلبه عطف وبر، يوسع لهم ويخفف عنهم ويواسيهم، فعن 
ابن مســـعود رضي هللا عنه، عن النبي صلى هللا عليه وســـلم قال: “لن 
تؤمنـــوا حتـــى تتراحمـــوا”، قالوا: يا رســـول هللا، كلنا رحيـــم، قال: “إنه 

ليس برحمة”.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

موقف إنساني.. عنوانه الرحمة

انســـحبت الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة مـــن أفغانســـتان بعد 20 ســـنة من 
ســـيطرتها عليهـــا، وخالل هذه المـــدة الطويلة أنفقت نحـــو 3 تريليونات من 
ا قوامه 300 ألف جندي أفغاني، وسلَّحتهم  نت جيًشا أفغانيًّ الدوالرات، وكوَّ

بأحدث أنواع األسلحة المتطورة.
لكـــن حركـــة طالبـــان التـــي كانـــت تحكـــم أفغانســـتان وأنهـــى حكمهـــا الغزو 
األميركـــي )ومعهـــا أكثـــر من 40 دولة أخرى( لم تستســـلم، بـــل ظلت تحارب 
وتقاوم الجيش األميركي وجيوش الدول المتحالفة معها في حلف شـــمال 
األطلســـي الذيـــن قتلـــوا وأصابـــوا مئـــات اآلالف من الشـــعب األفغانـــي إبان 

احتاللهم أفغانستان.
وبأعداد قليلة من مقاتلي طالبان وعتاد قليل ال يمكن أن يقارن بالترســـانة 
نـــت حركـــة طالبان من  األميركيـــة ومعهـــا ترســـانات أســـلحة 40 دولـــة، تمكَّ
االنتصار، وأرغمت أميركا وحلفاءها على االنســـحاب بعد 20 سنة، مخلِّفين 
وراءهم هزيمة ثقيلة وخســـائر اقتصادية اعتـــرف الرئيس األميركي بايدن 

بقسوتها وثقلها على االقتصاد األميركي!
وبعيـــًدا عن الشـــأن العســـكري، والتحليالت السياســـية لهـــذا الحدث، حدث 

االنسحاب األميركي والغربي من أفغانستان، والذي وصفته بعض الصحف 
الغربية واألميركية بأنه هزيمة للغرب، وربما بداية النهاية للهيمنة األميركية، 

أو على األقل توقفها عن القيام بدور شرطي العالم!
بعيًدا عن ذلك كان من الالفت للنظر أن الواليات المتحدة األميركية طوال 
20 ســـنة احتلـــت فيها أفغانســـتان لـــم تقم فيهـــا ببناء مدرســـة واحدة! ولم 
تنشئ مصنًعا واحًدا! ولم تشيد مستشفى واحدة ال في العاصمة كابول وال 

في غيرها من المدن األفغانية لعالج المرضى وتضميد الجرحى! 
بـــل حتى المطـــار األفغاني مطـــار العاصمة، والذي كانت تســـتخدمه القوات 
العسكرية األميركية وقوات الدول المتحالفة معها لم تطوره أميركا، وعلى 
مـــدى 20 عاًمـــا لم تضع فيه َلِبنـــًة واحدة مع أنها تســـتخدمه هي وحلفاؤها، 
كل مـــا أهـــم أميركا هو الترويج لنمط الحياة األميركي وســـط األفغان، دون 

مراعاة ثقافتهم وقيمهم وعاداتهم!
والســـؤال المهـــم فـــي الـــدرس األفغاني والـــذي ينبغي أن نتوقـــف عنده هو: 
مـــا الـــذي قدمتـــه الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة لبنـــاء نهضـــة حقيقية في 

أفغانستان؟!

Osailanim 
@yahoo.com

د. غسان عسيالن

طالبان واألميركان والدرس األفغاني!



ســيكون عشــاق كــرة الســلة البحرينيــة عموًمــا واألهالويــة والمناميــة 
خصوًصــا علــى موعــد مرتقــب حينمــا تقــام اليــوم )الخميــس( المبــاراة 
النهائيــة لمســابقة كأس الســوبر فــي افتتاحيــة الموســم الرياضي 2022 
-  2021 وذلــك فــي تمــام الســاعة 7 مســاًء علــى صالــة اتحــاد اللعبــة بــأم 

الحصم.

ــتحظى مدرجـــات الصالـــة بعـــودة  وسـ
غيـــاب  بعـــد  جديـــد  مـــن  ر  ـ ـ ـ ي ه ا م ج ل ا
طويـــل بســـبب جائحـــة كورونـــا، وهذا 
مـــا ســـيضفي اإلثـــارة والمتعة مـــن ِقبل 
أنصـــار األهلـــي والمنامـــة اللذيـــن مـــن 
المؤكد أنهما في قمة التلهف واالنتظار 

لحين فتح أبواب الصالة.
ويدخـــل الغريمـــان التقليديـــان موقعة 
ـال  ـ ـك بآمـ ـ ـد دون شـ ـ ـم الجديـ ـ الموسـ

وطمـــوح واســـعة، حيـــث تشـــكل هـــذه 
البطولـــة هي البوابة الحقيقية للكشـــف 
عـــن النوايـــا التنافســـية الفنيـــة لما هما 
مقبالن عليه من خالل مسابقتي دوري 
زين وكأس خليفة بن سلمان، باإلضافة 
إلـــى أن المنامـــة ســـيكون علـــى موعـــد 
للمشـــاركة فـــي البطولـــة العربيـــة فـــي 

أواخر الشهر الجاري.
ويهدف األهلي باالستمرار في التعملق 

والتألـــق المحلـــي الـــذي أحدثـــه خـــالل 
الموســـمين الماضيين وحصـــد األلقاب 
الواحـــدة تلـــو األخـــرى، ويشـــرف علـــى 
تدريب األهلي المدرب الوطني المتميز 
أحمـــد جان الذي يقود الفريق للموســـم 
الثالـــث علـــى التوالـــي، فيما الـــذي كلف 

مهمة التدريب لليوناني لينوس، يسعى 
ـر  ـ ـية عبـ ـ ـة التنافسـ ـ ـود للواجهـ ـ ألن يعـ
منصـــات التتويج التـــي افتقدها خالل 

المواسم الماضية.
ســـلة النســـر األهـــالوي تتربـــص باللقب 
الرابـــع لهـــا في مســـابقة كأس الســـوبر، 

وتعول في ذلك على النجوم الموجودة 
في صفوفها، وهم: ميثم جميل، هشام 
ســـرحان، أحمد الـــدرازي، محمد قربان، 
ـي  ـ ـرف انتونـ ـ ـين والمحتـ ـ ـاح حسـ ـ صبـ
بجانـــب الصفقـــة الناريـــة التـــي أحدثها 
مؤخًرا بالتعاقد مع النجم محمد كويد.

وفـــي المقابـــل ســـلة الزعيـــم المنامـــي 
صاحبـــة الرصيـــد األكبـــر بتحقيـــق هذا 
اللقـــب البالـــغ )7 مـــرات(، تهـــدف للقـــب 
الثامـــن معتمدة على نجومهـــا المتمثلة 
ين  ـ ـ ـد حسـ ـ ـوروز، محمـ ـ ـ ن ن  ـ ـ ـي حسـ ـ فـ
“كمبـــس”، محمـــد أميـــر، علـــي حســـين، 
أحمـــد ســـلمان، والمحتـــرف األميركـــي 
ديفـــن باإلضافـــة للعائـــد إلـــى صفـــوف 

الفريق أحمد عزيز.

كأس السوبر بين قبضة األهلي وسعي المنامة

هولندا - المكتب اإلعالمي

بتوجيهات ومتابعة من ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمد آل خليفة، يشـــارك الفريـــق الملكي للقدرة 
في بطولة العالم للناشـــئين والشـــباب التي ســـتقام 
فـــي مدينة إيرميلو بهولندا بمشـــاركة 110 فرســـان 
وفارســـات يمثلون 22 دولة من مختلف دول العالم 

لمسافة 120 كيلومترا.
وبهذه المناســـبة، أعرب ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة عن اعتزازه بمشـــاركة الفريق الملكي في 
أكبر بطوالت العالم للقدرة، التي تجســـد ما وصلت 
إليـــه رياضـــة الفروســـية البحرينيـــة فـــي المحافـــل 
الدوليـــة بفضل دعـــم ورعاية عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، واهتمام 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة أن 
رياضة القـــدرة البحرينية ســـجلت نجاحات مميزة 
في الفتـــرة الماضية والجميع يحرص على الحفاظ 
علـــى هـــذه المكاســـب التـــي تحققـــت وزيادتها عبر 
حصـــد مزيـــد من اإلنجـــازات الخارجيـــة في خطوة 
لمواصلة إبراز اســـم المملكة فـــي الجانب الرياضي 
العالمـــي، مبيًنـــا ســـموه أن الفريق الملكي سيســـعى 

دائًما؛ لمواصلة تحقيق مكاسب جديدة.
وتمنى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة كل 
التوفيـــق والنجـــاح للفريق الملكـــي وتحقيق جميع 
األهـــداف المرجـــوة مـــن البطولـــة ومكاســـبها، مبيًنا 
ســـموه أن الفريق قادر على تحقيـــق أفضل النتائج 

في ظل القدرات العالية التي يمتلكها الفرسان.

الفريق الملكي يخطف األضواء في االفتتاح

وخطـــف الفريق الملكي األنظار فـــي حفل االفتتاح 
الرســـمي للبطولـــة الذي جرى في القريـــة، إذ ارتدى 
الفريق الزي العربي الذي كان محط األنظار وحظى 

بتحية كبيرة أثناء دخول المنتخبات المشاركة.
وتـــم دخـــول المنتخبـــات المشـــاركة علـــى عربـــات 
الجيـــاد، إذ مثل الفريق الملكي مدير الفريق الملكي 
رئيـــس البعثـــة خالـــد أحمـــد حســـن، وصـــواًل إلـــى 
الفرسان داخل قاعة حفل االفتتاح والتقاط الصور 

التذكارية.
وشـــهد حفـــل االفتتـــاح فقرات عـــدة منهـــا عروض 
للخيل عبـــر العربات ودخول المنتخبات المشـــاركة 
وعرض أفالم وثائقية عن بطوالت العالم الســـابقة، 
إضافة إلى تعريف كامل عن قرية البطولة وكلمات 
مـــن االتحـــاد الدولـــي للفروســـية واللجنـــة المنظمة 

للبطولة متمثلة باالتحاد الهولندي للفروسية.

فرسان الفريق الملكي

وسيشـــارك الفريـــق الملكي للقـــدرة بـ 5 فرســـان، وهم: 
الفـــارس عيســـى حميـــد العنـــزي علـــى الجـــواد أس أم 
مونـــت شـــيك، الفـــارس حمـــد هـــالل الخاطـــري علـــى 
الجواد ســـزاكور، الفارس ســـلطان عبدالعزيز الرميحي 
على الجواد أزاهر ديز جاســـيس، الفارس أحمد صالح 
النعيمـــي على الجـــواد ديـــان دي كيردافيـــد، والفارس 

محمد خالد الرويعي على الجواد فالينسيانا الرزاك.

اجتياز الفحص البيطري

واجتاز الفريق الملكي الفحص البيطري الذي جرى 
أمـــس فـــي قريـــة البطولـــة، حيـــث اجتـــازت الجياد 
الفحوصـــات الطبية وتـــم ترقيمها وتوزيـــع األرقام 

على الفرسان.

مراحل للسباق

وســـيقام الســـباق لمســـافة 120 كم علـــى 4 مراحل، 
المرحلـــة األولـــى اللـــون البرتقالـــي لمســـافة 38 كم، 
المرحلـــة الثانيـــة اللـــون األبيـــض لمســـافة 23 كـــم، 
المرحلـــة الثالثـــة اللـــون األحمـــر لمســـافة 28 كـــم، 

المرحلة الرابعة اللون األصفر لمسافة 31 كم.

الطاقم الفني: جهوزية الفرسان والجياد

وأعـــرب عدد مـــن الطاقم الفني للفريـــق الملكي عن 
شـــكرهم وتقديرهم إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة على دعم سموه المتواصل.
وأكـــد جعفر ميرزا أن الفريق يحظى بدعم ومتابعة 
مســـتمرة من سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
فـــي البطولـــة، إذ يعد هـــذا الدعم والمتابعة مكســـًبا 

للفرســـان الذين ســـيحصلون على دفعـــة على دفعة 
معنوية، مشيًرا إلى أن المنافسة لن تكون سهلة في 

جميع المراحل، متمنًيا للفريق التوفيق والنجاح.
وقـــال رائـــد محمـــود “إن الفريـــق وصـــل إلـــى كامل 
جهوزيتـــه؛ مـــن أجـــل المنافســـة القويـــة والســـعي 
لتحقيق أفضل النتائج في البطولة، مبيًنا أن الفترة 
الماضيـــة شـــهدت خططا فنية ســـيدخل بها الفريق 
البطولة وســـيطبق تعليمات ســـمو الشـــيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة بأفضل طريقة”.
أما عبدالرحمن الســـعد، فأشـــار إلى أن الفريق ســـار 
علـــى الخطـــة الفنيـــة التـــي تـــم وضعها فـــي الفترة 
الماضيـــة من خالل التدريبات المكثفة للفريق، وأن 
البطولـــة لن تكون ســـهلة، لكن الثقـــة كبيرة بقدرات 

الفرسان في تقديم أفضل المستويات.

الفرسان: جاهزون للمنافسة                
القوية في ظل دعم ناصر بن حمد

أكـــد فرســـان الفريـــق الملكـــي للقـــدرة جهوزيتهـــم 
الكاملـــة لخوض بطولة العالم للناشـــئين والشـــباب، 
مشـــيدين بدعـــم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة وحرص ســـموه على تقديم كامل الدعم لهم 

لتمثيل المملكة في المحفل العالمي.
وأوضـــح الفـــارس أحمـــد النعيمـــي أنـــه علـــى أتـــم 
االســـتعداد للبطولة مـــن جميع النواحـــي بعد ختام 
التدريبـــات وفـــق توجيهات ســـمو الشـــيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة.
وأضـــاف “أشـــعر بالفخـــر واالمتنـــان أن أكون ضمن 
الفرســـان المشـــاركين في بطولـــة العالـــم، حيث إن 
هذه مشـــاركتي األولى فـــي بطوالت العالم، كما أنها 
تعتبر كمسؤولية كبيرة ونتسلح بدعم سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، وأطمـــح إلـــى تحقيـــق 

أفضل النتائج ورفع علم مملكة البحرين”.
وقال الفارس حمد الخاطري “على أهبة االســـتعداد 
لتمثيل المملكة في المحفل العالمي، وتم التحضير 
لهـــذه البطولـــة منذ عدة أشـــهر، وأفتخـــر باختياري 
لتمثيل الفريق الملكي في البطولة، وســـوف أشارك 
علـــى الحصـــان نفســـه الـــذي حصـــدت عليـــه المركز 
األول فـــي بطولـــة بولندا والذي أعطاني مؤشـــرات 

طيبة”.
وتابـــع “نتســـلح بتوجيهـــات ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة وســـمو الشـــيخة نورة بنت حمد آل 

خليفة، وسنكون عند حسن الظن بإذن هللا”.
أمـــا الفـــارس ســـلطان الرميحي فقـــال “نحـــن لدينا 
ـات العاليـــة لتحقيـــق النتائـــج اإليجابيـــة،  ـ اإلمكانـ
واختيـــاري لتمثيـــل الفريـــق يعد فخًرا لـــي وأود أن 
أشـــكر ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة على 

هذه الفرصة والثقة وأشكر جميع الطاقم الفني”.
وأوضح الفارس عيســـى العنزي “تـــم التجهيز لهذه 
البطولـــة منـــذ فتـــرة طويلـــة، ووصلنـــا إلـــى كامـــل 
الجهوزيـــة بعـــد التدريبـــات المكثفـــة، ولقد اكتســـبا 
البعـــض مـــن الخبـــرات المتنوعـــة وطورنـــا لياقتنـــا 
البدنية والفنية، وأنا فخور ومتحفز جًدا بأن أشارك 

مع الفريق في بطولة العالم”.
وعبـــر الفـــارس محمـــد الرويعي عن ســـعادته؛ كونه 
أحـــد أفـــراد الفريـــق الملكـــي فـــي هـــذه المشـــاركة، 
متطلًعـــا أن يحقـــق الفريق أفضـــل النتائج وتحقيق 
مكاســـب البطولـــة المتعـــددة في ظل الدعـــم الكبير 
من ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وأوضح 
أنـــه ســـيبذل قصـــارى جهـــده للســـير وفـــق الخطـــة 
الفنيـــة التي وضعها الجهاز الفنـــي؛ لتحقيق النتائج 

اإليجابية.

الملكي ــق  ــري ــف ال ــي  ــاس ــم خ ــة  ــارك ــش ــم ب كـــم   120 لــمــســافــة  نــطــاقــة  ال ا م  و ـــ ي ـــ ل ا

ناصر بن حمد: ثقتنا كبيرة بفرسان الفريق الملكي للقدرة في بطولة العالم بهولندا
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علي مجيد
شرارة الموسم 

السالوي تنطلق 
اليوم بنهائي 

الغريمين

سمو الشيخ ناصر بن حمد الفريق الملكي يخطف األضواء في االفتتاح

جانب من الفحص البيطري

رائد محمودجعفر ميرزاعبدالرحمن السعد



الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

حفز النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة العبي المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة؛ من أجل المشاركة المشرفة 
في منافســات بطولة كأس العالم لفنون القتال المختلطة، التي ينظمها االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة 

)IMMAF(في الفترة 8 - 11 سبتمبر الجاري بالعاصمة التشيكية “براغ”. 

وحـــــث ســـمـــوه أفـــــــراد الــمــنــتــخــب 
األداء  ومواصلة  الجهد  بــذل  على 
الــمــشــرف فــي هــذه الــمــشــاركــة؛ من 
أجــل االســتــمــرار فــي تحقيق مزيد 
ــع عــلــم مملكة  مــن اإلنـــجـــازات ورفـ
الرياضي  التجمع  البحرين في هذا 
مع  الهاتفي  االتصال  عبر  العالمي، 
الــبــحــريــنــي لفنون  رئــيــس االتــحــاد 
القتال المختلطة محمد علي قمبر. 
حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  سمو  وأكـــد 

الهاتفي  االتصال  خــال  خليفة  آل 
ميداليات   4 تفصله  المنتخب  أن 
للوصول إلى الميدالية 100، مضيفا 
العبي  فــي  كبيرة  ثقته  أن  ســمــوه 
المشرفة  الصورة  لتقديم  المنتخب 
البحرينية  المختلطة  القتال  لفنون 
في هذه البطولة؛ من أجل الوصول 
الذهب،  ومعانقة  التتويج  لمنصات 
متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح 

للمنتخب في هذه البطولة. 

ــلـــقـــت مـــشـــاركـــة الــمــنــتــخــب  وانـــطـ
المختلطة  القتال  لفنون  الوطني 
ــأس الــعــالــم لــفــنــون  ــة كــ ــي بــطــول فـ
 5 مشاركة  عبر  المختلطة  القتال 
في  منهم   16,4 دور  فــي  العــبــيــن 
ــم: مــحــمــد الــغــول  ــار، وهــ ــكــب فــئــة ال
وشاميل جيمباتوف في وزن 70.3 
كــيــلــوغــرام، نــايــف فــكــري فــي وزن 
في  سيار  يوسف  كيلوغرام،   77.1
والــاعــب  كــيــلــوغــرام،   83.9 وزن 

 70.3 وزن  في  جيمبات محمدوف 
كيلوغرام بفئة الشباب.

“بــــــراغ” ــي  ــ ف الـــعـــالـــم  كـــــأس  ــي  ــ ف  ”MMA“ أحـــمـــر  مـــشـــاركـــة  ـــاق  ــطـ ــ ان

خالد بن حمد يحفز العبي منتخب فنون القتال المختلطة
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ــراهــيــم بــرئــاســة  فـــاز عــبــدالــمــجــيــد إب
انتخابية  لــــدورة  جــمــرة  بــنــي  ــــادي  ن
أغلق  بعدما   2024  -  2021 جــديــدة 
الرئاسة وعدم  لمنصب  الترشح  باب 
بالتزكية  ليفوز  له  منافس  أي  تقدم 
مجلس  رئــاســة  بمنصب  ويــحــتــفــظ 

اإلدارة.
اإلدارة  مــجــلــس  عــضــويــة  وشـــهـــدت 
دخول الكثير من المترشحين والذين 
يتنافسون  مترشحا   14 عددهم  بلغ 

على 8 مقاعد بمجلس اإلدارة.
وتـــــــــــضـــــــــــم قــــــائــــــمــــــة 

الـــمـــتـــرشـــحـــيـــن كــا 
محمد  ــك  مــال مـــن 
ــرة،  ــســ ــغــ ــ ــي ال ــ ــل عــ
ــدي  ــ ــه صــــــالــــــح مــ

طارش، زيد محمد 
حسين  أحمد  جعفر، 

طارش،  عبدهللا  عبدالواحد  عمران، 
إبراهيم رجب نصيف، عباس محمد 
إبراهيم،  سليمان  إبــراهــيــم  حسين، 
كاظم  محمود  فتيل،  عبدهللا  حسن 
يعقوب،  يــوســف  حسين  ــمــتــروك،  ال
جعفر  محمد  الكليتي،  جعفر  علي 

محمد، حسين جعفر فتيل.
ــتــم اســتــكــمــال  الـــمـــؤمـــل أن ي ومــــن 
جميع اإلجراءات اإلدارية والتدقيق 
قبل  مــن  المرشحين  أســمــاء  على 
الهيئة العامة للرياضة؛ تمهيدا 
ــد انـــعـــقـــاد  ــوعــ لـــتـــحـــديـــد مــ
الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
وإجــــراء االنــتــخــابــات 
ــنـــادي بــنــي جــمــرة  لـ
والــــتــــي ســتــشــهــد 
مـــنـــافـــســـة كــبــيــرة 

على العضوية.

ــرســمــي  ــدم اإلعـــــــان ال ــ ــم عـ ــ عـــلـــى رغـ
بــاربــار حيال  نـــادي  ِقــبــل  مــن  للتجديد 
أن  إال  ــادر،  ــ ــق ــ ــدال ــ ــب عــ جــعــفــر  الـــقـــائـــد 
مع  الاعب  باستمرار  تفيد  المؤشرات 
 2022 الــريــاضــي  الموسم  فــي  الفريق 
“الــبــاد  معلومات  وبحسب   .2021  -
ســبــورت” فــإن جعفر عــبــدالــقــادر غاب 
والتحضير  اإلعـــداد  مرحلة  بداية  عن 
لفريق باربار بقيادة المدرب حسن مدن 
ظهر  أنــه  إال  النشيط،  حسن  ومعاونه 

فــي الــفــتــرة األخــيــرة مــن خال 
التدريبية  الحصص  بعض 

المباراتين  في  وأيًضا 
التي  التجريبيتين 
لعبها “البنسفج” أمام 
سماهيج وأيًضا أمام 

الــقــادســيــة الــكــويــتــي 
قبل أيام قليلة.

واســـتـــمـــرار  ــقـــاء  بـ أن  شــــك،  ودون 
عبدالقادر مع باربار لهو مطلب القرية 
بــأكــمــلــهــا ولــيــســت مـــحـــصـــورة على 
جماهير النادي فقط؛ لما لهما من ثقل 
تفيد  وخــبــرات  وإمكانات  كبير  فني 
إليه  تصبو  فيما  وتــســاهــم  الــفــريــق، 
الحقيقية  المنافسة  بتحقيق  اإلدارة 
خصوًصا  المحلية،  باأللقاب  والظفر 
أنها عمدت إلحداث بعض التعزيزات 
ــتــعــاقــد مع  ــة مــثــل ال ــقــوي الــفــنــيــة ال
الحارس تيسير محسن، فيصل 
للمجموعة  باإلضافة  محمد، 
محمود  أمثال  المتواجدة 
ــادر، مــحــمــد  ــ ــقـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
الـــــمـــــقـــــابـــــي، حــســن 
ــل  ــاضـ الـــــنـــــاصـــــر، فـ
ــي، جــعــفــر  ــ ــاب ــ ــق ــ ــم ــ ال

عباس وأسماء أخرى.

عبدالمجيد يفوز برئاسة بني جمرة القائد جعفر عبدالقادر مستمر مع باربار

اللجنة اإلعالمية

بن  عيسى  بــن  صالح  والــريــاضــة  الشباب  لــشــؤون  الملك  جالة  مستشار  استقبل 
هندي المناعي، رئيس مجلس هيئة اآلباء والمعلمين في مدرسة عبدالرحمن كانو 
الدولية فيصل حميد الما، الذي قدم له نسخة من كتاب “مدخل إلى البحث العلمي 
الملك  أعرب مستشار جالة  اللقاء  والرياضة”.  وخال  البدنية  التربية  علوم  في 
لشؤون الشباب والرياضة تقديره للما على هذا اإلهداء المتميز، مشيدا بما تضمنه 
الكتاب من معلومات مهمة عن مناهج البحث العلمي ومراحله وأهميته، مؤكدا أن 
لجميع  مهما  مرجعا  وسيمثل  العربية  للمكتبة  نوعية  إضافة  سيشكل  الكتاب  هذا 
الباحثين.  من جهته، عّبر الما عن خالص شكره وتقديره لمستشار جالة الملك 
لشؤون الشباب والرياضة على دعمه وتشجيعه للكتاب والباحثين البحرينيين، ما 

يعد بمثابة دافع لتقديم مزيد من المؤلفات.

بن هندي يستقبل فيصل المال
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قــام النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة أمس )األربعاء( الموافق 8 ســبتمبر الجاري، بزيارة إلى نادي مدينة 
عيســى الثقافــي والرياضــي ونادي الخالديــة الثقافي والرياضــي، والتي تأتي 
ضمــن سلســلة زيارات ســموه لألنديــة الوطنية، ضمــن سياســة التواصل التي 
انتهجهــا ســموه مــع مختلف الجهــات الرياضية، في إطار اهتمام ســموه بدعم 
ومســاندة تلــك الجهــات؛ من أجــل تنفيذ الخطــط والبرامج، التــي تتوافق مع 
سياسات الهيئة العامة للرياضة، واإلسهام بارتقاء الحركة الرياضية بالمملكة.

رئيس  الزيارة،  خال  سموه  والتقى 
ــادي مــديــنــة عــيــســى أحــمــد جاسم  ــ ن
ــيــس نـــادي الــخــالــديــة  الــعــكــبــري، ورئ
أعضاء  من  وعــددا  جناحي  محمود 
الناديين، وذلك بحضور نائب رئيس 
الشيخ  سمو  للرياضة  العامة  الهيئة 
سلمان بن محمد آل خليفة، والرئيس 
للرياضة  الــعــامــة  للهيئة  الــتــنــفــيــذي 

عبدالرحمن عسكر.
حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  سمو  وأشـــاد 
آل خليفة بجهود الناديين من خال 
الشباب  واحتضان  الفعاليات  إقامة 
ــرق الــريــاضــيــة  ــفـ ــي الـ ــبــحــريــنــي فـ ال

والــمــشــاركــة فــي الــمــســابــقــات، على 
في  مشاركتهما  يسهم  الــذي  الشكل 

النهوض بالرياضة البحرينية.
واستمع سموه إلى إيجاز من رئيسي 
المستقبلية  الخطط  بشأن  الناديين، 
التي يسعى الناديين لتنفيذها خال 
استمرار  لضمان  المقبلة؛  المرحلة 
ــوادر  ــكـ ــر الـ الـــجـــهـــود؛ بـــهـــدف تــطــوي
اإلدارية والفنية ورفع مستوى الفرق 
في  الــمــواصــلــة  لضمان  ومنتسبيها؛ 
وتقدم  بناء  في  الحقيقية  المشاركة 

القطاع الرياضي.
ــن حمد  وقــــال ســمــو الــشــيــخ خــالــد ب

آل خــلــيــفــة “نــســعــى لــتــعــزيــز جــســور 
الوطنية، من  األنــديــة  مــع  الــتــواصــل 
خــــال الــســيــاســة الــتــي انــتــهــجــنــاهــا 
لاستمرار في دعم األندية ونهوض 
بها ورفع مستوى وكفاءة منتسبيها، 
وتأكيد الدور المحوري الذي تضطلع 
بــه األنــديــة فــي الــريــاضــة، مــن خال 

مساهمتها الكبيرة في بناء شخصية 
وتعزيز  قــدراتــه  وتنمية  الــريــاضــي 
وتهيئته  ــفـــوز،  والـ الــتــنــافــس  ثــقــافــة 
وتمثيل  بــالــمــســابــقــات،  لــلــمــشــاركــة 
ــات الـــوطـــنـــيـــة بـــالـــصـــورة  ــتــخــب ــمــن ال

المشرفة لتحقيق النتائج المتميزة”.
من جانبهما، عبر رئيس نادي مدينة 

ــاســـم الــعــكــبــري،  ــد جـ ــمـ عــيــســى أحـ
ــديــة مــحــمــود  ــخــال ــادي ال ــ ــيـــس نـ ورئـ
جناحي، عن سعادتهما بالزيارة التي 
قـــام بــهــا ســمــوه لــلــنــاديــيــن، مــقــدرّيــن 
سموه  يبذلها  التي  المميزة  الجهود 
الرياضة  وارتقاء  تطوير  خدمة  في 
الزيارة  هــذه  أن  مؤكدّين  بالمملكة، 

على  العمل  واضــح  وبشكل  ستدعم 
التي  والــبــرامــج  الخطط  كــل  تنفيذ 
اإلداريــة  الجوانب  تطوير  من شأنها 
التي  بــالــصــورة  بالناديين،  والفنية 
لتحقيق  الجهود  لمضاعفة  تدفعهما 
ــار  ــ ــن شـــأنـــه رفـــعـــة وازدهــ ــا مـ ــل مـ كـ

الرياضة البحرينية.

سموه خالل زيارته لنادي مدينة عيسى

”MMA“ اتصال سموه بالعبي

سمو الشيخ خالد بن حمد 

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بـن حمد يـزور ناديـي مدينـة عيسـى والخالـديـة
ــة ــدي ــاء بــمــســتــوى األن ــق ــارت ــجــهــود ل ــم ال ــ ــل ودع ــواص ــت ــور ال ــس ــوه: لــتــعــزيــز ج ــم س

حسن عليعلي مجيد



يعقد الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي جلسات 
مكثفــة؛ لوضع الرتــوش النهائية للجزء الســادس من 
مسلســل “الكبيــر أوي”، وتمــت مراجعــة وتعديــات 
الســيناريو وإضافة بعض التفاصيل، ويتم حاليا ترشيح 

المشاركين بالعمل، وتردد أنه تم ترشيح الفنانة السمراء 
أســماء أبو اليزيد بدال من دنيا ســمير غانم، كما تم االتصال 

بباقي طاقم العمل في األجزاء الخمسة؛ للتأكد من مشاركتهم أو ترشيح بدالء 
بحسب األنباء الكويتية.

نشــرت اإلعامية الكويتية مي العيدان صورة عبر حســابها 
الخــاص على موقــع التواصــل االجتماعي، جمعــت بينها 
وبين الممثلين الكويتيين شــهاب جوهر وإلهام الفضالة، 
وكشــفت بالتعليــق عن عمل مســرحي جديد يســتعد له 

الممثــان مع نخبــة من الممثليــن، وكتبــت: “خبر حصر: 
تستعد الفنانة إلهام الفضالة وشهاب جوهر لتقديم مسرحية 

مــن باكورة إنتاج شــركة إنتاجهــم الجديدة يتم عرضها قريبا بالســعودية وســوف 
يتصدون لبطولتها مع نخبة من الفنانين”.

طرح المطرب ديــاب أحدث أغانيه “يا ســاتر” عبر موقع 
الفيديوهــات “يوتيــوب” في أول تعاون لــه مع المنتج 

وليد منصور بعد تعاقدهم. 
وأغنيــة “يا ســاتر” من كلمات وألحان عزيز الشــافعي 

وتوزيع وســام عبدالمنعــم وإنتاج شــركة تالنت بيتس 
للمنتج وليد منصور.

وكان دياب قد تعاقد أخيرا مع المنتج وليد منصور لمدة عامين إنتاج وإشراف 
عام على أعماله يشمل الظهور في البرامج واإلعانات والكليبات واأللبومات.

دياب يطرح أغنية “يا ساتر”عمل مسرحي بين شهاب والفضالةعودة “الكبير أوي”
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خاص

أفادت وسائل 
إعالم أن النجمة  

مريم أوزرلي  لديها 
النية بالعودة مجددا 

للتمثيل، إذ تركت 
أطفالها في ألمانيا 

وجاءت إلى 
اسطنبول؛ من 

أجل عقد 
اجتماعات 

مع الجهات 
التي عرضت 
عليها أعماال 

تمثيلية.

tariq_albahhar

أسرار المسلسل الجماهيري “البروفيسور” على “نتفليكس”
كشـــفت شـــبكة “نتفليكـــس” عـــن حقائق 
بالمسلســـل  خاصـــة  مثيـــرة  جديـــدة 
الجماهيري “البروفيســـور” والذي يعرض 
بنجاح اآلن، حيـــث كانت البدلة الحمراء 
موجـــودة منـــذ البدايـــة، ومنـــذ النســـخة 

األولى من السيناريو.
وفـــي هذا الصدد، قـــال أليكس بنا، مبدع 
مسلســـل البروفيســـور: “دائًما مـــا نبحث 
عـــن األيقونـــات؛ لذلـــك يجـــب أن تصنـــع 
لنفسك شعاًرا مميًزا بشكل ما، وأن تكون 

لك هويتك وبصمتك الخاصة”.
األلـــوان  تقليـــل  قـــرار  اتخـــاذ  تـــم  وقـــد 
المسلســـل  خـــالل  األخـــرى  األساســـية 
إلبـــراز اللون األحمر، وهنـــا يعلق المخرج 
جيســـوس كيلمونيـــر: ولهـــذا كان قرارنـــا 
بأن يرتدي جميع السارقين والرهائن زًيا 
موحـــًدا، لتصبح البدلـــة الحمراء العالمة 

البصرية األبرز للمسلسل“. 
وخـــالل المواســـم الخمســـة كاملـــًة، تـــم 
اســـتخدام أكثـــر مـــن ٦٠٠ بدلـــة حمـــراء، 
وعلـــى الرغـــم مـــن تشـــابهها، فـــإن أزياء 
تكـــون  مـــا  أبعـــد  البروفيســـور  مسلســـل 
 Carlos Diez يقـــول  الملـــل، وهنـــا  عـــن 
المســـؤول عـــن تصميم أزياء المسلســـل: 
البروفيســـور  مسلســـل  أزيـــاء  “تصميـــم 
تجربـــة غنيـــة بحـــق؛ ألن كل شـــخصية 

تختلـــف عـــن األخـــرى، لقـــد كان العمـــل 
علـــى مالبس جميع الشـــخصيات بالبدلة 
الحمـــراء المميـــزة تحدًيـــا كبيـــًرا ســـواء 

بشكل فردي وأيًضا بشكل جماعي“. 
تدور أحـــداث المسلســـل حـــول العصابة 
المحتجـــزة داخـــل بنـــك إســـباني ألكثـــر 
مـــن ١٠٠ ســـاعة تمكنـــوا فيهـــا مـــن إنقاذ 
لشـــبونة، ولكـــن أكثـــر اللحظـــات الصعبة 
تصيبهـــم بعد خســـارة أحدهـــم، حيث تم 
القبض على البروفيسور من قبل “سيرا”، 
وألول مـــرة يصبح البروفســـيور ليســـت 
لديـــه خطة هـــروب، وبينما يبـــدو الوضع 
وكأنـــه ال يمكـــن أن يـــزداد ســـوًءا، يأتـــي 
عدو إلى الســـاحة أكثـــر قوة مما واجهوه 
أبـــًدا مـــن قبل، وهـــو الجيش، فهـــو نهاية 
أعظم عملية ســـطو فـــي التاريخ تقترب، 
ومـــا بدأ كســـرقة ســـوف ينتهـــي كحرب. 

وعـــن الحقائـــق اإلضافيـــة التي كشـــفت 
عنها شـــبكة “نتفليكس” عـــن العمل، فهي 

كاآلتي:

 -

علـــى مـــر الســـنوات، تـــم التصويـــر فـــي 
٣٠٠ موقع فـــي 7 دول حول العالم، وتم 
التصويـــر في إســـبانيا، تايلنـــد، الدنمارك، 
والمملكـــة  إيطاليـــا،  البرتغـــال،  بنمـــا، 
المتحدة، حيث تم تصوير المشاهد التي 

أظهرت إغراق خزانة بنك إسبانيا
ذهبيـــة  ســـبيكة   ٦٠٠٠ إنتـــاج  تـــم   -
لالســـتخدام كإكسســـوار للمسلسل، بينما 
تمـــت طباعة مليون عملة ورقية فئة ٥٠ 

يورو إلسقاطها فوق شوارع مدريد.
شـــهدت  حلقـــة،    ٤١ الــــ  مـــدار  علـــى   -
عمليات الســـطو لجمـــع الثـــروات العديد 
مـــن الصراعات باســـتخدام 275 ســـالحا 
مختلفا. هذه األســـلحة يضاف إليها ١٥٠ 
قطعـــة مـــن الذخيـــرة التـــي يحتفـــظ بها 
Gandia بخزانـــة أســـلحته الخاصـــة في 

بنك إسبانيا.

على ما يبدو أن النجم الوسيم إنريكي  «
إغليسياس مستعد لفصل جديد من حياته، 

فقد كشف المغني اإلسباني البالغ من العمر 
46 عاما لموقع etonline مؤخرا أن ألبومه 

القادم، والذي يحمل عنوان “Final”، قد 
يكون األخير في مسيرته، وشارك إغليسياس 

األخبار مؤخرا خال ”س وج” مع النجم 
الاتيني ريكي مارتن وسيباستيان ياترا أثناء 

الترويج لجولتهما.

وأكد النجم عبر فيديو تم بثه على  «
“Instagram” الخاص به “إنه ليس شيئا كنت 
أفكر فيه خال األشهر القليلة الماضية، بل إنه 
شيء كنت أفكر فيه على مدى السنوات القليلة 
الماضية”. وأضاف للموقع: ”أنا في تلك اللحظة 

من حياتي، ذلك الفصل في حياتي، حيث أعتقد أنه 
الوقت المناسب لابتعاد نسبيا، وأنا أفكر في هذا 

منذ العام 2015“.

وأضاف إغليسياس أنه “لن يتوقف أبدا عن تقديم  «
الموسيقى“، وقال ”لن أتوقف أبدا عن كتابة األغاني؛ 

ألنني أحب كتابة األغاني وسأفعل ذلك بطريقة 
مختلفة”، وتابع ”وهذا يعني، ليس بالضرورة أن تكون 
في البومات غنائية مثا، إنه مشروع بالنسبة لي مهم 

جدا لاستمرار في هذا العالم”.

األمـــل  مهرجـــان  إدارة  اختـــارت 
الســـينمائي الدولي في دورته األولى 
المقرر إقامتها في الفترة من 10 إلى 
13 ســـبتمبر الجـــاري برئاســـة الفنـــان 
اللبنانـــي فـــادي اللونـــد مجموعة من 
األفـــالم المميـــزة لـــم يتســـن إدراجها 
ضمـــن مســـابقاته الرســـمية لعرضهـــا 
خارج التســـابق، تلك األفالم تتمحور 
حـــول قضايا ذوي القـــدرات الخاصة 
وتســـلط الضـــوء علـــى واحـــدة مـــن 
اإلعاقـــات وكيفيـــة التعامل الصحيح 

معها. 
وتشـــارك البحريـــن ضمـــن المهرجـــان 

عبـــر فيلـــم “جلبـــاب” للمخـــرج جـــان 
البلوشـــي، ويتناول رجل أصم محب 
للحيـــاة والنـــاس وابنتـــه التـــي تروي 
قصتـــه طـــوال األحـــداث، مـــن خالل 
تنكره في جلباب إحدى الشخصيات 
الكرتونية مما يجعله مقصدا للجميع 
في توثيـــق اللحظة بالصور، ويعطيه 
مســـاحة لمعرفـــة النـــاس عـــن قـــرب 

بعيدا عن إعاقته.
العمانـــي  للمخـــرج  “الهـــدف”  وفيلـــم 
محمد علي ويتناول قصة نجاح أحد 
الالعبين فاقدي البصر ودأبه لتحقيق 
حلمـــه، و ”إنـــاس” للمخـــرج الجزائري 
جميل باشـــا وتدور قصته حول فتاة 
تعاني من إعاقة حركية وتدرس في 

مدرســـة ابتدائية يتم تهميشها فيها، 
حتـــى تجـــد مـــن يقـــف إلـــى جوارها 
ويجعلها فاعلـــة كغيرها، وأيضا فيلم 
“ثـــري صـــم” للمخـــرج اللبنانـــي أحمد 
زراكت يتناول استغالل شاب ألخته 
العمياء في التقرب ألحد األشخاص. 
كذلـــك يعـــرض الفيلـــم التونســـي “6 
و19 دقيقـــة” للمخرجـــة بثينـــة ألولـــو 
ويـــدور حـــول االكتئـــاب الـــذي يظلل 
عائلـــة فقد أحد أفرادهـــا القدرة على 
يتعـــرض  حـــادث  نتيجـــة  الحركـــة 
لمســـاعدته،  طبيـــب  ويتدخـــل  لـــه، 
فتنكشف الكثير من األسرار، والفيلم 
الســـوري “فوتوجراف” للمخرج مهند 
كلثـــوم ويطـــرح مـــن خاللـــه ويـــالت 

الحـــرب التـــي تعرض لها الســـوريون، 
دوره  أن  إال  بصـــره،  بعضهـــم  وفقـــد 
تجاه عائلته تدفعه لعدم االستســـالم 
للواقـــع. أمـــا الفيلـــم المصـــري “عابد” 
للمخرج مدحت عبدهللا، فحول رجل 
تعرض للتنمر المستمر طوال حياته، 
مما دفعه إلى عدم تقبل نفسه وتقبل 
عيوبـــه، حتـــى أدرك أنـــه ليـــس معيبا 
والعيـــب الحقيقي لـــدى من يتنمرون 
عليه، والفيلم اإليراني “قصة حياتي” 
للمخرج حســـين هوميونفار، فيتعلق 
موضوعهـــا بمهدي، المحـــارب القديم 
الـــذي ال تـــؤدي إعاقته إلـــى منعه من 

التتويج بطالً آسيوًيا. 

عبـــرت الفنانـــة حنـــان رضـــا عـــن 
سعادتها باالحتفال بعيد ميالدها 
األصدقـــاء  فاجأهـــا  إذ   ،30 الــــ 
باالحتفـــال بتلـــك المناســـبة مـــن 
الحلـــوى،  قطـــع  إحضـــار  خـــالل 
التـــي حملـــت  الشـــموع  وعليهـــا 
الرقـــم 30 لتظهـــر، وهـــي ُتطفئها 

وسط أجواء من البهجة.
فيديـــو  مقطـــع  رضـــا  ونشـــرت 
فـــي  حســـابها  عبـــر  االحتفـــال 
أنهـــا  فيـــه  معلنـــة  “انســـتغرام”، 
أصبحت ثالثينية بشكل رسمي، 
معبـــرة عـــن ســـعادتها بانتمائهـــا 

ألصحاب برج العذراء.

أســـماء  رضـــا  حنـــان  وذكـــرت 
الصديقـــات الالتي احتفلن معها، 
وتفاعـــل رواد مواقـــع التواصـــل 
االجتماعـــي معهـــا، إذ قـــّدم لهـــا 
الجمهور التهنئة بتلك المناســـبة 
وكذلك بعض المشـــاهير ونجوم 

الفن.

مشــاركة الفيلم البحريني “جلبــاب” للمخرج المبدع جان البلوشــي في التظاهرة

“قسم خارج المنافسة” عن ذوي القدرات الخاصة في األمل السينمائي

أصدقاء الفنانة حنان رضا يفاجئونها باالحتفال بعيد ميالدها

أحـــدث إنتاجات OSN األصلية، برنامج حل األلغاز “الشـــيفرة” على 
.OSN Streaming تطبيق

يســـتضيف “الشـــيفرة” ثنائيـــات مـــن أبـــرز مشـــاهير النجـــوم الذيـــن 
يتنافســـون للخـــروج من غرف تحفـــل بالمغامـــرات ومحاولتهم فك 
الشـــيفرة. وسيتم خالل البرنامج، المؤلف من ست حلقات، ويشارك 
فيه 24 نجًما من المشـــاهير، تحديد مهـــام الخروج من غرف األلغاز 
لـــكل ثنائي مـــن النجـــوم، الذيـــن ســـيواجهون تحديات اســـتثنائية، 
وســـيضطرون لحـــل األلغاز، وهو ما ســـيضعهم أمـــام اختبار حقيقي 

لشجاعتهم وحسن تخطيطهم ومهاراتهم اإلبداعية. 
ومـــن بيـــن المشـــاركين فـــي البرنامـــج النجـــم الفلســـطيني محمـــد 
عســـاف وخبيرة التجميل اللبنانية المميـــزة ومقدمة البرامج جويل 
ماردينيـــان، والمغنيـــة العراقيـــة شـــذى حســـون، ومقـــدم البرامـــج 
اللبنانـــي وســـام بريـــدي، وعارضـــة األزيـــاء والممثلة التونســـية ريم 
الســـعيدي، وعارض األزياء والممثل ومقدم البرامج اللبناني وســـام 
حنـــا، والمذيعـــة والممثلـــة اإلماراتيـــة مهيـــرة عبدالعزيـــز، والممثـــل 
والمنتـــج ومقـــدم البرامـــج اإلماراتـــي ســـعود الكعبـــي، واإلعالميـــة 
وعارضـــة األزيـــاء اللبنانية زويا صقـــر، والممثلة التونســـية ليلى بن 
خليفـــة، وضيـــوف آخرون مـــن أبرز المشـــاهير الالمعيـــن، من أمثال 
لجين عمران وميساء مغربي ويعقوب شاهين وداليدا خليل وخالد 
منصور وندى الشـــيباني وأيمن قيسوني ونسرين زريق وألين وطفا 
وألين ســـليمان وهيفاء بسيســـو وهالة عبدهللا ومرام زبيدة وأمينة 

مغربي وهال عبدهللا.

انطالق 
إنتاجات 

 ”OSN“
األصلية: 

برنامج 
“الشيفرة”
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إغليسياس: ألبومي 
Final سيكون األخير لي

ترجمة: طارق البحار
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رفع الطاقة االستيعابية 
للعمرة لـ 70 ألف شخص

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية 
للعمرة  االستيعابية  الطاقة  رفع  عن 
إلى 70 ألف شخص يوميًا، بداية من 

أمس األربعاء. 
ــغــريــدة عبر  وأكـــــدت الـــــــوزارة فـــي ت
حــســابــهــا الــرســمــي بــمــوقــع الــتــواصــل 
الطاقة  رفــع  أن  “تويتر”،  االجتماعي 
ــعــمــرة ســيــأتــي مع  ــل ــيــة ل االســتــيــعــاب
ــتــأكــيــد عــلــى تــطــبــيــق اإلجــــــراءات  ال
الجهات  مع  وبالتنسيق  االحــتــرازيــة، 

المختصة.

“الوطني” يستضيف اجتماع المستثمرين الفصلي
األول بــالــنــصــف  الــمــجــمــوعــة  إنـــجـــازات  اســتــعــراض 

البحريـــن  بنـــك  اســـتضاف 
اجتمـــاع   )NBB( الوطنـــي 
المســـتثمرين الفصلـــي، والذي 
تم خالله اســـتعراض إنجازات 
المجموعـــة على مـــدى النصف 
إذ  الجـــاري،  العـــام  مـــن  األول 
يأتـــي ذلـــك فـــي ســـياق اتباع 
فـــي  الشـــفافية  لمبـــدأ  البنـــك 
عملياتـــه ومـــن منطلـــق تعزيز 

عالقاته مع المستثمرين.
وتـــم خالل االجتماع مناقشـــة 
للمجموعـــة،  الماليـــة  النتائـــج 
باإلضافـــة إلى تســـليط الضوء 

مـــن  المبذولـــة  الجهـــود  علـــى 
قبـــل البنك فـــي مجـــال تعزيز 
االســـتدامة والمبـــادرات التـــي 
تم تطبيقها طوال الستة أشهر 

الماضية.

واختتمـــت الجلســـة باإلجابـــة 
المســـتثمرين  أســـئلة  علـــى 
الجوانـــب  علـــى  والتركيـــز 
األداء  فـــي  أســـهمت  التـــي 
اإليجابـــي لهذه الفترة. وشـــهد 

الرئيـــس  حضـــور:  االجتمـــاع 
تنفيـــذي  رئيـــس  التنفيـــذي، 
للمجموعـــة - الشـــؤون المالية، 
رئيـــس تنفيـــذي للمجموعـــة - 
الموارد البشـــرية واالستدامة، 
رئيـــس تنفيـــذي للمجموعـــة - 
االستراتيجية، رئيس تنفيذي 
للمجموعـــة - إدارة المخاطـــر، 
والمراقـــب المالـــي للمجموعة. 
ويأتـــي اجتمـــاع المســـتثمرين 
البنـــك  جهـــود  إطـــار  ضمـــن 
لتعزيـــز الشـــفافية عبـــر جميع 
القنـــوات، إذ تـــم حديثا إصدار 
مقطع فيديو ُمفصل إلنجازات 

البنك.

المنامة - بنك البحرين الوطني

الخميس 9 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 - العدد 4713

بدأت شركة علي راشد األمين عملها في مجموعة 
أنشـــطة تضمنت: العطور ومستحضرات التجميل 
والســـوبرماركت. وواصلـــت الشـــركة أعمالهـــا على 
مدى األعوام وأضافت أنشـــطة جديدة إلى جانب 
أنشـــطتها التـــي بـــدأت بهـــا، وهـــي: توزيـــع الزيوت 
الطعـــام، الفواكـــه والخضراوات، الحبـــوب، الطعام 
والوجبـــات الخفيفـــة والمحليـــات، إنتـــاج وتوزيـــع 
الخـــل األبيض واألحمـــر، ملكية وتشـــغيل محالت 
والتجهيـــزات،  األنابيـــب  توزيـــع  الســـوبرماركت، 
توفير فرص اســـتثمار الملكيـــة العقارية والتنمية، 
الخدمات الخيرية واألنشـــطة التي تشـــمل التعليم 
والرعايـــة الصحيـــة وغيرها مـــن القطاعات، توفير 
والتجاريـــة  الســـكنية  للمبانـــي  المدنـــي  المتعاقـــد 

وخدمات الري.
وعمـــدت شـــركة علـــي راشـــد األميـــن إلى توســـعة 
األم  للشـــركة  تابعـــة  أعمالهـــا، وأضافـــت شـــركات 
)شـــركة علي راشـــد األميـــن(، هي: أســـواق ميدوي 
)محـــالت المعرض ســـابًقا(، األميـــن للتوزيع، مصنع 
والفواكـــه،  للخضـــراوات  األميـــن  لألغذيـــة،  لولـــو 
حدائق األمين، راما كازا، األمين الصناعية وشركة 

ميالد الخليج للطاقة المتجددة والبترول.
وتعمـــل شـــركة علـــي راشـــد األميـــن علـــى خطـــط 
ومشـــاريع مســـتقبلية لدراســـة الدخول في نشاط 
اإلمـــدادات للوجبـــات والعصائـــر الطازجة الجاهزة 
ودراســـة اســـتثمارات فـــي خـــارج المملكـــة  بنفس 

نشاط عمل الشركة.

أمـــــل الحــــامـــــد

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

تأسســت شــركة علي راشــد األمين في العام 1962، على يد الوجيه المرحوم علي بن راشــد األمين، وتعد من 
الشركات الرائدة في مملكة البحرين. وتنشر “البالد” نبذة عن الشركة وأعمالها ومشاريعها المستقبلية.

شركــــة
علي راشد األميـن

  تأسست سنة 1962

وسائل التواصل االجتماعي:

https://www.instagram.com/midwaysupermarket/

https://www.instagram.com/aralaminco/

https://www.instagram.com/alamindistribution/

https://www.instagram.com/alamin.gardens/

عنوان الشركة:

شركة علي راشد األمين B.S.C مبنى مغلق 733، 
 ،Ground Floor :مجمع 601، الطريق 113، طابق

منطقة سترة الصناعية - صندوق البريد: 643
هاتف: 17732220 - فاكس: 17730078

الموقع اإلكتروني: 
 www.aralamin.com

البريد اإللكتروني:
aralamin@batelco.com.bh, info@aralamin.com

أمل الحامد

المحرر االقتصادي

المشاركون في االجتماع

حاجي يقترح تشريعا ينظم الدفع باستخدام الذكاء االصطناعي

إمكان تطبيق متاجر خالية من “الكاشير” بالبحرين

الـــذكاء  مجموعـــة  رئيـــس  أكـــد 
االصطناعـــي )IGOAI( جاســـم حاجـــي 
ســـهولة تطبيق إطـــالق متاجـــر خالية 
فـــي  )الكاشـــير(  الدفـــع  صناديـــق  مـــن 
أحـــدث  باســـتخدام  البحريـــن  مملكـــة 
الـــذكاء االصطناعـــي، وذلـــك  تقنيـــات 
في متاجر الهايبـــر ماركت، مثل اللولو 
والجزيـــرة  وكارفـــور  ماركـــت  هايبـــر 

واألسواق األخرى.
وأوضـــح حاجي لــــ “البالد” أن أســـواق 
الهايبرماركـــت مثـــل تيســـكو منتشـــرة 
في دول أوروبا وطبقت نظام المتاجر 
الخاليـــة مـــن صناديـــق الدفـــع، كمـــا أن 
أســـواقا أخرى في أميـــركا طبقت ذات 
النظام، مؤكـــًدا ســـهولة تطبيق متاجر 

صناديق الدفع.
وأشـــار حاجـــي إلـــى أن التحـــول إلـــى 
الدفـــع  صناديـــق  مـــن  خاليـــة  متاجـــر 
بحاجـــة لوجود قانون لتنظيم العملية، 
كما أن المتاجـــر بحاجة لمراقبة عميلة 
الدفـــع عبر صناديـــق الدفـــع للتأكد من 

الدفع وعدم التهرب من الدفع.

وهـــي  أال  مهمـــة  مســـألة  إلـــى  ولفـــت 
وتطبيقاتـــه  االصطناعـــي  الـــذكاء  أن 
لألســـف ال تطال الوظائـــف العليا وإنما 
تســـتهدف أوال وظائف مثل “الكاشير” 
وغيرهـــا، إذ أشـــار إلـــى مســـألة ارتفاع 
رواتـــب “الكاشـــير” في أوروبـــا ولذا تم 

تطبيق هذا النظام هنالك.
مـــن  خاليـــة  متاجـــر  لتطبيـــق  ودعـــا 
صناديق الدفع في المملكة باســـتخدام 
أحـــدث تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي 
بشكل تدريجي ويكون الدفع التقليدي 
إلى جانب الدفع لـ 10 ســـلع وأقل دون 

صناديـــق “الكاشـــير”، أو تطبيق النظام 
في بعض فروع الهايبرماركت.

الـــذكاء  اســـتخدام  طريقـــة  وعـــن 
المتاجـــر  فـــي  االصطناعـــي 
والســـوبرماركت، أوضـــح حاجـــي أنـــه 
لتحديـــد  الخوارزميـــات  ُتســـتخدم 
ودراســـة  المعتاديـــن  المســـتهلكين 
ســـلوكهم، واســـتخدام تقنيـــة التعرف 
علـــى الوجـــوه لتقديـــم توصيـــات على 
مثـــل  للعمـــالء  المفضلـــة  المنتجـــات 

.)Guess(و )Alibaba( متاجر
وأضـــاف أن الخوارزميـــات تعمل على 

تحسين المنتجات، إذ تستخدم شركة 
“Levi’s” الذكاء االصطناعي لمســـاعدة 
المقاســـات  اختيـــار  علـــى  الزبائـــن 
نايـــك  شـــركة  وتســـتخدم  المناســـبة، 
الرياضيـــة البيانـــات المتوافـــرة للتنبـــؤ 
إعالميـــة  ألغـــراض  الزبائـــن  بســـلوك 
ودعائية. كما يتنبأ بدراســـة المنتجات 
المســـتهلكة ويحـــرص علـــى توافرهـــا 
الدائم في الرفوف الذكية. واستخدام 
مـــع  للتفاعـــل  واإليمـــاءات  الكلمـــات 
العمـــالء بـــدل اللمس لتقليـــل االتصال 

الجسدي باألشخاص واألشياء.

صنــاع القــرار فــي أكثــر مــن 36 دولــة يشــاركون بالقمــة

الرؤساء التنفيذيون يضعون سياسات لنظام بيئي رقمي

الـــذكاء  مجموعـــة  رئيـــس  افتتـــح 
االصطناعي IGOAI جاســـم حاجي 
بمالحظات ترحيبية القمة العالمية 
لمديري المعلومات 200، يوم أمس 
األول 7 ســـبتمبر 2021. وسيتحدى 
الرؤســـاء التنفيذيـــون أكثـــر من 36 
دولـــة الموروثـــات التـــي أطـــاح بهـــا 

الوباء، حيث ســـيضعون سياســـات 
لنظام بيئـــي رقمي جديد ويغيرون 
سياســـات الحوكمة كمحفز. ويأتي 
“التحـــول مـــن خـــالل التغييـــر” في 
هـــذا  الترويجيـــة  الحملـــة  صميـــم 
العام وســـتجمع القمـــة صناع القرار 
فـــي مجـــال تكنولوجيـــا المعلومات 
ومقدمـــي الحلـــول العالمييـــن فـــي 
منصة فريدة، وسيصل كبار مديري 

تقنية المعلومات من الدول المعنية 
إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة 
لحضـــور النهائـــي الكبير فـــي رحلة 
مدفوعة التكاليف بالكامل في -17

18 نوفمبر 2021 وسيكون الحدث 
أكســـبو  دبـــي  معـــرض  مـــن  جـــزءا 
2020. وذكر حاجي أن الفائزين في 
المســـابقة المصاحبـــة للقمـــة، وهم: 
من بناغاز الشـــيخ خليفة بن راشـــد 

آل خليفـــة، مـــن المجلـــس األعلـــى 
للصحـــة الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفة، ومـــن وزارة الخارجية علي 
العـــرادي، ومـــن تطويـــر ســـيد علي 
شـــرف، ومـــن مركز ناصـــر للتدريب 
حســـن مراد، ومن شركة كانو، أنس 
كمـــال الديـــن، ومـــن أســـري محمـــد 
الشـــرقاوي، ومن جامعـــة البحرين، 

صحيب العبدي.

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مؤشـــر البحرين العام يوم 
عنـــد مســـتوى  األربعـــاء  أمـــس 
وقـــدره   بارتفـــاع   1,665.43
5.30 نقطـــة مقارنة بإقفاله يوم 

الثالثاء.
 2.25 المســـتثمرون  وتـــداول 
مليـــون ســـهم بقيمـــة إجماليـــة 
دينـــار،  ألـــف   791.06 قدرهـــا 
 76 خـــالل  مـــن  تنفيذهـــا  تـــم 
صفقة، حيث ركز المســـتثمرون 
تعامالتهـــم علـــى أســـهم  قطاع 
المواد األساســـية والتـــي بلغت 

قيمـــة أســـهمه المتداولة 264.81 ألـــف دينار أي ما نســـبته %33.48 من القيمة 
اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 381.88 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 28 
صفقـــة. جاءت ألمنيوم البحرين )ألبا( في المركز األول، إذ بلغت قيمة أســـهمها 
المتداولة 264.81 ألف دينار، أي ما نســـبته %33.48 من إجمالي قيمة األسهم 

المتداولة وبكمية قدرها 381.88 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 28 صفقة.
أمـــا المركـــز الثاني، فكان لشـــركة البحرين للســـينما بقيمة قدرهـــا 215.17 ألف 
دينـــار، أي مـــا نســـبته %27.20 مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية 

قدرها 478.16 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل صفقة واحدة.
ثـــم جـــاء بنك البحريـــن والكويت بقيمة قدرها 71.47 ألف دينار، أي ما نســـبته 
9.04 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 142.98 ألف سهم، 

تم تنفيذها من خالل 7 صفقات.

بورصة البحرين تربح 5.3 نقطة

جاسم حاجي
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المنامة - مجلس التنمية االقتصادية

وقـــع االتحـــاد العربـــي لالقتصـــاد الرقمـــي التابع لجامعـــة الدول 
العربيـــة مذكـــرة تفاهـــم مـــع شـــركة ATDXT LCC التـــي تتخـــذ 
مـــن اإلمـــارات العربية المتحدة مقـــًرا لها، وذلك إلطـــالق مبادرة 
مشتركة هي األولى من نوعها وتتمثل في تأسيس مركز بيانات 
إقليمـــي جديد في مملكـــة البحرين لتعزيز التحـــول الرقمي في 
المنطقـــة؛ بهـــدف دعـــم االقتصاديـــات المحلية والمســـاهمة في 

تعزيز رفاهية الشعوب في الدول العربية. 
وتـــم التوقيع علـــى هذه االتفاقية يوم 1 ســـبتمبر 2021 إلطالق 
مركز البيانات ليركز على حماية وتعزيز أمن البيانات ومبادرات 

التحول الرقمي في الدول العربية.
وســـيخدم المركـــز الرئيـــس للبيانات فـــي البحرين جميـــع الدول 
األعضـــاء فـــي جامعة الـــدول العربية، إذ ســـيكون بمقـــدور هذه 
الدول االستفادة من الحلول التي يوفرها المركز لتخزين بيانات 
جميع الدول المشاركة في المبادرة في البحرين باعتباره محركا 
رئيســـا وراء جهـــود التحـــول االقتصـــادي الرقمـــي الشـــاملة في 
المنطقة. وســـيرتكز دور هذه الحلول على دعم المؤسســـات في 
القطاعيـــن العام والخاص في الدول األعضاء في جامعة الدول 
العربية؛ بهدف تحســـين القدرة التنافسية لالقتصاديات العربية 

وتعزيز اندماجها في االقتصاد العالمي.
وقـــال المؤســـس والرئيس التنفيـــذي لمجموعـــة “ATDXT” جي 
إس مارثي “نحن مســـرورون بشراكتنا مع جامعة الدول العربية 
وســـعينا الحتضـــان أولـــى مراكز البيانـــات اإلقليميـــة األولى من 

نوعهـــا والتـــي يقـــدر حجمها بمالييـــن الـــدوالرات األميركية في 
البحرين، إذ ستكون هذه المبادرة خطوة رئيسة ومكملة لجهود 
التحول الرقمي في المنطقة وستعزز من تنافسية الدول العربية 

وتدعم تكاملها مع منظومة االقتصاد العالمي”.
وعبر وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني عن اعتزازه وتقديره 
لمبـــادرة مجموعـــة “ATDXT” باختيـــار مملكـــة البحريـــن لتكـــون 
مقـــًرا لهذا المركز بأهدافه الحيوية المهمة، ما يبرهن تميز البيئة 
االستثمارية في البحرين، وما توفره الجهات المختصة المعنية 
بجـــذب االســـتثمارات ورؤوس األمـــوال في المملكـــة من رعاية 

ودعم وما تقدمه من تسهيالت عديدة للمستثمرين.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة خالـــد 
حميدان “يســـعدنا اختيار البحرين كمركـــز لهذه المبادرة ونتطلع 
إلـــى تحقيـــق أهـــداف التحـــول الرقمـــي فـــي العالم العربـــي عبر 

مختلف القطاعات االقتصادية”.

دعـــا الباحـــث االقتصادي عـــارف خليفة 
مشـــاريع عربات الطعام )فـــود تراك( إلى 
مراجعـــة أســـعارها، قائـــال “ال تكونوا من 
مشـــاريع الهبـــة، أنتـــم رقـــم صعـــب فـــي 
االقتصاد المحلي، والمســـتهلكون الذين 
يحبونكم ويريدون الشـــراء منكم، ولكن 

هامش األسعار احسبوه ألف مرة”.
وأكـــد خليفة في مقطع مصور في قناته 
على “االنســـتغرام” إلى ضرورة استدامة 
الطعـــام، وأال يقتصـــر  مشـــاريع عربـــات 
بروزها في فترة “الكورونا” فقط، مطالبا 
أصحاب مشـــاريع عربات الطعام بإعادة 
النظر في مستوى أسعار المنتجات التي 

يطرحونها. 
وأشـــار خليفـــة إلى أن “الفـــود تراك” رقم 
طعـــام  عربـــة   400 وجـــود  مـــع  صعـــب 
تعمـــل في الســـوق توفر فـــرص توظيف 

للبحرينيين.
دخـــل  إن  االقتصـــادي  الباحـــث  وقـــال 
عربـــات “الفـــود تـــراك” يصـــل لنحـــو ربـــع 

مليون دينار.

وأشـــار خليفة إلى أن عدد العربات التي 
تقـــدم خدمات الطعـــام والشـــراب ارتفع 
جائحـــة  بســـبب   %  80 بنحـــو  عددهـــا 
كوفيـــد – 19، في حيـــن زاد اإلقبال على 

هذه العربات بنحو 40 %.
وبيـــن أن دخـــول البحرين في “اإلشـــارة 
الخضـــراء” ضمن نظـــام اإلشـــارات التي 
تعمـــل بـــه المملكـــة لتخفيـــف أو زيـــادة 
القيود بحسب حاالت اإلصابة المسجلة 
للوبـــاء، قد أدى إلى تراجـــع اإلقبال على 

“الفود تراك”.
هيكلـــة  االقتصـــادي  الباحـــث  وانتقـــد 
األســـعار التي قد ال تعجب بعض الزبائن 

في ِقبـــال بعض المبررات التي يســـوقها 
أصحاب عربات الطعام.

تـــراك”  “الفـــود  أصحـــاب  خليفـــة  ودعـــا 
للدخـــول فـــي دورات؛ مـــن أجـــل وضـــع 
يقومـــون  التـــي  للمنتجـــات  تســـعيرات 

ببيعها.
وقـــدر خليفة عـــدد البحرينيين العاملين 
ألـــف  بنحـــو  تـــراك”  “الفـــود  قطـــاع  فـــي 

بحريني، بحسب حسبة سريعة.
مســـتوى  االقتصـــادي  الباحـــث  وانتقـــد 
بيـــن  ونوعهـــا  المنتجـــات  فـــي  التقليـــد 
عربـــات الطعـــام “يجـــب أن تكـــون هناك 

قيمة مضافة عند التقليد”.
وأكد أن البحرينيين قاموا بصنع عالمات 
تجاريـــة ويمكن أن تتوســـع في الخليج، 
مشيرا إلى الجهود الحكومية في توفير 

مواقع لمشاريع عربات الطعام.
وعبـــر الباحـــث االقتصادي عـــن أمله بأن 
تكـــون هنـــاك مناطـــق أكثـــر، ووأن تكون 
عربـــات  لوقـــوف  ومخصصـــة  منتشـــرة 

الطعام.
وانتقـــد تأجيـــر ســـجالت “الفـــود تـــراك” 

لألجانب بالباطن.

وزير الخارجية

عارف خليفة

وزيــر الخارجيــة: تميــز البيئة االســتثمارية فــي البحرين نحـــــو ربــــع مليــــون دينـــار دخـــل عــربـــات الطعـــام

مركز بيانات إقليمي بالمنامة لتعزيز الرقمنة عربيا عارف خليفة لـ “الفود تراك”: راجعوا أسعاركم
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المنامة - جمعية المصارف

البحريـــن اجتماعـــات  عقـــدت جمعيـــة مصـــارف 
مـــع الجامعـــة الملكيـــة للبنـــات؛ فـــي إطـــار حرص 
الجمعية على تطوير مخرجات العملية التعليمية 
فـــي البحريـــن من الكـــوادر الوطنية القـــادرة على 
شـــغل الوظائـــف النوعيـــة المجزية التـــي تقدمها 
إلـــى  إضافـــة،  والمصرفيـــة  الماليـــة  المؤسســـات 
تطويـــر  علـــى  والمعاهـــد  الجامعـــات  مســـاعدة 
مناهجها التعليمية بما يناسب متطلبات الصناعة 
المصرفيـــة الحديثـــة. والعمـــل أيضا مـــع مختلف 

والجامعات على نشـــر الثقافـــة المصرفية وتعزيز 
أسس الشمول المالي.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين 
وحيد القاســـم استعداد الجمعية لتزويد الجامعة 
الملكيـــة للبنـــات باإلرشـــادات والخبـــرات الالزمة 
الدراســـات  بأهميـــة  طلبتهـــا  وتوعيـــة  لتشـــجيع 
المالية والمصرفية، إضافة إلى االستفادة الكاملة 
مـــن الخدمات المصرفيـــة المتقدمة التي تطرحها 
البنوك البحرينية، وتوفير فرصة محاكاة التجربة 
العمليـــة في البنـــوك إلعطاء الطالـــب فرصة حية 

لتجربة ممارســـة العمل المصرفـــي. باإلضافة إلى 
تحديـــث المناهـــج الدراســـية لتواكـــب متطلبـــات 
القطاع المصرفي المتغير. وقال “نحن مستعدون 
لتقديـــم فرص تدريبيـــة للطلبة لمعاصـــرة الحياة 
ورش  لعمـــل  باإلضافـــة  الطبيعـــة  علـــى  البنكيـــة 
عملية ولقاءات مباشرة ومحاضرات بين أعضاء 
الجمعيـــة وبين الطلبة إلتاحـــة الفرصة لهم لطرح 
جميـــع األســـئلة واالستفســـارات واالســـتفادة من 

خبرات أعضاء الجمعية”.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت رئيســـة للجامعـــة الملكيـــة 

للبنـــات، يســـرى المزوغـــي، عـــن شـــكرها لمبـــادرة 
مـــع  بالتواصـــل  البحريـــن  مصـــارف  جمعيـــة 
الجامعـــة والحـــرص علـــى فتـــح مجـــاالت تعاون 
رحبـــة، وقالـــت “نحن نفخـــر بالتعاون مـــع جمعية 
مصـــارف البحريـــن، حيـــث لديهـــم الخبـــرة عملية 
تطويـــر العمليـــة التعليميـــة، علمـــا أن لدينـــا كليـــة 
متخصصة في األعمال والقطاع المالي، خصوصا 
أن أحـــد أهـــم أهدافنـــا هو أن تكـــون الطالبة ملمة 
بالموضوعـــات والتطورات الحاليـــة في الصناعة 
أن  للطالبـــة  المهـــم  ومـــن  والمصرفيـــة،  الماليـــة 

تخـــوض تجربـــة العمـــل المصرفي علـــى الطبيعة 
قبل تخرجها ليضيف إلى خبراتها”.

كمـــا أكـــدت المزوغي أهمية العمل المشـــترك على 
مبادرات تســـاعد على تمكين المـــرأة بصورة أكبر 
فـــي القطـــاع المصرفي وتوطيـــن المعرفة بداخل 
الجامعـــة، إذ إن البحريـــن أصبحـــت حاليـــا مركزا 
حيويا للخدمات المصرفية والمالية في المنطقة، 
إضافـــة لتعريـــف الطلبـــة بماهيـــة رؤيـــة البحرين 
2030 ومـــا الـــذي تعنية كرؤية شـــاملة لمســـتقبل 

المملكة.

“المصارف” و“الملكية للبنات” تبحثان تطوير المخرجات التعليمية

المحرر االقتصادي



احتلـــت ســـيارات نيســـان GT-R نيســـمو 
فـــي  األولـــى  الثالثـــة  المراكـــز   GT500
الجولة الثالثة من ســـباق “سوبر جي تي” 
الـــذي أقيـــم على حلبـــة ســـوزوكا مؤخرًا، 
حيـــث احتفل عشـــاق نيســـان بهـــذا الفوز 

الالفت.
وحافظت ســـيارة GT-R رقم 23 للسائق 
رونـــي كوينتاريلـــي وســـيارة GT-R رقم 
24 التـــي يقودهـــا دايكي ساســـاكي على 
موقعهمـــا فـــي المركزيـــن الثالـــث والرابع 
فـــي المراحـــل األولـــى. واحتلـــت كل مـــن 
سيارتي GT-R رقم 3 و 12 موقعهما في 

السباق وتقدمت جميعها بثبات خالله.
وفي منتصف السباق، وبعدما أتّمت كافة 
ســـيارات GT-R مرحلة التوقف الجانبي، 
تصـــدرت ســـيارة GT-R رقـــم 3 الســـباق 
وتبعتها السيارة رقم 12 في المركز الثاني 
والســـيارة رقـــم 23 فـــي المركـــز الثالـــث. 
واســـتمر تســـوجيو ماتســـودا في ســـيارة 
GT-R رقم 23 في مالحقة الســـيارة رقم 
12 وتجاوَزهـــا فـــي الدورة الــــ 30 لينتقل 

إلـــى المركز الثاني. وبعدها خاض ســـباقًا 
 GT-R ســـيارة  تخطـــي  محـــاوالً  حاميـــًا 
رقم 3 التي تتصدر الســـباق، واستمّر في 
تقليص المســـافة الفاصلة مع كل لفة إلى 

أن احتل الصدارة عند الدورة الـ41.
وأحـــرزت ســـيارة GT-R رقـــم 23 فوزها 
األول هـــذا الموســـم، وهيمنـــت ســـيارات 
حيـــث  التتويـــج،  منصـــة  علـــى   GT-R
احتلـــت الســـيارة رقـــم 3 المركـــز الثانـــي، 
والســـيارة رقـــم 24 المركـــز الثالث بعد أن 
تراجعـــت مؤقتـــًا إلـــى المركـــز الســـادس 

وعادت لتتقدم الحقًا. كما احتلت ســـيارة 
GT-R رقـــم 12 المركـــز الســـادس لتصـــل 
كافة ســـيارات GT-R إلى المراكز الســـتة 

األولى.
وكان هـــذا االنتصـــار الـ 23 لماتســـودا في 
ســـباق “سوبر جي تي”، حيث سجل رقمًا 
قياسيًا جديدًا ألكبر عدد من االنتصارات 
 GT-R فـــي هـــذه السلســـلة. كمـــا حققـــت
فوزهـــا الثالث على التوالي في ســـوزوكا 
بعد الفوز مرتين العام الماضي، وهو رقم 

قياسي جديد آخر في “سوبر جي تي”.

ــي” ــ ــت فـــــي ســــبــــاق “ســـــوبـــــر جـــــي ت ــ ــل ــ ــت ــ اح
“نيسان GT-R” تهيمن على حلبة سوزوكا
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للتواصل: 17111509

الخليـــج  سامســـونج  أطلقـــت 
Gal- “لإللكترونيات، سلسلة هواتف 

axy Z” الجديدة في البحرين ابتداًء 
من تاريخ 10 سبتمبر، مؤسسة بذلك 
فصاًل جديًدا من االبتكارات في فئة 
الهواتف الذكية القابلة للطي. وتضم 
مجموعة الهواتـــف الجديدة جهازي 
 Galaxy”و  ”Galaxy Z Fold3 5G“
Z Flip3 5G”، اللذين يعتبران الجيل 
Gal- “األحدث ضمن سلسلة هواتف 

axy Z”، إذ تم تزويدهما بالعديد من 
الجديـــدة،  والتقنيـــات  التحســـينات 
إضافة إلـــى التصميـــم المذهل الذي 
لهـــذه  سامســـونج  ريـــادة  يعكـــس 
الفئـــة مـــن الهواتف الذكيـــة. ويتميز 
الهاتفان الجديدان بتصميمها األكثر 
متانـــة وقـــوة حتـــى اآلن فضـــاًل عن 
تجارب االســـتخدام غير المســـبوقة 
ســـواء عند إنجـــاز المهـــام المتعددة 
أو مشـــاهدة المحتـــوى أو ممارســـة 
التصميـــم  بفضـــل  وذلـــك  األلعـــاب، 
المذهـــل والتقنيـــات الجديـــدة التي 
غامـــرة  ترفيهيـــة  تجـــارب  تضمـــن 
وممتعة. وقال رئيس قسم الهواتف 
الخليـــج  سامســـونج  فـــي  النقالـــة 

لإللكترونيـــات عثمـــان البـــورا “تفخر 
سامسونج بإطالق مجموعة هواتف 
“Galaxy Z” الجديـــدة في البحرين، 
واللذين يشـــكالن دليـــاًل جديًدا على 
الهواتـــف  لفئـــة  سامســـونج  ريـــادة 
التزامنـــا  ويؤكـــدان  الطـــي،  القابلـــة 
بتطوير ابتكارات هادفة تفتح عالًما 
جديًدا مـــن اإلمكانات وتضع معايير 
جديدة لتجارب اســـتخدام الهواتف 

المحمولة.

“سامسونج” تطلق هواتفها “Galaxy Z” بالبحرين

كرمت جمعيـــة المرصد لحقوق اإلنســـان 
الطالبة رتاج إبراهيم العباســـي، بمناســـبة 
فوزهـــا بمنصـــب رئاســـة البرلمـــان العربي 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  فـــي  للطفـــل 
المتحدة، والتي تعد أول شـــابة بحرينية 
تصـــل إلـــى هـــذا اإلنجـــاز المشـــرف علـــى 
مســـتوى الوطن العربي. وبهذه المناسبة، 
هنأ رئيس مجلـــس إدارة جمعية المرصد 
لحقوق اإلنسان محســـن الغريري الطالبة 
رتـــاج العباســـي علـــى إنجازها المشـــرف، 
الـــذي يعـــد مصدر فخـــر لشـــباب البحرين 
وحرصها على تمثيل المملكة خير تمثيل 
فـــي المحفل الذي يخص شـــؤون الطفل. 
مملكـــة  حققتـــه  مـــا  أن  الغريـــري  وأكـــد 
البحريـــن من إنجـــازات رائـــدة في مجال 
حقوق الطفل أسهم في رفع اسم البحرين 
عالًيـــا وجعلهـــا فـــي مصـــاف الـــدول التي 
تلتـــزم بصـــون حقـــوق اإلنســـان وحقوق 
تمتلكـــه  بمـــا  مشـــيًدا  الطفـــل خصوصـــا، 
العباســـي مـــن شـــخصية بـــارزة وجهـــود 
واضحـــة فـــي الشـــأن الحقوقـــي المتمثل 

بحقـــوق الطفـــل وبالرعايـــة الرفيعة التي 
يحظـــى بها شـــباب وأطفـــال البحرين من 

دعم ومساندة القيادة الرشيدة.
مـــن جانبها، قالت العباســـي إن هذا الفوز 
يعنـــي لها الكثير، الســـيما أن هـــذا اإلنجاز 
المشـــرف يرفع اســـم البحرين عالًيا، وأن 
مسؤولية تمثيل المملكة تقع على عاتقها 
حمـــاًل ثقيـــاًل، وتطمـــح العباســـي لتمثيـــل 
البحريـــن خيـــر تمثيـــل وأن تكـــون صوًتا 
لتحقيـــق  تســـعى  وأن  العربـــي،  للطفـــل 
أهدافه وصون حقوقه تلبية الحتياجاته 

وتحقيقهـــا علـــى أرض الواقـــع. وأشـــارت 
العباســـي للدعـــم التـــي حصلـــت عليه من 
قبل عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وإشادته بهذا 
اإلنجـــاز الـــذي حققته ابنـــة البحرين التي 
مثلـــت المملكـــة خيـــر تمثيـــل فـــي جميع 
المحافـــل، وأكدت أن هـــذا النجاح الكبير 
الـــذي اســـتطاعت تحقيقه جـــاء بتوفيق 
التـــي  والدتهـــا  ودعـــم  تعالـــى،  هللا  مـــن 
ســـاهمت في تحفيزها وتطويـــر مهاراتها 

في الجانب األكاديمي والمهني.

جانب من التكريم

للطفــل العربــي  البرلمــان  رئاســة  بمنصــب  لفوزهــا 
“المرصد الحقوقي” تكرم الطالبة رتاج العباسي
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الجمعيــة لعضــوات  الصحيــة  الخدمــات  أفضــل  تقديــم 

“سيدات األعمال” و“الملكي للنساء واألطفال” يوقعان تفاهمات

األعمـــال  ســـيدات  جمعيـــة  نظمـــت 
اللجنـــة  خـــالل  مـــن  البحرينيـــة 
عـــن  توعويـــة  فعاليـــة  االجتماعيـــة 
المستشـــفى  مـــع  بالتعـــاون  الصحـــة 
الملكي للنســـاء واألطفـــال يوم اإلثنين 
الموافق الســـادس من ســـبتمبر 2021، 
وتـــم عرض جميع الخدمـــات المتوفرة 
الخاصـــة للعضوات وذويهـــم. تم عمل 
عرض تقديمي عن المستشفى من قبل 
مديرة قسم التســـويق دالل العبيدلي، 
والخدمـــات  األقســـام  فيـــه  عرضـــت 

الصحية المتوافرة.
ومـــن خـــالل الفعاليـــة وقعـــت جمعيـــة 
ســـيدات األعمـــال البحرينيـــة مذكـــرة 
للتعـــاون  المستشـــفى  مـــع  تفاهـــم 

المشترك مع المستشفى لتقديم أفضل 
الخدمـــات الصحيـــة مـــن المستشـــفى 
األعمـــال  ســـيدات  جمعيـــة  لعضـــوات 

البحرينية وبأسعار خاصة جدا.
وقـــع مذكـــرة التفاهـــم رئيســـة جمعية 
أحـــالم  البحرينيـــة  األعمـــال  ســـيدات 
يوســـف جناحـــي، والرئيـــس التنفيذي 

سريفاســـتافا،  روهيـــت  للمستشـــفى 
بدريـــة  العمليـــات  مديـــرة  بحضـــور 
عبدالرحمـــن ، مديـــرة قســـم التســـويق 
الطاقـــم  مـــن  وعـــدد  العبيدلـــي،  دالل 
الطبي بالمستشفى مع عدد من أعضاء 

مجالس اإلدارة وعضوات الجمعية.
فيكـــي  األعمـــال  ســـيدة  وصرحـــت 

اللجنـــة االجتماعيـــة  معـــّوض رئيســـة 
بهـــذه  المناســـبة أن اتفاقيـــة التعـــاون 
التـــي تـــم توقيعهـــا، تأتـــي فـــي إطـــار 
بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون 
الجانبين عبر تقديم المستشفى أفضل 
الخدمات والرعاية الصحية للعضوات 

وعائالتهم.

مســـتلزماتهم لشـــراء  عمالئهـــا  علـــى  تيســـر  الشـــركة 

”HSBC“ يوسف المؤيد”: خطط تقسيط مرنة بالتعاون مع“

قامـــت شـــركة يوســـف خليـــل المؤيـــد 
التـــي  الجهـــود  إطـــار  فـــي  وأوالده، 
تبذلها الشـــركة للتيســـير علـــى عمالئها 
أجهـــزة  مـــن  مســـتلزماتهم  لشـــراء 
منزليـــة وإلكترونيـــة، بالتعاون مع بنك 
HSBC؛ لتقديـــم خطط تقســـيط مرنة 
بخيارات ســـداد تتـــراوح من 3 إلى 12 
شـــهًرا، حيث يســـتطيع العمالء التقدم 
للحصـــول على خطة التقســـيط المرنة 
بســـهولة عـــن طريـــق االتصـــال بالرقم 
 HSBC الموجـــود علـــى ظهـــر بطاقـــة 

االئتمانية الخاصة بهم.
وبهـــذه المناســـبة، قال رئيـــس مجلس 
المؤيـــد  خليـــل  يوســـف  شـــركة  إدارة 
وأوالده، فـــاروق يوســـف المؤيد “نحن 
دائمـــًا نســـعى فـــي شـــركتنا للبحث عن 
األفضـــل لعمالئنـــا وفـــي إطـــار حرصنا 
علـــى تحقيـــق ذلـــك قمنا بالشـــراكة مع 
مـــن  العمـــالء  لتمكيـــن  HSBC؛  بنـــك 

الحصـــول على خيارات ســـداد مريحة 
ومالئمـــة لميزانياتهـــم مـــن دون زيادة 

أعبائهم المالية”. 
وأكد الرئيس التنفيذي لشـــركة يوسف 
خليـــل المؤيـــد وأوالده، ألـــوك جوبتـــا، 
أن هـــذه الشـــراكة تمكـــن العمـــالء مـــن 
الدفـــع  نظـــام  مـــن مرونـــة  االســـتفادة 
الجديد عند شـــراء أجهزتهـــم المنزلية 
مـــن  أو  الشـــركة  عـــرض  مـــن صـــاالت 

خـــالل موقـــع الشـــركة علـــى اإلنترنت، 
حيث تمكنهم من تقسيط مدفوعاتهم 

بصورة ميسرة.
وأضـــاف جوبتـــا “نحـــن نشـــجع جميـــع 
عمالئنـــا الذيـــن يتطلعـــون إلـــى ترقية 
مـــن  لالســـتفادة  الحاليـــة؛  أجهزتهـــم 
عروضنـــا للتســـوق باســـتخدام بطاقـــة 

HSBC الخاصة بهم”. 
ومـــن جانبهـــا، صرحـــت رئيســـة قســـم 

إدارة الثـــروات والخدمـــات المصرفية 
الشـــخصية لدى بنك HSBC، شـــاكوفا 
أصغـــر “نحـــن نتطلـــع دائًما إلـــى تقديم 
أفضل خدمـــات لعمالئنا ومســـاعدتهم 
علـــى إدارة مواردهـــم الماليـــة بشـــكل 
أفضل، وفي هذا اإلطار قمنا بالشراكة 
مع شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده 
ألجـــل منح عمالئنا المرونة في ســـداد 

مدفوعات أجهزتهم المنزلية”.

ألوك جوبتا شاكوفا أصغرفاروق المؤيد

مدشنة فصًل 
جديًدا من 
االبتكارات

أكثر من 200 طالب ينتظمون بمدرسة كويست الدولية
ــس ــ ــام ــ ــخ ــ ــف ال ــ ــ ــص ــ ــ ــى ال ــ ــتـ ــ ــل مـــــــن “الــــــــــروضــــــــــة” حـ ــ ــي ــ ــج ــ ــس ــ ــت ــ اســــــتــــــمــــــرار ال

بـــدأ أكثـــر مـــن مئتـــي طالـــب مـــن جنســـيات 
مدرســـة  فـــي  الدراســـي  عامهـــم  مختلفـــة 
كويســـت الدولية الواقعة في الجنبية شمال 
المدرســـة  تواصـــل  فيمـــا  البحريـــن،  مملكـــة 
حاليا قبول تسجيل الطلبة لديها من مرحلة 
الروضة حتى الصـــف الخامس، وتعمل على 
المســـتقبل  فـــي  الثانـــوي  التعليـــم  تضميـــن 
القريـــب؛ لتعـــزز من مهمتهـــا كإضافة جديدة 
وقوية لقطاع التعليم الخاص في البحرين.

الدوليـــة  ويتبـــع تالميـــذ مدرســـة كويســـت 
تعليميـــة  تجربـــة  والقدامـــى،  المســـتجدين 
متميـــزة طبًقا للمنهـــاج البريطانـــي في إطار 

نظام كامبريدج الدولي.
ويشرف على انتظام وتطوير مختلف أركان 
العملية التعليمية في مدرســـة كويست كادر 

تعليمـــي وإداري متميـــز يضـــم خبـــرات مـــن 
دول مختلفـــة حـــول العالم، وذلـــك في إطار 

مهمة المدرســـة ببناء تالميـــذ يصبحون في 
يقدمـــون  عالمييـــن،  مواطنيـــن  المســـتقبل 

مساهمات إيجابية في مجتمعاتهم المحلية 
تعتمد على الترابط البناء والتعاون.

علـــى  بالتركيـــز  كويســـت  مدرســـة  وتلتـــزم 
التجربـــة التعليميـــة ذات الطابـــع الشـــخصي 
للطـــالب  مالئًمـــا  التعليـــم  تجعـــل  التـــي 
وتشـــجعهم على الوصول إلـــى التميز، ولدى 
المدرســـة التـــزام قـــوي تجاه اللغـــة والثقافة 
العربيـــة، وتعتـــرف بقيمـــة مجتمـــع الشـــرق 
األوســـط وتدمـــج هـــذه الـــروح فـــي العملية 
إلـــى تطويـــر  وتهـــدف  اليوميـــة،  التعليميـــة 
الطـــالب الذيـــن لديهـــم عقليـــة نمـــو مرنة، إذ 
إن فضولهـــم العلمـــي ســـيدفعهم ليصبحـــوا 

متعلمين نشطين طوال حياتهم.
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سيدة صينية تحّير العلماء.. لم تنم منذ 40 عاًما
الصيــن،  مــن مقاطعــة خنــان شــرقي  زانيينــغ،  لــي  قالــت 
لوســائل إعــام محليــة: إنها لــم تغلق عينيها منــذ أن كانت 
في الخامســة من عمرها. وأكد زوج لي وجيرانها لوســائل 
إعــام صينيــة، صحــة حالتهــا الغريبة، وأنها لــم تنم طوال 

سنوات.
وأشــار جيــران لي إلى أنهــم تحققوا من صــدق ادعائها، إذ 
قــرروا التنــاوب على الجلوس معهــا للتأكد من عدم نومها، 
وهــو مــا حدث فعا. كذلك أكد ليو ســوكوين زوج لي، أنها 
ال تنام، مشــيرا إلى أنه منذ يوم زواجهما كانت تقوم دائما 

باألعمال المنزلية في المنزل طوال الليل.
وحاول ليو مساعدة زوجته على النوم؛ إذ ظّن في البداية 
أن األمــر مجــرد أرق، فاشــترى لهــا حبوبــا منومــة، إال أن 
وضعها لم يتغير إذ ظلت مستيقظة، حسبما ذكرت صحيفة 
“ذا صــن” البريطانيــة. وطلبــت لــي المســاعدة الطبية، لكن 
األطبــاء لــم يتمكنــوا مــن تقديم تشــخيص دقيــق لحالتها، 
األمــر الــذي دفعهــا ألن تقصــد أحــد مراكز النوم فــي بكين، 
وخلص فريق من األطباء إلى أن لي تنام في الواقع، ولكن 

ليس بالطريقة نفسها التي ينام بها معظم الناس.
ووفــق العلمــاء، فــإن لي فــي الواقع تدخل فــي النوم ليس 
أثنــاء االســتلقاء فــي الســرير وعينيهــا مغمضتيــن، وإنمــا 

عندمــا تكــون تتحــدث مــع زوجهــا مثــا، إذ تتباطــأ حركــة 
علــى  قــادرة  تــزال  ال  بينمــا  النــوم  فــي  عيونهــا، وتدخــل 

التحدث.
وأظهــر جهــاز مراقبــة الموجات الدماغيــة، أن لي ال تقضي 

أكثر من 10 دقائق في اليوم وعيناها مغمضتان.
واعتبــر العلمــاء أن حالــة لــي تشــبه ظاهــرة المشــي أثنــاء 

النوم، إذ يكون الجسد نشيطا حتى أثناء النوم.

أنــه  عــن  كوســوفو  فــي  طبيــب  كشــف 
اســتخرج هاتفا محموال من معدة سجين 
أجريــت لــه عمليــة فــي عيــادة بالعاصمــة 
ببريشتينا. وكان المريض الذي لم تكشف 
هويتــه يشــتكي منــذ أيــام مــن آالم فــي 
المعدة، ونقل األسبوع الماضي إلى القسم 
فــي  الهضمــي  الجهــاز  لطــب  المخصــص 
المركــز الجامعــي الســريري فــي العاصمة. 
واكتشف األطباء هاتفا من عامة “نوكيا” 
التجاريــة في معدته، حســبما نقلت وكالة 
“فرانــس بــرس”. وقــال المريــض لألطباء: 
إن الهاتف موجود في معدته منذ 4 أيام، 
اســتغرقت  اســتخراجه  عمليــة  أن  علمــا 
أكثــر من ســاعتين. وبعــد انتهــاء العملية، 
اقتــادت الشــرطة المريــض إلــى الســجن، 
وليس من المعلوم بعد كيف وصل الهاتف 
إلــى معــدة الســجين، لكــن الطاقــم الطبي 
يرّجح أن يكون الغرض من ذلك التواصل 

مع الخارج.

طبيب يكتشف 
مفاجأة في معدة 

سجين
البعــض  اســتهزاء  علــى  أشــهر  بعــد 
مــن المكون األســاس لهــذا الصابون، 
يتهافــت الزبائــن على شــراء صابون 
المــواد  حليــب الحميــر الخالــي مــن 
مشــروع  فــي  والُمصّنــع  الكيميائيــة 
هــو األّول مــن نوعه في األردن وفي 
الشرق األوسط، أمًا منهم أن يحمل 

لهم حاًّ سحرًيا لمشكات بشرتهم.
فقد كشفت اختصاصية التغذية من 
مركــز “ريفيفــا” للتجميــل فــي عمــان 
حليــب  صابــون  أن  حــداد،  ســوزانا 
فــي  يســاهم  الحمــار(  )أنثــى  األتــان 
تحقيــق تــوازن فــي درجــة الرطوبــة 

في الجلد.
وأضافــت أنــه يعمــل علــى إزالــة آثار 
والتجاعيــد؛  الشــباب  وحــب  البقــع 
البروتينــات  علــى  احتوائــه  بســبب 
ذلــك  فــي  بمــا  المعدنيــة  والعناصــر 
المغنيســيوم والنحــاس والصوديوم 
والكالســيوم  والزنــك  والمنغنيــز 

“فرانــس  وكالــة  وفــق  والحديــد، 
برس”.

مــن جانبهــا، أوضحــت صاحبة فكرة 
حليــب  صابــون  صناعــة  مشــروع 
الحمير في األردن سلمى الزعبي، أن 
هــذا المنتج موجود فــي دول أخرى 
في العالم، أي أنه ليس ابتكارا أردنًيا 
بحًتــا، غير أّن فكرة أن يكون المنتج 
أردنيــا 100 % مــع جميــع مكونــات 
شــركائها  مــع  اســتهوتها  اإلنتــاج 

لتأسيس المشروع.
لهــا  خطــرت  الفكــرة  أن  وأضافــت 
بعــد معرفتها بأهميــة وفوائد حليب 
األتــان، الفتة إلــى أن بعض األبحاث 
تــدرس حالًيــا فــي إمــكان مســاهمة 
فــي  الحمــار(  )أنثــى  األتــان  حليــب 
وتخفيــف  البشــرة  خايــا  تجديــد 
معالــم الشــيخوخة والمســاعدة على 
الشــفاء من بعــض األمراض الجلدية 

مثل األكزيما وتوحيد لون البشرة.

فوائد ال تصدق.. هذا ما 
يفعله “صابون الحمير”

صورة بعنوان “مدرجات ديوويشو” في الصين للمصور ران تيان الحائز على تقدير عاٍل في فئة “التصوير التجريدي” من مسابقة التصوير بواسطة الدرون للعام 2021.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تحايل مستشار متعاون مع السلطات 
الضريبية السويدية على نظام العمل 
بطريقــة غريبة، إذ ظــل يتصل بهاتفه 
لـ 55 ســاعة، ليبدو كما لو أنه منشــغل 

في الحديث مع عماء.
وجــاء فــي التقريــر التأديبــي الصــادر 
الســويدية  الضرائــب  مصلحــة  عــن 
“بــدال من الــرد على اتصــاالت الزبائن، 
اتصــل أندرياس برقــم هاتفه الخاص 
كي يصبح مشغوال في النظام وُتحال 

االتصاالت على جهات أخرى”.
وبيــن العاشــر مــن مــارس والخامــس 
الســويدي  الشــاب  اتصــل  مايــو،  مــن 
البالــغ مــن العمــر 28 عامــا، الــذي قــد 
يواجــه عقوبــة الطرد، 32 مــرة برقمه 
فــي  ســاعة   55 لمــدة  الشــخصي 
المجمــوع، أي مــا يــوازي 7 أيــام عمل 
فعليــة فــي شــهرين، وفــق الســلطات 

الضريبة.

موظف كسول 
يطبق حيلة 

للتهرب من العمل

من عرض أسبوع الموضة في العاصمة الصينية، بكين )أ ف ب(

 أطلقــت شــركة “فيرجــن هايبرلــوب” مقطــع فيديــو، يعــرض أحــدث 
خططهــا لتطويــر نظام نقل ثوري، تقول إنه سيســمح للركاب بالســفر 
فــي كبســوالت داخــل أنبوب مفرغ من الهواء تصل ســرعته إلى أكثر 
مــن 1000 كــم/   ســاعة. تدعــي الشــركة أن نظام الهايبرلوب سيســمح 
للنــاس بالســفر بيــن المدن في غضــون دقائق، وقطع مســافة تتجاوز 
600 كــم فــي زمــن قــدره نصــف ســاعة فقط. فــي الوقت نفســه تبني 
وكالــة الفضــاء األميركية “ناســا”، بالتعاون مع شــركة “لوكهيد مارتن” 
األميركيــة، الطائــرة الجديــدة X-59، التــي تــم الكشــف عــن تصميمها 

ألول مرة العام 2019.
يهــدف هذا المشــروع إلى إعــادة إحياء فكرة الســفر الجوي التجاري 
األســرع مــن الصــوت، بعد نحو عقديــن من رحلة طائــرات الكونكورد 

األخيرة.

طائرة ركاب أسرع من الصوت 
وكبسوالت سفر خارقة

تعلــم أحــد الطيور فــي حديقة حيــوان “تارونغا” 
تقليــد  “إيكــو”  قلــب  عليــه  أطلــق  األســترالية، 
مجموعة أصوات يسمعها بانتظام في الحديقة، 
لكــن قدرتــه على تقليد بكاء الطفل، كانت ملفتة 
لدرجة أنه “ال ينقصه سوى الدموع”؛ لكي يصدق 

السامع أن هذا البكاء الحزين صادر عن طفل.
وشاركت حديقة حيوان “تارونغا” مقطعا صغيرا 
علــى صفحتهــا الرســمية فــي “فيســبوك” لقيــام 
الطائــر “إيكو”، وهو من فصيلــة طيور “القيثارة” 
يظهــر فيه الطائر الصغيــر وهو يقلد صوت بكاء 

الطفل بشكل مذهل ورائع، تكاد تصدقه األذن لوال أن العين تكذبه.
يذكــر أن طائــر القيثــارة ينتمــي لعائلــة “Menuridae”، وهــي فصيلــة تعيــش فــي 
أســتراليا، أكثــر ما يميزهــا قدرتها الفائقة على تقليد األصــوات الطبيعية والصناعية 

في البيئة المحيطة بها.

طائر يبكي كطفل رضيع “ال ينقصه سوى الدموع”

لي زانيينغ تزعم أنها لم تنم منذ 40 عاما
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جريمة مروعة .. أحرق طفلته وحبسها بدورة المياه
جريمــة مروعــة هــزت تركيــا، ارتكبهــا 
الجئ سوري من أصل فلسطيني، قام 
بإضرام النار في ابنته البالغة من العمر 
13 عامــا، وحبســها فــي دورة الميــاه، 

وذلك لرفضها الزواج من صديقه.
ووفق وســائل إعام تركية، فإن األب 
المجــرم قــام بضــرب الطفلــة وحرقهــا 
مدينــة  فــي  والتنــر  األســيد  بمادتــي 
شــانلي أورفــا التركيــة جنوبــي الباد، 
وفر بعدها من المنزل مع ابنته الثانية.
أضــرم  األب  أن  التقاريــر  وأوضحــت 
النــار فــي ابنتــه الصغيــرة، بعد ســكب 
المواد الحارقة على جســدها وحبسها 
تفحمــت؛  أن  إلــى  الميــاه  دورة  فــي 

وذلك لرفضها الزواج.
ورغــم قيــام األب بتشــغيل موســيقى 
بحســب  صاخبــة،  دينيــة  وأناشــيد 
روايــات ســكان الحــي، أثنــاء ارتكابــه 
الجريمــة كــي ال يفتضــح أمــره، فــإن 
ســاكني البيــوت المجاورة ســرعان ما 
ســمعوا صراخ الفتاة، فقاموا بمداهمة 
المنزل وإسعافها بعد خلع باب المنزل.

المستشــفى،  إلــى  الطفلــة  نقــل  وتــم 
لكنهــا فارقــت الحياة بســبب إصاباتها 
تســتطيع  بالــكاد  كانــت  إذ  البليغــة، 
الحمــام،  مــن  خروجهــا  عنــد  الزحــف 
الــذي كانــت محتجزة فيــه بعد هروب 

والدها.
الوالــد  دافــع  فــإن  التفاصيــل،  وفــي 
الرتــكاب هــذه الجريمــة البشــعة، هــو 

صديقــه،  مــن  الــزواج  الفتــاة  رفــض 
مقابل زواجه هو من ابنة األخير.

وتطــرح هــذه الحادثــة المفجعــة مــرة 
ضــد  األســري  العنــف  قضيــة  أخــرى 
فــي  خصوصــا  والفتيــات،  النســاء 
المناطــق الريفيــة والنائيــة فــي تركيــا 
المنطقــة  دول  مــن  العديــد  وغيرهــا 

وحول العالم.
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