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هزاع: “التحقيق الخاصة” نجحت في التعامل بشفافية مع التجاوزات
المنامة - بنا

أكد رئيس وحـــدة التحقيق الخاصة 
محمـــد الهـــزاع، نجـــاح الوحـــدة في 
كل  مـــع  وحـــزم  بشـــفافية  التعامـــل 
التجاوزات القانونية والحقوقية، إذ 
أسفر عمل الوحدة على مدار سنوات 

فـــي عـــدد  انخفـــاض ملحـــوظ  عـــن 
ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة 
عـــام تلو األخـــر، ما يعكس اكتســـاب 
وتحقيـــق  المجتمـــع  لثقـــة  الوحـــدة 
يعكـــس  كمـــا  إنشـــائها،  مـــن  الغايـــة 
الوعي القانوني والحقوقي ألعضاء 
قـــوات األمن العام في ظل األســـس 

واإلنســـانية  الدســـتورية  والمبـــادئ 
التـــي يقوم عليها التطـــور الحضاري 
منـــذ  الوحـــدة  دأبـــت  إذ  لمجتمعنـــا، 
تأسيســـها على اتخـــاذ كل ما يتطلبه 
التحقيق مـــن إجراءات بالتعاون مع 
كل الجهـــات المعنيـــة بســـائر إقليـــم 

المملكة.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يحضر مأدبة غداء أقامها محمد بن سلمان لماكرون
المنامة - بنا

حضـــر ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة إلـــى المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة مأدبـــة الغـــداء التـــي 
أقامها أخوه ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة العربيـــة 
السعودية الشـــقيقة صاحب السمو الملكي 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز 
آل ســـعود  لرئيـــس الجمهوريـــة الفرنســـية 

)02(الصديقة  إيمانويل ماكرون.
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الجفير  المجلس األعلى للشئون اإلسالمية:

أصدر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية 
نته  أمـــس بياًنـــا أبدى فيه تأييـــده لما تضمَّ
الفتوى الشرعية الصادرة عن مركز األزهر 
العالمي للفتوى بشـــأن الحمالت الممنهجة 
عالميـــٌة  ومنظمـــاٌت  قـــوى  تقودهـــا  التـــي 
بمـــا تملكـــه مـــن وســـائل إعـــالم، وبرامـــج 
ترويحيـــة وغنائية، ومنصـــات إلكترونية، 
وتوظيف لشـــخصيات شـــهيرة، وغير ذلك 
مـــن األســـاليب؛ بهـــدف الترويج لفاحشـــة 
الشـــذوذ الجنســـي، وتقنين انتشـــارها بين 
الراغبين في ممارســـة هـــذا االنحراف في 
مختلـــف المجتمعات حول العالم، بما فيها 

ة.  ة واإلسالميَّ المجتمعات العربيَّ
وشـــدد على أنـــه مـــن المقـــرر والثابت من 
الدين بالضرورة حرمة الشـــذوذ الجنســـي 

حرمـــًة قطعيـــًة فـــي الشـــريعة اإلســـالمية 
واألديـــان  الشـــرائع  جميـــع  وفـــي  الغـــراء 
السماوية، مشيًرا إلى أنه أمٌر شنيٌع ترفضه 
الفطـــرة البشـــرية الســـوية، وتأبـــاه القيـــم 
الدينية الراسخة عبر تاريخ األديان كافة، 
ـــر االجتماع  ويـــؤدي إلى فســـاٍد كبيـــٍر يدمِّ
البشـــري، ويهـــدم منظومة القيـــم الخلقية 
واالجتماعيـــة لمؤسســـة األســـرة ويمســـخ 
هويـــة أفرادها، ويعبث بأمـــن الُمجتمعات 
واســـتقرارها، ويحـــطُّ من كرامة اإلنســـان 
إلـــى قاع الرذيلة، وينتهك حقوقه، وُيْؤِذُن 

بسوء العاقبة في الدنيا واآلخرة.

وزير اإلعالم رئيس مجلس األمناء يترأس االجتماع االعتيادي

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

شـــدد مجلس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياســـية على 
أهمية تكثيف جهـــود المعهد من خالل البرامج والفعاليات النوعية 
الخاصـــة بالعمليـــة االنتخابية العـــام المقبل، والذي سيشـــهد إجراء 

الدورة السادسة من االنتخابات النيابية والبلدية.

“التنمية السياسية”: تكثيف البرامج 
الخاصة باالنتخابات العام المقبل السيف - الملكية لألعمال اإلنسانية

أعلنـــت المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
هيئـــة  مـــع  وبالتعـــاون  اإلنســـانية 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة 
األرامـــل  كفالـــة  خدمـــة  توفيـــر  عـــن 
bah�  واأليتـــام عبـــر البوابـــة الوطنية

rain.bh، والتي تتيح لألســـر إمكانية 
تقديـــم طلـــب الحصول علـــى الكفالة 
واالنضمام للمؤسسة واالستعالم عن 
حالة الطلبـــات المقدمة. وكانت هيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة 
قـــد دعت الراغبين في الحصول على 
المزيـــد مـــن المعلومات واالستفســـار 
بشـــأن خدمة كفالة األرامـــل واأليتام 
الخدمـــات  اتصـــال  بمركـــز  االتصـــال 

الحكومية على 80008001.

إطالق خدمة كفالة األرامل 
bahrain.bh واأليتام عبر
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بحـــث ولـــي العهـــد الســـعودي األميـــر محمد 
بـــن ســـلمان، والرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ومجـــاالت  الثنائيـــة  العالقـــات  ماكـــرون، 
ومســـتجدات  التعـــاون،  وآفـــاق  الشـــراكة 

األوضاع في منطقة الشرق األوسط.
وأعلـــن الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
فـــي جـــدة أمس الســـبت أنه أجـــرى مع ولي 
العهـــد الســـعودي األميـــر محمـــد بن ســـلمان 
اللبنانـــي  الـــوزراء  برئيـــس  هاتفيـــا  اتصـــاال 
نجيـــب ميقاتـــي، في إطـــار مبـــادرة لحلحلة 

األزمة بين الرياض وبيروت.
علـــى صعيـــد آخـــر، أبرمت شـــركة “ايرباص” 
األوروبية صفقة لبيع 26 مروحية مدنية إلى 
شـــركة ســـعودية فيما وقعت شركة “فيوليا” 
الفرنســـية عقًدا إلدارة خدمات مياه الشرب 
فـــي الرياض، وفـــق ما أعلنـــت المجموعتان 
أمس علـــى هامش زيارة للرئيس الفرنســـي 

إيمانويل ماكرون للسعودية.

مبادرة فرنسية لمعالجة األزمة بين السعودية ولبنان
عقود مع مجموعتي أيرباص األوروبية و “فيوليا”

ماكرون ملتقيًا ولي العهد السعودي

تـــم انتهـــاء فتـــرة تقديـــم المقترحات الرياض - وكاالت
االبتـــكار  مســـابقة  فـــي  للمشـــاركة 
نســـختها  فـــي  )فكـــرة(  الحكومـــي 
الرابعـــة، التي تأتي تنفيًذا لتوجيهات 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بالـــدور  بـــن حمـــد آل خليفـــة إيماًنـــا 
فـــي  البحرينيـــة  للطاقـــات  الحيـــوي 
مواصلة مسيرة التحديث والتطوير، 
فـــي  التمّيـــز  دعـــم  فـــي  يســـهم  بمـــا 
الخدمـــة الحكوميـــة ويحقق تطلعات 

المواطنين.
وكان بـــاب التقديم لمســـابقة االبتكار 
الحكومـــي فـــي نســـختها الرابعـــة قد 
فتح في 11 نوفمبر الماضي واســـتمر 
حتـــى الموافـــق 4 ديســـمبر الجـــاري، 
حيث تم اســـتالم جميـــع المقترحات 
التـــي تـــم التقـــدم بهـــا، لتبـــدأ مرحلـــة 

مراجعـــة كافـــة المقترحـــات مـــن قبل 
لجان التقييم من ذوي االختصاص.

وأثبتـــت مســـابقة االبتـــكار الحكومي 
)فكـــرة( نجاحهـــا مـــن خـــالل األفـــكار 
المبتكـــرة والمميـــزة التي تـــم طرحها 
في النســـخ األولى والثانيـــة والثالثة 
المســـاهمة  فـــي  فاعليتهـــا  وبرهنـــت 
بتطويـــر األداء بمـــا ينعكـــس إيجاًبـــا 
الحكومـــي،  العمـــل  مخرجـــات  علـــى 
كمـــا أســـهمت فـــي تحفيـــز الطاقـــات 
التطلعـــات  يلبـــي  بمـــا  البحرينيـــة 
رؤيـــة  مـــع  ويتماشـــى  المنشـــودة 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030، وتتيح 
المســـابقة الفرصـــة إلشـــراك موظفي 
وتنفيـــذ  وضـــع  فـــي  العـــام  القطـــاع 
الخطـــط القائمة على األفكار الخالقة 
وتطويـــر أداء العمـــل الحكومـــي بمـــا 

يعود بالنفع والنماء على الجميع.

انتهــاء فتــرة تقديــم 
المقترحــات لـ “فكــرة”

المنامة - بنا
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دعا خبـــراء ومختصون في مؤتمر طب 
إلـــى الســـعي إلنشـــاء  القلـــب الرياضـــي 
مركـــز لطـــب القلب الرياضـــي في مملكة 
البحريـــن، بحيـــث يكـــون مركـــز تأهيلي 
لجميـــع  الشـــاملة  الفحوصـــات  يجـــري 
الرياضيين. وأكدت وزيرة الصحة فائقة 
الصالـــح في مؤتمر صحافـــي عقد أمس 
في فنـــدق الخليج علـــى هامش اختتام 
فعاليـــات المؤتمر االســـتعانة بالكفاءات 
البحرينيـــة المتخصصـــة في مجال طب 

القلـــب الرياضـــي بهـــدف الوصـــول إلـــى 
مجموعـــة من النتائـــج والتوصيات التي 

تهـــدف إلـــى الحد مـــن وفيات ممارســـي 
الرياضة.

وزيرة الصحة أثناء المؤتمر الصحافي

)06(
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مؤكًدا تأييده فتوى األزهر الشريف... “األعلى اإلسالمي”:

الشذوذ الجنسي أمر شنيع ومرفوض

وضع برتوكوالت مناسبة للحد من الوفيات

مركز لطب القلب الرياضي بالبحرين
بدور المالكي من فندق الخليج
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البحرين تهنئ تايلند 
باليوم الوطني

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  وولــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، برقيتي تهنئة إلى 
جاللة الملك ماها فاجير الونجكورن 
وذلك  الصديقة؛  تايلند  مملكة  ملك 
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده، 
الــســمــو الملكي ولــي  بــعــث صــاحــب  كــمــا 
العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة 
تايلند  مملكة  وزراء  رئيس  إلــى  مماثلة 

الجنرال برايوت تشان أوتشا.

بمناسبة فوز البحرين بعضوية مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو

جاللة الملك يتفضل بتوجيه الشكر والتقدير إلى الوزير النعيمي
تفضل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، فـــي خطـــاب أرســـله وزيـــر الديـــوان الملكـــي 
الشـــيخ خالد بـــن أحمد آل خليفة، بتوجيه شـــكر وتقدير 
جاللته إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، على ما 
بذله من جهود خّيرة خالل ترؤســـه وفد مملكة البحرين 
المشارك في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، في دورته 
الحادية واألربعيـــن، والتي تكللت بفوز المملكة بعضوية 
مكتـــب التربية الدولـــي التابع لهذه المنظمـــة، مع خالص 
التهانـــي والتبريـــكات، للوزير ولزمالئه؛ بمناســـبة تحقيق 
هـــذا اإلنجـــاز الجديد، تأكيـــدًا لما يحظى بـــه بلدنا العزيز 
مـــن مكانة رفيعة على هذا الصعيـــد، لتحقيق المزيد من 

التطوير للمسيرة التعليمية المباركة.
وبهـــذه المناســـبة، كـــرر وزيـــر التربيـــة والتعليـــم خالـــص 
الشـــكر وفائق التقدير واالحترام لصاحب الجاللة الملك، 
علـــى الدعم المتواصل للمســـيرة التعليميـــة في مراحلها 
المختلفـــة، ممـــا مّكـــن البحريـــن مـــن تحقيـــق المزيد من 
اإلنجـــازات فـــي العهـــد الزاهـــر لصاحـــب الجاللـــة الملك، 
والتي أكســـبتها الســـمعة الدولية في المنظمـــات العريقة 
والمحافـــل العالميـــة، مشـــيرًا الوزير إلى أن هـــذه التهنئة 
تؤكـــد اهتمـــام جاللتـــه الكريـــم بـــكل مـــا من شـــأنه رفعة 
وتطـــور مملكـــة البحريـــن فـــي كافـــة المجاالت، وســـوف 
تبقـــى محـــل الفخـــر واإلشـــادة مـــن قبـــل الوزيـــر وجميع 

منتسبي الوزارة، ووسام اعتزاز دائم لديهم.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

جاللة الملك

المنامة - بنا

فـــي إطـــار الزيـــارة األخويـــة التي 
يقوم بها ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
إلـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة، حيث يزور ســـموه فيها 

التـــي  بجـــدة  الكورنيـــش  حلبـــة 
مـــن  األولـــى  النســـخة  تســـتضيف 
جائزة السعودية الكبرى للفورموال 
1، فقد حضر ســـموه  مأدبة الغداء 
العهـــد  ولـــي  أخـــوه  أقامهـــا  التـــي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 

العربيـــة  بالمملكـــة  الدفـــاع  وزيـــر 
السعودية الشقيقة صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بن ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود  لرئيس 
الصديقـــة   الفرنســـية  الجمهوريـــة 

إيمانويل ماكرون.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يحضر مأدبة غداء أقامها 
محمد بن سلمان لماكرون

المنامة - بنا

أكد صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء على ما تتمتع به المنطقة 
من مقومات محفزة الستقطاب السباقات 
العالميـــة الكبـــرى لرياضـــة الفورموال وان، 
خبـــرات  تراكـــم  أن  إلـــى  ســـموه  مشـــيرًا 

دول المنطقـــة في تنظيم هذه الســـباقات 
مكانتهـــا  مـــن  عـــزز  األســـاليب  بأفضـــل 

العالمية كوجهة لمثل هذه الرياضات.
جـــاء ذلك لدى حضور ســـموه أمس جانبًا 
مـــن ســـباقات النســـخة األولى مـــن جائزة 
وان”  لـ”الفورمـــوال  الكبـــرى  الســـعودية 
بالمملكـــة  جـــدة  فـــي  الكورنيـــش  بحلبـــة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، وقد أعرب 

صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء عن أصـــدق التهاني إلى 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود عاهـــل المملكة 
وأخيـــه  الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

بالمملكة العربية الســـعودية الشقيقة على 
نجـــاح الجهـــود فـــي إقامـــة هـــذه الحلبـــة 
الدوليـــة المميـــزة التي ســـتكون بإذن هللا 
داعمـــة إلى جانب حلبـــة البحرين الدولية 
لرياضـــة  بالمنطقـــة  األخـــرى  والحلبـــات 
بحســـن  ســـموه  منوهـــًا  وان،  الفورمـــوال 
التنظيـــم واإلعـــداد للنســـخة األولـــى مـــن 
لـ”الفورمـــوال  الكبـــرى  الســـعودية  جائـــزة 

وان”.
وأكـــد ســـموه أهميـــة التعـــاون بيـــن حلبة 
الكورنيـــش  وحلبـــة  الدوليـــة  البحريـــن 
بجدة لتبادل الخبرات وتنظيم السباقات 
والفعاليات المختلفة، مشيدًا سموه بتمَيز 
الكوادر البحرينية بالمساهمة مع أشقائهم 
مـــن المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
عبر التنســـيق بين اتحادي الســـيارات في 

البلديـــن فـــي تنظيـــم النســـخة األولى من 
لـ”الفورمـــوال  الكبـــرى  الســـعودية  جائـــزة 
وان”، مما يعد تأكيًدا على مسيرة التكامل 
والتعـــاون الثنائي بين البلدين والشـــعبين 
الشـــقيقين على كافة المستويات، متمنيًا 
للمملكـــة الشـــقيقة كل التوفيـــق والنجاح 
فـــي اســـتضافتها لهـــذا الحـــدث الرياضي 

الهام.

التعاون بين حلبتي البحرين والكورنيش لتبادل الخبرات وتنظيم السباقات

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يشيد بحسن التنظيم للنسخة األولى من جائزة السعودية الكبرى لـ “الفورموال 1”
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المرأة البحرينية في يومها
Û  مهمــا قلنــا فــي حق المــرأة البحرينية لــن نوفيها حقهــا، ومهما

أشــدنا بــدور الدولــة فــي تمكينهــا، فــإن مــا يمكــن أن نقولــه ال 
يتجاوز كونه غيضا من فيض.

Û  المــرأة البحرينيــة األم والبنــت واألخــت والزوجــة والســيدة
العاملة تمتلك تاريخ كفاحي طويال، لديها من العبر والصفات 
مــا يتــم تدريســه فــي جامعات، وتنجــز على مر الســنين ما لم 
تنجــزه امــرأة أخــرى تحــت الظــروف الصعبــة نفســها وضمــن 
حكايــا التاريــخ الملحميــة التــي خلدت بنــت البحرين وجعلت 
منهــا أيقونــة الزمــان والمــكان، وعــروس الخلود األســطورية، 

وسيدة المجتمعات الحضرية.
Û  وليــس بكثيــر علــى بحرينياتنا الغاليــات أن نحتفــي معًا بيوم

على األقل في السنة، هو األول من ديسمبر، ولم ال، فهي التي 
حرســت الــزرع والضــرع، وســاهمت في بناء األســرة راســخة 
العــادات والقيــم والتقاليــد، وهــي التي شــدت مــن أزر الرجل، 
ودافعــت عــن بيتهــا وأوالدهــا، وعلمتهــم الصبر علــى المكاره، 
عندمــا يســافر األب أو الــزوج فــي رحلة بحث دائــم عن حياة 
أفضــل وســط أمــواج الخليــج المتالطمــة، وعندمــا كان يتــرك 
األســرة من أجل أن يقتفي أثر اللؤلؤ الطبيعي والمحار الثري 

في أعماق مياه الخليج العربي.
Û  لقــد تحملــت المــرأة البحرينية مشــقة المســئولية مبكــرًا وفي

بديــات الزمــن البحرينــي الخالــد، ودخلت إلى معتــرك التعليم 
النظامــي منــذ بدايــات القــرن الماضــي، لتقــف بجانــب الرجــل 
مســاوية له في الكفــاءة والمقدرة، ومعــززة لمكانته ومكانتها 
ومكانة بالدها في مختلف المحافل اإلقليمية والدولية، فمن 
التعليم النظامي األساســي إلى الجامعات، حيث إن طموحها 

ال ُيحد، وإن خطتها في بناء بالدها ال تتوقف عند سقف.
Û  ،فســافرت للدراســة وأبدعت في العلوم الحديثة واالبتكارات

وتقلــدت أعلى المناصب منذ تميكنها ومنذ انطالق المشــروع 
اإلصالحــي الكبيــر لحضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
قاضيــة  فأصبحــت  ورعــاه،  هللا  حفظــه  خليفــة  آل  عيســى 
وســفيرة ووزيــرة ونائبة، بل ورئيســة لمجلــس النواب ورائدة 

من رواد العمل التطوعي والعمل الشرطي والعمل العام.
Û  ومنــذ تأســيس المجلــس األعلى للمرأة برئاســة قرينــه العاهل

المفدى صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفــة حفظهــا هللا ورعاها، والمرأة البحرينية ترتقي بنفســها 
الوظيفيــة  المواقــع  وتعتلــي  المناصــب،  وتتقلــد  وبواقعهــا، 
الحساســة مــن رئيســة لبنــك، إلى رئيســة لجامعة إلــى عميدة 
كلية، إلى دبلوماســية بارعة، إلى فنانة تشــكيلية وأديبة ملء 
الســمع والبصــر، إلــى إلــى... ومواقــع أخــرى كثيــرة ومتنوعة، 
ومراتب متقدمة في جميع مناحي الحياة واألنشطة الثقافية 
والرياضيــة واألدبيــة، فحصــدت البطــوالت العالميــة وتقلدت 
الجوائــز اإلبداعيــة، ووقفــت جنبــًا إلــى جنــب مــع الرجــل كي 
تثبــت للعالــم أجمــع أنه ال فرق بين ســيدة ورجــل، بين هذا أو 
ذاك أو تلــك اإل بالعمــل الجــاد الــدءوب، إال بالصبر على مشــقة 
التحصيل العلمي والتفوق فيه، وإال بالمتابعة الحثيثة لكل ما 
هــو فريــد وكل ما هو جديد في عالم المعرفة الفســيح، تحية 
من األعماق إليك سيدة البحرين الرائعة، فيومك هو يوم عيد 
للمملكة بأســرها، وأيامك هي أعيادنا وأحلى أيامنا، وكل عام 

وأنتن بألف خير، وكل حب والبحرين في ألف عيد.

د. عبد اهلل الحواج
“الجنوبية” تطلق سلسلة من الفعاليات الوطنية تزامنا مع األعياد الوطنية

تعزيزا لدور الشراكة المجتمعية وقيم االنتماء والمواطنة

تحــت رعايــة محافــظ المحافظــة الجنوبية ســمو الشــيخ خليفــة بن علي 
آل خليفــة، تطلــق المحافظة سلســلة من الفعاليات الوطنية االســتثنائية 
تزامنــًا مــع احتفــاالت مملكة البحريــن بأعيادها الوطنيــة، وإحياًء لذكرى 
قيــام الدولــة البحرينيــة فــي عهــد المؤســس احمــد الفاتــح كدولــة عربية 
مســلمة عــام 1783م ، وذكــرى انضمامها في األمــم المتحدة كدولة كاملة 
العضويــة، وذكــرى تولــي عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 

عيسى آل خليفة، لمقاليد الحكم.

وتأتي إقامة هذا البرامج ضمن 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  حـــرص 
المجتمعيـــة  المشـــاركة  علـــى 
المناســـبة،  بهـــذه  والوطنيـــة 
تعزيـــز دور  مـــن خـــالل  وذلـــك 
المجتمعية وترســـيخ  الشـــراكة 
والمواطنـــة  االنتمـــاء  قيـــم 
والتنســـيق مع مختلف الجهات 
األمنيـــة والحكوميـــة وعدد من 
المدنـــي،  المجتمـــع  مؤسســـات 
مـــن  الفعاليـــات  حيـــث تعكـــس 
تاريخ الجنوبية وإرثها العريق، 
تجســـيدًا لمعاني الوالء للقيادة 
البحريـــن  ومملكـــة  الحكيمـــة 

الغالية.
كما تطلـــق المحافظة الجنوبية 

برنامجًا شامالً لالحتفاالت التي 
ســـتقام في مختلـــف المحافظة 
الجنوبيـــة والتـــي تشـــمل إقامة 
عرضـــة متنقلة في عّدة مناطق 
تشمل: الرفاع، والزالق، ومدينة 
 14  11- مـــن  للفتـــرة  خليفـــة، 
ديســـمبر باإلضافـــة إلى احتفال 
وطنـــي ألهالـــي مدينـــة عيســـى 
والذي سيقام بالتعاون مع نادي 

مدينة عيسى في 18 ديسمبر.
والفعاليـــات  البرامـــج  وضمـــن 
معـــرض  ســـيقام  الوطنيـــة، 
المحافظة الجنوبيـــة التاريخي 
الذي يشـــمل على عرض للصور 
والمعالم والمقتنيات التاريخية 
حيـــث  الجنوبيـــة،  للمحافظـــة 

مجمـــع  فـــي  المعـــرض  ســـيقام 
وادي السيل للفترة من 12 14- 
ديســـمبر، باإلضافـــة إلـــى إقامة 
فعالية “فرحة األطفال” بتاريخ 
13 ديسمبر، بزالق سبرنع، حيث 
مســـابقات  الفعاليـــة  تتضمـــن 
ترفيهيـــة  وألعـــاب  وأنشـــطة 
مخصصة لألطفـــال، إلى جانب 
ذلك ســـتقام احتفال المحافظة 
بطريقـــة األلعاب النارية بتاريخ 
االســـتاد  بســـاحة  ديســـمبر   15

الوطني.
المحافظـــة  وســـتطلق  هـــذا 

اإلذاعيـــة  المســـابقة  الجنوبيـــة 
علـــى  الثانـــي  للعـــام  الوطنيـــة 
التوالـــي، نســـبًة للنجـــاح الباهـــر 
الذي حققته المسابقة بمشاركة 
األهالـــي  قبـــل  مـــن  وتفاعـــل 
والمواطنيـــن ما يزيد عن 8700 
الماضـــي،  العـــام  فـــي  مشـــاركة 
المســـابقة  هـــذه  تأتـــي  حيـــث 
العامـــة  اإلدارة  مـــع  بالتعـــاون 
األمنيـــة  والثقافـــة  لإلعـــالم 
وإذاعـــة البحريـــن، ضمن جهود 
المحافظـــة الجنوبية في تعزيز 
الفاعلـــة  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
مـــع المواطنيـــن، إلحيـــاء اإلرث 
الـــذي تزخر بـــه مختلف مناطق 
مكتســـبات  مـــن  المحافظـــة 
تاريخيـــة وحضارية، وذلك في 
الفتـــرة من 18-9 ديســـمبر، عبر 
وســـيتم  “الجنوبيـــة”،  تطبيـــق 
بطريقـــة  الفائـــز  عـــن  االعـــالن 
القرعـــة اإللكترونيـــة عن طريق 
المحافظـــة  حســـاب  متابعـــة 
الجنوبيـــة في موقع انســـتغرام 
وتقديـــم   ،southerngov_bh

جوائز قيمة للفائزين.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو الشيخ خليفة بن علي

الشذوذ الجنسي أمر شنيع ومرفوض ويهدم منظومة القيم الخلقية واالجتماعية
مؤكًدا تأييده فتوى األزهر الشريف... “األعلى اإلسالمي”:

أصــدر المجلــس األعلى للشــؤون اإلســالمية أمس بياًنــا أبدى فيــه تأييده لما 
نتــه الفتــوى الشــرعية الصــادرة عــن مركز األزهــر العالمي للفتوى بشــأن  تضمَّ
الحمالت الممنهجة التي تقودها قوى ومنظماٌت عالميٌة بما تملكه من وسائل 
إعالم، وبرامج ترويحية وغنائية، ومنصات إلكترونية، وتوظيف لشخصيات 
شــهيرة، وغير ذلك من األســاليب؛ بهدف الترويج لفاحشــة الشذوذ الجنسي، 
وتقنيــن انتشــارها بيــن الراغبيــن فــي ممارســة هــذا االنحــراف فــي مختلــف 

ة.  ة واإلسالميَّ المجتمعات حول العالم، بما فيها المجتمعات العربيَّ

وشدد على أنه من المقرر والثابت 
من الدين بالضرورة حرمة الشذوذ 
فـــي  قطعيـــًة  حرمـــًة  الجنســـي 
الشـــريعة اإلســـالمية الغراء وفي 
جميع الشرائع واألديان السماوية، 
مشـــيًرا إلى أنه أمٌر شـــنيٌع ترفضه 
الفطـــرة البشـــرية الســـوية، وتأباه 
القيم الدينية الراسخة عبر تاريخ 
األديـــان كافـــة، ويؤدي إلى فســـاٍد 
البشـــري،  االجتمـــاع  ـــر  يدمِّ كبيـــٍر 
ويهـــدم منظومـــة القيـــم الخلقية 
األســـرة  لمؤسســـة  واالجتماعيـــة 
ويمســـخ هويـــة أفرادهـــا، ويعبث 
واســـتقرارها،  الُمجتمعـــات  بأمـــن 
ويحـــطُّ مـــن كرامـــة اإلنســـان إلى 
قـــاع الرذيلـــة، وينتهـــك حقوقـــه، 
وُيْؤِذُن بســـوء العاقبـــة في الدنيا 

واآلخرة.
هـــذه  المجلـــس  اســـتنكر  كمـــا 
الحمـــالت غير األخالقية ورفضها 
األســـاليب  وأدان  قاطًعـــا،  رفًضـــا 
والوســـائل الشـــيطانية المختلفـــة 
والشـــذوذ،  للُفحـــش  للترويـــج 
ج عبـــر األفالم  خصوًصـــا مـــا ُيـــروَّ
المختلفـــة،  اإلعالميـــة  والمـــواد 
ومـــا ُيرفـــع أو ُينشـــر مـــن شـــاراٍت 
ألـــواٍن  أو  رمـــوٍز  أو  شـــعاراٍت  أو 
للتحريض على الرذيلة والسقوط. 

وفيما يأتي نص البيان: 
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد للـــه رب العالمين، والصالة 
والسالم على سيدنا محمٍد وعلى 
وعلـــى  أجمعيـــن،  وصحبـــه  آلـــه 
التابعيـــن لهم بإحســـاٍن إلـــى قيام 

يوم الدين.
يقـــول هللا ســـبحانه وتعالـــى فـــي 

محكـــم كتابـــه العزيـــز: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن 
ـــوَن َأْن َتِشـــيَع اْلَفاِحَشـــُة ِفـــي  ُيِحبُّ
الَِّذيـــَن آَمُنـــوا َلُهْم َعـــَذاٌب َألِيٌم ِفي 
ْنَيـــا َواآْلِخـــَرِة َوهللُا َيْعَلُم َوَأْنُتْم  الدُّ
وقـــال   ،]19 ]النـــور:  َتْعَلُمـــوَن﴾  اَل 
النبـــي المصطفـــى: »إنَّ أخـــَوَف ما 
تي عمَل قوِم لوٍط«  أخـــاُف على أمَّ
]رواه الترمذي وابن ماجه[، وقال: 
»َلَعَن اللَُّه َمْن َعِمَل َعَمَل َقْوِم ُلوٍط« 

]أخرجه الحاكم[.
أمـــا بعـــد، فـــإنَّ المجلـــس األعلـــى 
بمملكـــة  اإلســـالمية  للشـــئون 
فـــق مـــع مـــا  ـــد ويتَّ البحريـــن ليؤيِّ
نته الفتوى الشرعية الصادرة  تضمَّ
عن مركـــز األزهر العالمـــي للفتوى 
بشـــأن الحمـــالت الممنهجـــة التي 
تقودهـــا قـــوى ومنظمـــاٌت عالميٌة 
إعـــالم،  مـــن وســـائل  تملكـــه  بمـــا 
وغنائيـــة،  ترويحيـــة  وبرامـــج 
ومنصـــات إلكترونيـــة، وتوظيـــف 
لشـــخصيات شـــهيرة، وغيـــر ذلـــك 
مـــن األســـاليب؛ بهـــدف الترويـــج 
الجنســـي،  الشـــذوذ  لفاحشـــة 
وتقنيـــن انتشـــارها بيـــن الراغبين 
فـــي ممارســـة هذا االنحـــراف في 
مختلـــف المجتمعات حول العالم، 
ـــة  العربيَّ المجتمعـــات  فيهـــا  بمـــا 

ة. واإلسالميَّ
فمـــن المقـــرر والثابـــت مـــن الدين 
بالضرورة حرمة الشذوذ الجنسي 
الشـــريعة  فـــي  قطعيـــًة  حرمـــًة 
جميـــع  وفـــي  الغـــراء  اإلســـالمية 
الســـماوية،  واألديـــان  الشـــرائع 
بـــل إنه فـــي اإلســـالم مـــن الكبائر 
والموبقات، وهو أمٌر شنيٌع ترفضه 
الفطـــرة البشـــرية الســـوية، وتأباه 

القيم الدينية الراسخة عبر تاريخ 
األديـــان كافـــة، ويؤدي إلى فســـاٍد 
البشـــري،  االجتمـــاع  ـــر  يدمِّ كبيـــٍر 
ويهـــدم منظومـــة القيـــم الخلقية 
األســـرة  لمؤسســـة  واالجتماعيـــة 
ويمســـخ هويـــة أفرادهـــا، ويعبث 
واســـتقرارها،  الُمجتمعـــات  بأمـــن 
ويحـــطُّ مـــن كرامـــة اإلنســـان إلى 
قـــاع الرذيلـــة، وينتهـــك حقوقـــه، 
وُيْؤِذُن بســـوء العاقبـــة في الدنيا 

واآلخرة.
ليســـتنكر  المجلـــس  فـــإنَّ  وعليـــه 
األخالقيـــة  غيـــر  الحمـــالت  هـــذه 
ويرفضهـــا رفًضـــا قاطًعـــا، ويدين 
األســـاليب والوســـائل الشـــيطانية 
للُفحـــش  للترويـــج  المختلفـــة 
ج  ُيـــروَّ مـــا  خصوًصـــا  والشـــذوذ، 
عبـــر األفـــالم والمـــواد اإلعالميـــة 
المختلفـــة، وما ُيرفع أو ُينشـــر من 
شـــاراٍت أو شـــعاراٍت أو رمـــوٍز أو 
الرذيلـــة  علـــى  للتحريـــض  ألـــواٍن 

والسقوط.
د بكل محـــاوالت ترويج  كمـــا ينـــدِّ
الشذوذ الجنسي وزواج المثليين 
في العالم؛ سيما العالم اإلسالمي؛ 
فال يصحُّ أن ُيســـمى هذا الشـــذوذ 
زواًجـــا، فالـــزواج فـــي األديان، بل 
وفـــي عوالـــم الكائنـــات الحيـــة؛ ال 
يكـــون إال بيـــن ذكـــر وأنثـــى، وفق 

دة. ضوابط ُمحدَّ
هـــذه  مـــن  المجلـــس  ويحـــذر 
المحاوالت النكراء التي ال تحترم 
وضمائرهـــا  المجتمعـــات  قيـــم 
وأديانهـــا، والتي تكشـــف بوضوح 
والغـــزو  التغريـــب  حمـــالت  أنَّ 
الثقافـــي هـــي اســـتهداٌف صريـــٌح 

للمجتمعـــات  صـــارٌخ  وانتهـــاٌك 
اإلســـالمية وقيمهـــا وهويتها، وال 
تعترف بمبـــادئ الحوار الحضاري 
الســـليم، بل إنها عـــودٌة إلى عهود 
واالســـتعمار  الفكـــري  التســـلط 
وفـــرض الوصايـــة على الشـــعوب 

واألمم.
اآلبـــاء  المجلـــس  ويدعـــو  هـــذا 
علـــى  والقائميـــن  واألمهـــات، 
المؤسســـات اإلعالميـــة والثقافية 
أن  والتعليميـــة،  والتربويـــة 
الحيـــوي  بدورهـــم  يضطلعـــوا 
والجليل في األمة بتربية النَّشء 
التربية الصالحة الســـوية، وتعزيز 
والمجتمعيـــة  الدينيـــة  القيـــم 
وتحصيـــن  لديهـــم،  القويمـــة 
األجيال المتعاقبة من أضرار هذه 

امة. الهجمات الهدَّ
كما يشـــيد بـــدور األزهر الشـــريف 
فـــي نصـــرة القضايـــا اإلســـالمية، 
المحـــاوالت  لجميـــع  والتصـــدي 
العابثـــة والمغرضـــة، ويحـــثُّ فـــي 
هـــذا الصـــدد جميـــع المؤسســـات 
اإلســـالمية الكبرى في العالم على 
ـــا واحًدا  التضامـــن والوقـــوف صفًّ
نصـــرًة للديـــن والهويـــة، وإعـــالًء 
للقيـــم اإلســـالمية األصيلـــة، فـــي 
مواجهة جميع الدعوات المنحرفة 
ـــى بحقوق  والدخيلـــة التـــي تتغطَّ

اإلنسان وهي بعيدٌة عنها.
ضارعيـــن إلـــى المولـــى الجليل أال 
يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأْن 
يحفظ شبابنا وبالدنا وجميع بالد 
المســـلمين عزيـــزًة منيعًة أمام كل 
سوء، ويرد كيد الكائدين، ويأخذ 
بأيـــدي جميع المصلحيـــن لما فيه 
الخير والصـــالح، وآخر دعوانا أن 
الحمـــد للـــه رب العالميـــن، وصلى 
ســـيدنا محمـــد  علـــى  هللا وســـلم 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
األعلـــى  المجلـــس  عـــن  صـــادر 

للشئون اإلسالمية
مملكة البحرين

الســـبت 29 ربيـــع اآلخـــر 1443هــــ 
الموافق 4 ديسمبر 2021م

تأكيـــدا علـــى العالقات األخوية الراســـخة بيـــن قيادتي وشـــعبي مملكـــة البحرين ودولة 
االمارات العربية المتحدة الشـــقيقة ومايجمعهما من ثوابت ورؤى تعززها روابط االخاء 
والمحبـــة، نظم مجلس المقهوي ورواده احتفاال بمناســـبة اليوم الوطني االمارتي، وذلك 
انطالقـــا من الدور الوطني والمجتمعي للمجلس حضره عددا من اعضاء مجلس النواب 
والبلـــدي واهالـــي المحرق.وتضمـــن برنامـــج االحتفـــال باليـــوم الوطني اإلماراتـــي القاء 
كلمـــات من المشـــاركين فـــي الحفل، باالضافة الى القاء أبيات شـــعرية وطنية كما تضمن 

الحفل،تقديم مجموعة من االغاني الوطنية االماراتية والبحرينية.

مجلس المقهوي يحتفي باليوم الوطني اإلماراتي

الجفير - المجلس األعلى للشئون اإلسالمية:

المنامة - بنا

الـــوزارات  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
النيابـــة  بـــأن  العامـــة  والجهـــات 
العامة أنجزت تحقيقاتها بشـــأن 
التجـــار  مـــن  مجموعـــة  قيـــام 
بمصوغـــات  واالتجـــار  بحيـــازة 
المعـــادن الثمينـــة التـــي ال تحمل 

الوسم الرسمي.
وكانـــت النيابة العامـــة قد تلقت 
الفحـــص  إدارة  مـــن  بالغـــات 
الصناعـــة  بـــوزارة  والمقاييـــس 
والتجارة والســـياحة تضمنت ما 
اســـفرت عنه الزيـــارات الرقابية 
تجاريـــة  محـــالت  عشـــر  لعـــدد 
تزاول نشاط تجارة المجوهرات 
االتجـــار  بقصـــد  فيهـــا  عـــرض 

المعـــادن  مصوغـــات  مـــن  قطـــع 
الثمينـــة من الذهب والفضة غير 
مدموغة بالدمغة الرســـمية التي 
لمشـــروعية  القانـــون  يشـــترطها 
البيع والتـــداول، حيث تم ضبط 
مـــا يربـــو علـــى 140 قطعـــة غير 
مدموغـــة مـــن الذهـــب والفضـــة 
وعليـــه تـــم تحريـــز المضبوطات 
وســـؤال مســـئولي المحالت عما 
هو منســـوب إليهم، حيث أمرت 
النيابة العامة بإحالة عدد عشرة 
متهميـــن الى المحكمـــة الصغرى 
الجنائيـــة وقـــد تحـــددت جلســـة 
موعـــدا  المقبـــل  االثنيـــن  يـــوم 

للمحاكمة.

“النيابة” تحقق بشأن حيازة تجار مصوغات 
معادن ثمينة ال تحمل الوسم الرسمي
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حميدان: البحرين تزخر بسجل حافل في قطاع العمل التطوعي
632 منظمة أهلية تحت إشراف الوزارة

أكـــد وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميـــدان، أن مملكـــة البحريـــن 
تزخر بســـجل حافـــل في قطـــاع العمل 
يســـتقي  الـــذي  واألهلـــي  التطوعـــي 
احتياجـــات  مـــن  وبرامجـــه  مســـيرته 
المجتمع، مرتكزًا في ذلك على ســـواعد 
أبنائـــه الذيـــن لـــم يدخـــروا جهـــدًا فـــي 
تقديـــم المســـاعدة والعـــون والجهد من 
أجل العمل علـــى تحقيق الخير والنماء 
المجتمعـــي، مضيفًا أن العمل التطوعي 
يتجســـد جليًا في مختلف أوجه الحياة 
وفـــي مختلـــف الظـــروف العاديـــة منها 
والطارئة فـــي مملكة البحرين، ولعل ما 
تم خالل العامين الماضيين من حمالت 
تطوعية غير مسبوقة لمواجهة جائحة 
فيـــروس كورونا COVID-19 دليل بارز 
على حـــرص أبنـــاء البحريـــن على دعم 

ومساندة الجهات الرسمية في مختلف 
التخصصـــات والمجـــاالت وأينمـــا دعت 
الحاجة لتلبية نـــداء الواجب والتطوع 

لخدمة الوطن. 
وأشـــار حميـــدان إلـــى أن هـــذه الذكرى 
الســـنوية تعـــد فرصـــة مالئمـــة لتقديـــم 
التقديـــر والعرفان لجميـــع العاملين في 
االجتماعـــي  والعمـــل  التطـــوع  مجـــال 
علـــى  الضـــوء  وتســـليط  والخيـــري، 
منجزاتهم، وتشـــجيعهم على االستمرار 
فـــي العطاء والبـــذل، إضافـــة إلى كونه 
مناســـبة لتوعيـــة النشـــأ بقيمـــة العمـــل 
التطوعـــي واالجتماعـــي، وغـــرس حب 
العطـــاء والتطـــوع فـــي نفـــوس أبنائنـــا 
ومجتمعيـــة  إنســـانية  قيمـــة  باعتبـــاره 
أصيلـــة حثنـــا عليهـــا الديـــن اإلســـالمي 
شـــعب  فـــي  متجـــذرة  شـــك  ال  وهـــي 

البحرين منذ القدم. 
تتمتـــع  البحريـــن  مملكـــة  إن  وقـــال 
األهلـــي  للعمـــل  متكاملـــة  بمنظومـــة 
تشـــمل  والتـــي  المحتـــرف،  التطوعـــي 
األطر القانونية والتشـــريعية واإلدارية 
للمنظمات األهلية وتعمل على حمايتها 
وتســـهيل عملها ومنجزاتها في مختلف 
مؤكـــدًا  التنمـــوي،  العمـــل  مجـــاالت 
تنامـــي قطـــاع العمل األهلي فـــي العهد 
اإلصالحي لجاللة الملك، حتى بلغ عدد 
منظمات المجتمـــع المدني اليوم )632( 
منظمة أهلية تشرف عليها الوزارة، مما 
يعكس نشاط العمل التطوعي والحراك 
األهلي المجتمعي، وريادة البحرين في 
دعم العمل التطوعي وتيسير إجراءاته 
بمـــا يضمـــن تحقيـــق أهدافه اإلنســـانية 

والخيرية واالجتماعية. 

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  وأضـــاف 
االجتماعية أن انتشـــار ثقافة ممارســـة 
يعـــد  المجتمـــع  فـــي  التطوعـــي  العمـــل 
أحـــد عناصـــر التنميـــة االجتماعية التي 
بأهميـــة  األفـــراد  وعـــي  مـــدى  تعكـــس 
هـــذا العمـــل وانعكاســـاته علـــى االفـــراد 
والمجتمعات، وتحقيق مبادئ الشـــراكة 

المســـتدامة،  والتنميـــة  المجتمعيـــة 
موضحـــًا أن البحرين ممثلـــة في وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة تحـــرص 
دائمـــا علـــى تمكيـــن العمـــل التطوعـــي 
بمختلـــف صوره، ســـواء باعتماد برامج 
متعـــددة للدعم المـــادي والمالي والفني 
واالستشـــاري للمنظمات األهلية والذي 
يتمثـــل في برامـــج التقييم المؤسســـي 
لألداء والمنح المالية وبرامج التدريب 
والتأهيل المســـتمرة، او من خالل دعم 
ومساندة المبادرات النوعية التطوعية 
ألفـــراد المجتمـــع ســـواء بالتنســـيق مع 
منظمات المجتمع المدني او بالمشاركة 
مع الجهات ذات العالقة لخدمة مختلف 
فئـــات المجتمـــع فـــي شـــتى المجاالت، 
الســـيما وأن هـــذه المبـــادرات تعبـــر عن 
مدى المســـؤولية تجاه المجتمع، وتعزز 

االنتماء الوطني واإلنساني.
وتشارك مملكة البحرين دول العالم في 
اليـــوم الخامـــس من ديســـمبر االحتفال 
باليـــوم الدولـــي للمتطوعيـــن مـــن أجل 
التنمية االقتصاديـــة واالجتماعية. هذا 
اليوم الذي أقرته الجمعية العامة لألمم 
المتحـــدة منذ العـــام 1985، بهدف ابراز 
أهميـــة العمل التطوعي ومدى إســـهامه 
في مختلف مجاالت التنمية، وتســـليط 
التطوعيـــة  الكـــوادر  علـــى  الضـــوء 
وتكريمهـــم وإبـــراز مســـاهماتهم الجلية 
وتكريم منظمات المجتمع المدني على 
مختلف المستويات المحلية والوطنية 
والدوليـــة، إلـــى جانب نشـــر الوعي بين 
أفـــراد المجتمـــع وخاصـــة الفئة الشـــابة 
منهـــم بأهميـــة المســـاهمة فـــي الخدمة 

التطوعية المجتمعية.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جميل حميدان

المنامة - وزارة األشغال

صرح الوكيل المســـاعد لمشـــاريع 
البنـــاء والصيانة بوزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني الشيخ مشعل بن محمد 
بصـــدد  الـــوزارة  بـــأن  خليفـــة  آل 
صيانة )9( مدارس حكومية ذات 
أولوية فـــي المحافظة الجنوبية، 
للعـــام  برنامجهـــا  ضمـــن  وذلـــك 
40 مدرســـة فـــي  2021 لصيانـــة 
جميـــع محافظات المملكة، ووفق 
الخطـــة المتفـــق عليها مـــع وزارة 

التربية والتعليم. 
وأكـــد بـــأن تنفيذ أعمـــال الصيانة 
لهـــذه المـــدارس، يهـــدف للحفاظ 
المبانـــي  هيـــكل  ســـالمة  علـــى 
البيئـــة  وتحســـين  اإلنشـــائي 
وإطالـــة عمرهـــا  فيهـــا  الداخليـــة 
االفتراضـــي وضمـــان اســـتدامتها 
مـــن  وكفاءتهـــا  قيمتهـــا  ورفـــع 
الناحية التشغيلية واالقتصادية، 
بما يدعـــم االحتياجات التعليمية 
المرافـــق  علـــى  الحفـــاظ  مـــع 
ومحتوياتها وسالمة مستخدمي 
المباني، وذلك إيمانًا منها بدورها 
التعليمـــي  القطـــاع  دعـــم  فـــي 
الحكومـــة  نهـــج  علـــى  وتأكيـــدًا 
التنميـــة  أهـــداف  يخـــدم  والـــذي 

المستدامة. 
وأشار الوكيل المســـاعد لمشاريع 
البنـــاء والصيانـــة إلـــى أن الوزارة 

قد بدأت العمل بتاريخ 01 يونيو 
2021م بأعمـــال صيانـــة عـــدد )2( 
مـــن هـــذه المـــدارس وتتمثل في 
كل من مدرســـة عسكر االبتدائية 
اإلعدادية للبنين ومدرســـة أحمد 
اإلعداديـــة  االبتدائيـــة  الفاتـــح 
 18 بتاريـــخ  وبـــدأت  للبنيـــن، 
صيانـــة  أعمـــال  2021م  يوليـــو 
عـــدد )2( مـــدارس وتتمثـــل فـــي 
مدينـــة عيســـى الثانويـــة للبنـــات 
االبتدائيـــة  الخنســـاء  ومدرســـة 
للبنات وبتاريخ 25 يوليو 2021م 
أعمـــال صيانـــة عـــدد )2( مدارس 
صـــالح  مدرســـة  فـــي  وتتمثـــل 
الديـــن األيوبـــي االبتدائية للبنين 
ومدرسة الرفاع الشرقي الثانوية 
للبنيـــن، وباإلضافـــة إلى عـــدد )1( 
مدرسة بتاريخ 6 سبتمبر 2021م 
وهي  مدرســـة الـــزالق االبتدائية 
اإلعداديـــة للبنيـــن. وكذلـــك عدد 
المحافظـــة  فـــي  مـــدارس   )2(
الجنوبيـــة قـــد تـــم طرحهمـــا مـــن 
وتقييـــم  عامـــة  مناقصـــة  خـــالل 
انتظـــار  وفـــي  لهمـــا،  العطـــاءات 
موافقـــة وزارة الماليـــة االقتصاد 
إجـــراءات  الســـتكمال  الوطنـــي 
الترســـية وهمـــا مدرســـة فاطمـــة 
بنت الخطـــاب االبتدائيـــة للبنات 
االبتدائيـــة  المســـتقبل  ومدرســـة 

للبنات.

“األشغال”: صيانة 9 مدارس 
حكومية في “الجنوبية”

bahrain.bh إطالق خدمة كفالة األرامل واأليتام عبر
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أعلنـــت 
اإلنسانية وبالتعاون مع هيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية عن توفير خدمة 
البوابـــة  عبـــر  واأليتـــام  األرامـــل  كفالـــة 
تتيـــح  والتـــي   ،bahrain.bh الوطنيـــة 
لألســـر إمكانيـــة تقديـــم طلـــب الحصول 
للمؤسســـة  واالنضمـــام  الكفالـــة  علـــى 

واالستعالم عن حالة الطلبات المقدمة.
وأكـــد األميـــن العـــام للمؤسســـة الملكيـــة 
الدكتـــور  ســـعادة  اإلنســـانية  لألعمـــال 
مصطفى الســـيد أنـــه تنفيـــذًا لتوجيهات 
عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، الرئيـــس الفخري 
للمؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية، 
وبنـــاًء علـــى متابعة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفـــة ممثل جاللـــة الملك 
الشـــباب  وشـــئون  اإلنســـانية  لألعمـــال 

للمؤسســـة  الرقمـــي  التحـــول  بأهميـــة 
فـــي معامالتهـــا بما يســـاهم في تســـهيل 
اإلجـــراءات وتســـريع تقديـــم الخدمـــات 
للمســـتفيدين مـــن عملها، فإن المؤسســـة 
قامـــت  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية لتوفير خدمة طلبات األســـر 
الجديـــدة عبـــر موقـــع البوابـــة الوطنيـــة، 
وبمـــا يتوافـــق مع رؤى وتطلعـــات جاللة 
الملـــك واتخاذ الخطـــوات المهمة لتنفيذ 
العمـــل  لمواصلـــة  جاللتـــه  توجيهـــات 
الرعايـــة  وتقديـــم  بإبـــداع  اإلنســـاني 
واألرامـــل  لأليتـــام  والشـــاملة  المتميـــزة 
وجميـــع الفئات المســـتحقة فـــي مملكتنا 

الغالية بكل يسر وسهولة.
هـــذا ويتزامـــن توفيـــر هـــذه الخدمـــات 
اإللكترونية مع ذكرى مرور عشرين عاما 

على تأسيس المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية وقد رفـــع  الرئيـــس التنفيذي 
لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
محمد القائد بهذه المناســـبة أسمي آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلى مقـــام صاحب 
الجاللة الملك  الرئيس الفخري للمؤسسة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية وإلى ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب رئيس مجلس أمناء المؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشيخ 
، ولجميـــع  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ناصـــر 

منتســـبي الهيئة بمناســـبة مـــرور الذكرى 
العشـــرين، مؤكدا بأن اهتمام المؤسســـة 
وتعاونهـــا مـــع الهيئـــة مـــن أجـــل توفيـــر 
هـــذه الخدمـــة اإللكترونية، يؤكـــد الدور 
اإلنســـاني الرائد الذي تقـــوم به من أجل 
رعايـــة األرامـــل واأليتـــام والمحتاجيـــن 
وتســـخير مختلـــف الجهـــود والتقنيـــات 

الحديثـــة لتوفيـــر الخدمات التي تيســـر 
علـــى هـــذه الفئات فـــي المجتمـــع وتتيح 
لهـــم ســـرعة وســـهولة حصولهـــم عليهـــا 
بمـــا يحفـــظ وقتهـــم وجهدهـــم. مضيفا: 
بـــأن الهيئة ســـتبذل أقصى مـــا لديها من 
إمكانيات تقنية وفنيه من أجل تحسين 
مختلف الخدمات واألنظمة التي تقدمها 

المؤسسة لعمالئها.
وأكـــد القائـــد أن خدمـــة كفالـــة األرامـــل 
واأليتـــام تضـــاف إلـــى قائمـــة الخدمـــات 
اإللكترونيـــة واألنظمـــة المطـــورة والتي 
وفرتها الهيئة لمساندة الجهود اإلنسانية 
التي تبذلها المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
المشـــاريع  هـــذه  أبـــرز  ومـــن  اإلنســـانية، 
دراســـة إعادة هندسة إجراءات خدمات 
الداخلـــي  النظـــام  وتطويـــر  المؤسســـة 
لكفالـــة األرامل واأليام، وتســـهيل عملية 
انتقال المؤسسة إلى الحوسبة السحابية 
مـــع توفير الدعـــم الالزم، وإتمـــام عملية 
الربط اإللكتروني مـــع األنظمة الحكومة 
جانـــب  إلـــى  الشـــروط،  مـــن  لالســـتفاء 
تطويـــر خدمـــة التســـجيل لطلـــب الدعم 
للفئـــات المســـتحقة مـــن المتضررين من 

آثار فيروس كورونا.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

منصة لتقديم 
الطلبات واالنضمام 

لـ “المؤسسة 
الملكية”

الفضالة: نجحنا باستخدام “الالفندر الفرنسي” في التخضير والتجميل
تنفيذ المشاريع الزراعية التجميلية بمختلف مناطق “الشمالية”

أكـــدت مدير عام بلدية المنطقة الشـــمالية 
بلديـــة  إن  الفضالـــة  لميـــاء  المهندســـة 
المنطقة الشـــمالية قامت بإنتاج ألول مرة 
نبتة الالفندر الفرنســـي من خالل مشـــتلها 
وذلـــك مـــن اجـــل تزويـــد حاجـــات البلدية 
فـــي مشـــاريع التخضيـــر والتجميـــل فـــي 
إطـــار الخطة الوطنيـــة للتشـــجير للمملكة 

البحرين.
وقالـــت علـــى ان بلدية المنطقة الشـــمالية 
مـــا  كل  عـــن  البحـــث  إلـــى  دائمـــًا  تســـعى 
هـــو جديـــد ومبتكـــر فـــي زراعـــة الزهـــور 
الموســـمية، ونجـــاح إنتـــاج نبتـــة الالفندر 
الفرنســـي يحفزنا إلى اإلكثـــار من عمليات 

اإلنتاج.
وأشـــارت الـــى توجيهـــات وزيـــر األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 

عصـــام خلـــف فـــي زيـــادة إنتـــاج الزهـــور 
البلديـــة  مشـــاتل  خـــالل  مـــن  والشـــتالت 
الـــوزارة  وكيـــل  مـــن  مســـتمرة  ومتابعـــة 
لشـــؤون البلديات المهندس الشيخ محمد 
بـــن احمـــد آل خليفة فـــي توســـيع وزيادة 

المساحات التجميلية والخضراء.
فـــي  شـــتلة   60 زراعـــة  تمـــت  وأضافـــت 
مبنـــى البلدية بمدينة حمـــد كمرحلة أولى 
مـــن أول إنتـــاج إلى مشـــتل البلديـــة لنبت 
الالفندر الفرنســـي والتي ســـيتم التوســـع 
بزراعتهـــا فـــي الشـــوارع والميادين العامة 
بغرض تجميلهـــا وإضافة العنصر الجمالي 

و الطبيعي للبيئة.
بزراعـــة  بـــدأت  البلديـــة  بـــأن  وأوضحـــت 
شـــتالت الالفندر فـــي الحاضنـــة الزراعية 
لقســـم المنتزهات والحدائق كمرحلة أولى 

منـــذ شـــهر ســـبتمبر وقد تمـــت متابعة نمو 
النباتـــات وجـــودة نموهـــا وصـــوال لمرحلة 

الزراعة النهائية.
وأشـــارت إلـــى أن خطـــة البلديـــة للمرحلة 
هـــي  أشـــهر   6 تســـتغرق  والتـــي  الثانيـــة 
عملية إكثارها وإنتاجها على نطاق أوســـع 

واســـتخدامها في المشـــاريع الجديدة في 
نطاق المحافظة الشمالية .

متابعـــة  تعتـــزم   البلديـــة   أن  وأكـــدت 
النباتـــات والعمـــل علـــى إكثارهـــا كمرحلـــة 
ثانيـــة باإلضافة إلنتـــاج مجموعة متنوعة 
مـــن النباتات وحيـــث ان من ضمن خطتها 
إدخـــال نباتـــات جديدة و زهور و أشـــجار 
فـــي مشـــاريع تجميـــل  جديـــدة متنوعـــة 

الشوارع العامة .
الشـــمالية  البلديـــة  أن  الفضالـــة  وأردفـــت 
ماضيـــة فـــي تنفيـــذ المشـــاريع الزراعيـــة 
التجميليـــة في مختلـــف مناطق محافظة 
الحضريـــة  للتنميـــة  تعزيـــزا  الشـــمالية 
المســـتدامة التي تهدف الى ابراز العناصر 
الجماليـــة فـــي المنطقـــة عن طريـــق زيادة 

الرقعة الخضراء والتجميل.

بلدية المنطقة الشمالية

لمياء الفضالة

ـــل” متنـــزه األميـــر خليفـــة.. “معطَّ
المرباطي يحذر من ضياع “الماليين” وفشل تجربة االستثمار

حذر رئيس مجلـــس بلدي المحرق غازي 
المرباطـــي مـــن إهـــدار فـــرص اســـتثمار 
متنزه األمير خليفة بن سلمان الذي كلف 
إنشـــاءه أكثر من 5 مالييـــن دينار، وذلك 
لبقـــاء المتنـــزه مغلقًا في وجـــه الجمهور 
بعـــد عهـــد إدارته إلـــى أحد المســـتثمرين 

منذ نحو عامين.
وفي هذا السياق تقدم المرباطي بسؤال 
إلـــى مديـــر عـــام البلديـــة حـــول أســـباب 
إغـــالق المتنـــزه، ونتائج متابعـــة البلدية 

لتنفيذ بنود العقد مع المستثمر.
وقـــال المرباطـــي إن المجلس وفي إطار 
دعمه لخطط خفض التكاليف التشغيلية 
للمتنـــزه وتطويـــر خدماتـــه بما يتناســـب 
مـــع حاجـــات المجتمـــع، عبر عـــن تأييده 
لعهد استثمار وتشغيل المتنزه على أحد 

المستثمرين البحرينيين، إال أنه منذ ذلك 
الحين مـــازال المتنزه مغلقـــًا رغم انتهاء 
فتـــرة اإلغـــالق بســـبب الجائحـــة وفتـــح 

المرافق العامة أمام الجمهور.
وأشار إلى أن دعم المجلس لهذا التوجه 
جـــاء بهدف تفعيـــل مفهوم الشـــراكة مع 
القطاع الخـــاص، والحفاظ على ديمومة 

المتنـــزه وتطويـــر مرافقـــه، إال أن الواقع 
يشـــير إلى وجود أعمال بنية تحتية في 
المتنـــزه، ممـــا يعد مؤشـــرًا علـــى احتمال 
تأخـــر فتـــح المتنـــزه وربمـــا تعثـــر تجربة 
استثماره، وبالتالي تكرار تجربة المعاناة 

مع حديقة المحرق الكبرى.
وقـــال إن المتنـــزه يعد أحد أبـــرز المعالم 

محافظـــة  فـــي  الترفيهيـــة  والمرافـــق 
المحـــرق والبحريـــن، والتـــي بلغـــت كلفة 
إنشـــائه أكثر من 5 مالييـــن دينار، وبقاء 
هـــذا المرفـــق مغلقـــًا ال ينســـجم وخطـــط 
التعافي االقتصادي واالهتمام بالمشاريع 
ذات الجذب الســـياحي وتوفر الخدمات 

الترفيهية.
يشـــار إلـــى أن متنـــزه األميـــر خليفـــة بن 
سلمان تم افتتاحه في العام 2011، ويقع 
على مســـاحة 78 ألف متـــر مربع، ويتميز 
بإطاللته البحرية المميزة، ويحتوي على 
بحيرة اصطناعية كبيرة، وعدد 4 نوافير 
مائية وصالـــة ألعاب مغلقـــة، إضافة إلى 
أللعـــاب  وســـاحات  عائليـــة  اســـتراحات 
ومقاعـــد  تجاريـــة  محـــالت  األطفـــال، 
مظللة، ومسجد ومرافق عامة، باإلضافة 
إلـــى أماكن مخصصة لممارســـة الرياضة 

واألنشطة المختلفة.

سيدعلي المحافظة

محمد القائد مصطفى السيد
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“الفضاء” تحاضر عن االستشعار عن بعد والذكاء االصطناعي
توسيع التعاون بين المختصين وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة

مشـــاركة من الهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء 
في فعاليات اليوم العالمي ألنظمة المعلومات 
الجغرافيـــة، قدمت الهيئة محاضـــرة بعنوان 
“اســـتخدامات االستشـــعار عن بعـــد والذكاء 
االصطناعي” وذلك تلبية منها لدعوة الوكيل 
الحصري لمنتجات ESRI في مملكة البحرين 
والمتخصصـــة بنظم المعلومـــات الجغرافية. 
مثـــل الهيئة في تقديـــم المحاضـــرة إبراهيم 
البورشـــيد من فريق مختبـــر تحليل البيانات 
والصـــور الفضائية، وقد حضرها ما يزيد عن 
ثمانيـــن مـــن المتخصصيـــن والمهتميـــن مـــن 
مختلـــف الجهات التي لهـــا عالقة بعلوم نظم 

المعلومات الجغرافية.
تناولـــت المحاضرة نبذة عن أهم الدراســـات 
تحليـــل  مختبـــر  يقدمهـــا  التـــي  والخدمـــات 
البيانـــات والصـــور الفضائيـــة. كمـــا تطرقـــت 
إلـــى عـــدد مـــن المفاهيـــم الرئيســـة المتصلـــة 
بالطرق الحديثة في إنتاج الخرائط المكانية 
باســـتخدام أنـــواع مختلفة مـــن التصنيفات. 
كمـــا أوضحت أهـــم المعلومات المســـتخلصة 
من الصـــور الفضائية والتي يمكن من خاللها 
ودقيقـــة  وحديثـــة  آنيـــة  معلومـــات  توفيـــر 
بنـــاء  المســـتقبلية  الســـيناريوهات  ووضـــع 
علـــى النمـــو الديناميكي لطبقة اســـتخدامات 
األراضـــي بمـــا يمكن صنـــاع القـــرار من وضع 
اإلجراءات المنظمة والوقائية حســـب أفضل 
الممارســـات فـــي ذات المجـــال. كمـــا تطرقت 
إلـــى أبـــرز التطبيقات المســـتفادة من تقنيات 

االستشعار عن بعد في سبيل توفير خدمات 
تلبي احتياجات الجهات الحكومية في ذات 
المجال، ومنها مراقبة جودة الهواء، ودراسة 
األراضـــي  تشـــوهات  عـــن  البحـــار والكشـــف 

باالعتماد على صور الرادار الحديثة.
وحـــول مشـــاركته فـــي هـــذه الفعاليـــة، قـــال 
إبراهيـــم البورشـــيد: “مشـــاركتي فـــي تمثيل 
الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بهذه المناســـبة 
العالميـــة تعكـــس حـــرص اإلدارة التنفيذيـــة 
علـــى إبراز دور الهيئة ومنتســـبيها في خدمة 
المجتمـــع والســـعي للتعريـــف بأهميـــة علـــوم 
الفضـــاء وتطبيقاتهـــا العديـــدة ودورهـــا فـــي 
أنهـــا  كمـــا  واالقتصاديـــة،  البشـــرية  التنميـــة 
تفتـــح المجال للوقوف علـــى أهم االتجاهات 
الحديثة في تطبيقات علوم الفضاء، وإتاحة 
فـــرص لتبـــادل المعرفة بيـــن المختصين في 

ذات المجـــال، وفتـــح آفـــاق للتعـــاون بينهـــم 
مشـــتركة؛  مشـــاريع  إقامـــة  فـــرص  وبحـــث 
المســـتوى  علـــى  النتائـــج  أفضـــل  لتحقيـــق 
الوطنـــي لخدمة مملكـــة البحرين، األمر الذي 
بالشـــك ســـوف ينعكـــس إيجابًا فـــي تحقيق 

الكثير من اإلنجازات”.
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 
محمـــد العســـيري: “مـــا تشـــهده الهيئـــة فـــي 
اآلونـــة األخيرة من اهتمـــام متزايد وتواصل 
وخاصـــة  حكوميـــة  جهـــات  مـــن  مباشـــر 
ودعوات للمشـــاركة في الفعاليات والندوات 
والمؤتمـــرات وورش العمـــل كل ذلـــك يعكس 
نجـــاح الجهـــود التـــي بذلـــت للتعريـــف بـــدور 
الهيئة وما تقدمه من خدمات وبأهمية علوم 
الفضـــاء ودورها المحوري في خدمة التنمية 
الشـــاملة والمســـتدامة”، مؤكـــدا: “أن الهيئـــة 
بـــدأت في أخـــذ دورها الصحيح فـــي العديد 
مـــن المشـــاريع الوطنيـــة وهـــي مســـتمرة في 
تنفيـــذ خطتها اإلســـتراتيجية لتحقيق كامل 

أهدافها”.
واختتـــم العســـيري تصريحه بتقديم شـــكره 
العالميـــة  الفعاليـــة  هـــذه  علـــى  للقائميـــن 
لجهودهـــم فـــي تنظيمهـــا بشـــكل احترافـــي، 
متمنيـــا لهـــم التوفيـــق والنجـــاح، كمـــا أثنـــى 
على جهود البورشـــيد فـــي تقديم المحاضرة 
وتمثيل الهيئة، مؤكدًا ما يوليه مجلس إدارة 
الهيئـــة مـــن اهتمـــام برفـــع المســـتوى العلمي 

والمعرفي لكافة منتسبي الهيئة.

تـــرأس وزيـــر اإلعـــالم رئيـــس مجلس 
للتنميـــة  البحريـــن  معهـــد  أمنـــاء 
السياســـية علي  الرميحـــي االجتماع 
االعتيـــادي للمجلس بحضـــور أعضاء 
التنفيـــذي  والمديـــر  األمنـــاء  مجلـــس 

للمعهد.
رئيـــس  رفـــع  االجتمـــاع؛  بدايـــة  فـــي 
مجلس األمناء باســـمه واســـم أعضاء 
المجلـــس واإلدارة التنفيذيـــة أســـمى 
آيـــات التهاني والتبريـــكات إلى قرينة 
عاهل البـــالد رئيســـة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
خليفـــة؛  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
المـــرأة  بيـــوم  االحتفـــال  بمناســـبة 
البحرينيـــة، مؤكديـــن أن مـــا وصلـــت 
إليـــه المرأة البحرينية مـــن مكانة كان 
بفضـــل الرعايـــة والتوجيـــه مـــن لـــدن 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وما تتخذه 
الحكومة الموقرة، برئاســـة ولي العهد 

صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، مـــن إجـــراءات وخطوات 
عملية في مجال تقدم المرأة بمختلف 

المجاالت.
بعـــد ذلـــك انتقل المجلس الســـتعرض 
برامـــج  مـــن  تنفيـــذه  تـــم  مـــا  أهـــم 
وفعاليـــات خـــالل العـــام الجـــاري، كما 
تابـــع الخطـــط والبرامـــج الموضوعـــة 
علـــى جـــدول التنفيـــذ فـــي المرحلـــة 
المقبلـــة، والتي تهدف إلى المســـاهمة 
فـــي تنميـــة الوعـــي السياســـي لكافـــة 
الفئـــات المســـتهدفة مـــن المواطنيـــن 
وفق أحـــكام الدســـتور وميثاق العمل 
للعمـــل  الدعـــم  وتقديـــم  الوطنـــي، 
البرلمانـــي والبلدي فـــي المملكة، وبما 
يتوافـــق مع أهداف المعهد حســـب ما 

جاء في مرسوم إنشائه.
كما اســـتعرض المجلس نتائج الزيارة 
التي قام بها وفد المعهد إلى جمهورية 

مصـــر العربية الشـــقيقة مؤخرًا، حيث 
أشـــاد بمـــا حققتـــه الزيـــارة مـــن نتائج 
بالتوقيـــع على مجموعـــة من اتفاقات 
المؤسســـات  مـــن  عـــدد  مـــع  التعـــاون 
الشـــراكة  أهميـــة  مؤكـــدًا  المصريـــة، 

العربيـــة  المؤسســـات  مـــع  والتعـــاون 
والدولية وبما يحقق أهداف المعهد.

وشدد مجلس األمناء خالل االجتماع 
على أهمية تكثيـــف جهود المعهد من 
خـــالل البرامـــج والفعاليـــات النوعيـــة 

الخاصـــة بالعمليـــة االنتخابيـــة خـــالل 
العـــام المقبـــل، والذي سيشـــهد إجراء 
االنتخابـــات  مـــن  السادســـة  الـــدورة 
النيابيـــة والبلديـــة، والعمـــل على رفع 
لكافـــة  االنتخابـــي  الوعـــي  مســـتوى 

والحـــث  البحرينـــي  المجتمـــع  فئـــات 
علـــى المشـــاركة الفعالـــة فـــي العملية 
االنتخابيـــة، ترشـــيحًا وانتخابًا، ضمن 
المنظمـــة  والقوانيـــن  التشـــريعات 
للعملية االنتخابية، وبما يحقق أهدف 
التـــي  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 

أطلقها جاللة الملك.
واختتم االجتماع بالتأكيد على الدور 
الحيوي والمهـــم الذي يقوم به المعهد 
في رفـــع الوعي السياســـي والتعريف 
بالمســـيرة التنموية الشـــاملة، وتعزيز 
والمواطنـــة  واالنتمـــاء  الـــوالء  قيـــم 
لجميـــع فئـــات المجتمع، مشـــددًا على 
ما حققه المعهد من نجاحات ساهمت 
الكـــوادر  مـــن  العديـــد  تأهيـــل  فـــي 
إلـــى جانـــب  والبرلمانيـــة،  السياســـية 
تأهيـــل  بمجـــاالت  الخاصـــة  العنايـــة 
المرأة والشباب سياسًيا، مؤكدا أهمية 
تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات 
الوطنيـــة، وبمـــا يحقق أهداف إنشـــاء 

المعهد.

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

“أمناء التنمية السياسية” يستعرض خططه للعام الجاري
تكثيف البرامج والفعاليات الخاصة بالعملية االنتخابية

تســـتضيف مملكـــة البحريـــن للمـــرة األولـــى فـــي 
المنطقـــة الُملتقـــى العالمـــي لمراكـــز الفكـــر للعـــام 
2021م، الـــذي ُينظمـــه مركـــز البحرين للدراســـات 
“دراســـات”،  والطاقـــة  والدوليـــة  اإلســـتراتيجية 
بالتعـــاون مـــع برنامـــج مراكـــز الفكـــر والُمجتمـــع 
المدنـــي في معهد الودر التابع لجامعة بنســـلفانيا 
األمريكيـــة، من 5 – 7 ديســـمبر 2021م في فندق 

سوفيتيل الزالق.
وبهذه الُمناسبة، صرح رئيس مجلس أمناء مركز 
“دراســـات” الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمـــد آل خليفة: 
“إن الُملتقـــى العالمـــي لمراكـــز الفكر ُيتيـــح إمكان 
التواصـــل واالطـــالع علـــى آخر الُمســـتجدات في 
أعمال المراكز على الُمستوى العالمي، حيث ُيمثل 
تجمًعا شـــاماًل لتبـــادل األفـــكار والـــرؤى البحثية، 
لتكون مملكـــة البحرين ُمنطلًقا ألهم الُمشـــاورات 
وأوجه التبادل الفكري بعد تحدي جائحة كورونا، 
وتبعاتها الُمباشـــرة وغير الُمباشـــرة، وآثارها على 

الصراعات والُمشكالت القائمة قبلها”. 
شـــتى  فـــي  ثريـــٍة  نقاشـــاٍت  “نترقـــب  وأضـــاف: 
فـــي  الواقعيـــة  البحثيـــة وتطبيقاتهـــا  المجـــاالت 
خدمـــة السياســـة العامة وصنـــاع القـــرار، بصورٍة 
تســـتهدي بتطلعات عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وتواكب رؤى 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة؛ إلبراز 
المكانـــِة الفكريِة المرموقِة لمملكـــة البحرين على 
الســـاحة الدولية، خصوصا بعد النجاح المشـــهود 
لسياســـات المملكـــة وإجراءاتهـــا فـــي محاصـــرة 
الجائحة، بالتزامن مع تمكين اســـتمرارية األعمال 

والحد من األضرار االقتصادية قدر اإلمكان”.
ويناقـــش الُملتقـــى الـــذي ســـيجمع أكثـــر مـــن 40 
مركـــًزا فكرًيـــا، ويشـــهد ُمشـــاركات مـــن أكثـــر من 
المجـــاالت  شـــتى  فـــي  وخبيـــر  مســـؤول   200
البحثيـــة فـــي خمس جلســـات على مـــدى يومين 
موضوعاٍت تتعلق بقضايا السياسات والتحديات 
اإلســـتراتيجية، والتغيـــرات الناجمـــة عـــن تحدي 
جائحـــة كورونـــا مـــن حيـــث المنافـــع والمخاطـــر، 
وإمكانـــات وقـــوة الشـــراكات فـــي عالـــم مـــا بعـــد 
الجائحـــة، وترســـيخ مكانـــة المـــرأة فـــي مجالـــي 
مراكز الفكر والمشـــورات السياسية، وبناء جسور 

أفضل مع صانعي السياسات وعموم  الُمجتمع.
ويشـــار إلى أن مركز “دراســـات” قد حقـــق نجاًحا 
ملحوًظا على قائمة المؤشـــر العالمي لمراكز الفكر 
خـــالل الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، عندمـــا تقدم 
بترتيبـــه مـــن المركـــز 42 فـــي العـــام 2018م إلـــى 
الُمســـتوى 23 فـــي العـــام 2020م، علـــى ُمســـتوى 

منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، ومن 
المركـــز 11 إلـــى 7 علـــى ُمســـتوى دول مجلـــس 
التعـــاون لدول الخليج العربية في الفترة الزمنيِة 

ذاتها.
يشار إلى أن الُملتقى العالمي لمراكز الفكر سيشهد 
ُمشـــاركة ُنخبـــٍة مـــن قـــادة وخبـــراء بعـــض أبـــرز 
مراكـــز الفكـــر العالميـــة، لتعكس هذه االســـتضافة 
حـــرص مركـــز “دراســـات” علـــى تعزيـــز حضـــوره 
كمنصـــٍة فكريـــٍة ُمتقدمٍة في مواجهـــة التحديات 
لمملكـــة  اإليجابيـــة  الصـــورة  ونقـــل  الُمختلفـــة، 
البحريـــن وجهودها الُمخلصة فـــي مجال التنمية 
وتعزيز القيم اإلنسانية، وضرورة تبادل الخبرات 
بين مراكز الدراســـات والبحوث لبنـــاء عالقٍة من 
التعـــاون اإليجابي بين نتائـــج ومخرجات أعمالها 
وأنشـــطتها ومتطلبات الواقـــع وتحدياته بصورٍة 
دينامكيـــٍة بعيدٍة عن الجمـــود والتقليدية، ويعقد 

مـــن  بدعـــٍم  الُملتقـــى  هـــذا 
مجلس التنميـــة االقتصادية، 
“تمكيـــن”،  العمـــل  وصنـــدوق 
الخليـــج،  طيـــران  وشـــركة 
للبحـــوث  ترينـــدز  ومركـــز 

واالستشارات في أبوظبي.

المنامة - “دراسات”

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

ملتقى مراكز الفكر ينطلق اليوم بمشاركة 200 من الخبراء
تجمع شامل لتبادل األفكار والرؤى البحثية
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الصالـــح  فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  ثمنـــت 
بهـــا  تحظـــى  التـــي  واالهتمـــام  الرعايـــة 
المنظومـــة الصحيـــة والعامليـــن فيهـــا فـــي 
مملكـــة البحرين مـــن عاهل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة  والحكومـــة 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، مؤكدة 
أن القيادة الرشيدة والحكومة أولت صحة 
المواطن في برامجها الحكومية باعتبارها 
المحرك الرئيس للمسيرة التنموية الشاملة 

بالمملكة.
صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  الصالـــح  وأشـــارت 
عقـــد أمس في فندق الخليـــج على هامش 
القلـــب  طـــب  مؤتمـــر  فعاليـــات  اختتـــام 
الرياضـــي الـــذي عقد تحـــت رعايـــة كريمة 
من ممثـــل جالة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفة بتنظيم مـــن وزارة الصحة 
ومركز الشـــيخ محمد بن خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة للقلـــب وبالتعـــاون مـــع المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة خـــال الفتـــرة 
4-2 ديسمبر، أن احتضان البحرين للمؤتمر 
الذي يعقـــد للمرة األولى في المنطقة يمثل 
داللـــة واضحة علـــى ما يحظى بـــه القطاع 

الصحي بمملكة البحرين من رعاية.
ورفعـــت وزيـــرة الصحـــة اســـمى عبـــارات 
التهاني والتبريكات إلى القيادة والحكومة 
بمناســـبة النجـــاح الباهـــر ألعمـــال المؤتمـــر 
مـــن  بالعديـــد  جلســـاته  تكللـــت  والـــذي 
التوصيـــات الهامـــة، والتـــي جـــاءت لتـــؤام 
تطلعـــات واهتمـــام ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة راعـــي المؤتمـــر بموضوع 
المؤتمـــر، وحـــرص ســـموه المســـتمر علـــى 
التشـــجيع علـــى ممارســـة الرياضـــة، وفـــق 
أسس صحية وآمنة، تضمن تحقيق أقصى 
اســـتفادة ممكنـــة مـــن ممارســـة الرياضـــة، 
والحفـــاظ علـــى صحـــة األفراد فـــي الوقت 

ذاته.

شكر لراعي المؤتمر 

شـــكرها  عـــن  الصحـــة  وزيـــرة  وأعربـــت 
وامتنانهـــا الكبيـــر لتشـــريف وحضور ممثل 
جالـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 

المجلـــس  لرئيـــس  األول  والنائـــب  خليفـــة 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة الفتتـــاح المؤتمر، الـــذي كان مصدر 
فخر واعتزاز وباعث أمل وتشجيع للجميع 
لبـــذل مزيـــد مـــن النجـــاح، موصلة شـــكرها 
وتقديرها لحـــرص اللجنة المنظمة للمؤتمر 
البحرينيـــة  بالكفـــاءات  االســـتعانة  علـــى 
القلـــب  طـــب  مجـــال  فـــي  المتخصصـــة 
الرياضي بهدف الوصول إلى مجموعة من 
النتائج والتوصيـــات التي تهدف إلى الحد 
من وفيات ممارســـي الرياضـــة، والتي كان 
أحد مخرجاتها المؤتمر والحملة التوعوية 
المصاحبـــة لهـــا، والتـــي امتـــد عملهـــا علـــى 
مـــدى عامييـــن منـــذ صـــدور تكليـــف ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة بدراســـة 
أســـباب الوفيـــات أثنـــاء ممارســـة الرياضة 
فـــي المماشـــي والصـــاالت الرياضية، حيث 
واصلـــت جميـــع أنشـــطتها مـــن دون توقف 
حتـــى في الظروف الخاصـــة التي مرت بها 

جميع دول العالم مع الجائحة.

توصيات ونتائج 

وأعلنـــت الوزيـــرة أن المؤتمر خرج بالعديد 
من النتائج والتوصيات ســـيتم العمل على 
البحريـــن  بمملكـــة  الشـــركاء  مـــع  تنفيذهـــا 
والجهـــات ذات العاقة مثل أعضاء اللجنة 
الوطنيـــة لمكافحة األمراض غير الســـارية، 
ومـــن ضمنهـــا وســـائل اإلعـــام، حيـــث إن 
اإلعـــام ُيعتبـــر شـــريكا رئيســـا وفاعـــا في 
واألهـــداف  والتطلعـــات  الـــرؤى  تحقيـــق 
المنشـــودة من تنظيـــم هذا الحـــدث الطبي 
الرياضـــي. كما وفي الختام قدمت الوزيرة 
الشـــكر لـــكل مـــن ســـاهم فـــي إنجـــاح هـــذا 

الحدث المهم. 

أهم محاور الجلسات 

 وبـــدوره اســـتعرض رئيس المؤتمـــر عادل 
القلـــب  كهربـــاء  قســـم  ورئيـــس  خليفـــة، 
بمركز الشـــيخ محمد بن خليفة بن ســـلمان 
أبـــرز  إلـــى  للقلـــب  آل خليفـــة التخصصـــي 
محـــاور جلســـات المؤتمـــر بعـــد أن ناقـــش 
األســـباب المؤدية إلـــى الوفيـــات المفاجئة 
لـــدى الرياضييـــن وســـبل الوقايـــة الممكنـــة 
والتشخيص المبكر ألمراض القلب، مشيرا 

لقـــد ناقـــش المؤتمـــر العديـــد مـــن القضايـــا 
المتعلقة بالطب الرياضي ورّكز على محور 
أســـباب الوفـــاة أثنـــاء ممارســـة الرياضـــة، 
إلـــى جانب أهـــداف اللجنة التـــي اختصت 
بدراسة األسباب إليجاد الحلول للحد منها. 

 الوفاة بسبب الرياضة نادرة 

الدراســـات  خلصـــت  لقـــد  خليفـــة،  وقـــال 
التـــي قمنا بها إلـــى أن حاالت الوفـــاة أثناء 
ممارســـة الرياضة شبه نادرة وغير ظاهرة، 
إذ ال تتجـــاوز حالة واحدة لكل 40 ألف من 
السكان، ولكن على الرغم من ندرتها إال أنها 
تســـتحق االهتمام والمتابعة، فهناك العديد 
من أســـباب الوفاة يمكـــن تجنبها من خال 
إجراء فحوصات بسيطة وليست معقدة. 

وأوضـــح، لقد تركزت بعض أســـباب حاالت 
الوفـــاة أثنـــاء ممارســـة الرياضـــة فـــي عدم 
إجـــراء فحوصـــات قبـــل الخضـــوع لبرامج 
رياضية وأنشـــطة، ولعل أبســـطها ممارســـة 
إهمـــال  يكـــون  وقـــد  الخفيفـــة،  الرياضـــة 
الفـــرد  بهـــا  التـــي يشـــعر  بعـــض األعـــراض 
أثنـــاء ممارســـته الرياضـــة، كشـــعوره بألـــم 
فـــي منطقة الصـــدر أو صعوبة في التنفس 
مؤشـــر خطيـــر يجـــب االلتفـــات لـــه، مؤكدا 
ضـــرورة مواصلـــة نشـــر الوعـــي المجتمعي 
عن الطـــرق الصحيحـــة لممارســـة الرياضة 
والحفـــاظ على صحة القلـــب بين اكبر عدد 

ممكن من المواطنين والمقيمين.

جمع البيانات 

وأشـــار االستشـــاري خليفـــة إلـــى أن العمل 
مـــن  ممكـــن  عـــدد  أكبـــر  جمـــع  علـــى  يتـــم 
البيانـــات والمعلومـــات الصحية للمواطنين 
االســـتبيانات  اســـتخدام  عبـــر  والمقيميـــن 
يتـــم  أن  علـــى  البيانـــات،  تحليـــل  ونظـــم 
توظيـــف مخرجـــات ونتائج تلـــك البيانات 
والمعلومـــات فـــي وضـــع الخطـــط الصحية 
بمملكة البحريـــن فيما يختص بقطاع طب 
القلب الرياضي، باإلضافة إلى تعزيز قاعدة 
معلومات المجلـــس األعلى للصحة ووزارة 
الصحة والمستشفيات والمراكز الحكومية 
والخاصـــة، ونشـــر تلـــك اإلحصائيـــات فـــي 

المحافل الدولية.
ونـــوه الـــى العمـــل علـــى تطويـــر المواضيع 
الطبيـــة التي تم مناقشـــتها خال جلســـات 
المؤتمـــر مـــن خـــال توظيـــف اهم مـــا ورد 

فـــي أوراق العمـــل التـــي تم عرضهـــا خال 
وزارة  ومشـــاركة  الثاثـــة  المؤتمـــر  أيـــام 
الصحـــة والمستشـــفيات والمراكز الصحية 

الحكومية تلك المخرجات.

أجراء فحص

ودعـــا االستشـــاري خليفـــة، أي رياضـــي أو 
ناشـــط رياضـــي عند شـــعوره بأيـــة أعراض 
مرضيـــة حتـــى وإن كانـــت بســـيطة عـــدم 
الطبيـــب  ومراجعـــة  تأجيلهـــا  أو  إهمالهـــا 
المختـــص بالقلب؛ ألنها قد تؤدي إلى نتائج 
كارثيـــة فـــي المســـتقبل ومن بينهـــا الوفاة، 
ومـــن هـــذه األعـــراض الشـــعور بضيـــق في 
التنفس أو خفقان أو شـــبه إغماء أو إغماء، 
حيـــث ينبغي إجراء فحص شـــامل لمعرفة 

سبب األعراض ومعالجتها. 

خلل في كهرباء القلب 

وذكـــر أنـــه قـــد يكـــون مـــن ضمـــن أســـباب 
ممارســـة  أثنـــاء  الوفـــاة  حـــاالت  حـــدوث 
الرياضـــة أيًضا هو وجود خلـــل في كهرباء 
القلب، ألن حاالت الوفيات المفاجئة تكون 
ناتجة عـــن وجود خلل فـــي كهرباء القلب، 
حيث تنقطع الكهرباء عن القلب ومن ثم ال 
يضـــخ القلب الدم للجســـم فتحدث الوفاة، 
موضحـــا، لقـــد ناقـــش المؤتمر باســـتفاضة 
األنواع التي تسبب خلل في كهرباء القلب، 
وتـــم اإلجمـــاع علـــى أن جميـــع الرياضيين 
قبـــل المشـــاركة فـــي ممارســـة أي نـــوع من 
أنواع الرياضات ينبغي أن يخضعوا لحلقة 
مـــن الفحوصـــات الســـريرية والفحوصـــات 

الخاصة بالقلب. 

تخطيط القلب 

وقـــال رئيس المؤتمـــر، إن لتخطيط القلب 
دورا كبيـــرا في تشـــخيص أمـــراض القلب، 
وتفاقـــم  حـــدوث  مـــن  الوقايـــة  وبالتالـــي 
تخطيـــط  يـــزود  حيـــث  القلـــب،  أمـــراض 
القلـــب الطبيـــب المختـــص بإجابـــات تصل 
إلـــى 90 % عـــن الحـــاالت التـــي قـــد تؤدي 
للوفـــاة تشـــخيص قنوات القلـــب الوراثية، 
لـــذا ينبغي إجـــراء فحص تخطيـــط القلب 
لجميـــع الرياضييـــن ألن كلفتـــه منخفضـــة 
وكفاءتـــه عالية ويـــزود الطبيب المختص 
بمعلومـــات مبدئيـــة كافيـــة، مؤكـــدا، وفقـــا 
للمدرســـة اإليطاليـــة التي تجـــري الفحص 

فحـــص  ويكـــون  الرياضييـــن،  لجميـــع 
التاريـــخ  أخـــذ  مـــن  بدايـــًة  الرياضييـــن 
المرضـــي لعائلـــة الرياضـــي، ألن الحـــاالت 
التي لديها تاريخ مرضي في العائلة بموت 
مفاجـــئ أو أن يكـــون الشـــخص الرياضـــي 
مصـــاب بأمراض وراثية هـــو أو أحد أفراد 
عائلته، يحتاج لفحـــص طبي دوري للقلب 
للتأكـــد مـــن عـــدم وجـــود أعـــراض صحية 
مرضية، ويشـــمل التاريخ المرضي العائلي 
والوراثـــي، والفحص الســـريري وتخطيط 
القلب وتلفزيون القلب “الســـونار، مشـــيرا، 
إن فحص الجينات على الرغم من أهميته 
لكـــن ال يـــزال فـــي البدايـــات، وال ُينصـــح 
رئيســـية، حيـــث  بالتركيـــز عليـــه بصـــورة 
توجد هناك فحوصات أهم منه، ويستغرق 
فحـــص الجينات وقت طويـــل وقد يعطي 
معلومـــات غيـــر دقيقـــة، لكـــن فـــي بعـــض 
األمـــراض يكـــون فحـــص الجينـــات مكمل 

للفحوصات األخرى. 

مركز لطب القلب الرياضي 

وأعلن رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، لقد 
دعا الخبراء والمختصون في المؤتمر إلى 
السعي إلنشاء مركز لطب القلب الرياضي 
فـــي مملكـــة البحرين، بحيث يكـــون مركز 
الشـــاملة  الفحوصـــات  يجـــري  تأهيلـــي 
بالمختصيـــن  مـــزود  الرياضييـــن،  لجميـــع 
مـــن األطباء والكـــوادر الصحية واألجهزة 
دور  تقنيـــات  وإدخـــال  الازمـــة،  الطبيـــة 
الـــذكاء الصناعـــي فـــي متابعـــة ومراقبـــة 
نبض القلب، إلى جانب االهتمام بالبحوث 
والدراســـات حـــول طـــب القلـــب الرياضي 
خـــال الفترة المقبلة، لتكـــون هناك قاعدة 

بيانات لاستعانة بها في برامج الوقاية.

أسئلة الصحافة 

وفي رده على أسئلة الباد، أوضح خليفة، 
لقد تمت مناقشـــة العديد من المحاضرات 
التي تناولت األسباب المؤدية الي الوفيات 
المفاجئة عنـــد الرياضييـــن المحترفين او 
الناشـــطين الرياضيين وبينـــت ان اعتال 
القلـــب التضخمـــي هو مـــن أكثر األســـباب 
المؤدية الي هذه الحاالت عند األشـــخاص 

الذيـــن تقـــل اعمارهـــم عـــن 35 ســـنة ومن 
األسباب األخرى خلل في القنوات القلبية 
مثل متازمة كيـــو تي الطويلة والقصيرة 
ومتازمـــة بروغادا باإلضافـــة الي اعتال 
وتشـــوهات  النســـيجي  األيمـــن  البطيـــن 
الشـــرايين التاجيـــة باإلضافة إلى انســـداد 

شرايين القلب.
واشـــار، لقد اســـتعرضت محاضرة مفصلة 
عـــن أمـــراض القلـــب الكهربيـــة والمؤديـــة 
إلـــى الوفـــاة المفاجـــأة وســـبل تشـــخيصها 
وعاجها، كما كانـــت هناك محاضرات عن 
كيفية فحـــص الرياضيين قبل المشـــاركة 
في التمارين الرياضيـــة وأهميتها للوقاية 
مـــن هذه الحاالت. كما تـــم تناول الفحص 
الجينـــي الوراثي لبعض األمراض التي قد 
تسبب الوفيات المفاجأة عند الرياضيين، 
مردفـــا، لقـــد تطـــرق المؤتمـــر إلـــى فوائـــد 
الحجامـــة عنـــد الرياضييـــن والمنشـــطات 
هنـــاك  كانـــت  كمـــا  وأضرارهـــا  الرياضيـــة 
محاضـــرات عـــن ممارســـة الرياضـــة فـــي 
مـــن  الرياضـــة  وفوائـــد  الحـــارة  األجـــواء 

الناحية الصحية والنفسية واالجتماعية.

عالج الرياضين باألمراض المزمنة 

عـــاج  المحاضـــرات  شـــملت  وأوضـــح،   
الرياضييـــن المصابين بالضغط والســـكري، 
والرياضيين المصابين بانســـداد الشرايين 
التاجيـــة وكيفية عاجهم، وهـــل بإمكانهم 
معاودة ممارسة الرياضة مرة أخرى. كذلك 
مواضيع أخـــرى مثل الرياضيين المصابين 
بأمـــراض صمامات القلـــب واعتال عضلة 
والرياضييـــن  عاجهـــم،  وكيفيـــة  القلـــب 
الخلقيـــة  القلـــب  بأمـــراض  المصابيـــن 
وكيفية تشـــخيصهم وعاجهـــم والرجفان 
األذيني عند الرياضيين كالوســـيلة المثلى 
فـــي العـــاج ســـواء عـــن طريـــق العقاقيـــر 
الحـــراري  الكـــي  طريـــق  عـــن  أو  الطبيـــة 
والتبريد، وموضوعات مثل أهمية تمارين 
الكارديـــو واإلحمـــاء، أساســـيات التغذيـــة 
عنـــد الرياضييـــن، فحـــص الرياضيين قبل 
المشاركة في التمارين الرياضية، الرياضة 
المناســـبة لمرضي القلـــب، وبعض النصائح 

لممارسة الرياضة بالشكل الصحيح.

مـركــــز لطــــب القـلــــب الريــاضــــــي بالبحـــريـــــن
وضع برتوكوالت مناسبة للحد من الوفيات

اعتــالل القلب التضخمــي سبب الوفيـات المفاجئـة للرياضيـن
وزيرة الصحة: احتضان البحرين للمؤتمر داللة واضحة على ما يحظى به القطاع الصحي من رعاية
رئيس المؤتمر: حاالت الوفاة أثناء الرياضة ليست ظاهرة وال تتجاوز 1 لكل 40 ألف من السكان

وزيرة الصحة أثناء المؤتمر الصحافي

بدور المالكي من فندق الخليج

أعـــرب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة عـــن عظيـــم الفخـــر والتقديـــر 
لمـــا يلقـــاه القطـــاع الصحـــي فـــي مملكة 
البحرين من اهتمام ورعاية مستمرة من 
لـــدن عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وافتتـــح الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة ورشة العمل التي أقامها المجلس 
مســـتجدات  بشـــأن  للصحـــة  األعلـــى 
الرعايـــة  لتطويـــر  الوطنـــي  البرنامـــج 
الصحيـــة، والتي نظمهـــا المجلس األعلى 
للصحـــة فـــي فنـــدق داون تـــاون روتانـــا 
بحضـــور رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مراكـــز 
والرئيســـين  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
الحكوميـــة  للمستشـــفيات  التنفيذيـــن 
ومراكز الرعاية الصحية األولية واألمين 
العـــام للمجلس األعلى للصحة وعدد من 

منتسبي القطاع الصحي.
وأكد رئيس المجلس األعلى للصحة “إن 
هـــذه الورشـــة تهـــدف إلى الوقـــوف على 
مســـتجدات البرنامـــج الوطنـــي لتطويـــر 
برنامـــج  وتطـــورات  الصحيـــة  الرعايـــة 
النهـــوض  إن  حيـــث  الذاتـــي،  التســـيير 
برنامـــج  وتفعيـــل  الصحيـــة  بالخدمـــات 

الضمـــان الصحـــي الوطنـــي يتطلـــب أن 
ومراكـــز  المستشـــفيات  إدارات  تتمتـــع 
الرعايـــة األولية بالســـلطة التـــي تخولهم 
التخـــاذ قرارات تتســـم بالمرونـــة الكاملة 
لضمـــان  الصحيـــة  المؤسســـات  إلدارة 
اســـتدامة الخدمـــات الصحية وأن تكون 
منظومتهـــا متكاملـــة ذات جـــودة عاليـــة 
ومتاحـــة لمتلقـــي الخدمات بـــكل مرونة 

وسهولة وسرعة”.
وأشـــار الفريق الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفة إلى “إّن هذا العام شهد البداية 
الفعليـــة بتطبيـــق نظـــام التســـيير الذاتي 
لمقدمـــي الخدمات الصحيـــة الحكومية، 
من خـــال صـــدور المراســـيم والقرارات 
المنظمة لهذا المشـــروع وتعيين مجالس 
أمناء المراكز ورئيســـين تنفيذيين وبدء 

العمل في مراجعة الهياكل”.

وأشـــار إلى أّن البرنامج يرتكز على نظام 
معلومات شـــامل ومتكامل يشمل األمور 
والماليـــة  اإلداريـــة  والنظـــم  العاجيـــة 
بحيـــث يكون قـــادرًا على ربط األنشـــطة 
وبمخرجاتهـــا  بالتكاليـــف  العاجيـــة 
العاجية للتمكن مـــن الدخول في عقود 
لتقديـــم الخدمـــة مـــع مشـــتري الخدمـــة 
وهم صندوق الضمان وشـــركات التأمين 
والتقييـــم  الرقابـــة  أجهـــزة  ولتمكيـــن 
)اإلداري - المالـــي - العاجـــي( من إصدار 
تقاريـــر دوريـــة شـــاملة عـــن المؤسســـات 

الصحية في البحرين الخاصة والعامة.
وأضاف:” ال شـــك أّن الصحة األولية هي 
البوابة للخدمات الصحية تقدم خدمات 
المعالجة للمواطنيـــن لألمراض العارضة 
نمـــوذج  إلتبـــاع  بالتوعيـــة  والوقايـــة 
الحيـــاة الصحيـــة، والتطعيـــم والكشـــف 

المبكـــر عن األمـــراض المزمنة، من خال 
المراكز الصحية وعاج الحاالت العاجلة 
عـــاج  مراكـــز  و  البســـيطة  واإلصابـــات 

الحاالت العاجلة”.
ووجـــه الشـــكر الجزيل إلى فريـــق العمل 
القائـــم على التســـيير الذاتـــي، وما بذلوه 
من جهود كبيرة ومستمرة وصوالً لبلوغ 
مرحلـــة التنفيـــذ، كمـــا اســـتعرض معاليه 
أهـــم التحديـــات التـــي تمـــت مواجهتهـــا 
خـــال فتـــرة الجائحـــة مما شـــكل تحديًا 
فـــي العمـــل، معربـــًا عـــن األمـــل بتســـارع 
خطـــوات تنفيذ المشـــروع خـــال الفترة 

المقبلة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  ألقـــت  مـــن جانبهـــا، 
لمراكـــز الرعايـــة الصحية األوليـــة جليلة 
السيد جواد  كلمة أعربت فيها عن عميق 
الشـــكر لرئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 

علـــى تفضلـــه برعاية هذه الورشـــة وإلى 
دعمه المستمر للقطاع الصحي.

التســـيير  مشـــروع  أن  الســـيد  وأكـــدت 
الذاتـــي يأتـــي متوافقًا مـــع برنامج عمل 
الحكومـــة  وتجســـيد األهـــداف المنبثقة 
مـــن الرؤيـــة الوطنيـــة 2030 م وتنفيـــذ 
لمواصلـــة  الراميـــة  الوطنيـــة  المبـــادرات 
الصحيـــة  الخدمـــات  جـــودة  تحســـين 
المقدمة للمواطنين واســـتدامتها بجودة 
عاليـــة وفـــق مبـــادئ العدالـــة التنافســـية 
األساســـي  المرتكـــز  كان  واالســـتدامة 
إلطـــاق برنامـــج )صحتـــي( - البرنامـــج 
الوطني لتطوير الرعاية الصحية بمملكة 

البحرين”.
وشـــهدت الورشـــة عرضـــًا تعريفيـــًا مـــن 
األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى للصحة 
إبراهيـــم النواخـــذة  بشـــأن مســـتجدات 

الوطنـــي  الصحـــي  الضمـــان  برنامـــج 
“صحتـــي”، مبينـــًا مســـتوى التقـــدم الذي 
بلغـــه كافـــة مســـارات المشـــروع الهادف 
إلـــى تعزيز جـــودة واســـتدامة الخدمات 
الصحيـــة. فيما قـــدم عدد من مســـؤولي 
المجلـــس وهـــم  محمـــد شـــعبان عرضـــًا 
بشأن محور التسيير الذاتي فيما قدمت 
وســـن الخزاعي عرضًا بشأن مستجدات 
المحـــور المالـــي وقـــدم الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة عرضًا بشـــأن مستجدات 
محـــور نظم المعلومـــات الصحية وزهرة 
إدارة  مســـتجدات  بشـــأن  عرضـــًا  بـــدر 

التغيير. 
ريـــم  مـــن  بعـــرض  الورشـــة  واختتمـــت 
اهـــم  بشـــأن  الســـلمان  وإيمـــان  الصفـــار 
إنجـــازات مراكز الرعاية الصحية األولية 

والخطوات القادمة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

الوقـوف على أحـدث تطورات برنامج التسييــر الذاتـي
رئيس “األعلى للصحة” يرعى ورشة مستجدات البرنامج الوطني لتطوير الرعاية الصحية
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ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

رفـــع  أمين عـــام المؤسســـة الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان المستشـــار ياســـر 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  شـــاهين 
والتبريـــكات إلى قرينـــة عاهل البالد 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
آل خليفـــة؛  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
البحرينيـــة،  المـــرأة  يـــوم  بمناســـبة 
ســـموها  ورعايـــة  باهتمـــام  مشـــيدا 
للرقـــي بمســـتوى المـــرأة البحرينيـــة 
المجـــاالت  جميـــع  فـــي  وتمكينهـــا 
واألصعدة. جـــاء ذلك خالل تكريمه 
موظفات األمانة العامة بالمؤسســـة؛ 
أداء  فـــي دعـــم  تقديـــرا لجهودهـــن 
المؤسسة في سبيل قيامها بتحقيق 

حيـــث  واختصاصاتهـــا،  أهدافهـــا 
الوطنيـــة،  المناســـبة  بهـــذه  هنأهـــن 
وأعرب عن تقديره واعتزازه بجهود 
المـــرأة البحرينية عمومـــا، وبالكوادر 
بالمؤسســـة  العاملـــة  النســـائية 
خصوصـــا - التي بلغت نســـبتهن 62 
% - وبمـــا يتميـــزن بـــه مـــن جـــدارة 
وكفاءة. وأكد المستشار شاهين بأن 
المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنسان 
تدعـــم كل ما من شـــأنه تعزيز مكانة 
المرأة البحرينية واحترامها وتمتعها 
بجميـــع المزايا والحقوق؛ إيمانا منها 
المجتمـــع  فـــي  المـــرأة  دور  بأهميـــة 
كشـــريك أســـاس في مســـيرة البناء 

والتنمية في المملكة.

62 % نسبة الكوادر النسائية العاملة في “مؤسسة الحقوق”

المنامة-وزارة الداخلية

بـــوزارة  الضبـــاط  نـــادي  اختتـــم 
الداخليـــة، فعالياته التي اســـتمرت 
4 أيـــام ، بمناســـبة االحتفـــاء بيـــوم 
المـــرأة البحرينيـــة ، والتـــي تعكس 
مـــا توليـــه وزارة الداخلية من دعم 
لمســـيرة المرأة البحرينية وعطائها 

في كافة مجاالت العمل الوطني.
وأعربـــت العميـــد منـــى عبدالرحيم 
مديـــر عـــام اإلدارة العامة للشـــرطة 
النســـائية وعضـــو المجلـــس االعلى 
الـــذي  االحتفـــال  خـــالل   ، للمـــرأة 
الشـــيخة  ســـعادة  بحضـــور  عقـــد 
دينا بنت راشـــد آل خليفة مســـاعد 
األميـــن العـــام للمجلـــس، عـــن بالـــغ 
صاحبـــة  إلـــى  وتقديرهـــا  شـــكرها 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة عاهـــل 
البـــالد المفـــدى ، ورئيســـة المجلس 
األعلى للمرأة ، مشـــيدة بدور المرأة 

البحرينية في المجال األمني.
فيما أكـــدت النقيب مريم مصطفى 
بوحمود رئيس فرع البرامج بنادي 

الضباط أن هذا االحتفال، يأتي في 
إطـــار العمل على توفير كافة أوجه 
والثقافيـــة  االجتماعيـــة  الرعايـــة 
ألعضـــاء النـــادي عامـــة وعضواتـــه 

خاصة.
وقد شـــملت الفعاليات، المســـابقات 
وتقديـــم  والثقافيـــة  الرياضيـــة 
المعزوفات الموســـيقية ، باإلضافة 
لالتحـــاد  توعـــوي  معـــرض  إلـــى 
وإدارة  العـــام  لألمـــن  الرياضـــي 
الشئون الصحية واالجتماعية ، كما 
تـــم تكريم عدد من عضوات النادي 

والفائزات في المسابقات.

نادي الضباط يختتم فعالياته بمناسبة االحتفاء بيوم المرأة 
البحرينية بالتأكيد على عطائها في كافة مجاالت العمل الوطني

 أكـــد رئيـــس وحـــدة التحقيـــق الخاصـــة 
محمـــد الهزاع نجاح الوحدة في التعامل 
بشـــفافية وحـــزم مـــع كافـــة التجـــاوزات 
عمـــل  أســـفر  إذ  والحقوقيـــة،  القانونيـــة 
الوحدة على مدار ســـنوات عن انخفاض 
ملحـــوظ فـــي عـــدد ادعـــاءات التعذيـــب 
وإســـاءة المعاملة عام تلو األخر، وهو ما 
يعكـــس اكتســـاب الوحدة لثقـــة المجتمع 
وتحقيـــق الغاية من إنشـــائها، كما يعكس 
والحقوقـــي ألعضـــاء  القانونـــي  الوعـــي 
قـــوات األمـــن العـــام فـــي ظـــل األســـس 
والمبـــادئ الدســـتورية واإلنســـانية التي 
يقوم عليهـــا التطور الحضاري لمجتمعنا، 
إذ دأبـــت الوحـــدة منـــذ تأسيســـها علـــى 

مـــن  التحقيـــق  يتطلبـــه  مـــا  كل  اتخـــاذ 
إجـــراءات بالتعـــاون مـــع كافـــة الجهـــات 

المعنية بسائر إقليم المملكة.
وأشـــار الهزاع في حوار خاص مع وكالة 
أنبـــاء البحريـــن عقـــد فـــي مقـــر الوحـــدة 
تزامنًا مع مناســـبة اليوم العالمي لحقوق 
اإلنســـان وبمناســـبة مرور مـــا يقارب من 
عشر سنوات على إنشاء وحدة التحقيق 
الخاصة، إلى أن االهتمام بحقوق اإلنسان 
في منظومة العدالة الجنائية هو السبيل 
لســـيادة القانون كونهما مترابطان ويعزز 
كل منهمـــا اآلخر، وبيـــن أن تواجد وحدة 
التحقيق الخاصة ضمن النظام القضائي 
بالمملكـــة هو الدعامة الرئيســـية للقضاء 
علـــى كافـــة أشـــكال التعذيب أو إســـاءة 

المعاملة وتحقيق العدالة الجنائية؛ نظرًا 
لطبيعتها المستقلة ضمن النظام القضائي 
بالمملكة واختصاصاتها الفريدة بتحديد 
المســـؤولية الجنائيـــة ضـــد المســـؤولين 
الحكوميين الذين ارتكبوا أعماالً مخالفة 
للقانون تســـببت في جرائـــم التعذيب أو 

اإليذاء أو سوء المعاملة.
ولفـــت الهـــزاع إلـــى مـــا تمتع بـــه الوحدة 
وصالحيـــات  قانونيـــة،  ســـلطات  مـــن 
إجرائيـــة لحمايـــة ضحايـــا التعذيـــب أو 
إســـاءة المعاملة وأسرهم وكل من يدلي 
الصلـــة،  ذات  القضايـــا  فـــي  بمعلومـــات 
وذلك فـــي إطـــار التعديالت التشـــريعية 
األخيرة والتحديثات الهيكلية واإلدارية 
التـــي أضيـــف للوحـــدة؛ ليتوافـــق عملهـــا 

مـــع المبـــادئ الدولية للتقصـــي والتوثيق 
عليهـــا  المنصـــوص  للتعذيـــب  الفعاليـــن 

ببروتوكول إسطنبول.

وبيـــن أن مملكـــة البحرين تنفـــرد إقليميًا 
وتتميـــز دوليـــًا بالعديـــد من المؤسســـات 
الحقوقيـــة والرقابيـــة والقضائيـــة والتي 

أنشـــئت بهـــدف حماية حقـــوق المتهمين 
المنظومـــة  فـــي  عليهـــم  والمحكـــوم 
إجـــراءات  مباشـــرة  منـــذ  الجنائيـــة، 
تنفيـــذ  حتـــى  والتحقيـــق  االســـتدالل 
العقوبـــات القانونيـــة، والتـــي مـــن بينهـــا 
األمانـــة العامـــة للتظلمـــات، والمؤسســـة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان، ومفوضيـــة 
حقوق الســـجناء والمحتجزيـــن، وأخيرًا 
كان  والتـــي  الخاصـــة  التحقيـــق  وحـــدة 
إنشـــائها تكملـــة لعقد هـــذه المؤسســـات؛ 
الفريـــدة  القانونيـــة  باختصاصاتهـــا 
ضمـــن  المســـتقلة  القضائيـــة  وطبيعتهـــا 

النظام القضائي بالمملكة.

)التفاصيل على الموقع اإللكتروني(

المنامة - بنا

هزاع: “التحقيق الخاصة” ضمانة رئيسة لحماية حقوق اإلنسان
فريدة من نوعها على مستوى الشرق األوسط بطبيعتها القضائية المستقلة

محمد خالد الهزاع

المفتش العام بـ “الداخلية” يتفقد جاهزية إدارة النقل
مشيًدا بدورهم في دعم جهود مواجهة كورونا

فـــي إطـــار الجـــوالت التفقدية التـــي يقوم بهـــا لمديريات 
وإدارات وزارة الداخليـــة، قـــام اللـــواء الشـــيخ خليفـــة بن 
أحمـــد آل خليفـــة المفتش العام بـــوزارة الداخليـــة بزيارة 
تفقديـــة إلـــى إدارة النقل، حيـــث كان في اســـتقباله مدير 
إدارة النقـــل وعـــدد مـــن الضبـــاط المقدم محمـــد درويش، 
وذلك للوقوف على االســـتعداد والجاهزية لتقديم أفضل 
الخدمـــات األمنيـــة للمواطنين والمقيمين بأعلى مســـتوى 

من الدقة والسرعة .
وخـــالل الزيـــارة، اســـتمع المفتش العام إليجـــاز حول أبرز 
المهـــام والواجبـــات التي تقـــوم بها إدارة النقـــل، ودورهم 
الفعـــال فـــي دعـــم الجهـــود الوطنيـــة لمواجهـــة فيـــروس 
كورونا مـــن خالل نقل المصابيـــن والمخالطين إلى مراكز 
الحجـــر والمستشـــفيات وفـــق المعاييـــر االحترازيـــة بمـــا 
يضمن ســـالمة الجميع، كما تفقد سعادته آليات ومركبات 
إدارة النقل واطلع على ما تحتويه من تجهيزات حديثة.

وأشـــاد المفتـــش العام بالـــدور الكبير الذي تقـــوم به إدارة 
النقـــل خصوصًا جهودهم المبذولة فـــي مواجهة فيروس 
كورونـــا من خالل تفانيهـــم في دعم جهود فريق البحرين 
الوطنـــي الطبي عبـــر نقل الحاالت المصابـــة والمخالطين، 
واتباعهـــم اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة بما يضمن 
ســـالمتهم وســـالمة أفـــراد المجتمـــع، معربـــًا عـــن شـــكره 
وتقديـــره لكافـــة منتســـبي إدارة النقـــل لمـــا يقدمونـــه من 

جهود متواصلة في سبيل تقديم أفضل الخدمات.

المنامة - وزارة الداخية

المنامة - وزارة الداخلية

في إطار احتفـــاالت المملكة بيوم المرأة البحرينية 
2021 والـــذي يأتـــي بشـــعار “المـــرأة البحرينيـــة في 
فـــي وطـــن  ارتقـــاء  . مســـيرة   . الوطنيـــة  التنميـــة 
معطـــاء” ، اســـتضاف برنامـــج “األمـــن” الـــذي تعـــده 
وتقدمـــه اإلدارة العامـــة لإلعـــالم والثقافـــة األمنية 
بالتعـــاون مـــع إذاعـــة البحرين رئيـــس مركز تدريب 
الشرطة النســـائية باإلدارة العامة للشرطة النسائية 

المقدم ركن عالية عبدهللا احمد .
وفـــي مســـتهل الحلقة ، رفعت رئيـــس مركز تدريب 
الشرطة النسائية أســـمى آيات التهاني والتبريكات 
بهذه المناســـبة إلـــى صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
عاهـــل  قرينـــة  خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
لرعايـــة  للمـــرأة،  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  البـــالد 
ســـموها ومســـاندتها للمـــرأة البحرينيـــة فـــي كافـــة 
المجـــاالت والقطاعـــات األمـــر الذي ســـاهم في رفع 

مكانتهـــا وقدرتها وأصبحت تتبـــوأ المكانة الرفيعة 
فـــي المجتمـــع. وأشـــارت إلـــى أن المرأة العســـكرية 
والمدنية في وزارة الداخلية تلقى الدعم المســـتمر 
مـــن قبـــل  وزيـــر الداخليـــة ، ممـــا ســـاهم وبشـــكل 
كبيـــر فـــي تقلدها مختلـــف المناصب فـــي اإلدارات 
واألقســـام حتى وصلت إلى المناصب القيادية في 
الـــوزارة ، مشـــيرة إلـــى أن وزارة الداخليـــة تحرص 
على تطوير وتدريب الشرطة النسائية في مجاالت 

مختلفـــة مثـــل حماية الشـــخصيات الهامـــة وحفظ 
النظام والعمليات الخاصة ومكافحة اإلرهاب.

ومـــن خـــالل فقـــرة “األمـــن خـــالل أســـبوع”، ســـّلط 
القائمـــون علـــى غرفـــة العمليـــات الرئيســـية وغرفة 
علـــى  الضـــوء  المروريـــة،  والمراقبـــة  العمليـــات 
البالغات والحوادث المستلمة واإلجراءات األمنية 
والتنظيميـــة التـــي تـــم اتخاذهـــا في تقديـــم الدعم 
والمساعدة للسادة المواطنين والمقيمين، باإلضافة 

إلى الجهود المبذولة في انســـياب الحركة المرورية 
في الشوارع والطرقات.

واشـــتملت فقرة “دردشـــة الخميس” علـــى التوعية 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  فـــي  المواصلـــة  بأهميـــة 
االحترازيـــة واتباع التعليمات الصـــادرة عن الفريق 
الوطنـــي الطبـــي لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا وذلك 
حفاظـــًا على صحة المواطنيـــن والمقيمين وحفاظًا 

على األمن الصحي للمملكة.

في إطار احتفاالت المملكة بيوم البحرينية

المقدم ركن عالية: المرأة تتبوأ مناصب قيادية في “الداخلية”

 تقوية جهود مكافحة االتجار باألشخاص
مدير عام المباحث:تعزيز آليات التعاون األمني بين الخليجي والدولي

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  تـــرأس 
وفـــد  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
مملكـــة البحرين المشـــارك في أعمال 
الـــدورة الثالثـــة للمنتـــدى الحكومـــي 
تحديـــات  لمناقشـــة  المخصـــص 
مكافحـــة جرائم اإلتجار باألشـــخاص 
فـــي الشـــرق األوســـط، والمقـــام عبـــر 
تقنيـــة االتصال المرئـــي تحت عنوان 
“التنسيق الوطني والدولي لمكافحة 
جرائـــم اإلتجار باألشـــخاص في ظل 

جائحة كورونا”.
وخالل كلمتـــه التي ألقاهـــا نيابًة عن 
اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة اإلتجـــار 
باألشخاص في مملكة البحرين، نقل 
مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للمباحـــث 
وزيـــر  تحيـــــــات  الجنائيـــة  واألدلـــة 
الداخليــــــــة الفريق أول  الشيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفــــــة ، وأمنياتـــه 
وتطلعاته الصادقة بنجاح أعمال هذا 
المنتـــدى الذي يجســـد رغبة البحرين 
الصادقـــة فـــي مواصلة تعزيـــز آليات 

التعـــاون األمنـــي الخليجـــي والعربي 
بتوصيـــات  والخـــروج  والدولـــي، 
تثـــري العمـــل الخليجـــي الموحد في 
مكافحـــة هـــذه الجريمـــة، معربـــًا عن 
شـــكره على الثقة التـــي أولتها الدول 
المشـــاركة لمملكة البحرين بتسميتها 
أمانـــة عامة دائمة للمنتدى الحكومي 
فـــي الدولـــة المســـتضيفة، وهـــو مـــا 
يعكس الحـــرص والجدية في ضمان 
استمرارية وتنســـيق العمل اإلقليمي 

المشترك.
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
للمباحث واألدلة الجنائية إلى تنامي 
الحاجة في تعزيز الجهود، والتوســـع 
في األدوات لمكافحة جريمة االتجار 
باألشـــخاص، والتصدي لها عبر ركائز 
القانونيـــة،  األطـــر  تشـــمل  أساســـية 
والمالحقـــة  والمنـــع،  والوقايـــة 
القضائيـــة، والعقاب الـــرادع، وحماية 
ومســـاعدة الضحايا، وتعزيز التعاون 

الدولي، خاصة في الوقت الذي بدأت 
فيه الدول تســـير فـــي اتجاه التعافي 
مـــن جائحة كورونـــا وتداعياتها على 
مناحـــي الحيـــاة، مضيفًا بـــأن هذا لن 
يتحقـــق إال عـــن طريـــق وضـــع رؤية 
موحـــدة، وتنســـيق وطنـــي ودولـــي، 
وتظافـــر الجهـــود والخبـــرات، والتي 
ستســـهم في تحقيق شراكة حقيقية 
تساعد في التعامل من مختلف صور 

جرائم االتجار بالبشر.
البحريـــن  وفـــد  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
المشـــارك فـــي المنتدى ضـــم ممثلين 
عـــن اإلدارة العامـــة للمباحث واألدلة 
الجنائية، وهيئة تنظيم سوق العمل، 
مـــن  والـــذي شـــارك فيـــه مختصيـــن 
دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، وعـــدد مـــن الـــدول العربية، 
باإلضافة لمشاركة المملكة المتحدة، 
األمريكيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
المعنـــي  المتحـــدة  األمـــم  ومكتـــب 

بمكافحة المخدرات والجريمة.

المنامة - وزارة الداخلية

العميد منى عبدالرحيم



أنجز ســـفير برنامـــج األمم المتحدة 
اإلنمائـــي اإلقليمـــي للنوايا الحســـنة 
مـــن أجل العمل المناخـــي، الرياضي 
اللبنانـــي مايـــكل حداد مســـاء أمس 
رقمـــًا جديـــدًا للعـــدو 100 من وضع 
الوقـــوف، وهـــو انجاز غير مســـبوق 
لمن يعانون من مثل اصابته بالشلل 
الكامـــل مـــن أســـفل الصـــدر. وجـــاء 
ذلـــك ضمن فقـــرات افتتـــاح الدورة 
البارالمبية األســـيوية للشـــباب التي 
تســـتضيفها البحريـــن فـــي ديســـمبر 

الجاري. 
وقـــال حـــداد “ســـعيد بتحقيـــق هذا 
اإلنجـــاز فـــي افتتـــاح هـــذه الـــدورة 
وإذ  المهمـــة،  القاريـــة  الرياضيـــة 
نحتفـــل باليـــوم الدولي لألشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة والـــذي يحـــل كل عام 
يـــوم 3 ديســـمبر ليذكرنـــا بضـــرورة 
مضاعفـــة الجهد للوفـــاء بعهد خطة 
التنمية المستدامة 2030 بعدم ترك 
أحد يتخلف فـــي الوراء، “ وأضاف: 
“وهـــذا يتطلب عمالً جـــادا ومخلصًا 
لكفالـــة الحقوق الكاملة لألشـــخاص 
ذوي اإلعاقة في كل مكان، وخاصة 
فـــي منطقتنـــا العربيـــة، فـــي عيـــش 
كريـــم يحقـــق لهـــم االعتمـــاد علـــى 
الـــذات واالســـتقاللية التـــي تحفـــظ 
كرامتهـــم وتمكنهـــم مـــن المشـــاركة 

الفاعلة في مجتمعاتهم.”
للمملكـــة  حـــداد  زيـــارة  وبمناســـبة 
يســـتضيف برنامج األمـــم المتحدة 
اإلنمائـــي فـــي البحريـــن مع شـــركاء 
التنميـــة المحلييـــن حلقتين للنقاش 

العام في شكل مائدة مستديرة. 
عقدت الحلقـــة األولى تحت عنوان 
“في التعامل العلمي مع اإلعاقة: من 

إعادة التأهيل إلى محاكاة العزيمة، 
بالتعـــاون  البرنامـــج  وينظمهـــا   “
مـــع اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة 
شـــؤون  لرعايـــة  العليـــا  واللجنـــة 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة. وتنـــاول 

بالشـــرح مـــا تعلمـــه الفريـــق العلمي 
المتابـــع لحالـــة مايـــكل حـــداد مـــن 
خمـــس ســـنوات من األبحـــاث حول 
ابتدعهـــا  التـــي  الخاصـــة  الطريقـــة 
أدوات  بمســـاعدة  واقفـــا  للمشـــي 

اصابتـــه  برغـــم  بســـيطة،  مســـاعدة 
بالشلل الكامل من أسفل الصدر. 

أمـــا الحلقـــة الثانيـــة، فتعقـــد تحت 
عنـــوان: “التـــزام البحريـــن بتحقيق 
انبعاثـــات  مـــن  صفـــري  صافـــي 
ســـبل   :2060 بحلـــول  الكربـــون 
المشـــاركة المجتمعية فـــي تحقيق، 
“ وينظمهـــا البرنامـــج بالتعـــاون مـــع 
تتنـــاول  للبيئـــة.  األعلـــى  للمجلـــس 
متطلبـــات  المســـتديرة  المائـــدة 
تحقيـــق البحرين التزامها بالوصول 
إلـــى صافـــي صفـــري مـــن انبعاثـــات 
ومـــا   ،2060 بحلـــول  الكربـــون 
يمكـــن أن تســـهم به كافـــة قطاعات 
المجتمـــع البحرينـــي المختلفـــة بمـــا 
فـــي ذلـــك قطـــاع األعمـــال الخاص، 
والمجتمـــع  األكاديمـــي،  والقطـــاع 
المدنـــي، واإلعالم، فـــي تحقيق هذا 

المستهدف المهم.
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إنها ُتمنح للبقرة التي تدر الذهب!!
لــم يكــن هنــاك حديث فــي العالم أجمــع يعلو على جائــزة الكرة 
الذهبية التي منحت للنجم األرجنتيني ليونيل ميسي وأحدثت 
جداًل كبيرًا في األوساط العالمية؛ ألن غالبية المتابعين اعتقدوا 

انها قد ُسرقت ولم يكن هناك عدل في توزيعها!!
المنتخــب  قيادتــه  هــو  بالجائــزة  ميســي  فــوز  رجــح  الــذي 
األرجنتينــي للفــوز بلقــب كوبــا أميركا بعد ســنوات مــن الغياب 
بإالضافــة إلــى بعض األرقام الشــخصية التــي حققها مع فريقه 
الســابق برشــلونة والتي لــم تقد البلوغرانا إلــى اعتالء منصات 
التتويج. وهذا ما فتح النار على الفيفا وجعله في موضع اتهام 
وتحيــز لميســي وذلــك لوجود العبيــن آخرين حققــوا إنجازات 

وأرقام أفضل بكثير مما حقه ميسي وتم تجاهلهم!!
في الواقع إن هناك قلة قليلة ممن يجرأون على قول إن هناك 
تحيزا واضحا لميســي ورونالدو تحديدا منذ أن ســطع نجمهما 
في عالم الكرة، حيث أصبحت الجوائز الفردية تتناصف بينهما 
وكأن ال أحد ســواهما في ســاحة المنافســة على هذه الجوائز. 
فلــو اســتحضرنا ذاكرتنــا جيــدًا ســنجد أن هنــاك العديــد مــن 
الالعبين قد ظلموا كثيرا على حســابهما مثل تشــافي وانيســتا 
وريبيــري وشــنايدر. واليوم تضاف أســماء جديــدة على الئحة 

المظلموين يتصدرها ليفاندوفسكي وجورجينو وبنزيما!!
ما يجعل جائزة الكرة الذهبية مثيرًة للجدل دائما أنها ال تمنح 
للفائــز وفقــا لمعاييــر واضحــًة وصريحة، فأحيانــا يتم الحديث 
عــن أن اإلنجــازات هــي الفيصــل وأحيانــا أخــرى يتحدثون عن 
أن الموهبــة هي العامل الحاســم لتحديد الفائــز بالجائزة. وفي 
نهايــة المطــاف نجــد أن ال اإلنجــازات وال الموهبــة تحســم فوز 
الالعب بالجائزة، إنما تذهب للبقرة التي تدر الذهب للفيفا كما 
قــال النجم اإليطالي الســابق فرانشيســكو توتي، ففوز ميســي 
ورونالدو بالجائزة ليس كمثل فوز ليفا وبنزيما بها من النواحي 
التجاريــة واالقتصاديــة واإلعالميــة التي تدر األربــاح للجهات 

المعنية بتوزيع هذه الجائزة “المشبوهة”!!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

مايكل حداد

بالتعاون مع: 

لمشاهدة الحلقة 
عبر قناة              باليوتيوب

التجربة العراقية نقلت الفكرة للبحرين وأسست اللعبتين في 1974

البحرينـــي  لالتحـــاد  رئيـــس  أول  كشـــف 
لرفـــع األثقـــال وكمـــال األجســـام الدكتـــور 
الرياضتيـــن  بدايـــات  العالـــي،  عبدالهـــادي 
فـــي مملكة البحريـــن، والتي مرت بمراحل 
مختلفـــة منذ ممارســـتها كهواية إلى حين 
اعتماد االتحاد الرســـمي. جـــاء ذلك خالل 
لقائـــه المرئي مع برنامـــج )حكاية المنامة(، 
عبـــر  البـــالد  مـــع  بالتعـــاون  يبـــث  والـــذي 

المنصات الرقمية.
وقـــال العالـــي إن بداية حياته الشـــخصية 
كانت عبر ممارســـة األلعاب الشـــعبية، بيد 
أن دخولـــه للمدرســـة ســـاهم فـــي التعرف 
على األلعاب الرياضية النظامية، وبالتالي 
االنتقـــال إليهـــا، مبيًنـــا أن المعلميـــن فـــي 
المدرســـة غرســـوا حـــب هذه األلعـــاب في 

نفوس الطالب.
وأشـــار إلى أن أقرب ناد لـــه كان آنذاك هو 
نـــادي الشـــروق فـــي منطقـــة رأس رمـــان، 
باإلضافـــة إلى وجود نـــادي العاصفة بذات 
المنطقـــة، وكان مختًصـــا بكـــرة القدم، في 
حيـــن أن نـــادي الشـــروق ضم ألعـــاب عدة 
ككـــرة القـــدم وكـــرة الطائـــرة وكرة الســـلة 
وتنـــس الطاولـــة، عالوة على رفـــع األثقال 
انضمامـــه  أن  مبيًنـــا  األجســـام،  وكمـــال 
وزاد:  فيـــه،  األلعـــاب  لتنـــوع  كان  للنـــادي 
“كان المســـؤول عن النادي هو عبدالجليل 
العوامـــي، وحفزني كثيًرا وســـاعدني على 
االندمـــاج مع الالعبين فـــي النادي كرضي 
مطـــر وأحمـــد الجـــوري ونجيـــب يوســـف 

ومهدي القصاب”.
ولفت إلى أنه استفاد من مشاهدة األفالم 
في التلفاز ســـبل تقوية الجسم، وهو األمر 
الـــذي ســـاهم فـــي انضمامـــه للعبـــة كمـــال 
األجســـام، مبيًنـــا أن البحريـــن كانت تزخر 

بالعديـــد مـــن الالعبيـــن الذيـــن يمارســـون 
اللعبـــة رغـــم قلـــة المعـــدات، ومشـــيًرا إلى 
وجود زيارات مختلفـــة بين األندية آنذاك 
مـــن أجـــل تبـــادل األفـــكار حـــول اللعبتين 
)كمـــال األجســـام ورفع األثقـــال(. وذكر أنه 
شـــخصًيا كان يحمل أكياس اإلســـمنت مع 
عـــدم وجـــود أدوات خاصـــة برفـــع األثال، 
كمـــا كان عاشـــًقا للبحـــر والســـباحة وصيد 

األسماك.
ومع إقبال العالي على الدراسة الجامعية، 
حصـــل على ابتعاث من قبل وزارة التربية 
والتعليم للدراســـة في بغداد، وكان يومها 
الشيخ عبدالعزيز آل خليفة وكيالً للوزارة 
التربيـــة  لدائـــرة  مديـــًرا  العمـــران  وأحمـــد 
والتعليـــم في الوزارة. وأضـــاف: انضممت 
لكليـــة التربية الرياضية في بغداد، وكانت 
تشـــهد حركـــة واســـعة، فـــي حيـــن كنـــت 
بحاجـــة لوقت كثيـــر للتكيف مـــع األجواء 
هنـــاك، إذ كنـــت أقضـــي أوقاًتـــا طويلة من 
الصبـــاح وحتـــى المغـــرب. الكليـــة علمتنـــا 
األلعـــاب بصفتـــك كالعب ومـــدرب وحكم 

أيًضا”.
وبيـــن العالـــي أن تميـــزه فـــي لعبتـــي رفـــع 
األثقال وكمال األجســـام دفع المســـؤولين 
الجامعـــة  لفريـــق  ضمـــه  إلـــى  بالجامعـــة 
المصارعـــة  مســـابقتي  فـــي  للمشـــاركة 
الرومانيـــة ورفـــع األثقـــال، مشـــيًرا إلى أن 
مشـــاركته فـــي الفريـــق كانـــت إلـــى جانب 
علي الغيار وطارق شـــهاب وعزيز مظلوم، 
إذ حصـــل العالـــي علـــى المركـــز الثاني في 
رفـــع  فـــي  واألول  الرومانيـــة  المصارعـــة 
علـــى  وذلـــك  الخفيـــف،  بالـــوزن  األثقـــال 

مستوى جامعات بغداد.
وقـــال إن االتحـــاد العراقـــي لرفـــع األثقال 

وكمال األجســـام وجه له دعوات للحضور 
فـــي االجتماعات والفعاليات التي ينظمها، 
مشـــيًرا إلى تشجيع العراقيين له لتأسيس 
اتحـــاد رفـــع األثقـــال وكمال األجســـام في 
العراقـــي  االتحـــاد  أهـــداه  كمـــا  البحريـــن، 
كميـــات مـــن الحديـــد المســـتخدم في رفع 
األثقـــال الـــذي جلبـــه للبحرين عـــن طريق 

البحر.
وحول بداية تأســـيس اتحـــاد رفع األثقال 
وكمـــال األجســـام فـــي البحريـــن، أوضـــح 
العالـــي أنه مع عودته إلـــى البحرين أجرى 
اتصـــاالت مختلفـــة مـــع األنديـــة الجتمـــاع 
تأسيســـي لالتحـــاد، وذلـــك بعـــد الحصول 
علـــى تصريح بذلـــك مـــن وزارة العمل في 
العـــام 1973، مشـــيًرا إلـــى أن المجتمعيـــن 
أقروا دســـتوًرا لالتحاد مبنية على دستور 
االتحاد العراقي؛ ليكون االتحاد البحريني 
لرفع األثقـــال وكمال األجســـام أول اتحاد 
فـــي الخليـــج العربـــي، وذلـــك فـــي العـــام 
وزارة  مـــن  رســـمًيا  اعتمـــاده  بعـــد   1974
العمـــل، إذ يومها اقتصـــرت االتحادات في 
البحريـــن فقـــط علـــى االتحـــاد البحرينـــي 
لكـــرة القدم قبل إشـــهار اتحاد رفع األثقال 

وكمال األجســـام. ولفت إلـــى أن المقر كان 
في غرفـــة بالمنطقـــة المخصصـــة للجيش 
تـــم تخصيـــص  البحـــري فـــي الجفيـــر، إذ 
لـــكل  منطقـــة لالتحـــادات بتوزيـــع غـــرف 
اتحـــاد، إذ كانت تعقـــد اجتماعات االتحاد 
هناك، قبل أن تجرى انتخابات لالتحاد، إذ 
تم ترشـــيحه للرئاسة في االنتخابات التي 
كانـــت تقام كل عامين قبـــل أن تقام الحًقا 
كل 4 أعوام. وبين أن عمل االتحاد يحتاج 
لشـــخصيات بارزة، إذ ترأس االتحاد الحًقا 
الشـــيخ أحمد آل خليفة، وشهدت اللعبتان 
آنـــذاك حركـــة كبيـــرة بمشـــاركتنا خارجيـــا 
فـــي مصر بلعبة كمال األجســـام وفي ليبيا 
واإلمـــارات بلعبة رفع األثقال، مشـــيًرا إلى 
أن البحريـــن شـــجعت اإلمارات لتأســـيس 
اتحاد اللعبتين، كما اســـتفادت الســـعودية 
التـــي  البحرينيـــة  التجربـــة  مـــن  واألردن 
تميـــزت وأنجزت وحققـــت ميداليات عدة 

رغم ضعف اإلمكانات.
وحـــول اللعبتين محلًيـــا، أوضح العالي أن 
المنافسات كانت تشهد حضوًرا جماهيرًيا 
يعـــج  كان  األهلـــي  النـــادي  إن  إذ  كبيـــًرا، 
بالجماهير التـــي كانت تقف على الجدران 

لمشـــاهدة المنافســـات؛ نظـــًرا لعـــدم وجود 
“التطـــور  وأضـــاف:  الكافيـــة.  المســـاحة 
فـــي اللعبـــة توقـــف خـــالل فتـــرات الحقة، 
خصوًصـــا مع دخول أعضـــاء في اإلدارات 
ال يعرفـــون نظـــام اللعبـــة وال قوانينهـــا وال 
تربطهـــم عالقـــات مـــع الالعبيـــن، ويكـــون 
همهـــم الســـفر واالمتيـــازات”. ولفـــت إلـــى 
أن الوضـــع تغيـــر كثيـــًرا، إذ إننـــا لـــم نكـــن 
نســـتخدم األبـــر المحفزة والمنشـــطة التي 
تشـــكل خطًرا علـــى القلب والرئـــة، كما كنا 
نعـــد نظاًمـــا خاًصا لكل العب فـــي التغذية 
وفـــي التمرين، قبل أن أتلقى رســـالة تفيد 
منـــي  ومطلـــوب  االتحـــاد  عـــن  بابتعـــادي 
هـــذه  علـــى  ردي  أن  إال  عليهـــا،  التوقيـــع 
الرســـالة كان هـــو أن ابتعـــادي عـــن اللعبـــة 
برغبـــة المســـؤولين آنذاك وليـــس برغبتي 
الشـــخصية. واســـتعرض العالي عـــدًدا من 
تظـــم  كانـــت  التـــي  المحليـــة  المســـابقات 
فـــي أنديـــة النعيم وجدحفص والســـنابس 
والرفـــاع، مشـــيًرا إلى أن بعضهـــا كان غير 
نظامي، والهدف األساســـي منها ممارســـة 

اللعبتين بأي وسيلة متوفرة.
أوضـــح  التاريخيـــة،  المواقـــف  وحـــول 
العالـــي أن بطولـــة مـــن البطوالت شـــهدت 
تعرضـــه لتحيز تحكيمي وخســـارته للقب، 
مشـــيًرا إلـــى أن الجمهـــور أبـــدى عالمـــات 
الغضـــب على القرار التحكيمي خاصة بعد 

التصفيق الحار الذي القيته.
وبيـــن أن اللعبتيـــن )كمال األجســـام ورفع 
الفرديـــة  األلعـــاب  مـــن  تعـــدان  األثقـــال( 
التـــي تحتـــاج مـــن الالعب للدافـــع والصبر 
واالســـتمرارية، متمنًيا أن يبتعد الالعبون 
عـــن اإلبـــر المنشـــطة لتأثيرهـــا الكبير على 
صحة الجسم خصوًصا في المستقبل بعد 

االنتهاء من المشوار الرياضي.

اعداد: أحمد مهدي

عبدالهادي العالي أول رئيس لالتحاد 
البحريني لرفع األثقال وكمال األجسام

السفير اإلقليمي للنوايا الحسنة مايكل حداد ينجز 100 متر عدوا
تسليط الضوء على قضيتي إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وتسريع العمل المناخي

اللجنة اإلعالمية



منتخبنا يتأهب للمواجهة المصيرية أمام عمان
يجري المنتخب الوطني األول لكرة 
القدم اليوم “األحد” تدريبه الرئيسي 
واألخيـــر علـــى المالعـــب الخارجيـــة 
اســـتعدادا  وذلـــك  الريـــان،  لنـــادي 
لخوض اللقاء المرتقب الذي يجمعه 
بالمنتخـــب العمانـــي الشـــقيق، عنـــد 
الســـاعة 10 من مســـاء غد “االثنين” 
علـــى اســـتاد أحمـــد بـــن علـــي، فـــي 
ختـــام مباريـــات المجموعـــة األولـــى 
من منافســـات الدور األول بالنسخة 
العاشرة لبطولة كأس العرب- فيفا. 

 ويعمـــل الجهازيـــن األداري والفنـــي 
لمنتخبنـــا علـــى تهيئـــة الالعبين فنيًا 
ونفســـيًا لخوض المواجهة الحاسمة 
والتـــي  العمانـــي  المنتخـــب  أمـــام 
ســـتحدد مصير األحمر فـــي البطولة 
والذي بات مرتبطًا بحســـابات صعبة 

في ضرورة الفـــوز على عمان وعدم 
متصـــدر  قطـــر  علـــى  العـــراق  فـــوز 
المجموعة والذي حسم تأهله مبكرًا 
نفـــس  ســـتقام  التـــي  المبـــاراة  فـــي 

التوقيت غدًا.
 وكان األحمـــر اســـتأنف يـــوم أمـــس 
تدريباتـــه بعـــد مباراتـــه الثانيـــة في 
المجموعة أمـــام المنتخـــب العراقي 
الســـلبي،  بالتعـــادل  انتهـــت  والتـــي 
حصتيـــن  األحمـــر  أجـــرى  حيـــث 
فـــي  صباحيـــة  األولـــى  تدريبتيـــن 
الصالة الرياضية بمقر إقامته بفندق 
إزدان هوتيـــل، والتي اشـــتملت على 
تمارين فك العضالت واالســـترخاء، 
لتخفف الحمل البدنـــي بعد مواجهة 
العـــراق، بعدهـــا خاض مرانا مســـائيا 
لنـــادي  الخارجيـــة  المالعـــب  علـــى 

المـــدرب  كالعـــادة  قادهـــا  الريـــان، 
يعاونـــه  ســـوزا،  هيليـــو  البرتغالـــي 
أحمـــد  المســـاعد  الوطنـــي  المـــدرب 
عيســـى والمدرب المساعد البرتغالي 
اللياقـــة  جوزيـــه كارنيـــرو، ومـــدرب 
البرتغالـــي جوزيـــه هركالنو ومدرب 
رومـــا  بيـــدرو  البرتغالـــي  الحـــراس 
والمحلـــل الفنـــي احمـــد كمـــال. وقد 
التـــي  التدريبيـــة  الحصـــة  اتســـمت 
اســـتغرقت الســـاعة ونصف الســـاعة 
بـــدأت  بالحمـــاس والجديـــة، حيـــث 
بتمارين اإلحماء والجري، ثم انتظم 

التقســـيمات  بعـــض  فـــي  الالعبـــون 
التـــي ركـــز من خاللها المدرب ســـوزا 
على النواحـــي الدفاعية والهجومية 
الفنيـــة  الجمـــل  بعـــض  وتطبيـــق 

والتكتيكية. 
 وقـــد حـــرص الجهـــاز الفنـــي بقيادة 
المـــدرب ســـوزا علـــى منـــح الضـــوء 

للقيـــام  المنتخـــب  ألفـــراد  األخضـــر 
لمـــدة  أمـــس  صبـــاح  حـــرة  بجولـــة 
ساعتين في احد المجمعات القريبة 
مـــن مقر إقامة وفـــد المنتخب وذلك 
بهـــدف إراحـــة الالعبيـــن وإبعادهـــم 
عن ضغوطات البطولة، والذي ســـبق 
الحصـــة التدريبيـــة المســـائية التـــي 

المالعـــب  علـــى  المنتخـــب  خاضهـــا 
الخارجية لنادي الريان. 

وســـيغيب المدافع أحمد بوغمار عن 
المشـــاركة مـــع منتخبنـــا فيمـــا تبقى 
من منافســـات هـــذه البطولـــة، حيث 
تبيـــن وبعـــد خضوعـــه للفحوصـــات 
مســـاء أمـــس األول فـــي مستشـــفى 
أسبيتار وإتضح أنه يعاني من تمزق 
فـــي العضلـــة الخلفية وســـتبعده عن 
المالعـــب لفتـــرة عـــدة أســـابيع، فيما 
تبين إن األصابـــات التي يعاني منها 
عبداللطيـــف  إســـماعيل  الالعبيـــن 
“سمعه” وعبدالوهاب المالود خفيفة، 
وذلـــك بعـــد خروجهمـــا في الشـــوط 
الثانـــي مـــن لقـــاء منتخبنـــا والعراق، 
وأن مشـــاركاتهما ستكون ورادة في 

مباراة غد امام منتخب عمان.

الدوحة - الوفد األعالمي:

يجري تدريبه األخير 
اليوم و”جولة حرة” 

لالعبين

أكد ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد آل خليفة، نائب 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للبيئـــة عضـــو المجلـــس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، أن اإلنجـــازات الكبيرة 
التي تحققها الرياضـــة البحرينية هي نتاج حقيقي 
لدعم ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، 
للرياضـــة البحرينيـــة وحـــرص ســـموه علـــى تقديم 
االســـتراتيجيات والمبـــادرات الرائدة التي تســـاهم 
االرتقاء بمســـتويات ممثلي الرياضة البحرينية في 

مختلف المحافل.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد آل خليفة 
بالنهج القويم الذي يتبعه سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة فـــي تطويـــر 
المنظومة الفنية والرياضية للقطاع الرياضي االمر 
جعـــل مـــن الرياضة البحرينية تســـير علـــى الطريق 
الصحيـــح لتحقيـــق اإلنجـــازات التـــي تثبـــت مـــدى 

التطور الكبير الذي تعيشه الرياضة البحرينية.
وبين ســـمو الشـــيخ فيصـــل بن راشـــد آل خليفة أن 
اســـتضافة مملكة البحرين للحدث الرياضي القاري 
“البحرين 2021 دورة األلعاب البارالمبية االســـيوية 
للشـــباب” يمثل اعترافـــا من قبل االســـرة الرياضية 
البارالمبية اآلسيوية بقدرات مملكة البحرين الهائلة 
وإمكانياتهـــا الكبيرة الســـتضافة الدورة االســـيوية 
وحـــرص المملكـــة علـــى إخراجهـــا بحلـــة تنظيميـــة 
باإلجـــراءات  النواحـــي مشـــيدا  مـــن كافـــة  زاهيـــة 
التنظيميـــة التي اتخذتهـــا اللجنة المنظمة برئاســـة 
ســـعادة الشـــيخ محمد بـــن دعيـــج آل خليفة رئيس 
اللجنة البارالمبية البحرينية رئيس اللجنة المنظمة 
العليا للدورة والتي ســـاهمت في إنجاح الدورة بما 

يليق باسم وسمعة مملكة البحرين.
وكان ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد آل خليفـــة 
قـــد تـــوج البحرينيـــة مريـــم صابـــر بالمركـــز األول 
والميداليـــة الذهبيـــة فـــي منافســـات رمـــي القرص 
حيث قدم ســـموه التهنئة الى الالعبـــة بهذا اإلنجاز 
االســـيوي الكبير مشيدا بالمســـتويات الكبيرة التي 
ظهـــرت عليها الالعبة وإصرارهـــا وتفانيها من أجل 

رفع اسم البحرين عاليا في المحفل اآلسيوي.

ذهبية لصابر وبرونزية ألميري وميداليتان 

للمريسي

واصـــل أبطـــال مملكـــة البحريـــن حصـــد الميداليات 
المختلفـــة في مســـابقات ألعاب القـــوى التي تجرى 
منافســـاتها علـــى مضمـــار وميـــدان اســـتاد مدينـــة 

خليفـــة الرياضية، وحققـــوا ميدالية ذهبية وفضية 
فـــي الفترة الصباحية لمنافســـات اللعبـــة، في اليوم 
الثانـــي ضمـــن منافســـات دورة األلعـــاب البارالمبية 
اآلســـيوية للشـــباب« المقامة حاليا بمملكة البحرين 

وتستمر لغاية 8 ديسمبر الجاري.
وحققت الالعبة مريـــم صابر الميدالية الذهبية في 
مســـابقة رمي القرص لفئة الســـيدات تحت سن 17 
عاما، وهي الميدالية الثانية التي تحققها صابر بعد 

تحقيقها في اليوم األول الميدالية الفضية.
وتفوقـــت صابـــر على منافســـاتها محققـــة 688 من 
مجموع 3 رميات ناجحة من أصل 6 رميات متاحة 
لالعبـــة، وكانت الرمية الخامســـة هـــي الفيصل في 
تحقيقهـــا للذهب، بمســـافة رمي بلغـــت 25.01 متر، 
فيما جاءت إيران في المركز الثاني وباكســـتان في 

المركز الثالث.
كمـــا واصل العبنا نصار المريســـي تألقـــه في ألعاب 
القـــوى، وحقـــق الميداليـــة الثانيـــة لـــه، إذ حقق يوم 
أمس الميدالية الفضية في ســـباق 100 متر، بعدما 
كان قـــد حقق في اليـــوم األول الميدالية البرونزية 
في سباق 400 متر، وواجه المريسي منافسة قوية 
من عدائي تايلند الذين حققوا الميداليتين الذهبية 

والبرونزية.
وكانت مشـــاركة البحرين في سباقات اليوم الثاني 
عديدة، إذ جاءت غالبية المشـــاركات جيدة قياســـا 
بمســـتوى المنافســـة والمنافســـين، وشـــارك كال مـــن 
بســـام أميـــري وســـلمان ســـلمان فـــي مســـابقة رمي 
الجلـــة لتحـــت 17 ســـنة، فيما شـــارك الالعبان احمد 
نـــادر وعبدالرحمـــن عبدهللا فـــي مســـابقة 100 متر 

جري تحت 17 سنة.

خسارة منتخبنا في كرة السلة 

للكراســـي  الســـلة  لكـــرة  الوطنـــي  منتخبنـــا  خســـر 
المتحركـــة مباراته أمام المنتخـــب العراقي بنتيجة 
24-80 وجـــاءت نتائـــج األشـــواط األربعـــة كالتالي: 
الربع األول 10/6 للعراق، والربع الثاني 29/4 للعراق 
، والربـــع الثالث 23/8 للعراق والرابع الرابع واألخير 

18/64  للعراق.
وفي مباريات الفترة الصباحية لمســـابقة كرة السلة 
للكراســـي المتحركـــة للمعاقيـــن، واصـــل المنتخـــب 
االيرانـــي اكتســـاحه لمنافســـيه وحقق الفـــوز الرابع 
وهـــذه المـــرة علـــى تايلنـــد بنتيجـــة هـــي األكبر في 
المسابقة، قوامها 109/42، وجاءت نتائج األشواط 
كلهـــا لصالحـــه ايضـــا كالتالـــي: الربـــع األول 28/5، 
والثانـــي 28/11، والثالـــث 28/13، والرابـــع 25/13، 
ليواصل المنتخب االيراني صدارته للمسابقة حتى 

االن.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، فـــاز منتخـــب الفلبيـــن على 
نظيره األردن بنتيجة 57/39، وينافس الفلبين على 
الفـــوز ببطاقة تأهل للـــدور نصف النهائي إلى جانب 
منتخبنـــا والســـعودية، فيمـــا األردن تلقى خســـارته 
الرابعة تواليا ويحتل المركز األخير، وجاءت نتائج 
 ،11/6 األول  كالتالـــي:  للفلبيـــن  األربعـــة  األشـــواط 

والثاني 17/11، والثالث 11/9، والرابع 18/13.

مشاركة شرفية لسباحي البحرين

فـــي اليـــوم الثانـــي لمســـابقات الســـباحة البارلمبية، 
جاءت مشـــاركة ســـباحينا شـــرفية إلى حد كبير، إذ 
شـــارك كال مـــن الالعبيـــن أحمـــد الهنـــداوي ويونس 
عبدالباســـط وعلـــي الســـماهيجي فـــي المســـابقات 
التي أجريت أمس على مســـبح االتحـــاد البحريني 

للسباحة.
اليـــوم الثانـــي مـــن فعاليـــات الســـباحة شـــهد توازع 
وأوزبكســـتان  إيـــران  منتخبـــات  بيـــن  الميداليـــات 

واليابان التي كانت الغلة األكبر من نصيبها، أذ اقيم 
17 سباق ما بين السباحة الحرة والظهر.

ويواجه ســـباحو البحرين منافســـة شديدة من قبل 
الدول المعروفة في هذا النوع من السباقات، لذلك 
يبقـــى الطموح هو تحقيق أرقام شـــخصية متميزة 
وهـــذا مـــا يســـعى إليـــه ســـباحونا، فكانـــت أفضـــل 
المشـــاركات يوم أمس من نصيب السباح الهنداوي 
الذي جاء في المركز الخامس في مسابقة 100 متر 
ظهـــر بمجموعته، والمركز 12 فـــي المجموعة العام 
لهذه الفئة. في مســـابقة جاء فيها الســـباح الياباني 
أوال ومن ثم الهند وايران ثانيا وثالثا على التوالي.

التايلنديات يتألقن في كرة الهدف.. 
وتواصل )البوتشيا(

حصد منتخـــب تايلند للفتيات ثـــالث نقاط جديدة 
بفوزه على كوريا الجنوبية بـ 4 مقابل 1 صباح يوم 

أمس في مباريات كرة الهدف للفتيات.
وفـــي ثاني مباريـــات الفتيات حقـــق منتخب كوريا 
الجنوبيـــة فوًزا صعًبا على منتخب إيران بـ 8 مقابل 
7، ولـــم يحســـم كوريا الفـــوز إال في أواخر الشـــوط 

الثاني، ولم تستطع اإليرانيات إحراز التعادل.
حصد المنتخب الســـعودي لكرة الهدف للرجال أول 
ثـــالث نقـــاط بفوزه علـــى منتخـــب األردن في ثاني 
مباريـــات يـــوم أمس بــــ 11 مقابـــل 1، إذ أنهى طاقم 
التحكيـــم اللقـــاء لتحقيـــق الســـعودية فارق عشـــرة 
أهـــداف بعـــد مـــرور دقيقتيـــن ونصـــف من الشـــوط 
الثاني، وكان الشـــوط األول قـــد انتهى بـ 8 مقابل 1 

للمنتخب السعودي.
وفـــي ثالث مباريـــات فئة الرجال لـــم يجد منتخب 
تايلنـــد صعوبـــة فـــي الفـــوز علـــى منتخـــب العـــراق 
بنتيجة 12 مقابل 2، إذ انتهى الشوط األول بسبعة 

أهداف مقابل هدف واحد للتايلنديين.
وفي المبـــاراة الرابعة حقق المنتخب اإليراني فوًزا 
ســـهاًل علـــى منتخـــب كوريـــا الجنوبيـــة بــــ 13 هدًفا 
مقابل 3 أهداف لينهي الحكم المباراة بعد دقيقتين 
مـــن زمـــن الشـــوط الثانـــي لتحقيق إيران فـــارق 13 
هدًفـــا بعـــد أداء قوي مـــن جانـــب اإليرانيين وعدم 
اســـتطاعة العبـــي كوريـــا الجنوبيـــة الوقـــوف أمام 

رميات العبي إيران.
وتواصلـــت كذلك منافســـات البوتشـــيا التـــي بدأت 
بالدخـــول للمراحل النهائية في ظـــل تألق الالعبين 
المشـــاركين، بالـــذات كـــون هـــذه اللعبـــة مـــن أمتـــع 
الرياضات في الدورة البارالمبية اآلسيوية وتحظى 

بمشاركة واسعة من مختلف الدول.

العراق والكويت وتايلند يكسبون 

ذهبية فردي فتيات الطاولة

حققـــت العراقية نجلة عمـــاد الميدالية الذهبية في 
مســـابقة فردي تنس الطاولة للفتيـــات بفوزها على 
مواطنتها زينب حسن بثالثة أشواط مقابل شوط، 
كمـــا نالـــت التايلنديـــة واســـانا الميداليـــة الذهبيـــة 
بفوزهـــا علـــى مواطنتهـــا بنـــواس بثالثـــة اشـــواط 

لشوطين.
وأحـــرزت الكويتيـــة مالك علـــي الميداليـــة الذهبية 
بفوزهـــا علـــى التايلنديـــة بايمـــر بي بثالثة اشـــواط 

دون مقابل.

اللجنة اإلعالمية

فيصل بن راشد يشيد بدعم ناصر وخالد بن حمد للرياضة البحرينية
توج البحرينية مريم صابر بذهبية رمي القرص في دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية للشباب

تتويج بسام أميري بالميدالية البرونزية فيصل بن راشد يتوج الفائزين في رمي القرص من تواجد سمو الشيخ فيصل بن راشد في الدورة

من تدريبات منتخبنا الوطني
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مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي 
الــقــدم قــادر  لــكــرة  األول 
ــوغ الـــمـــرحـــلـــة  ــ ــل ــ ــى ب ــلـ عـ
الــثــانــيــة مــن بــطــولــة كــأس 
ــعــرب طــالــمــا هــنــاك فــرصــة بأرضية  ال
الفني  الجهاز  على  ويجب  الــمــيــدان، 
عبر  المثالي  بالشكل  يستغلها  أن  أواًل 
في  فيها  وقع  التي  األخطاء  معالجة 

المباراتين الماضيتين.

ــتــبــريــر  الـــتـــعـــذر وال
ــعــــف الـــمـــســـتـــوى  ــــضــ ل
والمحصلة  والنتيجة 
منتخب  ألي  ــيــة  ــهــائ ــن ال
مشارك ببطولة كأس العرب، باعتبار 
أيــام   4 فــي ظــرف  مباراتين  خــوض 
المنتخبات  كــون  مقبول،  غير  فقط، 
ــرف حــيــثــيــات الــبــطــولــة  ــعـ تــعــلــم وتـ
ومــواعــيــد إقــامــة مــبــاريــاتــهــا بوقت 

سابق.

مـــنـــذ شـــهـــور ســابــقــة 
المختصون  والمحللون 
في الشأن الكروي داخل 
ينتقدون  البحرين،  وخارج 
ســيــاســة الــتــغــيــيــرات الــفــنــيــة لــمــدرب 
جـــدوى  دون  ــكــن  ول ــوزا،  ــ سـ منتخبنا 
تذكر، والسؤال: هل نظرة الجميع على 

خطأ والمدرب وحده على صواب؟

ســــيــــاســــة مــــــدرب 
مــنــتــخــبــنــا ســــــوزا فــي 
ــتــغــيــيــرات الــواســعــة  ال
ــهــا فــــي كــل  ــتـــي يــحــدث الـ
مـــبـــاراة نــجــحــت فـــي بــطــولــة كــأس 
الخليج وكانت مفاجئة للجميع، ولكن 
أثــرت سلبا  بعد ذلــك، هــذه السياسة 
بشكل كبير على “األحمر” بمستوياته 
ونتائجه، وهذا يؤكد المقولة “مو كل 

مرة تسلم الجرة”!

نصار المريسيمريم صابر

فرحة زينة البلوشي وبسام أميري بالميداليات



ملكية الدولة لموجودات األندية تشكل عقبةما الذي يدفع المستثمر لشراء ناد من دون عائد مالي؟

استحواذ 
الشركات الكبرى 

على األندية أحد 
الحلول

بعض األندية 
مهيأة للتحول 

وبعضها غير 
مهيأ

قطعة أرض 
لكل ناد لجذب 

المستثمرين

حسن علي
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فرص

رئيـــس لجنـــة الشـــباب والرياضـــة بمجلس الشـــورى رضا 
منفـــردي، أكد أهمية عدم وضع العراقيـــل والعقبات أمام 
تحول األندية إلى شـــركات تجارية ومواجهة الصعوبات 
كافـــة وتحويلهـــا إلـــى فرص تجســـيدا لتوجيهـــات جاللة 
الملـــك حفظـــه هللا ورعـــاه ورؤية ســـمو الشـــيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وقـــال منفـــردي إن التحـــول يمكـــن أن يكـــون مـــن خالل 
اســـتحواذ إحـــدى الشـــركات الكبيـــرة علـــى أحـــد األندية 
ووضـــع ميزانية عامة للنادي، والعمـــل على تطبيق خطة 
األنديـــة  بعـــض  بـــأن  موضحـــا  واســـتثمارية،  تســـويقية 
أرضيتهـــا مهيأة للتحول مثل المحـــرق والمنامة واألهلي 
والنجمة وأندية أخرى؛ ألنها تملك اســـتثمارات وإيرادات 

جيدة.
وذكـــر بـــأن موضوع ملكية الدولة لمنشـــآت النـــادي وآلية 
تحولهـــا إلـــى الشـــركة فيمـــا بعـــد يجـــب أال يشـــكل عقبة، 
مضيفـــا “البـــد من مراجعـــة القوانيـــن واألنظمـــة في هذا 
الشـــأن، والبحث عن مدى إمكان أن تستمر ملكية الدولة 
علـــى منشـــآت النادي مقابـــل تحـــول النادي إلى شـــركة”، 
مشـــددا على أهميـــة المضي في المشـــروع وتنفيذه على 
أرض الواقع، وإن كان يحتاج إلى فترة طويلة بعد تهيئة 

الظروف المثالية كافة.

المستثمرون

قـــال المصرفـــي التنفيـــذي ونائـــب رئيـــس نـــادي النجمـــة 
عبـــدهللا داوود إن تحويـــل األنديـــة إلى شـــركات تجارية 

يحتـــاج إلى تهيئـــة األرضيـــة المناســـبة والمتمثلة في 
ورفـــع  وتطويرهـــا  الرياضيـــة  بالمنشـــآت  االهتمـــام 
بجـــودة  واالهتمـــام  المحليـــة  المســـابقات  مســـتوى 
المحترفين والتســـويق إلغراء المســـتثمرين للدخول 

في عملية شراء األسهم.

وأضاف “عند تحويل نادي النجمة إلى شركة على سبيل 
المثـــال، فإننـــا بحاجـــة إلـــى مســـتثمر أو رجـــال أعمال أو 
شركة استثمارية أو مساهمين لشراء أصول النادي التي 
تقـــدر بــــ 15 مليون دينار من الدولة لتصبح ملكا للشـــركة 
الجديدة، فما الذي ســـيدفع المســـتثمرين لدفع هذا المبلغ 

من دون عائد مالي يفوق ما أنفقوه؟”.
وأوضـــح داوود أهميـــة توفير المنـــاخ المالئم للمســـتثمر 
مـــن خـــالل تهيئـــة األرضيـــة المناســـبة والتـــي تتمثل في 
االرتقـــاء بمســـتوى المســـابقات فنيا وتســـويقيا وإعالميا 
وماليا لجذب المســـتثمرين وتهيئة البيئة المثالية أمامهم 
حتـــى تغطي أرباحهم حصصهم، مشـــيرا إلى أن الرياضة 
أصبحت في الدول المتقدمة أحد أهم الموارد األساسية 
لتعزيز االقتصاد، والبد أن نتقدم خطوات إلى األمام في 

تطوير مسابقاتنا قبل الشروع في عملية التحول.

الموجودات

نـــادي  رئيـــس  الخشـــرم  عبدالرحمـــن  المحامـــي  أوضـــح 
 2020 )24( لســـنة  البحريـــن أن المرســـوم بقانـــون رقـــم 
الصـــادر عن جاللـــة الملك والذي يســـمح لألنديـــة بتغيير 
كيانهـــا القانونـــي إلى شـــركات تجارية يمثـــل نقلة نوعية 

وخطوة على الطريق الصحيح.
وأضـــاف “القانـــون مهـــد األرضيـــة لتحويـــل األنديـــة إلى 
شـــركات، ونحن بانتظار المزيد من التشريعات واألنظمة 
واللوائـــح األخرى من الجهـــات ذات العالقة والتي تدعم 
تحـــول األنديـــة إلـــى شـــركات، فالصعوبة الوحيـــدة التي 
تواجه التنفيذ حاليا هي وضع المنشآت المملوكة للدولة، 
فكما هو معروف بـــأن جميع الموجودات هي 
ملـــك للدولـــة، فكيـــف ســـيتم نقـــل ملكيتها 
للشـــركة المســـتثمرة 

وبأي آلية؟”.
ورأى الخشـــرم بأن العقبة الوحيـــدة ربما تتمثل في عدم 
جدوى شـــراء تلـــك الموجـــودات مقارنـــة بالعائـــد المادي 
للمســـتثمر، فأمالك النـــادي تقدر بالمالييـــن والمصروفات 

ستكون أكثر من اإليرادات.

مقومات

رئيس نادي مدينة عيسى أحمد العكبري يرى بأن تحويل 
األندية إلى الشركات ال يتناسب مع جميع األندية، حيث 
إن ذلك يعتمد على المســـاحات المتوفرة لكل ناد وحجم 

االستثمارات الموجودة لديه.
وأضاف “هناك أندية تملك مقومات التحول مثل المواقع 
والمســـاحات والمشـــاريع االســـتثمارية الجيـــدة وأنديـــة 
أخرى محدودة في هذا الجانب، فالمســـتثمر عندما يأتي 
ســـينظر إلى إيرادات النـــادي الحاليـــة وإذا افترضنا على 
ســـبيل المثال أنها تبلغ 20 ألف شـــهريا بينما المصروفات 
تبلغ 30 ألف وأكثر، فما الذي سيجبره على امتالك النادي 

وتحويله إلى شركة”.
وأشـــار العكبري بأن تحويل األندية إلى شـــركات يتطلب 
منح األندية التي ال تملك مساحات ومشاريع استثمارية 
قطعـــة أرض في أي منطقة الســـتثمارها مثل بناء مجمع 

تجاري أو أي مشروع آخر يدر دخال على النادي، وهو 
ما سيشـــجع رجال األعمال والشركات والمستثمرين 
علـــى شـــراء األنديـــة، الفتـــا النظـــر إلـــى أن معظـــم 

مســـاحات األندية مخصصـــة للمرافـــق الرياضية، 

وهي ملزمة بمساحة استثمارية محدودة.

أسس

خبير التنظيم والتطوير المؤسســـي والمستشـــار السابق 
بوزارة شؤون الشباب والرياضة عبدالرضا الموسوي أكد 
إمـــكان تحويـــل األندية إلى شـــركات تجاريـــة وفق عدة 

أسس.
وأضـــاف الموســـوي بأنـــه متى مـــا توفر اإلطـــار القانوني 
والبنيـــة التحتيـــة الفعالـــة للنظـــام الرياضـــي والكفاءات 
اإلداريـــة وتطبيـــق نظـــام الحوكمـــة الفعالـــة، فـــإن هـــذا 
المشـــروع الطمـــوح قابـــل للتطبيـــق، كما نوه إلـــى أهمية 
وجود صناعة رياضية تنافســـية ذات جدوى اســـتثماري 

لهذا التحول.
وتابـــع “أقصد بالصناعـــة الرياضية أن تكـــون هناك أوجه 
اســـتثمارية للقطـــاع الرياضي، وعلى ســـبيل المثال، فإن 
قطـــاع الســـياحة لـــه مقومـــات وأوجـــه اســـتثمارية مثل 
الفنـــادق والمطاعـــم وشـــركات الســـفر والســـياحة ...إلخ؛ 
األمـــر الـــذي يجـــب أن ينطبـــق علـــى الرياضـــة لتشـــجيع 

المستثمرين على شراء األندية وتحويلها إلى شركات”.
وأكـــد الموســـوي أهمية وجـــود خطة عمل 
توافـــر  مـــع  واضحـــة 
األمور التي ذكرها، 
مشـــيرا بأن بعض 
مقومات  األنديـــة 
لديهـــا  التحـــول 
أمـــا  متوفـــرة  شـــبه 
البعض اآلخر من 
األندية، فليس 
بنيـــة  لديهـــا 
مقومـــات  أو 

للتحول.

عنـــد الحديـــث عن تطويـــر الرياضة، ونقلها من مرحلة الهواية إلى االحتراف البد مـــن الحاجة إلى المال، إال أن 
األوضـــاع االقتصاديـــة الناتجة عن تفشـــي جائحة كورونا “ كوفيد – 19” أدت إلـــى خفض ميزانية الرياضة من 
قبـــل الـــدول فـــي العالم العربي ومن بينها مملكة البحرين أســـوة ببقية القطاعات ضمن سلســـلة من اإلجراءات 

التقشفية.
ولتخفيـــف األعبـــاء الماليـــة علـــى ميزانيـــة الدولة ُطرحت فكـــرة تحول األندية إلى شـــركات تجارية؛ لتحســـين 
قدراتها التنافسية والمساهمة في تحفيز النمو االقتصادي في القطاع الرياضي وخلق بيئة صالحة للرياضيين 

وجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، والمساهمة في تحويل القطاع الرياضي إلى قطاع منتج وفعال في 
االقتصاد المحلي، يساهم بتطوير الرياضة البحرينية وإعطائها المكانة التي تستحقها.

ويرى الكثيرون أن تحول األندية إلى شركات تجارية سيؤدي إلى إيجاد سيولة تسمح بدفع نفقات ومصاريف 
القطـــاع الرياضـــي الذي يســـتنزف أمـــواال طائلة عبر خلق بيئة اســـثمارية تعـــود بالنفع على االقتصـــاد الوطني 

وتخفف العبء المالي على الدولة، فهل بإمكان األندية التحول إلى شركات تجارية؟

تحويل األندية لشركات تجارية.. فرصة للمستثمر أم طوق نجاة للمفلس؟
تحقيق “^” يناقش فوائد التحول والعقبات ويعرض اقتراحات المعنيين

داوود:

االهتمام بالمسابقات 
إلغراء المستثمرين

العكبري: 

بعض األندية ال تملك 
مقومات التحول

منفردي: 

 لنحول التحديات 
إلى فرص

الخشرم: 

نحتاج إلى تشريع بشأن 
ملكية الموجودات

الموسوي:

 التحول مبني 
على أربعة أسس



Sports@albiladpress.com

األحد 5 ديسمبر 2021 - غرة جمادى األولى 1443 - العدد 4800
11

www.grnata.com

تبني بيتــــك غرناطة 
 g r n a t aFOLLOW:36005575

17555593

 بأعلى معايير الجودة واألمان..

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

www.grnata.com

تبني بيتــــك غرناطة 
 g r n a t aFOLLOW:36005575

17555593

 بأعلى معايير الجودة واألمان..

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

أجمـــع المدربـــون الوطنيـــون علـــى أهمية 
صفـــوف  فـــي  التشـــكيلة  علـــى  الثبـــات 
القـــدم  لكـــرة  األول  الوطنـــي  منتخبنـــا 
وعدم إجـــراء التغييرات بصفة مســـتمرة 
للمحافظة على االنســـجام، مشـــيرين إلى 
أن أحـــد أســـباب تراجـــع أداء المنتخـــب 
أمام العراق في الجولة الثانية من بطولة 
كأس العـــرب التي تســـتضيفها قطر حتى 
18 ديســـمبر الجـــاري هو عدم االســـتقرار 

على تشكيلة محددة.
 وأشـــار المدربون إلى أن منهجية التغيير 
التي اتبعها المدرب البرتغالي هيليو سوزا 
في بطولتي غرب آســـيا وكأس الخليج الـ 
24 نجحت لظروف وأسباب معينة ولكن 
األســـاس فـــي كـــرة القـــدم هو االســـتقرار 
الفنـــي علـــى تشـــكيلة ثابتـــة مـــع إجـــراء 

تغييرات بسيطة.
تجـــاوز  فـــي  المنتخـــب  قـــدرة  وأكـــدوا 
المنتخـــب العمانـــي فـــي المواجهـــة التـــي 
ســـتقام بينهمـــا اإلثنيـــن المقبـــل متـــى مـــا 
واإلصـــرار  بالعزيمـــة  الالعبـــون  تســـلح 
واستطاع المدرب اختيار أنسب الالعبين 
في جميع المراكز، مؤكدين أهمية تحقيق 
االنتصـــار للحفـــاظ علـــى آمـــال المنتخب 
في بلـــوغ الدور الثانـــي وإن كانت بطاقة 
قطـــر  مبـــاراة  بنتيجـــة  مرهونـــة  التأهـــل 

والعراق.

كويتي: مبالغة بالتغييرات

المدرب الوطني عبدالحميد الكويتي قال 
إن المنتخـــب عانـــى مـــن البطء فـــي نقل 
الكـــرة والتحـــول من الدفاع إلـــى الهجوم 
وكانـــت حركـــة الالعبيـــن ثقيلـــة وكأنهـــم 
مصابـــون باإلرهـــاق علـــى رغـــم أنهـــم لـــم 
يلعبـــوا إال مباراتين وربمـــا يعود ذلك إلى 

تقيدهم بمراكزهم.
وأضـــاف “المـــدرب أجـــرى مـــا يقـــارب من 
6 تغييـــرات فـــي مبـــاراة العـــراق... وهـــو 
عـــدد كبيـــر، فالتغيير عادة يشـــمل العبين 

أو 3 لتحقيـــق التفاهـــم واالنســـجام، كمـــا 
أن الحفـــاظ علـــى الالعـــب نفســـه يمنحه 
وتصحيـــح  للعطـــاء  ويدفعـــه  الحافـــز 
أخطائـــه التي ارتكبها في المباراة األولى، 
المـــدرب وفق في سياســـته في بطولتين 
ولكن المســـتويات والمعطيات والظروف 
تختلـــف مـــن بطولة ألخـــرى وفـــي العادة 
يعتمـــد المـــدرب على 16 العبـــا وليس 20 

فما فوق”.
علـــى  قـــادر  منتخبنـــا  أن  كويتـــي  وذكـــر 
يتفـــوق  األحمـــر  ألن  بعمـــان؛  اإلطاحـــة 
وينبغـــي  الفرديـــة  واإلمكانـــات  بالخبـــرة 
أن يكـــون نقل الكرة أســـرع مؤكدا أهمية 
تحقيـــق الفوز حتـــى لو لـــم تخدمنا باقي 

النتائج للتأهل.

السكري : تحفظ دفاعي

الســـكري  عبدعلـــي  الوطنـــي  المـــدرب 
 20 أول  فـــي  المنتخـــب  أداء  امتـــدح 
دقيقـــة أمام قطر لكن األداء ســـرعان ما 
تراجع في ظـــل التحفظ الدفاعي، وذكر 
أن مهدي عبدالجبار كان يستحق اللعب 
بدال من محمد الرميحي وأشرك المدرب 
األول فـــي آخـــر 6 دقائق وهي فترة غير 

كافية إلحداث التغيير المنشود.
وأضـــاف “أحتـــرم نظـــرة المـــدرب ولكن 
التغيير في التشكيلة لم يكن في محله، 
كحـــد  العبيـــن   3 تطـــول  فالتغييـــرات 
أقصـــى وليس بالعـــدد الذي أجـــراه أمام 
العـــراق. لقـــد وفـــق المـــدرب فـــي خطته 
فـــي بطولتي غرب آســـيا وكأس الخليج 

ولكـــن تلـــك المنهجيـــة لـــن تنفعـــك فـــي 
كل البطـــوالت؛ ألن األســـاس فـــي عالـــم 
التدريـــب هو االســـتقرار مـــع التغييرات 
المحـــدودة”. وذكر الســـكري أن منتخب 
عمـــان قـــدم أداء قويـــا أمـــام قطـــر وهو 
بـــه إطالقـــا والفـــوز  خصـــم ال يســـتهان 
أمامه يتطلب اختيار التشكيلة المناسبة 
وتعزيـــز الناحيـــة الهجومية مـــع التوازن 
الدفاعي وعدم التحفظ المبالغ به، الفتا 
النظـــر إلى أن فوز قطر علـــى عمان ربما 
لـــن يكون في صالحنا حيـــث إن العنابي 
ربمـــا يلعب بالصـــف الثاني أمـــام العراق 
بعدمـــا ضمن التأهـــل ومنتخبنـــا يحتاج 
للفـــوز على عمـــان مع خســـارة او تعادل 

العراق أمام قطر للتأهل.

عبدالنبي: افتقدنا النزعة الهجومية

قـــال المـــدرب عبدالصاحـــب عبدالنبي إن 
منتخبنـــا ظهر بشـــكل جيد فـــي مواجهتي 
قطـــر والعراق ولكن الفريـــق افتقد للنزعة 
الهجوميـــة. وأضاف “هناك بعض الالعبين 
لـــم تســـنح لهـــم الفرصـــة لتقديـــم كل مـــا 
لديهـــم فـــي المواجهتيـــن الســـابقتين فـــي 
أجراهـــا  التـــي  الكبيـــرة  التغييـــرات  ظـــل 
المدرب، فعندما يخـــوض الالعب المباراة 
األولـــى بأداء متواضع فإنه يحاول تالفي 
أخطائـــه فـــي الثانيـــة والتألـــق... وهذا لم 

يكن موجودا بسبب التغييرات”.
وأوضـــح أن الثبـــات علـــى التشـــكيلة يولد 
تغييـــر  علـــى  الالعـــب  ويحفـــز  اإلبـــداع 
طريقتـــه وأســـلوب لعبه، وعندمـــا ال يظهر 

الالعـــب بصـــورة جيـــدة في مبـــاراة ويرى 
نفســـه في االحتيـــاط بالمبـــاراة المقبلة أو 
يتم إشـــراكه في الوقـــت الضائع فإن ذلك 

تكون له نتائج سيئة.
عمـــان  علـــى  الفـــوز  عبدالنبـــي  وتمنـــى 
موضحـــا أن الفريقين متســـاويين إلى حد 
كبيـــر والفـــوز يعتمد علـــى التركيز والروح 

والحماس واختيار افضل العناصر.

إبراهيم: بالروح سنهزم عمان

المـــدرب الوطنـــي عدنـــان ابراهيـــم قال إن 
جميـــع العبي منتخبنا اعتـــادوا على اللعب 
بـــروح وحمـــاس فـــي مثـــل هـــذه المواقف، 
التشـــكيلة  المـــدرب  يختـــار  أن  متمنيـــا 
المناســـبة بعـــد مشـــاهدته للعمانييـــن فـــي 
آخـــر مواجهتين. وأضـــاف: “نأمل أن يعالج 
الجهاز الفني مشكلتنا في الثلث الهجومي 
ويبـــدأ بأفضـــل الالعبيـــن واللعب بأســـلوب 
هجومـــي وأن تكـــون الواجبـــات فعالـــة من 
منتصـــف الملعـــب مع ضبـــط خـــط الدفاع؛ 
إذ افتقدنـــا للفاعليـــة الهجوميـــة فـــي آخـــر 
مواجهتيـــن وفرصنا كانـــت خجولة وعلينا 
الزيادة العددية في خط الهجوم”. وأوضح 
أن سياســـة التغيير التي كان يتبعها ســـوزا 
فـــي بداياتـــه ربمـــا تكـــون مقبولـــة؛ ألنه لم 
بصـــورة  الالعبيـــن  بإمكانـــات  ملمـــا  يكـــن 
كبيـــرة ولكنه اآلن يعرف قـــدرات الالعبين 
واالســـتقرار على التشـــكيلة مهم مع إجراء 

تغييرات بسيطة وفق قراءته الفنية.

مدربون ينتقدون تغييرات سوزا ويطالبون بثبات التشكيلة
المطالبة باختيار التشكيلة المناسبة للفوز على عمان بكأس العرب

حسن علي

عدنان إبراهيم عبدالحميد كويتيعبدالصاحب عبدالنبيالمدرب هيليو سوزا
عبدعلي السكري

من لقاء منتخبنا والعراق



Vacancies Available
FN BROTHERS TRADING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 33326004  or  FIDAKNIGHA@GMAIL.COM 

ALMESHAL CHEMICAL INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17830500  or  KAISER@MERC.COMPANY 

SIMA GENTS TAILORING- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Gulf art carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 39177777  or  hussaingulfart@gmail.com 

SHABAZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GRILLING) 
 suitably qualified applicants can contact

 39161022  or  SHABAZCONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39593981  or  SHHAITHEMHAMZH1977@GMAIL.COM 

CAGAYAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33142076  or  NEEMOO2031@GMAIL.COM 

AL AZIZ PALACE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39722232  or  ALMOHSIN111@HOTMAIL.COM 

SILVER WAVE ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36661669  or  ACA175599@GMAIL.COM 

Raju Bhai Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38001001  or  MARYAM.BINJAAFAR@GMAIL.COM 

Raju Bhai Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38001001  or  MARYAM.BINJAAFAR@GMAIL.COM 

AL-FOSOOL AL-ARBAA FRUITS & VEGETABLE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39254585  or  MONAABDULLA3@HOTMAIL.COM 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

MILLS CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 39444331  or  KOFFIATTO@GMAIL.COM 

FN BROTHERS TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33326004  or  fidaknigha@gmail.com 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

ALZALAQ GATE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39109001  or  FEEKRAM@HOTMAIL.COM 

RIFE USA WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720256  or  INFO@RIFE-USA.COM 

Professional Boxes Carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39633812  or  YUSUF.BUTI@PROBOXES.BH 

Ammoos Construction & Mechanical Contracts W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39393655  or  murali6088@yahoo.com 

BUILDING DIRECTION REAL ESTATE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36700555 

ANAND BHAVAN Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460468  or  A.RAHMAN.ALTAMIMI@GMAIL.COM

WEJDANI CONTRACTING CO. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784198  or  WEJDANIMTT3@HOTMAIL.COM 

Mohammed Abdallah Sharbatly Company W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(EQUIPMENTS ASSEMBLING INSTRUMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17255225  or  Siddig.Basheer@Sharbatlyfruit.com 

SAMBOOSA BOX 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  WADYALSAIL@GMAIL.COM 

RIO GRILLS & BROASTED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39431555  or  OK101010@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

TILKE AND PARTNERS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17540028  or  PARVEEN.SYED@TILKEANDPARTNERS.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17600114  or  SADEQ.HASAN@GNJ-GROUP.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

Kingdom Readymix Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

ANTAKYA ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39885581  or  antakia2aluminium@gmail.com 

ZENON TRAVELS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

AL FAED BUILDING CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33200250  or  alhadaf691@hotmail.com 

STONE MIX FOR CEMENT PRODUCTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34170777  or  ANSS72@HOTMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

METRO TOWER CONTRACTING company partnership owned 
by hasan abdu 

has a vacancy for the occupation of
  MASON 

 suitably qualified applicants can contact
 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

TABA TRADING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33663322  or  GOCOUNTING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  JHELUM.BAH@GMAIL.COM 

AWAL READY MIX CONCRETE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  aheed_m2@hotmail.com 

WAHAT ADEN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33193390  or  ALGASHASH47@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

JAMMALA FOR GYPSUN CARVINS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39668896  or  JAMMALAGYPSUM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

RAGHDA S.MOOSA ALALAWI BUREAU OF ATTORNEYS 
has a vacancy for the occupation of

  LEGAL ADVISOR AFFAIRS 
 suitably qualified applicants can contact

 77155558  or  MUHAMOON@HOTMAIL.COM 

SORIANO RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17295511  or  REDROSEBH@GMAIL.COM 

TEXAS ADVERTISING & PROMOTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 37571000  or  SHARAF916@GMAIL.COM 

GUL BIBI LADIES TAILORING AND BOTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33863721  or  BIBICONSTRUCTIONCLEANING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

BRITISH AIRWAYS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR CARGO 
 suitably qualified applicants can contact
 17589621  or  MAHA.ALABBAS@BA.COM 

ICE TOWN Juices 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39418444  or  UMNAYAF.MOHAMED@GMAIL.COM 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17464159  or  vijaysharma@chemcogroup.com 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

AL ZAWRAA KITCHEN & RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404225  or  S.ANWAR7777@gmail.com 

COZY CORNER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226616  or  TARIQ@MAZA.COM 

WABAG BELHASA JV WLL 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17233331  or  ERIK.GOTHLIN@WABAG.COM 

ALKOOHEJI BUILDING CARE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710710  or  INFO@KOOHEJIBUILDINGCARE.COM 

ENERSERV  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17599239  or  ZAHAIR@REAMSIS.COM.BH 

ALKOOHEJI BUILDING CARE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710710  or  INFO@KOOHEJIBUILDINGCARE.COM 

ALKOOHEJI BUILDING CARE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710710  or  INFO@KOOHEJIBUILDINGCARE.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

GOLD DUST CLEANING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17612926  or  alboomtrading@batelco.com.bh 

2022 CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39400896  or  MMAMEEN600@HOTMAIL.COM 

SIAM MECHANICAL INDUSTRIAL WORKSHOP- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

FUTAMI CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  INFO@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

ROLANDA FLOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39634498  or  AHMEDQMALIK@GMAIL.COM 

BENS LITE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

ABBAS MAHDI ABDULLA ALBASRI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17736827  or  TERESAAMAABCC@GMAIL.COM 

NEW PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17346817  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

Newline unique uniforms 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66669990  or  ISHAQ.RAJABALI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

BENS LITE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

THE FAR EAST  CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39099756  or  MEIFANGEN@QQ.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  Contact@amwellme.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

WONDERLAND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39611187  or  ammar.alabbas.bh@gmail.com 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

LETTUCE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34550634  or  UM.ABDULRAHMAN753@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

Phoenix Marketing & Creations W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877111  or  cherian1234@gmail.com 

SIAM GARAGE- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

PAKPATAN REPAIRING HOUSE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35634786  or  aliahmad39758489@gmail.com 

Golden Falcon Cars 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66622200  or  goldenfalcon.bh@gmail.com 

AL HARAMAIN LAND SUPPORT ACTIVITIES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38479047  or  SYEDGROUPBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ARAB Union Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

NAZAR AUTO SERVICES CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  kmkbn@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

KABAB HOUSE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 16161600  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

Stone Box Contracting Co Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33179311  or  STONEBOXBH@GMAIL.COM 

KOZHIKODE STAR RESTAURANT W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36864446  or  SH_AMNAH@HOTMAIL.COM 

KHODMOONI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39921197  or  FOZIEHPAYMOZD@GMAIL.COM 

ARWA GATE FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33888406  or  ABUFIZAN313@GMAIL.COM 

BHARTI JEWELLERY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39827293  or  DDSURJIANI0@GMAIL.COM 

METROPOLIS MEDIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39457163  or  HUSSAINFARDAN64@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

MOBEEN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36315263  or  PERVAIZ.SARWAR123@GMAIL.COM 

HEALTHY BREAD RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66955622  or  BH.HEALTHYB@GMAIL.COM 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

BEAUTY BY J SALON & SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17401110  or  BEAUTY.BY.J@OUTLOOK.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001335  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

HOTLOOK BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17252548  or  abbas_aljamri@yahoo.com 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Anoshka Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  MANICURIST 
 suitably qualified applicants can contact

 63661111  or  ATZZ2@HOTMAIL.COM 

ADVANCED Cleaning Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33123436  or  info@AISOLCO.COM 

SAYYAR TRADING AGENCIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290111  or  OFFICE@SAYYAR.BH 

Tajdin for Decor 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795697  or  zahid@tajdinwoodworks.com 

HERCULES WROUGHT IRON FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17769506  or  hercules_wll@yahoo.com 

Bavaria Aluminium Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33207945  or  ABD.AWAN90@GMAIL.COM 

Pastries on the fly 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404071  or  account@mediastorebh.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

MOHAMED SULTAN JUMAAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  SULTANJUMANBH@GMAIL.COM 

ALMINHA MART 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39335513  or  HZ.MOSAWI@GMAIL.COM 

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

  MECHANIC(DIESEL ENGINES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742595  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

KAYAN CORNER COFFEE 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33700877  or  A780726812@GMAIL.COM 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.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 

ZAHRAT AL RIFFA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39621070  or  m.waqas2112@GMAIL.COM 

ABDULRAZAQ MOHAMMED ALKOOHAJI CONT. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77122441  or  MMKOOHEJI@YAHOO.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

AHMED HAMAD JASSIM ALJOWDER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673922  or  HAMAD691@HOTMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

HORIZON CONSTRUCTION SPECIALISTS 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17210333  or  BHARATHI_R_IN@YAHOO.COM 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

PAK ARAB RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66320770  or  89497.GANNF@GMAIL.COM 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

ADVANCED Cleaning Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33123436  or  info@AISOLCO.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

ENTAS Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 36641841  or  IRFAN_RASHEED@HOTMAIL.COM 

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

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17739535  or  Mashoor@bmmi.com.bh 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

AL MAHARA TAILORING -  Bahraini PARTNERSHIP Co. 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FASHION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17879166  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

CREATIVE STYLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 JOINER CARPENTER  PARQUETRY WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33448080  or  HEOFFICE@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

ALHAFEERA CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17730343  or  hr@hafeera-group.com 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

SAYYAR TRADING AGENCIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290111  or  OFFICE@SAYYAR.BH 

AZLAN GULF HARBOR CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 66627665  or  ABUAZLAN@YAHOO.COM 

Alnaqab Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36766392  or  NATHEER92@ICLOUD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39929669  or  HHASSANALASSY@GMAIL.COM 

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

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 17212988  or  ALQANOOON@WINDOWSLIVE.COM 

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

  PLUMBER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17879688  or  fadi@constructionlab.com 

Look out brosted 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700285  or  MAH1466@YAHOO.COM 

Alfakhara restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34109037  or  M2040@HOTMAIL.COM 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

LAMAZANI LINE BAKARY ANCOLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17715574  or  MARAHIM99@GMAIL.COM 

FATHI MUTHU TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 39471786  or  FATIMAJ720@GMAIL.COM 
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BEAUTY AND SPARADISE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact
 17313130  or  NEDHAL@SPARADISE.COM.BH

 UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

ARAB Union Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633480  or  essatowers@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 13112414  or  ali.masnoor@nikapol-express.com 

Murdhi phone 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39918861  or  MARASEEM.BH@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

Team Anwar Clearance and Documentation 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33231498  or  ALLSHOP2011@GMAIL.COM 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

FIORI WORLD Projects W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17645777  or  fgroup.bh@gmail.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

SIYONA SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17736030  or  GRANDMART.T@GMAIL.COM 

Star-Grace Management Services W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36863894  or  stargracemanagement@gmail.com 

WEST GULF TRADING & CONTRACTING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39077300  or  HADI.SHEHABI@HOTMAIL.COM 

SHAHZAD CONSTRUCTION & DECORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39628691  or  SALEEMSANDHU046@GMAIL.COM 

Noor alzahra Visitor Assistance Services 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17311101  or  NOORALZAHRABH313@GMAIL.COM 

MANAMA TOWERS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786337  or  ALRASHEDIA@YAHOO.COM 

PEPPERS FUSION RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39333989  or  PEPPERS2011@GMAIL.COM 

CREATIVE AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33514947  or  baitalfalacontacting@gmail.com 

ALJOMA ELECTRICALS AND MAINTANANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33853510  or  ALJOMABAHRAIN@GMAIL.COM 

Atlas Marine W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17295488  or  admin@atlasmarinebh.com 

TRIPLE FAST 87 GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

FRANKS A LOT RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17811970  or  rayjaffar@gmail.com 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

HERITAGE HOUSE DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36466760  or  ALAMM1973@HOTMAIL.COM 

HERITAGE HOUSE DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36466760  or  ALAMM1973@HOTMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

FLUID TECH TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623583  or  FLUIDTECHBH@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  MAHMOA@SPU.EDU 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

HASAN  AKHTAR ARBAB DEMOLITION AND  LANDSCAPE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66738573  or  RAMEEZ.AKHTAR13@GMAIL.COM 

Clay House Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36344460  or  NAVEEDULLAH274@GMAIL.COM 

ISRAR GATE SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38444055  or  FEMINASALON@HOTMAIL.COM 

WALAA ALBAHRAIN FOR  MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 38139157  or  ZAINAB.AHMED.1274@HOTMAIL.COM 

Asima cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 33844431  or  FMW79@HOTMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  CERAMIC SETTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

Raybon kingdom 2 cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77744447  or  M.66661666@GMAIL.COM 

ARAB Union Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633480  or  essatowers@gmail.com 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

DANIEL CARS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17411878  or  DANIEL.HUSSAINDANIEL@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

ELITE RESORT AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17558214  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

PICK AND PAY MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17488899  or  PICKANDPAYMARKET@GMAIL.COM 

ZAJIL EXPRESS TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 39448212  or  ARKADI@ZAJIL-EXPRESS.COM 

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

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

House Of Chicken Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17553915  or  hassan77090123@yahoo.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

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

AUTO MOON AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17693168  or  ABDULLA.SALMAN1@GMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

Sahel Karbabad Grills 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39997757  or  M.KHABBAZ92@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 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

FALAFELPIE RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33255601  or  FALAFELPIEBH@GMAIL.COM 

MOHAMED AHMED JASIM ALHASABI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39686995  or  alwadeea@hotmail.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17661220  or  SURESH@GLSBAHRAIN.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

MOHAMMED AHMED JASSIM ALHASSABI EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33385995  or  ALWADEEA@HOTMAIL.COM 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

M A P Rental Equipment Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17333384  or  ashif@map-rental.com 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252163  or  tariqba6@gmail.com 

AL SALABI FOOD STUFF & SWEET WATER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33665539  or  BB12B@HOTMAIL.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPV CAMP 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

MUMBAI FUSION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 39146761  or  MUMBAIFUSION.BAHRAIN@GMAIL.COM 

Capstone City Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008905  or  CHITTARANJAN_GCCM@YAHOO.COM 

ABU NASIR AIR CONDITIONING WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33801352  or  NASIRKORA8@GMAIL.COM 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17595006  or  jaffar.csdecor@gmail.com 

FORSAN AL NAMOTHAGIA FOODS & CONSUMER PRODUCTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17004501  or  hk@forsan.com.sa 

Cardef gents slon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 36671230  or  sami.alhajiri.sa@gmail.com 

RED DIAMOND  PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  AQEELALSAHAB@GMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

AL JASRA ELECTRICAL CONTRACTING CO 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17251444  or  LOLWA1956@GMAIL.COM 

BOCCA CAFE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17100005  or  caffeelarosa@gmail.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  RADIATOR REPAIRER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656052  or  IRSHADULLAH.BH@GMAIL.COM 

I AND G CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39155054  or  IMATAR86@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

SHAMS ALMANAR BLACKSMITH AND WELDING AND FAB 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39013198  or  shamsaanar.bwf@gmail.com 

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

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

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

FAMOUS COLD STORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

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

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

I DO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 38836660  or  info@danatbh.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

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

THE CLEANING GUYS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33335319  or  INFO@THECGUYS.COM 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

I WOOD WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330082  or  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

GO GORGEOUS BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39922208  or  Gogorgeous.mobilesalon@gmail.com 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

Sahel Karbabad Grills 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39997757  or  M.KHABBAZ92@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17595006  or  jaffar.csdecor@gmail.com 

KERALA DARBAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17241049  or  SALMAN@GCCBAH.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Al Rukhsana Coldstore 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33547727  or  UMMNOOR250@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

AL RAWASI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39664427  or  SMUSTAFA71@HOTMAIL.COM 

MOHAMED SULTAN JUMAAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  SULTANJUMANBH@GMAIL.COM 

ALHALIM GATE FOR ADMINISTRATIVE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33918404  or  DSR.2030@HOTMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

ALJAZZAF BUILDING MATERIALS & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17230215  or  IJOY@BATELCO.COM.BH 

HAPPY HOME TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35607602  or  SHKIQBAL@HOTMAIL.COM 

KHALIFA JASIM A.RAHMAN KHALED(GARGAON/7128) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39232911  or  a8_42@hotmail.com 

CLICK & KOOL ELECTRICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36459467  or  CLICKNKOOL@GMAIL.COM 

Basco Automotive Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36090002  or  H_FACTORIES@HOTMAIL.COM 

POWER CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000770  or  KBUHASAN79@GMAIL.COM 

MOTHERCARE COMPANY B.S.C.-CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17116223  or  khadija.jamsheer@arg.com.bh 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

FLASH CAR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17690301  or  mahdii@msn.com 

SF Wood Decor & Furnishing Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403060  or  EBRAHIM_83@HOTMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

Hamdan motor vehicle parts and accessories 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34633301  or  Hamadali346333@gmail.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39813666  or  mohammed1960@hotmail.com 

Al noor palace cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39122259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM 

BOMBO SHAWARMA CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

Dynaxcel Engineers Private Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39980720  or  RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

THE NATIONAL TRADING HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39452129  or  THAKER@BATELCO.COM.BH 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

FTWOA AL NAQEB FASHION DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33732162  or  NAQEBBH@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

KEY SKY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  butalal1953@yahoo.com 

WORLD ONE REAL ESTATE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37798763  or  SOHIL.KC@GMAIL.COM 

NYLE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39864040  or  EBRAHIMKHALIL9098@GMAIL.COM 

AHMED ALI SAQR ALJALAHMA 
has a vacancy for the occupation of

  CONCIERGE IN APPARTMENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17401621  or  AEALJALAHMA@HOTMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

DREAM LAND ICE-CREAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17535982  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

ALNAJAH FURNITURE SHOWROOM W.l 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(CURTAINS) 
 suitably qualified applicants can contact
 39455215  or  FAHDANBC@GMAIL.COM 

Zenon TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

ANWAR ALBASRA GARAG 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17789749  or  ABBAS-H@LIVE.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

Hani star contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36155128  or  HANISTARBH@GMAIL.COM 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

Keypoint Solutions W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17200025  or  JULIANA.KRAUSE@KEYPOINT.COM 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17749111  or  DR.MENONKS@GMAIL.COM 

TAXFOLIO FOR MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17260045  or  THANVEER.ALAM@GMAIL.COM 

Elite Crystal Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

PREMATOR GULF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ALPHA FIRE SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17738100  or  FARFF@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

GOLDEN NEON SIGN ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  VENUNAIR@GOLDENNEON.COM.BH 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

ALAMTHAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 77005523  or  ABDALI015@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699040  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

SECCO BY COFFEA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332028  or  HA.BEHBEHANI@GMAIL.COM 

Pets Cabana WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39399037  or  CONTACT@PETSCABANA.COM 

Solutionfinders contracting 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 66699954  or  DODA_MA@HOTMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com 

FANTASIA SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WOMEN’S HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39099335  or  MAHNAZ.11@HOTMAIL.COM 

Ceramica Wahat Arados W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17410208  or  MZAH_80@HOTMAIL.COM 

Green Bird Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39587433  or  GBCARPENTRY07@GMAIL.COM 

AL HAMZ DESIGN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36213700  or  RAAJRIF@GMAIL.COM 

NOVELTY RESTAURANTS AND COFFEE-SHOPS MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33001198  or  STYLECAFE_FASTFOODRESTAURANT@YAHOO.COM 

DSICOVERY GATE TECHNOLOGY AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17255705  or  RODAINAALHASHIM@GMAIL.COM 

AL GANNAS CONTRACTING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600895  or  AHMADI100@HOTMAIL.COM 

KARMASTAJI MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36777703  or  ZAN131@ALAYAM.COM 

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17382265  or  marwa@PROPELCONSULT.COM 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33665979  or  JAM_ALAJLAN@HOTMAIL.COM 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 
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بريتوريا - وكاالت

األطفال  دخــول  مــعــدالت  زيـــادة  إن  السبت،  أمــس  صحية،  مسؤولة  قالت 
المستشفيات خالل موجة رابعة من جائحة كوفيد19- في جنوب إفريقيا، 
بسبب تفشي الساللة أوميكرون، ينبغي أن يدفع إلى الحذر لكنه ال يثير الذعر 
نظرًا ألن األعراض بسيطة. ودخل عدد كبير من الرضع إلى المستشفيات بعد 
إصابتهم بمرض كوفيد19- في الشهر الماضي في منطقة تشوان التي تضم 
العاصمة بريتوريا، مما عزز مخاوف من أن تكون الساللة أوميكرون تشكل 
خطرًا أكبر على األطفال الصغار، مقارنة بغيرها من سالالت فيروس كورونا.

الذي  إقليم غوتنغ،  العامة في  الصحة  مالوليك، خبيرة  نتساكيسي  وذكرت 
مصابًا   1511 مــن   113 أن  الــبــالد،  مــدن  أكبر  وجوهانسبرغ،  تــشــوان  يضم 
بالمرض في المستشفيات من األطفال الذين تقل أعمارهم عن 9 أعوام، وهي 

نسبة أكبر من الموجات السابقة للجائحة.
السريرية  الرعاية  اخصاصيي  تقارير  ألن  الصعداء  “تنفسنا  أضافت:  لكنها 

أشارت إلى أن األطفال يعانون من أعراض طفيفة”.
وتابعت “على الناس أن يكونوا أقل ذعرًا لكن يتوخوا الحذر”.

وكانت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا حذرت، في وقت ساببق، من 
خطورة المتحور الجديد على األطفال ونصحت باالستعداد لذلك.

جنوب إفريقيا: إصابات األطفال بـ”أوميكرون” ال تثير الذعر

اديس ابابا - أف ب

اســتــعــاد الــجــيــش اإلثـــيـــوبـــي هــذا 
األراضــي  على  السيطرة  األســبــوع 
ــكــــم مـــتـــمـــردو تـــيـــغـــراي  ــتــــي أحــ ــ ال
يبدو  مــا  مــؤخــرا،  عليها  قبضتهم 
ــوزراء  الـ رئــيــس  النــضــمــام  انعكاسا 
أبيي أحمد إلى جنوده في مناطق 
ــرغــم مــن ذلـــك، ال  ــنــزاع.وعــلــى ال ال
يـــزال مــن غــيــر الـــواضـــح تــمــامــا ما 
على  ومــآالتــه  االنتصار  هــذا  يعنيه 
الصراع المستمر منذ عام مع دخول 
يشوبها  جـــديـــدة  مــرحــلــة  ــقــتــال  ال
فقط،  واحـــد  شهر  الاليقين.وقبل 
تحرير  جبهة  في  المقاتلون  تقدم 
مع  متسارع  بشكل  تيغراي  شعب 
مدينتي  على  االســتــيــالء  إعالنهم 
طريق  عــلــى  وكومبولتشا  ديــســي 

ســريــع رئــيــســي بــاتــجــاه الــعــاصــمــة 
أديس أبابا.

إلى  أنهم وصلوا  عن  أنباء  وســرت 
 220 بعد حوالى  روبــت، على  شوا 
كيلومترا فقط شمال شرقي أديس 

أبابا.
ــعــد تــأكــيــد أبـــيـــي األســـبـــوع  ــكــن ب ل
ــمــاضــي تــولــيــه زمــــام الــعــمــلــيــات  ال
ــحــكــومــة  ــنـــت ال ــلـ ــة، أعـ ــيـ ــدانـ ــيـ ــمـ الـ
ــر  ســلــســلــة انــــتــــصــــارات فـــيـــمـــا أقـ
تغيير  الى  باضطرارهم  المتمردون 
لهجة  ــتــهــم.وطــغــت  ــيــجــي اســتــرات
ــمــنــتــصــر عـــلـــى تــغــطــيــة وســـائـــل  ال
الــحــكــومــيــة.ونــقــلــت هيئة  ــالم  اإلعــ
قوله  أبيي  عــن  اإلثيوبية  ــة  اإلذاعـ

“العدو ُدّمر وتفكك”.

الحرب اإلثيوبية بمرحلة الاليقين وتقّدم للقوات الحكومية
 

الليبية  العسكرية  اللجنة  عضو  قــال 
أمس  الصوصاع،  فرج  الفريق   ،)5+5(
بـــضـــرورة سحب  تــركــيــا رحــبــت  ، إن 
يكون  أن  بشرط  ليبيا  مــن  المرتزقة 
االنــســحــاب مــن الــطــرفــيــن “مــتــوازيــا 
ــا”.و أضـــاف الــصــوصــاع أن  ومــتــزامــن
ــالل زيــــارة ألنــقــرة  الــلــجــنــة طــلــبــت خـ
سحب  “ضـــرورة  التركي  الجانب  من 
للخطة  وفقا  الطرفين  مــن  المرتزقة 
الموضوعة التي تقضي بسحب جميع 
األجنبية  ــقــوات  ال وكــذلــك  الــمــرتــزقــة 
الــوطــنــيــة”. ــســيــادة  ال لــمــبــدأ  تحقيقا 
إلى  ستتوجه  اللجنة  أن  إلــى  وأشـــار 
لقرارات  وفقا  الطلب  لنفس  موسكو 
ــقــراراتــهــا  ــن الـــداعـــمـــة ل ــ مــجــلــس األمـ
المتزامن  االنــســحــاب  يكون  أن  على 

الدوليين  الــمــراقــبــيــن  ــراف  إشــ تــحــت 
العسكرية  اللجنة  والمحليين.وبحثت 
الــمــســؤولــيــن  مـــع   )+5(5 الــمــشــتــركــة 
األتــراك والــروس، وضع جدول زمني 
األجنبية  والــقــوات  المرتزقة  لخروج 

من األراضي الليبية.
المعنوي  التوجيه  إدارة  مدير  وقــال 
ــد  ــجــيــش خــال ــل ــادة الـــعـــامـــة ل ــيـ ــقـ ــالـ بـ
إلى  انتقلت  “اللجنة  إن  المحجوب 
تــركــيــا، لــالجــتــمــاع مـــع الــمــســؤولــيــن، 
ــقــوات  ومــنــاقــشــة مــلــف الــمــرتــزقــة وال
ــفـــاهـــم عـــلـــى خــطــة  ــتـ ــيـــة، والـ ــبـ ــنـ األجـ
ليبيا  مـــن  لسحبهم  زمــنــي  ــدول  ــ وجـ
اللجنة  أن  مــضــيــفــا  نــهــائــيــة،  بــصــفــة 
ستتنقل بعد ذلك إلى روسيا من أجل 

بحث الملف ذاته”.

تركيا تضع شرطًا لسحب المرتزقة من ليبيا
 

الدولي،  البنك  باسم  متحدث  قال 
االئتماني  للصندوق  المانحين  إن 
إلعـــــادة إعـــمـــار أفــغــانــســتــان الـــذي 
اتخاذ  اتــفــقــوا على  الــبــنــك،  يــديــره 
أمــوال مجمدة  قــرار بشأن تحويل 
بحلول  إنسانية  إغاثة  إلى وكاالت 
العاشر من ديسمبر.وذكرت مصادر 
مطلعة لـ”رويترز”، أن مجلس البنك 
الماضي  األســـبـــوع  وافـــق  الـــدولـــي 
دوالر  مــلــيــون   280 تــحــويــل  عــلــى 
األغذية  برنامج  إلى  الصندوق  من 
المتحدة  األمـــم  ومنظمة  العالمي 

للطفولة )اليونيسف(.
مليار   1.5 الصندوق  حجم  ويبلغ 
سيطرة  بعد  تجميدها  وتــم  دوالر، 
حــركــة طــالــبــان عــلــى الــســلــطــة في 

أغسطس.
البنك  بــاســم  المتحدث  يــذكــر  ــم  ول
االقــتــراح،  بشأن  تفاصيل  الــدولــي، 
اجتمعوا  للصندوق  المانحين  لكن 
اتخاذ  على  واتــفــقــوا  األول  أمــس 
ــوال في  ــ قـــرار بــشــأن تــحــويــل األمـ

غضون أسبوع.
البالغ  أفغانستان  ســكــان  ويــواجــه 
اقتصادا  نسمة  مليون   39 عددهم 
في  نقصا  يشهد  وشــتــاء  متداعيا 
بعد  متزايد  فقر  عن  الغذاء، فضال 
ثــالثــة أشــهــر مــن ســيــطــرة طالبان 
ــحــكــم مـــع انـــســـحـــاب آخــر  ــى ال عــل
نهاية حرب  في  األميركية  القوات 

استمرت 20 عاما.

قرار بشأن تحويل أموال مجمدة لمساعدة أفغانستان

اجتماع بين بوتين وبايدن 
عبر الفيديو الثالثاء

موسكو - أف ب

أعلن الكرملين أمس أن الرئيس الروسي 
جو  األميركي  ونظيره  بوتين  فالديمير 
الفيديو  عبر  اجتماعا  سيعقدان  بايدن 
ــثــالثــاء، فــي لــقــاء مــرتــقــب تــزامــنــا مع  ال
تــصــاعــد الــتــوتــر بــيــن مــوســكــو والــغــرب 
لروسيا  األميركيين  اتــهــام  خلفية  على 

بالتحضير الجتياح وشيك ألوكرانيا.
ونــقــلــت وكـــالـــة “ريـــــا نـــوفـــوســـتـــي” عن 
ــمــتــحــدث بـــاســـم الــكــرمــلــيــن ديــمــتــري  ال
بــيــســكــوف أن الــلــقــاء ســيــتــم “مـــســـاء” 
“يـــحـــدد  )بـــتـــوقـــيـــت روســــيــــا( عـــلـــى أن 

الرئيسان المدة التي سيستغرقها”.

عقود مروحيات مع مجموعتي أيرباص األوروبية و”فيوليا “

مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة األزمة بين الرياض وبيروت
بحث ولي العهد الســعودي األمير محمد بن ســلمان، والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، العالقات الثنائية ومجاالت الشراكة وآفاق التعاون، 
ومســتجدات األوضــاع فــي منطقــة الشــرق األوســط. وأعلــن الرئيــس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون في جدة أمس الســبت أنه أجــرى مع ولي 
العهد الســعودي األمير محمد بن ســلمان اتصاال هاتفيا برئيس الوزراء 
اللبنانــي نجيــب ميقاتــي، في إطــار مبادرة لحلحلة األزمــة بين الرياض 
وبيروت. وقال الرئيس الفرنســي قبيل مغادرته المدينة الســعودية في 
ختــام جولة خليجية قصيرة، إّن “الســعودية ولبنــان يريدان االنخراط 
بشــكل كامــل” من أجل “إعادة تواصــل العالقة” بين البلدين في أعقاب 

الخالف الدبلوماسي األخير.

ــك فـــي تــغــريــدة على  وكــتــب كــذل
ــيــة  ــعــرب ــكــة ال ــل ــمــم تـــويـــتـــر “مـــــع ال
ــات  ــزامـ ــتـ ــة، قــطــعــنــا الـ ــوديـ ــعـ ــسـ الـ
تــجــاه لــبــنــان: الــعــمــل مــًعــا، ودعــم 
اإلصـــالحـــات، وتــمــكــيــن الــبــلــد من 
الخروج من األزمة والحفاظ على 

سيادته”.
غــداة  مــاكــرون  وتــأتــي تصريحات 
إعـــــالن وزيـــــر اإلعــــــالم الــلــبــنــانــي 
بعدما  استقالته  قــرداحــي  جــورج 
بشأن  بــهــا  أدلـــى  تعليقات  ــارت  ــ أث
الــخــلــيــج  مـــع دول  ــيــمــن خـــالفـــا  ال
أدخـــل الــحــكــومــة فــي حــالــة شلل 
منذ أسابيع، معبرا عن أمله في أن 
لبنان من  ذلك في خــروج  يساهم 

األزمة.
ــي   ــرداحـ وأثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات قـ
ــت  ــويـ ــكـ ــب الـــســـعـــوديـــة والـ ــضـ غـ
ردت  الــتــي  واإلمــــارات  والبحرين 

باستدعاء سفرائها من بيروت.
الرئيس  قــال  أخـــرى،  ناحية  ومــن 
معالجة  يــمــكــن  “ال  ــه  إنـ ــرون   ــاكـ مـ
معالجة  دون  الــنــووي  إيــران  ملف 
اقترحنا  المنطقة..  استقرار  ملف 
السعودية  ومنهم  حلفائنا  إشــراك 
إقليمية”.وأضاف:  محادثات  في 
ــي فــي  ــ ــت ــ ــول ــت خـــــــالل جــ ــ ــث ــحــ ــ “ب
ــة واإلمـــــــــــارات وقــطــر  ــوديـ ــعـ ــسـ الـ
استقرار المنطقة والطاقة “. وتابع 
كانت  الخليجية  “جــولــتــي  قــائــال: 

مــفــيــدة وبــحــثــت خــاللــهــا الــعــديــد 
استقبال  في  وكــان  الملفات”.  من 
الملك  مطار  وصوله  لدى  ماكرون 
عــبــدالــعــزيــز بـــجـــدة، األمـــيـــر خــالــد 
الحرمين  خادم  مستشار  الفيصل، 
الــشــريــفــيــن أمـــيـــر مــنــطــقــة مــكــة 

المكرمة.

صفقة لبيع 26 مروحية 

مدنية

شركة  أبــرمــت  آخـــر،  صعيد  عــلــى 
لبيع  ــيــة صفقة  األوروب “ايــربــاص” 
ــى شــركــة  26 مــروحــيــة مــدنــيــة إلـ
ســـعـــوديـــة فــيــمــا وقـــعـــت شــركــة 
إلدارة  عــقــًدا  الفرنسية  “فــيــولــيــا” 
خدمات مياه الشرب في الرياض، 
وفــــق مـــا أعــلــنــت الــمــجــمــوعــتــان 
للرئيس  زيــارة  هامش  على  أمــس 
ــل مـــاكـــرون  ــويـ ــانـ ــمـ الـــفـــرنـــســـي إيـ

للسعودية.
وأعلنت ايرباص في بيان أنه غداة 
توقيعها اتفاقية لبيع 12 مروحية 
ــال”  ــ ــاراك ــ ــن طـــــراز “ك عــســكــريــة مـ
السبت في  أبرمت  اإلمـــارات،  إلــى 
 20 مروحية،   26 لبيع  عقًدا  جــّدة 
منها من طراز “اتش 145” و6 من 
طراز “اتش 160” لشركة الطائرات 
تكشف  ولم  السعودية.  المروحية 

عن قيمة الصفقة.

ــرات  ــ ــائ ــطــ ــ ــة ال ــركــ وتــــأّســــســــت شــ
بــمــبــادرٍة   ،2018 ــام  عـ الــمــروحــيــة 
العامة  االستثمارات  صندوق  من 
ــويــع  ــن ــي إطـــــــار ت ــ ــودي، فـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
اقــتــصــاد الــمــمــلــكــة ولــالســتــجــابــة 
السياحة  على  الــمــتــزايــد  “للطلب 
الجّوّي”.  النقل  وخدمات  الفاخرة 
وكانت تستخدم في األصل عشر 
مروحيات خفيفة من طراز “اتش 

125 ايكوروي”.
“فيوليا”  من جانبها، وقعت شركة 
المياه  مــجــال  فــي  عالمًيا  ــرائــدة  ال
خدمات  إلدارة  عــقــًدا  والــنــفــايــات، 
مياه الشرب والصرف الصحي في 

الرياض و22 مدينة مجاورة.
سبعة  يمتّد  الذي  العقد  هذا  يمثل 
أعوام، عائدات بقيمة 82,6 مليون 

يورو، بحسب الشركة الفرنسية.
ووّقــعــت شــركــة “فــيــولــيــا” “اتــفــاق 
شــراكــة اســتــراتــيــجــيــة” مــع وزارة 
“لتحسين  الــســعــوديــة  االســتــثــمــار 

وفي  والتجاري  التشغيلي  األداء 
الــمــيــاه في  الــطــاقــة لقطاع  مــجــال 
توسيع  الى  اضافة  البالد”،  أنحاء 
روابـــطـــهـــا مـــع مــجــمــوعــة أرامـــكـــو 

السعودية النفطية العمالقة.
فقد أصبحت المجموعة الفرنسية 
“الـــشـــريـــك الـــحـــصـــري” ألرامـــكـــو 
الصناعية  نــفــايــاتــهــا  معالجة  فــي 
والعادية، أي 200 ألف طن سنوًيا 
ــــف طـــن من  أل  120 ــى  ــ إل ُتـــضـــاف 
بها  تتكّفل  التي  الخطرة  النفايات 

أصاًل فيوليا.
ــزور مــاكــرون مدينة جـــّدة في  ويـ
آخر محطة من جولته السريعة في 
الخليج. وفي أولى محطات جولة 
الرئيس الفرنسي، وّقعت اإلمارات 
لشراء  اتفاقية  الجمعة  فرنسا  مع 
80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، 
وهو عدد قياسي من هذه الطائرة 
الفرنسية، في صفقة بلغت قيمتها 

14 مليار يورو.

الرياض - وكاالت

ماكرون ملتقيًا ولي العهد السعودي

دبي، عدن - وكاالت

ُقتل خمسة من المتمردين الحوثيين في 
عسكرية  آلــيــة  استهدفت  جــويــة  ضــربــة 
السعودية،  بقيادة  التحالف  إلــى  ُنسبت 
مــحــلــي ومــصــدر  مــســؤول  ــاد  أفــ حسبما 
المسؤول في مديرية مقبنة  طبي.وقال 
أن الــضــربــة الــجــويــة اســتــهــدفــت اآللــيــة 
المديرية  في  الطريق  على  مرورها  لدى 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد نــحــو 35 كــلــم شمال 
اليمن  غرب مدينة تعز في جنوب غرب 

الغارق في الحرب.
حوثية  عــســكــريــة  “مــركــبــة  أّن  وأوضــــح 
تعرضت   الطرقات  إحدى  تمر عند  كانت 
مما  التحالف،  قبل  من  بالطيران  لقصف 
ــى مــقــتــل جــمــيــع مــن كــانــوا على  أدى إلـ
أّكــد مصدر طبي في  “.مــن جهته،  متنها 
إلى  مشيرا  القتلى،  حصيلة  الــمــديــريــة 
يسيران  كانا  مدنيين  جريحين  سقوط 
ــقــرب مـــن مــوقــع الــضــربــة.وتــعــز هي  ــال ب

ــرا بــالــحــرب منذ  ــأّث ــدى أكــثــر الــمــدن ت إحـ
بداية النزاع في منتصف 2014.

وتخضع المدينة التي تحوط بها الجبال 
ويقطنها نحو 600 ألف شخص، لسيطرة 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، لــكــن الــمــتــمــرديــن 
ويقصفونها   ، ســنــوات  منذ  يحاصرونها 

بشكل متكرر.
المنطقة  قــائــد  تــحــدث  أخـــرى،  مــن جهة 
والمسؤول  مــأرب  في  العسكرية  الثالثة 
مأرب  القتالية في جبهات  العمليات  عن 

سير  عن  ثوابة  منصور  اللواء  المختلفة 
يحرزه  ــذي  ال والتقدم  القتالية  األعــمــال 
الــجــيــش الــيــمــنــي فـــي مــقــابــل الــخــســائــر 
الميليشيات  بها  تمنى  الــتــي  المتتالية 
قال  صحافية،  مقابلة  وفــي  الــحــوثــيــة. 
الـــلـــواء مــنــصــور ثــوابــة “هــنــاك تــقــدمــات 
كبيرة في اليومين الماضيين في بيحان 
وعسيالن وحريب”، مشيرا إلى أن “قوات 
الجيش قطعت خط إمداد الحوثيين بين 

بيحان وحريب”.

الجيش اليمني قطع إمداد الميليشيا بين حريب وبيحان

مقتل خمسة حوثيين بضربة جوية غرب تعز

عناصر من الجيش اليمني في مأرب

الخرطوم - العربية.نت

أفـــــادت مـــراســـلـــة  لــقــنــاتــي “الــعــربــيــة” 
البجا  نظارات  بــأن مجلس  و”الــحــدث” 
ميناء  إغــالق  عّلق خطة  السودان  في 
استجابة  السبت،  أمــس  بــورتــســودان، 
اللجنة  حكومية.وكانت  لجنة  لطلب 
ــــســــودان،  ــرق ال ــة شــ ــ ــحــل أزمـ الــعــلــيــا ل
برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي 
الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، 
طلبت خالل اجتماع عاجل عقد مساء 
لنظارات  األعلى  المجلس  الجمعة، من 
من  مهلة  المستقلة  والعموديات  البجا 
المشاورات  مــن  مزيد  إلجـــراء  الــوقــت 
قد  المجلس  الصراع.وكان  أطراف  مع 
لـ”إلغاء  حدد الرابع من ديسمبر موعدًا 
مسار الشرق” أو إعادة إغالق الموانئ 
ــودان. ــسـ ــورتـ ــة بـ ــن ــي مــدي ــطــــرق فـ ــ وال
وبحسب تقارير اعالمية، فإن المجلس 
بعد  المهلة  على  بــالــرد  حميدتي  وعــد 

اجــتــمــاع مــن الــمــتــوقــع انــعــقــاده خــالل 
الساعات المقبلة.

البجا  لنظارات  األعلى  المجلس  وكــان 
المستقلة بشرق السودان  والعموديات 
ــه سيعلن خــالل  إنـ الــجــمــعــة،  ــال  قــد قـ
تصعيديًا  ــدوالً  “جــ الــقــادمــة  الــســاعــات 
المهلة  انــتــهــاء  عشية  كـــامـــالً”،  ثــوريــًا 
التي حددها للحكومة المركزية إللغاء 

“مسار الشرق”.
عن  “الــســودانــي”،  صحيفة  نقلت  كما 
تأكيده  البجا  نظارات  بمجلس  مصادر 

“بدء العد التنازلي إلغالق الشرق”.
لــجــانــًا مختصة  إن  ــمــصــادر  ال ــت  وقــال
القومي  والطريق  الموانئ  كل  بإغالق 
“للترتيب  كــثــيــفــة  اجــتــمــاعــات  ــدأت  ــ ب

للشروع فورًا” في تنفيذ اإلغالق.

استجابة لطلب لجنة حكومية برئاسة “حميدتي”

محتجون يعلقون خطة إلغالق ميناء بورتسودان

جانب من احتجاجات سابقة بشرق السودان
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البحرين.. رائدة السالم والتسامح
هنـــاك مقولـــة رائعـــة للشـــاعر عبدالعزيـــز ســـعود البابطيـــن رئيس 
مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، وهي “بما أن السالم 
يجـــب أن يكـــون ثقافة النـــاس، وأن يكـــون في الســـلوك الثقافي 
اليومـــي، وحتى نؤمن حضور هذه الثقافة واســـتمرارها، البد من 
العمل على تربية جيل واع، أي أن نكون جيال ونعده عبر دروس 
متدرجـــة فـــي الســـالم، مـــن الحضانة إلـــى المدرســـة، ثـــم المعهد 
فالجامعة. على المتعلم أن يتنفس ســـالما ويحيا ســـالما في كل 
درس وفـــي كل مـــادة تعليمية. إن التعليم في الصغر كالنقش في 
الحجـــر، وإذا مـــا تعلـــم الطفل في صغره فهو ال ينســـى، وســـتظل 
قواعد العيش في ســـالم في أســـرته، وفي حيـــه ومع رفاقه ومع 

األغيار، بمثابة الدليل الهادي المرشد”.
تنطلـــق يـــوم الثالثـــاء القـــادم 7 ديســـمبر، وعلـــى مـــدى يوميـــن، 
فعاليـــات مؤتمـــر التعليـــم يعـــزز التعايـــش الســـلمي، تحت شـــعار 
“الجهـــل عدو الســـالم”، والـــذي ينظمه مركـــز الملك حمـــد العالمي 
للتعايـــش الســـلمي، تحـــت رعايـــة ســـيدي جاللـــة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، بمشاركة 
دولية واســـعة من كبرى مؤسســـات التعليم العالي على مســـتوى 
المنطقة والعالم، والشـــك أن تنظيم مملكـــة البحرين هذا المؤتمر 
يؤكـــد ريادتها االســـتثنائية في العمل اإلنســـاني والترويج لثقافة 
الســـالم وقبول اآلخر واالحتـــرام المتبادل، انطالقـــا من عقيدتها 
وقناعتها بأهمية التعايش والسالم وتوحيد الجهود الدولية نحو 

رقي وازدهار وطمأنينة المجتمعات.
إن إدراج ثقافة السالم في المناهج الدراسية سيوجه الطالب أو 
المتعلم للتمســـك بالقيم والمبادئ التي تقوم عليها الحياة في كل 
األزمـــان والعصور، وهي المحبة والتســـامح والتعايش، فالســـالم 
هو الشعلة اإللهية التي يتألق نورها في األفق، ومواسم الخصوبة 
واالرتـــواء، ونبض األمل علـــى صفحات الحيـــاة، ولنتمعن الواقع 
لنـــدرك بســـهولة أن المجتمعـــات التـــي ترفض الســـالم والتعايش 
وتعج بالتفرقة والخالفات، ستضيع في متاهات الضباب سابحة 
في بحار من الجهل، وستكون كمن ينام على أكوام من الحجارة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هل أخذ قرداحي رأي الجمهور؟
اســـتقالة جـــورج قرداحـــي صاحب المســـيرة السياســـية المليئة 
بالتناقضات من منصبه، لم يكن حدثًا طارئًا أو جديدًا أو تفضالً 
منـــه، بـــل هو أمر محســـوم مـــن اللحظـــة األولى التـــي أعلنت بها 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية موقفها من الدولة اللبنانية نفســـها، 
واضعـــة األخيـــرة تحـــت مجهـــر المســـؤولية، والمحاســـبة، تجاه 

المرتزقة والمسيئين وعمالء الخارج.
الســـعودية ال تخـــاف، هـــذه حقيقـــة، والســـعودية ال تتفـــاوض 
بالمســـائل الســـيادية، هذه حقيقة ثانية، والســـعودية تكنس كل 
مـــن يحـــاول اإلضرار أو اإلســـاءة لها، وبأي شـــكل، وهذه حقيقة 

ثالثة.
هـــذه الحســـبة، رأيناها مع دول عظمى عديـــدة من قبل، حاولت 
اســـتثمار ملفـــات حقـــوق اإلنســـان وبقيـــة هـــذا الهـــراء، للتدخل 
في شـــؤون الدولـــة الســـعودية، وابتزازها وتخويفهـــا، وتحريف 

سياساتها الداخلية والخارجية وفق مصالحها وأهوائها هي.
سياســـات العهد الجديد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، وولـــي عهـــده األمين صاحب الســـمو 
الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهما هللا ورعاهما، 
واضحـــة للعيـــان بـــكل مالمحهـــا الجديـــدة والقويـــة والمتغيـــرة 
والمتســـارعة، والســـاذج مـــن ال يعـــي مفاهيم هذا العهـــد الجديد 
واتجاهاته، وأهدافه، والساذج من يحاول تكرار السيناريوهات 

القديمة والمكشوفة.
قرداحـــي خـــارج الحكومـــة اللبنانيـــة، بخطـــوة جيـــدة وصحية، 
للبنـــان واللبنانيين أنفســـهم، والذين هم بحاجـــة اليوم، أكثر من 
أي وقـــت مضـــى، للرجال، لألوفيـــاء، للمخلصين، لمـــن يتنصلون 
بأنفســـهم عـــن الطائفية والفئويـــة والمصلحة واالنغـــالق الفكري 

والمذهبي، لصالح الوطن األم “لبنان”.
والتســـاؤل الذي يطرحـــه الكثيرون اليوم عن اســـتقالة قرداحي 
هـــو: هـــل أخـــذ رأي الجمهـــور من حـــزب هللا وحركة أمـــل وتيار 

المردة؟.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

فـــي تصريحـــات عجيبـــة ومناقضة لما هو مســـتقر ومشـــاهد، قـــال الرئيس 
اإليراني إبراهيم رئيسي إن بالده وقفت دائما إلى جانب الشعب والحكومة 
العراقية، مشـــددا على أن وحدة واستقرار العراق موضوع استراتيجي وال 
يجـــوز المســـاس بـــه، معتبـــرا أن “أعـــداء شـــعوب المنطقة ال يريـــدون األمن 
واالســـتقرار والتقدم للشـــعب العراقي، وهم يسعون وراء أهدافهم الشريرة 
مـــن خـــالل إثـــارة الفتـــن، لذلـــك يجـــب علـــى الجميـــع أن ينتبهوا لمثـــل هذه 

المؤامرات”.
ولـــم ينـــس الرئيس اإليرانـــي اإلشـــادة باالنتخابـــات النيابيـــة العراقية التي 
أجريـــت فـــي أكتوبـــر الماضـــي، معتبـــرا إياهـــا إنجازا مهمـــا لتحكيم ســـيادة 

الشعب العراقي على مصيره من خالل صناديق االقتراع.
وقد جاء الرد سريًعا من قائد عسكري أميركي، إذ تزامن التصريح اإليراني 
مـــع توجيه قائد القيـــادة المركزية في القوات األميركيـــة، كينيث ماكينزي، 
أصابـــع االتهام إلى إيران بممارســـة دور ســـيئ في االنتخابـــات العراقية من 
خـــالل التضليل، حيث مـــألت اإلنترنت بالكثير من المعلومات المضللة لتلك 
االنتخابـــات، وأضـــاف في ندوة عربيـــة أميركية أن طهـــران قامت بترهيب 

الناخبيـــن العراقييـــن، وســـعت لتحويل العراق إلى عميـــل إيراني، وحرضت 
المليشـــيات التابعة لها لالحتجاج على النتائج حتى لو تم استخدام العنف، 
ملمًحا إلى أن هذه المليشيات نفسها هي التي حاولت اغتيال رئيس الوزراء 

العراقي لفشلها في تحقيق أهدافها.
هذا فيما يتعلق باالنتخابات، أما فيما يخص استقرار العراق، فإننا نستعين 
بتصريحات السفير اإليراني لدى العراق إيرج مسجدي، خالل شهر سبتمبر 
الماضـــي، حيـــث هدد فيهـــا بتنفيذ عمليات عســـكرية تســـتهدف مناطق في 
إقليـــم كردســـتان العراق، قائـــال: “إنه في حال عجز بغـــداد أو أربيل عن منع 
استخدام أراضي كردستان من قبل المعارضة اإليرانية، فإن طهران ستنفذ 

عمليات عسكرية ضد حركات المعارضة حتى وإن كانت في العراق.
وفـــي الســـياق المتعجرف ذاته، أكـــد العميد علي فدوي نائـــب قائد الحرس 
الثـــوري أن إيـــران ســـتدخل فـــي أي مكان يجلـــب األمن، معترفـــا بتدخالت 
إيـــران في بعض الـــدول، قائال: “تدخلنا في أي مـــكان يجلب األمن.. انظروا 
لليمن وســـوريا”. لســـنا بحاجة ألكثر من ذلك لتحديد من هم أعداء شـــعوب 

المنطقة.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

أعداء شعوب المنطقة

تعمدت أن أتريث قلياًل في الكتابة عن خواطري وتفاعلي في االحتفال بيوم 
المرأة البحرينية، فعلى المســـتوى الشـــخصي حرصت أن أبعث رســـالة تهنئة 
لكل امرأة بحرينية على معرفة بها، وتمكنت من التواصل معهن قدر اإلمكان، 
فهـــذا أقل شـــيء وأضعف اإليمـــان، بل أعتبره واجبا علينـــا جميًعا، وبصراحة 

سعدت كثيًرا بالردود التي كانت جميلة ومقدرة للغاية.
بعد هذه المقدمة وبهذه المناسبة العزيزة يشرفني أن أرفع إلى سيدة البحرين 
األولى صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة 
جاللة الملك المفدى رئيســـة المجلس األعلى للمرأة حفظها هللا ورعاها أجمل 
وأصـــدق عبـــارات التهنئـــة والتبريكات بمناســـبة مرور ٢٠ عامًا على تأســـيس 
المجلـــس األعلى للمرأة، وأشـــيد هنـــا بالدور الريادي والمحوري الذي يســـاهم 
بـــه المجلس في تكريس القيم والثوابـــت العليا التي تحفظ للمرأة البحرينية 
مكانتهـــا المرموقـــة والمتقدمة، وكذلك اإلنجازات المشـــرفة التي حققتها في 
كل المجـــاالت فـــي ظل دعم جاللة الملك المفدى حفظـــه هللا ورعاه، فالتهنئة 

الخالصة موصولة لكل امرأة بحرينية بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.
وبصراحـــة، ذهلـــت كثيًرا من حجـــم التفاعل والمشـــاركة واالهتمـــام من قبل 
جميع الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات األهلية ومؤسســـات المجتمع 

المدني واألفراد باالحتفال بيوم المرأة البحرينية التي تستحق الكثير، حيث 
شـــهد الجميـــع تضحياتها ومســـاندتها الرجل مـــن خالل انخراطهـــا في جميع 
األعمال حتى الشـــاقة منها، وكل ذلك في ســـبيل تحسين المستوى المعيشي 
لعائلتهـــا وتوفير المتطلبات الالزمة واألساســـية لألبنـــاء، فبعضهن يعملن في 
الصباح ويقمن بواجبات المنزل ومتابعة األبناء في جميع النواحي التعليمية 

وغيرها من المسؤوليات الكبيرة.
ولســـت بصـــدد الكتابـــة عن إنجـــازات المـــرأة البحرينيـــة المتعـــددة وتاريخها 
المشـــرف، فقد أثبتت جدارتها وتميزها في الســـلك الدبلوماســـي والهندســـي 
والصناعي والتجاري والطبي واألكاديمي والمصرفي والحقوقي وغيرها من 

التخصصات المهنية.
الحكومة الرشـــيدة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء تخطو خطوات كبيرة وسريعة في تمكين المرأة البحرينية وإعطائها 
الفرصة المناسبة لتقلد مناصب رفيعة ومهمة في القطاع الحكومي والخاص، 

وقد الحظنا ذلك جلًيا.
وختامـــا أتمنـــى للمـــرأة البحرينيـــة المزيـــد من التألـــق في خدمة هـــذا الوطن 

الغالي.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

المرأة البحرينية... تستاهل

بيت الخبرة يضرب بجذوره من جديد
لم يأت اختيار عنوان هذا العام لالحتفال بيوم المرأة البحرينية 
عـــن طريـــق الصدفـــة أو بطريقـــة عبثية، فال أهم مـــن أن تكون 
المـــرأة شـــريكة حقيقية في خطط التنميـــة الوطنية، وقد ثبت 
ذلـــك جليا للجميع منذ أن بـــدأ المجلس األعلى للمرأة االحتفال 
بيوم المرأة البحرينية ســـنة وراء األخرى، محتفيا بالنساء في 
كل المجـــاالت، فلم يبـــق قطاع لم يلتفت لـــه المجلس ويعطيه 
حقه ويكرم نســـاءه ويهتم بهن، لقد جاء عنوان االحتفال لهذا 
العـــام شـــموليا وقويا، ويثبت بما ال شـــك فيـــه أن المرأة حليف 
اســـتراتيجي للرجل في خدمة المجتمع والقيام بكل الواجبات 
علـــى أكمل وجه ممكن، ويالحظنا في مملكة البحرين أن نكون 

مثاال حقيقيا للدول بجهود نسائنا ورجالنا المخلصين.
أســـتطيع اليـــوم وبكل فخـــر أن أوجه أنظـــار العالم وليس فقط 
دول المنطقـــة، بـــل إننـــي هنـــا أتحـــدث عـــن دول العالـــم األول 
المتقـــدم الديمقراطـــي كمـــا يحب أن يســـمي نفســـه، وأن أقدم 
لـــه كامـــرأة بحرينية قبل أن أكون إعالميـــة أو أكاديمية تجربة 
البحريـــن علـــى طبق من ذهب حتى يحتذي بها ويرى بأم عينه 
كيف تكرم النساء وتتساوى مع الرجال في المناصب والرواتب 

واالحتفاء والتقدير.
نعـــم إنهـــا مفخرة لكل امـــرأة وفتـــاة وأم وأخت وابنة وســـيدة 
وعزبـــاء ومطلقـــة وأرملة وتلـــك صاحبة الهمـــة أن تكون نجمة 
فـــي ســـماء بـــالد اهتمـــت بصدق تـــام بأن تســـاوي بيـــن الرجل 
والمـــرأة فـــي كل المجاالت، وأن تتفهم ما تحتاجه النســـاء وما 

تصبو إليه.
الحمـــد للـــه الـــذي وهبنـــا هـــذه التجربـــة القيمـــة في هـــذا العهد 
الديمقراطـــي اإلصالحي لجاللة الملك المفدى وقرينته األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيســـة المجلس األعلى للمرأة، 
ونحن دوما في بلد الخير ونحو الخير العظيم الذي نســـعى له 

خدمة لهذا الوطن وأهله.

سمر األبيوكي



مسرح البيادر يعلن نتائج مسابقته الفنية اإلثنين المقبل

مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك تطلق خطتها الخمسية

أعلن مســـرح البيادر أن نتائج مسابقته 
الفنيـــة الثانية التي تقام برعاية النائب 
أحمد العامر ستعلن يوم اإلثنين المقبل 
الموافق 6 ديســـمبر في مجلس النائب 
العامر بمدينة عيسى، في تمام الساعة 
الســـابعة والنصـــف مســـاء، والمســـابقة 
تشـــتمل كما صرح المنسق العام الفنان 
جمـــال الصقر لــــ “البالد” علـــى مجاالت 
عدة مثل مجال التمثيل والسينوغرافيا 
والفيديـــو  الفوتوغرافـــي  والتصويـــر 
والموســـيقى  اإللقـــاء،  وفـــن  والرســـم 
والمكيـــاج، واإلخراج الســـينمائي، وفن 
كتابة السيناريو، وفن الديكور المسرح 
وغيرها مـــن المجاالت، وتقـــدم العديد 
المميـــزة  بإبداعاتهـــم  المشـــاركين  مـــن 
للمســـابقة التي بدأت تأخذ حيزا كبيرا 
مـــن االهتمـــام وترفـــد الســـاحة الفنيـــة 

بالمواهب.
يذكـــر أن لجنـــة تحكيـــم المســـابقة في 
الفنـــان  مـــن  مكونـــة  الثانيـــة  دورتهـــا 
عبدهللا الدرزي، وســـالم رجب، وحسن 
عجـــاج، وانطلقـــت فكرتها مـــن جائحة 
تـــام  شـــلل  مـــن  ســـببته  ومـــا  كورونـــا 
فـــي معظـــم األنشـــطة والفعاليـــات في 
المجتمـــع، حيـــث أراد مســـرح البيـــادر 
اســـتغالل فرصـــة التواجد فـــي المنزل 
واســـتثمارها فـــي اكتشـــاف المواهـــب 
الشـــبابية المتميزة عبر تنظيم مسابقة 
شـــهدت  وقـــد  زووم”   “ منصـــة  عبـــر 
العـــام  فـــي دورتهـــا األولـــى  المســـابقة 
الماضي مشاركات عديدة أضفت عليها 
حيوية وتنافسا محموما، عكس الروح 

الحماسية الطموحة لدى الشباب.
علمـــا بأن الفائزيـــن في الـــدورة األولى 

للمسابقة هم:

الجائزة األولى: سارة الشايجي في فن 
المكياج 

الجائزة الثانية: الفنانة عهود سبت في 
فن اإللقاء والشعر 

الجائزة الثالثة: رمضان يوسف في فن 

التكوين المسرحي
جائزة لجنة التحكيم: فيصل األنصاري 

في الغناء
جائزة الفنان الواعـــد: عبدهللا أنور في 

فن التمثيل

صرح مدير عام مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون 
لـــدول الخليج العربية شـــفيق أحمد الســـيد عمر بأن رؤية المؤسســـة 
تنطلـــق وفـــق خطتهـــا الخمســـية )2026-2021( مـــن تقديـــم برامـــج 
خليجيـــة مســـتنيرة تواكـــب روح العصـــر تســـتند إلى القيـــم التراثية 
اإلســـالمية والعربيـــة والخليجيـــة ولبلوغ وتحقيق هـــذه الرؤية، فقد 
بدأت المؤسسة منذ خمسة أشهر في التركيز علي عدة محاور تنطلق 

منها لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية، وهي: 
أوال: توثيـــق اإلرث التراثـــي المعرفـــي للبرامـــج واألعمـــال الفنية من 
مسلســـالت وأفـــالم وثائقيـــة وبرامـــج إذاعيـــة وتليفزيونيـــة وبرامج 
لألطفال وغيرها  التي قامت بإنتاجها خالل األربعين ســـنة الســـابقة 

منذ العام 1979 وحتى األن للحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية للمؤسسة. 
ثانيـــا: تحديـــث البرامـــج واألعمال الفنيـــة التي انتجتها المؤسســـة من خـــالل إعادة 

المونتـــاج وفـــق التقنيـــات الحديثة لالرتقاء بمســـتوى اإلنتـــاج الفني 
للبرامـــج اإلذاعيـــة والتلفزيونيـــة والســـينمائية وبما يواكب الســـاحة 
الخليجية؛ بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية الثقافية وإبراز المثل 

العليا لدين اإلسالم الحنيف وإحياء التراث الخليجي. 
ثالثـــا: إطالق منصـــة إلكترونية تهدف لتعزيز العمل اإلعالمي والفني 
والثقافي الخليجي والعربي وتكون قيمة مضافة لإلعالم اإللكتروني 

المعاصر. 
وأكد مدير عام المؤسســـة أن المؤسســـة بما تملكه من خبرات مهنية 
فـــي مجـــال اإلنتاج الفنـــي والثقافـــي واإلعالمـــي تعمل علـــى تقديم 
خدماتهـــا لألمانـــة العامـــة وجميـــع المنظمـــات والمكاتـــب الخليجيـــة 
التابعـــة لألمانـــة العامة لمجلس التعـــاون لدول الخليج العربيـــة، ونهدف إلضافة لبنة 

وقيمة مضافة لبناء مجتمع خليجي فاعل.

شفيق أحمد
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بدأت دانا حوراني، صاحبة 
االسم البارز في عالم الموضة 

العربية، ظهورها الموسيقي العام 
الماضي، وتمّكنت بفضل كلماتها 

المؤثرة والتوزيع الموسيقي 
المتجدد ألعمالها وغنائها الممّيز 
من المنافسة بثقة في الساحة. 
وأصدرت األيام الماضية أغنية 

“ارجع شوفك”.

الجديــد  أنوشــكا مشــاهد مسلســلها  الفنانــة  تصــور 
“حلم” للعرض خالل األســابيع القليلــة المقبلة ضمن 
مسلســالت الموســم الشــتوي. وللمــرة األولــى تقدم 
النجمة أنوشكا دورا بعيدا جدا عن شخصيتها الحقيقية، 

من خالل سيدة تعيش هي وأشــقاؤها في العشوائيات، 
وينتقلون للمــدن الجديدة التي بنتها مصر، لكن شــقيقها 

يصر على العمل في التجارة الممنوعة. وتقدم معظم مشاهدها أمام الفنانة 
صابرين والفنان محمد رياض، بإدارة من المخرج حسني صالح.

تجاهلت الفنانة شــيرين عبدالوهاب شائعات طالقها 
من زوجها الفنان حســام حبيب، باإلعــالن والترويج 
لحفلها المقبل في اإلمارات، وهو األول لها منذ فترة 
طويلــة باإلمــارات، والثاني في الشــهور األخيرة، بعد 

حفلها في الســعودية، حيث تراجعت بالفترة األخيرة 
عن إحياء الحفالت بشكل كامل.

شيرين أعلنت عبر حساباتها بمواقع التواصل االجتماعي عن الحفل المقرر 
يوم 10 ديسمبر، في مدينة أبوظبي ضمن فعاليات مهرجان أم اإلمارات.

حققت أغنية “شــو حلو” للفنان اللبناني زياد برجي، أكثر 
من 300 مليون مشاهدة في تطبيق “يوتيوب”، لتصبح 
أّول أغنيــة لبنانية تبلغ هذا الرقــم الكبير، حيث مازال 
الجمهــور يســتمع إليها بكثافة، فضال عــن طلبها من 

زياد في جميع حفالته.
وصــدر فيديــو احتفالــي لألغنيــة فــي منصــات التواصل 

االجتماعــي وكذلك قناة زيــاد الخاصة في “يوتيوب”، التــي تمكنت أيضا من 
تحقيق عدد كبير من المشتركين، بلغ المليون مشترك.

300 مليونتجاهل شيرينحلم أنوشكا

أكـــد الفنـــان القدير عبـــدهللا ملك لـ “البالد” أن طاقم مسلســـل 
“نـــوح العيـــن” الـــذي يتم تصويـــره حاليـــا في دولـــة الكويت، 
مـــن تأليـــف الفنـــان البحريني جمـــال الصقر، وإخـــراج الفنان 
البحرينـــي أيضـــا مصطفـــى رشـــيد، فـــي المراحـــل النهائيـــة 
للتصويـــر وإنهـــاء كامل المشـــاهد، حيـــث بدأ اإلعـــداد مبكرا 
لهذا العمل التراثي المتميز الذي ســـيعرض في شـــهر رمضان 

المقبل. 
يشارك في مسلسل “نوح العين”، وهو ذو طابع تراثي ويتكلم 
عـــن حقبة زمنية هي العام 1950 فـــي الكويت مجموعة من 
نجـــوم الخليج وهـــم، الفنان القدير محمـــد المنصور، والفنان 
حسين المنصور، والفنان علي جمعة، والفنانة هدى الخطيب، 
والفنان عبدهللا ملك، والفنانة مرام البوشـــي، والفنان شهاب 
حاجيـــه، والفنانـــة مي البلوشـــي، والفنانة أزهـــار الحلواجي، 
والفنان أحمد النجار، الفنانة غرور، والفنان إبراهيم البيراوي 

والطفل بدر العطوان، والمخرج المنفذ عبدالرحمن محمود.
في ســـياق متصل، قال مؤلف المسلســـل الفنان جمال الصقر 
إنـــه كتب المسلســـل منذ فترة طويلة وبشـــكل متـــأٍن، وتمت 

معالجته أكثر من مرة حتى الوصول إلى بر األمان.

قريبا .. االنتهاء من تصوير مسلسل “نوح العين”

tariq_albahhar

محرر مسابقات

جمال الصقرالنائب أحمد العامر

قضايا المرأة في “القاهرة السينمائي”... السعودي “بلوغ” واألردني “بنات عبدالرحمن”
افتتح الفيلم الروائي الســـعودي “بلوغ” والذي 
هـــو ٥ افـــالم قصيـــرة فـــي فيلـــم واحـــد تحت 
اطار مشـــترك وهو موضوع “المرأة السعودية 
وانطالقتها” في مسابقة آفاق السينما العربية، 
والتـــي تقام ضمـــن فعاليات مهرجـــان القاهرة 
 5 يـــوم  حتـــى  المســـتمر  الدولـــي  الســـينمائي 
المســـابقة  خـــارج  وعـــرض  المقبـــل،  ديســـمبر 
وذلك فـــي دار األوبرا المصريـــة بحضور كبير، 
وايضا بحضور مخرجات العمل ســـارة مســـفر، 
فاطمـــة البنوي، جواهـــر العامري، هنـــد الفهاد، 

نور األمير.
وفـــي التفاصيل تدور أحداث االفالم القصيرة 
حـــول القضايـــا النفســـية التـــي تمر بهـــا المرأة 
الخـــوف  بيـــن  االنســـاني  والعمـــق  الســـعودية 
واالســـرار. واكدت المخرجة السعودية فاطمة 
البنـــوي للصحفييـــن ان الفيلـــم ككل يركز على 
فكـــرة طـــرح المحظـــورات مـــع االخذ بمســـألة 
كيفيفة تقديمها ايضا في فيلم سعودي، والننا 
نحب القصص قمنا بتحويل قصصنا النســـوية 
الـــى افالم ســـينمائية اليـــوم والتي تشـــكل لنا 
فقـــط البدايـــة لالنطـــالق الفكار وقضايـــا اكبر، 
وان فيلـــم بلوغ والذي هو بمعنى الوصول الى 
هدفـــك، جاء من واقع مجتمعنا الســـعودي مع 

العديد من الرمزيات”.

سيشـــارك الفيلـــم أيضـــا فـــي برنامـــج “ســـينما 
الســـعودية الجديـــدة” بمهرجـــان البحر األحمر 
الســـينمائي الدولـــي وذلـــك فـــي الفتـــرة من 6 
ديســـمبر الـــى 15 ديســـمبر بالمملكـــة العربيـــة 

السعودية.

 “بنات عبدالرحمن”

“بنـــات  األردنـــي  الروائـــي  الفيلـــم  عـــرض 
عبدالرحمن” ضمن المســـابقة الرسمية للدورة الـ 
43 لمهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي الدولي، وهو 
يحكي عن أربع شقيقات يحاولن حل مشاكلهن 
بدون وجود عنصر ذكوري فيه، ويسلط الضوء 
علـــى قوة المرأة في تحقيق االســـتقاللية وحل 
كل المشـــاكل، وتتناول عالقة أسرية مضطربة 
بيـــن 4 شـــقيقات ال تجمعهـــن تقريبـــا إال صلـــة 
الـــدم، بينهمـــا تختلـــف كل واحدة عـــن األخرى 
في طباعها وتفاصيـــل حياتها، يتزامن اختفاء 

والدهن مع تفجر مشكالتهن الخاصة.
حـــي  فـــي  األحـــداث  تـــدور  التفاصيـــل  وفـــي 
متوســـط المســـتوى فـــي عمـــان، حيـــث تعيش 
زينـــب العزبـــاء، والتـــي تعمل كيخاطـــة والتي 
تعيـــش حياة كئيبـــة وتعول والدها، تســـتيقظ 
زينب لتجد والدها مفقودا فتبدأ رحلة البحث 
عنه بمســـاعدة شـــقيقاتها، وهو مـــن تمثيل كال 
من صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيســـو، 

ومريم الباشا.

 وبعـــد حيـــاة حافلـــة بالتقليـــد فـــي حـــي أدنـــى 
تعيش زينب حياة كئيبة كخياطة محلية ترعى 
والدهـــا؛ هـــي امـــرأة عنيـــدة عاطفيـــا، ولكن في 
اليـــوم الذي تقرر فيه أن تكســـر أغـــالل ماضيها 
يختفي والدها بشـــكل غامض، فتبدد كل آمالها 
في اتخاذ قرار تغييـــر الحياة، زينب اآلن يجب 
أن تجتمع مع أخواتها المتفرقة الثالث في بيت 
العائلة القديم، للعثور على الرجل العجوز! لكنها 
تدرك أنها انســـانة يجـــب ان تتغير في طريقتها 

مع شـــقيقتها الفقيـــرة والمتدينـــة والتي ترتدي 
النقـــاب، ومعـــا يتعاركـــن مـــع أختهـــم الصغيـــرة 
الليبراليـــة العنيـــدة والمســـتقلة بشـــكل مفـــرط، 
وعلـــى طـــول الطريـــق تكتشـــف األخـــوات - من 
خـــالل المعـــارك والضحـــك - أن والدهـــن، مثلهم 
كان ضحيـــة للتوافق الثقافـــي، ولن يتمكنوا من 

التغلب على خالفاتهم، والعثور على والدهم.
فيلم بنات عبـــد الرحمن دراما عائلية عن المرأة 
التي تعيش في مجتمع ذكوري وســـيطرة االب، 
إنهـــا قصـــة مبهرة عن أربع أخـــوات مختلفات 
جـــدا يتعيـــن عليهـــن مواجهـــة الحقيقـــة عـــن 
أنفســـهن في أكثـــر الحـــاالت غرابـــة، قد تجد 
األخوات األربعة والدهن أو ال، ولكنهن سوف 
يحققن حقوقهن والمعنى الحقيقي للحرية. 

يتنـــاول الفيلـــم عن تمكين نســـائي بالتعامل 
مـــع القضايـــا الخطيـــرة بأســـلوب كوميـــدي 
شـــاعري ولكـــن بصـــورة مظلمة، هذه ليســـت 
درامـــا تديـــن الرجـــل أو تقـــع ضحيـــة للمرأة، 
وال هـــي كوميديـــا ســـطحية، بـــل هـــو فيلـــم 
كوميـــدي درامي يستكشـــف المجتمع األبوي 
الـــذي يمارســـه كل مـــن الرجال والنســـاء في 
مجتمعاتنـــا اوال ومـــن ثـــم المجتمـــع االردني 
بالتحديـــد، وهـــو من من تأليـــف وإخراج زيد 
 Pan East Media أبـــو حمـــدان ومـــن إنتـــاج
 Lagoonie Filmصبا مبارك وآية وحوش(، و(

.Arab Media Networkو ،Production

طارق البحار

لقطة من فيلم بلوغ

لقطة من فيلم بنات عبدالرحمن

مخرجات الفيلم السعودي بلوغ
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ثمـــن رئيـــس جمعيـــة تاريـــخ وآثـــار 
أميـــن،  محمـــد  عيســـى  البحريـــن 
مســـاهمة مجموعـــة فنـــادق الخليج 
في دعم أنشطة وفعاليات الجمعية. 
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال الرئيـــس 
التنفيذي لمجموعـــة فنادق الخليج، 
جمعيـــة  لرئيـــس  جونـــز،  جارفيلـــد 
تاريخ وآثار البحرين، عيسى محمد 
المجموعـــة  دعـــم  لتقديـــم  أميـــن؛ 
للجمعيـــة. وقال عيســـى أميـــن “أود 
أن أعّبـــر عـــن بالـــغ شـــكري وتقديري 
لمجموعة فنـــادق الخليج، وهي من 
الشـــركات التي لها دور بارز في دعم 
مســـيرتنا الطويلـــة وتحقيق أهداف 
الجمعيـــة مـــن خـــال عمليـــة البحث 
ممـــا  التـــراث  وتدويـــن  التاريخـــي 

يحافـــظ علـــى توثيق تاريـــخ مملكة 
البحريـــن العريـــق وكافـــة مشـــاريعنا 
الحاليـــة  وبرامجنـــا  التطويريـــة 
صـــرح  جانبـــه،  مـــن  والمســـتقبلية”. 
جارفيلـــد جونـــز أن دعـــم مجموعـــة 
فنادق الخليـــج لجمعية تاريخ وآثار 
البحرين يمتد لسنوات طويلة، وهي 
من الجمعيات المتميزة التي تواصل 
تحقيق أهدافها الوطنية في توثيق 
تاريخ وآثار وتـــراث مملكة البحرين 
علـــى  القادمـــة  األجيـــال  وتشـــجيع 
مواصلـــة مســـيرة االنتمـــاء الوطني 
فـــي حفـــظ التاريـــخ مـــن الـــزوال أو 

التشويه.

مجموعة فنادق الخليج تدعم جمعية تاريخ وآثار البحرين

بمعرض إكسبو 2020 دبي إلعداد قيادات واعدة ورائدة

بالتعاون مع استوديو بيل كانتو ومعهد الحياة في الموسيقى

“البحرين الوطني” يواصل دعمه لبرنامج “المع”

دلمونيا تستضيف حفًل غنائًيا حًيا يستعرض المواهب المحلية

الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  ـــه  َتوجَّ
والرياضة أيمـــن بن توفيق المؤيد 
لزيـــارة معرض إكســـبو 2020 دبي 
فـــي  المشـــاركين  الشـــباب  برفقـــة 
برنامج “المع”. وقد تم إطاق هذا 
البرنامج بالشراكة مع بنك البحرين 
الوطنـــي ووزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة، وهـــو يهـــدف لتطويـــر 
وتزوديهـــم  البحرينـــي  الشـــباب 
بالمهارات الازمـــة إلعداد قيادات 
المملكـــة.  فـــي  ورائـــدة  واعـــدة 
ويأتـــي دعـــم “البحريـــن الوطنـــي” 
للبرنامـــج بالتماشـــي مـــع التزامـــه 

تجـــاه تنميـــة الطاقـــات والمواهب 
ليتـــم  وذلـــك  الشـــابة؛  الوطنيـــة 
توجيهها وتحفيزها للمساهمة في 
دعـــم رؤية المملكـــة وتعزيز نموها 

االقتصـــادي لمســـتويات جديـــدة. 
وقـــد كان من بين المشـــاركين في 
برنامـــج “المـــع” مـــن فريـــق عمـــل 
“البحريـــن الوطنـــي”، محمد طارق 

كمال برفقة مهـــدي محمد جباري. 
وتم استقبال الوفد الشبابي الزائر 
للمعـــرض مـــن ِقبـــل أعضـــاء إدارة 
بنك البحرين الوطني، وذلك أثناء 
تواجدهم بجناح مملكة البحرين. 
وقـــد وّفـــر معـــرض إكســـبو 2020 
للمشـــاركين  ُمميـــزة  فرصـــة  دبـــي 
معارفهـــم  لتوســـيع  بالبرنامـــج 
وتعزيـــز اطاعهـــم علـــى التجارب 
والخبـــرات الدولية، ممـــا أتاح لهم 
ونوعّيـــة  فريـــدة  أفـــكار  اســـتلهام 
اســـتعداًدا للمراحـــل الُمقبلة ضمن 

البرنامج.

اســـتضافت جزيرة دلمونيا، بالتعاون 
مع استوديو بيل كانتو ومعهد الحياة 
فـــي الموســـيقى، حفا موســـيقًيا حًيا 
وســـط حضـــور أكثـــر مـــن 100 زائـــر، 
حيـــث أقيم الحفـــل على جانـــب قناة 
دلمونيا واستقطب جمًعا من العائات 
واألطفـــال لتقديم عـــروض رائعة من 
قبل مجموعة من الشباب الموهوبين 
من مملكة البحريـــن تتراوح أعمارهم 

بين 5 و25 عاًما.
مـــن  مجموعـــة  الحفـــل  واســـتضاف 
المغنين الموهوبين من استوديو بيل 
كانتـــو الحاصلين على جوائز في عدد 
مـــن المســـابقات الوطنيـــة المرموقـــة، 
منهـــا: مســـابقات ايتـــود فـــي مملكـــة 
الشـــباب  والموســـيقيون  البحريـــن، 
فـــي الخليـــج، وغولـــدن فويـــس فـــي 
مالطا، وســـتار فاورز في بياروسيا، 
هـــذا  مقدونيـــا.  فـــي  النـــد  وميـــوزك 
موســـيقيون  لمشـــاركة  باإلضافـــة 
شـــباب وموهوبـــون من معهـــد الحياة 
رائًعـــا  أداًء  قدمـــوا  الموســـيقى  فـــي 

لفنانين عالميين، من أمثال فريدريك 
فرانســـوا شـــوبان وجون سيباستيان 
بـــاخ وفرانز ليزت ويوهان شـــتراوس 

وغيرهم.
منذ تأسيســـه على يد ناتاليا اسطانم، 
يهدف استوديو بيل كانتو إلى توفير 
العديد من الفرص لألداء على خشـــبة 
والفعاليـــات  األحـــداث  فـــي  المســـرح 
الموســـيقية في مملكـــة البحرين منذ 

العام 2003.
وقالت ناتاليا اسطانم “نفخر لتنظيمنا 

هـــذه الفعالية التي ســـاهمت في إبراز 
الشـــباب  والموســـيقيين  المطربيـــن 
الموهوبين. نود أن نعرب عن امتناننا 
لدلمونيـــا؛ لدعمنـــا في تنظيـــم وتنفيذ 
مثل هذا الفعاليـــة الرائعة القريبة من 
قلوبنـــا. نتطلع إلى مزيـــد من التعاون 
مع دلمونيا في الفعاليات المستقبلية”.

إلى ذلك، أسســـت أولغا أوســـت معهد 
الحياة في الموسيقى، والذي يختص 
في فنون األداء والفنون البصرية، في 
العام 2006، ويعتبر أحد أكبر مدارس 

الموســـيقى الروســـية االحترافية في 
المملكـــة، وتتمثـــل مهمـــة المعهـــد في 
الموســـيقية  المواهـــب  عـــن  الكشـــف 
لألطفال في ســـن مبكرة وبناء أسس 

قوية في فنون األداء.  
وعلقـــت أولغا أوســـت بالقـــول: “نحن 
ســـعداء بتنظيـــم الفعالية في ممشـــى 
وبحســـن  الخـــاب  دلمونيـــا  قنـــاة 
التنظيـــم الذي شـــهدته الفعاليـــة. نود 
أن نعـــرب عن امتناننا للمنظم الرئيس 
دلمونيـــا؛ لمســـاهمته في إنجـــاح هذه 
الفعالية، ولجميـــع المعلمين والطاب 
جهودهـــم  إن  حيـــث  المشـــاركين، 
الحثيثـــة لتقديم الفعالية في أحســـن 

صورة هي محل تقدير”. 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
اإلثمـــار للتطوير العقاري محمد خليل 
الســـيد “تعكـــس مثـــل هـــذه الفعاليات 
واألحـــداث مهمتنا وتعـــرض جوهر ما 
تمثله دلمونيا، حيث نسعى للترحيب 
بجميـــع شـــرائح المجتمـــع البحرينـــي، 

واستضافة احتفاالتهم وعروضهم. 

أعضاء إدارة “الوطني” في استقبال الزائرين

جانب من الحفل

تواصــل جامعــة العلوم التطبيقية تقديم الدعــم لطلبتها عبر العديد من 
الخدمات والتســهيالت المادية والمعنوية، ومن أهم هذه التســهيالت 
صنــدوق دعــم الطالب الذي يهدف إلــى زيادة فرص الطلبة المتفوقين 
تحقيــق  فــي  ماليــة  صعوبــات  يواجهــون  الذيــن  المتعثريــن  والطلبــة 

أهدافهــم التعليميــة، عبــر تعزيــز دور الجامعة فــي تقديم الدعــم لطلبتها 
ومساعدتهم على استكمال تحصيلهم العلمي.

تأســـس صندوق دعـــم الطالب في 2015 
بتوجيهـــات ودعـــم مباشـــر من مجلســـي 
توليـــه  ممـــا  انطاقـــًا  واألمنـــاء،  اإلدارة 
حيـــث  بالطلبـــة،  اهتمـــام  مـــن  الجامعـــة 
تضعهـــم فـــي صميـــم العمليـــة التعليمية 
وتسعى إلى تذليل كافة الصعوبات التي 
قـــد تواجههم لمســـاعدتهم علـــى تحقيق 

أحامهم واستكمال تحصيلهم العلمي.
ومنذ تأســـيس صنـــدوق دعم الطالب بلغ 
الدعـــم المقدم مـــن خاله قرابـــة الــ 420 

ألـــف دينـــار بحريني، بدعم ســـنوي يقدر 
بنحـــو الـ 70 ألـــف دينار، تـــم رفعه خال 
جائحـــة كورونـــا لمـــا يقـــارب 150 ألـــف 
دينـــار، واســـتفاد من هـــذا الدعـــم 1082 
طالبـــا وطالبـــة، بنســـب دعـــم متفاوتـــة 

وصلت في بعض الحاالت إلى 100 %.
وعقـــدت لجنـــة صنـــدوق دعـــم الطالـــب 
برئاســـة رئيـــس الجامعـــة غســـان عـــواد 
اجتماعهـــا الثالـــث للنظـــر بالدعـــم الـــذي 
العـــام  للطلبـــة خـــال  الصنـــدوق  قدمـــه 

 ،2022   /2021 األكاديمـــي 
الطلبـــة  عـــدد  بلـــغ  حيـــث 
مـــن  اســـتفادوا  الذيـــن 
الصندوق خـــال هذا العام 
منهـــم  وطالبـــة،  طالبـــا   137
خمسة طلبة مســـتجدون وستة 

متوقع تخرجهم.
إدارة  أن  الجامعـــة  رئيـــس  أوضـــح  و 
بدعـــم  كبيـــرًا  اهتمامـــًا  تولـــي  الجامعـــة 
الطلبـــة،  مشـــيرًا إلـــى أن الجامعـــة تعتبر 
المنـــح التـــي تقدمهـــا ســـنويًا مـــن خال 
فـــي  اســـتثمار  أنهـــا  علـــى  الصنـــدوق 
مستقبل الشباب؛ لتمكينهم من استكمال 
دراســـتهم الجامعيـــة ومســـاعدتهم على 

تحسين تحصيلهم الدراسي.
وأوضـــح أن الدعـــم المادي الـــذي تقدمه 
الجامعـــة للطلبـــة ال يقتصر على صندوق 

الجامعـــة  تقـــدم  حيـــث  الطالـــب،  دعـــم 
مجموعة من الخصومات التي يســـتفيد 
منهـــا الطلبـــة المتفوقـــون فـــي الثانويـــة 
 ،% 30 إلـــى  تصـــل  قـــد  والتـــي  العامـــة 
باإلضافـــة إلـــى الخصـــم الخـــاص بائحة 
الشرف للطلبة المتفوقين وتصل إلى 20 
% والخصـــم الخاص باإلخوة الدارســـين 
بالجامعـــة ويصـــل إلـــى 10 %، والخصم 
الخاص بالطلبة الرياضيين الذين يمثلون 
الجامعة فـــي الفرق الرياضيـــة ويتراوح 
ما بيـــن 20-15 %.ودعا الطلبة الراغبين 
باالســـتفادة مـــن خدمات الصنـــدوق إلى 
تقديـــم طلباتهـــم عبـــر موقـــع الخدمـــات 
www.sos.asu. اإللكترونـــي  الطابيـــة 
edu.bh، حيـــث ســـتقوم اللجنـــة بالنظـــر 
بكافة الطلبات وتقرير نســـب الدعم لكل 

طالب بناًء على حالته. اجتماع لجنة صندوق دعم الطالب

نسبة دعم سنوية بـ 70 ألف دينار لترتفع لـ 150 ألف دينار خالل الجائحة

“التطبيقية” تواصل دعم طلبتها عبر المنح الدراسية و“الخصومات”

“الصغيرة والمتوسطة” تستعرض إعداد “الموازنات” وآليات “الفرنشايز”
ضمن فعاليات “برنامج صناع القرار االقتصادي”

لتنميـــة  البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  أشـــاد 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المؤسســـات 
النائـــب أحمـــد صبـــاح الســـلوم، بمســـتوى 
المحاضـــرات وورش العمـــل التـــي تنظمها 
الجمعيـــة ضمـــن فعاليات برنامـــج “صناع 
القـــرار االقتصـــادي” فـــي دورتـــه الرابعـــة، 
والـــذي يقـــام برعايـــة كريمـــة مـــن رئيـــس 
مجلـــس الشـــورى علي بن صالـــح الصالح 
فـــي الفترة مـــن األول من نوفمبر الماضي 

وحتى بداية ديسمبر الجاري.
وأكـــد الســـلوم أهميـــة تلـــك المحاضـــرات 
القائميـــن  وأن  خصوصـــا  والفعاليـــات 
عليهـــا مـــن أبـــرز الشـــخصيات األكاديمية 
فـــي  خبـــرة  وأكثرهـــم  واالقتصاديـــة 
مجاالتهـــم، مشـــيرا إلـــى أن مـــا يقدمونـــه 
جهـــد  هـــو حصيلـــة  العمـــل  خـــال ورش 

وعمل ســـنوات طويلة، معرًبا عن تمنياته 
أن يتمكـــن كل الحضور مـــن رواد األعمال 
مـــن تحقيـــق أقصـــى اســـتفادة مـــن تلـــك 

المحاضرات وورش العمل.
واستكمااًل لفعاليات برنامج “صناع القرار 
االقتصـــادي”، فقد أقامت جمعية البحرين 
لتنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
هذا األسبوع ورشتي عمل ضمن فعاليات 
البرنامـــج، وعقـــدت ورشـــة العمـــل األولى 
يـــوم الثاثـــاء الماضـــي وجـــاءت بعنـــوان 
الرأســـمالية”  الموازنـــات  إعـــداد  “تقنيـــات 
المســـاعد  والتمويـــل  المحاســـبة  ألســـتاذ 
غرايبـــة،  أحمـــد  الخليجيـــة  بالجامعـــة 
محـــاور  عـــدة  العمـــل  ورشـــة  وتضمنـــت 
تلخصت في كيفية إنشـــاء المشـــاريع عبر 
الدراســـة والتحليـــل والتقييـــم ثـــم اتخاذ 

القرارات وأخيرا المتابعة.
وتطـــرق غرايبـــة خـــال محاضرتـــه إلـــى 
شـــرح عـــدة مصطلحـــات وتقنيـــات مثـــل 
فتـــرة االســـترداد وصافي القيمـــة الحالية 
 ”IRR“ الداخلـــي  العائـــد  ومعـــدل   ”NPV“

NPV/ ومؤشـــر الربحية ومقارنـــة تقنيات
.IRR

ورشـــة  الماضـــي  الخميـــس  عقـــدت  كمـــا 
عمـــل بعنـــوان “إســـتراتيجية التوســـع في 
التنفيـــذي  للرئيـــس  التجـــاري   االمتيـــاز 

النصـــار،  فاضـــل  فرنشـــايزمي  لشـــركة 
العمـــل  ورشـــة  خـــال  اســـتعرض  حيـــث 
آليـــات بدايات التوســـع باالمتياز التجاري 
والطريقة الصحيحة في التوسع بالسوق، 
وكيفيـــة  التجريبـــي  الفرنشـــايز  وتجهيـــز 
والمـــواد  التجـــاري  لامتيـــاز  التســـويق 

التسويقية لامتياز التجاري.
وأضـــاف أنه بالرغم مـــن وجود الكثير من 
العامـــات التجاريـــة في منطقـــة الخليج، 
ولكن دائما تواجه تحدي بناء إستراتيجية 
واضحة للتوســـع فـــي امتيازهـــا التجاري، 
ومـــا األدوات التســـويقية التـــي نحتاجهـــا 
لهـــذا التوســـع، ومـــن يضع اإلســـتراتيجية 
الصحيحـــة لهـــذا التوســـع ســـواء بفـــروع 
جديـــدة أو بعقـــود حصريـــة أو غيرها من 

العقود.

جانب من المحاضرات
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اإلســـامي،  البحريـــن  بنـــك  أكـــد 
اســـتمرارية ســـعيه لتمكيـــن المـــرأة 
فـــي القطـــاع المالـــي علـــى صعيـــد 
المملكـــة، وذلك عـــن طريق تضمين 
مؤشـــرات أداء رئيســـة ُمحددة في 
التـــي  االســـتدامة  طريـــق  خارطـــة 
تمتـــد على مدى 3 أعوام لتتماشـــى 
مـــع إســـتراتيجية البنـــك نحو دمج 
اعتبـــارات تقارير الحوكمـــة البيئية 

الشـــركات  واالجتماعيـــة وحوكمـــة 
)ESG(؛ حتى يتمكن من االســـتمرار 
المواهـــب  وإبقـــاء  باســـتقطاب 

النسائية.
يذكر أن نسبة البحرنة في البنك قد 
بلغـــت 93.4 %. فمنـــذ العام 2016، 
تمكـــن البنك من رفع معدل النســـاء 
العامـــات. ويفخـــر البنـــك بإدمـــاج 
العنصر النسائي في مجلس إدارته. 
لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــّرح 
البحريـــن اإلســـامي، حســـان جرار 
“لطالما منح البنك األولوية لتطوير 

قـــادة هذا القطاع، وذلـــك عبر تبني 
عقليـــة تحويليـــة وتســـخير ثقافـــة 
االبتكار. ونحـــن نعتبر موظفينا هم 
أصولنـــا القّيمـــة، ونســـعى جاهدين 
لتمكين كوادرنا البشرية عن طريق 
توفير منصة حيوية للتعلم وتطوير 

المهارات”. 
ومـــن جانبها، قالت رئيـــس تنفيذي 
المـــوارد البشـــرية في البنـــك، أفنان 
صالـــح  “يتمحور جوهر ممارســـات 
الموارد البشـــرية فـــي بنك البحرين 
مفهـــوم  تعزيـــز  حـــول  اإلســـامي 

القوى العاملـــة المتنوعة، حيث يقع 
علـــى رأس أولوياتنا ضمـــان توفير 
بيئـــة عمـــل داعمـــة للمـــرأة. ويأتـــي 
يوم المـــرأة البحرينية ليجدد دورنا 
في دعـــم المـــرأة في موقـــع العمل؛ 
لضمـــان مبدأ تكافؤ الفرص. وخال 
العـــام الجاري، شـــهدنا مشـــاركة 99 
% من موظفاتنا في 199 دورة في 
صقل وتطوير المهارات الشـــخصية 
والتقنية، أّي ما ُيعادل 4,730 ساعة 
تدريبية، حيث بلغ معدل الســـاعات 
 41.5 موظفـــة  لـــكل  التدريبيـــة 

ســـاعة. وبلغـــت نســـبة الموظفـــات 
الاتـــي يحملـــن شـــهادة احترافيـــة 
32 % وذلـــك مـــن أصـــل 34 % من 
إجمالي نسبة النساء العامات لدى 

البحريـــن اإلســـامي. ونحـــن  بنـــك 
فخـــورون بـــأن نســـبة النســـاء مـــن 
الرؤســـاء التنفيذيين فـــي البنك قد 

بلغت 43 %”.

“البحرين اإلسالمي” مستمر بدعم تمكين المرأة ضمن “خارطة طريق االستدامة”

4 مؤسسات بحرينية تحصد جوائز عالمية في صناعة تقنية المعلومات
تأكيدا للقدرة التنافسية لمنتجاتها مقارنة بنظيراتها الدولية

مؤسســـات   4 فـــازت 
بجوائـــز  بحرينيـــة 
“التحالف العالمـــي لتكنولوجيا المعلومات 
فـــي  للتميـــز   ”WITSA والخدمـــات 
هـــي  الفائـــزة  التقنيـــة. والجهـــات  مجـــال 
ومجلـــس  اإللكترونيـــة،  الحكومـــة  هيئـــة 
ومنصـــة  أطيـــاف،  وشـــركة  المناقصـــات، 
“رائـــدات”. يحقـــق هـــذا الفـــوز البحرينـــي 
مكسبا عالميا جديدا تضيفه صناعة تقنية 
المعلومات البحرينية إلى رصيدها الزاخر 
باإلنجـــازات فـــي هـــذه الصناعـــة الرائـــدة. 
ويؤكد في الوقت ذاته القدرة التنافســـية 
التـــي تتمتع بهـــا منتجـــات هـــذه الصناعة 

البحرينية.
وحققت المؤسســـات البحرينية هذا الفوز 

بفضل ترشـــيحها من قبل جمعية البحرين 
لشـــركات التقنيـــة “ِبِتـــك”، وبعـــد خوضهـــا 
منافســـة عادلة مـــع نظيراتها على الصعيد 
العالمـــي. وجـــاء كل ذلـــك بناء علـــى قرار 
لجنة من المحكمين العالميين والمتميزين 
في مجال صناعـــة تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت الذين يمثلون منظمات دولية 
حكوميـــة  وهيئـــات  وشـــركات  مرموقـــة 

كفوءة.
المناســـبة، أشـــاد رئيـــس جمعيـــة  وبهـــذه 
“ِبتـــك” عبيدلي العبيدلـــي  بهذا الفوز قائا 
إن “ما حققته هذه المؤسســـات البحرينية 
الحكوميـــة منهـــا وتلـــك التـــي تنتمـــي إلى 
القطاع الخاص يكشف قدرتها على ولوج 
أســـواق هـــذه الصناعـــة مـــزودة بقـــدرات 

دوليـــة،  بمقاييـــس  معياريـــة  تنافســـية 
ويؤكد أيضا قدرة الســـوق البحرينية على 
تفريخ مؤسســـات ناشئة، وربما صغيرة أو 

متوســـطة تمتلـــك مقومـــات الريـــادة التي 
تؤهلهـــا لخـــوض منافســـات عالميـــة فـــي 
قطـــاع يعـــج بمثياتهـــا مـــن دول قطعـــت 

شوطا طويا في هذا المضمار”. 
وأكـــد العبيدلـــي أن هـــذا الفـــوز من شـــأنه 
أيضـــا تســـليط الضـــوء علـــى مـــدى تطور 
قطـــاع تقنية المعلومـــات واالتصاالت في 

البحريـــن، مســـتفيدا مـــن ركائـــز أساســـية 
من بينها البنية التحتية الراســـخة لشـــبكة 
المعلومات واالتصاالت، وتوفر الكفاءات، 
وتقـــدم التشـــريعات الضروريـــة المناســـبة 
التـــي تنظـــم الســـوق المحليـــة، ســـوية مع 
توفـــر الكـــوادر البشـــرية المؤهلـــة لابتكار 
تواكـــب  وخدمـــات  منتجـــات  وتقديـــم 

التواجهـــات الوطنية نحو التحول الرقمي 
وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في 
الناتـــج اإلجمالي المحلي، كشـــريك أصيل 

في سياسة تنويع مصادر الدخل.
يشار إلى أن “التحالف العالمي لتكنولوجيا 
الـــذي   ”WITSA والخدمـــات  المعلومـــات 
تأســـس فـــي العـــام 1978 هو اتحـــاد رائد 
االتصـــاالت  صناعـــة  اتحـــادات  ألعضـــاء 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات تنضـــوي تحـــت 
لوائـــه مـــا يربـــو عـــن 80 دولـــة فـــي جميع 
أنحـــاء العالم، ويمثـــل أعضاء هذا االتحاد 
أكثـــر مـــن 90 % مـــن ســـوق تكنولوجيـــا 
المعلومـــات واالتصـــاالت العالمـــي، وتعـــد 
جوائز االتحاد أحد أشهر برامجه منذ أكثر 

من 20 عاًما.

عبيدلي العبيدلي 

أفنان صالح  حسان جرار

أعلنت شركة أندرا للعاقات 
العامـــة، مؤخًرا عـــن إقامتها 
حلقـــات  مـــن  عشـــرة  الحاديـــة  النســـخة 
التكنولوجيـــا  فـــي  الحواريـــة  الجلســـات 
الماليـــة، وذلـــك بدعـــم مـــن بيـــت التمويـــل 
الكويتـــي “بيتـــك”، أحد البنوك اإلســـامية 
الرائـــدة والمســـاهم األساســـي فـــي تطـــور 

القطاع المالي اإلسامي في البحرين.  
وتأتي هذه النسخة من الجلسات الحوارية 
االفتراضيـــة تحـــت عنـــوان “اإلبـــداع فـــي 
الخدمـــات المصرفية لألفـــراد: ماذا يخبئ 
لنـــا العـــام 2022”، وســـتقام اليـــوم األحد 5 

ديســـمبر 2021 فـــي تمـــام الســـاعة 12:30 
ظهـــًرا عبـــر برنامـــج زووم.   وتســـتضيف 
وبيـــت  العامـــة  للعاقـــات  أنـــدرا  شـــركة 
التمويـــل الكويتـــي عـــدًدا مـــن قـــادة الفكر 
والخبراء من شـــركات التكنولوجيا المالية 
والمؤسســـات المالية لتسليط الضوء على 
االبتـــكار في الخدمـــات المصرفية لألفراد، 
ومـــا هـــو متوقع للقطـــاع في العـــام 2022.  
في الســـنوات األخيرة، شـــهدت العديد من 
المؤسسات المصرفية تغييًرا جذرًيا، حيث 
شـــهدت هـــذه المرحلة تجاوز المؤسســـات 
المالية لنماذجها التقليدية من خال إنشاء 

تجارب رقمية مخصصة للعماء، وتطوير 
للهواتـــف  مبتكـــرة  مصرفيـــة  تطبيقـــات 
المحمولـــة تتكامل مع الـــذكاء االصطناعي 
والتعلم اآللـــي، والتطـــورات المختلفة في 
الخدمات المصرفية لألفراد ككل. ستسلط 
الجلســـة الضوء على اتجاهـــات الخدمات 
مـــن  رؤى  وســـتجمع  لألفـــراد،  المصرفيـــة 
الخبـــراء حـــول قـــدرة البنوك على إنشـــاء 
تجـــارب مقنعـــة للعمـــاء، وصقـــل رؤيتهم 
الرقمية وقياس خططهـــم مع أقرانهم في 
القطـــاع.  وتضـــم قائمـــة المتحدثيـــن فـــي 
الجلسة كل من مدير مشروع التكنولوجيا 

الماليـــة في بيـــت التمويـــل الكويتي أحمد 
يوســـف، ورحيق إقبـــال، الشـــريك اإلداري 
و  تكنولوجيـــز”،  “كودبيـــس  شـــركة  فـــي 
تنفيـــذي  رئيـــس  شـــنار،  جـــودت  ميســـاء 
بنـــك  فـــي  للمجموعـــة  الرقمـــي  التحـــول 
البحرين اإلســـامي. كما ســـتدير الجلســـة 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة أنـــدرا للعاقات 
العامة وعضو مجلـــس اإلدارة في مجلس 
فاطمـــة  البحريـــن  االقتصاديـــة  التنميـــة 
إبراهيم.  إلى ذلك، فقد نظمت شركة أندرا 
للعاقـــات العامة 10 جلســـات حوارية في 
التكنولوجيـــا الماليـــة بنجـــاح، مســـتضيفة 

أكثر مـــن 50 متحدثا محليا وعالميا وأكثر 
الشـــركات  كبـــرى  مـــن  مشـــارك   700 مـــن 
والشـــركات الناشـــئة والمؤسســـات المالية 
مـــن  الماليـــة  التكنولوجيـــا  فـــي  النشـــطة 
مملكة البحرين ومنطقة الشـــرق األوســـط 
وشمال إفريقيا، منها شركة بنفت، وخليج 
البحريـــن للتكنولوجيـــا الماليـــة، وصندوق 
العمل “تمكين”، ومعهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية، وأيـــون ديجيتال، وآر 
In� وشـــركة  ومايكروســـوفت،  “ســـكوير، 

 ،”nervate Technology Solutions UK
ومجموعة البركة المصرفية وغيرها. 

مت النسخة العاشرة من الجلسات  وقد ُنظِّ
الحواريـــة فـــي التكنولوجيـــا الماليـــة فـــي 
شـــهر أكتوبـــر الماضـــي، وجـــاءت بعنـــوان 
“التكنولوجيا المالية الخضراء واســـتدامة 
التمويـــل: إشـــعال ثـــورة جديدة فـــي عالم 
المـــال”.   يمكـــن للجميـــع حضـــور النســـخة 
الحاديـــة عشـــرة مـــن الجلســـات، في حين 
ســـيتم مشـــاركة أبرز التحديثات واألفكار 
التـــي ســـيتم مناقشـــتها في الجلســـة على 
أنـــدرا  شـــركة  وقنـــوات  منصـــات  جميـــع 
للعاقـــات العامـــة علـــى وســـائل التواصـــل 

االجتماعي.

“أندرا” تناقش “اإلبداع في الخدمات المصرفية لألفراد” بدعم من “بيتك”
الجلسات الحوارية االفتراضية تنظم اليوم عبر برنامج “زووم”

الوجيه عبدالعزيز كانو من أعمدة النهضة التجارية في البحرين والمنطقة
يعد المرحوم الوجيه عبدالعزيز بن جاســـم 
كانو، من األســـماء الامعـــة والمرموقة في 
قائمـــة رجـــال األعمال في مملكـــة البحرين 
والمملكة العربية السعودية ودول المنطقة، 
فالراحـــل كان أحـــد األعضـــاء المؤسســـين 
الســـبعة لمجموعة يوســـف بن أحمـــد كانو، 
العائليـــة  المؤسســـات  مـــن  تعتبـــر  التـــي 

المرموقة في دول الخليج والمنطقة.
تـــرأس الراحـــل مجالـــس إدارات عشـــرات 
الشـــركات فـــي البحريـــن والســـعودية مـــن 
بينها مجموعة يوســـف بـــن أحمد كانو في 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وكان  الســـعودية، 
إدارة المجموعـــة فـــي البحريـــن. وكان من 
مؤسســـي مجلـــس األمناء لجائزة يوســـف 
بـــن أحمد كانـــو للتفـــوق واإلبـــداع وترأس 
المجلـــس. كمـــا كانـــت للراحـــل مســـاهمات 
فـــي المشـــروعات الخيريـــة واالجتماعيـــة، 

وتأسيس الجمعيات الخيرية.
وســـام   2007 العـــام  فـــي  الراحـــل  ونـــال 
البحريـــن مـــن الدرجـــة األولـــى مـــن عاهـــل 
البـــاد جالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة.
رحـــل الوجيـــه عبدالعزيـــز بن جاســـم كانو 
عن دنيانا في 31 أغسطس 2016 عن عمر 
ناهـــز 85 عاًما، بعد مســـيرة حافلة بالعطاء 
والعمل اإلنســـاني، ولديـــه 4 أبناء هم علي 

وسعود ونواف وبدر.
وكان قـــد ولـــد فـــي العـــام 1932 فـــي بيت 
عميـــد العائلة الحاج يوســـف بن أحمد كانو 

فـــي قلب المنامة، حيث بـــدأ تعليمه عندما 
بلـــغ 5 أعـــوام فـــي ُكّتـــاب المطـــوع لختـــم 
القرآن الكريم، ثم التحق بمدرســـة الهداية 
لتصبـــح  الحقـــا  غيـــرت  )التـــي  الخليفيـــة 
المدرســـة الغربيـــة( بالمنامـــة، ثم المدرســـة 
الثانوية للبنين وانتقل بعدها إلى المدرسة 
الشـــرقية. تخرج فـــي الجامعـــة األميركية 
فـــي بيـــروت، وحصل على دبلـــوم عال في 
التجارة من الجامعـــة التجارية البريطانية 

غرب اسكتلندا.
بـــدأ الراحـــل حياتـــه العمليـــة فـــي مدينـــة 
الخبـــر الســـعودية، حيـــث عمل فـــي مكتب 
 ،1954 العـــام  منتصـــف  فـــي  الســـفريات 
وكانـــت ســـفريات كانـــو فـــي تلـــك الفتـــرة 
تمتلـــك 12 وكالة طيران دولية، وســـبق أن 
قبلـــت كوكيل معتمد إلياتا في الســـعودية. 
وطـــور الراحل أعمـــال الســـفريات، وتدرج 
فـــي مناصب عدة حتى عين مديًرا لمكتب 
الســـفريات بالخبـــر بعد 3 أعـــوام من العمل 
الجـــاد. بعـــد ذلك توســـعت أعمال الشـــركة 
ونمت فـــي المنطقـــة الشـــرقية ووقع عليه 
االختيـــار ليصبـــح نائًبـــا لعبـــدهللا كانـــو في 

الدمام في أواخر العام 1957. 

اســـتمر نمو أعمال شـــركة كانو فـــي الدمام 
لتوســـيع  الشـــركة  ولحاجـــة  والخبـــر، 
نشـــاطاتها فـــي الريـــاض لممارســـة أعمـــال 
الســـفريات والتجارة العامة والمشتروعات 
المشتركة، تم افتتاح مكتب الرياض ووقع 
االختيـــار على الراحـــل عبدالعزيز كانو من 
إدارة الشـــركة العليـــا للقيـــام بالمهمـــة فـــي 
الشـــركة  أعمـــال  وتطـــورت   .1964 العـــام 
فـــي الريـــاض، وبعـــد 6 أعـــوام مـــن العمـــل 
المتواصـــل والجهـــود الحثيثـــة انتقـــل إلى 
الدمـــام مرة أخرى حيث عيـــن نائًبا لرئيس 
مجلـــس إدارة الشـــركة في الســـعودية في 

العام 1971.
وفي العام 1976 نجح الراحل في تأسيس 
مؤسسة النقل العربية السعودية المحدودة 
)ســـاتلو( بالتعـــاون مع شـــركة كرولي ماري 
تايم األميركية، وفي العام نفســـه أسســـت 
المحـــدودة  الســـعودية  أوتيـــس  شـــركتا 
المتخصصـــة فـــي مجـــال النفـــط وفوســـتر 
ويلـــر العربيـــة الســـعودية المتخصصة في 
مجال اإلنشاءات، تبعها تأسيس عدد كبير 
من الشركات الحًقا، وأصبح النمو والتطور 

سمة للشركة داخل السعودية وخارجها.
وفي صيف 1980 زار الراحل نمير قيردار، 
الراحـــل عبدالعزيـــز وعـــرض عليـــه فكـــرة 
تأســـيس بنك عالمـــي ينطلق مـــن البحرين 
وطلب منه أن يشـــاركه الفكرة. وفي العام 
1982 أعلن إشهار بنك انفستكورب والذي 
ســـاهم الراحـــل عبدالعزيـــز فـــي تأسيســـه 
وًاصبـــح عضـــو في مجلـــس إدارتـــه. وفي 

العـــام 1997 انتخـــب الراحل نائبـــا لرئيس 
مجلـــس إدارة انفســـتكورب خلًفا ألحمد 

علي كانو.
إدارة  بمجلـــس  عضـــوا  الراحـــل  وكان 
الغرفـــة التجاريـــة الصناعيـــة بالمنطقـــة 
الشـــرقية لمـــدة 12 عاًما، مثـــل 3 دورات 
متتاليـــة خرج منها كعضو مجلس إدارة، 
في الفترة ما بين العام 1982 إلى 1994.

وفي العام 1999 صدر قرار بتعيين الراحل 
عضًوا في اللجنة التنفيذية لهيئة السياحة 
في المنطقة الشرقية، وفي العام التالي تم 

اختياره نائًبا لرئيس اللجنة.
وفي 12 ديســـمبر 2005 أصـــدر ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء األمير ســـلمان بن 
الراحـــل  بتعييـــن  قـــراًرا  آل خليفـــة  حمـــد 
عبدالعزيـــز ممثا للحكومـــة البحرينية في 
مجلـــس إدارة طيران الخليج، بعد ذلك تم 

اختياره رئيًسا لمجلس إدارة الشركة.
الخيريـــة  المشـــروعات  صعيـــد  وعلـــى 
شـــخصًيا  الراحـــل  ارتبـــط  واالجتماعيـــة، 
الخيريـــة  المشـــروعات  مـــن  كبيـــر  بعـــدد 
واالجتماعيـــة منهـــا مشـــروع مركـــز أحمـــد 
علي كانو لعاج أمراض الكلى في الدمام.

وســـاهم الراحـــل فـــي تأســـيس عـــدد مـــن 
الجمعيات الخيرية واالجتماعية بالمنطقة 
مثل جمعية البر الخيرية، الجمعية الخيرية 
لرعايـــة وتأهيـــل المعاقين، لجنـــة أصدقاء 
المرضى، مؤسســـة رعاية األيتام، مؤسسة 
محمـــد بن فهد لإلســـكان الخيـــري، جمعية 
األطفال المعوقين بالسعودية، جمعية البر 

الخيرية ومركز جدة للمعوقين.
وتـــرأس الراحل مجالـــس إدارات عدد من 
الشـــركات، منهـــا شـــركة طيـــران الخليـــج، 
البحريـــن،   - للســـياحة  الجزيـــرة  شـــركة 
منتجـــع نوفوتيـــل الدانـــة، ونائـــب رئيـــس 

مجلس إدارة انفستكورب.
كما شـــغل الراحـــل عضوية مجالـــس إدارة 
الكثير من الشركات واللجان، منها: الشركة 
)ســـابتكو(،  الجماعـــي  للنقـــل  الســـعودية 
شـــركة وكاالت الماحة العربية السعودية 
المشـــاريع  إدارة  )الســـعودية(،  المتحـــدة 
القابضـــة بالبحرين، شـــركة اتحـــاد الخليج 
للتأمين وإعادة التأمين - البحرين، شـــركة 
اتحـــاد الخليـــج للتأميـــن وإدارة االخطـــار 
الســـعودية، الشـــركة البحرينية الســـعودية 
مؤسســـة  إدارة  مجلـــس  للنقـــل، عضويـــة 
الفكـــر العربي، رئيس مجلس إدارة شـــركة 
“بارلـــود” الســـعودية، رئيس مجلـــس إدارة 
شـــركة إضافات الزيـــت الســـعودية ونائب 
“تعليـــم”  شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
المجلـــس  ومديـــر  التعليميـــة  للخدمـــات 
االستثماري بالمنطقة الشرقية في المملكة 

العربية السعودية.

ساهم بتأسيس 
جمعيات خيرية 

واجتماعية وترأس 
مجالس إدارة شركات

أمل الحامد
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ــت، عـــن تــعــيــيــن الشيخ  أعــلــنــت شــركــة بـــي نـ
تنفيذًيا  رئيًسا  خليفة  آل  محمد  بن  إبراهيم 

للعمليات في بي نت.
مهندس  خليفة  آل  إبراهيم  الشيخ  أن  يذكر 
14 عاًما  يتمتع بخبرة واسعة تمتد ألكثر من 
في  الــبــارزة  المناصب  من  العديد  فيها  شغل 
مجال نظم المعلومات وأنظمة خدمة العمالء 

والعمليات التجارية واالستشارات.
ورحب الرئيس التنفيذي لشركة بي نت أحمد 
اإلدارة  أعضاء  عن  وبالنيابة  الدوسري  جابر 
بن محمد  إبراهيم   الشيخ  بتعيين  التنفيذية 

ومــؤكــدًا  بجانبه،  للعمل  متطلعًا  خليفة  آل 
تقديم الدعم لجميع أعضاء اإلدارة التنفيذية 
وفقًا  االستراتيجية  الشركة  أهــداف  لتحقيق 

للخطة الزمنية الموضوعة.
الرئيس  خليفة  آل  إبــراهــيــم  الشيخ  وأعـــرب 
للعمليات الجديد في بي نت قائال:  التنفيذي 
“أود أن أعرب عن امتناني وتقديري لمجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي على ثقتهم، وأتطلع 
إلى العمل عن كثب مع فريق اإلدارة التنفيذية 
ونقل  النجاح  من  مزيد  لتحقيق  والموظفين 

الشركة إلى مستويات متقدمة”.

ــوكــيــل الــمــســاعــد  أفــــاد ال
ــة والـــــــمـــــــوارد،  ــ ــاب ــ ــرق ــ ــل ــ ل
عـــبـــدالـــعـــزيـــز األشـــــــراف، 
فعاليات  فــي  شــارك  بأنه 
للمؤسسات  اإللكترونية  التجارة  مؤتمر 
من  أكــثــر   2021 والمتوسطة  الصغيرة 
المؤسسات  مختلف  مــن  مــشــارك   800
األعــمــال،  ورواد  والمتوسطة  الصغيرة 

الرقمي  ــتــحــول  “ال والــــذي تــحــت شــعــار 
ــدى 3  ــتــجــاريــة”، عــلــى مـ لــلــمــؤســســات ال
 23 الثالثاء  بــدءًا من يوم  أيــام متتالية 
الخميس  لغاية  واســتــمــر  نــوفــمــبــر2021 
البحرين  مــركــز  فــي   2021 نوفمبر   25
ــالزا وعبر  ــراون بـ لــلــمــؤتــمــرات بــفــنــدق كــ
زووم  منصة  على  إلــكــتــرونــي  الــحــضــور 

.)ZOOM(

ا لعمليات “بي نت” أكثر من 800 مشارك بمؤتمر التجارة الشيخ إبراهيم بن محمد رئيًسا تنفيذيًّ
اإللكترونية لـ “الصغيرة والمتوسطة”

قال رئيس نادي الروتاري الدولي، وهو أحد أكبر التكتالت االجتماعية في العالم ويضم أكثر من مليون عضو، شيخار ميتا، إن النادي مستعد لدعم 3 مشاريع 
تنمويــة فــي البحريــن، حيث عرض دعم مشــروع لزيادة رقعة أشــجار المانجروف )أشــجار القرم( التي من شــأنها تقليل االحتبــاس واالنبعاثات الكربونية في 
البالد ودعم التزام المملكة بالوصول إلى “صفر” انبعاثات كربونية بحلول 2060. وقال إن البحرين ســتحتاج إلى زراعة 10 أضعاف العدد الحالي األمر الذي 

سيساعدها في تحقيق التزاماتها البيئية، مشيرا إلى ترحيب رسمي بالمبادرة، وأنه يمكن زراعة 10 آالف شجرة في البداية بسهولة.

ــى  ــتــحــدث إل وكـــــان شــيــخــار مــيــتــا ي
للبحرين  زيــارة  هامش  على  “الــبــالد” 
في  المسؤولين  كبار  مع  فيها  التقى 
في  الروتاري  نــادي  وأعضاء  المملكة 

البحرين.
يشار إلى أن نادي “الروتاري الدولي” 
منظمة دولية تطوعية للخدمة العامة 
1905 في شيكاغو  أسست في العام 
واتسع  المجتمع،  خدمة  إلى  ويهدف 
النادي ليضم حاليًا 32 ألف ناٍد بالعالم 
ناٍد  أول  التي شهدت  البحرين  ومنها 
 1965 العام  الخليج في  روتــاري في 
بدعم من نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مـــبـــارك آل 
الروتاري  نــوادي  تضم  حيث  خليفة، 

في البحرين حاليًا نحو 190 عضوًا.
وأشاد شيخار ميتا بأعضاء الروتاري 
يحمل  أنــه  إلــى  مشيرا  البحرين،  في 
للجميع  يحلمها  التي  ذاتــهــا  الــرســالــة 
واعملوا  أكــبــر  بشكل  بالنمو  “قــومــوا 

أكثر”.
وبين أن عــدد أعــضــاء الــروتــاري في 
عضو،  مليون   1.4 نحو  يبلغ  الــعــالــم 
الفتًا إلى أن البحرين واإلمــارات هما 
تضمان  اللتان  الخليجيتان  الدولتان 
في  أمله  عن  معبرًا  للروتاري،  نــوادي 
وجود نوادي روتاري في جميع دول 

الخليج األخرى.
وقال إن التجمع اآلن منتشر في 200 
دولة بالعالم وإن الهدف هو مزيد من 
االنتشار ومزيد من العمل، مشيرا إلى 
10 و15 دولة ال توجد  أن هناك نحو 
بها نواٍد للروتاري حتى اآلن، معبرا عن 
االنتشار، حيث يقوم  بمزيد من  أمله 
واختير  الجنسية  هــنــدي  وهــو  ميتا 
لعامين لقيادة التكتل العالمي، بزيارة 

شملت 8 دول.
النادي  وينتقل رئيس مجلس اإلدارة 
ــيــاره لــلــعــيــش في  الــعــالــمــي بــعــد اخــت
المقر  يقع  حيث  المتحدة،  الــواليــات 
ويعمل  شيكاغو  في  للتكتل  الرئيس 
600 مــوظــف فــي الــمــقــر، لــيــقــوم في 

ثم  ومـــن  بالتخطيط  ــى  ــ األول الــســنــة 
زيــــارة نــــوادي الـــروتـــاري فــي الــعــالــم 

إلطالعهم على الخطط.

تمكين وإشراك أكبر للفتيات في 
المشروعات المختلفة

برنامجا  هــنــاك  أن  إلـــى  ميتا  ــار  وأشــ
رئــيــســا لــنــادي الـــروتـــاري فــي الــعــالــم 
للفتيات  أكــبــر  ــراك  وإشــ تمكين  وهــو 
المختلفة، اذ تواجه  المشروعات  عبر 
أنحاء  جميع  فــي  والــنــســاء  الفتيات 
الــعــالــم عـــدم الــمــســاواة فــي مــجــاالت 
تــشــمــل الــصــحــة والــتــعــلــيــم وغــيــرهــا، 
األولــويــة  المنتخب  الــرئــيــس  ويــولــي 
تحسين  عــلــى  تــركــز  الــتــي  للمشاريع 
ــن  ــاه واألمـ ــرفـ الــصــحــة والــتــعــلــيــم والـ
إذ  العالم،  حــول  للفتيات  االقتصادي 
لتمكين  والمقاطعات  النوادي  يشجع 
التي  الخدمة  مــبــادرات  عبر  الفتيات 

يقومون بها.

وبين ميتا أن آالف من نوادي الروتاري 
المبادرات  لتطبيق  تشارك  العالم  في 
التي تتعلق بتمكين الفتيات عبر عدد 
إفريقيا  فــي  ســواء  المشروعات  مــن 
فتيات  هناك  إفريقيا  ففي  وغيرها، 
الصحية  المستلزمات  بخياطة  يقمن 
االستخدام،  إلعــادة  القابلة  للسيدات 
ــا يــحــســن الـــحـــيـــاة الــصــحــيــة  ــو مـ وهــ
اإلفريقية  المجتمعات  في  للكثيرات 
أوضاعهن  تحسين  فــي  يساهم  كما 

االقتصادية.
ــــاري  ــــروت ــادي ال ــ ــرح رئـــيـــس نـ كــمــا شــ
التي  األخرى  البرامج  أن من  العالمي 
الفتيات والتي تقع  تصب في خدمة 
الدولية  ــنــادي  ال إستراتيجية  ضمن 
القتالية  الفنون  الفتيات على  تدريب 

لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهن.
وبــخــصــوص إمـــكـــان تــطــبــيــق بــرامــج 
أشار  البحرين،  في  الفتيات  لتمكين 
حث  ــي  ــدول ال ــادي  ــن ال مهمة  أن  ميتا 
النوادي في العالم على إيجاد أفضل 

مبادرات أو مشروعات ممكنة تناسب 
ضمن  احــتــيــاجــاتــه  وتــلــبــي  المجتمع 
فما  الدولية،  اإلستراتيجية  األهــداف 
يناسب منطقة ما قد ال يناسب أخرى.
ــواجــه  وقـــــال إن هـــنـــاك مــشــكــالت ت
الــفــتــيــات تختلف مــن دولـــة ألخـــرى، 
ــزواج  ال أو  الفتيات  ضــد  العنف  مثل 

المبكر وغيرها من التحديات.
الــروتــاري  نـــوادي  تــعــاون  وبخصوص 
هذه  مثل  إنــجــاز  فــي  الحكومات  مــع 
ــادي  ــن ــيــس ال الـــمـــشـــروعـــات، أشــــار رئ
الــدولــي إلــى أن ذلــك يــحــدث بالفعل 
وفــي كــل الــمــجــاالت، وأن أفــضــل ما 
يــمــكــن تــحــقــيــقــه حــيــن يـــكـــون هــنــاك 
المدني  المجتمع  بين  مشترك  تعاون 

والحكومات.
نقلها  التي  الرسالة  “إن  وتابع 

ألعــضــاء الـــروتـــاري هــي أن 
يكون العالم بمثابة الحديقة 
على  والعمل  لهم  الخلفية 
البحرين  مشروعات خارج 

عبر التعاون مع نظرائهم 
إلى  الــعــالــم”، مشيرا  فــي 

ــرت  ــ وفـ الـــتـــقـــنـــيـــة  أن 
قنوات تواصل كبيرة 

مقارنة مع الماضي.
وتـــــــــــحـــــــــــدث عــــن 

مكافحة  مــشــروع 
شـــلـــل األطـــفـــال 
الذي أتى بثمار 
ــرة عـــبـــر  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
مختلف  تعاون 
حيث  األعضاء، 
تـــــــــم تـــطـــعـــيـــم 

عبر  األطفال  ماليين 
البرنامج الذي استمر نحو 

40 عامًا.
المشروعات  بين  مــن  أن  وأوضـــح 
التي يعمل عليها “الروتاري الدولي” 
توسعة زراعة أشجار المانجروف، 

بشدة  تحتاج  البحرين  أن  واعــتــقــد 
في  فعال  دور  لها  النبتة  فهذه  إليها، 
الكربون  وســحــب  ــواء  األجــ تحسين 
من األجواء، إلى جانب مكافحة آثار 
طبيعي،  حاجز  خلق  عبر  الفيضانات 
الحكومة  أنــه عــرض على  إلــى  الفــتــا 
لدى لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير المالية، المشاركة في مشروع 
زيادة رقعة المنجروف بدعم من نادي 
المنتشرة  والنوادي  الدولي  الروتاري 

في العالم.

ترحيب بحريني بالمشروع

لدعم  مستعد  الــنــادي  أن  ميتا  وأكـــد 
المشروع في البحرين وهناك ترحيب 

بــهــذا الــشــأن، 
مـــــشـــــيـــــرا 

أن  إلــــــى 
ــادي  ــنـ الـ
قـــــــــــــام 
بـــعـــمـــل 

ريع  مشا
ــهــة  مــشــاب
فــــــــــــــــــــــــي 

بنغالديش،  سيشيل،  مــوريــشــيــوس، 
الهند، كينيا ونيجيريا.

وأشــــــار إلــــى أن الـــدعـــم قـــد يــكــون 
الفني  الــدعــم  تــقــديــم  أو  بــالــتــمــويــل 
ــخــبــرات  ال اســـتـــجـــالب  أو  ــتــقــنــي  وال

الالزمة.
التي  الــمــشــروعــات  ــح أن مــن  وأوضــ
مع  التعامل  مناقشتها، تحسين  تمت 
مرض السكري، إذ إن البحرين تمتلك 
ــذا الــمــجــال  إمـــكـــانـــات كــبــيــرة فـــي هــ
ولكن مع ارتفاع عدد المصبين بفعل 
الحاجة  يعني  وهــذا  الحياة،  اسلوب 
إلـــى إقـــامـــة مـــراكـــز خــاصــة بمرضى 

السكري، أو مركز واحد على األقل.
ــتــي جمعت  ال وبــخــصــوص األمـــــوال 
ــادي  ــ ــوم بـــهـــا ن ــقـ ــي يـ ــتـ لــلــمــشــاريــع الـ
ــروتــاري، أشــار ميتا إلــى أن نــوادي  ال
الروتاري تجمع ما يقارب 450 مليون 
دوالر سنويًا من األعضاء للمشاريع، 
لــكــن هــنــاك أمــــوال أخــــرى تجمع 
للمشاريع عبر النوادي المحلية ال 
يتم احتسابها ضمن هذه المبالغ 
مقدرًا  الــدولــيــة،  المنظمة  عبر 
أنها قرابة ملياري دوالر. وأشار 
إلى أن المساهمات في جائحة 
هي  مــا  على  ارتفعت  كــورونــا 

قبل الجائحة.

“الروتاري العالمي” يدعم مشروع توسيع رقعة “المانجروف “ في البحرين
لتعزيز خطة الحكومة للوصول إلى هدف “صفر انبعاثات كربونية”

رئيس نادي الروتاري الدولي متحدثا لـ” البالد”
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أسعار األسمنت ترتفع 15 % لزيادة كلفة الطاقة و”الكلنكر”

ارتفاع رصيد إصدارات الدين العام إلى 13.6 مليار دينار

بمقدار 200 فلس للكيس الواحد و3 دنانير لطن “السائب”

 أكد 3 مســؤولين في مصانع أســمنت بحرينية، أنه مع ارتفاع أســعار األســمنت في األســواق المجاورة، فإن أســعار األســمنت سترتفع في السوق البحرينية بنحو 15 % 
في الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار المواد األولية خصوصا مادة الكنلكر التي تستورد من الخارج. وأوضح المسؤولون أن األسمنت السائب سترتفع أسعاره بنحو 
3 إلى 4 دنانير للطن الواحد في حين ســترتفع أكياس األســمنت لبعض الشــركات المزودة بنحو 200 فلس. وتباع أكياس األســمنت حاليا في الســوق المحلية مابين 1.3 

و1.7 دينار بسعر التجزئة باختالف األنواع والمواصفات والمزودين، في حين يتراوح سعر األسمنت السائب بين 22 و23 دينار للطن تقريبًا.

البحرين”  “التراتيك  شركة  مدير  وأبلغ 
ــمـــزوديـــن  ــي إحــــــدى الـ ــ ــأســمــنــت وهـ ل
ــيــة الــتــي  ــمــحــل الــرئــيــســيــن لـــلـــســـوق ال
تستحوذ على ثلث السوق، أندا كومار 
ــاع أســـعـــار الــطــاقــة  ــفـ ــاد”، أن ارتـ ــ ــب ــ “ال
في  زيـــادة  إلــى  أدى  الحجري  والفحم 
األساسية  ــمــادة  ال وهــي  الكلنكر  سعر 
في صناعة األسمنت، إذ إن 60 % من 
للطاقة،  هي  “الكلنكر”  تصنيع  تكاليف 

فالبحرين ال تقوم بتصنيع الكلنكر.
لديها  المحلية  المصانع  وأكد كومار أن 
رغبة في دعم السوق المحلي، بيد أن 
زيادة التكاليف التي تتعلق باالستيراد 
فا  األسعار،  رفع  على  الشركات  تجبر 
سوى  الــزيــادة  تمرير  نحو  خيار  يوجد 

السعر النهائي للزبائن.
 3 بين  األسمنت  طــن  يرتفع  أن  تــوقــع 
و4 دنانير للطن الواحد في حين تصل 
الزيادة في سعر كيس األسمنت زنة 50 

مع  فلس   200 إلــى   100 بين  ما  كيلوا 
اختاف المواصفات واألنوع.

ــار فـــي أســـواق  ــعـ ــار إلـــى أن األسـ ــ وأشـ
ــارات شهدت  مــجــاورة مثل دولـــة اإلمــ

ارتفاعًا بدورها.
األولية  الــمــواد  أسعار  إن  كومار  وقــال 
األخيرة  اآلونة  ارتفعت في  العالم  في 
تعبئة  في  المستخدم  الــورق  فيها  بما 
الــضــعــف.  لــنــحــو  الــــذي زاد  األســمــنــت 
أكبر  وهي  البحرين”  “التراتيك  وتنتج 
البحرين،  في  لأسمنت  مصنع  وأقــدم 
األسمنت  ألف طن شهريا من   50 نحو 
أكياس،  فــي  معبأة   %  40 قــرابــة  منها 
 30 السوقية نحو  المصنع  وتبلغ حصة 

.%
الكنلكر  معظم  أن  إلــى  كــومــار  وأشـــار 
اإلمــارات، وتستورد  دولة  يستورد من 
األم  الشركة  مــن  احتياجاتها  الشركة 
في اإلمــارات التي شهدت ارتفاعًا في 

الفحم،  ســعــر  بسبب  ــتــاج  اإلن تكاليف 
حيث تشكل تكاليف الفحم 60 إلى 80 

% من إجمالي تكلفة إنتاج الكلنكر.
وبــيــن أن أســعــار الــفــحــم ارتــفــعــت من 
ديسمبر الماضي حتى ديسمبر الجاري 
هناك  أن  كما  دوالر،   180 إلــى   60 مــن 

تحديات تتعلق بتوافر الفحم. 
وعبر مدير شركة “التراتيك” لأسمنت 
عــن تــفــاؤلــه بنمو مــشــاريــع الــبــنــاء في 
المملكة مع توجهات الحكومية لتنمية 
التطويرية  والمشاريع  التحتية  البنية 
مؤكدًا  البحرين”،  “مترو  مشروع  مثل 

أن هناك كميات كافية من األسمنت.
لمجموعة  العام  المدير  قال  جانبه  من 
ــن  ــزوديـ ــمـ الــمــمــلــكــة، وهـــــي إحــــــدى الـ
الرئيسين لأسمنت في السوق، عبدهللا 
ارتفعت  األسمنت  أسعار  إن  الشهابي، 
الطاقة  تكاليف  ارتفاع  بسبب  بالفعل؛ 
ــى أن الــســوق  فــي الـــســـوق، مــشــيــرًا إلـ

المحلية ستتأثر بارتفاع إنتاج الكلنكر، 
الذي يستورد من الخارج.

و15   11 بين  االرتــفــاع  الشهابي  وقــدر 
السوق  في  األسمنت  منتجات  في   %
في  ارتفعت  الكلنكر  فأسعار  المحلية، 
السوق اإلماراتية بنحو 30 درهما للطن 
في  النقل،  كلفة  ارتفعت  كما  الــواحــد، 
حين زادت أسعار الديزل من 290 إلى 

780 دوالرا للطن.
وبين أن الزيادة في التكاليف ال تقتصر 
عــلــى الــمــواد األولــيــة فــقــط بــل تشمل 

خدمات الشحن.
وبخصوص وضع الطلب على األسمنت 
السوق  أن  إلــى  الشهابي  أشـــار  حــالــيــًا، 
مــســتــقــرة مــن حــيــث الــطــلــب وكــمــيــات 

األسمنت متوافرة.
من جانبه، أوضح المدير العام للشركة 
أن  شــهــاب  فيصل  لأسمنت  المتحدة 
توقيع  عــلــى  تعمل  األســمــنــت  مــصــانــع 

ستكون  والتي  جديدة  استيراد  عقود 
بأسعار أعلى من السابق بسبب ارتفاع 
تكاليف المواد األولية والطاقة، إذ عادة 
مــا تــوقــع الــمــصــانــع عــقــودا ســنــويــة مع 

الموردين.
تصنيع  عملية  أن  إلـــى  شــهــاب  ــار  وأشــ
تعمل  كبيرة  أفران  إلى  تحتاج  الكلنكر 
ــغــاز  ــفــحــم الــحــجــري أو ال بــواســطــة ال
الطاقة  أسعار  زيــادة في  فأي  وبالتالي 
ستؤثر بشكل كبير على تكاليف اإلنتاج 

وبالتالي منتجات األسمنت النهائي.
وبــيــن أن ســوق الــمــواد األولــيــة تشهد 
ارتفاع  مع  الــراهــن  الوقت  في  تقلبات 

وحديد  أخشاب  من  المواد  معظم  في 
ــورق، حيث أصــبــح مــن غير  ــ وحــتــى ال
ثابت،  سعر  على  الحصول  المضمون 
ارتفع  الــورق فقط  إلى أن سعر  مشيرا 

بنحو 50 فلسا لكل كيس.
يذكر أن هناك مصنعين حاليًا لأسمنت 
من  الكلنكر  ــادة  مـ بــاســتــيــراد  يــقــومــان 
األســمــنــت  لتصنيع  وطــحــنــهــا  الـــخـــارج 
ــيــك” و “الــصــقــر”، حيث  ــتــرات وهــمــا “أل
قبل  الكلنكر  تصنيع  عن  األخير  توقف 
في  التكاليف،  ارتــفــاع  بسبب  ســنــوات 
باستيراد  األخــرى  المصانع  تقوم  حين 

األسمنت وتعبئته أو بيعه سائبًا.

ــاع  ــفـ ــهــــرت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة أرتـ أظــ
فـــي حــجــم إصــــــدارات الـــديـــن الــعــام 
والصكوك  السندات  مــن  المستحقة 
و664  مــلــيــارا   13 لتبلغ  الــحــكــومــيــة 
الماضي  أكتوبر  بنهاية  دينار  مليون 
 5 في  العام  للدين  ارتفاع  أول  وهــو 

أشهر.
وكان الدين العام قد استقر عند 13.4 
مليار دينار منذ شهر يونيو الماضي، 
حيث جاءت الزيادة بعد أن أصدرت 
الحكومية  التنمية  سندات  البحرين 
في  ديــنــار  مليون   200 بقيمة  ــك  وذل

أكتوبر الماضي.

جــانــب  إلـــى  الــمــالــيــة  وزارة  وتـــقـــوم 
بتسجيل  الـــعـــام  الـــديـــن  اصـــــــدرات 
ــروض الــــــــــوزارات والـــمـــؤســـســـات  ــ ــ ق
الحكومية، بحيث ال يتجاوز إجمالي 
وفق  دينار  مليار   15 العامة  الديون 

القانون.
وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق 

أن جميع القروض الحكومية وغيرها 
عن  الصادرة  العام  الدين  أدوات  من 
حكومة مملكة البحرين مدرجة ضمن 
إجماليه  والــبــالــغ  الــعــام  الــديــن  سجل 
العام  نهاية  في  دينار  مليون   14.95
2020، وذلــك في معرض ردهــا على 

ماحظات لديوان الرقابة المالية.
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شـكـــر عـلــى تعـــاٍز

تـتــقـــــدم 

عـــائـــلــــة الـــحـــواج
فــي مـمـلكـة البـحـريـن والمـمـلكة الــعـربـيـة الســعـوديــة 

بــخــالــص الشـــكــر وعـظــــيــم االمتــنـــان

اإلـى مــقـام ح�ســرة �سـاحــب الـجــاللــة الـمـلـك حــمـد بـن عـيــ�سـى اآل خـلـيـفـة
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل ورعاه

واإلـى �ســاحــب الـ�سـمـــو الــمــلــكـــي الأمـيـر �سـلـمــان بـن حـمــد اآل خـلـيـفـة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

واإلـى اأ�سـحـاب ال�سمـو والمعـالـي وال�سـعـادة اأفـراد العـائلـة الحـاكمـة الكـريـمـة

وإلـــى أصحـــاب المعالـــي والســـعادة نـــواب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ورئيـــس وأعضـــاء مجلســـي الشـــورى والنـــواب ووزيـــر الديـــوان 
الملكـــي والـــوزراء والمستشـــارين والســـادة المحافظيـــن ورئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــؤون اإلســـامية ورئيـــس محكمـــة 
التمييـــز وأصحـــاب الفضيلـــة العلمـــاء والقضـــاء والوجهـــاء واألعيـــان ورئيـــس وأعضـــاء غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن 
ورجـــال األعمـــال والتجـــار والســـفراء وأعضـــاء الســـلك الدبلوماســـي وضبـــاط وضبـــاط صـــف وزارتـــي الداخليـــة والدفـــاع 
وجهـــاز األمـــن الوطنـــي وجميـــع األهـــل واألصدقـــاء وكل مـــن واســـانا ســـواء بالحضـــور  مراســـيم الدفـــن أو تقديـــم  واجـــب 
العـــزاء أو باالتصـــال هاتفيـــًا أو بالبـــرق بالنشـــر أو عبـــر شـــبكات التواصـــل اإلجتماعـــي مـــن داخـــل مملكـــة البحريـــن وخارجهـــا.

فـــي وفـــاة المغفــور لــه بــإذن اهلل تعــالــــى
الــحـاج فــار�س بـن عـبـدالــوهـاب الــحـــواج  

داعين اهلل عز وجل أال يريكم مكروهًا في عزيز لديكم وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية
سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب الدعاء.
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