
يسعى فريق البحرين لفنون  «
القتال المختلطة، تحت قيادة 
النائب األول لرئيس المجلس 

األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة إلى تحقيق إنجاٍز تاريخي في مشاركته في 
بطولة العالم لفنون القتال المختلطة في العاصمة التشيكية براغ.

أصدرت مؤسســـة التنظيـــم العقاري 
قرارا إداريا بتعيين محمود يوســـف 
المحمود مديًرا إدارًيا التحاد المالك 
المركـــزي لجـــزر أمـــواج الكائـــن فـــي 
إلـــى  اســـتنادا  المحـــرق،  محافظـــة 
قانـــون تنظيم القطـــاع العقاري رقم 
)27( لسنة 2017، وإلى القرار رقم )1( 
لسنة 2020 بتنظيم أحكام اتحادات 
المالك في العقارات المشـــتركة لمدة 

3 أشـــهر قابلـــة للتجديـــد متـــى مـــا 
ارتأت ذلك محققا للمصلحة العامة. 
أعلـــن عضو مجلس النـــواب، الممثل 
النيابي لمنطقة قاللي وأمواج وديار 
خالـــد  النائـــب  ودلمونيـــا،  المحـــرق 
بوعنـــق، انتهـــاء أزمـــة ســـكان جـــزر 
أمواج ومشـــكلتهم مـــع اتحاد المالك 
المركزي بعد صدور قرارات عدة من 

التنظيم العقاري.

“ريرا” تعين المحمود مديرا التحاد المالك بأمواج

)15(

(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)
تعّرف على

على إجراءات المستوى األخضر 
ضمن آلية اإلشارة الضوئية.
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وصول ثاني شحنات المساعدات البحرينية إلى كابول
المنامة - بنا

في إطـــار توجيهات عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتقديم مساعدات 
إنســـانية إغاثية عاجلة إلى أفغانســـتان، وبمتابعة 
من ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة، 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أرســـلت 
الشـــحنة الثانيـــة مـــن المســـاعدات اإلنســـانية إلى 
أفغانستان، حيث وصلت الشحنة إلى مطار كابول 
صبـــاح أمس، وتحتـــوي على مواد طبيـــة وإغاثية 

الشحنة الثانية من المساعدات اإلنسانية إلى أفغانستانوغذائية. )03(

تمكنت الشابة البحرينية منيرة 
المالكي من اقتناص أول فرصة 
خليجيـــة لاللتحـــاق بمختبرات 
الفضـــاء  وكاالت  أكبـــر  أحـــد 
العالميـــة )إســـرو(، التـــي تمتلك 
خبرة عريقة في تصنيع األقمار 
الصناعية، تحت إشراف علماء 
ومهندســـين ذوي خبـــرة تربـــو 
على 40 عامًا في مجال تصنيع 

األقمار الصناعية.

شابة بحرينية أول 
خليجية تعمل بمختبرات 

“إسرو” لألقمار الصناعية
فـــي  األســـواق  لجنـــة  عضـــو  قـــال 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، 
نبيـــل أجور، إن اللجنة بالتعاون مع 
عدد من الجهـــات بصدد التخطيط 
إلقامـــة عـــرض لألزيـــاء علـــى غرار 
فعاليات األزيـــاء التي تقام في كل 

من باريس وإيطاليا.
وكان أجور يتحدث بندوة عن بعد، 
أقامتهـــا الغرفـــة بخصـــوص قطاع 

األزياء.
وتطرق إلى ما يعرف بســـوق “البز” 
قديمـــا أو ســـوق األقمشـــة والتـــي 

عرفـــت بها البحرين تاريخيا، حيث 
كانت توجد الســـوق بشـــكل رئيس 
في كل من “سكة اليهود” التي كان 
يوجد فيها التجار اليهود خصوصا 
فـــي مجـــال األقمشـــة إلـــى جانـــب 

شارع الحضرمي.

على غرار باريس وميالنو... عرض أزياء وسط المنامة

)14(
)04(
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فريق البحرين يستعد لتحقيق إنجاز تاريخيرسالة سعودية لمجلس األمن
أعلن الوفد السعودي الدائم  «

باألمم المّتحدة في نيويورك، 
أمس الخميس، أّن المملكة 

بعثت برسالة لمجلس األمن 
بشأن الهجوم األخير من جماعة 

الحوثي على المنطقة الشرقية 
وجازان ونجران.

وزير الداخلية: استفادة 3511 محكوما من تنفيذ “العقوبات البديلة”
المنامة - وزارة الداخلية

ثّمن وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، إصدار عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، المرسوم الملكي رقم )24( 

لســـنة 2021. وقـــال إن المبادرة الكريمـــة التي أطلقها 
جاللته من شـــأنها المساعدة على التوسع بصورة أكبر 
فـــي تطبيق قانـــون العقوبات والتدابيـــر البديلة، الذي 
يســـتهدف تطويـــر منظومـــة العدالـــة الجنائيـــة وتعـــد 

مملكة البحرين من أوائل الدول العربية في األخذ به، 
مضيفـــا أن عدد المحكوميـــن المســـتفيدين من تنفيذ 
أحكام قانون العقوبـــات والتدابير البديلة الصادر عام 

2017 بلغ نحو 3511 محكوما.

صـــدر عـــن عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة مرسوم رقم )24( لسنة 2021 بتعديل 
المـــادة )13( مـــن القانـــون رقـــم )18( لســـنة 2017 بشـــأن 

العقوبات والتدابير البديلة، جاء فيه:

المادة األولى
ُيســـتبدل بنص المـــادة )13( من القانون رقم )18( لســـنة 

2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، النص اآلتي:
“يجـــوز للجهـــة المعنيـــة بـــوزارة الداخليـــة أْن تطلب من 
قاضـــي تنفيـــذ العقـــاب أْن يســـتبدل بالعقوبـــة األصليـــة 
المحكـــوم بهـــا قبـــل البـــدء فـــي تنفيذهـــا عقوبـــة بديلـــة 
أو أكثـــر مـــن المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )2( من هذا 
القانون، بشرط أال يكون في ذلك خطر على األمن العام، 
وأن يكـــون المحكـــوم عليـــه قـــد أدى االلتزامـــات المالية 
المحكوم بهـــا عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من 

المستحيل عليه الوفاء بها.
كمـــا يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية بعد التنســـيق 

مـــع مؤسســـة اإلصـــالح والتأهيـــل أْن تطلب مـــن قاضي 
تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة األصلية المحكوم بها 
عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة )2( 
من هذا القانون، لمدة تســـاوي باقي العقوبة أو مجموع 

العقوبـــات المحكوم بها، وذلك إذا توافرت في المحكوم 
عليه االشتراطات اآلتية:

أن يكون حسن السيرة والسلوك.
أال يكون في اإلفراج عنه خطر على األمن العام.

أن يكـــون قد أدى االلتزامات الماليـــة المحكوم بها عليه 
مـــن المحكمـــة الجنائية، ما لم يكن من المســـتحيل عليه 

الوفاء بها.
ويفصـــل قاضـــي تنفيـــذ العقاب فـــي الطلب بعد ســـماع 

أقوال النيابة العامة.
وتســـري بشـــأن تنفيـــذ العقوبـــات البديلـــة أحـــكام الباب 
الخامـــس من الكتـــاب الخامس مـــن قانـــون اإلجراءات 
الجنائيـــة الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقـــم )46( لســـنة 

.”2002

المادة الثانية
علـــى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – ُكٌل فيما يخصه 
– تنفيـــذ أحكام هـــذا القانون، وُيعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

منح “الداخلية” صالحية طلب استبدال عقوبة المحكوم قبل تنفيذها
مرسوم ملكي يحدد اشتراطات بينها أال يكون في اإلفراج عنه خطر على األمن

المنامة - بنا

)02(
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المشــير يطلع علــى مجريــات الخطــط التدريبيــة للوحدات

تجهيز قوة الدفاع بأحدث المنظومات القتالية

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  قـــام 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفة بن أحمـــد آل خليفة، صباح 
أمـــس، بزيـــارة تفقديـــة لعـــدد مـــن 
وحدات قوة دفاع البحرين، حيث 
اســـتمع إلى إيجاز عن مراحل سير 
العمـــل بتلـــك الوحـــدات، كما وقف 
علـــى مجريات برامجهـــا وخططها 
علـــى  الجميـــع  وحـــث  التدريبيـــة. 
العطـــاء المتقـــد في شـــتى ميادين 
عـــن  فضـــاً  العســـكري،  العمـــل 
االهتمـــام باإلنجاز المتقن وكســـب 

الخبرات، وشـــدد علـــى أهمية بذل 
تفـــاٍن؛  مـــن  وســـعهم  فـــي  مـــا  كل 
جاهزيتهـــم  بمســـتوى  لارتقـــاء 
القتاليـــة واإلداريـــة، وأال يدخـــروا 

جهدًا في سبيل خدمة هذا الوطن 
العزيـــز في ظـــل القيـــادة الحكيمة 
لعاهل الباد القائد األعلى صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 

آل خليفـــة. وأكـــد القائـــد العـــام أن 
قوة دفـــاع البحرين تســـير بخطى 
ثابتـــة ومتقدمـــة في تجهيـــز كافة 
بأحـــدث  ووحداتهـــا  أســـلحتها 
المنظومـــات القتاليـــة ذات التقنية 
المتطـــورة وفق أعلى المســـتويات 
وتهيئة المنشـــآت الحديثة بصورة 
تتواكب مع التطور المســـتمر بقوة 
دفاع البحريـــن؛ لتمكين هذه القوة 
الوطنية من تحقيق النتائج الطيبة 
فـــي مختلـــف المهـــام والواجبـــات 

الموكلة إليها.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  حضـــر 
الفريق الركن عبدهللا النعيمي، 
دورة  افتتـــاح  حفـــل  أمـــس، 
المشـــتركة  واألركان  القيـــادة 
الرابعة عشر في الكلية الملكية 
والدفـــاع  واألركان  للقيـــادة 

الوطني.
وبدأ الحفل بتاوة آيات عطرة 
من الذكر الحكيم، ثم ألقى آمر 
الكلية الملكية للقيادة واألركان 
والدفاع الوطنـــي اللواء الركن 
بحري عبدهللا المنصوري كلمة 
الحفـــل،  براعـــي  فيهـــا  رحـــب 
ووجـــه الشـــكر لوزيـــر شـــؤون 
الدفـــاع علـــى تفضلـــه بحضور 
افتتـــاح دورة القيادة واألركان 

المشتركة الرابعة عشرة.
شـــؤون  وزيـــر  ألقـــى  بعدهـــا 
الدفاع كلمة نقـــل فيها تحيات 
وتقديـــر القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة، كما 
رحب بالمشـــاركين من القوات 
المســـلحة بالدول الشقيقة في 

الدورة.
العلـــوم  أن  كلمتـــه  فـــي  وبيـــن 
التـــي  العســـكرية  والمعـــارف 
الكليـــة  فـــي  منهـــا  ســـينهلون 

واألركان  للقيـــادة  الملكيـــة 
والدفـــاع الوطنـــي تعتمـــد في 
منهاجهـــا علـــى أحـــدث العلـــوم 
العســـكرية فضًا عن محاكاتها 
هللا  بـــإذن  ذلـــك  وأن  للواقـــع، 
ســـيكون رصيـــًدا وعوًنـــا قوًيـــا 
أعبـــاء  لتحمـــل  للدارســـين 
المســـؤوليات والمهمـــات التـــي 
حياتهـــم  فـــي  لهـــم  ستســـند 

العسكرية المقبلة.
وأعـــرب وزيـــر شـــؤون الدفاع 
عن شـــكره آلمر الكلية الملكية 
والدفـــاع  واألركان  للقيـــادة 
القائميـــن  وجميـــع  الوطنـــي، 
علـــى هذه الدورة من موجهين 
ومعلمين، متمنًيا للجميع دوام 
التوفيـــق والنجاح في حياتهم 
واجتيـــاز  والعمليـــة  العلميـــة 

مراحل الدورة بنجاح.

العلوم والمعارف بـ “الملكية للقيادة” 
تعتمد أحدث العلوم العسكرية

وزير الداخلية: الرعاية الملكية السامية وراء نجاح موسم عاشوراء

ما تحقق من مستوى أمني متطور وشعور بالطمأنينة يتطلب تقييما

عقـــد وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، أمـــس، اجتماعـــا موســـعا 
العاميـــن  والمديريـــن  المحافظـــات  مـــع محافظـــي 
لمديريـــات الشـــرطة، بحضـــور رئيـــس األمـــن العام، 
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامة، الرئيس التنفيـــذي للحكومة اإللكترونية، 
وكيـــل وزارة الداخليـــة، رئيـــس الجمـــارك، ورئيـــس 
المركـــز الوطنـــي لألمن الســـيبراني؛ وذلك بمناســـبة 
نجاح موســـم عاشـــوراء هـــذا العام، وما شـــهده من 
التـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة المقـــررة مـــن قبل 
فريـــق البحريـــن الطبـــي ضمـــن الجهـــود الوطنيـــة 

لمكافحة جائحة كورونا.
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  رفـــع  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
واالمتنـــان إلى عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، على الرعايـــة الملكية 

السامية لموسم عاشوراء والتي كان لها الفضل في 
توفير كل أســـباب النجاح لموسم هذا العام، مشيدا 
بدعـــم الحكومة  برئاســـة ولي العهد، رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة وقيـــادة ســـموه المتميـــزة لفريـــق 
البحريـــن الوطني لمكافحة جائحـــة كورونا، ودوره 

في تحقيق إنجازات نوعية في هذا الشأن.
وعبـــر الوزير عن شـــكره للمحافظيـــن على دوروهم 
وتواصلهـــم الدائـــم وعملهـــم الميداني علـــى تذليل 
العقبـــات، معربـــا عـــن تقديـــره لرجـــال األمـــن مـــن 
الضبـــاط وضبـــاط الصـــف واألفـــراد ومـــا يقدمونـــه 
مـــن أداء مهنـــي متميـــز، ضمـــن الصفـــوف األمامية 
لمكافحـــة الجائحة، وما يقومون به من عمل مبدع 
وجبـــار وإجراءات اســـتباقية، ضمن فريق البحرين 
الوطني، باإلضافة إلى الدور التوعوي والذي ساهم 
فـــي خلق مســـتوى متقـــدم مـــن الوعـــي المجتمعي 

والمسؤولية الوطنية.
وإثنـــى الوزير علـــى االلتـــزام والتعاون الـــذي أبداه 
رؤساء المآتم والقائمون عليها ومرتادوها وأعضاء 
هيئـــة المواكـــب الحســـينية ودور فريـــق البحريـــن 
الطبي واإلجراءات االحترازية التي أقرها من أجل 
صحة وسامة الجميع، منوها إلى ما قام به الفريق 
الميدانـــي المشـــترك لمراقبـــة االلتـــزام باإلجراءات 
االحترازية، في إطار تجســـيد الشـــراكة المجتمعية 

وتأكيد دورها في خدمة المجتمع.
وأشـــار الوزيـــر إلى أهمية االســـتفادة مـــن الدروس، 
وأن مـــا تحقـــق مـــن مســـتوى أمني متطور وشـــعور 
التطويـــر  عمليـــة  مواصلـــة  يتطلـــب  بالطمأنينـــة، 
والتحديث وتقييم األداء؛ لحماية وتعزيز ما تحقق 
من مكتسبات، وفي إطار التطلع إلى تقديم خدمات 
أكثـــر تطورا ومواجهة التحديات، معربًا عن تمنياته 

للجميع بالتوفيق والنجاح في خدمة الوطن.

المنامة - بنا

وزير الداخلية يعقد اجتماعا موسعا مع المحافظين والمديرين العامين لمديريات الشرطة

التعاون والتنسيق بما يحفظ أمن المواطنين والمقيمين
اســـتقبل وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، السفير 
عبداللطيـــف الســـكران؛ وذلك بمناســـبة صدور المرســـوم الملكي الســـامي من صاحب 
الجالة الملك بتعيينه ســـفيرا في وزارة الخارجية. وقد رحب الوزير بالســـفير، معربًا 
لـــه عن خالص التهنئة بالثقة الملكية الســـامية، ومتمنيًا له التوفيق والســـداد للنهوض 
بالمســـؤوليات والمهمـــات الموكلـــة إليـــه. وأكـــد الوزيـــر، خال اللقـــاء، أهميـــة التعاون 
والتنســـيق بمـــا يحفظ أمن وســـامة المواطنين والمقيمين، في إطار مواكبة مســـيرة 
البنـــاء التـــي تشـــهدها مملكـــة البحريـــن. مـــن جهته، أعـــرب الســـكران، عن بالـــغ فخره 
واعتزازه بالثقة الملكية السامية من لدن جالة الملك، معربا عن شكره وتقديره لوزير 
الداخلية على تهنئته وتواصله الدائم في إطار حرص على تطوير التعاون المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

استقبلت رئيســـة هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفـــة فـــي مكتبهـــا 
أمس، ســـفير دولـــة الكويت لدى 
ثامـــر  الشـــيخ  البحريـــن  مملكـــة 
حيـــث  الصبـــاح،  األحمـــد  جابـــر 
تبـــادل الطرفـــان وجهـــات النظر 
تعزيـــز  ســـبل  حـــول  المختلفـــة 
بيـــن  مـــا  الثقافيـــة  العاقـــات 

البلدين.
وأكدت الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفـــة أن مملكـــة البحريـــن 
دول  شـــقيقاتها  مـــع  تتشـــارك 
مجلس التعاون أواصر وعاقات 
ثقافية وحضارية متينة تساهم 
فـــي تحقيـــق شـــعوب المنطقـــة 
مشـــيدة  وتطلعاتهـــا،  ألهدافهـــا 
بالدعـــم الكبير الذي تقّدمه دولة 
فـــي  الثقافـــي  للعمـــل  الكويـــت 

البحرين. 
آخـــر  علـــى  الســـفير  وأطلعـــت 
الثقافـــي،  الحـــراك  تطـــورات 

موعـــد  اقتـــراب  إلـــى  مشـــيرة 
افتتاح إكســـبو 2020 دبي، الذي 
بجنـــاح  المملكـــة  فيـــه  تشـــارك 
وطني، متمنية للكويت مشاركة 
موفقـــة وناجحـــة فـــي الحـــدث 

العالمي.
مـــن جانبـــه، قـــال الشـــيخ ثامـــر 
جابر األحمد الصباح إن االرتقاء 
باألوطان يأتي عبر الحفاظ على 
والحضارية،  الثقافية  المنجزات 
مبديًا اســـتعداده الدائم للتعاون 
مـــع الهيئـــة؛ مـــن أجـــل تحقيـــق 
مشاريع مشتركة تلبي طموحات 

شعبي البلدين الشقيقين.

توثيق العالقات الثقافية مع الكويت

وزير “الدفاع”: 
رصيد وعون قوي 

للدارسين لتحمل 
أعباء المسؤوليات 

المستقبلية

مي بنت محمد: 
أواصر حضارية 
متينة مع دول 

“التعاون”

المرسوم يجيز لـ “الداخلية” طلب استبدال العقوبة األصلية قبل تنفيذها
وزير الداخلية: استفادة 3511 محكوما من تنفيذ “العقوبات البديلة”

ثّمـــن وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، إصـــدار عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، المرســـوم 
الملكـــي رقـــم )24( لســـنة 2021 والـــذي يقضـــي بأنـــه 
“يجوز للجهة المعنيـــة بوزارة الداخلية أن تطلب من 
قاضـــي تنفيـــذ العقاب أن يســـتبدل بالعقوبة األصلية 
المحكـــوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو 
أكثر، بشرط أال يكون في ذلك خطر على األمن العام، 
وأن يكون المحكـــوم عليه قد أدى االلتزامات المالية 
المحكـــوم بها عليه من المحكمـــة الجنائية ما لم يكن 
من المستحيل عليه الوفاء بها”. وأوضح أن المرسوم 
الملكي الســـامي، الذي تفضل جالة الملك، بإصداره، 
اإلصاحيـــة،  المنظومـــة  فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  يشـــكل 
سيكون لها انعكاسات إيجابية على أرض الواقع، مما 
يجعله بمثابة مشروع وطني حضاري نابع من إيمان 

جالته، بضرورة حماية النسيج االجتماعي ومساندة 
من حاد عـــن الصواب وارتكب مخالفات قانونية في 
العودة للمجتمع والمشـــاركة في مسيرته ومساعدته 
فـــي تجـــاوز الظـــروف غيـــر المواتية واالنطـــاق إلى 

مرحلة من العطاء الوطني واالندماج في المجتمع.
وقـــال إن المبـــادرة الكريمـــة التي أطلقهـــا جالته من 
شأنها المساعدة على التوسع بصورة أكبر في تطبيق 
قانـــون العقوبات والتدابيـــر البديلة، الذي يســـتهدف 
مملكـــة  وتعـــد  الجنائيـــة  العدالـــة  منظومـــة  تطويـــر 
البحرين من أوائل الدول العربية في األخذ به، مضيفا 
أن عـــدد المحكومين المســـتفيدين مـــن تنفيذ أحكام 
قانـــون العقوبات والتدابير البديلة الصادر عام 2017 
بلـــغ نحو 3511 محكوما. وأشـــار الوزيـــر إلى أن هذه 
الخطـــوة اإليجابيـــة المتطـــورة، تعد انعكاســـا لجوهر 
دولة القانون والمؤسسات وتجسيدا للفكر الحضاري 
الملـــك  الجالـــة  لصاحـــب  المســـتنير  واإلصاحـــي 

والتوجيهـــات الســـامية لجالته بتطوير التشـــريعات 
االســـتقرار  وتعزيـــز  المجتمعـــي  اإلصـــاح  لتحقيـــق 
األســـري ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة، الفتا 
إلـــى أن مجلـــس الـــوزراء برئاســـة ولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، أقر دفعتين من التشـــريعات ذات 
األولويـــة لتعزيـــز صـــون الحقـــوق وســـيادة القانـــون، 
وذلـــك بعـــد توجيهات ســـموه بدراســـتها. وأضاف أن 
النهـــج الحضاري الذي تتبناه المملكة في تشـــريعاتها 
وممارســـاتها علـــى أرض الواقـــع، يأتـــي انســـجاما مع 
توجهـــات المملكـــة لتحديـــث المنظومة التشـــريعية، 
تماشـــيا مع المعايير الدوليـــة واالتفاقيات والمواثيق 

والبروتوكوالت الدولية ذات الصلة.
وأكـــد في ختام تصريحه أن وزارة الداخلية، ماضية 
في جهودها لترســـيخ معايير وقيم حقوق اإلنســـان، 

في إطار العهد الزاهر لصاحب الجالة الملك.

المنامة - وزارة الداخلية



فـــي إطـــار توجيهات عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة،  بتقديم مســـاعدات إنســـانية 
إغاثية عاجلة إلى أفغانستان، وبمتابعة سمو ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة أرســـلت المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية الشـــحنة الثانيـــة مـــن المســـاعدات اإلنســـانية 
إلى أفغانســـتان، حيث وصلت الشـــحنة إلـــى مطار كابول 
صباح أمس، الخميس، وتحتوي على مواد طبية وإغاثية 
وغذائيـــة. وبهـــذه المناســـبة، ثمن ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة مبادرات جاللة الملك اإلنســـانية ومد يد 
العون لمســـاعدة األشـــقاء واألصدقاء وإغاثـــة المنكوبين 
فـــي مختلـــف بقـــاع العالم، مشـــيدًا ســـموه بالدعـــم الكبير 

الـــذي تحظـــى بـــه المؤسســـة مـــن الحكومة  برئاســـة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، حفظـــه هللا، مؤكـــدًا 
سموه تشرف المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية بتنفيذ 
توجيهـــات جاللـــة الملـــك، ســـائالً المولـــى القديـــر أن يعم 
السالم واالزدهار في أفغانستان والعالم أجمع، متمنيًا لها 

ولشعبها األمن واالستقرار.
ومـــن جانبه، أكد األمين العام للمؤسســـة مصطفى الســـيد 
أن الشـــحنة تأتي اســـتمرارًا للجهود اإلنســـانية البحرينية 
بتقديم العون لمساعدة األشقاء في أفغانستان، وتحتوي 
علـــى مـــواد طبيـــة وغذائية وإغاثيـــة التي هـــم في أمس 

الحاجة لها.
وأوضـــح أنه بناء على التوجيهات الملكية الســـامية، فإن 

المؤسســـة مســـتمرة في مد يد العون ومســـاعدة الشـــعب 
األفغانـــي فـــي هـــذه الظـــروف التي يمـــرون بهـــا، وأن هذا 
األمـــر ليس بالمســـتغرب على جاللة الملـــك الحريص على 
مـــد يد العون للمحتاجين فـــي مختلف دول العالم، والتي 
تأتي ضمن مســـاعي جاللته اإلنســـانية في دعم الشعوب 

الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف اإلنسانية.
وبين السيد أنه سبق أن أرسلت المؤسسة الملكية شحنة 
إغاثية عاجلة احتوت على مواد طبية وإغاثية وغذائية، 
كما سيتم إرسال شحنتين إضافيتين خالل األيام المقبل.
وثمـــن ممثـــل الحكومـــة األفغانيـــة مبـــادرة جاللـــة الملـــك 
فـــي دعم الشـــعب األفغانـــي، مشـــيدًا بما احتوته شـــحنتا 
المســـاعدات البحرينيـــة والتـــي جاءت لتلبـــي احتياجات 

المواطنين من مواد إغاثية مفيدة.

المنامة - بنا

وصول ثاني شحنات المساعدات البحرينية إلى كابول
ــام ــال أيـ ــ ــن خ ــي ــت ــاف ــتــيــن إض ــة وشــحــن ــيـ ــذائـ ــة وغـ ــي ــب ــى مـــــواد ط ــل ــوي ع ــت ــح ت
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المنامة - وزارة الداخلية

اجتمع وزيـــر الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، أمس، مـــع وزيرة خارجية 
جمهورية الســـودان مريـــم الصادق 
المهدي، على هامش مشاركة الوزير 
فـــي اجتماع مجلـــس جامعة الدول 
الـــوزاري  المســـتوى  علـــى  العربيـــة 
فـــي دورتـــه العاديـــة )156( والـــذي 
عقـــد بجمهورية مصـــر العربية.وتم 
في االجتماع اســـتعراض العالقات 
تجمـــع  التـــي  الوطيـــدة  األخويـــة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 

تعزيـــز  الشـــقيقة وســـبل  الســـودان 
مختلـــف  فـــي  الثنائـــي  التعـــاون 
المجاالت، والتنســـيق إزاء مختلف 
المشـــترك،  االهتمـــام  ذات  القضايـــا 
والمصالـــح  التطلعـــات  يحقـــق  بمـــا 
والشـــعبين  للبلديـــن  المشـــتركة 
الشـــقيقين. كمـــا جـــرى بحث ســـبل 
المشـــترك  العربـــي  العمـــل  تعزيـــز 
المســـتجدات  آخـــر  ومناقشـــة 
والقضايا على الســـاحتين اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك.

التنسيق مع السودان بمختلف القضايا

المنامة - وزارة الخارجية

بشـــدة  الخارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
قيام ميليشـــيا الحوثـــي اإلرهابية 
بإطـــالق  إيـــران  مـــن  المدعومـــة 
المســـيرة  الطائـــرات  مـــن  عـــدد 
)المفخخـــة( تجـــاه مدينـــة خميس 
العربيـــة  بالمملكـــة  مشـــيط 
الســـعودية الشـــقيقة، فـــي اعتداء 
أمـــن  علـــى  ومتواصـــل  ممنهـــج 
المواطنيـــن والمقيميـــن  وســـالمة 
صـــارخ  وانتهـــاك  المملكـــة،  فـــي 
للقانـــون الدولي اإلنســـاني والقيم 
واإلنسانية.وأشـــادت  األخالقيـــة 
وزارة الخارجيـــة بكفـــاءة ويقظة 
الشـــرعية  دعـــم  تحالـــف  قـــوات 

مـــن  تمكنـــت  التـــي  اليمـــن  فـــي 
إحبـــاط واعتراض تلـــك الطائرات 
إلـــى  وصولهـــا  قبـــل  وتدميرهـــا 
مملكـــة  وقـــوف  مؤكـــدة  هدفهـــا، 
البحرين التام في صف واحد إلى 
جانـــب شـــقيقتها المملكـــة العربية 
الســـعودية ضد كل مـــا يهدد أمنها 
واســـتقرارها، ودعمهـــا فـــي كل ما 
تتخـــذه من إجـــراءات للدفاع عن 
ســـيادتها ومواطنيهـــا والمقيميـــن 
علـــى أراضيهـــا، مطالبـــة المجتمع 
الدولـــي بإدانـــة هـــذه االعتداءات 
اإلرهابية اآلثمة واتخاذ إجراءات 
صارمة لحماية المدنيين اآلمنين.

إدانة استهداف الحوثي 
للمدنيين بالسعودية

الشحنة الثانية من المساعدات اإلنسانية إلى أفغانستان

“الصحة” تتفقد مشروع توسعة “البالد القديم الصحي”

االرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة بالرعاية األولية

بتمويـــل مـــن مؤسســـة يوســـف وعائشـــة المؤيـــد لألعمـــال الخيريـــة

الســـيد: دور بـــارز للبحـــوث فـــي التغييـــر وتوفيـــر أفضـــل الممارســـات

زارت الرئيـــس التنفيـــذي لمراكـــز الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة جليلة الســـيد والنائب 
أحمد السلوم مركز البالد القديم الصحي، 
وذلـــك بمعية هال فـــاروق المؤيد، وفريق 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة؛ لالطالع على 
آخر مســـتجدات مشـــروع توســـعة البالد 

القديم الصحي.
وعائشـــة  يوســـف  مؤسســـة  وكانـــت 
المؤيـــد لألعمـــال الخيريـــة قـــد تقدمـــت 
بتبـــرع عيني كريم لتوســـعة مركـــز البالد 
بتمويـــل  والتكفـــل  الصحـــي،  القديـــم 
المركـــز  وتحديـــث  التوســـعة  مشـــروع 
النوعيـــة،  المجتمعيـــة  مبادراتهـــا  ضمـــن 

وذلك ضمن اتفاقيـــة ُأبرمت بين الرعاية 
يوســـف  ومؤسســـة  األوليـــة  الصحيـــة 
وعائشة المؤيد لألعمال الخيرية لتوسعة 

مركـــز البـــالد القديم الصحي خالل شـــهر 
يوليو 2021م.

البـــدء  قبـــل  الميدانيـــة  الزيـــارة  وخـــالل 

علـــى  االطـــالع  تـــم  المشـــروع،  بتنفيـــذ 
خطـــة تنفيذ توســـعة مركز البـــالد القديم 
ومناقشـــة خطوات العمل إلنجاز األعمال 
اإلنشـــائية، حيث تبلـــغ التكلفة التقديرية 
للبنـــاء والتوســـعة المتبرع بهـــا نحو 600 
ألف دينار ودراسة مدى االحتياج ألعمال 
اخـــرى لتطويـــر المشـــروع يتم التنســـيق 
البلديـــات  مـــع وزارة األشـــغال وشـــؤون 
والتخطيـــط العمرانـــي، وبمتابعـــة وزارة 
الصحـــة ومجلـــس أمنـــاء مراكـــز الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة، وقـــد جـــاءت الزيـــارة 
حرصا على اإلشـــراف على المشـــروع من 
حيـــث الجوانـــب الفنيـــة والتنســـيق مـــع 

الجهة الممولة للمشروع.

تحــت رعايــة الرئيــس التنفيــذي لمراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة جليلــة 
الســيد، نظمــت لجنــة البحــوث بمراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة ورشــة 

البحوث العلمية بحضور عدد من الكوادر الطبية والصحية المتخصصة.

وأشادت الســـيد بدور لجنة البحوث 
العلمية بالرعاية األولية والدور الذي 
تقـــوم بـــه لالرتقـــاء بجـــودة وكفاءة 
الخدمات الصحية المقدمة بالرعاية 
األولية ـ مؤكدًة الدور الكبير للبحوث 
فـــي التغييـــر والتطويـــر المؤسســـي 
وتوفير أفضل الممارسات والتجارب 
كفـــاءة  تعزيـــز  فـــي  تســـاهم  التـــي 

الخدمات الصحية المقدمة للجميع.
الدراســـات  بأهميـــة  أشـــادت  كمـــا 

القـــرارات،  اتخـــاذ  فـــي  والبحـــوث 
المقـــدم  العطـــاء  بمســـتوى  منوهـــًة 
للدفـــع بعجلـــة التطويـــر والتحديـــث 
المســـتمر فـــي األداء لصالـــح خدمـــة 
الوطـــن والمواطـــن من خـــالل العمل 
وتقديـــم  إعـــداد  فـــي  واالجتهـــاد 
البحـــوث العلميـــة ذات األهميـــة في 
توفير الدالئل المثبتة علميًا لتحقيق 
االستفادة على المســـتويين المحلي 
البيانـــات  ضـــوء  علـــى  والعالمـــي 

والبحوث التي يتم تقديمها في هذا 
المجال.

وأكـــدت أن لجنـــة البحـــوث العلميـــة 
والتـــي تضـــم مجموعـــة متخصصـــة 
من الكـــوادر الطبية والصحية وفرق 

العمـــل تقوم بدور فعـــال وممتد 
فـــي تقييـــم مختلـــف البرامـــج 

وقياس األثر، مشيرًة إلى أن 
اســـتمرارية تشجيع العطاء 
المراحـــل  فـــي  ستســـاهم 

مواصلـــة  فـــي  المقبلـــة 
مـــن  العديـــد  تحقيـــق 
النجاحـــات واإلنجازات 
المتميـــزة لصالح مملكة 

البحرين.
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شارك وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
الـــدول  جامعـــة  مجلـــس  اجتمـــاع  فـــي 
العربية على المســـتوى الوزاري في دورته 
العاديـــة )156(، والـــذي عقد أمس في مقر 
جامعـــة الدول العربية فـــي مدينة القاهرة 
بجمهورية مصر العربية الشقيقة، برئاسة 
لشـــؤون  الدولـــة  وزيـــر  الخارجيـــة  وزيـــر 
مجلـــس الـــوزراء بدولـــة الكويـــت، رئيس 
الـــدورة الحاليـــة للمجلـــس الشـــيخ أحمـــد 

ناصر المحمد الصباح.
وخـــالل االجتمـــاع، وجه وزيـــر الخارجية 
كلمـــة أكد فيهـــا أن الوطن العربـــي يواجه 
اليـــوم تحديات سياســـية وأمنية متعددة 
وظروًفـــا صعبـــة؛ األمـــر الـــذي يســـتدعي 
منـــا عمـــالً عربًيـــا مشـــترًكا أكثـــر فعاليـــة، 
إســـتراتيجية  بتبنـــي  مطالبـــون  إننـــا  بـــل 
عربيـــة مشـــتركة تجـــاه هـــذه المتغيـــرات 
والتحديات، تراعي الحفاظ على المصالح 
الحيويـــة لألمـــة العربيـــة، وحمايـــة األمن 

القومي العربي.
وأوضـــح أن ما يحدث في عدد من الدول 
العربيـــة الشـــقيقة أمـــر محـــزن ومؤلـــم، ال 
ســـالم، والجئـــون  أمـــن وال  وال  اســـتقرار 
ومهجرون يعانون قسوة العيش والحياة، 
وقلة المســـاعدات اإلنســـانية التي تخفف 
عنهـــم معاناتهـــم، وال حلول سياســـية في 
األفق إلنهاء الحروب والصراعات الدامية 
التـــي تســـببت فـــي ســـفك الدمـــاء الزكية 

وتدميـــر المدن والقـــرى والبنـــى التحتية، 
وتهـــدد األمـــن القومـــي العربـــي، وتعرض 
األمن والســـلم الدولي لخطر كبير دون أي 

اهتمام ملموس من المجتمع الدولي.
وأضاف أن بعض الدول الشـــقيقة ابتليت 
بوجـــود ميلشـــياوي مســـلح، يتلقـــى دعًما 
إقليمًيـــا متواصـــالً، وهو ينتهـــك القوانين 
أمنهـــا  ويهـــدد  الـــدول  لهـــذه  الوطنيـــة 
واســـتقرارها ومصالحها الحيوية، ويعطل 

مســـيرتها التنمويـــة ونموهـــا وازدهارهـــا، 
مشـــيًرا إلـــى أن التدخـــالت األجنبيـــة في 
الشـــؤون الداخلية لعدد من الدول العربية 
ال تـــزال مســـتمرة، بـــل إنهـــا مـــع األســـف 
مصحوبة باعتداءات عســـكرية متواصلة 
تنتهك ســـيادة الـــدول واســـتقاللها، ودعم 
المتطرفـــة  اإلرهابيـــة  للتنظيمـــات  كبيـــر 
بالمـــال والســـالح، فـــي مخالفـــة صريحـــة 
لمبـــادئ حســـن الجـــوار وكافـــة القوانيـــن 

والمواثيق الدولية.
وأكد وزير الخارجية على أن األمن المائي 
في عدد من الدول العربية يتعرض لخطر 
كبيـــر، فمصـــر والســـودان يواجهان ســـوًيا 
مشـــروع ســـد النهضـــة األثيوبـــي، وتأثيره 
المتوقع على حصة البلدين من نهر النيل، 
التـــي يحتاجهـــا البلـــدان لســـد احتياجات 
متطلبـــات  وتلبيـــة  الشـــقيقين  الشـــعبين 
إلـــى  مشـــيًرا  فيهمـــا،  واالزدهـــار  التنميـــة 
أن ســـوريا والعـــراق يواجهـــان انخفاًضـــا 
كبيـــًرا فـــي حصتهمـــا المائيـــة فـــي نهـــري 
الفرات ودجلـــة، وباقي الروافـــد التي تمر 

فـــي األراضـــي العراقيـــة ممـــا تســـبب في 
وقـــوع أضرار كبيرة علـــى حياة مواطنيها 

وجهودها التنموية.
وحـــذر وزيـــر الخارجيـــة مـــن أن اإلرهاب 
يشـــكل خطًرا مستمًرا على أمن واستقرار 
الـــدول العربيـــة، مما يضع الوطـــن العربي 
أمـــام تحـــد كبيـــر يتطلـــب منـــه مواصلـــة 
جهودنـــا المشـــتركة لمكافحـــة التنظيمات 
اإلرهابيـــة المتطرفـــة كداعـــش والقاعـــدة 
وحـــزب هللا والحوثـــي وجبهـــة النصـــرة، 
وغيرهـــا مـــن التنظيمـــات المدرجـــة علـــى 
قائمـــة اإلرهـــاب الدولـــي، والتـــي ال تـــزال 
تتلقـــى دعًمـــا مـــن دول إقليميـــة لتنفيـــذ 
أطماعهـــا وأهدافهـــا المدمـــرة فـــي وطننـــا 

العربي.
وأوضـــح أن مـــا حـــدث فـــي أفغانســـتان، 
علينـــا  الشـــقيقة، يضـــع  المســـلمة  الدولـــة 
كـــدول عربيـــة مســـؤولية مضاعفـــة لمـــد 
يـــد العـــون والدعـــم اإلنســـاني لمســـاعدة 
الشـــعب األفغانـــي علـــى تجـــاوز الظروف 
علـــى  والعمـــل  يعانونهـــا،  التـــي  الصعبـــة 

تحقيـــق الســـالم واالســـتقرار وضمان أمن 
المواطنين األفغان، واإلسراع في تشكيل 
حكومة وطنية تمثل كافة أطياف وفئات 
بالقوانيـــن  وتلتـــزم  األفغانـــي،  المجتمـــع 
والمواثيـــق الدولية. وينبغـــي العمل كذلك 
علـــى أال تتحـــول أفغانســـتان إلـــى مركـــز 
إليواء التنظيمات اإلرهابية والتي ال تزال 
نشطة في بعض الدول كداعش والقاعدة 

وغيرها من التنظيمات.
وشـــدد وزيـــر الخارجيـــة علـــى أن كل تلك 
التحديـــات الصعبة تضعنا أمام مســـؤولية 
كبرى تستوجب منا موقًفا حازًما لمعالجة 
تلـــك التحديات والتعامل معها بكل حكمة 
وعزيمـــة لحمايـــة األمـــن القومـــي العربـــي 
والدفـــاع عن مصالح األمـــة العربية وحق 
واألمـــن  الكريمـــة  الحيـــاة  فـــي  شـــعوبها 

واالستقرار واالزدهار.
وقد بحث المجلس عدًدا من الموضوعات 
المدرجـــة علـــى جـــدول األعمـــال وأتخـــذ 

بشأنها القرارات المناسبة.

والنصــرة والحوثــي  اهلل  وحــزب  والقاعــدة  داعــش  لمكافحــة  يدعــو  الخارجيــة  وزيــر 

دول شقيقة ابتليت بوجود ميلشياوي مسلح وال حلول تلوح إلنهاء الصراعات

وزير الخارجية يشارك في االجتماع



قـــال أوليـــاء أمور عـــدد مـــن الطلبة 
فـــي المرحلـــة اإلعداديـــة لـــــ “البالد” 
إن الجـــدول الدراســـي المقتـــرح من 
وزارة التربيـــة والتعليم والذي يفيد 
بأنه سيتم الســـماح للطلبة، بحضور 
يـــوم واحد فـــي المدرســـة، أحبطهم 

وأحبط أوالدهم.
أن  شـــأنه  مـــن  “القـــرار  وأضافـــوا 
يؤثـــر علـــى الطـــالب وعلـــى العملية 
التعليميـــة، حيث ينبغـــي أن يكونوا 
جميعا على قدر واحد من المساواة، 
الخاصـــة  المـــدارس  تلتـــزم  فلمـــاذا 
الحضـــوري،  التدريـــس  أيـــام  برفـــع 
المـــدارس  فـــي  ذلـــك  يحصـــل  وال 

الحكومية؟”.
وأكملـــوا “كمـــا يجـــب تفعيـــل حصة 
الرياضـــة والتي تحولت مع األســـف 

الشـــديد لمـــادة نظرية، لكـــن اإلجابة 
كالعادة )قوانين الوزارة(”.

عـــادت  “لقـــد  األمـــور  أوليـــاء  وزاد 
أغلـــب  فـــي  إلـــى طبيعتهـــا  الحيـــاة 
المرافـــق، مثـــل المجمعـــات، وأماكن 
الرياضيـــة،  والمالعـــب  الترفيـــه، 
وغيرها عدا المدرســـة، ومما يؤسف 
لـــه بأن الكثير من الطلبة وأبنائنا من 
ضمنهـــم ســـيضطرون للجلوس على 
الشاشـــة مـــن الســـاعة ٧:٣٠ صباحـــًا 

وحتى الـ ٢:١٥ مساء”.

وقالـــوا “لقد تســـببت هـــذه األوضاع 
حتـــى  يالزمهـــم  بصـــداع  ألوالدنـــا 
فـــي  آالم  إلـــى  باإلضافـــة  المســـاء، 
الرقبـــة والظهر، وإننـــا كأولياء أمور 
لنعبر عن استيائنا وإحباطنا الشديد 
من ذلـــك، راجين من الـــوزارة إعادة 
الـــدوام الرســـمي، وتفعيـــل الحضور 
اليومي حرصًا علـــى مصلحة أبنائنا 
وبناتنـــا الطـــالب، ممـــا ســـيصب في 
صالـــح تعليمهم وصحتهم النفســـية 

والجسدية”.

مناقشة موضوع االستعداد لالحتفال بيوم المرأة البحرينية
األســـري ــف  ــن ــع ال عـــن  للتبليغ  وآلـــيـــة  ــي  ــح ــص ال ــاع  ــط ــق ال فـــي  ــرأة  ــمـ الـ بــمــســيــرة  االرتـــقـــاء 

عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة 
والمجلـــس األعلـــى للمـــرأة لقـــاًء مشـــترًكا 
وذلك لبحث ومناقشـــة أهم المســـتجدات 
المتعلقة بتعزيز ســـبل التعاون والتنســـيق 
المشـــترك بيـــن المجلـــس ووزارة الصحـــة 
في المرحلة المقبلة، وفي مجاالت تفعيل 
الخطـــط وإســـتراتيجيات العمل والبرامج 
الكفيلة بمتابعـــة المبادرات الداعمة للمرأة 

ولألسرة البحرينية عموًما.
وفي مســـتهل أعمال االجتمـــاع الذي عقد 
بحضور مســـاعد األميـــن العـــام بالمجلس 
األعلى للمرأة الشـــيخة دينا بنت راشد آل 
خليفـــة وذلك عبر االتصال المرئي، رحبت 
الوكيـــل المســـاعد للصحـــة العامة رئيســـة 
لجنة تكافؤ الفـــرص مريم الهاجري بكافة 
المشـــاركات من جانـــب المجلس وأعضاء 

لجنة تكافـــؤ الفرص في اللقاء المشـــترك، 
وباإلنجـــازات  البـــارز  بالـــدور  أشـــادت  إذ 
الرائدة التي حققها المجلس األعلى للمرأة 
بفضـــل الدعم والرعاية الكريمة من قرينة 
عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفـــة، كما رفعت مريم 
الهاجري أســـمى آيات التهاني والتبريكات 
بمناســـبة الذكرى العشـــرين على تأســـيس 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة كمـــا أثنـــت على 
المكتسبات الوطنية والنجاحات المتميزة 
التـــي حققتها المرأة البحرينية في العديد 
مـــن المجـــاالت التنمويـــة خـــالل مســـيرة 
العطاء المباركة في العهد الزاهر والميمون 
لملـــك البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة. من جهتها، أشـــادت 

خليفـــة  آل  راشـــد  بنـــت  دينـــا  الشـــيخة 
بالجهود الطيبة المبذولة من جانب وزارة 
الصحـــة ولجنـــة تكافـــؤ الفـــرص والتعاون 
ووزارة  األعلـــى  المجلـــس  بيـــن  المثمـــر 
الصحة، الذي ســـاهم في تحقيـــق وتنفيذ 
العديد من الخطط والمشاريع المستقبلية 
والمبـــادرات المهمـــة فـــي ســـبيل االرتقاء 
الصحـــي  القطـــاع  فـــي  المـــرأة  بمســـيرة 
وتقدمها، لتكون شـــريًكا فعااًل في النهضة 
التنموية الشاملة وعلى مختلف األصعدة. 
وأثنـــاء اللقـــاء المشـــترك بيـــن الجانبيـــن، 
تـــم تســـليط الضـــوء ومناقشـــة موضـــوع 
مســـتجدات هيكليـــة النظـــام الصحي في 
مملكـــة البحرين فـــي ظل النظـــام الجديد 
لـــوزارة الصحـــة والضمـــان الصحـــي ودور 
وزارة الصحـــة ضمـــن المنظومـــة الصحية 

مـــن  عـــرض  تقديـــم  تـــم  كمـــا  الجديـــدة، 
جانـــب المجلـــس األعلـــى للمـــرأة بعنـــوان 
“مبـــادرات الخطـــة اإلســـتراتيجية لتنفيذ 
الخطة الوطنية للنهـــوض بالمرأة”، كما تم 
استعراض المبادرات المهمة للخطة ومنها 
الفحـــص الطبـــي للمقبليـــن علـــى الـــزواج 
وآلية التبليغ والحماية من العنف األسري، 

وكذلـــك  الزواجيـــة  المشـــورة  وموضـــوع 
اآلليات الوطنية الداعمة لتحقيق التوازن 
المبـــادرات  بيـــن الجنســـين وغيرهـــا مـــن 
ذات االهتمـــام المشـــترك. وقدمـــت مديـــر 
مركـــز معلومات المرأة مها ســـبت ملخًصا 
بصحـــة  الخاصـــة  الحيويـــة  للمؤشـــرات 
المـــرأة والمســـموحات المتعلقـــة بالتوازن 

بين الجنســـين، وأهم المؤشرات والتقارير 
ذات العالقـــة بين المجلـــس األعلى للمرأة 
و وزارة الصحـــة. وتـــم مناقشـــة موضوع 
المـــرأة  بيـــوم  لالحتفـــال  االســـتعداد 
البحرينية ومناقشـــة المقترحات المقدمة 
بهـــذه المناســـبة، وأفـــادت الشـــيخة دينـــا 
بنـــت راشـــد آل خليفـــة أن موضـــوع هـــذا 
العام )المرأة فـــي التنمية(، وطلبت تقديم 
المقترحـــات مـــن قبـــل اللجنة لالســـتعداد 
والتحضيـــر لهـــذه المناســـبة. وفـــي نهايـــة 
االجتمـــاع، تـــم التأكيد على تشـــكيل فرق 
عمـــل خاصـــة للتنســـيق بشـــأن متطلبـــات 
وأهـــداف المجلس األعلى مع التأكيد على 
أهميـــة مواصلـــة عقـــد اجتماعـــات دورية 
مصغرة لمتابعة النواحي المتعلقة بخطط 

العمل االستراتيجية وتفعيلها.

المنامة - بنا

كثير من الطلبة سيضطرون للجلوس 
أمام الشاشة من الساعة 7:30 صباحًا 

وحتى الـ 2:15 مساء
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وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزير التربية والتعليم رئيس مجلـــس أمناء مجلس التعليم العالي 
ماجد النعيمي، رئيسة الجامعة الملكية للبنات يسرى المزوغي، حيث رّحب 
بهـــا الوزيـــر بمناســـبة تعيينها في هـــذا المنصـــب، وأطلعها على أهـــم األمور 
المتعلقـــة بالتعليم العالي واللوائح والقرارات الصـــادرة بهذا الخصوص، بما 
فـــي ذلك إســـتراتيجية التعليم العالي وإســـتراتيجية البحث العلمي، مؤكدا 
دعـــم مجلـــس أمناء مجلـــس التعليم العالي لـــكل ما من شـــأنه االرتقاء بهذا 
القطاع وتقديم أفضل البرامج األكاديمية وفق الضوابط والشروط، متمنيًا 

لها التوفيق والنجاح في مهام عملها.

االرتقاء بالبرامج األكاديمية للتعليم العالي

شابة بحرينية أول خليجية تعمل بمختبرات “إسرو” لألقمار الصناعية
انطالقـــا مـــن مبـــدأ أن الشـــباب البحريني 
يملـــك القـــدرة علـــى تحويـــل الصعوبـــات 
والتحديـــات إلى فـــرص إيجابية، تمكنت 
الشـــابة البحرينيـــة منيـــرة المالكـــي مـــن 
اقتنـــاص أول فرصـــة خليجيـــة لاللتحاق 
الفضـــاء  وكاالت  أكبـــر  أحـــد  بمختبـــرات 
العالمية )إسرو(، التي تمتلك خبرة عريقة 
تحـــت  الصناعيـــة،  األقمـــار  تصنيـــع  فـــي 
إشـــراف علمـــاء ومهندســـين ذوي خبـــرة 
تربـــو علـــى 40 عامـــًا فـــي مجـــال تصنيع 

األقمار الصناعية.
وقالـــت الشـــابة المالكـــي في لقـــاء لها مع 
لجنـــة الشـــباب بالمجلـــس األعلـــى للمرأة 
“إنســـتغرام”  علـــى  اللجنـــة  عبـــر حســـاب 
إن مســـيرتها فـــي مجـــال علـــوم الفضـــاء 
بدأت بعد تخرجها مـــن كلية بوليتيكنيك 
الوطنيـــة  بالهيئـــة  والتحاقهـــا  البحريـــن 

لعلوم الفضاء.
وأشارت إلى أنها وخالل عملها في الهيئة 
وكاالت  بيئـــة  علـــى  للتدريـــب  خضعـــت 
الفضاء، ثم تم ترشـــيحها لالبتعاث للعمل 
فـــي مختبـــرات )إســـرو( لتصميـــم وبنـــاء 

األقمار الصناعية.
يتميـــز  البحرينـــي  الشـــباب  أن  وذكـــرت 
بامتالكـــه وعيـــًا عاليـــًا، وواقعيـــة وإدراكًا 
يمكنـــه مـــن البحث عـــن الحلـــول الدائمة 

لمختلف المشكالت والتحديات.
وأكـــدت أهميـــة االبتعاث والمشـــاركة في 
بيئة عمل متعددة الثقافات والهويات في 

بناء التجربة والخبرة الذاتية للشخص.
ولفتـــت إلى الحاجة بإثبات الذات باتخاذ 
قـــرارات حاســـمة وتقبـــل النقـــد وإيجـــاد 
حلول ســـريعة فـــي ظل منافســـة رجالية 
قوية، إلى جانب تحديات التنقل والعمل 

المختلفة.
بنـــاء األقمـــار  إلـــى أن مجـــال  وأشـــارت 
الصناعيـــة يعـــد مجاالً مليئـــًا بالتحديات، 
المتعـــددة  الشـــغف والمعرفـــة  ويتطلـــب 
والتكنولوجيـــا  العلـــوم  فـــي  المشـــارب 
جانـــب  إلـــى  والرياضيـــات،  والهندســـة 
المهارات الهندســـية العالية والقدرة على 

تطبيقها.
وذكـــرت أن تصميـــم األقمـــار الصناعيـــة 
النظـــري،  الطابـــع  عليـــه  يغلـــب  مجـــال 
فـــي  التصميـــم،  برمجيـــات  واســـتخدام 

حين يغلـــب على البناء الجانـــب العملي، 
ويشـــتمل على ثالث مراحل مهمة، وهي 

التجميع والدمج واالختبار.
وأكـــدت أهمية العمل فـــي مجال صناعة 
األقمـــار الصناعية بـــروح الفريق الواحد، 
إذ يتطلـــب العمل في هذا المجال  توفير 
عدد من األفرقة المتخصصة، وكل فريق 

يعمـــل بشـــكل متواز مـــع الفـــرق األخرى؛ 
وذلك من أجل نجاح مهمة تصميم وبناء 

وإطالق القمر الصناعي.
)إســـرو(  المالكـــي إن مختبـــرات  وقالـــت 
تأسســـت فـــي العـــام 1969، وهـــي عبارة 
عـــن وكالـــة فضـــاء تصنـــف علـــى أنها من 
بيـــن أقـــوى وكاالت الفضـــاء، مـــن حيـــث 
نجـــاح مهماتهـــا، وتوفرهـــا علـــى الدعـــم 
والميزانيات والعوائد الوفيرة، فضال عن 
تحقيقها عددًا مـــن اإلنجازات في مجال 
تصميم وبنـــاء األقمـــار الصناعية وإدارة 

العمل في هذا المجال.
مـــزودة  المختبـــرات  أن  إلـــى  ولفتـــت 
بأحدث التقنيات والبرمجيات واألدوات، 
ومتوفـــرة علـــى مســـتوى عـــال جـــدا من 
األمان، كما أن العمل فيها يتطلب االلتزام 
البروتوكـــوالت  مـــن  واســـعة  بمجموعـــة 

العلمية والعملية.
وبينت أن لوكالة )إســـرو( مذكرات تفاهم 
لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  مـــع  واتفاقـــات 
الفضـــاء، ممـــا ســـاعد الهيئة علـــى توفير 
كافـــة أشـــكال التســـهيالت والدعـــم لهـــا 
في عمليـــة االبتعاث، وتذليـــل المعوقات 
ذات  واإلداريـــة  العمليـــة  والتحديـــات 

العالقة.
ونوهـــت بـــدور المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
في نشـــر التوعيـــة بمجال علـــوم الفضاء 
هـــذا  فـــي  لالنخـــراط  الشـــباب  وتحفيـــز 

المجال الصاعد.
وعبرت عن فخرهـــا لكونها أول خليجية 
تعمـــل فـــي مختبـــرات )إســـرو(، مشـــيدة 
بالجهـــود التـــي بذلتهـــا الهيئـــة الوطنيـــة 
لعلـــوم الفضاء للمســـاعدة علـــى حصولها 

على الفرصة.

سيدعلي المحافظة

منيرة المالكي: 
فرصة ابتعاث 

ناجحة وسأنقل ما 
تعلمته لبالدي

387 ألف زيارة للبوابة التعليمية في 3 أيام
النعيمـــي يطمئـــن علـــى ســـير الدراســـة فـــي “ابتدائيـــة األندلـــس”

أعلن وزيـــر التربية والتعليم ماجد 
النعيمـــي أن عـــدد الزيـــارات لبوابة 
منـــذ  الرقميـــة  التعليميـــة  الـــوزارة 
عـــودة الطلبة يوم الثالثاء الســـابع 
مـــن ســـبتمبر 2021 وحتـــى صباح 
الخميـــس التاســـع من ســـبتمبر قد 
تجـــاوز 387 ألف زيـــارة، مؤكدا أن 
هـــذا اإلقبـــال الواســـع فـــي غضون 
ثالثـــة أيـــام فقـــط يعكـــس أهميـــة 
الرقميـــة  والخدمـــات  المحتـــوى 
التـــي وفرتهـــا الـــوزارة عبـــر هـــذه 
المنصة التعليمية األساســـية، التي 
تعد ركيزًة رئيســـة لمشروع جاللة 
الملـــك حمـــد لمـــدارس المســـتقبل، 
المتمثلـــة  المتقدمـــة  ومرحلتـــه 

فـــي برنامـــج التمكيـــن الرقمي في 
التعليم، وذلك ضمـــن جهود كبيرة 
بذلتهـــا الـــوزارة الســـتدامة التعليم 
بالحضـــور الفعلـــي والتعلم عن بعد 

فـــي العام الدراســـي الجديد 2021 
/  2022. جاء ذلك خالل زيارة قام 
بهـــا الوزيـــر إلـــى مدرســـة األندلس 
االبتدائيـــة للبنات، ضمـــن الزيارات 

الصباحيـــة للمدارس، حيث اطمأن 
على سير اليوم الدراسي بالصورة 
للطالبـــات  يقـــدم  ومـــا  المطلوبـــة، 
بالمدرســـة مـــن خدمـــات تعليميـــة 
وفقًا للخطة التي وضعتها الوزارة، 
التعليميـــة  الخدمـــات  وكذلـــك 
المقدمة لمن اختار التعلم عن بعد، 
عبـــر البوابـــة التعليميـــة بمـــا تضمه 
واألنشـــطة  الـــدروس  آالف  مـــن 
النقـــاش،  وحلقـــات  واإلثـــراءات 
فضـــالً عـــن الفصـــول االفتراضيـــة 
التفاعليـــة المباشـــرة التي تبث من 
الـــوزارة عبـــر  المدرســـة، وقنـــوات 
اليوتيـــوب، وغيرها مـــن المنصات 

والوسائل الرقمية المعتمدة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

منيرة المالكي 

أوليــاء أمــور يناشــدون بعــودة الحضــور اليومــي للطلبة
لتفعيل حصة الرياضة بعد تحولها لمادة نظرية

المنامة - بنا

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية محمد القائد أن 
توجهات حكومة مملكة البحرين اليوم 
تعكـــس اهتمامًا كبيـــرًا بتمكين الكوادر 
القيادية الشابة من توّلي زمام المبادرة 
في تنفيذ المشروعات الوطنية الرائدة 
التي من شأنها أن تحقق رؤية البحرين 
2030 وتعـــزز عمليـــة التنمية والتطوير 

المستدام في المملكة.
جـــاءت تصريحـــات القائـــد لـــدى لقائـــه 
منتســـبي الدفعـــة الثالثـــة مـــن برنامـــج 
الشـــبابية  للقيـــادات   ”HIPO Youth“
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، والـــذي 
يعقد بين األول من أغســـطس والثامن 
مـــن ســـبتمبر 2021، بتعـــاون بين معهد 
اإلدارة العامة ووزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضة باإلضافة إلى إنجاز البحرين 
وجافكـــون ومعهد البحرين للدراســـات 

المصرفيـــة والمالية. وأوضـــح أنه على 
الرغـــم مـــن التحديـــات التـــي فرضتهـــا 
جائحة كورونا إال أن الهيئة تمكنت من 
مواجهتهـــا بكل اقتـــدار بفضل جاهزية 
البنية التقنية في المملكة. وقّدم القائد 
فـــي اللقاء، خالصـــة تجربتـــه اإلدارية، 
التـــي  الممارســـات  أهـــم  مســـتعرضًا 
تطّبقها الهيئة في الوصول إلى أهدافها 

اإلدارية.
وأكـــد المدير العام لمعهد اإلدارة العامة 
“بيبـــا” رائـــد شـــمس أن الشـــباب اليـــوم 
بحاجة إلى االســـتماع واالســـتفادة إلى 
القيادات الحكومية المتميزة؛ من أجل 
رفع سقف الطموحات ووضع أهدافهم 
العملية في ســـبيل خدمة مسيرة تطّور 

وازدهار الوطن.

2030 رؤيــة  يحقــق  بالمشــاريع  الشــابة  الكــوادر  تمكيــن  القائــد: 
“الحكومة اإللكترونية” تجاوزت تحديات الجائحة باقتدار

محرر الشؤون المحلية
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إبراهيم النهام

المنامة - النيابة العامة

 صرح رئيس نيابة االتجار باألشـــخاص 
بـــأن النيابـــة العامة أنجـــزت تحقيقاتها 
فـــي واقعة اتجار بفتـــاة وأمرت بإحالة 
متهمتين آســـيويتين محبوســـتين إلى 
المحكمـــة الجنائيـــة وتحـــددت لنظرها 
الجـــاري  ســـبتمبر   12 بتاريـــخ  جلســـة 
أمام المحكمة الكبـــرى الجنائية الدائرة 

األولى.
ورود  مـــن  الواقعـــة  تفاصيـــل   وتعـــود 
اتصال هاتفي من مديرية شرطة مطار 
البحرين الدولي مفـــاده وجود المجني 
عليها حافية القدمين تطلب المساعدة، 
وتبيـــن أنه تم إيهامهـــا من قبل المتهمة 
وأخـــرى مجهولـــة بالعمـــل كمدلكـــة في 
مملكـــة البحريـــن وعنـــد حضورهـــا تـــم 
إجبارها على ممارسة الدعارة بواسطة 
اإلكراه والتهديد وتخييرها بدفع مبالغ 

ماليـــة مقابـــل حصولهـــا علـــى حريتهـــا، 
ومـــن ثم تم بيعها على المتهمة األخرى 
بمبلـــغ مالـــي، وبدورهـــا أجبرتهـــا علـــى 
العمل في الدعارة وذلك للحصول على 

مبالغ ريع الدعارة.
 وأشـــار رئيـــس النيابـــة إلـــى أن النيابـــة 
العامة قد باشرت التحقيق فور إبالغها 
بالواقعـــة، حيـــث اســـتمعت إلـــى أقوال 
المجنـــي عليهـــا وأمـــرت بعرضهـــا على 
الطـــب الشـــرعي وإيداعهـــا دار األمـــان 
التابـــع للجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار 
المتهمتيـــن  باألشـــخاص، واســـتجوبت 
وأمرت بحبســـهما احتياطيـــا على ذمة 
التحقيـــق وطلبـــت تحريـــات الشـــرطة 
حـــول الواقعة، واســـتمعت إلى شـــهود 
الواقعة، وأمـــرت بإحالة المتهمتين إلى 

المحاكمة الجنائية.

وافــدة تستنجــد بالمطار “حافيـة 
القدميــن” هـــربـا مـن آسيويتيــن

استعرضت وزارة اإلسكان عبر حسابها الرسمي في تطبيق “انستغرام” عددا من التساؤالت 
المهمــة للمواطنيــن وأجوبــة الوزارة عنها، والتي تم اســتقبالها عبر وصلة “الدايركت مســج” 

للتطبيق.

وطرح أحد المواطنين تساؤالً قال فيه: “هل ُيحتسب 
الراتب الشهري فقط وقت التقدم لبرنامج “مزايا”؟

جـــواب الـــوزارة: فـــي حـــال التقـــدم لبرنامـــج “مزايا”، 
فإنه يحتســـب إجمالي الراتب الشـــهري مع العالوات 
الثابتـــة، بشـــرط أال يزيـــد ذلـــك عـــن 1200 دينارعنـــد 

التقديم وعند التخصيص.
وفي ســـؤال آخر”كيف يتم استمالك الوحدة السكنية 

عند دفع جميع المستحقات المالية”؟
جـــواب الـــوزارة: فـــي حـــال دفـــع جميع المســـتحقات 
المالية المترتبة على الوحدة السكنية، يمكنكم التقدم 
بطلـــب إصـــدار ورقة الهبـــة، بعـــد إرفاق المســـتندات 
المطلوبـــة، وأهمهـــا مـــا يفيـــد بقفل الحســـاب من بنك 
اإلسكان، وتتوافر استمارة خاصة لتقديم الطلب عبر 
الموقع اإللكتروني للوزارة، أو بمركز خدمات الزبائن.

وفي ســـؤال آخر ”من الفئة الخامســـة؟ وكيف يمكنها 
االستفادة من الخدمات اإلسكانية”؟

جـــواب الـــوزارة: الفئـــة الخامســـة تشـــمل المطلقة أو 
المهجورة، أو األرملة وليس لها ابن، أو العزباء يتيمة 
األبوين. وتمنح هذه الفئة خدمة شـــقة إسكانية مدى 

الحياة، أو لحين تغير ظروفها االجتماعية.
وفـــي ســـؤال آخر “هـــل يمكن دمـــج راتب الـــزوج مع 

الزوجة للحصول على تمويل شراء منزل”؟
جـــواب الـــوزارة: نعـــم يمكـــن دمـــج راتـــب الـــزوج مع 
الزوجة للحصول على تمويل شـــراء منزل، بشرط أال 

يتجاوز المجموع 1200 دينار.

“مزايا” واستمالك الوحدات يطغيان على لقاء “اإلسكان” بالمواطنين
ــد ــرط واح ــش ــزل ممكن ب ــن ــن لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــل شـــراء م ــي ــزوج ال ــج راتـــب  دمـ

بسم الله الرحمن الرحيم

تتقدم

أرسة دار »                  «

بخالص التعازي واملواساة 

إىل الزميل

محمد الحيل

يف وفاة املغفور لها بإذن الله

خالته
سائلني الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها الفردوس األعىل وأن يلهم 

أهلها وذويها الصرب والسلوان

استمرارالجهود العتماد عالي مدينة صحية
العصفـــور: توســـيع التعـــاون مـــع الشـــركاء للتعريـــف ببرنامـــج االعتمـــاد

أكد محافظ الشـــمالية علي العصفور أن جهود 
المحافظـــة نحـــو اعتمـــاد عالي مدينـــة صحية 
مـــع  المجتمعيـــة  الشـــراكة  بفضـــل  مســـتمرة 
القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع 
المدنـــي وأهالي مجتمع عالي، مشـــيدًا بتفاعل 
شركاء برنامج االعتماد في مختلف المبادرات 

التي تطرحها المحافظة منذ انطالقته.
وأضـــاف أن المحافظـــة ســـعت لتوســـيع مظلة 
وتعريفهـــم  الشـــركاء  مختلـــف  مـــع  التعـــاون 
بالبرنامـــج؛ لتنفيـــذ مجموعـــة مـــن المبـــادرات 
النوعيـــة والمختلفـــة فـــي مجـــاالت متعـــددة، 
وجعل الصحة ضمن قائمة أولويات سياســـات 
عمـــل مختلـــف القطاعـــات، وترســـيخ مفهـــوم 
المدينـــة الصحيـــة لـــدى المجتمـــع، بمـــا يضمن 
تحقيق المعايير المطلوبة العتماد عالي مدينة 

صحية لدى منظمة الصحة العالمية.
محاضـــرة  مؤخـــرا  المحافظـــة  نظمـــت  وقـــد 
بعنـــوان “عالـــي مدينـــة صحيـــة” بالتعـــاون مع 
وزارة الصحة وجمعية إســـكان عالي الخيرية 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، حيـــث تناولت 
المحاضرة التي قدمتها منســـقة برنامج المدن 
الصحيـــة لـــدى وزارة الصحـــة بشـــرى الهنـــدي 

الصحيـــة  المـــدن  برنامـــج  بمفهـــوم  التعريـــف 
وخطـــوات  ومعاييـــره  ومكوناتـــه  العالمـــي، 
تنفيـــذه، مـــع دور القطاعيـــن العـــام والخـــاص 
ومؤسسات المجتمع المدني وأهالي عالي في 

إنجاح البرنامج.

وكانـــت المحافظـــة قـــد نظمـــت مجموعـــة من 
المبادرات بينها سلسلة المحاضرات التعريفية 
الصحيـــة  التوعيـــة  ومحاضـــرات  بالبرنامـــج، 
مـــع وزارة  بالتعـــاون  ألهالـــي مجتمـــع عالـــي، 

الصحة وجمعية عالي الخيرية االجتماعية.

المنامة - وزارة الداخلية

50 متسابًقـا القتنـاص “الرابـح األكـبـر”
ــط الــمــنــافــســة ــى خـ ــل ــد يـــدخـــلـــون ع ــوح ــت ــال الــمــصــابــون ب

نفـــذت المحافظة الشـــمالية وبالتعاون مع أســـواق 
األســـرة وجمعية أصدقاء الصحة فعالية “التسوق 
الصحـــي” ضمـــن فعاليـــات مســـابقة الرابـــح األكبر 
فـــي صيـــف البحرين في النســـخة الخامســـة على 
التوالـــي، حيث تقام هذه الدورة تحت شـــعار “يدا 
بيد لنهزم جائحة كورونا” نحو اعتماد عالي مدينة 

صحية.
وقـــد قامت اختصاصـــي التغذيـــة العالجية، نائب 
رئيس جمعية أصدقاء الصحة أريج السعد بجولة 
تســـوق في أسواق األسرة لتعريف المشاركين في 
برنامـــج الرابـــح األكبـــر بطريقـــة التســـوق الصحي 
والتعـــرف  الصحيـــة  األطعمـــة  اختيـــار  وكيفيـــة 
علـــى كيفيـــة وطرق القـــراءة الصحيحـــة والعلمية 
للملصقـــات علـــى المنتجات الغذائيـــة خالل عملية 
التســـوق الشـــخصي، مبينـــة لهـــم أهميـــة الغـــذاء 
ونوعيتـــه فـــي المحافظـــة على الصحة الجســـمية 
والبدنيـــة والنفســـية، وأشـــارت إلـــى أن التعريـــف 
بنوعيـــة ومصـــادر الغـــذاء يعتبر أحد أهـــم عناصر 
برنامج الرابح األكبر الذي تنفذه المحافظة، وذلك 
لمـــا للغذاء من أهمية علـــى صحة الفرد والمجتمع، 
وأحـــد أهـــداف المحافظة الشـــمالية لدعـــم اعتماد 

عالي مدينة صحية.
مـــن جهته، أوضـــح المســـؤول عن تنفيذ مســـابقة 
الرابـــح األكبر في صيـــف البحرين فـــي المحافظة 
محمد رضا العصفور أن المســـابقة تهدف إلى بناء 

مجتمـــع ســـليم وواٍع ويكـــرس األنمـــاط الصحيـــة 
للمتســـابقين فـــي مكافحـــة الســـمنة، ممـــا ينعكس 
على أســـرهم فـــي تغييـــر أنماط حياتهـــم الصحية 
خصوصـــا مـــن ناحيـــة األكل والممارســـة اليوميـــة 
للرياضـــة البدينـــة، وهـــو واحدة من أهـــم األهداف 
التي ننشدها نحو االعتماد كمحافظة صحية، وقد 

بلـــغ عدد المتســـابقين في هذه النســـخة ما يقارب 
الــــ 50 متســـابقا من جميع األعمار ومن الجنســـين، 
فـــي حين تميزت هذه المســـابقة بمشـــاركة نوعية 
لعـــدد مـــن المصابين بطيف اضطـــراب التوحد من 
خـــالل التعاون بيـــن المحافظة الشـــمالية وجمعية 

التوحديين البحرينية وجمعية أصدقاء الصحة.

المنامة - وزارة الداخلية

قالت رئيس قسم الشـــؤون القانونية والتفتيش 
بـــوزارة اإلســـكان نـــوال عبداللطيـــف، إنـــه وفـــي 
حـــال وفاة المنتفع من الخدمة اإلســـكانية، يحق 
ألســـرته، إذا كانت مكونة من أرملة وأبناء قصر، 
التقـــدم إلـــى الـــوزارة بطلـــب إعفائهم من ســـداد 

القيمة المتبقية عن الخدمة اإلسكانية.
وأضافـــت عبداللطيـــف في مداخلة لهـــا ببرنامج 
“صبـــاح الخيـــر يـــا بحريـــن” الـــذي يبث عبـــر أثير 
إذاعـــة البحرين: “هذا اإلجراء الـــذي يتم اتباعه، 
بنـــاء علـــى مكرمة صـــادرة عن صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2001، 
حيث أمر جاللته بإعفاء أسرة المنتفع من رسوم 

الخدمـــة اإلســـكانية حـــال وفاتـــه، وتركـــه أرملة 
وأبناء قّصرا”.

وزادت “كمـــا وجه صاحـــب الجاللة إلى أن تكون 
هذه الخدمة باســـم األرملة واألبناء. وعليه، فإن 
على األرملة واألبناء في حال وفاة رب األســـرة، 
التقـــدم بطلـــب لدى الـــوزارة، مرفق بـــه الفريضة 
الشـــرعية بطلب إعفائهم من ســـداد المتبقي من 

المبلـــغ علـــى الخدمة اإلســـكانية، حيث ستباشـــر 
الوزارة بإصدار قرار وزاري مذيل بتوقيع الوزير 
إلعفائهم من سداد القيمة المتبقية، وإحالة األمر 
لبنك اإلســـكان؛ لكي يقومـــوا بدورهم في إغالق 

الحساب”.
وفـــي تفســـير لها عـــن المقصـــود باألبنـــاء القصر، 
أجابت عبداللطيف “الذين لم يبلغوا ســـّن الواحد 

والعشـــرين عاما، أو طرأ على أحد األبناء عارض 
من عوارض فقدان األهلية”.

وفي حال حصول المنتفع على تمويل مدمج مع 
زوجته، ثم وفـــاة أحدهما، مع وجود أبناء قصر، 
علقـــت بالقول “يحق لهم التقـــدم بطلب إعفائهم 
مـــن القيمـــة المتبقيـــة عـــن التمويـــل المخصـــص 

للزوج المتوفى”.

إعفاء األرملة وأبنائها القصر من المبلغ المتبقي للخدمة اإلسكانية
إبراهيم النهام
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أكد أن السالم لن يتحقق بمنطقة الشرق األوسط في ظل “اإلرهاب اإليراني”
يائير البيد: لن نقف “مكتوفي األيدي” إزاء تحركات طهران

بن فرحان يرأس “الرباعية” المعنية بمتابعة األزمة مع إيران

قال وزير الخارجية اإلسرائيلي، يائير 
لن  السالم  إن  الخميس،  أمــس  البيد، 
في  األوســط،  الشرق  بمنطقة  يتحقق 
ظل “اإلرهــاب اإليــرانــي”، مشددا على 
أن تل أبيب لن تصمت إزاء تحركات 
طــهــران. وأضــاف البيد، خــالل مؤتمر 
الروسي،  نظيره  مع  مشترك  صحافي 
ســيــرغــي الفـــــروف، فــي مــوســكــو، “ال 
يمكننا أن نقف مكتوفي األيدي عندما 
تتحرك إيران بقواعدها في المنطقة”.

اإلســرائــيــلــي  الــخــارجــيــة  وزيـــر  وأورد 
“إيــران تعمل على تقديم األسلحة  أن 
استخدامها  يــجــري  حــتــى  الــمــتــطــورة 
مضطرون  فنحن  األمــر،  ولهذا  ضدنا، 

للدفاع عن أنفسنا أمام هذا الخطر”.
ــران في  ونــبــه البــيــد إلـــى أن تــقــدم إيــ
ــووي يــعــنــي “مــشــكــلــة  ــ ــن ــ الـــبـــرنـــامـــج ال
عالمية”، “مضيفا “آخر ما نريده هو أن 

يقع السالح النووي في أياد خاطئة”.
إيـــران من  وشـــدد على ضـــرورة ردع 
أجل الحؤول دون وصولها إلى سالح 
ــووي “مــهــمــا كـــان الــثــمــن، وإســرائــيــل  نـ

مضطرة ألن تتصرف”.
وقال البيد، إنه لن يكون هناك استقرار 
إيران،  فيها  تتواجد  في سوريا طالما 

النووي  إيــران  برنامج  أن  إلــى  مشيرا 
مشكلة خطيرة في المنطقة.

الــمــزيــد من  إلـــى  وأعــــرب عــن تطلعه 
ــا، مـــشـــيـــرا إلـــى  ــ ــي ــاون مــــع روســ ــعـ ــتـ الـ
الروابط الوثيقة والقائمة بين تل أبيب 
الخارجية  وزيــر  أعلن  فيما  وموسكو. 
بتطبيع  ترحب  موسكو  أن  الــروســي، 
عربية،  ودول  إسرائيل  بين  العالقات 
هذه  تسهم  أن  ضـــرورة  على  مــشــددا 
شاملة  تــســويــة  تحقيق  فــي  العملية 
في الشرق األوسط. وأضاف الفروف 
األراضــي  استغالل  ترفض  روسيا  أن 
السورية لمهاجمة إسرائيل أو أي جهة.
“هآرتس”  صحيفة  تحدثت  أن  وسبق 
اإلسرائيلية، في 5 من سبتمبر الجاري، 
ــيــلــي  ــــوزيــــر اإلســرائ ال ــارة  ــ ــ ــن أن زي عـ
أنباء  خلفية  على  تأتي  موسكو  إلــى 
عـــن اســتــيــاء الـــــروس مـــن الــهــجــمــات 

اإلسرائيلية في سوريا.
ــط”  وكـــانـــت صــحــيــفــة “الـــشـــرق األوســ
نــقــلــت عــن مــصــدر روســــي مــطــلــع في 
مــوســكــو  أن  ــمــاضــي  ال تــمــوز  مـــن   24
“نفد صبرها” مع إسرائيل في سوريا، 
وتــخــطــط لــتــغــيــيــر ســيــاســاتــهــا تــجــاه 
الــضــربــات الــجــويــة اإلســرائــيــلــيــة على 

سوريا.

ــســعــودي،  تــــرأس وزيــــر الــخــارجــيــة ال
عبدهللا،  بن  فرحان  بن  فيصل  األمير 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة  أمـ
المعنية  الــربــاعــيــة  الــعــربــيــة  الـــوزاريـــة 
إيـــران  مــع  ــة  األزمــ تـــطـــورات  بمتابعة 
وسبل التصدي لتدخالتها في الشؤون 
على  وذلــك  العربية،  للدول  الداخلية 
لمجلس   156 ــدورة  ــ ال أعــمــال  هــامــش 
المستوى  على  العربية  الــدول  جامعة 
في  العربية  الجامعة  بمقر  الــــوزاري 

القاهرة.

التنسيق  تــعــزيــز  االجـــتـــمـــاع  وبــحــث 
اإليرانية  التدخالت  لوقف  المشترك 
التخريبية في المنطقة، ووقف تمويل 
إيران لميليشيا الحوثي اإلرهابية في 
اليمن والجماعات اإلرهابية المتطرفة 

التي تهدد السلم واألمن الدوليين.
وناقش االجتماع أبرز التطورات تجاه 
اإليـــرانـــي وأهمية  الــنــووي  الــبــرنــامــج 
للتفتيش  ــة  ــالزمــ ــ ال ــات  ــ ــي ــ اآلل فــــرض 
ــمــواقــع  ــكــافــة ال ــامـــل ل الـــســـريـــع والـــشـ
االنتهاكات  ووقــف  اإليرانية  النووية 
ــيــــة لــلــقــوانــيــن  ــ ــران ــات اإليــ ــاسـ ــيـ ــسـ والـ

أمن  تــزعــزع  التي  الدولية  واألعـــراف 
واستقرار المنطقة والعالم، كما تطرق 

على  المستجدات  آخــر  إلــى  االجتماع 
الساحتين اإلقليمية والدولية.

موسكو ـ وكاالت

القاهرة ـ وكاالت

وزيرا خارجية روسيا وإسرائيل

االجتماع ناقش أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي اإليراني

الرياض ـ واس

أربيل ـ وكاالت

السعودية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
أمس الخميس، عن إحباط “محاولة 
ــتــــاج وتــهــريــب  ــ ــدى شـــبـــكـــات إن ــ إحــ
“حزب  بتنظيم  المرتبطة  المخدرات 
هللا” اللبناني، لتهريب ما ال يقل عن 
إلى  إمفيتامين  مليون قرص  نصف 

المملكة”.
ــي بــاســم  ــ ــن وقــــــال الـــمـــتـــحـــدث األمــ
العقيد  السعودية،  الداخلية  وزارة 
“الــمــتــابــعــة  إن  الـــشـــلـــهـــوب:  طــــالل 
األمــنــيــة االســتــبــاقــيــة أســـفـــرت عن 
إحـــبـــاط مـــحـــاولـــة إحـــــدى شــبــكــات 
المرتبطة  المخدرات  إنتاج وتهريب 
بتنظيم حزب هللا اللبناني اإلرهابي، 
لتهريب 451807 أقراص إمفيتامين 

إلــى  لــبــنــان  مــن  بــحــرا  المملكة،  إلـــى 
داخــل  مخبأة  نيجيريا،  جمهورية 
بالتنسيق  إذ تم  معدات ميكانيكية، 
بجمهورية  الــنــظــيــرة  الــجــهــات  مـــع 
إلى  شحنها  قبل  ضبطها  نيجيريا 
المملكة”،  إلى  وإرسالها  أخرى  دولة 
وذلك حسب “وكالة واس” الرسمية.

“الــمــمــلــكــة  أن  ــوب  ــهـ ــلـ ــشـ الـ وأكـــــــد 
مــســتــمــرة فـــي مــتــابــعــة الــنــشــاطــات 
أمنها  تــســتــهــدف  ــتــي  ال اإلجــرامــيــة 
لها  والتصدي  بالمخدرات،  وشبابها 
وإحباطها، والقبض على المتورطين 
اإليجابي  “التعاون  بـ  منوها  فيها”، 
للجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا 
في متابعة وضبط المواد المخدرة”.

ــالم عــراقــيــة،  كــشــفــت وســائــل إعــ
“الـــحـــرس  أن  الــخــمــيــس،  أمــــس 
مواقع  استهدف  اإليراني  الثوري 
تــابــعــة لــلــمــعــارضــة اإليــرانــيــة في 

إقليم كردستان العراق”.
الكردية  رووداو”  “شبكة  وذكــرت 
أن “الحرس الثوري اإليراني قصف 
بـــطـــائـــرات مــســيــرة وبــالــمــدفــعــيــة 
مواقع لألحزاب الكردية اإليرانية 
فــــي نـــاحـــيـــة ســـيـــدكـــان بــمــنــطــقــة 

بالكايتي التابعة لمحافظة أربيل”، 
مؤكدة أن القصف لم يوقع خسائر 

بشرية بين المدنيين”.
ــت الـــشـــبـــكـــة الـــكـــرديـــة  ــ ــحـ ــ وأوضـ
الــثــوري  ــرس  ــحـ “الـ ــعــراقــيــة أن  ال
لقصف  مسيرة  طائرات  استخدم 
ــن نـــاحـــيـــة ســيــدكــان  مـــنـــاطـــق مــ
يــتــواجــد فيها  وقـــضـــاء جـــومـــان 
تابعون ألحزاب  بيشمركة  عناصر 

كردستان إيران”.
السعودية تحبط “عملية ضخمة” يقف خلفها “حزب اهلل”

“الثوري اإليراني” يقصف مواقع عدة في العراق

القاهرة ـ وكاالت

ــخــارجــيــة الــمــصــري  أكــــد وزيــــر ال
سامح شكري، أمس الخميس، أن 
سد  حــول  ملزم  التــفــاق  التوصل 
المنطقة مشهدا  النهضة سيجنب 
يحمد  وال  بـــه  نـــرغـــب  ال  مــعــقــدا 

عقباه.
وقـــال فــي كلمة لــه أمـــام الـــدورة 
جــامــعــة  لــمــجــلــس   156 الـــعـــاديـــة 
التأكيد  يعيد  إنه  العربية،  الــدول 
التفاوضي  الموقف  ثــوابــت  على 
لــمــصــر والــــــســــــودان بـــشـــأن ســد 
الــنــهــضــة، مــشــددًا عــلــى أن الحل 
ــادل  ــزم وعـ ــل ــفــاق ُم يــكــُمــن فــي ات
التنمية  فــي  أثيوبيا  حــق  يصون 

الذي نحترمه ونقدره، ولكن 
من  بـأي شكل  يأتي  ال 

األشــــكــــال خــصــمــًا 
مـــــــــــن حــــــقــــــوق 
والــســودان  مصر 

المائية في نهر النيل.
اليوم  نجتمع  “إننا  قائال:  وأضاف 
في  مستمرة  العربية  والمنطقة 
مـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات ســيــاســيــة 
ومشكالت عصّية، ُتعرقل تحقيق 
ــا الــتــنــمــويــة وطــمــوحــاتــنــا  أهــدافــن
األجنبية  فالتدخالت  المشروعة، 
ــاع الــخــارجــيــة مـــازالـــت  ــمــ واألطــ
لالستيالء  كلل  ودون  بجد  تعمل 
ــا عــن  ــنـ ــائـ ــهـ ــلـــى مــــــواردنــــــا، وإلـ عـ
صراعات  في  وإغراقنا  أولوياتنا، 
ال تخدم إال مصالحها، مشيرًا إلى 
والمشاريع  األفــكــار  أصــحــاب  أن 
مــازالــوا  واإلرهــابــيــة  الظالمية 
ــي مـــحـــاوالت  مــســتــمــريــن فـ
ــنــا  زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار دول
ــا والــعــبــث  ــزافــن واســتــن

بأمن مجتمعاتنا”.

مصر: االتفاق حول سد النهضة سيجنب المنطقة مشهدا معقدا
الكويت ـ وكاالت

قـــال وزيـــر الـــدفـــاع األمــيــركــي 
لويد أوستن إن تنظيم القاعدة 
ــذي اســتــخــدم  ــ ــ الـــمـــتـــطـــرف، ال
أفــغــانــســتــان كــقــاعــدة انــطــالق 
المتحدة  الـــواليـــات  لمهاجمة 
قبل 20 عاًما، قد يحاول إعادة 
االنسحاب  بعد  هــنــاك  الظهور 
األميركي الذي ترك طالبان في 

السلطة.
وقـــال مــن الــكــويــت فــي ختام 
جــولــة اســتــمــرت 4 أيـــام لــدول 
ــعــربــيــة: “هــــذه هي  الــخــلــيــج ال
إن  ــال:  وقــ الــمــنــظــمــة”.  طبيعة 
مستعدة  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 

في  القاعدة  عــودة  لمنع 
أفــغــانــســتــان والــتــي 

ــهـــا أن  ــأنـ مــــن شـ
تهدد الواليات 

المتحدة.

ــبـــان قــــد وفــــرت  ــالـ ــــت طـ ــان وكــ
ــنــاء حكمها  أث لــلــقــاعــدة  ــالًذا  مــ
 1996 الــعــام  مــن  ألفغانستان 
وغــــزت   .2001 الــــعــــام  إلـــــى 
ــمــتــحــدة طــالــبــان  ــات ال ــ ــوالي ــ ال
رفضت  أن  بعد  بها  وأطــاحــت 
تسليم قادة القاعدة في أعقاب 
2001 على  11 سبتمبر  هجوم 
ــمــتــحــدة. وخـــالل  الـــواليـــات ال
التي  المتحدة  الواليات  حرب 
تقلص  ــا،  ــ ــاًم عــ  20 اســـتـــمـــرت 
إلــى حــد كبير.  الــقــاعــدة  حجم 
وقال أوستن “لقد أبلغنا طالبان 
يسمحوا  أال  منهم  نتوقع  أننا 
ــارة  ــحــدوث ذلــــك”، فــي إشـ ب
ــــى احــتــمــال اســتــخــدام  إل
الـــقـــاعـــدة ألفــغــانــســتــان 
كــقــاعــدة انــطــالق في 

المستقبل.

أميركا: مستعدون لمنع عودة القاعدة ألفغانستان
عمان ـ وكاالت

األردنــيــة،  التمييز  محكمة  أصــدرت 
الطعن  في  قرارها  الخميس،  أمــس 

المقدم بقضية “الفتنة”.
وقضت المحكمة في الطعن المقدم 
هللا  عــوض  إبراهيم  باسم  قبل  مــن 
زيــد،  حسن  عبدالرحمن  والشريف 
المميز  الــقــرار  وتأييد  التمييز  بـــرّد 
ــة،  ــدول ال أمـــن  الــصــادر عــن محكمة 
بجناية  المتهمين  بــإدانــة  والقاضي 
ــتــحــريــض عــلــى مــنــاهــضــة نــظــام  ال
بالمملكة  الــقــائــم  السياسي  الحكم 
بأعمال  القيام  وجناية  بــاالشــتــراك، 
المجتمع  سالمة  تعريض  شأنها  من 
ــخــطــر وإحـــــــــداث فــتــنــة  ــل وأمــــنــــه ل

باالشتراك.
المحكمة  أشـــارت  كذلك 

ــريــــف  ــــشــ إلدانــــــــــــة ال
حسن  عبدالرحمن 
زيــــــــــــد بـــجـــنـــحـــة 

حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، 
الــمــخــدرة،  ــمــواد  ال تعاطي  وجنحة 
باألشغال  المتهمين  بوضع  والحكم 
المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم لكل 

واحد منهما.
ووجدت محكمة التمييز أن األفعال 
الثابتة التي اقترفها المميزان تمثلت 
ملموسة  وأنــشــطــة  مــاديــة  بــأفــعــال 
تجسدت في أساليب ووسائل قصد 
منها التشجيع والحث على مناهضة 
األردن،  في  السياسي  الحكم  نظام 
األردنية  األنباء  نقلت وكالة  حسبما 

“بترا”.
أفـــعـــال  أن  ــمــحــكــمــة  ال ــت  ــ ــافـ ــ وأضـ
ــا  ــه ــن شــأن ــ الـــمـــتـــهـــمـــيـــن كــــــان مـ
المجتمع  ســالمــة  “تــعــريــض 
ــنـــه لــلــخــطــر وإحــــداث  وأمـ
المجتمع  داخــــل  فــتــنــة 

وتعكير صفوه ”.

األردن.. “التمييز” تؤيد قرار أمن الدولة بقضية “الفتنة”

محكمة فرنسية تقضي 
بسجن رفعت األسد

الباريسية،  االستئناف  محكمة  أصــدرت 
أمس الخميس، حكما بالسجن 4 سنوات 
السوري  الرئيس  على رفعت األســد، عم 
بتهمة جمع  إدانـــتـــه  بــعــد  األســــد،  بــشــار 
احتيالية،  بطريقة  فــرنــســا  فــي  أصـــول 
وأديـــن  ــورو.  يــ مــلــيــون   90 قيمتها  تــقــدر 
رفعت األسد، نائب الرئيس السابق البالغ 
المنفى  في  والمقيم  عاما،   84 العمر  من 
ضمن  األمــوال  “غسل  بتهمة   ،1984 منذ 
عصابة منظمة، واختالس أموال سورية 

عامة، والتهرب الضريبي المشدد”.

باريس ـ أ ف ب

هزيمة مدوية لـ “العدالة والتنمية” في االنتخابات المغربية
ــوش ــن ــز أخ ــزي ــال ع ــمـ ــادة رجـــل األعـ ــي ــق ــع ب ــّم ــج ــت تـــصـــّدر حـــزب ال

قدم أعضاء األمانة العامة لحزب العدالة 
والتنمية برئاسة األمين العام للحزب سعد 
وذلك  جماعية  استقالة  العثماني،  الدين 
االنتخابية  الــهــزيــمــة  تــداعــيــات  أول  فــي 
ــتــي مــنــي بــهــا الـــحـــزب في  الــتــاريــخــيــة ال
في  األربعاء  يوم  جرت  التي  االنتخابات 
المغرب. كما كشفت وسائل إعالم مغربية 
ــام حــــزب الــعــدالــة  عـــن خـــســـارة أمــيــن عــ
والتنمية “اإلخواني” سعد الدين العثماني 

مقعده النيابي. 
المحسوب  والتنمية  العدالة  حزب  ومني 
على تيار اإلسالم السياسي، بهزيمة كبيرة 
البرلمانية  االنتخابات  في  متوقعة  وغير 
التي جرت األربعاء، تنهي 10 سنوات من 
والحكومة  البرلمان  على  الحزب  سيطرة 

في المغرب.
وفي أول رد فعل على هذه الهزيمة، هاجم 

بن  عبداإلله  للحزب  السابق  العام  األمين 
كيران في رسالة كتبها بخط يده األمين 
العام الحالي للحزب سعدالدين العثماني، 

وحمله مسؤولية الهزيمة.
الــحــزب،  الــقــيــاديــة فــي  ــدورهــا طالبت  وب
العثماني  الدين  سعد  العينين،  ماء  أمينة 

بــاالســتــقــالــة، وقـــالـــت فـــي تــدويــنــة على 
طوال  كــان  حزبنا  أن  “الحقيقة  فيسبوك 
الفترة السابقة حزبا كبيرا بقيادة صغيرة، 
وعلى األخ األمين العام أن يعترف بهزيمة 
إلى  ويدعو  استقالته  يقدم  وأن  الحزب، 

وقفة تقييم حقيقية”.

ووصفت النتائج التي حققها حزبها بأنها 
“صادمة وقاسية وغير منتظرة حتى من 
“المغاربة  أن  مضيفة  المتشائمين”،  أكثر 
هذه  في  والتنمية  العدالة  حــزب  عاقبوا 
االنتخابات، بعدما شعر الناس بتخليه عن 
السياسة  عن  وتخليه  الحقيقية  المعارك 
مع قيادة منسحبة وصامتة ومترددة في 
أغلب القضايا الجوهرية”. ووفقا لما أعلنه 
خالل  لفتيت  عبدالوافي  الداخلية  وزيــر 
ــزب الــعــدالــة  مــؤتــمــر صــحــافــي، ســجــل حـ
الحكومة  يقود  الــذي  اإلسالمي  والتنمية 
المغربية منذ العام 2011، تراجعا مدويا، 
مقعدا   125 من  حّصته  انخفضت  حيث 
 12 إلـــى  واليــتــه  المنتهية  الــبــرلــمــان  فــي 
فيما  المقبل،  البرلمان  فــي  فقط  مــقــعــدًا 
يــقــوده رجل  الــذي  تــصــّدر حــزب التجّمع، 
األعمال عزيز أخنوش، نتائج االنتخابات، 

بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395.

الرباط ـ وكاالت

دبي - قناة العربية

أعلن الوفد السعودي الدائم باألمم 
الـــمـــّتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك، أمــس 
الخميس، أّن المملكة بعثت برسالة 
لمجلس األمن بشأن الهجوم األخير 
ــل جــمــاعــة الـــحـــوثـــي على  مـــن قــب
المنطقة الشرقية وجازان ونجران، 
الهجمات  هــذه  تــواصــل  أّن  معتبرا 
المبذولة  الجهود  يعرقل  الحوثية 
ــيــمــي  ــرار اإلقــل ــ ــق ــ ــت لــتــحــقــيــق االســ

والسالم الدولي.

هــجــمــات  أّن  إلــــى  الـــوفـــد  وأشــــــار 
تــهــّدد  الــســعــوديــة  عــلــى  الحوثيين 
إلى  للتوّصل  المّتحدة  األمم  جهود 
حّل سياسي شامل في اليمن، داعيا 
مجلس األمــن إلــى إدانــة مثل هذه 
األعمال بشّدة وتحميل مسؤوليتها 
لجماعة الحوثي. ودمرت الدفاعات 
طائرة  الخميس،  فجر  السعودية، 
مــســيــرة مــفــخــخــة ثــالــثــة أطــلــقــهــا 

الحوثيون صوب خميس مشيط.

رسالة سعودية لمجلس األمن حول هجمات الحوثي

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

إذا كان توقيعك الشخصي بهذا الشكل فأنت شخص ناجح
يقول مثل صيني قديم، إذا كان هناك تناســـق وانســـجام في أرجاء كل 
بيت، عندها يسود النظام في الوطن، وإذا ساد النظام في الوطن يسود 
السالم على األرض، تلك كانت مقدمة “كتيب” صغير جدا بعنوان “دليل 
الطاقـــة اإليجابيـــة فـــي البيـــت” وباللغة الصينيـــة “فنغ شـــوي”، والكتاب 
يحتوي على تعليمات وإرشـــادات من شـــأنها أن توفر الطاقة اإليجابية 
في البيت، فكما هو معروف عن الشعب الصيني، التزامه وبحثه الدائم 

عن الطاقة اإليجابية.
قبـــل فتـــرة كتب الجـــزء األول من هذه اإلرشـــادات والتعليمـــات، وأنقل 
لكم اليوم الجزء الثاني واألخير: “فليكن في غرفة جلوســـك ولو حائط 
واحـــد بـــدون نافـــذة، واألفضـــل أن يقابـــل هـــذا الحائـــط البـــاب المؤدي 
إلـــى الغرفة، ما يســـمح لفيض شـــيء بدخول الغرفة بـــدال من أن يهرب 
مـــن النافـــذة المقابلة لمدخـــل الغرفة. تصـــدر النباتات الذابلة واليابســـة 
والمهترئـــة كميـــات كبيرة من طاقة “الين” التي تأتي بنتائج ســـلبية، لذا 

يجـــب التخلص من المياه العكرة واألزهار الذابلة وإخراجها من المنزل. 
يقـــال إن التوقيـــع الشـــخصي يجتذب النجـــاح والتفوق إن بـــدأ وانتهى 
بخط موجه إلى األعلى، لذا ابتكر توقيعا خاصا بك ليجلب ذلك النجاح، 

واستعمله إلى أن يصير جزءا منك. 
يجـــب أن تكـــون األبواب متينـــة دوما وال ينصح باســـتعمال أبواب ذات 
وجهـــات زجاجيـــة، واســـتعمل األبواب الجـــرارة وتحاشـــي األبواب غير 
الثابتـــة، ومـــن نصائـــح الجلـــوس.. إيـــاك أن تجلـــس مقابل حافـــة حادة 
إلحـــدى الطـــاوالت، ورفـــوف مكشـــوفة للكتب تشـــبه الشـــفرة، وباب أو 

مصعد، وساللم، ورواق طويل ضيق، وباب حمام، وحافة عمود مربع.
ال تضع الفرن بالقرب من المغسلة أو الثالجة، فهذا يسبب تصادما بين  «

عنصري الماء والنار، ويؤدي إلى عدم تناغم في حياة سكان المنزل. إياك 
أن تضع ضوءا قويا فوق رأسك مباشرة، أكان ذلك في المكتب أو في غرفة 

النوم، إذ قد تتسبب هذه اإلضاءة بمشاكل صحية، وأخيرا احرص على 
إغالق الرفوف المكشوفة ألنها تنتج طاقة مضرة في المكتب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تحتـــاج األمـــم إلـــى التطوير الدائم فـــي مختلف جوانب حياتهـــا، والقوانين 
والتشـــريعات مـــن الجوانـــب المهمـــة التي يجـــب أن ينالها التطويـــر لتحقق 
األهـــداف المرجوة منها، فبين فترة وأخرى تحتاج التشـــريعات إلى التقنين 
والتجديـــد، والحـــذف واإلضافـــة، والتعديـــل والجمـــع، وهي أمـــور تؤكد أن 
النصـــوص غيـــر جامـــدة، وأن تكون مرنة لتكون قادرة علـــى تحقيق أهداف 
المجتمـــع، وألجـــل ذلـــك يتم تجديـــد صياغتها كلمـــا حدث تطـــور بالمجتمع 
وزادت حاجات أفراده. فالقوانين والتشـــريعات تتسم بقدرتها على تحقيق 
أهدافهـــا، وهـــي نصوص يطالها التغيير والتجديـــد ُكلما دعت الحاجة لذلك، 
فالمجتمع في تطور دائم وتتنامى حاجات أفراده بسرعة، وهناك ُمستجدات 
مجتمعية جاءت بعد ســـن هذه النصوص ولمواكبة ذلك يتحتم العمل على 
تجديد وتطوير هذه النصوص لتحقيق الهدف المقصود. إن تطوير نصوص 
التشـــريعات يؤكد التمســـك بجوهرها وضـــرورة المحافظة عليهـــا كأداة من 

أدوات تنميـــة المجتمـــع ورعاية أفـــراده، وكلما تطـــورت القوانين وتجددت 
ســـتحقق منفعة عامة متزايدة. وال ُيمنع من تبادل المعارف التشـــريعية بين 
الـــدول لنيل الغاية منها، علـــى أن تحتفظ الدولة بخصوصيتها وبما يتوافق 
مع ظروف مجتمعها وعاداته وتقاليده وتاريخه ودينه، فالتجديد والتطوير 
ُيســـاهم بتنظيم المجتمع اقتصادًيا واجتماعًيا وفي جميع النواحي، وكذلك 
تتطـــور الحياة ويســـرع نبض األمة بالتقدم، وإن مقتضيـــات التطور العلمي 
والصناعـــي والتقنـــي واالقتصـــادي المتســـارع في العالم تســـتوجب شـــرائع 

جديدة تواكب هذه التطورات الدائمة.
وتسعى الحكومة البحرينية الموقرة دائًما إلى العمل على صياغة نصوص  «

تشريعية تتماشى مع التحوالت البحرينية من سياسية واقتصادية واجتماعية، 
ومواكبة مقتضيات التطورات التشريعية العالمية كلما دعت الحاجة إلى 

ذلك، وهذا يؤكد اهتمامها الدائم بتطوير المجتمع وتلبية احتياجات المجتمع 
التنموية وتطلعات أفراده في جميع المجاالت الحياتية.

عبدعلي الغسرة

تطوير التشريعات

موضوع فحص المركبات أصبح هاجسا مخيفا وحديث الساعة، بل أسميه 
أزمـــة حقيقيـــة يعانـــي منها الجميـــع، فالكل يعلم جيـــًدا أن أعـــداد المركبات 
بجميـــع أنواعهـــا فـــي ازدياد فـــي المملكة بســـبب التســـهيالت الممنوحة من 
البنـــوك مـــن جهـــة، وتوافر المركبـــات بأســـعار معقولة من جهـــة أخرى، وفي 
المقابـــل، ال ننســـى الزيادة في التركيبة الســـكانية ووجـــود العمالة األجنبية 
بمختلـــف مســـتوياتها، إضافـــة إلى افتقادنـــا إلى قانون يحـــدد العمر الزمني 
للمركبات... هذه كلها أســـباب رئيسة وجوهرية ومنطقية جًدا أدت إلى تأثر 
الخدمـــات المقدمـــة ليس في إدارة المرور فحســـب، وهـــذه الخدمات تقدم 

للجميع وال تفرق بين المواطن والوافد.
شـــخصًيا وبعـــد أن تأكـــدت من حجـــم المعانـــاة عندما يحيـــن موعد فحص 
المركبات التي أملكها، توجهت إلى مراكز الفحص الفني الخاصة والمعتمدة 

من إدارة المرور، رغم أن ذلك يكلفني ضعف الرسوم المفروضة.
ال شك أن وجود هذه المراكز على الرغم من أنها قليلة ساعد على التخفيف 
مـــن الضغـــط علـــى إدارة المرور، لكـــن ليس بالمســـتوى المطلـــوب، حيث إن 
الكثيـــر من المواطنين والمقيمين وبحكم ظروفهم المادية الصعبة يفضلون 

التوجـــه إلـــى إدارة المرور، وذلك لتوفير مبلغ وقدره 5 دنانير! حيث إن تلك 
المراكـــز الخاصـــة تفرض رســـوًما قدرهـــا 10.5 دنانير. الســـؤال الذي يطرح 
نفســـه.. لمـــاذا يتم احتســـاب نفس الرســـوم “مرتين” بعد أن تفشـــل المركبة 
عند الفحص؟ إدارة المرور كانت في السابق ال تفرض رسوًما عند تصحيح 
الخلـــل والرجوع ألخـــذ الموافقة قبل البدء بإجـــراءات تجديد المركبة، لكن 
هـــذا اإلجـــراء تغير وأصبحـــت تفرض الرســـوم ذاتها، وبالطبع فـــإن اإلجراء 
ذاته متبع في المراكز الخاصة! وبصراحة شديدة أرى أنه من المنطقي إلغاء 

تلك الرسوم، أي بعد إصالح العطل أو الخلل حسب التقرير األول.

وبناء على جميع تلك المعطيات التي ذكرتها آنًفا فإننا بأمس الحاجة إلى وضع  «
حلول جذرية وعاجلة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه وتصحيح هذا الوضع.  أتمنى أن تتم 

حلحلة هذه األزمة بأسرع وقت، والنظر في إلغاء تلك الرسوم المتكررة، وقد 
تكون فكرة إضافة مراكز جديدة للفحص موزعة على المحافظات األربع الحل 

األمثل لهذه األزمة. كما أتمنى من السلطة التشريعية والتنفيذية وبصفة 
مستعجلة النظر في إصدار قانون لتحديد العمر االفتراضي للمركبات بجميع 

أنواعها في البحرين. والله من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

فحص المركبات أصبح هاجسا مخيفا

تفشي الفقر المدقع في إيران
بعـــد تقديـــم أعضاء الفريق االقتصادي لرئيســـي، يتضح أن عـــدم وجود أي برنامج 
أو خطـــة محـــددة لنمو البالد وتطورها لم يعد مجرد ادعاء لمعارضي نظام الماللي، 
بـــل هو وجود فعلي لعصابـــات حاكمة على آبار ومقدرات النفط ومنشـــآت التعدين 

والمنشآت المصرفية التي تغلق كل يوم بحجة اإلصالح.
وحقق دعاة االقتصاد المقاوم ثروات ال حصر لها من خالل التحايل على العقوبات، 
وهيمنـــوا على مفاتيح أهم خزائن الدولـــة واحتياطياتها الجارية، متجاهلين آليات 
االقتصـــاد الدولي، كما تجاهلوا االتجاهـــات التقليدية للنمو واالزدهار في العالقات 
اإلقليميـــة والعالميـــة. لقد صنعوا تركيبة خاصة بهم، فعلى ســـبيل المثال يرى وزير 
االقتصاد في حكومة رئيسي أنه “في سياق العقوبات فإن تنفيذ مطالب مجموعة 
العمل المالي “فاتف” ســـيجعل الحيـــاة االقتصادية للبلد أكثر صعوبة”. )موقع ألف - 

13 مارس 2021(.
كما جيء برضا فاطمي على رئيسي أيضا من “مؤسسة العتبة الرضوية االستثمارية 
وإدارة االســـتثمار والشـــراكات التابعة للعتبة” إلى وزارة الصناعة ليعمل على تنفيذ 
ما يســـمى باالقتصاد اإلســـالمي الخليط، أو حجة هللا عبدالملكي وزير العمل الذي 
ســـبق لـــه العمل فـــي القضايا االقتصاديـــة في بيـــت خامنئي وعضو مجلـــس أمناء 
لجنـــة إغاثـــة خميني ومجلـــس فقه التأمين المركـــزي. وهذا أيضا جـــاء بحل ألزمة 
البطالة والمعيشـــة ألكثر من 40 مليون أسرة من الطبقة العاملة والفقراء من خالل 
التحايـــل ســـرا على العقوبات الدولية! وذلـــك ألن حلوله تتعارض مع إقامة عالقات 
مـــع االقتصـــاد العالمي. ومن عبدالملكي إلى مســـعود مير كاظمي ومحســـن رضائي 

ذوي المكانة والسوابق والسجالت المعروفة.
وقام نظام الماللي على مدار أكثر من أربعين سنة بتوسيع خط الفقر في  «

المجتمع أكثر من أي شيء آخر لدرجة أنه لم يعد هناك وجود وال أثر للطبقة 
الوسطى اإليرانية، ما أوجد مجتمعا ثنائي التكوين بعد فقدان إحدى طبقاته 

المهمة.  “ دقق مركز اإلحصاء المعامل الجيني في البالد، وبحسب تقريره 
األخير الذي دلل على أن اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع هي لصالح 

األغنياء، وبعبارة أخرى أصبح األغنياء في عام 2020 أكثر ثراء وأصبح الفقراء 
أكثر فقرا”. )“اعتماد”- 1 سبتمبر 2021(، ويضيف التقرير ذاته أن أحد أهم 

أسباب فقر الشعب اإليراني التكاليف المدمرة لعالج مرض كورونا الذي أغرق 
غالبية المجتمع في هاوية الفقر المدقع. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

مبادئ الخمسين... خارطة طريق إماراتية
قدمت دولة اإلمارات، وبشـــكل اســـتثنائي قبل أيام قليلة، من خالل إعالنها وثيقة 
“مبادئ الخمســـين” رؤية واضحة وطموحة وغير مســـبوقة، استشـــرفت المستقبل 
للخمســـين ســـنة المقبلـــة، فكانـــت بمثابـــة خارطة طريق ترســـخ من خاللهـــا نهجها 
التنموي والحضاري، وتحقق أهدافها وطموحاتها المستقبلية، فحواها أن اإلمارات 

وطن الصدارة، ومكان اإلنجاز، ورمز التنمية، وعنوان االنفتاح.
لقد شـــملت وثيقة مشاريع الخمسين مســـار الدولة االستراتيجي في كل المجاالت 
االقتصاديـــة والتنمويـــة واالجتماعيـــة خالل األعوام الــــ 50 المقبلة، حيث اعتمدت 
علـــى 10 مبـــادئ، أبرزها أن األولوية الرئيســـية الكبرى ســـتبقى تقوية االتحاد، وأن 
األســـاس هو الدعوة للســـلم والســـالم لحل كل الخالفات، وأن االختالف السياسي 
مـــع أيـــة دولـــة ال ُيبرر رفـــض إغاثتها في الكـــوارث والطوارئ واألزمـــات، فضالً عن 
أن منظومـــة القيـــم فـــي اإلمـــارات ســـتبقى قائمـــة علـــى االنفتـــاح والتســـامح، كما 
أكـــدت الوثيقـــة أن “التفـــوق الرقمـــي والتقني والعلمي سيرســـم حدودنـــا التنموية 
واالقتصادية، وأن دولة اإلمارات وجهة اقتصادية واحدة ووجهة سياحية واحدة 
ووجهـــة صناعيـــة واحدة، وأن تطويـــر عالقات سياســـية واقتصاديـــة إيجابية مع 
المحيط يعتبر من أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة، باإلضافة إلى أن تطوير 
التعليم واستقطاب المواهب الرهان للحفاظ على تفوق دولة اإلمارات، وأن هدف 
السياســـة هـــو خدمـــة االقتصـــاد، وهـــدف االقتصاد هـــو توفير أفضل حياة لشـــعب 

االتحاد، وأن التركيز سيكون على بناء اقتصاد أفضل وأنشط بالعالم”.
جاءت وثيقة “مبادئ الخمسين” بمبادئها العشر شاملة وعميقة  «

واستشرافية بهدف المحافظة على كل المكتسبات الوطنية، ولتحقيق رؤية 
2071، ودعم التجربة التنموية التي تتميز بها دولة اإلمارات، حيث ستواصل 

الدولة بمختلف أجهزتها العمل على بناء اقتصاد تنافسي مستدام، وتسخير 
كل اإلمكانات والطاقات الفنية والبشرية لخلق مجتمع أكثر سعادة وازدهاراً، 

مع تعزيز العالقات الدولية لتحقيق مصالح الدولة االستراتيجية. إننا في دولة 
اإلمارات نثق في حكومة الخمسين برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي أطلق 
طاقات التفاؤل واألمن في صدورنا جميعًا من خالل وثيقة مبادئ الخمسين، 
مؤكداً سموه أن دولة اإلمارات “جذورها عربية، وانتماؤها خليجي، لكنها دولة 
عالمية في تنافسيتها وريادتها وسياساتها وانفتاحها على كل التجارب”، نعم 
نحن نثق بأن اإلمارات في أيد أمينة، ونثق بحكمة قيادتنا الرشيدة، والذين هم 

رهاننا لمستقبل زاهر ومشرق، فلنفرح بماضينا، ونسعد بحاضرنا، ونتفاءل 
بمستقبلنا.

Yas.adc@gmail.com

يوسف الحداد



احنا مستعدين!
������������

���������������������

والــــدفــع

فـــلل
Villas

أراضـي
Lands

مشاريع
Projects

مخططات
plan estate

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 

بمختلف أنواعها وأحجامها
����������������������������������������������
��������������

لشراء العقارات

أحمد حبيب

��������
رضا مجيد

���������For inquiries call.
لالسـتــفــســار

w w w . g r n a t a . c o m

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

3
23 
A

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

bayanmedical

77362222, 34372315

36989118

دكتور. نوال بهاجوانداس  
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
2021/08/25

) CR2021-124656 ( إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري قيد 56475-2
االسم التجاري الميدان للخياطة الرجالية

تقدم الينا السيد/السيدة سميه خليفه حمد الزياني
بطلب تحويل/المحالت التجارية التالية الى السيد/السيدة

تهاني مصطفى حسن عبدهللا
فعلى كل من لديه اعتراض قانون التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

إعالن بحل و تصفية شركة
مطاعم زينيث ذ.م.م

سجل تجاري رقم 95551

 ،95551 القيد رقم  بموجب  المسـجلة  ذ.م.م  زينيث  الشركاء في مطاعم  قرار  بناء على 
بتصفية الشـركة اختياريا و تعيين/ANANDKUMAR مصفيا للشركة.

قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سـلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا 
الشـركات التجارية البحريني الصـادر بالمرسـوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال 
تقديم  إلى  الشركة  دائني  جميع  المصـفي  يدعو  الشـركات  قانون  من   335 المادة  بنص 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمسـتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 

و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:.
ANAND KUMAR - 39872977- zenithwhc@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة السجل التجاري

CR2021-131265 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه.
اسـم التاجـــر:   حسن خميس عيسى العريبي 

االسم التجاري الحالي: بتايا للحراسات األمنية  
االســـــم التجـــاري الجديد : إسباكو بيوتي صالون

قيد رقم : 27613-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

 CR 2021-128491 إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

يعزز اعتراضه.
اسـم التاجـــر:   عبدهللا جمال أحمد العباسي     

االسم التجاري الحالي:  رد الين للتصميم 
االســم التجــاري :  عبدهللا جمال أحمد العباسي   

رقم القيد: 1-78896

القيد : 134629 - التاريخ: 08/09/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن  رقم 000 لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة
 

 / السيدة  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
سارة ارشاد حسين اقتدار حسين المالكة ل سوبر جاركول تريدينغ ) مؤسسة فردية (، 
إلى شركة ذات  الفردية  المؤسسة  134629 طالبتا تحويل  القيد رقم  والمسجلة بموجب 
مسئولية محدودة برأسمال وقدره 134629 ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية 

أسمائهم:
1.   سارة ارشاد حسين اقتدار حسين    

HUMAYUN ALI KHAN MIR  . 2
لتصبح تحت اسم تجاري شركة سوبر جاركول تريدينغ ذ.م.م  

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد   123750 - 1
التاريخ   8-9-2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة آيدياز للتطبيقات الذكية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة شركة آيدياز للتطبيقات الذكية ذ.م.م المسجلة بموجب 
آيدياز  شركة  من  التجاري  االسم  تغيير  طالبين   1  -  123750 رقم  القيد 
للتطبيقات الذكية ذ.م.م الى آيدياز للتكنولوجيا ذ.م.م فعلى كل من لديه اعتراض 
يوما من  يوم  المذكورة خالل مدة خمسة عشر  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم 

تاريخ نشر هذا اإلعالن .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري ألحد الفروع
لـ مجموعة صبحا التجارية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة / اصحاب 
شركة: مجموعة صبحا التجارية ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم 1 - 33078 طالبين 

تغيير االسم التجاري للفرع رقم: ) 2(  والمسمى: مغسلة نزار الحديثه للسيارات ذ.م.م
من: مغسلة نزار الحديثه للسيارات ذ.م.م

NAZAR MODERN LAUNDRY WLL
الى: مغسلة نزار للسيارات ذ.م.م

NAZAR CAR WASH WLL
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

)CR2021- 131142( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا ريم السيد عيسى هاشم صالح هاشم بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد عيسى هاشم صالح هاشم فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1-145133

االسم التجاري : اي ويل هب
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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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

CERAMICS SERVICES AND contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

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 

GREEN HILL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39659728  or  PRAKASH_CKP2000@YAHOO.COM 

MOHAMMAD KHALID ABDULSATTAR TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 39680188  or  mkas.trading@gmail.com 

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

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

Pace eluce hair and beauity saloon co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17533600  or  NOORJEHAD@GMAIL.COM 

Aljazi supermarket 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39407400  or  FYAB-64@HOTMAIL.COM 

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

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

Munich Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17623625  or  ADMIN@NEWRIFFA.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

SULEMAN UMER SAYED MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17255873  or  SUSMNGCO@GMAIL.COM 

Zaks Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17590139  or  KONCEPT.ZED@GMAIL.COM 

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

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

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

 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 

Amwaj Peace Establishment for Electrical Systems Installation 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36383875  or  AYMANMAHFOOD@YAHOO.COM 

CYCLONE ALSHEHABI ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36669566  or  alitalib1977327@gmail.com 

MOROOJ MAY CAFETRIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37381111  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

ALGHANAH WOOD DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17722333  or  JAMEEL@ALGHANAH.COM 

Restaurant  Reef  Alyemen 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33579330  or  HOUSE2017.GOLDEN@HOTMAIL.COM 

ON SPOT FURNITURE MOVING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33334224  or  OMDA172@YAHOO.COM 

Fun City W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17116223  or  khadija.jamsheer@arg.com.bh 

Serba Dinamik International Petroleum Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17231030  or  FABIO@E-SERBADK.COM 

Liaqauati ELECTRONICS Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17412000  or  KING.OF.CARS@HOTMAIL.COM 

Taste land cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

Viola salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34333056  or  ZAHRAVIOLA0@GMAIL.COM 

Serene Psychiatry Hospital W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17686060  or  ABDULKARIME@YAHOO.COM 

DREAM FINDERS WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36288815  or  FOX_513@HOTMAIL.COM 

MOON POINT GENT  SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SHAKEELG88@YAHOO.COM 

Amna INSULATIONS AND CHEMICALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17260054  or  INFO@AMNABSC.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 

D N Square Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33446124  or  nada_kh@live.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33601524  or  alnadwigroup@outlook.com 

Mark 8 Real Estate 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 39865544  or  FOX3636.JA@GMAIL.COM 

GRATITUDE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38772857  or  ABDULKARIM83679@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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

Kiswa General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400434  or  ZULFIQAR@GOLDENFENCE.COM 

Hussain alMohammedali for trading and construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34519419  or  HA2500@YAHOO.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17813129  or  DEVMOHANTY@DEVMOHANTY.COM 

NESTO TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

SHAKAT EBRAH TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(HAND AND MACHINE).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 39469624  or  NAJI78MAHDI@GMAIL.COM 

GREEN PARK FRUITS AND VEGETABLES TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34392150  or  GREENPARKFT@GMAIL.COM 

SAFTAIN AHMED PHONES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13618938  or  SAFTAINAHMED28@GMAIL.COM 

TAG LINE Management- A BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY OWNED BY ARS
 has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17258779  or  ARSHADKH89@GMAIL.COM 

ARLA FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact
 17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

ROHEN AL JANOOB CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34229255  or  SIBYVARGHESE19@GMAIL.COM 

NAYLA EBRAHIM HAMAD SH.MOHAMED ISA ALSHIKH (130540) 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38388123  or  ONLINE.NAYLA@GMAIL.COM 

GREEN HERBAL HOUSE PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39860884  or  VIJU.VVK@GMAIL.COM 

HOLLYWOOD BARBER STUDIO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35143004  or  IRFAN.SHERU2020@GMAIL.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 

RS International Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33225610  or  SELVA.KARUPPAN@GMAIL.COM 

M KASHIF RIAZ AC REPAIRING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33045481  or  KASHIFGUJJARG75@GMAIL.COM 

DEEP PERFECT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 37256899  or  KIRANDEEP5222@GMAIL.COM 

BINT ALJAZEERA TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33318183  or  SALMAN_JANAHI@HOTMAIL.COM 

Ralco Trading Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 66655593  or  ANSHADKALLUNGAL@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66909455  or  INSTANT.BH@GMAIL.COM 

Wire.men W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39732121  or  ADAM@TAMMAM.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33396208  or  ARSLANCHEEMA024@GMAIL.COM 

ESNAD REAL ESTATE PROJECTS MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 17341117  or  salhiddi@khadamaaty.com 

TSMA ALUMINUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36665682  or  INFO@TSMA-BH.COM 

HMC ARAB-ASIAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38141823  or  RAGHI.NAIR28@GMAIL.COM 

FLORISSANT PROPERTIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 34204096  or  DASANS287@GMAIL.COM 

PATWA PEARLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 35094042  or  PATWAPEARLS@GMAIL.COM 

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

ALMASOOMA JEWELLERY WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17241014  or  KAJALRS.MONDAL77@GMAIL.COM 

ALFATWA ELECTRICALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36672020  or  F.A.TAKTAK@HOTMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36650780  or  ALDOSERIICC@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 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

LAZER ZONE 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

LOTUS HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

SHAHEEN STORES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17334245  or  info@najmtrading.com 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

SHINE ROSE FOR CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38284298  or  IMTIAZ58AHMED@GMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 36361311  or  BORABORA.BAHRAIN@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 

GREAT WALL CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77371367  or  BACCUMIYA01@GMAIL.COM 

Green and Green Contracting Co.Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34052151  or  NAEEMRANDHAWA612@GMAIL.COM 

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

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

ZESHAN & IRFAN SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34342810  or  ABBAS307@YAHOO.COM 

SUN SHINE ELECTRICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17474717  or  DINESHNOORALBAHRAIN@GMAIL.COM 

ONE DINAR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33902408  or  IMTIAZBH66@GMAIL.COM 

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

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

TOCOM REAL ESTATE & CONSULTING  CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34202150  or  TIPPUKJ@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36994343  or  SALMAN.BUKHARI@LIVE.COM 

VARNA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33069330  or  AALBINALI668@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 

ONSHORE AND MARINE FOR TRADING AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 36151566 

ONE DINAR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33902408  or  IMTIAZBH66@GMAIL.COM

HUSAIN HASAN SALMAN HASAN SALMAN 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33122428  or  HAUN970.BH@GMAIL.COM 

TANVEER AHMED EQUIPMENT REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33715412  or  KPX.TANVEER@GMAIL.COM 

FASHION SENSE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33860711  or  YAYA_GHULAM@YAHOO.COM 

GOLDEN TOUCH CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36886644  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  DESIGNER(COMMERCIAL ADVERTISMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 36298726  or  SPACESWLL@GMAIL.COM 

BASEMENT CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36903366  or  basementcon16@gmail.com 

ADEL ABBAS EBRAHIM KHALAF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17261094  or  ADELKHALAF111@GMAIL.COM 

MOHAMED ABDULLA ISA GHULOOM 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39648280  or  LUXURYPLAZA2@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

RIZWAN AND SAEED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36240595  or  SAEEDSPC4@GMAIL.COM 

ABDULHUSAIN KHUDHUR & AHMED & YOUSIF ALI AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ABDULHA@BATELCO.COM.BH 

AHMED ALWAZZAN JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17581311  or  ALWAZZANOPTICIAN@GMAIL.COM 

VALABDAS MULJIMAL & BROS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 69990888  or  info@VMBROS.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 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT(MECHANICAL MAINT.) 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

THE LINK INTERNATIONAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17310073  or  BAIT.ALAWADHI@GMAIL.COM 

INMAA CASTLE CONSULTING 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 77151160  or  ACCOUNTS@INMAACONSULTING.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 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MOBILE-CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

AHMED ABDULLA KHALID ALKHAJA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  AWALHO@BATELCO.COM.BH 

HUSSAIN MOHAMMED SHOWAITER SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345550  or  HMSS9899@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742595  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

Almoayyed Solar Co. B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

QURBAN TEXTILES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215380  or  IQBALSADRIWALA.52@YAHOO.COM 

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

  PROJECTS COORDINATOR 
 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 

M. D. JOZ ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39999887  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN KUWAIT INSURANCE COMPANY )BSC( 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST (INSURANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17119917  or  HR@GIG.COM.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 

LLOYD’S REGISTER EMEA 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(MARINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17223368  or  bahrain@lr.org 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALSHOMILI CARPENTRY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17676987  or  SHOMELI@BATELCO.COM.BH 

ALSHOMILI CARPENTRY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17676987  or  SHOMELI@BATELCO.COM.BH 

Shomeli Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39699663  or  SHOMELI@BATELCO.COM.BH 

CHACKNAM DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17270231  or  CHKNAM123@HOTMAIL.COM 

ALI HASAN HUSSAIN ALMADHOOB 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17593597  or  almadhoob@hotmail.com 

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

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17210061  or  admin@adelsadiq.com 

LAZER ZONE CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17711335  or  HASSAN@EMAAR.BH 

Lazer 2 Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH 

ALSAFA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17611142  or  ALSAFAGROUP20@GMAIL.COM 

ETHNIC CRAFTS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33006957  or  ETHNICCRAFTSBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL RAQYA FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17781078  or  ALRAQYA@OUTLOOK.COM 

ARKHABEEL WELDING SMITHERY & FABRIICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39433551  or  FADWAN89@BATELCO.COM.BH 

SUPER ALMANAR CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17555535  or  ahmed.mahdi1985@gmail.com 

GULF SEA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  GST.GULF@BATELCO.COM.BH 

NATIONAL MOTOR COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17457191  or  RAMZI.BARAKAT@NMC.COM.BH 

FELWAH COLD STORES & BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39857850  or  SIMSIMSALES@GMAIL.COM 

Topaz light Electrical Construction 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17260160  or  MARHOON688@HOTMAIL.COM 

NOTEBOOK RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66614441  or  SAMARKANDPALACE@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35519506  or  ALISADIQ799@GMAIL.COM 

R M H A FOR ADVERTISING AND MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33849766  or  RAGABHAFEZ27@GMAIL.COM 

KHALAF CARGO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34002222  or  AMEENA.KHALAF@KHALAFCARGO.COM 

ALMUHWAR KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39879441  or  ALNOAIMIHASSAN@YAHOO.COM 

Mashkool Coool Car Washing and Polishing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33677996  or  FAISAL4EVERSSS@GMAIL.COM 

ASMA STATIONERY AND PHGTO COPYING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33842320  or  asmahidd@gmail.com 

NAJMAT ALAHALY SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33348168  or  alahaly67@gmail.com 

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

BINT AL NOOR FOR SWEET WATER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760036  or  ALAMAZOON2009@GMAIL.COM 

JAFFAR ABDULNABI HASAN TRADING CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17210061  or  admin@adelsadiq.com 

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

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17823703  or  mahmood@ibnalnafees.com 

FAST _TRACK CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 36009661  or  ameen2255@gmail.com 

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

  CLERK FILE 
 suitably qualified applicants can contact

 17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

ALDEMSTANI STAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(FLOATING-CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact
 13105035  or  younis-dms@hotmail.com 

Arabian Pearl Gulf School 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403666  or  malaali@batelco.com.bh 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  HANAN.KARIM@SECURESERVICES.BH 

TAIBA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33768768  or  taiba.saloon@gmail.com 

AHLI UNITED BANK B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF DIVISION 
 suitably qualified applicants can contact

 17585778  or  girish.menon@ahliunited.com 

VINS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 33410009  or  malmeer@batelco.com.bh 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

TOY STORY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33493182  or  toytoybh@gmail.com 

North Bahrain Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37797176  or  NBCONTRACTING@HOTMAIL.COM 

WHITE MOUNTAIN ICEKREEM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344780  or  BAHER-CO@HOTMAIL.COM 

SEEZAROS GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39555152  or  KARAMHHADAD@HOTMAIL.COM 

AKRAM GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17280720  or  AKRAMHUSSAIN22@HOTMAIL.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR(CONTROL CENTRE) 

 suitably qualified applicants can contact
 17704040  or  recruitment@bapco.net 

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

  CHEMIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17704040  or  recruitment@bapco.net 

SANTORINI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

SANTORINI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

E TECH SOLUTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17731040  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

MAL ALLAH GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33334003  or  NADIA65090@GMAIL.COM 

SAHAR CARBENTARY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39665753  or  saharaluminum@gmail.com 

SAHAR CARBENTARY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39665753  or  saharaluminum@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 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

LAHORE DARBAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535123  or  SAYEDKHALIDGILLANI@GMAIL.COM 

HOLLYWOOD REAL ESTAT & DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17234265  or  E-YASSIN@HOTMAIL.COM 

HAKIM ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39654527  or  HAKIMBHELECT@GMAIL.COM 

JANITEX CLEANING SOLUTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33232111  or  AMOOSA@TALA-AMWAJ.COM 

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

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877184  or  ZBCSUNIL@BATELCO.COM.BH 

11 STARS SWIMMING POOL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39752900  or  11starpool@gmail.com 

DAYTON ELECTRICAL EQUIPMENTS EST 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 32328874  or  UNIQUESTONE01@gmail.com 

SECOND  WIFE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39312875  or  ISAM.SIDDIQUE204@GMAIL.COM 

KOTO BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39710107  or  ALHADAFKH@HOTMAIL.COM 

OLIVE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39655474  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

LOTUS HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ALSAFWAH DOCUMENTS CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33433533  or  AHMEDRMK@LIVE.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Heritage Home Construction and real estate 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17693986  or  HUNTER73@WINDOWSLIVE.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

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 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

Orienta Intrnational for construction 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33322402  or  STE_1@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

Sukoon Flowers 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39395796  or  SUKOON2015@GMAIL.COM 

MASHTAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36668870  or  S.MASHTAN@YAHOO.COM 

AL JOOD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33699931  or  MMKA86M@GMAIL.COM 

Manaf hamza engineering and surveying s p c 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17178612  or  MANAF@MANAFHAMZA.COM 

EAT STATION RESTAURANT S.P.C OWNED BY ABDULHADI NABEEL MOHAMED DAWANI 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39111313  or  INFO@BOXITBH.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

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

NARJIS KHALIFA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36312382  or  khalifanar@yahoo.com 

OASIS PALACE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39459723  or  RASHID_T_2311@HOTMAIL.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

FAHAD ALKHALEEJ COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39033464  or  loord211@hotmail.com 

MADAN FITNESS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact
 39831380  or  madhanan_77@yahoo.com 

ASKAR VILLAGE SALE AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36644473  or  AYSHAAL89@GMAIL.COM 

BAWARCHI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332444  or  GREENTREEBH@GMAIL.COM 

FAIRYTOPIA KIDS KINDERGARTEN 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939929  or  NASEEM.LATIF@YAHOO.COM 

V -  MARINE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33366615  or  WAEL@V-MARINE.COM 

ACTION INTERNATIONAL SERVICES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17422011  or  Nader.salman00@gmail.com 

TANGO PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39995669  or  TANGOPHONE8@GMAIL.COM 

Um Zainab Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  FAISALAFRIDI11@HOTMAIL.COM 

Future Colors CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33371978  or  S.NOOR.ALMARZOOQ@GMAIL.COM 

Serba Dinamik International Petroleum Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17231030  or  FABIO@E-SERBADK.COM 

NOOH TOWER CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 35350637  or  NOOHREALESTATE786@GMAIL.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Hend dream veg and fruits 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33761989  or  HEBASLA.BH@GMAIL.COM 

DREAM MARBLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17410208  or  MZAH_80@HOTMAIL.COM 

ALTAYBEEN BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33226601  or  ALMUQAHWI83@GMAIL.COM 

GOOD SHEPHERD CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17229787  or  taheraabdulmahdi@gmail.com 

ALAMEERI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39119449  or  ALAMEERII.A39@GMAIL.COM 

ALDIRAZ BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33976637  or  TARIQBAH52@GMAIL.COM 

Lamat Habayeb Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677855  or  MOOZARASHED9@GMAIL.COM 

ECO CITY FOR PEST CONTROL AND SPRAYING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33080006  or  MOHD.J.ALMURBATI@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

SHABAN LINE ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33862221  or  USMANBAH46@GMAIL.COM 

KURIYAN WELDING BLACKSMITH AND FABRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33213178  or  DILAZAK786@GMAIL.COM 

Almeria Center for Services 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17683512  or  ISAALRASHID@GMAIL.COM 

Kafeteria bait alkebda 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33388807  or  BAITALKEBDA@GMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

Salon MR. BARBER 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33203336  or  HASAN.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

Blue top trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33203336  or  HASAN.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

BLACK SCREEN MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33203336  or  HASAN.KHAMIS@HOTMAIL.COM  



قال أمين سر االتحاد البحريني للكرة 
الطائـــرة ومديـــر بطولـــة المنتخبـــات 
الخليجية السادســـة للناشئين فراس 
الحلواجي إن البطولة التي اختتمت 
علـــى أرض المملكـــة أخيرا، لم تشـــهد 
بفيـــروس كورونـــا  أي حالـــة إصابـــة 
“ كوفيـــد – 19”، وهـــو أمـــر إيجابـــي 
المنظمـــة خصوصـــا  للجنـــة  يحســـب 
لجنـــة الســـكن واالحتـــرازات الطبيـــة 

برئاسة عبدالرضا عاشوري.
وأضاف الحلواجي لـ “البالد سبورت” 
أن البطولـــة حققـــت نجاحـــا في ظل 
الظـــروف التـــي أقيمـــت فيهـــا، فقـــد 
قامـــت اللجنة المنظمـــة بدورها على 
أكمـــل وجـــه من خـــالل تطبيـــق كافة 
والصحيـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
والتدابيـــر الوقائيـــة الالزمـــة لوفـــود 

المنتخبـــات األربعـــة المشـــاركة وفقا 
الفريـــق  عـــن  الصـــادرة  لإلرشـــادات 
الوطني للتصدي للجائحة وتعليمات 
ودليـــل  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
اإلرشادات الصحية الخاص بالقطاع 

الرياضي.
وأوضح بأن اللجنة المنظمة حرصت 

علـــى إجـــراء الفحص الســـريع خالل 
يومـــي الراحة اللذين تخلـــال البطولة 
فـــرد  أي  إصابـــة  عـــدم  مـــن  للتأكـــد 
ســـالمة  علـــى  حفاظـــا  بالفيـــروس؛ 
الجميـــع، كمـــا أن المشـــاركين أجـــروا 
وصولهـــم،  قبـــل   PCR الــــ  فحـــص 
المعتمـــد  البروتكـــول  تطبيـــق  وتـــم 
في اســـتضافة مثـــل هـــذه البطوالت 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ونجحـــت 
اســـتضافة الحدث الخليجي بأفضل 
صـــورة في ظـــل جهود لجنة الســـكن 
وعـــدم  االحترازيـــة،  واإلجـــراءات 
إصابـــة أي من الوفـــود بالوباء بعدما 
الفحوصـــات  جميـــع  نتائـــج  جـــاءت 
سلبية، ويعتبر من أهم ركائز النجاح؛ 
ألن ســـالمة الوفـــود شـــكلت الهـــدف 

األهم.

فراس الحلواجي

البحريـــن نجحـــت فـــي تطبيـــق االحتـــرازات الصحيـــة
خليجي 6 لم تشهد أي إصابة بكوفيد 19

اتحاد الكرة

تلقـــى رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي 
بن خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، برقية 
تهنئة من رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القـــدم النائـــب األول لرئيـــس االتحـــاد 
الدولـــي لكرة القدم الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة؛ بمناســـبة تزكيته 
رئيًســـا لالتحـــاد البحريني لكـــرة القدم 
الـــدورة االنتخابية الممتدة حتى العام 

.٢٠٢٥
 كمـــا قدم التهنئـــة لنائب رئيس االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن عيســـى آل خليفة 
وأعضاء مجلس إدارة االتحاد بمناسلة 

انتخابهم.
وقـــال الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة فـــي برقيتـــه إن تزكية الشـــيخ 
علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، يعبر 

عن ثقـــة الجمعية العمومية بســـعادته، 
وقدرتـــه علـــى تحقيق آمـــال وتطلعات 
الكرة البحرينية على المستويات كافة.

 وأعـــرب ســـلمان بن إبراهيـــم عن تطلع 
االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم لمواصلة 
العمل المشـــترك مع االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القدم؛ لتحقيق األهـــداف الرامية 

فـــي  الكرويـــة  بالمنظومـــة  لالرتقـــاء 
مملكـــة البحريـــن فـــي إطـــار الشـــراكة 
المســـتمرة مـــع االتحـــادات اآلســـيوية، 
متمنًيا التوفيق والنجاح لمجلس إدارة 
االتحاد في قيادة كرة القدم البحرينية 
نحو آفاق واســـعة من التميـــز والتطور 

في المجاالت كافة.

القـــدم لكـــرة  البحرينـــي  لالتحـــاد  رئيًســـا  بتزكيتـــه 
سلمان بن إبراهيم يهنئ علي بن خليفة

هولندا - المكتب اإلعالمي:

بتوجيهات ومتابعة ممثل جاللة الملك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
الملكـــي  لالتحـــاد  الفخـــري  الرئيـــس 
للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، اختتم الفريق 
الملكـــي للقـــدرة مشـــاركته فـــي بطولـــة 
العالم للناشـــئين والشـــباب التي أقيمت 
فـــي مدينـــة إيرميلـــو بهولندا بمشـــاركة 

واسعة من الفرسان لمسافة 120 كم.
الفريـــق  الحـــظ فرســـان  ولـــم يحالـــف 
الملكي بعد أن كانت المنافســـة شديدة 
علـــى المراكـــز الثالثـــة األولـــى، حيـــث 
وصل الفارسان حمد الخاطري ومحمد 
الرويعي إلى خط النهاية بنجاح، ولكن 

لم تجتز جيادهما الفحص البيطري.
وبهـــذه المناســـبة، قـــدم ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة التهاني إلى 
منتخـــب اإلمـــارات بمناســـبة الحصول 
عبـــر  والثانـــي  األول  المركزيـــن  علـــى 
الفارس ســـعيد سليم خميس والفارس 
عبـــدهللا علـــي محمد، كما هنـــأ منتخب 
تونس بحصوله على المركز الثالث في 

الفرق.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة بالجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلهـــا 
والجهـــازان  الملكـــي  الفريـــق  فرســـان 
الفني واإلداري طوال المرحلة الماضية 
والتي أســـدل مـــن خاللها على موســـم 
ملـــيء بالمشـــاركات الخارجية، وحقق 
الفريـــق نتائـــج مميـــزة طـــوال الفتـــرة 
الماضية، مشـــيرًا ســـموه إلى أن بطولة 
العالـــم أفرزت عن الخامـــات البحرينية 
الشـــابة التـــي تعتبـــر مســـتقبل القـــدرة 

البحرينية.

رؤية رياضية اقتصادية

وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة إلـــى أن العديد من األهداف 
تحققـــت في مشـــاركة الفريـــق الملكي 
في بطولة العالم، منها رياضية وأخرى 
اقتصاديـــة وترويجية لمملكة البحرين 
البحريـــن  رؤيـــة  مـــع  يتوافـــق  وبمـــا 
اســـتغالل  فـــي   ”2030“ االقتصاديـــة 
األحداث الرياضية وإبراز اسم المملكة.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 

آل خليفـــة “دائمـــًا مـــا تكـــون األحـــداث 
الرياضيـــة إحدى الواجهـــات الحقيقية 
والمفيدة في استغاللها األمثل للترويج 
للمملكـــة، حيـــث تعتبـــر بطولـــة العالـــم 
إحدى البطـــوالت المهمـــة التي حرصنا 
على التواجد فيها بقوة ومواصلة إبراز 
اســـم المملكة فـــي المحافـــل الرياضية 

في ظل المشاركة الكبيرة من الدول”.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
مشـــاركات  جميـــع  “فـــي  خليفـــة  آل 
أهـــداف  عـــدة  هنـــاك  الملكـــي  الفريـــق 
ومكاســـب يتـــم تحقيقهـــا، والنظـــر إلى 
كافـــة الجوانب والتعرف عليها بشـــكل 
دقيق، ونحن نحرص دائمًا على كســـب 
بعـــض  وتطويـــر  اإليجابيـــة  الصفـــات 
الجوانـــب األخـــرى التـــي تســـاهم فـــي 

مواصلة ازدهار القدرة البحرينية”.

مشاركة جيدة

وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة أن أهدافـــا عـــدة تحققـــت فـــي 
مشاركة الفريق في بطولة العالم للناشئين 
والشـــباب، وتعتبـــر هـــذه المشـــاركة جيدة 

في ظل إنهاء فارسين للسباق بنجاح.
وأشاد ســـموه بجهود الفرســـان وحرصهم 
على تقديم أفضل المســـتويات ومواصلة 
المحافـــل  فـــي  البحرينيـــة  القـــدرة  إبـــراز 
الخارجيـــة، متمنيـــًا ســـموه لألفضـــل دوام 

المشـــاركات  خـــالل  والنجـــاح  التوفيـــق 
المقبلة.

المشاركة البحرينية

واضطـــر 3 فرســـان مـــن الفريـــق الملكـــي 
لتوديـــع البطولـــة خالل الجـــوالت األولى 
بســـبب عـــدم اجتيـــاز جيادهـــم الفحـــص 
البيطـــري، حيث خـــرج معيوف الرميحي 
مـــن المرحلة األولى بســـبب عرج الجواد، 
فيما خرج ســـلطان الرميحي من المرحلة 
الجولـــة  مـــن  النعيمـــي  وأحمـــد  الثانيـــة، 

الثالثة.
وأنهـــى الفارســـان حمـــد هـــالل الخاطري 
الرابعـــة  المرحلـــة  الرويعـــي  ومحمـــد 
بنجاح، ولكـــن جيادهما لم تجتز الفحص 

البيطري.

جناحي: كسبنا وجوها طموحة

أكـــد أحمـــد جناحـــي، مـــن مدربـــي الفريق 
الملكي، أن الفريق كســـب وجوها طموحة 
ضمـــن رؤية ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
قاعـــدة  تقويـــة  إلـــى  الهادفـــة  آل خليفـــة 
القدرة من الوجوه الشـــابة والتي ستكون 

مستقبل هذه الرياضة في المستقبل.
كســـبوا  الناشـــئين  الفرســـان  أن  وأوضـــح 
خبـــرة كبيـــرة فـــي االحتـــكاك واالنســـجام 
خصوصًا أنهم شاركوا أمام أبطال سبق أن 
حققـــوا العديد من األلقاب فـــي البطوالت 
الماضيـــة، مبينًا أن الفريق ســـيمضي قدمًا 
لمواصلة تحقيق رؤية ســـمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة.
وأشـــار أحمـــد جناحـــي إلـــى أن المنافســـة 
على المراكز األولـــى كانت قوية خصوصًا 
مـــع فرســـان اإلمـــارات وإســـبانيا وهولندا 

وهو ما كان واضحًا في الســـباق، مبينًا أن 
عدة مكاسب حققها الفريق في البطولة.

المراكز األولى

وحقـــق اإلماراتـــي ســـعيد ســـليم خميـــس 
المركـــز األول بعد أن اجتاز الســـباق بزمن 
وقدره )5 ســـاعات و9 دقائـــق و10 ثوان(، 
والمركـــز الثانـــي اإلماراتـــي عبـــدهللا علي 
محمـــد بزمن وقدره )5 ســـاعات و9 دقائق 
الثالـــث اإلســـبانية  ثانيـــة(، والمركـــز  و19 
روت باديـــا بزمـــن وقـــدره )5 ســـاعات و9 

دقائق و25 ثانية(.

نتائج الفرق

وفـــي نتائج الفرق العامـــة، تصدر منتخب 
فرنســـا الترتيـــب، وثانيًا منتخـــب ماليزيا، 

وثالثًا منتخب تونس.

هنأ اإلمارات للفوز بالفردي والحظ يقف عائقاً أمام فارسي الفريق الملكي في الفحص البيطري

ناصر بن حمد: شاركنا في بطولة العالم لتحقيق أهداف مختلفة والتطوير يتواصل

اســـتقبل رئيس االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة، 
رئيس نادي النجمة الشـــيخ عبدالرحمن 
بـــن مبارك آل خليفة وذلك بمقر االتحاد 
بمدينة عيسى الرياضية بحضور رئيس 
جهاز الكرة الطائرة بالنادي الشيخ حمد 
بـــن طالل آل خليفة، وعـــدد من إداريي 
اللعبـــة، فيمـــا حضـــر من جانـــب االتحاد 
نائـــب الرئيـــس جهـــاد خلفـــان واألميـــن 

العام فراس الحلواجي.
ورحب الشيخ علي بن محمد آل خليفة 
برئيـــس نـــادي النجمة، مشـــيدا بالجهود 
الكبيـــرة التـــي يبذلها النادي في ســـبيل 
وســـائر  الطائـــرة  الكـــرة  لعبـــة  تطويـــر 
األلعـــاب األخرى، منوهـــا بدعم واهتمام 
مجلـــس اإلدارة باللعبـــة باعتبارهـــا أحد 
تمتلـــك  والتـــي  بالنـــادي  األلعـــاب  أهـــم 
إثـــرا كبيـــرا وتاريخـــا ناصعـــا باأللقـــاب 
والبطوالت المحليـــة والخارجية والتي 

خرجـــت العديد مـــن الالعبيـــن البارزين 
مـــن  والعديـــد  الوطنيـــة  للمنتخبـــات 
الكـــوادر الفنية واإلدارية ليشـــكل نادي 
األعضـــاء  األنديـــة  أبـــرز  أحـــد  النجمـــة 

باالتحاد.
وهنأ الشـــيخ علي بن محمـــد آل خليفة 
الشـــيخ حمد بن طالل آل خليفة بتقلده 
مؤكـــدا  الطائـــرة،  الكـــرة  رئاســـة جهـــاز 
حـــرص االتحـــاد علـــى دعمـــه فـــي مهام 
عملـــه والوقـــوف بجانبه، مؤكـــدا أهمية 

الكفـــوءة؛  الشـــبابية  الطاقـــات  دخـــول 

لتشـــق  الرياضـــي  المجـــال  فـــي  للعمـــل 

طريقهـــا بقوة وتثبـــت جدارتها في هذا 

الميدان، مثنيا على التعاقدات الجديدة 
تعكـــس  والتـــي  النـــادي  أبرمهـــا  التـــي 
جديته في المنافسة والعودة إلى سكة 

البطوالت.
ومن جانبه، عبر الشـــيخ عبدالرحمن بن 
مبـــارك آل خليفـــة عـــن تقديـــره للجهود 
التـــي يقوم بها االتحـــاد البحريني للكرة 
الطائـــرة في دعـــم اللعبـــة واالرتقاء بها 
والمســـتويات،  األصعـــدة  كافـــة  علـــى 
مشـــيدا بعمـــق العالقـــات القويـــة التـــي 

الكـــرة  واتحـــاد  النجمـــة  نـــادي  تربـــط 
الطائرة والتي ســـيحرص الطرفان على 
تنميتها بما ينعكـــس إيجابا على اللعبة، 
مؤكـــدا حرص النادي على تطوير اللعبة 
رغـــم  النجاحـــات  مســـيرة  ومواصلـــة 
بالتعـــاون  وذلـــك  العديـــدة  التحديـــات 
والتنسيق المشترك والتواصل المستمر 

بين النادي واالتحاد.
وفـــي ختـــام اللقـــاء تـــم تبـــادل الهدايـــا 

التذكارية بين الطرفين.

اتحاد كرة الطائرة

علي بـــن محمــد يستقبــل عبدالرحمــن بــن مبـارك
أشاد بدور نادي 

النجمة في تطوير 
لعبة الكرة الطائرة

هدفنا مواصلة وضع 
اسم المملكة في 
البطوالت العالمية

Sports@albiladpress.com
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حسن علي

علي بن خليفة سلمان بن إبراهيم



استهّل فريق البحرين لفنون القتال 
المختلطـــة، تحـــت قيـــادة وتوجيـــه 
مـــن النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة، مشـــواره 
القتـــال  لفنـــون  العالـــم  فـــي بطولـــة 
العاصمـــة  فـــي  المقامـــة  المختلطـــة 
فوزيـــن  بتحقيـــق  بـــراغ  التشـــيكية 
ثمينيـــن، وذلك ضمن ســـعي الفريق 
لتحقيق إنجاٍز تاريخي في البطولة 
والفوز بــــ 100 ميدالية في بطوالت 
القتـــال  لفنـــون  الدولـــي  االتحـــاد 

المختلطة. 
وقـــد جاء الفوز الـــذي حققه كل من 
البحريـــن جيمبـــات  فريـــق  أعضـــاء 

ماجوميـــدوف وشـــامل جيمباتـــوف 
بعد تلقيهم مكالمة هاتفية من سمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ 
بهـــدف تحفيزهم وتشـــجيعهم على 
الظهور بأفضل المســـتويات وتمثيل 
مملكة البحرين خير تمثيل في هذا 

المحفل الرياضي المهم.
فـــي  مشـــاركته  الفريـــق  وســـيكمل 
البطولة يوم الخميس بسبعة العبين، 
وذلك بعد أن حرمت اإلصابة شامل 
جيمباتـــوف مـــن تكملـــة المنافســـة. 
ويواجـــه جيمبات ماجوميدوف في 

نزالـــه الثاني في البطولـــة األيرلندي 
إيميت كور فـــي فئة الوزن الخفيف 
للناشئين، بينما يظهر عبدهللا مبارك 
فـــي أولـــى مشـــاركاته فـــي البطولة 
خصمـــه  ضـــد  مرتقـــب  نـــزال  فـــي 
التشـــيكي ماريـــك فيســـلوزيل فـــي 

فئـــة وزن الديـــك، في حيـــن يواجه 
ماجوميـــدوف  ماجوميدزاجـــد 
فـــي  انوتيكيـــو  روبيـــن  الســـويدي 
فئـــة الـــوزن الخفيف، ويلتقـــي مراد 
ابراجيمـــوف بالســـلوفيني صامويل 

سكودا. 

إلـــى ذلـــك، سيشـــارك أعضـــاء فريق 
البحريـــن محمـــد المعمـــري ومنصور 
ماجوميدوف فـــي فئة وزن الذبابة، 
حيث يلعب المعمري ضد األوكراني 
ويواجـــه  تيليباييـــف،  رســـان 
غـــاري  األيرلنـــدي  ماجوميـــدوف 
رونـــي. أمـــا في فئـــة الـــوزن الثقيل، 
ماجوميـــدوف  رســـول  فيســـتعد 
أولكســـاندر  خصمـــه  لمواجهـــة 

بولياييف من أوكرانيا.

اللجنة اإلعالمية

انتصاران مهمان لفريق البحرين لفنون القتال المختلطة

لقطة لفريق البحرين لفنون القتال

علي مجيد

جدد األهلي تعاقده مع 
المدرب الوطني فراس 
العالـــي؛ لقيـــادة فريقي 
فئة األشبال والناشئين 
بالنادي  الطائـــرة  للكـــرة 
خـــال الموســـم الحالي 
بعـــد   2022  –  2021
بإعـــادة  االتحـــاد  قـــرار 
نشـــاط الفئـــات العمرية 
الـــذي  التوقـــف  بعـــد 
طالها خال الموســـمين 
بســـبب  الماضييـــن؛ 
جائحة كورونا “ كوفيد 

.”19 –
العالـــي  فـــراس  وعمـــل 

مع النادي األهلي على مدار المواســـم 
األربعـــة الماضيـــة وقـــد جـــدد النادي 
تعاقـــده معـــه بنـــاء على مـــا يتمتع به 
مـــن كفاءة فـــي مجـــال عملـــه ونظرا 
مـــن  الطائـــرة  الكـــرة  جهـــاز  الرتيـــاح 

عطائه التدريبي.
كما تعاقد النادي األهلي 
مع المدرب الوطني بدر 
الحمر لقيادة فريق فئة 
الشـــباب بالنـــادي خال 

الموسم المبل.
ويتمتـــع الحمـــر بخبـــرة 
فـــي  عامـــا   13 تمتـــد 
تدريـــب الفئات العمرية 
علـــى  أشـــرف  بعدمـــا 
تدريـــب كل مـــن فئـــات 
وعالـــي  داركليـــب 
والمحـــرق، كما أنه عمل 
مســـاعدا لمدرب طائرة 
عالـــي للرجـــال وســـاهم 
في صعود الفريق من الدرجة الثانية 

إلى الدرجة األولى.
تلـــك  وراء  مـــن  األهلـــي  ويســـعى 
التعاقـــدات إلـــى إعـــداد فـــرق الفئات 
العمرية بالشـــكل األمثـــل والمحافظة 

على فرق القاعدة.

األهلي يتعاقد مع المدربين العالي والحمر

ظفر فريق األهلي بكأس السوبر لكرة 
الســـلة للمـــرة الرابعـــة بعد فـــوزه على 
نظيـــره )69/ 90( في المبـــاراة النهائية 
التـــي أقيمـــت مســـاء الخميـــس علـــى 
صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم وســـط 
حضور جماهيري مميز من ِقبل أنصار 

الناديين.
األربعـــة  األشـــواط  نتائـــج  وجـــاءت 
 21.28 المنامـــة،   14 /13( كاآلتـــي: 
 21 /17 األهلـــي،   32 /10 المنامـــة،  
األهلي(. وشـــكّل الربـــع الثالث منعطفا 
كبيـــرا بفـــوز األهلي بالمســـتوى القوي 
الذي ظهر عليه وقلب الموازين رأًســـا 
على عقب، ويديـــن األهلي بهذا الفوز 
لاعـــب الجديـــد محمـــد كويـــد، الـــذي 
تألق وتعملق في أول ظهور له بجانب 
صبـــاح حســـين وميثم جميـــل وأحمد 
الدرازي في تسجيل النقاط من داخل 
وخارج القـــوس، بخاف المنامة الذي 
تفـــوق فـــي الربعيـــن األولييـــن، وغاب 

بشكل كبير في الربعين األخيرين.
رئيـــس  نائـــب  تـــوج  اللقـــاء  وعقـــب 
مجلـــس إدارة الهيئة العامـــة للرياضة 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد بـــن 

األهلـــي  فريـــق  خليفـــة  آل  عيســـى 
الرئيـــس  بحضـــور  البطولـــة،  بـــكأس 
للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 
عبدالرحمـــن عســـكر، واألميـــن العـــام 
البحرينيـــة محمـــد  األولمبيـــة  للجنـــة 
النصف، وعضو مجلـــس إدارة اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة الشـــيخة حيـــاة 
بنـــت عبدالعزيز آل خليفـــة، باإلضافة 
لرئيس االتحاد البحريني لكرة الســـلة 

وليد العلوي.
وبرز في صفوف األهلي كل من ميثم 
جميـــل بتســـجيله )22 نقطـــة(، محمد 
كويـــد )19 نقطة( انتونـــي )14 نقطة(، 
وفي المنامة الاعب حسن نوروز )14 
نقطـــة(، محمد أمير )13 نقطة(. وغاب 
عـــن صفوف المنامـــة محترفه ديفين، 
كورونـــا،  بفيـــروس  إصابتـــه  بســـبب 

والذي تم اكتشافه قبل المباراة.

مجريات النهائي 
علـــى رغـــم البدايـــة الجيـــدة لألهلـــي 
ميثـــم  بوجـــود  بالنتيجـــة  وأســـبقيته 
أن  إال  انتونـــي،  ومحترفـــه  جميـــل 
اللقـــاء  أجـــواء  فـــي  دخـــل  المنامـــة 
تدريجًيـــا بنقـــاط محمـــد أميـــر داخل 
وخـــارج القوس وأحمد عزيز وحســـن 
نوروز وعلي حســـين، وظفر بنتيجته 
وسط ثاثية أخيرة لكويد الذي قلص 

بها الفارق.
صحـــوة  شـــهد  الثانـــي،  الربـــع  وفـــي 
كبيرة من ِقبـــل المنامة عبر الثاثيات 
لمحمد حسين “كمبس” وحسن نوروز 
ومحمـــد أميـــر وأحمد ســـلمان، ليأخذ 
الفريـــق زمـــام التقدم وســـط ماحقة 
مـــن األهلـــي الذي لـــم يقدم المســـتوى 
المأمـــول منـــه رغـــم مســـاعي أحمـــد 

الدرازي ومحمد كويد وصباح حسين 
بالثاثيات.

الثالـــث، ضـــرب األهلـــي  الربـــع  وفـــي 
بقوة كبيـــرة من خال الدقائق األولى 
دفاعًيا وهجومًيا، عبر ثاثيات هشام 
والـــدرازي  جميـــل  وميثـــم  ســـرحان 
وســـط أخطـــاء وصيـــام فـــي المنامـــة 
رغـــم مســـاعي العبيه. واصـــل األهلي 
تفوقـــه الفنـــي ووســـع الفـــارق بنقـــاط 
أنتونـــي وثاثيـــات صبـــاح والـــدرازي 
وعلـــي عقيـــل لينهـــي الربـــع لصالحـــه 

بفارق جيد.
المنامـــة  الربـــع األخيـــر، ســـعى  وفـــي 
فـــي تقليـــص الفـــارق والعـــودة للقـــاء 
عبر نقـــاط أحمد ســـلمان ونـــوروز، إال 
أن األهلـــي واصل أفضليته وتوســـيع 
الفـــارق والحفـــاظ عليـــه عبـــر أنتوني 
وهشام سرحان وكويد. الفارق الكبير 
الـــذي أحدثـــه األهلـــي، أجبـــر مـــدرب 
المنامـــة علـــى الـــزج باعبيـــه الشـــبان 
ألخـــذ الفرصة في إشـــارة لرفع الراية 
البيضـــاء، وفعـــاً فقـــد أنهـــى األصفـــر 

المباراة لصالحه.

ــة ــام ــن ــم ــث وفــــــاز عـــلـــى ال ــالـ ــثـ ــع الـ ــ ــرب ــ ــي ال ــ ــن ف ــ ــوازي ــ ــم ــ ــر قـــلـــب ال ــ ــف ــ األص

النســــر األهالوي يظفــر بكــأس السوبــر السالوي
جانب من التتويج
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تحقيق إنجاٍز 
تاريخي والفوز بـ 

100 ميدالية في 
بطوالت االتحاد

رجــب وعمــــار خارج حسابـــات بـاربـار
ــرى ــ ــة أخـ ــ ــديـ ــ ــع أنـ ــ ــي مــــفــــاوضــــات مـ ــ الــــاعــــبــــان دخــــــا فـ

قـــرّر الجهاز الفني لفريق باربار األول 
لكـــرة اليـــد االســـتغناء عـــن الاعبين 
علي رجب ومحمد عمار، في الموسم 

الرياضي الجديد 2021/ 2022.
وأبلغت إدارة الفريق الاعبين بأنهما 
خارج حســـابات الفريق في الموســـم 
الـــذي ســـينطلق مطلع الشـــهر المقبل، 
دون أن يكـــون هنـــاك ســـبب واضـــح 
لهذا القرار رغم أن الاعبين ملتزمان 
فـــي  للفريـــق  التدريبيـــة  بالحصـــص 

الفترة السابقة.
صدمـــة  االســـتغناء  قـــرار  وشـــكل 
كبيـــرة لاعبين رجـــب وعمار؛ كونهما 
لـــم يفكـــرا يوًمـــا مـــن األيـــام بأنهمـــا 
ســـيغادران بهذه الطريقة، وخصوًصا 
أنهمـــا من أبناء النادي وقدموا الكثير 

خال السنوات التي قضوها بقميص 
البنفسج.

وتحصـــل الاعبان في األيـــام القليلة 

الماضية علـــى بعض العروض ودخا 
فـــي مفاوضـــات مـــع األنديـــة بشـــأن 
االنضمام إليهما، حيث تحصل محمد 

عمـــار علـــى عرض مـــن نـــادي االتفاق 
الجديـــد،  بالموســـم  ليمثـــل صفوفـــه 
والمفاوضـــات ســـارية بينهما ويوجد 
توافـــق مبدئـــي فيمـــا بينهمـــا إلتمـــام 
الصفقـــة. أمـــا علي رجب، فقـــد زاول 
حصـــة تدريبيـــة واحـــدة مـــع فريـــق 
البحريـــن، إال أنـــه لـــم يكمـــل بعدهـــا، 
ليجـــد عرًضا شـــفهًيا من ِقيـــل الجهاز 
لـــم  ولكـــن  التضامـــن،  بنـــادي  الفنـــي 

يستجد شيئًا في هذا األمر.
ودون شـــك، أن غيـــاب رجـــب وعمار 
اللذايـــن شـــكا إضافـــة قويـــة لباربار 
سابًقا وساهما في تحقيق اإلنجازات 
التـــي حققهـــا الفريـــق علـــى الصعيـــد 
المحلي والمراكـــز المتقدمة خارجًيا، 
ســـيترك أثًرا ســـلبًيا، وســـيتضح ذلك 

في الفترة المقبلة.

محمد عمار

حسن علي

علي مجيد

علي رجب

فراس العالي

بدر الحمر

تألق كبير لميثم جميل

ظهور مخيب لآلمال لفريق المنامة



تأثرت كثيرا 
بالكاتبة الكويتية 

ليلى العثمان

التقيت بوابا 
سودانيا قرأ كل 

روايات البوكر 
ولديه رأي 

فيهن

وديعة الوداعي

سيظل اإلعالم يفرز الدمى ولألسف سيظل بعض الموهوبين في محاولة للنقش في الحجر
بعد خمسمئة لقاء وأكثر، هل تخرجت أخيًرا من مدرسة  «

الحياة؟ وما الدرجة التي تقلدتها منها؟ 

لـــم أتخـــرج بعـــد، وما زلـــت طالبـــة زادها الشـــغف شـــغفا، وهي 
جامعتـــي األولـــى والثانيـــة والثالثـــة، ضيوفـــي تعلمـــت منهـــم 
وأضافـــوا لـــي فكرة أو معلومـــة. هناك حـــوارات أفضت بي إلى 
كتب، وشـــخصيات تركت بصمتها فـــيَّ كالكاتب خيري منصور 
عميـــد المقـــال العربـــي، ومقوالتـــه مـــا تزال معـــي إلـــى اآلن. أنا 
لـــدي كتاب أفرغت فيه حواراتي خارج مكان الّتســـجيل معهم، 
الكلمات والّنصائح والمقوالت. أعتقد بأّن الضيوف ليسوا فقط 
فـــي الحوارات، هم البشـــر خلـــف الكواليس أيًضا. واســـتقبلتهم 
فـــي بيتي بيت الثقافـــة؛ ألنهم أصبحوا أصدقائـــي خارج مكان 

التسجيل. 

لقاء رسخ في الذاكرة وكلمة غيرت مجرى حياتك،  «
فما هما؟

توجـــد أجزاء من لقاءات أثرت فيَّ وليس واحًدا، مثًل الشـــاعر 
حلمي ســـالم المصري حينما قابلتـــه وتكلمنا في المقدمة، فتأثر 
هـــو بهـــا، وبعـــد الحـــوار دار بيننـــا حـــوار خـــارج الهواء عـــن أمر 
شـــخصي، والكاتـــب الليبـــي ســـالم العوكلي وكيـــف تحدثنا عن 
فترة سجنه في درنا، وكان يتحدث عن زوجته وعن ابتسامتها 
التي تشبه ابتسامة جوليا روبرتس. تأثرت بكلم خيري منصور 
عندما كنت أمر بحالة نفسية سيئة، وقال لي ذات مرة: “بروين، 
عيشـــي حياتـــك كلها كل لحظة منهـــا، إن مت غًدا هـــذا المقهى 
ســـيقدم لزبائنه القهوة وهذه الشـــجرة ســـتبقى، ولن يهتّم أحد 
مـــن هـــذا العالم بغيابك بقدر مـــا تهابين حضوره اليـــوم”. أتذكر 
كلمـــات محمـــود درويش حيـــن قـــال: “التلفاز كالوحـــش الجائع 
المفترس يلتهم، اخلصي للشعر والكتابة والثقافة”. توجد نساء 
أثـــرن في أيضا كالكاتبـــة الكويتّية ليلى العثمـــان عندما انتهينا 
من الحوار سألتني: هل أنت متزوجة؟ فأجبتها بالنفي، فقالت: 
البـــد أن تتزوجي وتصبحي أما. توجد إشـــراقات في الضيوف 
تبيـــن مـــدى دفئهم، هناك من ترك معلومة أو ســـؤاال، وهناك من 

جعلني أسأل وأبحث وأفتح الكتب.

لماذا تخافين العبور الهادئ؟  «

ألنني شخص إيقاعي وسريع، أقول دائًما: البد من جعل أحدهم 
يجلـــس على كرســـي الحوار الثقافي من أبنـــاء البلد، وأحب أن 
أرى اإلماراتي يعمل في الحوار الثقافي؛ ألني ال أحب أن أشعر 
بأنـــي برتقالة تعصر وترمى، فلبد أن أترك أثرا بعد عبوري هذا 
ر الخير  المـــكان، البد أن أعبر بأثر، وأردد دائًما: نحن كائنات نمرِّ
والجمال والثقافة. ســـخرنا هللا لنمرر ونعبر، ولكن ليس بهدوء 

األثر، بل بضوضائه. 

ما إرثك الحقيقي؟  «

أن أكتب تجربتي بصدق، وإن شاء هللا أستطيع أن أكتبها، ربما 
مـــن خللهـــا أســـتطيع أن أضيف أو أؤثـــر أو أغير مجـــرى حياة 
فتـــاة كانـــت تعاني يوًما من ظروف معينة، وأن أشـــكل لها -من 
خللهـــا- بصيـــص أمـــل. اإلرث الحقيقي هو األثر اإلنســـاني، أن 
أفتتح قناة أتكّلم فيها دون “رتوش”. أن يراني العالم المحاورة 
المتميـــزة والدكتـــورة األكاديميـــة. عندمـــا فزت بجائـــزة المرأة 
الديناميكيـــة من جامعة جورج واشـــنطن في أمريكا كانت عن 
قصة حياتي كتبتها في ألف وخمســـمئة كلمة، هي ســـير نســـاء 

مضيئات، وقد أخذتها عن فئة كسر الحواجز.

ما الذي حدث في جائزة )البوكر(؟ وما شعور الغصة  «
الذي سبق الفرح؟ 

كنـــت عضـــًوا فـــي لجنة التحكيـــم بها. يوجـــد خلـــل -دائًما- في 
تقبـــل فكرة اإلعـــلم والثقافـــة، فالصـــورة النمطّية عنـــد الناس 
أّن اإلعلمـــي أقـــل شـــأًنا مـــن المثقـــف، دون النظـــر عـــن ســـيرة 
هـــذا اإلعلمي. توجـــد مصادرة إلعطاء فرصـــة لإلعلمي، فمن 
الممكـــن أن تكـــون لديـــه موهبـــة الكتابـــة أو تخصـــص معيـــن. 
اإلعلمي هو الكائن الذي لديه خفة في شـــخصيته. أما المثقف 
ينظـــر لإلعلمـــي -دائًما- أنه شـــخص خفيـــف، واإلعلمي ينظر 
للمثقـــف علـــى أنه شـــخص ثقيل ومادتـــه صعبة الهضـــم. األول 
يخـــدم الكاتب عندما يســـلط الضـــوء على كتاباتـــه وإنجازاته. 
فالعالـــم يرانـــي بصور اإلعلمية والشـــاعرة، ولكـــن ال أحد يعلم 
أني درست النقد األدبي، وأعددت أبحاًثا في هذا المجال، وأني 
ا عن الروايـــة والفيلم واألجنـــاس األدبية  أكتـــب مقااًل أســـبوعيًّ

واألفـــكار الفلســـفية. إذن لمـــاذا فلنة تكون فـــي لجنة تحكيم؟ 
هـــي لم تكن غصة عميقة، فهي كانت متوقعة حقيقية، توقعت 
أن يقال لماذا؟ كما قالوا ذات مرة: لماذا مريد البرغوثي الشاعر 
الكبير رئيس لجنتنا؟ شـــعرت باالســـتياء؛ ألنهـــم تركوا الجائزة 
والتحكيـــم واهتمـــوا بانضمامـــي كأحـــد المحكميـــن. فـــي دول 
أخـــرى البواب وصاحـــب المكتبة والراقصة عندمـــا يقرأون من 
الممكـــن أن يكونـــوا في لجنـــة تحكيم، فليس مـــن الضرورة أن 
ا أو متخصصا. التقيت بوابا ســـودانيا قرأ  يكـــون المـــرء أكاديميًّ
كل روايات البوكر في أبوظبي ولديه رأي فيهن، والتقيت أيًضا 
حارس بيت كفافيس باإلسكندرية، وكان حافًظا لكل ترجماته، 

فل نستخف بالقراء أو الناقد أو األكاديمي. 

هل ترين اإلعالم اليوم ما زال ينتج الدمى؟ أم إنه  «
توقف وأصبح ينتج العقول واألفكار؟ 

ســـيظل اإلعلم يفرز الدمى ولألسف ســـيظل بعض الموهوبين 
والمجتهديـــن مـــن أمثالك في محاولة للنقش فـــي الحجر لترك 
بصمتهم. سيظل ينتجها ألن كل العالم اآلن ينتج الدمى خاصة 
اليـــوم، ونحـــن نعيـــش في عالـــم وســـائل التواصـــل االجتماعي 
الـــذي مـــن خللـــه أصبـــح العالـــم كله فرجـــة، ونحـــن نعيش في 
عالـــم الفرجة كما قال روالن بارت: “مليء بالمســـارح والمظاهر 
الباذخـــة المزعجـــة”. أقـــول يوجد لدينـــا مشـــاهير ويوجد لدينا 
مشـــاهير مزيفـــون. فكـــرة الدمـــى ليســـت موجـــودة فقـــط فـــي 
اإلعـــلم إنما في الحياة بشـــكل عام، انســـحبنا إلـــى لعبة الدمية 
وأصبحنـــا ننتـــج نماذج صـــاروا مع األســـف مؤثريـــن وأيقونات 

يحركون الشارع ويؤثرون على األجيال. 

هل تؤمنين بوجود مساحة مشتركة تجمع  «
اإلعالميين والمثقفين؟ 

دائًما هناك مساحة مشتركة بينهم، ويوجد إعلميون حقيقيون 
لديهم مشـــاريعهم الخاصة، مثًل لدي َهّم تلفزة الّثقافة، وغيري 
لديـــه السياســـة والرياضـــة والفنـــون والمنوعات، دائمـــا إذا كان 
يوجـــد مشـــروع لـــدى اإلعلمـــي إذن توجـــد مســـاحة يتقاســـم 
ويتقاطـــع معهـــا المثقـــف؛ ألن الثقافـــة تجاوزت فنـــون الكتابة، 
فهـــي ليســـت الكتب، والشـــعر، والروايـــة، والمســـرحية، الثقافة 
اليوم تشـــمل فنونا كثيـــرة، ونحن اليوم نعيش بحســـب وصف 

أحد فلسفة أوروبا “نحن نعيش مرحلة ملحمة العين”. 

متى سيؤمن أصحاب األقنعة بأهمية الثقافة وأنها إرث  «
حضاري وإعالمي للعالم العربي؟ 

بعـــد صـــراع مرير- نضحك- إن خيـــار الثقافة خيار قاٍس 

ســـواء كان في التلفاز أو في الصحافة أو في كل مكان، 
ا موت  الحظي كيف أصبحت تتقلص لصالح اإلعلنات، أمَّ
أديب، فيمر بشـــكل عادي، بينما اعتزال نجم رياضي يهز 
العالم. أصبحنا أســـارى لنسب المشاهدة، والجمهور يريد 
ذلك. بعد هذه الرحلة الطويلة لست متفائلًة كثيًرا، ولكن 
توجد إشـــراقات ونوافذ ضـــوء، ولكنها صغيـــرة وقليلة، 

يوجد الكثير من المحاربين في هذه الجبهات. 
نحن نحتاج إلـــى الكثير من الحصص التلفازية التي من 
ة،  الممكـــن أن تشـــغل مســـاحاتنا على الخرائـــط البرامجيَّ
البرامج الثقافية أصبحت في ذيل االهتمامات الفضائية. 
في عـــام 1998 عقد اجتماع لجامعة الـــدول العربية في 
تونـــس، وكان مـــن أهـــم مخرجاتـــه توصية بإنشـــاء قناة 
ـــة، أيـــن ذهـــب هـــذا الحلـــم؟ توجـــد قنوات  ثقافيـــة عربيَّ
كالنيـــل الثقافيـــة وغيرها، ولكن تشـــعرين بأنهـــا تقليدية 
في الشكل، طاولة مستديرة أو شكل المحاكمة وغيرها، 

أعتقد بأننا إلى اآلن لم نقدم ثقافتنا بصورة صحيحة.

ماذا أنتج اإلعالم الجديد اليوم من أدب جديد؟  «

أنـــا مؤمنة بفكرة توظيف وســـائل التواصـــل االجتماعي 
لصالـــح األدب والثقافـــة، يقـــال إن برنامج “اإلنســـتغرام” 
للصورة أكثر من الكتابة، ولكني أحببت توظيفه للكتابة، 
توظيـــف  “انســـتغرامياتي”.  أســـميته  كتاًبـــا  وأصـــدرت 
هـــذا المنبـــر االفتراضي لصالـــح الثقافة مـــن خلل وضع 
اقتبـــاس جميـــل أو التلميـــح لكتاب مـــا أو تلخيص مقال 
معيـــن وتســـليط الضـــوء على شـــخصّية ما مـــن الحياة. 
لذلـــك أشـــعر بأن هـــذه القنـــوات أنزلـــت اللغة مـــن عوالم 
وسماوات المجاز وأرستقراطيتها واألدب بنزعته العالية 
إلـــى تفاصيـــل حياتنا المعيشـــية واليوميـــة، صرنا نكتب 
بشـــكل مكثف وسريع وأصبحنا نكتب )الهايكو( الياباني، 
ويوجد من اســـتفاد من هذه القنوات. يوجد شاعر اسمه 
ـــا كتـــب ديواًنا كامًل اســـمه “كشـــتبان” على  محمـــد زكريَّ
منصة “الفيســـبوك” ثـــم قام بتقديمه ككتـــاب، إذن يوجد 
نوع من األدب ظهر، له ســـلبياته بالتأكيد وهي األخطاء 
اللغويـــة التي أصبحت مفتوحة دون حســـيب أو رقيب. 
آمن الكاتب روالن بارت بموت المؤلف، ثمَّ جاء بعده َمن 
آمـــن بموت النَّاقد، ونحن اليوم نعيـــش هذا الموت. فهل 
يوجـــد من يحاســـب النَّاس على ما يكتبـــون أو ينتهكون 

ة؟  ة الفكريَّ من حقوق الملكيَّ

حلة؟  « كيف كانت الِرّ

مازالـــت الرحلـــة مســـتمرة، وأنـــا دوًمـــا أبحـــث عـــن مواصلتهـــا، 
والبحـــث يعنـــي ســـؤال نفســـي: أيـــن تجدين نفســـك كاتبـــًة أم 
ـــًة؟ الكاتبـــة أم اإلعلمية أم الشـــاعرة، وأقول: أنا مازلت  إعلميَّ
أبحث عن نفســـي في كل األشـــكال والّصور. ولكني مؤمنة بأن 
ـــغف من  أروي شـــغفي تجاه التجربة في كل ما صنعته، بدأ الشَّ
ممثلة صغيرة وصواًل إلى تأســـيس رابطة أثر للثقافة والفنون. 
في كل األشـــياء أنا أجرب وأبحث عن نفســـي وأستنهض، ربَّما 
ـــوق تجاه إيجاد شـــكل جديد. أما الرحلة  بعض المواهب أو الشَّ
إن كنِت تقصدين رحلتي إلى دبي، والتي كان فيها العقد لسنة 
واحدة ثم أصبح اثنين وعشرين سنة، هي كانت مصادفة، لكنَّ 
هللا كريـــم كثيـــًرا معي، فهي جـــاءت دون تخطيـــط؛ ألني كائن 
حلة  ـــط، ال أتقـــن التَّخطيط، بل أســـعى وأجتهـــد. الرِّ غيـــر مخطِّ
كانت جميلة، كان فيها الكثير من المغامرات واألبواب والفرص 
ائعـــة، دبـــي مدينـــة مغويـــة، وهـــي مدينـــة األشـــياء التي ال  الضَّ
تتوقـــف فقد أعطتنـــي التنوع والتعرف على جنســـيات وأديان 
مختلفة. وهذا هو الســـر الغني الذي اكتســـبته منها، وكان الســـر 

في صالح مهنتي ونفسي وإنسانيتي.

كان عاًما واحًدا ثم أصبح اثنين وعشرين عاًما، ما الذي  «
اختلف؟ وما الذي ما يزال موجوًدا في تلك الفتاة؟ 

يوجـــد الكثير من تلك الفتـــاة، الوعي والنضج وكيفية التعاطي 
مـــع األشـــياء، فعندمـــا تخرجيـــن من بيئـــة أو مناخ معيـــن يكاد 
يكون محدوًدا وضيقا ال تختبرين من خلله حواســـك ونفسك، 
ولكـــن عندما تنفتحين على العالـــم الخارجي وكأنك في مدينة 
مليئـــة بالقطـــارات، يوجد الصاعد والنـــازل؛ ألنها مدينة تجارية 
مفتوحة، فهذا اإليقاع للمدينة المســـني وعشـــت فيه. اختبرت 
عامـــل معها. الغربة  نفســـي مع األشـــياء واختبرتهـــا أيًضا في التَّ
التـــي عشـــتها أثنـــاء دراســـتي فـــي القاهـــرة مختلفة عـــن التي 
عشتها في دبي. ولو أني ال أؤمن كثيًرا بفكرة الغربة، فأنا أقف 
أمـــام ثلثـــة مفاهيـــم لها وللوطـــن، فأنـــا أردد دائًما مقولـــة ألبير 
كامـــو: “إن اإلنســـان ال ينتمي إال إلـــى ظله، هو في داخله يحمل 
الوطن، جذوره بداخله”، وفي األخير عندما يكون اإلنســـان في 
مواجهـــة مع األشـــياء فـــي الحياة يقول: أنا أنتمي لنفســـي؛ ألن 
الحياة ليســـت عادلـــة، وتكاد تكون ظالمة من البداية، وليســـت 
حيحة. تغيرت الكثير من المفاهيم  كل األشياء في أماكنها الصَّ
لـــدي، منهـــا نظرتي للتلفاز، ووظيفتي، وصورتي على الشاشـــة، 
البحريـــن كانـــت  التلفـــزي.  الحـــوار  وتخّصصـــي وفـــن تقديـــم 
البدايـــات، والتكويـــن والروافـــد األولى، والنبع األول، ومســـقط 
الـــرأس، ودبـــي هـــي مســـقط النجاحـــات والرحلـــة اإلعلميـــة 

وح. والتحقق ومسقط الرُّ

ألْم يحن الوقت للعودة بعد كل هذه القصص والحكايات؟ «

ال نعلم ما الذي يخبئه لنا الغد، وأعتقد بأن هذه القرارات تأخذنا 
لها األقدار. هنالك أقدار صغيرة مثل أن أســـافر وأدرس وأنجح 
وأتحقق، وأنت تعدين لي هذه المقابلة ونلتقي اآلن كلها أقدار، 
نحن نســـعى لها ونحققها، القدر يخبئه لنا هللا، أنا مؤمنة بذلك. 
فـــي زوايا الكون أقدار وأمكنة نســـتقر فيها ولـــو أني أيضا ضد 
فكـــرة االســـتقرار، بمعنـــى أن أعيش في مدينتـــي، أو أن أعيش 
ـــفر مثًل أنا في  فـــي البحرين غير مقبولة؛ ألني امرأة محبة للسَّ
رمضان هذا العام عشـــت نصفه في القاهرة والنصف األخر كان 
بين دبي والبحرين، أنا أحب أن أعيش في المدن، أما فكرة أن 

أعيش في مدينة واحدة وأسلم نفسي لها، فل.

ما الغربة وأين تكمن؟ «

الغربة هي أن أعمل من دون حب، أو اضطر إلى تقديم برنامج 
ال يشـــبهني، فقـــط ألننـــي موظفـــة، وهـــي أن أكتـــب مقـــااًل عـــن 
شـــيء ال يجذبني أو عن فيلم ال أحبه، وأن أجبر على الجلوس 
مـــع مجموعـــة من البشـــر بحكـــم الصلـــة والقرابـــة واألرحام وال 
مشـــتركات بيننا. وهي أن أكون بيـــن أصدقاء وصديقات بيني 
وبينهـــم تاريـــخ وذاكـــرة، لكننـــا أصبحنـــا مختلفيـــن فـــي الوعي 
واأليدولوجيـــة، الغربـــة أال تكـــون نفســـك وتضطـــر أن تكـــون 
شـــخًصا آخر، وهذا بالنسبة لي صعب جدا؛ ألني أحب أن أكون 

نفسي في كل مكان.

بروين حبيب لـ “البالد”: ال أحب أن أشعر بأني برتقالة تعصر وترمى

دبي مدينة األشياء التي ال تتوقف فقد أعطتني التنوع والتعرف على جنسيات وأديان

الدهشة هي الوقود 
الحقيقي حتى ال نشعر 

باالغتراب

الثقافة خيار قاس سواء 
كان في التلفاز أو في 

الصحافة

ال أؤمن كثيًرا بفكرة الغربة
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عودة نجوم الغناء إلى أوروبا مجددا بعد غياب طويل
الــمــوســيــقــى، ومــنــهــم كايتانو  نــجــوم  بـــدأ 
وبيلي  شيران  وإد  جونز  وتــوم  فيلوسو 
إيليش وإلتون جون وأالنيس موريسيت، 
ــعــودة إلــى أوروبــــا، وخــصــوصــًا فرنسا،  ال
18 شهرًا  طــوال  ذلــك  عليهم  تعذر  بعدما 

بسبب األزمة الصحية.
ذو  الــبــرازيــلــي  يحييها  حفلة  وســتــكــون 
السبت  فيلوسو  كايتانو  العالمية  المكانة 
بمنزلة  بــاري”  دو  “فيالرموني  مجمع  في 
إشـــــارة الـــبـــدايـــة الـــرمـــزيـــة لــهــذه الــعــودة 
فيلوسو  زيــارة  لكّن  انتظارها.  طال  التي 
قال  إذ  معقدة،  جهودًا  استلزمت  لفرنسا 
المسؤول عن برامج الموسيقى المعاصرة 
أنغالد:  فنسان  باري”  دو  “فيالرموني  في 
“كان علينا أن نستبق وننسق، إذ ال يكفي 
ما  لمنطقة  الصحي  التصنيف  يتحول  أن 
إلــى الــلــون األخــضــر إلتــاحــة حضور فنان 
على  قــادرًا  يكون  أن  ينبغي  بل  برازيلي، 

القيام بجولته األوروبية بأكملها”.
هامبورغ  فيلوسو  كايتانو  جولة  وتشمل 
قــبــل بـــاريـــس، ثــم يــتــوجــه إلـــى بروكسل 
وبعدها سيكون له عدد من المحطات في 

المخصص  برنامجه  إطار  وفي  البرتغال. 
للبرازيل، يستضيف “فيالرموني دو باري” 
فــي أكــتــوبــر عــمــالقــًا آخـــر مــن “الــمــنــاطــق 
االستوائية” هو جيلبرتو جيل، لكن الحذر 
هــذه  بمصير  يتعلق  فــيــمــا  واجـــبـــًا  يــبــقــى 

الزيارة.
ــارة في  ــزيـ ــرح أنــغــالد أن تــوقــيــت الـ وشــ
نهاية أكتوبر مناسب، إذ يتيح وقتًا كافيًا 
لتنظيم زيارته، لكنه تخّوف مما قد يكون 

عليه الوضع الصحي بعد شهرين.
فقد اضطر “فيالرموني دو باري” إلى أن 
استضافة  عن   2021 العام  النظر  يصرف 

نجم برازيلي آخر هو شيكو 
بواركي. وأوضح أنغالد أن 
“المشروع كان أكثر تعقيدًا، 
ــان الــفــنــان الــبــرازيــلــي  إذ كـ
سيحضر إلى باريس برفقة 
إنجليزية  أوركسترا  فرقة 
من ضمن جولة أوروبية، إال 
)الصحية(  األضــواء  كل  أن 
ــذلــك ثمة  كــانــت حـــمـــراء، ل

لتأجيل  توجه 
إلى  الحفلة 

سنة 2022”.
كــذلــك أعــلــن مــهــرجــان 
غــــريــــن”  الف  “وي 
الباريسي ذو البرنامج 
والعالمي  الــفــرنــســي 
ــنــظــر عن  صــــرف ال
لهذه  دورتــه  إقامة 
كانت  التي  السنة 
مــقــررة فــي مطلع 

الذكرى  في  سبتمبر 
السنوية العاشرة له.

أخرى  أميركية  أو  بريطانية  أسماء  لكّن 
إد  بينها  من  باريس،  في  يتوقع وجودها 
شــيــران وفــرقــة “بـــالك آيــد بــيــز” وكالهما 
اليــف”،  سيتيزن  “غلوبال  مهرجان  ضمن 
وتوم جونز في سبتمبر، وإلتون جون في 

أكتوبر وأالنيس موريسيت في نوفمبر.
وقال رئيس شركة “اليف نايشن فرانس” 
لتنظيم الحفالت الموسيقية والمهرجانات 
على  رهــانــًا  ليس  “هـــذا  غوبيه:  أنجيلو 
على  الحقيقي  فرهاننا  المستقبل، 
المستقبل كان الحفلة التجريبية” 
مايو  نهاية  في  أقيمت  التي 
في بيرسي بمشاركة فرقة 
ــن” والــتــي  ــ ــي ــدوشــ ــ “إن
إقــامــة  أن  “أظـــهـــرت 
ال  موسيقية  حفلة 
خطر  أي  تــشــكــل 
إضـــــــافـــــــي مـــن 
انتقال  حــيــث 

العدوى”.

أكدت الممثلة أنجلينا جولي أن العالم بأسره يواجه وضعًا أكثر سوءاً في  «
الـ 20 عامًا األخيرة، الفتة إلى أن “لدينا عدداً أكبر من النزاعات غير المحلولة 
وماليين أكثر من الالجئين”. وأضافت النجمة الشهيرة في تصريح، أنها ترى 

التطورات في أفغانستان بمنزلة مثال على وجود إخفاق سياسي منهجي، 
موضحة أن “أفغانستان ليست مجرد زلة أو حالة منفردة، إنها تمثل نموذجًا، 

وعقوداً من اإلهمال لحقوق اإلنسان”.
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16 فيلًما عربًيا بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي 2021
مــع طمــوح ثابــت لتســليط الضــوء علــى أعمــال الســينما العربيــة 
المميزة ومشــاركتها مع جمهوره، يســر مهرجان الجونة الســينمائي 
اإلعالن عن مشاركة 16 فيلًما عربًيا خالل دورته الخامسة المقبلة.

 تهرب أسرة بدري من التلوث  «
الســام في بيــروت، بالذهاب 
إلى منزل جبلي مستدام ذاتيا 
بنته األسرة ذات الروح الحرة، 
لكــن وبشــكل غيــر متوقع، 
يبنى مكب نفايات جديد خارج 
ســور منزلهم، مما يتســبب 
فــي جلــب قمامــة وفســاد 

بلــد بأكمله إلى عتبة منزلهم. تتراكم أكــوام القمامة، ويتصاعد الصراع 
بين الرحيل والمقاومة؛ األمر الذي يهدد وحدة األســرة ومنزلها المثالي.

 كوستا برافا - مسابقة األفالم الروائية الطويلة: لبنان 

 تعود شابة لبنانية من فرنسا،  «
إلى بيت أهلها في بيروت، التي 
فــرت منها بعــد عــدة تجارب 
ســيئة مــرت بها. اإلحســاس 
داخلهــا،  بالحصــار  المتزايــد 
يدفعهــا للعــودة إلــى الجــزء 
بيــروت  حيــاة  مــن  اآلخــر 
وهجرتهــا. الماضــي  إلــى 

 البحر أمامكم - مسابقة األفالم الروائية الطويلة: لبنان 

الســابق  « الرابــر  يعمــل   
ثقافــي  مركــز  فــي  أنــس 
يقــع في حــي شــعبي في 
ويقــوم  البيضــاء،  الــدار 
لتتبــع  طالبــه  بتشــجيع 
عــن  والتعبيــر  شــغفهم 
أنفســهم بحريــة دون قيد 
من خالل فن الهيب هوب.

علِّي صوتك- مسابقة األفالم الروائية الطويلة: المغرب 

الفائــز  « الفيلــم  يحكــي   
لمسابقة  الكبرى  بالجائزة 
وجائــزة  النقــاد  أســبوع 
الفيبريســي فــي مهرجان 
قصــة  عــن   ،2021 كان 
المصــري  األب  ســامي، 
المتسلط، الذي يتحول إلى 

دجاجة بواســطة حيلة ساحر في عيد ميالد ابنه الصغير. يقلب التحول 
الغامــض حال األســرة رأًســا على عقــب، ويجعلها تدخل فــي مغامرة 
مضحكة مأســاوية من اكتشــاف الذات لتســتطيع البقــاء دون قائدها 
البطريركي. تتعلم األسرة أن الحياة ممكنة دون وجود الديكتاتور كقائد.

ريش - مسابقة األفالم الروائية الطويلة: مصر 

 يتتبــع الفيلــم الــذي يقوم  «
صبــا  مــن  كل  ببطولتــه 
مبارك وعلي ســليمان وتارا 
المراهقــة  أميــرة  عبــود، 
التــي  بالحيــاة،  المفعمــة 
كبــرت معتقدة أنهــا جاءت 
إلــى الدنيا بواســطة تهريب 
ألبيهــا  المنــوي  الســائل 

والدهــا  يحــاول  عندمــا  بالهويــة  حســها  يتزعــزع  الســجين. 
عقمــه.  المعمليــة  التحاليــل  فُتظهــر  اإلنجــاب،  تجربــة  تكــرار 

 أميرة - مسابقة األفالم الروائية الطويلة مصر واألردن 

 ينجز سجناء سجن رومية اللبناني عماًل مسرحًيا عن زمالئهم الذين يعانون  «
مــن اضطرابات نفســية، والمودعين تحت بند “مجنون وممســوس” 
بموجب قانــون العقوبات، والمنســيين خلف القضبان مــدى الحياة. 

 السجناء الزرق - مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة لبنان 

الفائــز  « الوثائقــي  الفيلــم  يحكــي   
السينمائية،  الجونة  بجوائز منصة 
اللذيــن  وفــوزي،  محمــود  قصــة 
الزعتــري  مخيــم  فــي  يعيشــان 
لالجئيــن فــي األردن منــذ خمــس 
مــن  الرغــم  علــى  ســنوات. 

ظروفهمــا الصعبــة، فإنهمــا يركــزان كل طاقتهما على حبهمــا األول: 
كــرة القــدم. عندمــا تصــل أكاديميــة أســباير إلــى المخيــم الختيــار 
العبيــن لبطولــة دوليــة، يحصــل الصديقــان علــى فرصــة حياتهمــا.

 كباتن الزعتري - مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة مصر 

وحيــدة  « أم  شــمس   
تعمــل ســائقة أوبــر في 
مدينــة جدة بالســعودية 
ولدها  بشــيئين:  تشغف 
الوحيــد ماكــي وحلواهــا 

اإلفريقية. تصارع شــمس إلقناع ماكي ليتبع الطريقة التقليدية 
في الزواج وأن يهتم بحلواها. على أرض الواقع، يتكشــف شغف 
االبــن عندما يقرر االلتحاق بمســابقة لغناء الهيــب هوب، التي 
يمكن أن تؤدي إلى ســفره إلى فرنســا وانفصالــه األول عن أمه. 
ُتجبر شــمس أن تختــار بين فقدانهــا ابنها أو إيجادهــا لذاتها. 

 نور شمس - مسابقة األفالم القصيرة السعودية 

 ليل - مسابقة األفالم القصيرة األردن وفلسطين 

فــي  « عــادي  يــوم  خــالل   
ســاحة تســوق فــي عمــان، 
الطفــل  ســامي  يســتعد 
الســاذج المدلــل )15 عاًمــا(، 
الــذرة  بائــع  محمــود  مــع 
المحتــال الذكــي )15 عاًمــا(  
لتنفيــذ خطــة ســرقة هدية 

يــدركان  ال  لكنهمــا  حبيبتــه،  إعجــاب  بهــا  يثيــر  متوقعــة،  غيــر 
طريقهمــا. تعتــرض  قــد  التــي  والمنعطفــات  التقلبــات  حقيقــة 

عرنوس - مسابقة األفالم القصيرة األردن 

 والد سارة عمره يقارب  «
الـــ 80 عاًمــا وحيــوي 
للغايــة. عندمــا تتغير 
خطــط ســارة بســبب 
العالميــة،  الجائحــة 
عالقــة  نفســها  تجــد 
الــذي  المنــزل  فــي 

قضــت به ســنوات طفولتها مــع والديها بعــد العيش خارًجــا لمدة 10 
ســنوات. تقضي ســارة الوقت معهما بســبب أوضاع الحظــر واإلغالق، 
وتشــعر بتوجــب تســجيل لحظاتهــا الثمينــة مــع والدهــا فــي فيلم. 
للمرة األولى، تشــعر ســارة بــأن قرار عودتهــا إلى مصــر كان صحيًحا.  

 العودة - مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة مصر 

 يدور الفيلم حول فتاة شابة تعمل  «
في حانة. ذات مساء، تصل متأخرة 
تســتطيع  ال  حيــث  عملهــا،  إلــى 
الفرار من غضــب مديرها وتهديده 
لهــا بالفصــل، أو تحــرش زميلتها 
المثليــة بهــا. عندمــا تعــود إلــى 
منزلها، تواجه المأساة وجًها لوجه.

 سقالة - مسابقة األفالم القصيرة تونس 

تعيــش  « شــابة  أم  خديجــة   
بمفردهــا مــع طفلهــا، بعــد 
أن غــادر زوجهــا للعمــل في 
مدينــة نائيــة. في يــوم عادي، 
تتجــول فــي شــوارع القاهرة 
الزيــارات،  ببعــض  للقيــام 
التي ُتشــعرها بعــدم االرتياح.

خديجة - مسابقة األفالم القصيرة مصر 

 في يوم  «
إطالق 

سراحها 
من منشأة 

للطب 
النفسي، 

تعود ميرا إلى منزل والدتها في بروكلين 
لحضور عيد ميالد جدتها، لتكتشف أن شقيقتها 

أخبرت العائلة أنها كانت في رحلة إلى فلوريدا. 
تاالهاسي هو تصوير لعودة امرأة شابة إلى 

العالم مجدًدا، وتأمل في كيفية مواجهة الحياة 
بعد الحزن. في سياق الشتات، يقدم تاالهاسي 

لمحة عن صراعات المرض العقلي، وهي قضية 
غالًبا ما يتم إسكاتها وتنميطها مرضًيا في 

الثقافة العربية.

 تاالهاسي - مسابقة األفالم القصيرة لبنان وأمريكا

ليلة  « فـــي  الــفــيــلــم  ــداث  ــ أحـ تــــدور   
قصص   5 ــول  ــ ح واحــــــدة،  ــة  ــري ــم ق
ومعتقدات  أفــكــار  عــن  تكشف  حــب 
ــب. ــح ــل ال ــت ــق ــمــع الـــتـــي ت ــمــجــت ال

  قمر 14 -  قسم االختيار 
الرسمي- خارج المسابقة مصر 

 بعــد محاوالت عدة للهــروب من وضع  «
االكتئــاب الجيلــي القائــم، ترتــب نــور 
الشــابة ســًرا للفــرار مــن بلدهــا األم. 
قبــل ســاعات مــن ســفرها، تضطرها 
الظروف لخــوض رحلة مــن الصراعات 
المتســلط  البطريركي  المجتمــع  مــع 
الخفــي. بســرها  لالحتفــاظ  وتحــارب 

  القاهرة  برلين -  مسابقة 
األفالم القصيرة مصر من إخراج: 

أحمد عبدالسالم 

 يســرق غبــار الحــرب النــوم من  «
األعين. يجلب َليل الســالم والنوم 
لكل سكان المدينة الُمحطمة، لكن 
أعين والــدة الطفل المفقود تبقى 
مفتوحــة، فيحــاول َليــل خداعها 
لتنــام، وبهذا ينقذ روحهــا القلقة. 
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ر للخليج ونيجيريا مستثمر سعودي يفتح مصنعا لألزياء بالبحرين وُيصدِّ
ــي الـــبـــحـــريـــن ــ ــاع األزيــــــــــاء فـ ــ ــط ــ ــر ق ــويـ ــطـ ــتـ ــة لـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ ــة الـ ــئـ ــيـ ــبـ أهـــمـــيـــة تـــهـــيـــئـــة الـ

أكــد أصحــاب أعمــال علــى هامــش نــدوة أقامتهــا لجنــة األســواق فــي غرفــة 
تجارة وصناعة البحرين عن قطاع األزياء، على أهمية تهيئة البيئة المناسبة 

لتطوير قطاع األزياء في البحرين ليجد طريقه للنمو.

وأشار جعفر حمزة، المختص في الهوية 
البصريـــة إلـــى ضـــرورة أن تكـــون هنـــاك 
بيئة متكاملة لتحفيز قطاع األزياء على 
النمـــو والتطـــور؛ للحصـــول علـــى نتائـــج 

ملموسة. 
ولفت حمزة إلى أن منتجات بانطلونات 
الجينـــز “الجينزات” تصـــدر إلى الواليات 
المتحدة مثل “عين عذاري تسقي البعيد 
وتخلـــي القريـــب”، في حيـــن ال يتم رفد 
الســـوق المحلية أو الخليجية بمثل هذه 
المنتجـــات وتكون هنـــاك عالمة تجارية 

خاصة بالبحرين.
المظهـــر  خبيـــرة  ذكـــرت  جانبهـــا،  مـــن 
والعاملة فـــي مجال األزيـــاء نورة كمال 
أن قطـــاع األزياء أو “الفاشـــن” هو ثقافة 
أو مجال الفاشـــن “مســـحوب عليه “ في 

إشـــارة على مـــا يبدو عن عـــدم االهتمام 
بهذا القطاع.

وبينت كمال أنها تمتلك مشروعا تجاريا 
منـــذ نحو عام، ولكـــن تواجهها صعوبات 
بسيطة اســـتطاعت التغلب عليها، حتى 

أن والدتها كانت لديها ،لكنها أغلقتها.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا مهتمـــة فـــي مجـــال 
يخـــص  يمـــا  العربـــي  المحتـــوى  إثـــراء 
بالمظهـــر واألزياء واإلثـــراء من تصاميم 
المصمميـــن العالمييـــن.   وتطـــرق أحـــد 
المتحدثين ويدعى عبدهللا عن مشروع 
أقامه في البحرين إلنتاج األزياء، ولكنه 
أغلق بســـبب المنافســـة، متســـائال ما إذا 
كان ينبغـــي إعطاء المصانع التي توظف 

عمالة وطنية ميزات تحفيزية.
أن  إلـــى  فأشـــار  الخيـــاط،  عصـــام  أمـــا 

هنـــاك جهـــودا بذلت فـــي قطـــاع األزياء 
البحرينيـــة، حيث قـــام البعـــض بتطوير 

األزياء القديمة مثل جالبيات وغيرها.
وأشـــار راضـــي النهـــدي، وهـــو مســـتثمر 
مصنـــع  بنقـــل  قـــام  أنـــه  إلـــى  ســـعودي 
للبحريـــن ويصـــدر حاليـــا إنتاجـــه لعـــدد 
من الـــدول مثل الكويت والعراق وحتى 

نيجيريا.

أجــور: “ســوق البــز” مــن أقدم األســواق واشــتهرت بهــا “ســكة اليهود”

على غرار باريس وميالنو .. عرض أزياء وسط المنامة

قال عضو لجنة األســـواق في غرفـــة تجارة وصناعة 
البحرين، نبيل أجور، إن اللجنة بالتعاون مع عدد من 
الجهات بصدد التخطيـــط إلقامة عرض لألزياء على 
غـــرار فعاليـــات األزياء التي تقام فـــي كل من باريس 

وإيطاليا.
وكان أجـــور يتحـــدث فـــي نـــدوة عـــن بعـــد، أقامتهـــا 
الغرفة بخصـــوص قطاع األزياء، موضحا أن توقيت 
إقامة الفعالية ســـيكون رهن تطور األوضاع الصحية 
المرتبطـــة بجائحـــة “كوفيـــد - 19” وتوصيات الفريق 

الوطني.
وبيـــن أجـــور أنه ســـيتم التعاون مـــع هيئة الســـياحة 
والمعـــارض وجامعـــة المملكـــة وبالتنســـيق مـــع عضو 

اللجنـــة الشـــيخ نـــورة آل خليفـــة، مؤكـــدا أن الفعالية 
ســـتتيح الفرصـــة لمشـــاركة أوســـع لألزيـــاء التراثيـــة 
واألزيـــاء الحديثة إلى جانب فتح المجال لمشـــاركة 

لعـــرض منتجاتهـــم  الشـــباب  مـــن  األزيـــاء  مصممـــي 
المحليـــة  األســـواق  اقتحـــام  فـــي  ومســـاعدتهم 

والخارجية.
وتطـــرق إلى مـــا يعرف بســـوق “البز” قديما أو ســـوق 
األقمشـــة والتي عرفـــت بها البحريـــن تاريخيا، حيث 
كانـــت هـــذه الســـوق تتواجـــد بشـــكل رئيـــس في كل 
من “ســـكة اليهود” حيث كان يتواجـــد التجار اليهود، 
خصوصـــا فـــي مجـــال األقمشـــة، إلـــى جانـــب شـــارع 

الحضرمي.
وأكد أهمية تطوير هذه الســـوق بمشاركة شخصيات 
مـــن تجار األزياء، والربط مع قطاع األقمشـــة، بحيث 
يكـــون هنـــاك عرض كبيـــر لألزياء أمام بـــاب البحرين 
كما يحدث في مدن مثل باريس وميالنو ونيويورك.

نبيل أجور

المنامة - بورصة البحرين

تداول 2.6 مليون سهم 
بـ 933.2 ألف دينار

ــي بـــورصـــة  تـــــــداول الـــمـــســـتـــثـــمـــرون فــ
سهم  مــلــيــون   2.59 أمــــس،  ــبــحــريــن،  ال
ألــف   933.23 قــدرهــا  إجــمــالــيــة  بقيمة 
دينار، تم تنفيذها من خالل 66 صفقة، 
المستثمرون تعامالتهم على  حيث ركز 
بلغت  والتي  االتــصــاالت  قطاع  أسهم  
ألف   563.66 الــمــتــداولــة  أسهمه  قيمة 
دينار، أي ما نسبته 60.40 % من القيمة 
اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.21 
تنفيذها من خالل 10  مليون سهم، تم 

صفقات.

علي الفردان

علي الفردان
حمزة: “جينزات” 

تصدر ألميركا 
والبحرين أولى

خبيرة المظهر نورة 
كمال: مجال األزياء 

“مسحوب عليه “

أكد رئيس لجنة األسواق التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين 
يوسف صالح الدين بندوة أقامتها اللجنة وناقشت قطاع األزياء 
أن مملكـــة البحرين اشـــتهرت بصناعة النســـيج وامتازت باألزياء 
التقليديـــة التـــي ما تـــزال تحظـــى بإقبـــال المســـتهلكين القتنائها 

وتجذب أنظار السواح من مختلف البلدان.
وأوضـــح أن هـــذه الصناعـــة شـــهدت تطـــورا الفتـــا في الســـنوات 
الماضيـــة، حتـــى أصبحـــت البحريـــن تصـــدر المالبـــس واألزيـــاء 
لمختلـــف دول العالـــم، منوهـــا إلـــى أهميـــة توجيه االهتمـــام بهذه 
الصناعـــة والعمـــل علـــى تطويرهـــا وتشـــجيع رواد األعمـــال علـــى 
االنخـــراط فـــي هـــذه الصناعة من خـــالل خلق بيئة عمـــل محفزة 
لتنميتها. وأضاف “أن الشـــباب البحريني يتمتع باإلبداع والتوجه 
نحـــو ريـــادة األعمـــال فـــي مختلـــف القطاعـــات بمـــا فيهـــا قطـــاع 
األزيـــاء والمالبس، وهنا تكمـــن الحاجة لتوفير البرامج التدريبية 
والتعليميـــة الخاصـــة بطـــرق اســـتخدام آالت األزيـــاء والتطريـــز 

بالتنسيق مع الجهات المعنية”. 
ولفت صالح الدين إلـــى أن القوانين واإلجراءات المرنة واأليدي 
العاملـــة المدربة والماهـــرة التي تتميز بهـــا البحرين جذبت بعض 
المصانـــع إلـــى افتتاح فـــروع لها فـــي المملكة، وهو ما يســـهم في 

تنشيط السوق وتوليد فرص عمل للقوى العاملة الشابة.

صالح الدين: يجب االهتمام بتطوير صناعة المالبس

صالح الدين متحدثا في الندوة

المحرر االقتصادي

أكدت مستشـــارة لجنة األسواق التجارية 
أهميـــة  خليفـــة  آل  خليفـــة  بنـــت  نـــورة 
التواصـــل بيـــن رواد األعمـــال البحرينيين 
في مجال األزياء مع نظرائهم في العالم.

ونوهـــت إلـــى أهمية تواجـــد رواد األعمال 
في الفعاليـــات والتواصل مع صناع القرار 

وزمالئهم في قطاع األزياء.
تحســـن  إلـــى  نـــورة  الشـــيخة  وأشـــارت 
األوضـــاع فيمـــا يتعلـــق بالجائحـــة، حيـــث 

الفعاليـــات  إلـــى عـــودة  التوقعـــات  تشـــير 
االقتصادية في شهر ديسمبر المقبل.

ولفتت إلى أن “الجائحة أثرت بشكل كبير 
علـــى قطاع األزياء، ســـواء على النطاقين 
المحلـــي أو العالمـــي، إذ قـــررت كثيـــر مـــن 
المحـــالت إغـــالق الفـــروع واالتجـــاه إلـــى 
التجارة اإللكترونية، لكن هناك تســـاؤالت 
مـــن قطاعـــات األعمال بشـــأن العـــودة إلى 
جديـــدة  أزيـــاء  وعـــرض  البيـــع  أنشـــطة 
للسوق، ويظل ذلك ضبابيا بانتظار اتضاح 

الصورة تجاه مستوى الوباء”.

الشيخة نورة: مؤسسات أزياء أغلقت واتجهت لـ “األون الين”

الشيخة نورة آل خليفة

المحرر االقتصادي

قـــال الطالـــب الجامعـــي حســـين مختار إنه اســـتطاع أن يؤســـس 
عالمتـــه التجارية الخاصة أو “البراند” من قمصان “التي شـــيرت” 
مســـتعينا بالتعلـــم الذاتـــي عـــن طريـــق موقـــع يوتيـــوب. وأوضح 
مختـــار وعمـــره 19 عامـــًا ويـــدرس إدارة أعمـــال أنه أحـــب قطاع 
األزياء، ولكن لم يحظ بالتدريب الذي يؤهله للبدء في المشروع، 
مســـتدركا أنه لم يكبح حلمه لقلة الخبرة والتدريب، فقام بشـــراء 
ماكينـــات خياطـــة وتطريز، واتجه للحصول علـــى المعلومات من 
يوتيـــوب لبـــدء مشـــروعه، الذي يقـــوم على تطريـــز أقمصة “التي 

شيرت” وبيعها عبر االنستغرام واإلنترنت.
وأكد الشـــاب البحرينـــي ضرورة أن تكون هنـــاك بيئة كاملة لدعم 

قطاع األزياء ومن أهمها توفير التدريب الالزم.

وعرضت الشيخة نورة آل خليفة على الشاب الحصول على دعم 
“تمكين” لالنخراط في التدريب، مشـــيرة الى اتفاقات تعاون  مع 

معاهد إيطالية متخصصة في التطريز لتعليم هذه المهنة.

عمره 19 ويؤسس “براند” أزياء مستعينا بـ “اليوتيوب”

مختار عارضا “تي شيرت” من إنتاجه

المحرر االقتصادي

”” تنشر أسماء المرشحين للتعيين
 أو االنتخاب بمجلس إدارة البنك األهلي المتحد 

للفترة )2021 - 2024(

أعلـــن البنـــك األهلـــي المتحد أمـــس عن أســـماء المرشـــحين للتعيين / 
االنتخـــاب لمجلـــس إدارة البنـــك للـــدورة )2021 - 2024( فـــي اجتمـــاع 
الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري، وهم: مشعل العثمان، 
محمـــد المرزوق، محمـــد الغانم، عبدالغني بهبهاني، أحمد العبدالجليـــل، عبدالله المضف، جمال النايف، 
خالد نجيبي، بيتر غريفيثس، عادل اللّبان. وكان البنك قد أعلن في 16 أغسطس الماضي، عن فتح باب 

الترشح لعضوية مجلس إدارته للدورة )2021 - 2024(.

عبدالله المضف

بيتر جون غريفيثس

محمد الغانم

مشعل العثمان

جمال النايف

عادل اللبان

عبدالغني بهبهاني

أحمد العبدجليل

خالد نجيبي

محمد المرزوق

المحرر االقتصادي
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 رأى رئيس جمعية االقتصاديين البحرينية عمر العبيدلي، أن البحرين ليست بحاجة الستقطاب رأس مال أجنبي بقطاع األلمنيوم، خصوًصا 
أن شــركة ألمنيوم البحرين )ألبا( تعد من أكبر منتجي األلمنيوم في العالم، إذ تنتج أكثر مما تســتهلك من األلمنيوم، مؤكًدا وجود مجال أمام  
الراغبين في االستثمار في هذا المجال، مضيًفا أن مجلس التنمية االقتصادية ركز على قطاع الصناعة، وال يعد إنتاج األلمنيوم من شركات 

أجنبية من األولويات.

وتحـــدث العبيدلي عن أهمية االســـتفادة من 
العقـــول العالمية في الشـــركات األجنبية في 
نقل المعرفة وتوطين بعض المهارات، مؤكًدا 
أن اكتســـاب البحرينيين للمعرفة من العقول 
األجنبيـــة أهـــم من نســـبة التوطيـــن في هذه 
الشركات، مبيًنا أن ارتفاع نسبة التوطين مع 
بقـــاء المعرفة محصورة في فقاعة، من دون 
اســـتفادة البحرينيين، غيـــر مفيدة، الفتا الى 
أن النســـبة العادلة تعتمد على القطاع، إال أن 
األهـــم التركيز على نقـــل المعرفة من العقول 

األجنبية.
وقد اســـتضاف الباحث االقتصادي المحاضر 
المصرفي، عارف خليفة في بث مباشـــر على 
 )arif_khalifabh@( ”حسابه  عبر “االنستغرام
مســـاء أمس األول )األربعـــاء( رئيس جمعية 
االقتصادييـــن البحرينيـــة عمـــر العبيدلـــي )@

bahraineconomists( فـــي لقـــاء عن أهمية 
االستثمارات العالمية في البحرين.

وفـــي بدايـــة اللقاء رحـــب خليفـــة بالحضور، 
وقـــدم نبذة صغيرة عن الضيـــف الذي يرأس 
البحرينيـــة،  االقتصادييـــن  جمعيـــة  حالًيـــا 
الدراســـات  إدارة  مديـــر  منصـــب  ويشـــغل 
للدراســـات  البحريـــن  فـــي مركـــز  والبحـــوث 

االستراتيجية والدولية “دراسات”.
وعـــن أهمية االســـتثمارات العالمية في خلق 
وظائـــف فـــي البحريـــن، أوضـــح العبيدلي أن 
اســـتقطاب رأس المـــال األجنبـــي يلعب دورا 
 ،2030 االقتصاديـــة  الرؤيـــة  فـــي  محوريـــا 
مشـــيًرا إلـــى وجـــود أكثـــر من نمـــوذج عالمي 
للتنميـــة االقتصادية، وقد اختـــارت البحرين 
نموذجـــا يركـــز على اســـتغالل االســـتثمارات 

األجنبية المباشرة في المملكة كوسيلة لخلق 
وظائـــف، مواصـــال أن اآلليـــة لذلـــك تتمحـــور 
تســـتقطب  أن  هـــي  األولـــى  قناتيـــن؛  حـــول 
االســـتثمارات األجنبيـــة من شـــركات عالمية 
قـــادرة على التنافـــس في األســـواق العالمية 
التـــي تشـــهد تنافســـا شـــديدا، مثـــل شـــركة 
)هـــواوي(، وشـــركة )أمـــازون ويب ســـيرفيز(، 
وشـــركة )أوريـــو(، مؤكـــًدا أن هـــذه الشـــركات 
قادرة علـــى التنافس؛ لذلك فعندما يتم فتح 
منشـــأة في البحرين، فإنها تستطيع التنافس 
فـــي  أشـــخاص  وتوظيـــف  إيـــرادات  وخلـــق 
البحرين، ومن بينهم المواطنون البحرينيون، 
فالقناة المباشـــرة هي أن تقوم هذه الشركات 

بالتوظيف.
ولفت العبيدلي إلى أن الهدف من قدوم هذه 
الشـــركات العالميـــة إلـــى مملكـــة البحرين هو 
خدمـــة اإلقليم، وهـــذه الشـــركات تبحث عن 
مقـــرات مركزيـــة إقليميـــة بغرض لوجســـتي، 
إضافـــة إلـــى ذلك فـــإن المملكة تتوافـــر  فيها 
بعـــض الميزات مقارنـــة بالـــدول األخرى، من 

بينها فتح األسواق.
أمـــا بخصوص مـــا يميز البحرين الســـتقطاب 
االســـتثمارات األجنبية والشـــركات العالمية، 
أوضح العبيدلي أنه على سبيل المثال شركة 
)أمـــازون( اختـــارت البحريـــن مقـــًرا لمنطقـــة 
الشـــرق األوســـط، وفـــي هذه المنطقـــة تفتقر 
بعض الـــدول ألبجديات االقتصـــاد الحديث، 
والمملكـــة  األمنـــي،  االســـتقرار  بينهـــا  ومـــن 
يتوافر فيها اســـتقرار أمني  وسيادة للقانون، 
وهذه النقطة ليســـت موجـــودة في كثير من 

الدول.

تشريعات وحماية للملكية

وتابـــع مـــن ناحية أخـــرى، وجـــود التشـــريعات 
وحماية الملكية في البحرين، فإن المملكة منذ 
زمن طويل لديها ســـمعة طيبة في هذا الشأن، 
فالمســـتثمر الخارجـــي عندمـــا يســـتثمر داخـــل 
البحرين يكون مطمئنا بأنه لن ُيسرق ولن تؤخذ 
أموالـــه. كمـــا أن المملكـــة لديها ميـــزات  نقدية، 
والعملـــة البحرينية مربوطة بالدوالر األميركي 
بســـعر ثابت منذ بداية الثمانينات، واآلن لدينا 
أكثر من 40 ســـنة متتالية من الربط الثابت مع 
الـــدوالر األميركـــي، وهـــذا يمنح المســـتثمرين 
ثقـــة كبيرة؛ ألن باســـتطاعتهم ســـحب أموالهم 
فـــي أي وقـــت دون تعرضهـــم لخســـائر كبيـــرة 
مرتبطة بتراجع قيمة العملة، في حين أن دوال 
أخـــرى فـــي اإلقليم تواجـــه اضطرابـــات كبيرة 
بســـبب هـــذا الشـــيء، أضـــف إلـــى ذلـــك وجود 
التشـــريعات الخاصة باالســـتثمارات األجنبية، 
فمجلـــس التنمية االقتصادية، منذ التأســـيس، 
رسالته األساسية تتمحور حول تسهيل عملية 
االستثمار في البحرين، وأبسط مثال على ذلك 

التشريعات المتعلقة بدول مجلس التعاون.
الســـماح  فـــي  رائـــدة  البحريـــن  أن  وأوضـــح 
للكويتيين والسعوديين واإلماراتيين وغيرهم 
لشـــراء العقارات فيها، والحصـــول على بطاقة 
هوية شخصية فيها، وكانت المملكة من أوائل 
الـــدول التي خطت خطوات في هـــذا المجال، 
كما يستطيعون فتح شركات وأنشطة تجارية 
فـــي البحرين مـــن دون وجود شـــريك بحريني 
يملـــك مـــا ال يقـــل عـــن 50 %، مؤكـــًدا أن هـــذه 
مجـــرد أمثلـــة، إال أن هنـــاك خطـــوات متعـــددة 

وإجـــراءات قانونيـــة وماليـــة تمثل تســـهيالت 
للمســـتثمر األجنبـــي عندما ينظر إلـــى البحرين 
كمقـــر لشـــركته أو اســـتثماره مقارنـــة بالـــدول 

األخرى.
وعـــن مســـاهمة الشـــركات العالميـــة فـــي رفـــع 
قياديـــة  مناصـــب  فـــي  البحرينييـــن  توظيـــف 
االحترافيـــة،  الشـــهادات  وتوفيـــر  وصقلهـــم 
أوضـــح العبيدلي أن من أبرز أمثلة النجاح في 
هذا الســـياق هو القطـــاع المالي فـــي البحرين، 
فهو يضم شـــركات بحرينية ومصارف محلية، 
ولكـــن أيًضا هنـــاك مصارف ومؤسســـات مالية 
البحريـــن،  فـــي  فـــروع  ولديهـــا  تعمـــل  دوليـــة 
وعندمـــا وجهـــت الدعـــوة لفتح مصـــرف يعمل 
فـــي البحريـــن فـــإن البحرينييـــن فـــي مجلـــس 
اإلدارة والفريق التنفيذي يمثلون نســـبة كبيرة 

فـــإن  مـــن الموظفيـــن، وفـــي بعـــض األوقـــات 
الفريق التنفيذي يكون بحرينيا بالكامل، وهذا 
يعكس بشـــكل كبير نجاح سياســـة اســـتقطاب 
والتفاعـــل  المباشـــرة  األجنبيـــة  االســـتثمارات 
اإليجابـــي بين األنشـــطة أو الشـــركات المماثلة 
العاملـــة في البحرين وبين الشـــركات األجنبية 
التـــي دخلت القطـــاع وخلقت وظائَف، بشـــكل 
مســـتدام، مرغوبـــا فيهـــا علـــى ســـلم الوظائف، 
وتشـــمل رؤســـاء تنفيذييـــن ومديريـــن ماليين 

ومستشارين قانونيين إلى آخره.
وأكـــد العبيدلـــي أن هنالـــك قطاعـــات تأثـــرت 
إيجاًبا باالســـتثمارات األجنبية، مبيًنا أن قطاع 
االتصاالت فـــي فترة الثمانينات والتســـعينات 
كان مفتقـــدا لمفهوم خدمـــة العمالء واالهتمام 
بالجودة، ثم جـــاءت الرؤية االقتصادية 2030 
التـــي قامت على تحريـــر قطاع االتصاالت في 
 STC بدايـــة األلفيـــة الجديدة، ودخول شـــركة
)فيفا ســـابًقا( وشـــركة )زين( الكويتية، ونتيجة 
لهـــذا التنافس بين الشـــركات وتحريـــر القطاع 
والرقابـــة المهنيـــة من هيئة تنظيـــم االتصاالت 
رأينا تراجع أســـعار االتصـــاالت وارتفاع جودة 

الخدمة.
اإللكترونيـــة  التحتيـــة  البنيـــة  هـــذه  أن  وأكـــد 
اســـتقطاب شـــركة  فـــي  لعبـــت دورا محوريـــا 
مثـــل )أمـــازون ويب سيرفســـيز( التـــي تحتاج 
لوجـــود بنية تحتية رقمية على أعلى مســـتوى 
والحوســـبة  )الســـيرفرات(  الخـــوادم  لتشـــغيل 
الســـحابية، مواصـــال أنـــه فـــي أثنـــاء جائحـــة 
كورونـــا )كوفيد - 19(، انتقلت نســـبة كبيرة من 
الخدمات الحكومية إلى الحوســـبة السحابية، 
وأصبـــح الموظفـــون يعملون عن بعـــد، وكانت 
جـــودة االتصـــاالت خالل فتـــرة الجائحة عالية 
جًدا، وهـــذا مثال واضح على أن تحرير قطاع 
االتصـــاالت قاد إلى االرتفاع فـــي جودة البنية 
التحتيـــة، ومـــن ثـــم اســـتقطاب شـــركة عالمية 
مثل شـــركة )أمازون(. )تتمـــة التغطية بالموقع 

اإللكتروني(.

اكتساب المواطنين للمعرفة من األجانب بالشركة أهم من نسبة بحرنتها
رئيـــس جمعيـــة االقتصادييـــن: ســـيادة القانـــون يســـتقطب االســـتثمارات األجنبيـــة

عارف خليفة )أعلى( مع عمر العبيدلي

المنامة - بنا

أصدرت مؤسســـة التنظيم العقـــاري قرارا 
إداريـــا بتعييـــن محمود يوســـف المحمود 
مديـــًرا إدارًيا التحاد المالك المركزي لجزر 
المحـــرق،  فـــي محافظـــة  الكائـــن  أمـــواج 
استنادا إلى قانون تنظيم القطاع العقاري 

رقـــم )27( لســـنة 2017، وإلـــى القـــرار رقم 
)1( لســـنة 2020 بتنظيم أحـــكام اتحادات 
المـــالك فـــي العقـــارات المشـــتركة لمـــدة 3 
أشـــهر قابلـــة للتجديـــد متـــى ارتـــأت ذلـــك 

محققا للمصلحة العامة. 
وجـــاء قـــرار التعيين بناء علـــى توجيهات 

رئيس جهاز المســـاحة والتسجيل العقاري 
رئيـــس مجلـــس إدارة مؤسســـة التنظيـــم 
العقـــاري الشـــيخ ســـلمان بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة، الـــذي يصب فـــي مصلحـــة جميع 
األطراف للحفاظ على حقوق قاطني جزر 

أمواج ومالكيها والقطاع العقاري عموما.

“ريرا”: تعيين المحمود مديرا التحاد المالك بأمواج

أعلـــن النائـــب خالد بوعنـــق الممثل النيابـــي لمنطقة 
قاللـــي وأمـــواج وديـــار المحـــرق ودلمونيـــا، انتهـــاء 
أزمة سكان جزر أمواج ومشكلتهم مع اتحاد المالك 
المركزي، وذلك بعد صدور قرارات عدة من التنظيم 
العقاري.  وثمن بوعنق االهتمام الكبير من قبل نائب 
رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا آل 
خليفة، ورئيس جهاز المســـاحة والتسجيل العقاري 
رئيـــس مجلـــس إدارة مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري 

الشيخ ســـلمان بن عبدهللا آل خليفة، بخصوص “ما 
رفعنـــا له مـــن مالحظات المواطنين بشـــأن مشـــكلة 
اتحـــاد المالك المركـــزي لجزر أمواج، وأشـــاد بتلبية 
مطلـــب الســـكان بعزل المدير الســـابق وتعيين مدير 
مؤقـــت، حيث  أصدرت مؤسســـة التنظيـــم العقاري 
قرارا إداريا بتعيين محمود يوسف المحمود، مديرا 
إداريـــا التحـــاد المـــالك المركزي لجزر أمـــواج الكائن 

في محافظة المحرق.

بوعنق: انتهاء مشكلة سكان “أمواج” مع “اتحاد المالك”

خالد بوعنق

الذين تخدمهم
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مغنٍّ مصري يطلق “حفروا بالمعلقة” دعما لألسرى الفلسطينيين
“حفــروا  عنــوان  حملــت  أغنيــة  مصــري  مغــن  أطلــق 
بالمعلقــة”؛ دعمــا لألســرى الفلســطينيين الســتة الذيــن 
فــروا من ســجن “جلبوع” اإلســرائيلي أخيرا، من خالل 

نفق حفروه باستخدام ملعقة.
وقــال المغنــي أحمــد البحيــري إنــه “بــدأ فــي التفكيــر 
باألغنيــة الثالثاء، حيــث تواصل في منتصف الليل مع 
الشــاعر صــالح منــدي، طالبــا منــه كلمات ألغنيــة تدعم 
الفلسطينيين، وبعد دقائق وصلته الكلمات عبر تطبيق 

واتس آب”، مشيرا إلى أن الشاعر لحنها أيضا.
وأضــاف: “كنــت قاعــد مــع صاحبــي، وقالــي إيــه رأيــك 
تعمل أغنية لفلسطين بمناسبة اللي حصل، وألني كنت 
متابًعــا لألحــداث، وافقــت علــى الفكــرة وفرحــت بيهــا، 

وكلمت الشاعر وفي دقائق كان الكالم عندي”.
وصبــاح األربعــاء، نفــذ البحيــري أغنيته، ونشــرها على 
ألــف   100 علــى  وحــازت  تــوك”،  “تيــك  عبــر  صفحتــه 
مشــاهدة في 3 ســاعات فقط، وشــاركها الفلســطينيون 

على صفحاتهم.
وتابــع البحيــري: “األغنيــة اتعملــت فــي وقت قياســي، 
وخرجــت فيهــا كل طاقتــي حبــا فــي فلســطين، وناس 
كتيــر بيشــاركوها والحمــد للــه إنهــا نجحــت بإمكانــات 

بســيطة”. وتقــول األغنيــة: »حفــروا بالمعلقــة.. خلوكــم 
تريقــة للعالــم أجمعين، هم دول الرجال.. دول أســودك 
يــا فلســطين.. ال همهــم ســجن وحراســة وعندهــم هــم 
الخالصــة.. عملــوا النفــق حــراس هفــأ ومحتاجيــن هم 
الحراســة.. يــا فلســطين عاشــوا رجالــك.. يــا فلســطين 
دول أبطالــك.. ارفعــي راســك انتــي وناســك.. وكيــدي 
ورشــة  فــي  البحيــري  ويعمــل  عزالــك”.  فلســطين  يــا 
ميكانيكا، وهي مهنته األساسية، لذلك لقب بـ “المطرب 
الميكانيكــي”، وكثيرا ما يرفع فيديوهات عبر صفحاته 

أثناء وجوده في الورشة.

التواصــل  مواقــع  عبــر  انتشــر 
االجتماعــي فيديــو لبيــع خــروف 
بقيمــة 60 ألــف دينــار )نحــو 200 
مــزاد  فــي  أميركــي(  دوالر  ألــف 

علني في الكويت.
وظهــر فــي الفيديو خروف أبيض 
يعرضــه  شــخص  وبجانبــه  كبيــر 
للبيــع فــي المزاد وهــو يصرخ “60 

ألف دينار”.
ولــم يعــرف ســبب بيــع الخــروف 

بهذا المبلغ الكبير أو من اشتراه.

الكويت.. بيع 
خروف مقابل 200 

ألف دوالر
أعلــن وزيــر الثقافــة األردنــي رئيس اللجنة العليــا لمهرجان جرش علــي العايد إطالق 
مهرجان جرش للدورة الخامســة والثالثين بعنوان “جرش.. مزينة بالفرح”، بدءا من 
22 ســبتمبر حتــى 2 أكتوبــر. وأكــد العايــد أن اللجنــة العليــا لمهرجــان جــرش اتخذت 
جميع الشــروط الصحية والســالمة العامة بالتنســيق مع لجنة األوبئة ووزارة الصحة 

األردنية، وبحضور 50 % من طاقة المسارح االستيعابية والحفالت الرئيسة.
من جانبه، أعلن المدير العام التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي أن اللجنة العليا 
للمهرجان قررت أن يكون الدخول مجانيا إلى الفعاليات الفنية وذلك بمناسبة مئوية 
الدولة األردنية. وعن تطبيق اإلجراءات االحترازية، قال: إنه سيتم استخدام تطبيق 
ســند على مداخل المســارح، مشــيرا إلى أن السعة االستيعابية للمسرح الجنوبي تبلغ 

2500 شخص بسبب اإلجراءات الصحية بعد أن كانت تبلغ بالسابق 5000.

أعلنت أسكتلندا عن بدء تجربة نظام العمل 4 أيام فقط في األسبوع، وهو ما يعني 
تخفيض ساعات العمل بنسبة 20 % مع حصول العاملين على األجور نفسها.

وقــال موقــع “فوكــس بزنــس” إن قــرار تجربة نظام العمــل 4 أيام في األســبوع جاء 
تنفيــذا لوعــد الحملة االنتخابيــة للحزب الوطني األســكتلندي الحاكم. ومن المنتظر 
أن تمــول شــركة SNP هــذا النظام الجديــد بمبلغ 10 ماليين جنيه إســترليني )13.8 
مليون دوالر(، فيما أشــار اســتطالع رأي أجرته الحكومة األســكتلندية إلى أن 80 % 
من المواطنين أيدوا تلك المبادرة بشدة. ويرى مؤيدو نظام تخفيض ساعات العمل 
أنه ســيعزز صحتهم وســعادتهم بشكل كبير، مشــيرين إلى وجود نتائج إيجابية في 

بلدان أخرى جربت النظام ذاته مثل أيسلندا ونيوزيلندا واليابان.

إطالق مهرجان جرش بدخول مجاني

أسكتلندا تبدأ تجربة نظام 4 أيام عمل باألسبوع

صورة بعنوان “صالة من أجل األرواح”، للمصور فيو 
خانه بيوي، الحائز على تقدير عاٍل في فئة “الناس” 
من مسابقة التصوير بواسطة الدرون للعام 2021

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

حيرت إشــارة راديو غريبة ومتكررة، 
تــم رصدها أخيــرا، قــرب مركز مجرة 
درب التبانــة، العلمــاء الذين يحاولون 

تفسيرها ومعرفة مصدرها بدقة.
وحســبما ذكــر موقــع “اليف ســاينس” 
فــإن  العلميــة،  باألخبــار  المتخصــص 
أي  تشــبه  ال  رصــدت،  التــي  اإلشــارة 
دراســتها  تمــت  أخــرى  إشــارة طاقــة 

سابقا على اإلطالق.
ووفق ورقة بحثية نشــرت في مجلة 
الفيزيــاء الفلكية، فإن مصــدر الطاقة 
للغايــة، حيــث يظهــر مشــرقا  غريــب 
وفعــاال في الطيف الراديوي ألســابيع 
فــي كل مــرة، ثــم يتالشــى تمامــا في 

غضون يوم واحد.
إلــى  دراســتهم  فــي  باحثــون  وأشــار 
أن “هــذا الســلوك ال يتناســب مع ملف 
تعريــف أي نــوع معروف مــن األجرام 
فئــة  يمثــل  قــد  وبالتالــي  الســماوية، 
جديــدة مــن األجســام يتــم اكتشــافها 

من خالل التصوير الراديوي”.

صرح األســتاذ المســاعد في علوم 
الملــك  بجامعــة  البيئيــة  الســموم 
عبدالعزيــز، أحمــد األنصــاري مــن 
خــالل برنامج “صباح الســعودية” 
بــأن استنشــاق البخــور قــد يضــر 

بصحة الجهاز التنفسي لإلنسان.
القاعــدة  إن  األنصــاري  وقــال 
األساســية فــي علــوم الســموم هو 
أن “كل المواد سامة، لكن الجرعة 
هــي مــا يصنــع الفــرق”. لذلــك فإن 
البخور، بينما نستخدمه لما يقرب 
مــن “10 دقائق” على حــد تعبيره، 

يمكن أن يضر الرئة بشكل بالغ.
البخــور  لرائحــة  التعــرض  أن  إال 
مع تحاشــي االستنشــاق المباشــر، 
وبقــدر معقول، ال ضرر فيه. وتابع 
البخــور ال يختلــف  أن  األنصــاري 
والشيشــة  التدخيــن  عــن  كثيــرا 
فيمــا يتعلــق باآلثــار الســلبية على 

الرئة.

إشارة فضائية 
غامضة تحّير العلماء

البخور قد يكون 
ضاراً كالشيشة

بتنــاول  التغذيــة  خبــراء  ينصــح 
مشــروب عرق السوس بسبب فوائده 

الغذائية والصحية المتنوعة.
فــإن  البلــد”،  “صــدى  موقــع  وبحســب 
عرق الســوس يســاعد في تفتيح لون 
علــى  الحتوائــه  وتبييضهــا؛  البشــرة 
ومبيضــة  لألكســدة،  مضــادة  عناصــر 
تســاهم فــي التخّلــص مــن التصبغــات 

والبقع الداكنة.
ويلعــب عــرق الســوس دورا مهمــا في 
صحة البشــرة؛ بســبب احتوائه مركب 

ويمنــع  لاللتهــاب  المضــاد   Glabridin
اإلنزيــم  وهــو  التيروزينــاز،  تكــون 
عمــل  عــن  رئيــس  بشــكل  المســؤول 
التصبــغ. كمــا أنــه يحتــوي علــى مــادة 
مركــب  عــن  عبــارة  وهــي   ،Liquiritin
وعنصــر نشــط آخر، يســاهم فــي إزالة 

الميالنين والتصبغات في الجلد.
فوائد عرق السوس للبشرة، ال تقتصر 
علــى ذلــك الحتوائه مــا يزيد عن 300 
فعــاال  تأثيــرا  أظهــر  بعضهــا  مركــب، 

كمضاد لاللتهاب.

“عرق السوس” يحمي بشرتك من التصبغات

أعلنت الممثلة األميركية ليلي كولينز بصورة مفاجئة عن عقدها زواجا 
سريا على المخرج األميركي تشارلي ماكدويل.

ونشرت كولينز مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع “إنستغرام” 
تعلن فيه عن الزواج السري.

يحمي عرق السوس البشرة من تأثيرات أشعة الشمس

تتعرض العديد من المناطق في الهند لصواعق البرق القاتلة بوتيرة متزايدة، 
التــي أصبحــت أكثــر انتشــارا فــي اآلونــة األخيــرة، خصوصا أن آخــر إحصاء 
يشــير إلــى تســجيل نحــو 19 مليــون صاعقــة خــالل 12 شــهرا. ففــي يوليــو 
الماضي قتلت الصواعق 60 شخصا في يوم واحد. ونشرت صحيفة “ساوث 
تشــاينا مورنينغ بوســت” الصينية مقطع فيديو يرصد لقطات تم رصدها في 
أعوام ســابقة للحظة حدوث الصواعق في الهند. وتشــير بعض اإلحصاءات 
إلى أنه تم رصد نحو 19 مليون صاعقة في الهند خالل 12 شــهرا بين أبريل 
2020 ومــارس 2021. وتقــول الصحيفــة إن عــدد الصواعــق الــذي تم رصده 
فــي الفتــرة األخيــرة، يزيــد بمقدار 34 فــي المئة عن فترة اإلحصاء الســابقة. 
وتابعــت: “وصــل عــدد مــن قتلتهــم الصواعــق خالل العقــد الماضــي إلى نحو 
1500 شخص”. ونشرت الصحيفة لقطات ترصد أحد الناجين من الصواعق، 
الــذي أصيــب في رأســه، بينمــا لم يتمكن رفاقه من النجــاة من الصاعقة التي 
ضربتهم في يوليو الماضي، خالل التقاط صورة سيلفي في مكان مكشوف. 
وتقول الصحيفة إن تأثير الصواعق ال يقتصر على البشر، مشيرة إلى أنه في 

مايو الماضي لقي 18 فيال مصرعهم بسبب الصواعق التي ضربتهم.

19 مليون صاعقة تضرب الهند في 12 شهرا

والــعــمــرة  الــحــج  وزارة  رفــعــت 
االستيعابية  الطاقة  السعودية 
معتمر  ــــف  أل  70 ــــى  إل الــيــومــيــة 
تطبيق  على  التأكيد  مع  ا،  يوميًّ
ــة،  ــ ــ ــرازي ــ ــ ــت ــ اإلجــــــــــــــــراءات االحــ
بالتنسيق مع الجهات المختصة، 

العمرة  مناسك  ألداء  “اعتمرنا”  وتطبيق  “توكلنا”  تطبيق  عبر  الحجز  ويمكن  كما 
وأداء الصلوات داخل الحرم المكي. من جهته، أكد مساعد الرئيس العام المكلف 
 70 إلى  الطاقة االستيعابية  المحيميد أن رفع  الحرام سعد  المسجد  وكيل شؤون 
القيادة  اهتمام  يجسد  االحترازية  بــاإلجــراءات  التقيد  مع  اليوم  في  معتمر  ألــف 
شعيرة  ألداء  الصحية  األجـــواء  وتهيئة  الشريفين،  الحرمين  بقاصدي  الرشيدة 
تعبدية آمنة. وقال “نؤكد جهوزية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي بمختلف وكاالتها الستقبال ضيوف الرحمن من داخل السعودية وخارجها، 

واالستعداد التام لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات”.

السعودية تسمح بـ 70 ألف معتمر يومًيا

الحفرة التي خرج منها السجناء الفلسطينيون من سجن جلبوع
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