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البحرين تبدأ تطعيم “جدري القردة” اليوم
تبـــدأ المملكة اليوم )األربعاء( فـــي عمليات تطعيم 
أولـــى جرعـــات مكافحـــة فيـــروس جـــدري القردة 
وذلك في مجمع ســـترة من الساعة 8 صباًحا حتى 
2 ظهًرا، فيما ســـيكون التطعيم غًدا )الخميس( من 

الساعة 9 صباًحا ولغاية الساعة 3 ظهًرا.
وتلقـــى عدد مـــن المســـجلين للتطعيـــم االختياري 
ا  المضاد لفيروس جدري القردة أمس اتصااًل هاتفيًّ
مـــن مركـــز االتصـــال 444 الختيـــار اليـــوم والوقت 
المناســـب مـــا بيـــن اليـــوم )األربعـــاء( أو يـــوم غـــد 
)الخميس( الموافق 11 أغســـطس الجاري للحضور 

)02(بمجمع سترة ألخذ التطعيم االختياري.

“الداخلية” تواصل جهودها 
لتوفير احتياجات “عاشوراء”
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فلوريدا ـ وكاالت

أثارت خطوة مداهمة مكتب 
التحقيقات الفيدرالي لمحل 
إقامـــة دونالـــد ترامـــب فـــي 
فلوريـــدا  بواليـــة  ماراالغـــو 
حفيظـــة الرئيـــس األميركي 
السابق، وسط تساؤالت عما 
يبحـــث عنـــه الـ”إف بـــي آي” 

بالضبط.
مكتـــب  ضبـــاط  وداهـــم 

التحقيقـــات الفيدرالـــي منـــزل ترامـــب فـــي ماراالغـــو، مســـاء أمـــس األول 
)االثنين(، فيما أقر ابنه بأن العملية تأتي في إطار تحقيق بشأن نقل ترامب 

سجالت رئاسية رسمية من البيت األبيض إلى منتجعه.

سجالت رئاسية... “إف بي 
آي” يقتحم منتجع ترامب

عواصم ـ وكاالت

العاجلـــة  األوروبيـــة  الخطـــة  دخلـــت 
لخفـــض اســـتهالك الغاز بنســـبة 15 % 
حيـــز التنفيذ أمس )الثالثاء(؛ تحســـبًا 
“لخطر وشيك على أمن إمدادات الغاز 
الناجم عن الهجوم العسكري الروسي 
على أوكرانيـــا “، كما ورد في صحيفة 
االتحـــاد األوروبي اإلدارية الرســـمية. 
وانخفضت شحنات الغاز الروسي إلى 
أوروبـــا عبر خط أنابيب نورد ســـتريم 
 % 20 بنســـبة  الماضـــي  يوليـــو  منـــذ 
تقريبـــًا ممـــا ينذر بمخاطـــر عالية على 
مســـتوى التـــزود بالغـــاز الروســـي في 

فصل الشتاء المقبل.

األوروبيون يحبسون 
أنفاسهم مع 
تناقص الغاز
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نابلس )الضفة الغربية( - وكاالت

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب أكثر 
من 30 برصاص الجيش اإلسرائيلي 
لـــدى اقتحامـــه أمس مدينـــة نابلس 
بالضفـــة الغربية المحتلة بعد يومين 
من وقف العملية العســـكرية الدامية 

في غزة اثر التوصل إلى هدنة.
وأعلـــن الجيـــش اإلســـرائيلي أمـــس 

القائـــد  )الثالثـــاء( أن قواتـــه قتلـــت 
الكبيـــر فـــي كتائب شـــهداء األقصى 
إبراهيـــم  فتـــح  لحركـــة  التابعـــة 
النابلسي في اقتحام البلدة القديمة 

من مدينة نابلس.
فـــي  الجيـــش علـــى حســـابه  وقـــال 
ارتـــكاب  فـــي  يشـــتبه  إنـــه  تويتـــر 
النابلســـي “عدة هجمـــات إطالق نار 
على مدنيين وعسكريين من دورية 

في منطقة نابلس ومحيطها بما في 
ذلك عمليـــات إطالق نار على مجمع 

قبر يوسف”.
مقاتلـــو  “أطلـــق  الجيـــش  وأضـــاف 
منـــزل،  علـــى  النـــار  الجيـــش 
مـــن  خاصـــة  وســـائل  واســـتخدموا 
بينها صواريخ محمولة على الكتف، 
وقد قتل النابلسي ومسلح آخر كان 

يقيم في المنزل”.

جانب من المواجهات التي اندلعت في نابلس 

)٠٨(

واشنطن ـ وكاالت

تواصـــل قيـــادة المنطقة القتالية الشـــرقية 
التابعـــة للجيـــش الصينـــي تدريباتها حول 
تايـــوان أمس، على الرغم مـــن أنه كان من 
المفتـــرض أن تنتهـــي يـــوم األحـــد، إال أن 
التركيـــز الرئيســـي يدور اآلن حـــول تنفيذ 
عمليات “حصار مشترك” و”دفاع مشترك”، 
بحســـب بيان لهـــذه القيـــادة. وقالت بكين 
القتاليـــة  القيـــادة  “منطقـــة  إن  بيـــان  فـــي 
الشـــرقية التابعة لجيش التحرير الشـــعبي 
اســـتمرت فـــي تنظيـــم مناورات عســـكرية 
مشـــتركة في البحر والمجال الجوي حول 
جزيرة تايوان يوم 9 أغسطس، مع التركيز 
على تنظيم حصار مشترك وعمليات دفاع 
مشتركة”. في المقابل، أكد وزير الخارجية 

التايوانـــي، جوزيـــف وو، أمـــس، أن بكيـــن 
المنـــاورات الجويـــة والبحريـــة  تســـتخدم 
حـــول الجزيـــرة لإلعـــداد لغزوهـــا وتغييـــر 
المحيطيـــن  منطقـــة  فـــي  القائـــم  الوضـــع 

رئيســـة  ودافعـــت  واألطلســـي.  الهنـــدي 
مجلس النواب األميركي نانســـي بيلوسي، 
أمس، عن زيارتها لتايـــوان ووصفتها بأنها 

تستحق القيام بها “قطعًا”.

رغم انتهاء موعدها... الجيش الصيني يحاصر تايوان بالمناورات دونالد ترامب
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الجيش الصيني يحاصر تايوان بالمناورات

مقتل فلسطينيين وإصابة أكثر من 30 برصاص االحتالل في الضفة

إسرائيل تهادن غزة وتفتح النار في نابلس

)١١(

قـــال عضـــو مجلـــس الشـــورى، محمد 
التعليميـــة  الســـياحة  إن  الخزاعـــي 
مفهوم جديد، فليس هناك ما يســـمى 
بســـياحة تعليمية، بمعنـــى أن الطالب 
عندمـــا يذهـــب إلـــى بلـــد آخـــر لتلقـــي 
تعليمـــه فإنـــه ال يذهـــب إليها كســـائح 
إنما يذهـــب كطالب، والطالب يختلف 
عن الســـائح فـــي كثير مـــن المعطيات 
لذلـــك هذه المفاهيـــم المغلوطة يجب 

تفاديها.
وأكـــد الخزاعـــي فـــي نـــدوة صحيفـــة 
البـــالد االقتصاديـــة بعنوان “مســـتقبل 
التحديـــات  التعليميـــة...  الســـياحة 
والتوصيـــات” أهميـــة االســـتثمار فـــي 
التعليم العالي، واستقاللية الجامعات 
ـــا مما يســـاهم في جذب  ـــا وإداريًّ ماديًّ

أنظار العالم إليها.

جامعـــة  رئيـــس  نائـــب  كشـــف  بينمـــا 
األكاديميـــة  للبرامـــج  البحريـــن 
والدراســـات العليـــا د.محمـــد رضا، عن 
إجـــراء الجامعـــة دراســـة علـــى جميـــع 

المســـتويات لربط جميـــع البرامج على 
لتكـــون  والمنطقـــة  المملكـــة  مســـتوى 
البرامـــج مربوطـــة بالقطـــاع الصناعـــي 

والقطاعين الخاص والعام.

المشاركون في الندوة

عدد قليل من “العربية” معترف بها عالميًّا... الشوري الخزاعي في ندوة “^”:

ا ا وإداريًّ ضرورة استقاللية الجامعات ماديًّ

حسن عبدالرسول

إعداد وتقديم: حسن عبدالنبي | تنسيق: علي الفردان | أعدها للنشر: أمل الحامد

بناء مصنع لألسمدة العضوية وأكبر مطبخ خيري مستقباًل
أفـــاد أعضاء مجلس إدارة جمعية 
حفـــظ النعمة بـــأن القيمـــة المالية 
لهـــدر الطعـــام ســـنويًا 100 مليون 
دينـــار بســـبب رمـــي 400 طن من 
المأكوالت في القمامة، فيما تكون 
نســـبة هدر األطعمة خالل مواسم 
عاشوراء من كل عام تعادل كمية 
هدر شهر رمضان الذي ترتفع فيه 
نسبة هدر الطعام يوميًا 600 طن.
وفـــي لقـــاء “البـــالد” مـــع مجلـــس 
إدارة جمعيـــة حفـــظ النعمـــة أكـــد 
توفيـــر  طموحهـــم  أن  األعضـــاء 
مقـــر ملـــك للجمعيـــة، وبنـــاء أكبـــر 
البحريـــن،  فـــي  خيـــري  مطبـــخ 
وإنشـــاء مصنع لألسمدة العضوية 

مـــن خـــالل إعـــادة تدويـــر الطعام 
لتحويله إلى ســـماد. وكان الحوار 
مـــع كلٍّ مـــن: نائـــب رئيس مجلس 
إدارة جمعية حفظ النعمة الشـــيخ 

زياد بـــن فيصـــل آل خليفة، عضو 
مجلس اإلدارة األمين المالي ليلى 
جناحي، والرئيس التنفيذي أحمد 

الكويتي.

100 مليون دينار قيمة هدر الطعام سنوياً... أعضاء “حفظ النعمة” لـ“^”:

الزميل حسن عبدالرسول يتوسط مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة )تصوير: رسول الحجيري(

حسن عبدالرسول
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أكـــد 
ماجـــد النعيمـــي أنـــه وفـــي ظـــل 
تعميـــق  نحـــو  العالمـــي  التوجـــه 
إدمـــاج التكنولوجيا في مختلف 
المجـــاالت الحياتيـــة، مـــن خالل 
االصطناعـــي  الـــذكاء  توظيـــف 
وصناعـــة  األشـــياء  وإنترنـــت 
ســـواء  المختلفـــة،  البرمجيـــات 
علـــى شـــبكة اإلنترنـــت أو علـــى 
األجهزة الذكية بمختلف أنواعها، 
فـــإن الـــوزارة تعمل علـــى تكوين 
خريجين قادريـــن على االندماج 
فـــي هـــذا العصـــر التكنولوجـــي، 
ســـواء كمستخدمين أو كفاعلين 
ومشاركين في بناء هذا التطور، 
حيـــث تم في هـــذا اإلطار إدماج 
مواضيـــع ُتعنـــى بالبرمجـــة فـــي 
جميـــع المراحـــل الدراســـية مـــن 

االبتدائية حتى الثانوية.
وأوضح الوزيـــر أن وحدة تقنية 
بـــإدارة  واالتصـــال  المعلومـــات 
بإدمـــاج  قامـــت  قـــد  المناهـــج 
)ســـكراتش  البرمجـــة  موضـــوع 
المرحلـــة  ضمـــن   )Scratch
ترســـيخ  بهـــدف  االبتدائيـــة، 
أســـس البرمجة لـــدى الطفل من 
خـــالل تعلـــم تحليل المشـــكالت 
والتخطيـــط لحلها وتنفيذ الحل، 
اإلعداديـــة،  المرحلـــة  فـــي  أمـــا 
فقـــد أدرجـــت موضـــوع تصميم 
الديناميكيـــة،  الويـــب  صفحـــات 
والذي يشـــمل التعامـــل مع لغات 
 HTML برمجة مختلفة، منها لغة
إلثـــراء صفحـــات الويـــب، ولغـــة 
CSS لتنســـيق مكونـــات صفحة 
الويـــب، ولغـــة PHP للتعامل مع 
واســـتخالص  البيانـــات  قواعـــد 
علـــى  وعرضهـــا  منهـــا  النتائـــج 

المرحلـــة  فـــي  أمـــا  المتصفـــح، 
الثانويـــة، فتعمل الوحـــدة حالًيا 
لتعلـــم  المنهـــج  تطويـــر  علـــى 
وهـــي   ،Python بلغـــة  البرمجـــة 
واألكثـــر  حالًيـــا  األشـــهر  اللغـــة 
علـــى  لقدرتهـــا  نظـــًرا  انتشـــاًرا، 
تلبية متطلبـــات جميع المجاالت 
البرمجيـــة كالـــذكاء االصطناعي 
وتطويـــر  البيانـــات  وتحليـــل 
مواقـــع الويـــب وغيرهـــا، إضافة 
إلـــى تطويـــر المقـــررات اإلثرائية 
بنـــاء  أساســـيات  مجـــال  فـــي 
شـــبكات الحاســـوب وأساســـيات 
علوم الحاســـب اآللـــي، كاألنظمة 
الســـيبراني  واألمـــن  العدديـــة 
والمواطنـــة الرقمية، وغيرها من 
المواضيـــع التـــي ترســـخ الثقافة 

الحاسوبية لدى الطالب.
يذكر أن الوزارة ممثلة في إدارة 
المناهج تسعى جاهدًة لتحديث 
مناهـــج مـــادة تقنيـــة المعلومات 
مـــا  دوري،  بشـــكل  واالتصـــال 
يحافظ علـــى مواكبـــة التغيرات 
العالميـــة  التقنيـــة  والتوجهـــات 
والدوليـــة، والتأكـــد مـــن مواكبة 
الحكوميـــة  المـــدارس  خريجـــي 

لمتطلبات سوق العمل.

“التربية”: تدمج البرمجة في 
المناهج الدراسية بجميع المراحل

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

أكد وزير شـــؤون البلديات والزراعة 
الوطنـــي  المركـــز  أن  المبـــارك  وائـــل 
المختلفـــة  بأفرعـــه  للمختبـــرات 
والســـمكية  والحيوانيـــة  الزراعيـــة 
فـــي هورة عالـــي يعتبر أحـــد الركائز 
المهمـــة في مجـــال صناعـــة األغذية 
وســـالمتها، مشـــددًا على أن الوزارة 
كـــوادر  تأهيـــل  علـــى  حاليـــا  تعمـــل 
وطنيـــة للنهـــوض بعمـــل المختبرات 

وفق أعلى المعايير الدولية.
مركـــز  وجـــود  “إن  المبـــارك  وقـــال 
الزراعـــي  المجـــال  فـــي  مختبـــري 
تمكيـــن  فـــي  سيســـهم  والحيوانـــي 
تشخيص األمراض ســـواء الزراعية 
أو الحيوانيـــة، والتأكـــد مـــن فاعلية 
برامج التحصيـــن، وإجراء األبحاث 
الميدانيـــة  والدراســـات  العلميـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  والمختبريـــة، 
والســـيطرة  الوقايـــة  خطـــط  وضـــع 
وتوفيـــر  الوبائيـــة،  األمـــراض  علـــى 
والبحثيـــة  العلميـــة  االستشـــارات 
تحـــت  البشـــرية  الكـــوادر  وتدريـــب 
إشـــراف خبـــراء المركـــز المرجعـــي، 
مـــع  التعـــاون  إلـــى  باإلضافـــة 
المؤسسات الدولية؛ لتبادل الخبرات 

والمعارف في هذا المجال”. 
وزارة  أن  إلـــى  المبـــارك  وأشـــار 
تعمـــل  والزراعـــة  البلديـــات  شـــؤون 
العالميـــة  المنظمـــة  مـــع  وبالتعـــاون 
لألغذيـــة والزراعة )الفـــاو( والمنظمة 
العربيـــة للتنميـــة الزراعية من خالل 
االتفاقيـــات التـــي تمـــت معهـــم على 
فـــي  البحرينيـــة  الكـــوادر  تدريـــب 
المجـــاالت المختبريـــة وتأهيل أفراد 
أكفاء متخصصين في مجاالت ذات 

صلة بأهداف التنمية المستدامة.
مـــن  أن  المبـــارك  الوزيـــر  وأوضـــح 
المختبـــرات  مركـــز  إنشـــاء  أهـــداف 
فـــي هـــورة عالي أيضـــا “هـــو تقديم 
التحليليـــة  الفحوصـــات  خدمـــات 

لتغطـــي احتياجات الســـوق وتطوير 
لفحـــص  المســـتخدمة  التقنيـــات 
الحيوانيـــة  للمنتوجـــات  األغذيـــة 
والحصـــول علـــى شـــهادة االعتمـــاد 

اآليزو”.
تفقديـــة  زيـــارة  لـــدى  ذلـــك،  جـــاء 
للمختبـــرات  الوطنـــي  المركـــز  إلـــى 
الزراعيـــة بهـــورة عالي، حيـــث اطلع 
الوزيـــر خـــالل الزيـــارة علـــى شـــرح 
المختبـــرات  أقســـام  عـــن  تفصيلـــي 
والتـــي  والنوعيـــة  التخصصيـــة 
تتمثـــل في مختبـــرات وقاية النبات 
النباتـــات”،  وأمـــراض  “الحشـــرات 
مختبرات التربة، الزراعة النسيجية، 
المبيدات، مختبر الســـالمة الغذائية، 
مختبرات المياه، التقنيات الجزيئية 
ومختبـــر  الطفيليـــات،  والمصليـــة، 

األحياء الدقيقة.
المختبـــرات  أن  المبـــارك  وأكـــد 
الزراعية ســـتعمل على توفير أفضل 
والمربيـــن،  للمزارعيـــن  الخدمـــات 
بمـــا  المناســـبة  الحلـــول  وإيجـــاد 
يضمن ســـالمة منتجاتهم، وتحسين 
تحســـين  إلـــى  باإلضافـــة  نوعيتهـــا، 
إلـــى  المقدمـــة  الخدمـــات  مســـتوى 
مـــن  المختلفـــة  للســـلع  المورديـــن 
واللحـــوم،  والحيوانـــات  النباتـــات 
خصوصـــًا فيمـــا يتعلـــق فـــي تحديد 
مـــدى مطابقتهـــا للقوانيـــن واللوائح 
منظمـــة  واشـــتراطات  التنفيذيـــة 
التجارة الدوليـــة واتفاقيات الصحة 

النباتية والصحة الحيوانية.
يقـــوم  المختبـــرات  أن مركـــز  يذكـــر 
 2754 تبلـــغ  مســـاحتها  أرض  علـــى 
مربعـــا، ويتكون المشـــروع من مبنى 
عبـــارة عـــن طابقين يشـــمل المعامل 
والحيوانيـــة  الزراعيـــة  المختلفـــة 
ومكاتـــب إدارية ومخـــازن ودورات 
مياه وكافتيريا، باإلضافة إلى جميع 

المرافق الخارجية الالزمة.

تأهيل كوادر بحرينية للنهوض بعمل المختبرات

الملك المعظم يهنئ 
رئيس اإلكوادور

بعـــث حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملـــك البالد المعظم، 
جمهوريـــة  رئيـــس  إلـــى  تهنئـــة  برقيـــة 
اإلكوادور غيير مو الســـو، بمناســـبة ذكرى 

استقالل بالده.
وأعـــرب جاللتـــه فـــي البرقية عـــن أطيب 
الصحـــة  بموفـــور  لـــه  وتمنياتـــه  تهانيـــه 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك المعظم

البحرين ملتزمة بمبادئ حوار التعاون اآلسيوي
المملكة عضو مؤسس منذ البداية... عبداهلل بن أحمد:

 عقد اجتماع مرئي لكبار المســـؤولين 
أمـــس،  اآلســـيوي  التعـــاون  حـــوار  ب
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  رئاســـة  ب
للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبدهللا 
بن أحمد آل خليفة، وبحضور األمين 
اآلســـيوي  التعـــاون  لحـــوار  لعـــام  ا
دانفيفاثانـــا،  بورنشـــاي   )ACD (
وممثلـــي الـــدول األعضـــاء بالحـــوار، 
والـــذي يهـــدف لالنتهـــاء مـــن جميـــع 
المواضيـــع والوثائـــق التـــي هي قيد 
الدراســـة؛ تمهيدًا لالجتمـــاع الوزاري 

الثامن عشر.
 وأشـــار الوكيـــل إلـــى رئاســـة مملكـــة 
لحـــوار  الحاليـــة  الـــدورة  لبحريـــن  ا
التعـــاون اآلســـيوي فـــي الفتـــرة مـــن 
2022-2021 تحـــت المحور الرئيس 
“التعافي المستدام ما بعد الجائحة”، 
مؤكًدا التزام المملكة بأهداف الحوار 
ومبادئـــه القائمـــة علـــى أســـس بنـــاء 
نقـــاط القـــوة واإلمكانـــات المتنوعـــة 
فـــي آســـيا، حيـــث إن المملكـــة عضو 

مؤسس للحوار منذ بداية نشأته.
ويهدف المنتدى إلـــى تعزيز الترابط 
بين الدول اآلســـيوية في العديد من 

المجاالت الســـيما في مجـــال الغذاء 
واألمـــن المائي والطاقـــة، واالتصال، 
واالبتـــكار،  والتكنولوجيـــا  علـــوم  ل ا و
والتعليـــم وتنميـــة الموارد البشـــرية، 
وتعزيـــز النهج فـــي التنمية الشـــاملة 
والمســـتدامة، والثقافـــة والســـياحة، 
ـــك مـــن خـــالل فـــرص التعـــاون  وذل

المشـــتركة، وأهمهـــا توســـيع القطاع 
التجـــاري واألســـواق الماليـــة لتقوية 
التعاون بين دول آسيا لتعزيز القدرة 
ـية االقتصاديـــة اآلســـيوية  ـ التنافسـ
فـــي الســـوق االقتصاديـــة العالميـــة، 
وترويج التفاعل المشـــترك بين دول 
آسيا في كافة مجاالت التعاون وذلك 

بالتعرف على الفرص المشتركة التي 
ســـوف تســـاعد علـــى محاربـــة الفقر 
وتحســـين مســـتوى الحياة لشـــعوب 
آســـيا والســـعي إلـــى خلـــق مجتمـــع 
آســـيوي قادر على التفاعـــل مع بقية 
العالـــم، والمســـاهمة بإيجابيـــة نحـــو 

السالم والنماء واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

بـــدء تطعيـــم “جـــدري القـــردة” اليـــوم
ضمن إجراءات استباقية واحترازية للمملكة

تبـــدأ المملكـــة )اليـــوم( األربعـــاء فـــي 
ات  ـ ـ ـ ى جرع ـ ـ ـ ل و أ م  ـ ـ ـ تطعي ات  ـ ـ ـ ي عمل
مكافحـــة فيـــروس جـــدري القـــردة 
وذلك في مجمع ســـترة من الســـاعة 
8 صباًحا حتى 2 ظهًرا، فيما سيكون 
التطعيـــم غـــًدا يـــوم الخميـــس مـــن 
الســـاعة 9 صباًحـــا ولغاية الســـاعة 3 

ظهًرا.
وتلقى عدد من المســـجلين للتطعيم 
االختيـــاري المضاد لفيـــروس جدري 
القـــردة أمس اتصاال هاتفيا من مركز 
االتصال 444 الختيار اليوم والوقت 
المناســـب ما بين غد األربعاء أو بعد 
غـــد الخميس الموافق 11 أغســـطس 
الجاري للحضور بمجمع ســـترة ألخذ 
التطعيم المســـبق االختياري المضاد 

لفيروس جدري القردة.
مطلـــع  ة  ـ ـ ـ ح ص ل ا ة  ر ا ز و ت  ـ ـ ـ ن ل ع أ و
األســـبوع الماضـــي عـــن فتـــح بـــاب 
م  ـ ـ ـ ي ع ط ت ل ل ق  ب ـ ـ ـ س م ل ا ل  ي ج ـ ـ ـ س ت ل ا
االختيـــاري لجدري القردة عن طريق 
التســـجيل فـــي الموقـــع اإللكترونـــي 

التابـــع لـــوزارة الصحـــة أو االتصـــال 
ـن  ـ 444، ضمـ ـال  ـ ـز االتصـ ـ ــى مركـ ـ إل
اإلجراءات االســـتباقية واالحترازية 
للتصـــدي للفيـــروس، حيـــث نوهـــت 
الوزارة بتوافـــر كميات محدودة من 
التطعيـــم حالًيـــا مخصصـــة للفئـــات 
ذات األولوية حســـب البروتوكوالت 
ـمل  ـ ـي تشـ ـ ـدة، والتـ ـ ـة المعتمـ ـ الطبيـ
العاملين الصحيين الذين يتعرضون 
للمصابيـــن أو عيناتهـــم والمخالطين 

ة  ر و ـ ـ ـ ط خ ل ا ي  و ذ ن  ـ ـ ـ م ن  ـ ـ ـ ي ب ي ر ق ل ا
العاليـــة، الفتًة إلى أن االســـتعدادات 
ـن  ـ ة لتأميـ ـ ـ ة قائمـ ـ ـ تية كافـ ـ ـ اللوجسـ
سالســـل إمداد التطعيمـــات في ظّل 

الطلب العالمي عليها.
ـة األســـبوع  ـ ـرت وزارة الصحـ ـ وذكـ
جاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات 
في هذا الشـــأن حفاًظـــا على الصحة 
العامـــة، إذ تم وضع خطة اســـتباقية 
طارئة تحّسًبا ألي حالة إصابة وافدة 

ــي  ــردة، والتـ ــدري القـ ــروس جـ بفيـ
تضّمنـــت على تفعيل آليات الكشـــف 
المبّكـــر للحد مـــن انتشـــار الفيروس، 
وتوعيـــة العامليـــن الصحييـــن بهـــذا 
ن  ـ ـ ـ ع غ  ال ـ ـ ـ ب إل ا ة  ـ ـ ـ ي ل آ و  ، س و ر ـ ـ ـ ي ف ل ا
الحاالت المشـــتبه بها، وتطوير آليات 
ت  ال ا ـ ـ ـ ح ل ل ي  ر ـ ـ ـ ب ت خ م ل ا ص  ي خ ـ ـ ـ ش ت ل ا
ــة،  ــرعة المطلوبـ ـا بالسـ ـ ــتبه بهـ المشـ
ـاالت  ـ ـة الحـ ـ ـط لمتابعـ ـ ـع خطـ ـ ووضـ

وحصر المخالطين.
أن  إلـــى  لصحـــة  ا رة  ا وز ت  ـ ـ ـ وه ون
جـــراءات  إ ن  ـ ـ ـ ي ضم ـ ـ ـ ت أ ت وة  ـ ـ لخطـ ا
اســـتباقية واحترازية عـــدة تتخذها 
ــة  ــتجدات الصحيـ ــى المسـ ــاءً علـ بنـ
العالميـــة المرتبطـــة بجـــدري القـــردة 
وبما يتماشـــى مع سياســـات المملكة 
و توصيـــات منظمة الصحة العالمية، 
مبينة أن الشحنات القادمة للتطعيم 
ي  ـ ـ ـ ف ون  ـ ـ ـ يرغب ن  ـ ـ ـ ذي ل ل تخصص  ـ ـ سـ
ا  ـ ـ ـ اد اختيارًي ـ ـ ـم المضـ ـ ـذ التطعيـ ـ أخـ
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن بشـــكل 

مجاني.

مؤيدو ارتداء الكمامة: وقاية... والمعارضون: تعايش
في الحلقة الجديدة من برنامج “مع أو ضد” عبر منصات “^” الرقمية

 اســتطلعت “البالد” اآلراء بشــأن ارتداء الكمامة في الوقت الحالي كون ما 
عاد ارتداؤها الزاميا في أغلب األماكن.

ن علي الســـواد رأيـــه في ارتداء  بيَّ
الكمامـــة، موضحـــا أنـــه فـــي بعض 
علـــى  يجبـــر  مغلقـــة  ل ا ن  ـ ـ ـ ك ا م أل ا
ـا؛ للتخفيـــف مـــن معـــدل  ـ ارتدائهـ

االختالط.
فيما أيد محمد علي عيسى ارتداء 
الكمام؛ كونهـــا اإلجراء األقل الذي 
من الممكن اتخـــاذه لحماية الذات 

واآلخرين.
ورفضـــت أروى مصطفـــى ارتـــداء 

الكمامـــة؛ لوجـــود الوعـــي وإصابة 
الغالبية بالفيـــروس وتعافيهم منه 
إضافة إلى أخذ التطعيمات كافة.

وقـــال محمـــود الخيـــاط: أنـــا مـــع 
ارتـــداء الكمامة للحفاظ على كبار 

السن.
ــا أيـــد الســـيد هاشـــم ارتـــداء  فيمـ
الكمامـــة الفتـــرة الحاليـــة؛ للحفاظ 

على األهل خصوصا كبار السن.
إلـــى ذلك أوضحت نرمين عيســـى 

ــداء الكمامـــة فـــي  ـد ارتـ ـ ـا ضـ ـ أنهـ
الوقت الراهن، وأكدت أن الغالبية 

أصيبـــت و تعافـــت مـــن الفيروس 
والتعايش والوعي مطلوبان.

نرمين عيسى 

حسن عبدالرسول

منال الشيخ  | تصوير: رسول الحجيري
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المنامة - وزارة الداخلية

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  لتوجيهـــات  تنفيـــذاً 
مجلـــس الوزراءصاحـــب الســـمو الملكـــي 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  ألميـــر  ا
والمتطلبـــات  االحتياجـــات  كل  توفيـــر  ب
إلنجاح موسم عاشـــوراء، وبمتابعة وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، واصلـــت مديريـــات 
المحافظـــات  مـــع  بالتعـــاون  الشـــرطة 
والجهـــات المعنيـــة جهودهـــا التخـــاذ كل 
الترتيبات واإلجراءات التي كفلت توفير 
خـــال  اآلمنـــة  واألجـــواء  االحتياجـــات 

الموسم.
واستمرت المديريات بالزيارات الميدانية 
فـــي مختلـــف المناطق لتفقـــد احتياجات 
المآتـــم، والتأكـــد مـــن جميـــع اإلجـــراءات 
لضمـــان نجـــاح موســـم عاشـــوراء، بينمـــا 
علـــى  المجتمـــع  خدمـــة  شـــرطة  عملـــت 
توفير التسهيات والخدمات ذات الصلة 
فـــي محيـــط المآتـــم، والقيـــام بالحمـــات 
التوعويـــة حفاظـــًا علـــى ســـامة الجميع، 
مـــن جانبها قامـــت اإلدارة العامـــة للمرور 

بتكثيـــف التواجد المروري تنفيذًا للخطة 
الحركـــة  انســـيابية  لضمـــان  الموضوعـــة 

المشـــاركين  ســـامة  فـــي  والمســـاهمة 
وجميع مستخدمي الطريق.

تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء

“الداخلية” تواصل جهودها لتوفير االحتياجات واألجواء اآلمنة في عاشوراء

مبني 4672, طريق 2468,مجمع 324, الجفير, المنامه, البحرين
reservations.bahrain@hilton.com

www. bahrain.hilton.com

 نستقبل ضيوفنا ابتداءً
من 10 اغسطس

77010100

 هيلتون جديد
في البحرين

ذكرى عاشوراء والحكومة الجديدة
Û  ــلـــى مــــدى الــســنــوات مــثــل كـــل عـــــام، وعـ

في  اختتمت  الماضية،  والقرون  والعقود 
عاشوراء  ذكــرى  فعاليات  أمــس  البحرين 
ــام وحسن  لــهــذا الــعــام بــكــل ســاســة وسـ
تنظيم، ورأى الجميع، بمن فيهم المراقبون 
والمتربصون، أن نظام الحكم في البحرين 
ضمان  على  فقط  وحريصا  ملتزما  ليس 
بل  الدينية،  لشعائرهم  الشيعة  ممارسة 
المناسبة  هــذه  حماية  على  أيًضا  حريص 
دون  وانفرد  تميز  وقد  ورعايتها،  بالذات 
غــيــره مــن األنــظــمــة الــحــاكــمــة فــي الـــدول 
االسامية كافة، ومنذ عقود طويلة أيًضا 
من  والــعــاشــر  الــتــاســع  يــومــي  بتخصيص 
يسهل  مــا  للجميع،  رسمية  عطلة  مــحــرم 
ويمكن الراغبين في تأدية هذه الشعائر من 
المشاركة في طقوس وفعاليات المناسبة، 
وتعاطفها،  الــدولــة  تفهم  ــى  إل يــرمــز  وبــمــا 
المجتمع األخــرى  وإلـــى مــواســاة أطــيــاف 
ألشــقــائــهــم الــشــيــعــة، هـــادفـــة فـــي الــوقــت 
أن  الــواقــع  أرض  على  التأكيد  إلــى  نفسه 
اإلمــام الحسين عليه السام هو إمام كل 
قضيته  وأن  وسنتهم،  شيعتهم  المسلمين 
تهم وتؤلم كل المسلمين سنتهم وشيعتهم.

Û  وتحرص الدولة كذلك على توفير الظروف
أجهزتها  وَتستنفر  المناسبة،  واألجــــواء 
ــيــة والــتــنــظــيــمــيــة لــتــوفــيــر الــحــمــايــة  األمــن
الازمة،  التنظيمية  واإلجـــراءات  األمنية 
الــشــوارع  وإغـــاق  الــمــرور  وتنظيم حركة 

والمنافذ التي تعبرها مواكب العزاء.
Û  أيًضا الــدولــة  تجند  المناسبة  هــذه  وفــي 

مثل  كافة،  المعنية  ومرافقها  إمكانياتها 
والعناية  والتنظيف  الــبــلــديــة  الــخــدمــات 
وجاهزية  استعداد  من  والتأكد  الصحية، 
ــات  ــدمـ ــادات وخـ ــ ــي ــعــ ــ الــمــســتــشــفــيــات وال
الــمــواد  تــوفــر  الطبية، وضــمــان  الــطــوارئ 

واألجهزة المطلوبة.
Û  ــار الـــتـــزامـــهـــا بــقــيــم الــتــعــايــش ــ ــي إطــ ــ وفـ

مختلف  حـــقـــوق  واحــــتــــرام  والـــتـــســـامـــح 
بممارسة شعائرهم ومعتقداتهم  األطياف 
الدينية، فقد تمسكت الدولة بهذه السياسة 
رغم ما يكتنفها من محاذير وتبعات نتيجة 
لما تشهده المنطقة من تشنج واستقطاب 
طائفي منذ نهاية عقد السبعينات من القرن 
الماضي، بحيث كان وال يزال الشيعة في 
الــمــنــاطــق، يغبطون  الــخــلــيــج وغــيــره مــن 
من  بــه  يتمتعون  مــا  على  البحرين  شيعة 
ــأديــة طــقــوســهــم الــديــنــيــة، “حتى  حــريــة ت
أن الــبــعــض أطــلــق عــلــى الــبــحــريــن كــربــاء 
بعد  مفضلة  وجــهــة  ويــعــتــبــرهــا  الــخــلــيــج” 
كرباء والنجف األشرف بالعراق لممارسة 
بالحرية  والتمتع  عاشوراء  شعائر  وتأدية 
الدينية التي توفرها الدولة؛ فكان وال يزال 
يتقاطر على البحرين المئات منهم في كل 
مختلف  من  عاشوراء  مواسم  من  موسم 
اإلحسائيين  موكب  وكــان  الخليج،  دول 
على سبيل المثال من أكبر مواكب العزاء 
خال فترة المواكب الحسينية التي كانت 
العاصمة  قلب  في  وتنظم  تقام  تــزال  وال 
لمواكب  بالنسبة  الحال  وخارجها، وكذلك 
الهندية  الــقــارة  شبه  جاليات  من  الشيعة 

المقيمين في البحرين.
Û  متميز بشكل  عــاشــوراء  موسم  نجاح  إن 

هذا العام يبرز كأحد اإلنجازات الحضارية 
الجديدة  الحكومة  لصالح  والتنظيمية 
والتي  أشهر،  ثاثة  قبل  تشكيلها  تم  التي 
من  موفقا  أدنى شك  بدون  تشكيلها  جاء 
حــيــث الــتــوقــيــت والــمــضــمــون، فــقــد حمل 
والرسائل  الــدالالت  الكثير من  بين طياته 
التي  الــواضــحــة،  اإليجابية  والــمــؤشــرات 
قاطرة  بــأن  والــتــفــاؤل  الثقة  إلــى  تدعونا 

ــاح ال زالـــت  ــ ــتــطــويــر واإلصــ الــتــنــمــيــة وال
مــنــطــلــقــة رغــــم مـــا يــعــتــرض طــريــقــهــا من 
أصبح  ولقد  وتــحــديــات،  وعــوائــق  صعاب 
الرغم من قصر  على  اآلن،  واضحا وجلًيا 
المدة، بأن التشكيل الــوزاري الجديد أدى 
الــمــشــاركــة الوطنية  قــاعــدة  تــوســيــع  إلـــى 
السلطة  مستوى  على  ــقــرار  ال اتــخــاذ  فــي 
التنفيذي  الــطــاقــم  وتطعيم  الــتــنــفــيــذيــة، 
الشابة  والــطــاقــات  العناصر  مــن  بالمزيد 
التحديث  اســتــمــراريــة  لــضــمــان  الــمــهــنــيــة؛ 
ذوي  مــن  بعدد  االحتفاظ  مــع  والتطوير، 
والمتمرسة  المجربة  والكفاءات  الخبرات 
ولي  الملكي  السمو  صاحب  وصفهم  ممن 
العمل  بأنهم “عمالقة  الوزراء  العهد رئيس 
ــيــدعــمــوا ويـــثـــروا بــتــجــاربــهــم  الـــوطـــنـــي” ل
وخبراتهم أعمال المجلس، وليتحقق بذلك 
بين  األمثل  والــتــوازن  والتاقح  التفاعل 

الخبرة والتجديد.
Û  ــن الــتــحــفــيــز ــرض تــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مـ ــغـ وبـ

تضمن  فقد  المجتمع،  نصف  واستنهاض 
ــوزراء  ــ ــدد الـ ــادة عـ ــ الــتــشــكــيــل الــجــديــد زيـ
اإلدراك  بمثابة  أيــًضــا  ليكون  النساء  مــن 
المجتمع  فـــي  ــرأة  ــمـ الـ لــمــكــانــة  ــتــقــديــر  وال
ودورهــــــا الــمــتــقــدم فـــي عــمــلــيــة الــتــطــويــر 

واالنطاق الوطني.
Û  وال نــهــدف إلـــى الــمــديــح أو اإلطـــــراء، أو

السعي وراء منفعة أو غرض آخر، عندما 
سجايا  بين  مــن  أن  المقام  هــذا  فــي  نؤكد 
ومناقب آل خليفة الكرام أنهم ال يتخلون 
وال يفرطون أو يتنكرون لمن خدم الوطن 
في  يضعونهم  إنهم  بل  وإخـــاص،  بتفان 
مواقع التقدير واالحترام واإلكبار، ولذلك 
فقد شكل الشيوخ والوزراء الذين خرجوا 
مخزونا  الــجــديــد  ــوزاري  ــ الـ التشكيل  مــن 
والكفاءة  بالخبرة  زاخــًرا  وطنًيا  ورصيدا 

االستعانة  بالفعل  ُبـــدئ  وقــد  واالقـــتـــدار، 
القيادية  الــمــواقــع  مختلف  فــي  ببعضهم 
اآلخرون سندا وجنودا  ويبقى  المتقدمة، 
االستعداد  أهبة  على  واقفين  مخلصين 

لتقديم المزيد من العطاء لوطننا العزيز.
Û  ــــي الــعــهــد إن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ول

رئيس الوزراء بدأ بالفعل قيادة الحكومة 
تشكيلها  ــن  مـ ــوم  ــ ي أول  مــنــذ  الـــجـــديـــدة 
بــحــمــاســه وعــزمــه الــمــعــتــاديــن، وفـــي يــده 
المكتسبات  مـــن  ــرة  ــ وافـ حــصــيــلــة  رصــيــد 
من  والتي  تحقيقها،  تم  التي  واإلنجازات 
بــاقــتــدار  كــورونــا  بينها مــواجــهــة جــائــحــة 
وبرامج  مبادرات  وقيادة  مشهود،  متميز 
واالقتصادي  المجتمعي  الصحي  التعافي 
بعد الكورونا، بحيث صنف مؤشر “نيكاي” 
الــيــابــانــي مــؤخــرا الــبــحــريــن بــأنــهــا األولـــى 
كورونا،  فيروس  من  التعافي  في  عالميا 
إلى جانب دوره البارز في مواجهة أعاصير 
في  المنطقة  ضربت  التي  العربي  الربيع 
البحرين  أنقذ  الــذي  بالشكل   2011 الــعــام 
وأهلها من مغبة االنزالق إلى الهاوية التي 
انزلقت إليها دول وشعوب عربية شقيقة 
في ليبيا وسوريا واليمن والعراق وغيرها، 
تام  إدراك  على  نفسه  الوقت  في  وسموه 
بــحــجــم الــمــقــتــضــيــات والــتــحــديــات الــتــي 
اإلقليمية  والمتغيرات  الصراعات  تفرضها 
حنكة  مــن  ذلـــك  يتطلبه  ــا  ومـ والـــدولـــيـــة، 

وتدبير.
Û  وبهذه المكتسبات والمنجزات وحيال هذه

أبــواب  على  الــيــوم  نقف  فإننا  التحديات 
االنتخابات النيابية والبلدية التي ستجرى 
وستكون  العام،  هذا  من  نوفمبر  شهر  في 
األسبوع  في  الموضوع  هــذا  مع  وقفة  لنا 

المقبل، إن شاء هللا.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

المنامة - وزارة الداخلية

الســـامية  الملكيـــة  الرعايـــة  إطـــار  فـــي 
مـــن لـــدن عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وتنفيـــذًا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، بتوفير 
االحتياجات وتقديم التســـهيات إلحياء 
وزيـــر  مـــن  وبمتابعـــة  عاشـــوراء،  ذكـــرى 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبدهللا آل خليفة، تابع محافظ الشمالية 
علـــي العصفور، زياراته التفقدية لمواكب 
العزاء الحسينية، حيث زار موكب العزاء 
الـــدراز، بحضـــور فريـــق  الموحـــد لقريـــة 

اللجنة التنفيذية لموسم عاشوراء.
اإلجـــراءات  علـــى  المحافـــظ  واطلـــع 
التنظيميـــة واألمنيـــة والصحية، مشـــيدًا 
بالتـــزام وتعـــاون اللجنة المنظمـــة للعزاء 

المركـــزي في الدراز بمأتـــم أنصار العدالة، 
وحســـن تنظيمهـــم لموكـــب العـــزاء فـــي 

أجواء تشيع روح المحبة واإلخاء.
شـــكره  بالـــغ  عـــن  المحافـــظ  وأعـــرب 
للجنـــة التنفيذيـــة لموســـم عاشـــوراء في 
المحافظة لما بذلتـــه من جهود متواصلة 

لتوفير مختلف الخدمات للمآتم ومواكب 
العزاء في ســـبيل تحقيق نجاح الموسم، 
فريـــق  إلـــى  شـــكره  بجزيـــل  تقـــدم  كمـــا 
أكاديمية المســـعفين على الرعاية الطبية 
للحـــاالت الطارئـــة، وذلـــك بالتعـــاون مـــع 

مركز تاج الطبي.

أشاد باإلجراءات التنظيمية واألمنية والصحية بعزاء الدراز

محافظ الشمالية يواصل زياراته التفقدية للمواكب



زهراء تترشح بجدحفص: سأحقق السعادة المجتمعية
تعتزم مســاعد أمين المكتبة بمدرســة ابن خلدون الوطنية زهراء البقالي الترشــح 

نيابيًا عن الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة.

وبينـــت لـ“البـــاد” أنها أطلقـــت برنامجها 
السياســـة  منطلـــق  مـــن  االنتخابـــي 
عـــن   عبـــارة  أنهـــا  اإليجابيـــة، موضحـــة 
مصالـــح ومنافـــع وفـــق أخـــاق ومبادئ 
ولغـــة حـــوار وتفاهـــم وأرضيـــة للعيـــش 
المشـــترك والمصالح المتبادلة والســـعي 
وحريـــة  فـــرص  وتكافـــؤ  عدالـــة  نحـــو 
ومســـاواة مســـتدامة نحو تحقيق رؤية 
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االنتخابـــي  برنامجهـــا  أن  إلـــى  لفتـــت 
المواطنيـــن  مـــع  للتواصـــل  مفتـــوح 

والشـــراكة في األخذ والعطـــاء باعتباره 
ركيزة مهمة للشراكة المجتمعية. 

وقالـــت خـــال حديثهـــا لـ“البـــاد”: حـــان 
الوقـــت لكـــي نتكاتـــف ونوحـــد صوتنـــا 
علـــى  للحصـــول  األساســـية  ومطالبنـــا 
حقنا اإلنســـاني مـــن الحياة الكريمة بكل 
مـــا تعنيه الكلمـــة من معنـــى، مؤكدة أن 
ترشـــحها جاء بناء علـــى إيمانها بالوطن 
ودور المـــرأة المؤثـــر فـــي بنـــاء وتطـــور 
المجتمـــع ومـــع إيجـــاد الضمانـــات التـــي 
تكفـــل لهـــا التمتـــع بتلـــك الحقـــوق على 

قدم المســـاواة مع الرجل دون أي تمييز 
ووفقًا للدســـتور والتشـــريعات الوطنية 
التـــي كفلهـــا إلى المـــرأة في حـــق التمتع 
بالحقوق السياســـية بمـــا فيها االنتخاب 

ستســـعى  أنهـــا  موضحـــة  والترشـــيح، 
لتحقيق الســـعادة المجتمعية إلى جانب 
المطالبـــة في صياغة قوانين مرنة قابلة 
للتغييـــر عنـــد تغيـــر أحـــوال المواطنيـــن 
وتغيـــر ظروفهـــم وحياتهـــم ومتطلباته؛ 
من أجل ســـامة الوطن وإعادة البســـمة 

للشعب.
وأردفـــت: برنامجـــي االنتخابـــي يشـــمل 
الكثيـــر مـــن المحـــاور بـــدءًا مـــن المـــرأة 
والطفـــل وملـــف المتقاعديـــن والصحـــة 
والتعليـــم وغيرهـــا، ولســـنا حالميـــن وال 
مثالييـــن فـــي المطالبة بتحقيق ســـعادة 
مجتمعيـــة، ولكـــن هناك مطالبـــات بتغير 

المعايير المعتمدة لقياس النجاح.
يذكـــر أن الدائـــرة السادســـة بمحافظـــة 

العاصمـــة تشـــمل طشـــان، 
المصلـــى،  جدحفـــص، 
عـــذاري، الســـهلة الجنوبية 

وتوبلي.
فـــي  فيهـــا  ويترشـــح   
ســـلمان  الحالـــي  الوقـــت 

ميـــرزا  وكامـــل  عواجـــي 
لنائـــب  باالضافـــة 

معصومـــة  المنطقـــة 
عبدالرحيم.

كامل ميرزا

انقسام بشأن الترخيص لصاالت “الجيم” وسط البيوت
مترشحون بلديون يطالبون عبر “^” بعدم إزعاج السكان وتوفير “باركات”

قالت: لسنا حالمين وال مثاليين في المطالبات

المتوقعيـــن  المترشـــحين  مـــن  عـــدد  أكـــد 
لخوض غمـــار االنتخابـــات البلدية المقبلة 
عبـــر “البـــاد” ضـــرورة أن تكـــون األنديـــة 
الخاصة في أماكن مناســـبة مع المحافظة 

على اآلداب العامة.
ولفتوا إلى أن ضمان حياة صحية وتعزيز 
العيـــش الكريـــم فـــي جميـــع األعمـــار أمـــر 

أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
وشـــكا بعضهم شـــح األندية النســـائية مع 

ارتفاع أسعارها.
أوضـــح العضـــو البلـــدي بالدائرة العاشـــرة 
فـــي المحافظة الجنوبية حزام الدوســـري 
عدم ممانعته من إنشاء األندية الرياضية 

الخاصة داخل األحياء.
واشـــترط أن تكون في أماكن مناســـبة مع 
المحافظة علـــى اآلداب العامة والضوابط 

الشرعية. 
وأضـــاف أنهـــا تعتبر اســـتثمارا 

الشـــباب  ألوقـــات 
يعـــود  بمـــا 
بالنفـــع،  عليهـــم 
إلـــى أن  منوهـــًا 

المجلـــس  علـــى 
البلدي أن يشـــارك في 

تراخيص األندية.
ولفت إلى أن المحافظة 

مـــن  لمزيـــد  بحاجـــة  مازالـــت  الجنوبيـــة 
الصـــاالت الرياضية، مؤكدًا دعمه للشـــباب 

واألنشطة الرياضية.
بدوره أشار المترشـــح البلدي المتوقع عن 
الدائـــرة السادســـة بالمحافظـــة الجنوبيـــة 

أحمد الدوســـري إلـــى أنه البد مـــن معرفة 
الموجـــودة  األنديـــة  اســـتيفاء  مـــدى 
الحتياجات السكان قبل الترخيص ألندية 

جديدة بأي منطقة.
مواقـــف  توفيـــر  مـــن  البـــد  أنـــه  وأضـــاف 
الســـيارات للقاطنين إلى جانب مشـــتركي 

األندية.
كمـــا لفت إلـــى ضـــرورة الدراســـات الفنية 
الموسعة واستشارة ذوي االختصاص عن 

سلبية وإيجابية األندية.
وقال: ال يخفى أن الكثير من المواطنين 

عبروا عن اســـتيائهم من عشوائية األندية 
في وســـط الفرجـــان وكذلك التوقيت غير 
المناســـب الـــذي يختاره أصحـــاب األندية 

واإلزعاج الذي يسببه مشتركوها.
وقالـــت المترشـــحة البلديـــة المتوقعة عن 
الدائـــرة السادســـة بالمحافظـــة الشـــمالية 
ســـعاد خلف إن صحـــة المجتمع من صحة 
الفـــرد، فهو يعزز الهدف الثالث من أهداف 
تمّتـــع  المســـتدامة وهـــو ضمـــان  التنميـــة 
الجميع بأنماط عيـــش صحية وبالرفاهية 

في جميع األعمار.
ولفتت إلى أن ضمان 
صحيـــة  حيـــاة 
العيش  وتعزيز 
فـــي  الكريـــم 
جميـــع األعمـــار 
أمـــرًا  يعـــد 
مـــن  أساســـيًا؛ 

أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأشـــارت إلـــى أن مملكـــة البحرين وصلت 
إلى مســـتويات عالية ومتقدمة في مجال 

الصحة.
الرياضيـــة  األنديـــة  عـــدد  أن  مســـتدركة   
)الجيـــم( قليـــل فـــي المحافظـــة الشـــمالية 

خصوصا الصاالت الرياضية النسائية.
 وأشـــارت إلى أن أســـعار األندية النسائية 
مرتفعـــة ويصعب على ربـــات البيوت دفع 

ثمنها.
فقـــط  رياضيـــة  صـــاالت   4 أن  وبينـــت 
موجودة في الدائرة السادسة، قائلة ليس 
مـــن المعقول دفع نحـــو 80 إلى 130دينارا 

شهريا.
كما أكدت تشـــجعيها وتحفيزها على بناء 
صـــاالت رياضيـــة أكثـــر بحيـــث تكـــون إما 
مفتوحـــة على مدار الســـاعة أو من الفجر 

كما في الدول األوروبية.
وأشـــارت إلـــى ضـــرورة أن تكون األســـعار 
رمزيـــة وفـــي متنـــاول الجميـــع، مختتمـــة 
بالقـــول: الكوكـــب الســـليم يســـاوي الناس 

األصحاء. 
من جهته، ذكر المترشـــح البلـــدي المتوقع 
عن الدائـــرة األولى بالمحافظـــة الجنوبية 
محمـــد الرويمـــي أن العـــدد الموجود كاف 

لتغطية حاجات المنطقة.
لنـــاد  وبيـــن أنـــه إذا تـــم طلـــب ترخيـــص 
صحـــي خاص جديد، فهـــو موافق لما فيه 
من خدمـــة وتلبية الحتياجـــات وتطلعات 

أهالي الدائرة.

محمد الرويمي سعاد خلف أحمد الدوسري
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أبـــدى عبدالمنعـــم المســـيفر 
الترشـــح  فـــي  رغبتـــه 
لانتخابـــات البلدية المقبلة 
بالدائـــرة األولـــى بمحافظـــة 
المحرق )البسيتين( من أجل 
المنطقـــة،  أهالـــي  مســـاعدة 
مـــًا أداء العضو البلدي  وُمقيِّ

الحالي بـ”الممتاز”.
البلـــدي  العضـــو  أن  يذكـــر 
المناعـــي  وحيـــد  الحالـــي 
فـــي  صوتـــًا   4165 أحـــرز 
أمـــا  الماضيـــة  االنتخابـــات 
المتوقعين  المترشحين  عن 
فيهـــا بجانب المســـيفر هم: 
عبدالعزيـــز  عيســـى،  أحمـــد 
بوزبـــون، إبراهيـــم المطـــوع 

وشموخ صليبيخ.

المسيفر يترشح بلديًا بالبسيتين

منال الشيخ

حزام الدوسري

مدير قسم بشركة عالمية يترشح بلديًا بعالي

النيابيـــة  المترشـــحة  أشـــادت 
الثامنـــة  الدائـــرة  عـــن  المتوقعـــة 
ســـيدة  الجنوبيـــة  بالمحافظـــة 
األعمـــال مريـــم يوســـف بتوجيهات 
ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بمـــا  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ســـلمان 
يتعلق بحزمة التمويات اإلسكانية 
التي وجهها ســـموه والتي تزيد من 

ترســـيخ منظومـــة األمـــن االجتماعي من خـــال تأمين الســـكن للمواطنين، 
والذي يجســـد حـــرص القيادة الحكيمة على تســـخير اإلمكانات، التي تضع 
فـــي بعدهـــا االجتماعـــي المتمثل فـــي تعزيز اســـتقرار المواطـــن على رأس 
أولوياتها.  واقترحت تأســـيس صنـــدوق لدعم البنية التحتية بحيث يكون 
تابعًا لقطاعات البنية التحتية وذلك بالشـــراكة مع القطاع الخاص وتمكينه 
في االســـتثمار فيها، وذلك من خال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تســـهم 
بتعزيـــز جاذبيـــة الفرص االســـتثمارية لهذه المشـــاريع وتمويل مشـــروعات 
البنيـــة التحتيـــة التـــي ســـيتم طرحهـــا عبر الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن العام 
والخاص. واضافت “من خال هذا الصندوق ستتعزز تنمية مشاريع البنية 
التحتيـــة والتـــي من شـــأنها الحـــد من الدعـــم الحكومي في تنفيذ مشـــاريع 
البنيـــة التحتيـــة، وذلـــك مـــن خـــال تحفيـــز القطاع الخـــاص لتولـــي تنفيذ 

المشاريع أو المشاركة في تنفيذها”.

مريم تقترح صندوقًا لدعم البنية التحتية
منال الشيخ

منال الشيخ

عبدالمنعم المسيفر

وحيد المناعي

حسين العالي  حسين عبدالعزيز 

أعلن مدير قســـم بأحد الشركات العالمية حســـين عبدالعزيز لـ”الباد” عن 
رغبته الترشـــح عن الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية )عالي وإسكان 
عالي( في االنتخابات البلدية المقبلة رغبة بخدمة الوطن وأهالي الدائرة.

يذكر أن الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية يمثلها حاليًا العضو البلدي 
حسين العالي الحاصل على 1427 صوتًا ويترشح فيها حاليًا لانتخابات 

المقبلة كل من سعاد خلف وعبدهللا عاشور بجانبه.

منال الشيخ

مريم يوسف 

تقارير ديون الرقابة... احترافية
Û  يعرف التدقيق بأسماء متعددة كلها تقود إلى المعنى نفسه، فالبعض يسمي التدقيق

مراجعــة والبعــض يســميه رقابــة. والهــدف مــن التدقيق هــو التأكد مــن أن الضوابط 
التي تم اعتمادها على عملية معينة سواء كانت تلك العملية إنتاجية كصناعة جهاز 
كمبيوتر أو صناعة الســيارات والطائرات وما تتضمنه من مراحل أو عملية تنظيمية 
مثــل عمليــة الدخــول إلــى الطائــرة أو عمليــة تنظيــم الشــوارع والحركــة المرورية أو 
عمليــة صــرف الرواتــب ومــا تتخللــه مــن اســتقطاعات مثل اســتقطاع قســط لقرض 

وإضافات مثل مبلغ مقابل للوقت اإلضافي وإلى آخره من أمور.   
Û  وأكثــر ما نســمع كلمة التدقيق والمراجعة فــي المجال االقتصادي حيث يتم إخضاع

الحســابات للمراجعــة الســنوية والنصــف ســنوية والربــع ســنوية للتأكــد مــن ســامة 
الحسابات والعمليات الحسابية. 

Û  إال أنه وبعد تدشــين مشــروع اإلصاح السياســي من قبل جالة الملك المعظم حمد
بــن عيســى آل خليفــة والذي أنشــأ ديــوان الرقابة الماليــة بداية ثم أضاف لــه الرقابة 
اإلداريــة فقــد ظهــر للعيان موضوع الرقابة ليس على الحســابات بــل حتى على أداء 

اإلدارات واأٌلقسام في شتى وزارات ومؤسسات الدولة.  
Û  ولكــي يتــم القيــام بأعمــال التدقيــق فــإن الجهــة التــي تقــوم بذلــك يجــب أن تتمتــع

باستقالية عن الجهة التي تخضع للتدقيق حماية للمدققين من تدخل تلك الجهات 
بمهام المدققين وحفاظًا على الموضوعية في إبداء الرأي بدون أي حرج. 

Û  وكمــا رأينــا كيف أن جالــة الملك المعظم جعل ديوان الرقابــة المالية واإلدارية جهة
مســتقلة عن جميع الوزارات والمؤسســات في الدولة بحيث تعود مسؤولية الديوان 

مباشرة أمام الملك. 
Û  ولعــل هــذه االســتقالية هــي التــي جعلــت الديــوان يخــرج  بتقارير احترافيــة تتمتع

بأعلــى مراحــل المصداقية. تلك التقارير أظهرت مواطن الضعف في بعض العمليات 
في أكثر من جهة حكومية منذ بدء عمل ديوان الرقابة المالية العام 2002.

Û  وهناك أنواع كثيرة من التدقيق منها التدقيق المالي والتدقيق على األداء والتدقيق
علــى العمليــات مثــل التدقيق على عمليات التدريب وعمليــات التوظيف مثًا ومدى 

التزام القائمين على تلك العملية بالسياسات واإلجراءات المعتمدة.   
Û  وهنــاك التدقيــق على برامــج الكمبيوتر للتأكد من مدى تلبيتهــا مثًا للمهام المطلوبة

وخلو تلك البرامج من عيوب.  
Û  وبطبيعــة الحــال فــإن لكل نوع مــن التدقيق مدققين مختصيــن وأصحاب خبرة في

المجال الذي يتم مراجعته أو التدقيق عليه.  
Û  وهناك شــركات عالمية تعمل في البحرين مثل شــركة ارنســت وينغ وشــركة كي بي

إم جــي وشــركة ديلويت وهي تعمل في مملكــة البحرين منذ فترة طويلة جدًا. هذه 
الشــركات تقــدم خدمــات تدقيــق متخصصــة مثــل التدقيــق علــى شــركات الطيــران 
وشــركات الهندســة والمستشــفيات والمصانــع والبنــوك حيــث تمتلــك قواعــد بيانات 

وشبكات عالمية ضخمة تمكنها من القيام بأكبر مهام التدقيق.

جمال المطوع 

Û جمال المطوع
Û مترشح نيابي متوقع عن الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق

Û المدير التنفيذي السابق للتدقيق الداخلي بالهيئة العامة للتأمين االجتماعي

منال الشيخ

زهراء البقالي 
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مـديـر الفـرع مـديـر الفـرع مـديـر الفـرع مـديـر الفـرع

ستـــــرة المنــــامــة
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المرفأ المالي 

36700722 36779771 36600656 36155800

مـحـجـــوز
������

مبـــاع
����

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرســتا جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

RA
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المسـاحات

مميزات
المخطط

أقل سعر في مملكة البحرين.
أوسع شوارع داخلية في مملكة البحرين ( 20 - 30 - 40 متر ).

واجهات بحرية مباشرة.
منطقة هادئة وراقية.

توفر جميع الخدمات الحكومية.

بالقــرب
مـــــــــــــن
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سعر القدمـ يبدأ من 
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Vacancies Available

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

األربعاء 10 أغسطس 2022 - 12 محرم 1444 - العدد 5048 06

REGINA CONSTRUCTION . 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39267838 or alivirk101@gmail.com 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

NAWAF SALON GENTLEMEN 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38008295 or ASIMNAWABKHAN7@GMAIL.COM 

TMAM Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 66666250 or KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

Al zubari for construction 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33774455 or ALZUBARI1968@GMAIL.COM 

FORCE POINT SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 66767587 or Forceps17@gmail.com 

ALMOAYYED COMPUTERS MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DATABASE ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17705313 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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 

ANTALYA 97 W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 39005310 or ANTALYA.PAK@GMAIL.COM 

MARIPOSA SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 37222784 or NOORAALABBASI35@GMAIL.COM 

AL-RAFAEN CANDLE PUBLICITY AND ADVERTISING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33308655 

COLOUR POINT BUILDING MATERIALS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33867208 or CPKV22@GMAIL.COM

ZULFIQAR INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38354639 or ZULFIQARALIBH9@GMAIL.COM 

TINGLE MINGLE CONSULTANCY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33068239 or ALIRAZAANSARI781@GMAIL.COM 

HANDOANA OFFICE ADMINISTRATIVE AND SUPPORT ACTIVITIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36185055 or HANDOANA.DC@GMAIL.COM 

BAKHTU MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 37070103 or TAHIR1122SERVICE@GMAIL.COM 

DREAM CITY REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34477629 or mbkhan786000@gmail.com 

GOLDEN WASEELA FOOD DELIVERY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33402268 or WASEELA.GCC@GMAIL.COM 

OMAR KHALED CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or UMERKHALIDBH@GMAIL.COM 

JASIM M. ALI H. ALMERZOOQ(BARAKAT HABIB-8258) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39171580 or aaryash89@gmai.com 

MURREE ELECTRICAL AND TECHNICAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33065755 or FASTBLOC@GMAIL.COM 

EMIRATES GIFTS MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39400804 or EMIRATESGM@GMAIL.COM 

SUPER GREEN ZONE CARGO HANDLING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35342659 or EJAZRANA009@GMAIL.COM 

TASHAN FOR REPAIR OF MACHINERY AND EQUIPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34551553 or SADIABATI@GMAIL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.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 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

ALKEFAH LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 36882336 or ahameedg65@gmail.com 

GULF GATE HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

 suitably qualified applicants can contact

 33500974 or RILWAN25@GMAIL.COM 

RATIBAH FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 33206069 or RATEEBA.65@HOTMAIL.COM 

EMPEROR LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17682261 or ISAZAINAL@LIVE.CO.UK 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DIESEL MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER AND FLAME-CUTTER

 suitably qualified applicants can contact

 32230413 or admin@alezzco.com 

ANWAR ALMUHARRAQ SWEETS & MATHAI 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39262551 or jaffaRnabi@gmail.com 

ALASHOOR EXPRESS CARGO 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39400551 or kumail.deals@yahoo.com 

BILAL FRUITS & VEGETABLE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 37777728 or SAMIRA.APPLE@GMAIL.COM 

CHAISE CARPENTARY 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39616569 or CHAISECAFE@YAHOO.COM 

CHAISE CARPENTARY 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 39616569 or CHAISECAFE@YAHOO.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

M CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR FOR STORES

 suitably qualified applicants can contact

 37700009 or MAJEDALSARRAJ@GMAIL.COM 

AL MARAI COMPANY BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PANEL BEATER

 suitably qualified applicants can contact

 17789788 or HR.BAHRAIN@ALMARAI.COM 

ASEEL PERFUME 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39838426 or yakoobkavil@yahoo.com 

KAFLAN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39871069 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

AL WAFAR  TRADING EST 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34593306 or WEABSHER4YOU@GMAIL.COM 

RAYBON KINDOM 3 COSMETICS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66661666 or M.66661666@GMAIL.COM 

Boutiqaat Beauty Saloon and Spa 

has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER

 suitably qualified applicants can contact

 39078885 or K-PAXCO@HOTMAIL.COM 

AMAZERS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33223141 or BUFAJER17@GMAIL.COM 

Basma Security 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN

 suitably qualified applicants can contact

 17727676 or aqeel@basma.com.bh 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

Macdonalds 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM 

ALI MUBARAK CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39470670 or ALIMUBARAKCON@GMAIL.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

JARIR MARKETING BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17212572 

JARIR MARKETING BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17212572

ELITE GRANDE HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM

AL ASHBAL ELECTRCAL CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39130510 or ALASHBAL@HOTMAIL.COM 

NOOR AL KERAM RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33600771 or WORDEXPE64@GMAIL.COM 

ALI MUBARAK CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 39470670 or ALIMUBARAKCON@GMAIL.COM 

BOSS SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 36611882 or M.66661666@GMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ABRAJ AL HUDA BUILDING COSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 37331877 or BNT.HAJAIRI@HOTMAIL.COM 

AL HABAYIB CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39656766 or azs9922@hotmail.com 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MUMTAZ PHONE AND COMPUTER REPAIR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33976914 or Mushtaqhaji76@gmail.com 

Alraha Real Estate Co.  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 33881688 or HASANXX559@GMAIL.COM 

DASHTY  WAREHOUSE  COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39611928 or DFSCOWLL@GMAIL.COM 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17001335 or BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

EATCO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 39111313 or info@eatco.me 

AUBURN CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33014809 or gm@naztcc.com 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17002983 or alazzouzicleaning@gmail.com 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17230908 or TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

PIONEER MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS)

 suitably qualified applicants can contact

 33992244 or shehabi@msn.com 

CAFE LILOU 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

PASSION WAY BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32328727 or S.SHARIF_88@HOTMAIL.COM 

AL RABEEH DENTAL CENTER BUDAIYA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DENTIST

 suitably qualified applicants can contact

 39338879 or NISARTA@GMAIL.COM 

GLOBAL INDUSTRIAL RESOURCES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER

 suitably qualified applicants can contact

 33054436 or REZANAJJAR54@YAHOO.COM 

BURJ NAWAL BUILDING COMPLETION & DECOR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33305789 or AM.TRUELOVER@GMAIL.COM 

Al-Hokail Specialist medical academic clinics company w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17224466 or ABOANAS@ALHOKAIL.COM.SA 

BAJWA PAKISTAN  CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38390487 or FAIZG16@YAHOO.COM  
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YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

 YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

Bahrain Precast Construction w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 PRE-CASTING STRUCTURES ERECTOR

 suitably qualified applicants can contact

 17875600 or JSA@BPC.BH 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

MCDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 77660133 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

PIZZA HUT 

has a vacancy for the occupation of

 SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or SSALEH@AMERICANA.BH 

THE KINGDOM UNIVERSITY B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 ASSOCIATE PROFESSOR

 suitably qualified applicants can contact

 13302967 or NALBASTAKI@KU.EDU.BH 

ELITE GRANDE HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM 

AHMADI SECURITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 38406711 or SAMKV@MACBH.COM 

SALWA TOWERS CONSTRUCTION AND PROPERTEY MANGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33657400 or ceo_salwagroup@yahoo.com 

BOSS SPA AND SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 66661666 or M.66661666@GMAIL.COM 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE EMPLOYEE

 suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

Westin Hotel Bahrain City Centre 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 32337777 or Ali.alqattan@maf.ae 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

TOP SEEKERS CONSULTANCY Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE COORDINATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17294935 or Topseekers@batelco.com.bh 

ABRAJ AL HUDA BUILDING COSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 37331877 or BNT.HAJAIRI@HOTMAIL.COM 

EXPOSURE FLOWERS 

has a vacancy for the occupation of

 PHOTOGRAPHER

 suitably qualified applicants can contact

 36635353 or MARYAMALZAYANI@GMAIL.COM 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17456311 or SYMEASHOK@GMAIL.COM 

AL ATHRIYA FURNISHING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39339088 or zahraalsafar0@gmail.com 

ALATHRIYA CARTAINS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39339088 or zahraalsafar0@gmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 PIPE-FITTER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

Prince Plus Burger 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39168636 or r.alnass@rmediaco.com 

PAPA SAEED RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 PREPARER(COFFEE)

 suitably qualified applicants can contact

 17551344 or SAEED871@LIVE.COM 

SAYED JAAFAR HUSAIN ALAWI SHARAF 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39070333 or syedjaffar802@GMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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 

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17400407 or ameer@almoayyedcg.com 

PIZZA HUT 

has a vacancy for the occupation of

 SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or SSALEH@AMERICANA.BH 

PRO COAT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17811757 or info@procoat.co 

UNISKILLS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

UNISKILLS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

UNISKILLS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

UNISKILLS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39959936 or manpower.gmi@gmail.com 

S j S system managment W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39607178 or SUNNYJOSEPH27@GMAIL.COM 

Multi tech contracting 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 39444165 or NADIA-ALKHALED@HOTMAIL.COM 

ALI ABDULLA ALI MALALLA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 36777578 or AAAMALALLA@GMAIL.COM 

CRYSTAL SNOW LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 36664467 or AEB3950@GMAIL.COM 

Link 2000 Camera  System 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33923239 or FATIMA_ALSELAITI@HOTMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ESS SALOON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17000333 or ESSDASHTI@GMAIL.COM 

Zayoon Cleaning Company - Bahraini Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33332219 or ZAYOON.DOC@HOTMAIL.COM 

ALHODA PHARMACY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE

 suitably qualified applicants can contact

 33866650 or HATEM_SAAD98@YAHOO.COM 

ZEE SHAN RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 39889229 or HUNTER73@WINDOWSLIVE.COM 

Combi Supermarket WLL 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 39817261 or MOHD_AKTER@YAHOO.COM 

Mr bake & Sweets W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 35581314 or MKSNAFI@GMAIL.COM 

FOS CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 36363161 or MK.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

Al zubari for construction 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33774455 or ALZUBARI1968@GMAIL.COM 

Wadi Al Salaam Mobile 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39696047 or ABOROQAYA357@GMAIL.COM 

White Spoon Bakery 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER PASTRY COOK & CONFECTIONER

 suitably qualified applicants can contact

 39966222 or JAWAHER.ALMOAYYED@GMAIL.COM 

THE ONE MULTI NATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE COORDINATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17711444 or MAHROOSR2000@GMAIL.COM 

BLUE ISLAND MEDIA CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 34517902 or BLUEISLAND.BH@GMAIL.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 INSULATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

LOUMAGE HOTEL & SUITES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17293232 or hks-m@hotmail.com 

M KASHIF RIAZ CARGO SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33045481 or KASHIFGUJJARG75@GMAIL.COM 

M KASHIF RIAZ CARGO SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33045481 or KASHIFGUJJARG75@GMAIL.COM 

LIVE HEALTHY PLUS CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17832222 or n.alwazzan89@hotmail.com 

AL FAISAL WINDOW CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 35138304 or shanavas@alfaisalwindows.com 

E KON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39454342 or EKONCONTRACTING@YAHOO.COM 

SEHMI WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36007310 or BALWINDER3003@YAHOO.COM 

Chevys Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 36685555 or CHEVYS.KITCHEN1@GMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17830909 or info@esmaelylenzohm.com 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

UNISKILLS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

UNISKILLS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

BABA RAMADAN CARGO 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39064201 or BABARAMDHANCONTRACTING@GMAIL.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39959936 or manpower.gmi@gmail.com 

ALI ISA ALSAFI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39497776 or ALIIALSAFI89@GMAIL.COM 

SULTAN BAHADAR AUTO PARTS & SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39876220 or XRAYAUTO21@GMAIL.COM 

B.R.D Construction 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 33344151 or SHMS200@HOTMAIL.COM 

MESTIKA CAFE AND RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17728001 or SADEQ.ALBAHARNA@GMAIL.COM 

ABED BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER

 suitably qualified applicants can contact

 33910288 or SYEDMATOOQ@GMAIL.COM 

KAVACA NANO CERAMIC PRO BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE POLISHER

 suitably qualified applicants can contact

 17008585 or RENJITHS2394@GMAIL.COM 

JANJUA METAL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36752678 or JANJUACO21@GMAIL.COM 

ASAD ABBAS MAINTENANCE SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66954250 or ASAD87283@GMAIL.COM 

ALMAS DENTAL CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE

 suitably qualified applicants can contact

 17773600 or drqarmout@yahoo.com 

La Reserve W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR

 suitably qualified applicants can contact

 17230123 or FATIMA@LAFONTAINEARTCENTRE.NET 

ALDIYAR MODERN FURNITURE EST 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33649702 or DIYARFURNITURE3@GMAIL.COM 

M.G.I REALESTATE AND PROPERTY MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT

 suitably qualified applicants can contact

 36449777 or OSALI1351@GMAIL.COM 

NEW MILLENNIUM WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17213355 or WSSBAHRAIN@YAHOO.COM 

RAWKME W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 39796100 or M.MASKATI@MINDSETMEDIA.DE 

WEDELIVER B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(MOTOR-CYCLE)

 suitably qualified applicants can contact

 33282228 or HUBAILADEL@GMAIL.COM 

WEDELIVER B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 33282228 or HUBAILADEL@GMAIL.COM 

WEDELIVER B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(MOTOR-CYCLE)

 suitably qualified applicants can contact

 33282228 or HUBAILADEL@GMAIL.COM 

ASTRON CERTIFICATION BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 38068886 or S-PANDRA@ASTRONGROUP.COM 

HONOUR BUSINESS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39100597 or ASWILLIUM@GMAIL.COM 

NEW HYPER CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35075305 or SAJTURKEY91@GMAIL.COM 

MAZMIZ RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 38700027 or salwa@al-abraaj.com 

MAZMIZ RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 38700027 or salwa@al-abraaj.com 

JANNAT CONTRACTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35576126 or TANVEERYOUNAS33@GMAIL.COM 

UNITECH POWER AND SAFETY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39717951 or BINISHTA@YAHOO.COM 

D & E FOR VEHICLES MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33860711 or WORKSHOPDE01@GMAIL.COM 

MINSK CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36787411 or NED2110@GMAIL.COM 

CITI BANK N. A. 

has a vacancy for the occupation of

 PROJECTS COORDINATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17588680 or NACIRA.FERDJOUKH@CITI.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)

 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)

 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

MCDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 77660133 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

ALASHOOR EXPRESS CARGO 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 39400551 or kumail.deals@yahoo.com 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 REINFORCED IRON WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 
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الماتي )كازاخستان( - وكاالت

أطلقت روسيا أمس الثالثاء قمرا اصطناعيا إيرانيا للمراقبة من المحتمل أن تستخدمه 
نفته  الذي  األمر  أوكرانيا  في  هجومها  لدعم  أميركية،  إعالم  وسائل  بحسب  موسكو، 
طهران. وحمل صاروخ روسي من طراز سويوز القمر االصطناعي اإليراني “خيام” من 
قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان عند الساعة 5:52 بتوقيت غرينتش على ما 

أظهرت مشاهد بثتها وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”.
الفارسي  العالم والشاعر  إلى  ِنسبة  التسمية  أنه يحمل هذه  الذي يرجح  القمر  ويهدف 
حدود  “مراقبة  إلى  عشر،  والثاني  عشر  الحادي  القرنين  بين  عاش  الــذي  الخّيام  عمر 
المخاطر  وإدارة  المياه  موارد  ومراقبة  الزراعة،  اإلنتاجية في مجال  البالد” وتحسين 
الطبيعية، وفق ما أفادت وكالة الفضاء اإليرانية. ورحب رئيس وكالة الفضاء الروسية، 
يوري بوريسوف، في بيان صدر عقب اإلطالق بما وصفه بأنه “خطوة مهمة في التعاون 
التي تمهد الطريق أمام مشاريع جديدة وأكبر”. وأشاد وزير  الروسي اإليراني  الثنائي 
االتصاالت اإليراني عيسى زريبور من جانبه، بحدث “تاريخي” و “نقطة تحول لبداية 
البرنامج  المتحدة أن  الواليات  بينما ترى  البلدي،  الفضاء بين  تعاون جديد في مجال 

الفضائي اإليراني له أغراض عسكرية أكثر منها تجارية.

نقطة تحول في مجال الفضاء بين طهران وموسكو

أنقرة ـ وكاالت

أخـــرى،  مـــرة  للتصعيد  عـــودة  فــي 
دشـــــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب أردوغــــــان، أمـــس الــثــالثــاء، 
النفط  عــن  للتنقيب  سفينة  عمل 
إن  وقال  المتوسط.  بالبحر  والغاز 
“أعمال التنقيب في المياه التركية 

إلـــى  ــاج  ــتـ نـــحـ وال  ســتــســتــمــر، 
ــد”، وفـــق مــا أفــاد  إذن أحــ

تلفزيون “تي آر تي”.
السفينة  أن  وأضــاف 
ــلـــى بــعــد  ســتــعــمــل عـ
قبالة  كــيــلــومــتــرا   55

ــتــركــي في  الــســاحــل ال
منطقة خارج المياه التي 

تطالب قبرص أيضا بالسيادة 
عليها.

كما قــال أردوغــــان إن “كــثــيــرا من 
المؤامرات حيكت ضد مشروعاتنا 
للتنقيب عن الطاقة”، مؤكدا اعتزام 

الطاقة  االعتماد في  تقليص  أنقرة 
على الخارج.

الجديدة  السفينة  أن  على  وشــدد 
التي تحمل اسم “عبد الحميد خان” 
هي رمز لرؤية تركيا الجديدة في 

مجال الطاقة.
ــار إلـــى أنـــه “فـــي مجال  كــمــا أشـ
الـــبـــحـــث عــــن الـــطـــاقـــة نــحــن 
4 ســفــن  ـــ  ــ بـ مــــــوجــــــودون 
مسح  وسفينتي  تنقيب 
جيولوجي”، الفتا إلى 
التنقيب  “أعــمــال  أن 
ــمــيــاه الــتــركــيــة  فـــي ال
ستستمر، وال نحتاج إلى إذن 

أحد”.
الــســفــيــنــة  مــهــمــة  أن  إلـــــى  يـــشـــار 
قد  خـــان”  الحميد  “عــبــد  الــجــديــدة 
الــيــونــان مجددا  مــع  الــنــزاع  تشعل 

حول حقوق الغاز.

أردوغان يعود للتصعيد ويطلق سفينة تنقيب بالمتوسط
فلوريدا ـ وكاالت

ــمــــة مــكــتــب  ــوة مــــداهــ ــطــ أثــــــــارت خــ
إقامة  لمحل  الفيدرالي  التحقيقات 
دونــالــد تــرامــب فــي مــاراالغــو بوالية 
األميركي  الرئيس  حفيظة  فلوريدا 
يبحث  عما  تساؤالت  وسط  السابق، 

عنه الـ”إف بي آي” بالضبط.
ــتـــب  ــكـ وداهـــــــــــــــم ضـــــــبـــــــاط مـ

الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
ــزل تــــرامــــب فــي  ــ ــن مــ

مــــــاراالغــــــو، مــســاء 
ــيــن، فــيــمــا أقــر  ــن االث
ابـــنـــه بــــأن الــعــمــلــيــة 

تــــــأتــــــي فـــــــي إطـــــــار 
تـــحـــقـــيـــق حــــــــول نــقــل 

تـــرامـــب ســـجـــالت رئــاســيــة 
ــى  ــيـــض إل ــبــيــت األبـ ــن ال رســمــيــة مـ

منتجعه.
وأثـــــــــارت عــمــلــيــة الـــتـــفـــتـــيـــش غــيــر 
الــمــســبــوقــة لــمــنــزل رئــيــس أمــيــركــي 

سابق جدال كبيرا على وسائل اإلعالم 
شأنها  من  كما  االجتماعية،  والمواقع 
أن تمثل تصعيدا كبيرا في التحقيق 
ــخــاص بــالــســجــالت، وهـــو مــن بين  ال
يواجهها  التي  العديدة  التحقيقات 
تـــرامـــب بـــشـــأن فـــتـــرة وجــــــوده في 
المنصب وأعماله التجارية الخاصة.
ترامب  منتجع  مداهمة  جــاءت 
السابق  الرئيس  تقديم  غــداة 
نيته  بــشــأن  تلميح  ــوى  أقــ
الـــتـــرشـــح لــالنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الــمــقــبــلــة في 

العام 2024.
وقال ترامب لزمالئه في الحزب 
عن  اإلعـــــالن  أوان  إن  ــجــمــهــوري  ال
البيت  نحو  مجددا  للسباق  ترشحه 
األبيض قد اقترب، مضيفا أنه يعتقد 
للغاية”  سعيدا  سيكون  “الشعب  أن 

من قراره.

سجالت رئاسية... “إف بي آي” يقتحم منتجع ترامب
سرت ـ وكاالت

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة  ــد رئـ ــ أكـ
فتحي  البرلمان  قبل  مــن  المكلفة 
باشاغا، أمس الثالثاء، أن حكومته 
تــدعــم جــمــيــع الــمــســاعــي الــهــادفــة 
لتوحيد الجيش الليبي واالستفادة 
يحقق  “بما  الدولية  الخبرات  مــن 

السيادة  تطويره ويضمن مبدأ 
الوطنية”.

جاء ذلك في تغريدة 
بمناسبة  تويتر  على 
ذكـــــــــــرى تـــأســـيـــس 
الـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي، 

قـــدم خــاللــهــا بــاشــاغــا 
التهاني للضباط وضباط 

“المخلصين  والجنود  الصف 
استقالله  عن  والمدافعين  للوطن 

وسيادته”.
الليبي  الرئاسي  المجلس  أن  يذكر 
العسكرية  الــغــرف  كــافــة  قــرر حــل 

السنوات  خــالل  إنشاؤها  تم  التي 
ــك  ــراض، وذلـ ــمــاضــيــة لـــعـــدة أغـــــ ال
يقودها  التي  المساعي  سياق  في 

لتوحيد المؤسسة العسكرية.
جاء قرار حل الغرف العسكرية بعد 
الرئاسي  المجلس  لقاء  من  يومين 
مع المدعي العام العسكري اللواء 
ــة، بــحــضــور  ــومــ مــســعــود ارحــ
رئـــيـــس األركـــــــــان الــعــامــة 
لحكومة  التابعة  للقوات 
الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
محمد  أول  الــفــريــق 
ــه  ــم خــالل ــ الـــــحـــــداد، ت
مناقشة المشاكل التي تواجه 
واإلدارات  الـــوحـــدات  مـــن  ــددا  عــ
العسكرية وسبل حلحلتها، لتتمكن 
القوانين  وفــق  ــا،  أدوارهــ أداء  مــن 
الخدمة  في  بها  المعمول  واللوائح 

العسكرية.

باشاغا: توحيد الجيش يجب أن يضمن السيادة الوطنية

السعودية تدعو لوقف 
االعتداءات اإلسرائيلية

الرياض ـ واس

نقلت وكالة األنباء السعودية، أمس الثالثاء، 
الــوزراء السعودي، تشديده على  عن مجلس 
وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني 
ومــطــالــبــتــه الــمــجــتــمــع الـــدولـــي بــاالضــطــالع 
واالنتهاكات  االعتداءات  لوقف  بمسؤولياته 

المتكررة من جانب القوات اإلسرائيلية.
بــذل  إلـــى  الــدولــي  المجتمع  المجلس  ودعـــا 
طال  الذي  الصراع  هذا  إلنهاء  كافة  الجهود 
بأنه  الـــوزراء السعودي  أمــده. وأفــاد مجلس 
جـــدد الــتــأكــيــد عــلــى دعـــم الــجــهــود الــدولــيــة 

الرامية لمنع إيران من حيازة سالح نووي.

مقتل فلسطينيين وإصابة أكثر من ثالثين برصاص االحتالل في الضفة

إسرائيل تهادن غزة وتفتح النار في نابلس

استشــهد 3 فلســطينيين وأصيب أكثر من 30 برصاص الجيش اإلسرائيلي لدى 
اقتحامــه أمــس الثالثــاء مدينة نابلس بالضفة الغربيــة المحتلة بعد يومين من 

وقف العملية العسكرية الدامية في غزة اثر التوصل إلى هدنة.

ــن الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي أمــس  ــلـ وأعـ
الكبير  القائد  قتلت  قواته  أن  الثالثاء 
التابعة  األقــصــى  شــهــداء  كتائب  فــي 
في  النابلسي  إبــراهــيــم  فــتــح  لــحــركــة 
اقــتــحــام الــبــلــدة الــقــديــمــة مــن مدينة 
نابلس. وقال الجيش على حسابه في 
تويتر انه يشتبه في ارتكاب النابلسي 
“عدة هجمات إطالق نار على مدنيين 
ــة فــي منطقة  ــ وعــســكــريــيــن مــن دوري
نابلس ومحيطها بما في ذلك عمليات 

إطالق نار على مجمع قبر يوسف”.
وأضاف الجيش “أطلق مقاتلو الجيش 
وسائل  واستخدموا  منزل  على  النار 
محمولة  صــواريــخ  بينها  مــن  خــاصــة 
على الكتف وقد قتل النابلسي ومسلح 

آخر كان يقيم في المنزل”.
الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأعــلــنــت 
الــســابــعــة عــشــرة من  مقتل فــتــى فــي 
الجيش  بــرصــاص  الخليل  فــي  عــمــره 

اإلسرائيلي.
ــي بـــيـــان عبر  وأوضـــحـــت الـــــــوزارة فـ
ياسين  مــؤمــن  الــفــتــى  أن  “فــيــســبــوك” 
جــابــر قــضــى “مــتــأثــرا بــجــروح حرجة 
في  الحي  االحــتــالل  بــرصــاص  للغاية 

الصدر )اخترقت القلب(، في الخليل”.
الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  وقــالــت 
إبراهيم  هــم:  نابلس  مدينة  قتلى  إن 
النابلسي، إسالم صبوح، حسين جمال 

الفلسطيني  األحمر  الهالل  وقــال  طه. 
في  إصابة   30 مع  طواقمنا  “تعاملت 
البلدة القديمة بنابلس منهم 4 إصابات 
ــي. مــعــظــم  ــحــ ــ خـــطـــرة بـــالـــرصـــاص ال
وصفت  السفلية  باألطراف  اإلصابات 

بالمتوسطة”.
وكان شهود في مكان الحادث أفادوا 
عن انتشار عشرات اآلليات العسكرية 
القديمة  البلدة  نار كثيف في  وإطالق 
الجيش  يحاصر  حيث  نابلس  لمدينة 

اإلسرائيلي منزال.
“قــــوة كبيرة  أن  عــلــى  الــشــهــود  ــد  وأكــ
اقتحمت  اإلســرائــيــلــي  الــجــيــش  مـــن 
أصــوات  اآلن  وتسمع  القديمة  البلدة 
العملية  تــزال  وال  النار  إلطــالق  تبادل 

مستمرة”.
ــعــت مــواجــهــات بــالــحــجــارة مع  ــدل وان
أخرى  مواقع  في  اإلسرائيلي  الجيش 
في مدينة نابلس ثاني أكبر مدينة في 

الضفة الغربية.
بأنه تم  “مــعــا” اإلخــبــاري  وأفـــاد موقع 
“إشعال النيران في إطارات السيارات 
الــمــنــارة  ودوار  رشـــد  ابـــن  دوار  عــلــى 
وسط الخليل، مع وقوع مواجهات في 

باب الزاوية بمدينة الخليل”.
كــمــا جـــرى إغـــالق الــمــحــال الــتــجــاريــة 
رام هللا، حــيــث خــرجــت  مــديــنــة  فـــي 
مسيرات باتجاه حاجز بيت إيل على 

المدخل الشمالي لمدينة البيرة، إضافة 
إلـــى أن الــمــحــال الــتــجــاريــة فــي بيت 
لحم أغلقت أبوابها “حدادا على أرواح 

شهداء نابلس”.
ــت الـــقـــوى الــوطــنــيــة اإلســالمــيــة  ودعــ
االجتماعية  والفعاليات  والمسيحية، 
فــي مــديــنــة الـــقـــدس، إلـــى “اإلضــــراب 
الـــــشـــــامـــــل” فــــــي مــــديــــنــــة الــــقــــدس 
إغــالق  مــن  يتضمن  بما  ومحافظتها، 
لــأســواق والــمــحــال الــتــجــاريــة، وذلــك 
“حـــــدادا عــلــى شــهــداء نــابــلــس الــذيــن 
األقصى  المسجد  سبيل  فــي  ارتــقــوا 

المبارك”.
ــيــة  ــل ــي وتــنــفــذ قـــــوات األمـــــن اإلســرائ
عمليات شبه يومية في الضفة الغربية 
في األشهر األخيرة ركزت على نشطاء 

من حركة الجهاد اإلسالمي.
أسمته  مــا  الجمعة  إســرائــيــل  وشــنــت 
ضربة “استباقية” تخللها قصف جوي 
ومدفعي على مواقع الجهاد اإلسالمي 
النشطاء في  في قطاع غزة مما دفع 
القطاع إلى الرد بإطالق أكثر من ألف 

صاروخ بحسب الجيش.
ــــذي تم  وأنــهــى وقـــف إطــــالق الــنــار ال
التوصل إليه بوساطة مصرية األحد 3 
أيام من القتال العنيف الذي أسفر عن 
استشهاد 44 فلسطينيا بينهم 15 طفال 
وإصابة أكثر من 360 بجروح، بحسب 

وزارة الصّحة في غّزة.
القتلى  بعض  أن  على  إسرائيل  وتصر 
المدنيين بينهم أطفال قتلوا بصواريخ 
ــجــهــاد اإلســـالمـــي الــتــي فــشــلــت أو  ال
أخــطــأت الــتــصــويــب. وقــتــل أكــثــر من 
منذ  الغربية  الضفة  50 فلسطينًيا في 
مسلحون  بينهم  مــن  ــارس  مــ أواخــــر 
في  بــمــا  مقاتلين  وغــيــر  بــهــم  مشتبه 
ــك الــصــحــافــيــة فــي قــنــاة الــجــزيــرة  ذلـ
تغطي  كانت  التي  أبوعاقلة  شيرين 
وخــالل  جنين.  فــي  إسرائيلية  غـــارة 
الفترة نفسها ُقتل 19 شخًصا غالبيتهم 
مــن الــمــدنــيــيــن اإلســرائــيــلــيــيــن داخــل 
شنها  هجمات  في  معظمهم  إسرائيل 
فلسطينيون. كما قتل 3 مهاجمين من 

العرب في إسرائيل.

نابلس )الضفة الغربية( - وكاالت

جانب من المواجهات التي اندلعت في نابلس 

عواصم ـ وكاالت

دخلت الخطة األوروبية العاجلة لخفض 
حيز  المئة  في   15 بنسبة  الغاز  استهالك 
“لخطر  تحسبا  الــثــالثــاء؛  أمــس  التنفيذ 
الناجم  الغاز  إمـــدادات  أمــن  على  وشيك 
ــهــجــوم الــعــســكــري الـــروســـي على  عـــن ال
أوكرانيا “، كما ورد في صحيفة االتحاد 

األوروبي اإلدارية الرسمية.
إلى  الــروســي  الغاز  شحنات  وانخفضت 
أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم منذ 
يوليو الماضي بنسبة 20 في المئة تقريبا 
مستوى  على  عالية  بمخاطر  يــنــذر  مما 
التزود بالغاز الروسي خالل فصل الشتاء 
ــروم هــذا  ــازبـ ــررت شــركــة غـ ــ الــمــقــبــل. وبـ
التخفيض الكبير في تدفق الغاز الروسي 

بخضوع الخط لعملية صيانة.
ــالـــت مــوســكــو إن إصـــالحـــه “صــعــب  وقـ
ــات األوروبـــيـــة  ــعــقــوب ــلــغــايــة” بــســبــب ال ل

المفروضة على روسيا.

األوروبـــي  االتــحــاد  عقوبات  تشمل  ولــم 
ــي، غــيــر أن  ــروسـ عــلــى مــوســكــو الــغــاز الـ
كبير  بشكل  اإلمــدادات  خّفض  الكرملين 
بقرار أحادي. وهو أمر فهمه األوروبيون 
عــلــى أنـــه رد عــلــى الــعــقــوبــات ومــحــاولــة 

روسية لالبتزاز.
ــا، أمــس  ــيـ مـــن جــانــب آخــــر، قــالــت روسـ
مستودعا  دمـــرت  قــواتــهــا  إن  ــثــالثــاء،  ال

األميركية  “هيمارس”  صواريخ  لتخزين 
ومدافع هاوتزر، في وسط أوكرانيا.

أن  الــروســيــة  الــدفــاع  وزارة  أعلنت  فقد 
تــمــكــنــت مـــن تدمير  الــروســيــة  ــوات  ــقـ الـ
صــــاروخ مخصصة   300 ــى  إلـ يــصــل  مــا 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــخ األمـ ــ ــواريـ ــ ــصـ ــ لــــراجــــمــــات الـ
وكالة  عنها  نقلت  ما  بحسب  “هيمارس”، 

ريا نوفوستي الروسية لأنباء.

روسيا... تدمير مستودع يحتوي على 300 صاروخ “هيمارس” 

األوروبيون يحبسون أنفاسهم مع تناقص الغاز

تراجع شحنات الغاز الروسي ألوروبا بنحو 20 % بسبب تعطل خط “نورد ستريم” 

واشنطن ـ وكاالت

رام اهلل ـ وفا

الشرقية  القتالية  المنطقة  تواصل قيادة 
حول  تدريباتها  الصيني  للجيش  التابعة 
تايوان أمس الثالثاء، على الرغم من أنه 
كان من المفترض أن تنتهي يوم األحد، 
الرئيسي يدور اآلن حول  التركيز  أن  إال 
و”دفــاع  مشترك”  “حصار  عمليات  تنفيذ 

مشترك”، بحسب بيان لهذه القيادة.
وقالت بكين في بيان إن “منطقة القيادة 
القتالية الشرقية التابعة لجيش التحرير 
مــنــاورات  تنظيم  فــي  استمرت  الشعبي 
والمجال  البحر  فــي  مشتركة  عسكرية 
ــوم 9  ــ ــزيـــرة تـــايـــوان ي ــول جـ الـــجـــوي حــ
أغسطس، مع التركيز على تنظيم حصار 

مشترك وعمليات دفاع مشتركة”.
ــخــارجــيــة  ــر ال ــ ــ ــد وزي ــ فــــي الـــمـــقـــابـــل، أكـ
بكين  أن  أمــس،  وو،  جوزيف  التايواني، 
والبحرية  الجوية  الــمــنــاورات  تستخدم 
وتغيير  لغزوها  لــإعــداد  الجزيرة  حــول 

المحيطين  منطقة  فــي  الــقــائــم  الــوضــع 
الهندي واألطلسي.

األميركي  النواب  رئيسة مجلس  دافعت 
نــانــســي بــيــلــوســي، أمـــس الـــثـــالثـــاء، عن 
تستحق  بأنها  ووصفتها  لتايوان  زيارتها 
القيام بها “قطعا”، وإن الواليات المتحدة 
ال يمكن أن تسمح للصين بعزل الجزيرة 

التي تتمتع بحكم ذاتي.

نسمح  أن  يــمــكــن  “ال  بــيــلــوســي  وقـــالـــت 
لن  ــايـــوان..  تـ بــعــزل  الصينية  للحكومة 
يحددوا من الذي يمكنه الذهاب لتايوان”.
أول  هــي  بيلوسي  زيـــارة  أن  إلــى  يــشــار 
الــنــواب  يــقــوم بها رئــيــس مجلس  ــارة  زيـ
 ،1997 العام  منذ  تايوان  إلــى  األميركي 
يزور  أميركي  مسؤول  أعلى  يجعلها  ما 

الجزيرة منذ 25 عاما.

ضد  ــيــلــي  اإلســرائ ــدوان  ــعـ الـ “اســتــمــرار  أن  مــن  الفلسطينية  ــاســة  ــرئ ال ــذرت  حــ
نتائجه  تحمل  ألحــد  يمكن  ال  دمــارا  وسيلحق  المنطقة،  سيشعل  الفلسطينيين 
الخطيرة”. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن “استمرار هذا 
العدوان اإلسرائيلي سواء من خالل عمليات القتل اليومية بدم بارد، أو التوسع 
المقدسات  تدنيس  استمرار  أو  الفلسطينية،  األرض  حساب  على  االستيطاني 

واقتحامها، وهدم المنازل، وطرد السكان وغيرها من اإلجراءات اإلسرائيلية لن 
كان  مهما  الوطنية  بثوابته  بالتفريط  يقبل  أو  يرضخ،  الفلسطيني  يجعل شعبنا 
الثمن”. وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بـ “الخروج عن صمته المريب والوقوف 
بحزم ضد سياسة إسرائيل التي انتهكت كل القوانين الدولية وحقوق اإلنسان 
التي ينادي العالم يوميا بتطبيقها”. وأضاف أبو ردينة، أن الحكومة اإلسرائيلية 
“تعمل على استباحة الدم الفلسطيني، واستغالله، لتحقيق مكاسب في السياسة 

الداخلية اإلسرائيلية”. وأنها “غير معنية بتحقيق الهدوء واالستقرار”.

بيلوسي: ال يحق لبكين االعتراض على من يزور تايبييه

الجيش الصيني يحاصر تايوان بالمناورات

الرئاسة الفلسطينية: استمرار العدوان اإلسرائيلي سيشعل المنطقة

رغم انتهاء موعدها... الجيش الصيني يحاصر تايوان بالمناورات
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شعوبية األحزاب العربية
الحزبـــان الديمقراطـــي والجمهوري بالواليات المتحدة وبالرغم من تنافســـهما 
الشـــرس، إال أنهما يسعيان لفرض هيمنة واشـــنطن على العالم، والتصدي ألية 
قوة منافســـة لواشـــنطن، ويحاربان أية محاولة لتســـويق الهوية الروســـية أو 
الصينيـــة أو العربية داخـــل المجتمع األميركي، وأحـــزاب المحافظين والعمال 
والديمقراطييـــن األحـــرار فـــي بريطانيـــا كلهـــا تســـعى لتســـويق مصالـــح لندن 
والتصـــدي لتســـويق الهوية الروســـية أو الصينية أو العربيـــة، واألمر كذلك مع 
أحزاب الوسط ويمين الوسط واليمين المتطرف بفرنسا، كلها تسعى للمصالح 
الفرنســـية والهوية الفرانكفونية والتصدي لتســـويق الفكر غير الفرنسي داخل 
المجتمـــع الفرنســـي، وأيضـــا ينطبـــق مـــا ذكرنـــاه على الصيـــن وروســـيا والهند 
وباراغواي وتشـــيلي وســـيالن ومكاو وكل بالد العالم بال اســـتثناء، إال بالوطن 
العربي وأحزابه بكل شرائحها وفلسفاتها، هذا إذا قبلنا أن لديها فلسفة أصال.

وهذه األحزاب العربية ليســـت لديها هوية وطنية تمثل المجتمع العربي أصال 
تدافـــع عنهـــا، فهي أحزاب شـــعوبية تقـــوم بتســـويق الهوية الشـــعوبية إليران 
وتركيـــا والغـــرب عمومـــا، على حســـاب الهويـــة العربيـــة اإلســـالمية وتاريخها 
وحاضرها ومســـتقبلها. األحـــزاب العراقية الموالية إليران ســـعت لقتل الهوية 
العربيـــة وقامت بالتمجيد لكســـرى طهران وإبراز وتســـويق الهوية الشـــعوبية 
للصفوييـــن، ولعل قاســـم ســـليماني وقاآني خيـــر مثال على عربدة الشـــعوبية 
الصفويـــة بالعـــراق بســـبب شـــعوبية هـــذه األحـــزاب، وكذلك ما فعلـــه الحوثي 

وحزب هللا وتسويقهما للشعوبية الصفوية.
كذلـــك شـــعوبية اإلخـــوان المســـلمين ومهاجمتهـــم كل مـــا هـــو عربـــي مســـلم 
وتســـويقهم الشـــعوبية العثمانية المقبـــورة وتطبيلهم لحـــزب العدالة والتنمية 
وأنه المثال العظيم لإلسالم، وأن رئيس الحزب هو خليفة المسلمين المنتظر، 
وســـعيهم لبيـــع الوطـــن العربي لحزب العدالـــة والتنمية عندمـــا كانوا يحكمون 
مصـــر وتونـــس والمغـــرب وليبيـــا قبـــل أن يخضـــع العدالـــة والتنميـــة للعـــرب 
المســـلمين، ويوجه صفعة لإلخوان المســـلمين الذين ســـوقوا لـــه، ويعترف أن 
الهوية العربية اإلســـالمية كســـرت أنف الشعوبية العثمانية. األمر أيضا ينطبق 
علـــى الليبرالييـــن وأحزابهم التي قتلوا فيها الهوية العربية المســـلمة لحســـاب 
الشـــعوبية الغربية كالفرانكفونية واالفتتان بكل ما هو فرنســـي على حســـاب 
الهويـــة العربية المســـلمة. لهذا فإنه يجب التصدي لكل هـــذه األحزاب العربية 
الشـــعوبية التـــي تدعـــي عروبـــة وإســـالمية هويتهـــا، وهـــي بالحقيقـــة أدوات 

خارجية لتسويق شعوبية الغير.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

من ال يفقه في العمل البرلماني سيتحول إلى عبء على الوطن
بال مقدمات أو إرشادات يضعنا الكثير من المرشحين للمجلس النيابي والبلدي 
في قلب األحداث، لنرى وعودا ومضامين ال يحتملها العقل والمنطق، وســـطورا 
مليئـــة باألســـرار، وال نعـــرف هل ما يدور في الســـاحة اليوم يعتبر إســـهاما طيبا 
في ســـير الحيـــاة الديمقراطية ومفيدا للعمـــل البرلماني، أم جانبا ســـلبيا يتمثل 
في ترشـــح كل من هب ودب بحثا عن غنيمة يقتنصها، والقضية ال تحتاج إلى 
تفسيرات وتحديد المواقف، فهناك مرشحون “يادوب يعرفون القراءة والكتابة” 
يريدون أن يدخلوا البرلمان للتحدث عن هموم الشعب، ولو سألناهم على سبيل 
المثـــال.. مـــا هي مضبطة الجلســـات وما هي مشـــروعات القوانين واالقتراحات 
بقانـــون، فـــوهللا ما عرفوا شـــيئا، ودقـــة الذاكرة تحلـــق بنا فـــي انتخابات 2018 
وكيـــف كان مـــن ال يملك الخبـــرة واالختصاص قد اســـتقر بقدميه في المجلس، 
وهو ال يعرف من األساس طبيعة عمله أو أي موضوع يدخل ضمن اختصاصه، 
والنتيجـــة أنـــه ضـــل الطريق وكان خـــارج إطار مجريـــات األحداث طـــوال أربع 

سنوات.
الشـــعارات والوعـــود التي يطلقونها يخيل إليك أنها ســـتعيد كتابـــة التاريخ من 

جديـــد، فهـــم في مقام الفعل والعطاء على األصعـــدة كافة، وهم فقط من يملك 
الرؤيـــة الواضحـــة التي تســـتطيع أن تنقل العمـــل البرلماني إلى مـــدارج الكمال، 
وبيدهم الحياة الصحيحة للمواطن والغد األفضل، ومن يدري ربما نســـمع منهم 

في األيام القادمة المزيد من الجهل والفوضى.
نحـــن نعرف الديمقراطية بجوهرها والكلمة والموقـــف، والثقافة الخالقة، ومن 
ال يفقه في العمل البرلماني ســـيتحول إلى عبء وعائق لسالمة الخطوات التي 
نتحرك بها نحو المســـتقبل، وكل هذا على مســـمع منا وتحت أبصارنا، وليس من 
المقبـــول والمستســـاغ أن يتـــرك الحبـــل على الغـــارب، إذ البد مـــن ضوابط، ومن 
يشـــعر وعنـــده ذمـــة وضمير وهو يعرف في قرارة نفســـه أنـــه ال ينفع وليس من 
أصحاب الخبرة واالختصاص، عليه أن يقلل حدوده الجغرافية ويقيم الموقف 

ويسحب ترشحه.
لنطرح المجاملة جانبا وننفذ إلى العمق ونقول.. معظم األســـماء التي ترشـــحت 

ال تملك الحضور والمسؤولية والخبرة واالختصاص، وعليها إعادة النظر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إعادة تدوير العقل
تعتبـــر المواضيـــع والدراســـات التي تســـلط الضوء علـــى فكر اإلنســـان، والتي 
تصنف ضمن حقول التنمية البشـــرية وعلوم تطوير الذات، من أهم المواضيع 
التي ال تزال حتى يومنا هذا موضع بحث ودراسة بصورة مستمرة، لما لها من 
أثر كبير في تطور الفكر البشـــري بعد استخالص النتائج وقياسها على الواقع 
وتعميم االســـتفادة منها على األفراد في كل المجاالت النفســـية واالجتماعية 

وغيرها من المجاالت المهمة التي يكون فيها الفرد العامل األساسي.
يعتبـــر موضـــوع الفكـــر والتفكر من المواضيـــع الحيوية التي تشـــغل الباحثين 
والمهتمين في مجال العلوم اإلنسانية والتربوية، ولعل موضوع إعادة تدوير 
العقـــل مـــن المواضيـــع المهمة، خصوصا فـــي ظهور هذا المصطلـــح الذي يؤكد 
ضرورة تصفية العقل من الشـــوائب المترســـخة المتمثلة في األفكار الســـلبية 
وبعض المعتقدات التي تشـــكل عائقا في طريق تنوير الفكر، حيث إن المعيار 
الذي تستند عليه إعادة تدوير العقل قدرة الفرد على ممارسة المرونة والتقبل 

في مختلف المواقف الحياتية، مع القدرة على حل المشكالت بنجاح.
وقـــد أكـــدت الدكتورة الكويتية إيمان الفيلكاوي فـــي إحدى محاضراتها وهي 
الباحثـــة التربوية المهتمة بقضية إعادة تدوير العقل، أنه يصعب قياس الفكر 
ألن األفـــكار عبـــارة عـــن عمليـــات عقليـــة غير ملموســـة، لكـــن يمكـــن إدراك أثر 
التفكير في ســـلوك األفراد، ويمكننا أثناء رحلة تدوير العقل واكتشـــاف بعض 
الجوانـــب اإليجابيـــة أن نصنـــع ألفكارنـــا منطقة محايـــدة يكون لونهـــا رماديا، 
فليـــس بالضرورة أن نتمســـك باللون األبيض أو األســـود، بـــل البد من أن نتيح 
ألنفســـنا الفرصة في ممارســـة المرونة الفكرية الكفيلة بتعزيز الصحة النفسية 

لألفراد، والتي تجنبهم الوقوع في المشكالت.
إن إعـــادة تدويـــر العقـــل تتطلب وقفـــة ذاتية خاصـــة من قبل الفـــرد لمراجعة 
بعض األفكار التي تحتاج إلى تغيير أو تطوير، من أجل اتخاذ قرارات أفضل 

والعيش باستقرار نفسي أكثر.

ندى نسيم

خبر وسط األخبار الكثيرة والمتزاحمة في حاضرات أيامنا، عن قيام قيصر روسيا، 
فالديمير بوتين، باستهداف عقول طالب المدارس، وذلك من خالل تغيير البرامج 
الدراســـية لتعزيـــز “القيـــم الوطنية”، لدى األجيال الروســـية الشـــابة. مـــا القصة وما 

الدرس الكامن في ثناياها وحناياها؟
باختصـــار غيـــر مخـــل، على عتبـــات العام الدراســـي الجديد، تشـــرع المـــدارس في 
روســـيا، فـــي تلقين طالبها فرعـــا جديدا من العلوم، وإن شـــئنا الدقـــة يمكن القول، 
اآليديولوجيـــا، المرتبطـــة بــــ “التعليـــم والقيـــم الوطنيـــة”. المـــواد الجديـــدة يصفهـــا 
القائمون على شؤون التعليم في روسيا، ومنهم، سيرغي نوفيكوف، رئيس اإلدارة 
الرئاسية للمشروعات االجتماعية في روسيا، بأنها “الحديث بشأن األشياء المهمة”، 
والهـــدف الرئيـــس منهـــا العمل على إشـــعال جـــذوة الوطنية في النفوس الروســـية 
الشـــابة، والتركيـــز علـــى قيم المجتمع الروســـي المنصـــوص عليها فـــي خطة األمن 

القومي للبالد.
هـــل الرئيـــس بوتين حجر أســـاس في هذا المشـــروع؟ ذلك كذلك قـــوال وفعال، فهو 
القائـــد الـــذي ال ينفك عن لعب دورين وليس دورا واحدا، قيادة الدولة على الصعيد 
السياســـي، واســـتنهاض قواهـــا الســـالفية التاريخيـــة الراميـــة إلى “تقوية األســـس 
الروحية واألخالقية للمجتمع الروســـي، من خالل تعزيز التربية الوطنية للشـــباب”. 
يلفت االنتباه أول األمر، أن بوتين وبقية المنظومة التربوية الروسية، غير مهمومة 

أو محمومـــة بمناهج ومقررات التعليـــم االعتيادية، من علوم تطبيقية أو تجريبية، 
إنما جل االهتمام هنا يتركز على المنظومة القيمية للوطن، وفي هذا ذكاء اجتماعي 
شديد، وروح وطنية خالقة تستدعي تحليل ما يجري في روسيا واالستفادة منه.
يـــدرك القيصـــر أنه أمـــام تحد كبيـــر وخطير، تحد ال يتمثـــل في مواجهة آلـــة الناتو 
العســـكرية فحسب، فهذه كفيلة بها منظوماته الصاروخية الفرط صوتية الحديثة، 
إنما المواجهة والمجابهة األكبر تتمثل في عقول األجيال الروســـية الجديدة، وهي 
ستنشـــأ على منوال يضمن الوالء والوفاء لروسيا الدولة األم، أم لمنظومات فكرية 
غربية مخترقة للحاضنة الثقافية والروحية الروســـية، وهذه هي الخســـارة الكبرى 
التي ال يمكن لروسيا أن تعوضها حال خسارتها. قبل هذه المبادرة بعدة أشهر طالع 
المراقبون للشأن الروسي أنباء عن قيام مدربين عسكريين روس بعمل معسكرات 
لتالميـــذ المدارس الروســـية في زمـــن العطالت الصيفية بهـــدف تعليمهم أبجديات 
العســـكرية الروســـية وبعـــض التماريـــن الخفيفة، ضمـــن إطار هو األهـــم، يتمثل في 
إحياء مراســـم رفع العلم، وعزف النشـــيد الوطني، وشـــراء أعالم روســـية جديدة، 
وقـــد كان ذلـــك المقدمة لقيام بوتين بتوقيع قانون إلنشـــاء منظمة شـــبابية حديثة 
علـــى غـــرار منظمات الرواد الشـــباب في زمن الحقبة الســـوفييتية، والتي كانت من 
أولى الخطوات التي اتخذت لدمج المواطنين في اآليديولوجيا الشـــيوعية آنذاك. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

عن التعليم ومنظومة القيم الوطنية

“ما كل ما يتمنى المرء يدركه.. تجري الرياح بما ال تشتهي السفن” من أبيات الشعر 
الخاصة بالمتنبي، ويشـــير معنى بيت الشـــعر هذا إلى أن ظروف الحياة متغيرة وال 
تســـير دائًمـــا كما يريد الفـــرد. فنان مبدع كانت له صوالت وجوالت، برز اســـمه ليس 
في وطنه فحســـب، بل في جميع أنحاء الوطن العربي، ال أريد أن أكتب عنه القليل 
مـــن األســـطر في هذا المقال القصير، وذلـــك لكي ال أنقص من حقه، إنه الفنان القدير 

المبدع األمين المخلص سلمان زيمان رحمه هللا.
بصراحـــة شـــديدة صدمت بـــل حزنت كثيـــًرا لعدم تبنـــي أية جهة حكومية رســـمية 
إقامة حفل بمناســـبة الذكرى الثانية لرحيله! احتفال يليق بمكانة هذا الفنان المتألق 
الـــذي أعطى كثيًرا لوطنه من خالل صوته الشـــجي وألحانـــه الرائعة وتاريخه الفني 
المشـــرف وتأسيســـه فرقة أجراس الرائعة، أال تتفقون معي أن بوســـالم يستحق أن 
تقـــام لـــه حفلـــة ولو متواضعة وفـــي مكان يليق به وفـــاء وعرفاًنـــا إلنجازاته الفنية. 
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بادرت مشـــكورة بتنظيم أمســـية متواضعة في 
مقرها الصغير، فلها كل الشكر والتقدير على هذه المبادرة واللفتة الكريمة والمقدرة.

أتمنى من الجهات الرسمية أن تتقبل هذا النقد البناء لما فيه خير هذا الوطن الغالي، 

وأنـــا علـــى ثقة بأنه لـــو حدث وأن نظمت أمســـية رســـمية في الصالـــة الثقافية على 
ســـبيل المثال المتألت عن بكرة أبيها، وذلك بســـبب شعبية وحب واحترام الجمهور 
البحريني فنه وإبداعاته، أتذكر جيًدا أنني حضرت له أمسية بمناسبة الذكرى األولى 
لرحيلـــه فـــي الصالة الثقافية، وشـــهدت كيف تفاعل مع أغانيـــه الحضور الغفير الذي 

مأل مدرجات الصالة، وكيف غرق في البكاء عليه.
مـــن وجهة نظـــري المتواضعة، أرى أن تقوم هيئة الثقافـــة واآلثار بتبني فكرة إقامة 
أمســـية موسيقية تشـــمل جميع المطربين الراحلين الذين تركوا بصمات فنية رائعة 
لدى الجمهور، وكذلك مثلوا الوطن خير تمثيل من خالل مشاركاتهم في المهرجانات 
الموســـيقية خـــارج المملكـــة، وال شـــك أن هذه المبادرة ســـتلقى صدى لـــدى الجميع، 
خصوصا عائالتهم، وستترك أثًرا رائًعا يترجم تقدير وعرفان المسؤولين في الدولة 
لـــكل أعمالهـــم الفنية المتميزة. نعم الفنون رســـالة لإلنســـانية جمعـــاء، فالفنان يعمل 
بهدف رسالة محددة هي توصيل فكر وإحساس معين للناس مهما تعددت أذواقهم 

ومهما اختلفت درجاتهم الثقافية.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

سلمان زيمان... تستحق أكثر



يـــجـــري االتــــحــــاد الــبــحــريــنــي 
األدوار  قـــرعـــة  الـــقـــدم،  لـــكـــرة 
الملك  جاللة  لكأس  التمهيدية 
المعظم، ومسابقة دوري ناصر 
ــمــمــتــاز، ومــســابــقــة  بـــن حــمــد ال
للموسم  الثانية  الدرجة  دوري 

المقبل  ــريــاضــي  ال
2022/2023 اليوم 
الموافق  )األربعاء( 
أغــــســــطــــس   10
الساعة  2022 عند 
وذلــك  صباًحا،   11
عبر تقنية االتصال 

المرئي عن بعد.
ــــحــــســــب نـــظـــام  وب
ــي  ــ ــت ــ ــة ال ــ ــرعــ ــ ــ ــق ــ ــ ال

ــــث عــــبــــر الـــمـــنـــظـــومـــة  ــب ــ ــت ســ
اإللكترونية، فإن جدول دوري 
ناصر بن حمد الممتاز وجدول 
سيتم  الثانية،  الــدرجــة  دوري 
12 في  الـــ  األنــديــة  توزيع  فيه 
مستويين،  على  مسابقة  كــل 
األول  المستوى  يضم  بحيث 
الممتاز  حمد  بن  ناصر  ــدوري  ل
األنــديــة أصــحــاب الــمــراكــز من 
األول وحتى السادس: الرفاع، 

الــمــنــامــة، الــخــالــديــة، الــمــحــرق، 
فيما  الشرقي،  والرفاع  الحالة 
األندية  الثاني  المستوى  يضم 
السابع  مــن  الــمــراكــز  أصــحــاب 
وحــتــى الــثــانــي عــشــر: األهــلــي، 
البديع، الحد، الشباب، البحرين 
ــرة، وذلــــك  ــ ــتـ ــ وسـ
بناًء على الترتيب 
للمسابقة  الـــعـــام 
ــم  ــ ــوسـ ــ ــمـ ــ فــــــــي الـ
الرياضي الماضي 
 ،2 0 2 1 / 2 0 2 2
دوري  وكـــــذلـــــك 
ــة الــثــانــيــة  ــدرجـ الـ
الـــــــــــذي ســـيـــضـــم 
فـــــــي مــــســــتــــواه 
ــكــيــة،  ــمــال ال الـــنـــجـــمـــة،  األول: 
االتفاق، االتحاد، مدينة عيسى 
ــيــن، فــيــمــا الـــثـــانـــي:  ــت ــســي ــب وال
الحصم،  أم  التضامن،  قــاللــي، 

بوري، اتحاد الريف وعالي.
المرئـــي  االجتمـــاع   وسيشـــهد 
نظـــام  علـــى  األنديـــة  إطـــالع 
المسابقات للموسم المقبل بعد 
مـــن مراســـم ســـحب  االنتهـــاء 

القرعة.

قرعة مرئية للمسابقات الكروية

واصلت ألعاب القوى حصادها في ثاني منافسات أم األلعاب بدورة ألعاب 
التضامــن اإلســالمي بعدما حقق أبطالنا وبطالتنــا ميدالية ذهبية وفضية 
ليرفعــوا حصــاد البحرين إلــى 6 ميداليات ملونة بينهــا ذهبيتان وفضيتان 

وبرونزيتان تحققت جميعها لرياضة ألعاب القوى.

العـــداءة أديدونغ حققـــت المركز األول 
والميداليـــة الذهبيـــة فـــي نهائي ســـباق 
100 متر عدو بعدما أنهت السباق بزمن 
11:03 ثانية فيما جاءت العداءة هاجر 

الخالدي بالمركز الرابع بـ 11:18 ثانية.
العـــداءة أمينـــات جمال كســـبت المركز 
الثانـــي والميداليـــة الفضيـــة فـــي نهائي 
ســـباق 400 متر حواجز للسيدات بزمن 

56:41 ثانية.
الثالـــث  اليـــوم  منافســـات  وتتواصـــل 
)األربعـــاء 10 أغســـطس( مـــن مســـابقة 
ألعاب القـــوى عندما يخـــوض العداءان 
بركة عبدو ويعقوب سالم يعقوب الدور 
فيمـــا  رجـــال،  متـــر   200 لســـباق  األول 
ســـتخوض العـــداءة أديديونـــع وزينـــب 
محمـــد الـــدور األول لســـباق 200 متـــر 

للسيدات.
يافـــي  وينفـــرد  مـــن  كلٌّ  تشـــارك  فيمـــا 
وتايجست ميكونين نهائي 3 آالف متر 

موانـــع للســـيدات، وســـيخوض العـــداء 
جـــون كيبيت نهائـــي 3 آالف منر موانع، 
فيمـــا ستشـــارك العـــداءة منـــى مبـــارك 
وزينـــب محمـــد فـــي نهائي ســـباق 400 
متر للســـيدات، فيما ســـيخوض موسى 
عيســـى وعباس علي نهائي ســـباق 400 
متـــر للرجـــال، وأخيرًا سيشـــارك كلٌّ من 
العداءين داويت أدماسو وألبيرت روب 

في نهائي سباق 10 آالف متر.

تتويج أبطال العاب القوى رسميًا

أجريت مراســـم تتويج أبطال وبطالت 
ألعـــاب القوى يوم الثالثاء 9 أغســـطس 
2022 بملعـــب كونيـــا األولمبـــي أللعـــاب 
القوى حيـــث تم تتويج أبطال وبطالت 
فريـــق البحريـــن فـــي اليـــوم األول وهم 
كلٌّ مـــن العـــداء بيرهانـــو بيـــالو الحائـــز 
علـــى ذهبية ســـباق 5 آالف متر للرجال 

ليعـــزف الســـالم الملكـــي ويرتفـــع علـــم 
المملكة عاليًا.

كمـــا تـــم تتويـــج العـــداءة بونتـــو ربيتو 
بفضيـــة ســـباق 10 آالف متر للســـيدات 
وتتويج زميلتها روث جيبيت ببرونزية 
الســـباق ذاته، واختارت اللجنة المنظمة 
األميـــن العام فـــارس الكوهجي لتتويج 

أبطال هذا السباق.
 فيمـــا توج الرامـــي عبدالرحمن محمود 

ببرونزية دفع الجلة.

منتخب الرماية ينهي استعداداته للمنافسة

للرجـــال  الرمايـــة  منتخـــب  أنهـــى 
اســـتعدادًا  تحضيراتـــه  والســـيدات 
لفئتـــي  الشـــوزن  منافســـات  لخـــوض 
)تراب( و)ســـكيت( على ميـــدان الرماية 
المـــدرب  بقيـــادة  الباكـــر  منـــذ الصبـــاح 

الروســـي فالديميـــر وبحضـــور اإلدارية 
سارة زمان.

عـــن  حســـن  ســـعيد  الالعـــب  وأعـــرب 
التـــي  المنافســـات  لخـــوض  جاهزيتـــه 
أغســـطس   10 األربعـــاء  ســـتنطلق 
وســـط معنويات عاليـــة وجاهزية تامة 
لخـــوض مســـابقة الرمايـــة، مشـــيرًا إلى 
أن المنافســـة ربمـــا تكـــون عربيـــة فـــي 
ظل قوة المنتخبات العربية المشـــاركة 
والتـــي اســـتعدت بقـــوة للـــدورة متمنيًا 
أن تتكلل المشـــاركة البحرينية بأفضل 

صورة.

فيصل كانو يشهد منافسات ألعاب القوى

شـــهد رئيس وفد مملكة البحرين بدورة 
ألعاب التضامن اإلســـالمي عضو مجلس 
د.  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  إدارة 
فيصل خالد كانو منافسات اليوم الثاني 
لمســـابقة ألعـــاب القـــوى وذلـــك بحضـــور 

األمين العام فارس الكوهجي.
وكان د. فيصـــل خالـــد كانـــو قـــد وصـــل 
إلى مدينـــة قونية التركيـــة لترؤس وفد 

مملكة البحرين في الدورة.

قونية )تركيا( - حسن علي | تصوير: علي الحلواجي، جابر عبداهلل

احتدام المنافسة في أولمبياد الشطرنج بالهند
رئيس االتحاد يشيد بالوفد والعبي المنتخب

نحـــو  ســـعيها  العالميـــة  الفـــرق  تواصـــل 
التتويـــج بمزيد مـــن الجهد فـــي الجوالت 
المتبقية من األولمبياد العالمي، وخصوصًا 
فرق الصدارة وهي أوزباكستان وأرميناي 
ومالدوفـــا  المتحـــدة  والواليـــات  والهنـــد 
وأذربيجـــان وهنغاريـــا وبولنـــاد وليتوانيا، 
حيـــث تشـــتد المنافســـة والجـــوالت فـــي 
عدهـــا التنازلـــي نحو إعـــالن البطل، وعلى 
فريـــق  يأتـــي  العربيـــة  الفـــرق  مســـتوى 
جمهوريـــة مصر العربية فـــي رأس القائمة 
يليه منتخب تونس ثم اإلمارات وسورية 
والمغـــرب والجزائر وليبيـــا واليمن ولبنان 
وعمـــان والبحريـــن، واليـــزال األمـــر مبكرًا 
للتكهـــن بالنتائـــج النهائية حيث إن تقارب 
المســـتويات للفـــرق العالميـــة والتي تضم 
أسماء العبين محترفين من الطراز األول، 
عالوة على تقارب النقاط بين المتنافســـن 
العشـــر األوائل قد ألقى بظالله على شـــدة 
المنافســـة وصعوبة الحســـم المبكـــر لفرق 

المقدمة.
البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  أشـــاد  وقـــد 
لأللعاب الذهينة الدكتور طارق الشـــيباني 
بأداء العبـــي والعبات الفريقيـــن الرجالي 
والنســـائي رفقة رئيس الوفد نائب رئيس 

االتحاد علي الســـليطي ومـــا بذلوه جميعًا 
مـــن منافســـة وجهـــد، وخصوصـــًا فريـــق 
الفتيـــات الـــذي جـــاء أداؤهن الفتـــًا وعلى 
غير المتوقع؛ كونهن يشاركن للمرة األولى 
فـــي هـــذا الحـــدث المهـــم، وهو أمـــر محل 

اهتمام من قبل االتحاد.
وعلـــى مســـتوى فريـــق فتيـــات البحريـــن، 
فقـــد تقابلـــت البحريـــن مـــع فلســـطين في 
الجولـــة التاســـعة وأســـفرت النتيجـــة عن 
 0.5 3.5 مقابـــل  فـــوز فلســـطين بنتيجـــة 
حيـــث خســـرت الالعبـــة مـــرام الموســـوي 
من الالعبة هبة عيســـى وخســـرت الالعبة 
نجـــالء أحمـــد مـــن الالعبة سوســـن إيمان 
وخســـرة الالعبـــة زينب العفو مـــن الالعبة 

رندة ســـدر وخسرت الالعبة حوراء شرف 
مـــن الالعبة تقـــوى حموري، وقد اتســـمت 
المباريات بالنّديـــة والتنافس نظرًا لتفوق 

الفريق الفلسطيني فنيًا بشكل عام
أســـفرت  الرجـــال  فـــرق  وفـــي منافســـات 
الجولـــة  فـــي  البحريـــن  فريـــق  مقابـــالت 
التاســـعة عن فوز لبنان بنتيجة 3.5 مقابل 
0.5 نقطـــة وأســـفرت النتائج عن خســـارة 
الالعب ماهـــر عياد من الالعـــب جورجيو 
كالوســـت وخســـارة الالعب حســـين عياد 
وتعـــادل  الجاويـــش  عمـــرو  الالعـــب  مـــن 
الالعـــب  مـــع  بورشـــيد  إبراهيـــم  الالعـــب 
أنطون قســـيس وخســـارة الالعب مصعب 
شاكر من الالعب أكرم خضر، وفي الجولة 

العاشـــرة أســـفرت مبـــاراة فريـــق البحرين 
مع الباهامـــا عن فوز البحرين بنتيجة 3.5 
مقابـــل 0.5 وهـــي نتيجة مهمـــة يحتاجها 
العبـــو البحرين لتحســـين المركـــز النهائي 
فـــي الترتيـــب العـــام فـــي الجولـــة القادمة 
والتـــي تتطلـــب جهـــدًا مضاعفـــًا للخـــروج 
بأفضـــل نتيجـــة ممكنـــة، وكانـــت تفاصيل 
المباريـــات مع البهاما فـــوز كل من الالعب 
ماهـــر عياد على الالعب سيســـيل مونكور 
وفـــوز الالعب حســـين عياد علـــى الالعب 
كينـــدرك نوويلـــز وفـــوز الالعـــب إبراهيـــم 
البورشـــيد على الالعـــب كينفيل لوكهارت 
علـــى  شـــاكر  مصعـــب  الالعـــب  وتعـــادل 

الالعب نوح البوري.

اللجنة اإلعالمية

طارق الشيباني

جًا بـ”الذهبية”  بيرهانو متوَّ
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أديديونغ كسبت سباق 100 متر للسيدات بجدارة

“ذهبية” و“فضية” جديدتان أللعاب القوى بدورة التضامن اإلسالمي

خســـر منتخبنا الوطني للكـــرة الطائرة أمام 
نظيـــره منتخـــب الصين بـ 3 أشـــواط مقابل 
واحـــد، في المباراة التـــي جمعت الطرفين، 
الثالثـــاء، فـــي تايلند، ضمن الجولـــة الثالثة 
لدور المجموعات لكأس آســـيا التي تســـتمر 

حتى 14 أغسطس الجاري.
وحقـــق منتخبنـــا بقيادة المـــدرب البرازيلي 

راميريـــز بدايـــة إيجابية فـــي المبـــاراة بعد 
الـــذي  الشـــوط األول  فـــي  منافســـة قويـــة 
لكـــن   ،)29-27( بنتيجـــة  لصالحـــه  حســـمه 
األحمر فقد األشـــواط الثالثة التالية لصالح 
الصينيين بواقـــع: )19-25(، )19-25( و)-25

.)22
وكان المنتخب فاز في الجولة األولى على 

الصين تايبيه )3-0(.
وتضـــم قائمة العبي المنتخب في البطولة: 
محمود حسن، محمود العافية، ناصر عنان، 
محمد يعقوب، محمود عبدالواحد، يوسف 
خالـــد، علـــي إبراهيـــم، محمد عنـــان، عباس 
الخباز، محمد جاســـم، محمد عمر، حســـين 

الجشي، حسين عبدهللا وأيمن هرونة.

أحمــــر الطائــــرة يخســـــر أمام الصيـــــــن
أحمد مهدي

فريقا البحرين للسيدات والرجال

أحمد مهدي

جًا بـ”برونزية دفع الجلة”  عبدالرحمن محمود متوَّ

منتخب الرماية للرجال والسيدات تتوسطهن اإلدارية سارة زمان تويج “فضية” سباق 10 آالف متر للسيدات فرحة التتويج

حصيلة البحرين 
ترتفع إلى 6 

ميداليات



local@albiladpress.com11
األربعاء 10 أغسطس 2022 - 12 محرم 1444 - العدد 5048

ندعم 250 أسرة 
يوميًا عبر تقديم 

وجبتي طعام

توزيع أكثر من مليون 
و850 ألف وجبة 

وحفظها من الهدر

150 ألف مستفيد 
من الجمعية منذ 

التأسيس

حسن عبدالرسول | تصوير: رسول الحجيري

أفاد أعضاء مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة بأن القيمة المالية لهدر الطعام سنويًا 100 مليون دينار بسبب رمي 400 طن من المأكوالت في القمامة، فيما 
تكون نسبة هدر األطعمة خالل مواسم عاشوراء من كل عام تعادل كمية هدر شهر رمضان الذي ترتفع فيه نسبة هدر الطعام يوميًا 600 طن. 

وفــي لقــاء “البــالد” مــع مجلــس إدارة جمعية حفظ النعمة أكد األعضاء بأن طموحهم توفير مقر ملك للجمعية وبناء أكبر مطبخ خيري في البحرين وإنشــاء 
مصنع لألسمدة العضوية من خالل إعادة تدوير الطعام لتحويله إلى سماد. 

وفيما يلي نص الحوار مع كل من نائب رئيس مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة، عضو مجلس اإلدارة األمين المالي ليلى 
جناحي، والرئيس التنفيذي أحمد الكويتي.  

ما الدور الذي تقوم به الجمعية لحفظ  «
الطعام من الهدر والرمي في حاويات 

القمامة؟

تــقــوم الــجــمــعــيــة بــحــفــظ وتـــدويـــر فــائــض الــطــعــام 
الصالح لألكل وتوصيلة لمساعدة األسر المستفيدة 
خالل  مــن  اجتماعية  خيرية  بيئية  أهـــداف  وفــق 
الجمعية  وتعمل  الجمعية،  سيارات  عبر  االستالم 
فيما  أمــا  السنة،  أيــام  طــوال  اليوم  في  ساعة   24
يتعلق بالجانب البيئي تسعى الجمعية إلشاعة نشر 
ورميها  الهدر  من  األطعمة  على  المحافظة  ثقافة 
الحد  العمل على  الــقــمــامــة، وذلـــك مــن خــالل  فــي 

وتقليل رمي المأكوالت.

هل لديكم حمالت للتوعية والحد من  «
اإلسراف في هدر األطعمة خالل أيام 
المناسبات واألعياد على سبيل المثال 

خالل أيام شهر رمضان أو في أيام 
عاشوراء؟

الــجــمــعــيــة تــعــمــل عــلــى مــــدار الـــعـــام يــومــيــًا وفــي 
للحد  الــتــوعــيــة  مــن  التكثيف  يــتــم  رمــضــان  شــهــر 
ــــك عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل  ــدر الــطــعــام وذل مــن هـ
من  بالتوعية  الناس  حث  إلى  إضافة  االجتماعي 
المدارس  مع  والتعاون  اإلعــالم  مؤسسات  خــالل 
مع  بالتعاون  المجتمعية  والــشــراكــة  والــجــامــعــات 
المؤسسات والجمعيات األهلية إلقامة المحاضرات 
للتوعية بهدف الحد من هدر األطعمة في مختلف 

أنواع المناسبات، ومنها أعياد الميالد واألعراس.

هل لديكم تعاون مع بعض المطاعم  «
والمطابخ أو الفنادق ألجل حفظ 

النعمة، وما آلية التعاون في هذا 
الجانب؟

لدينا اتفاقيات مع عشرات الفنادق من فئة الخمس 
البوفيهات  ومــطــابــخ  المطاعم  مــن  وعـــدد  نــجــوم 
وتسليمه  الصالح  الطعام  الستالم  الوالئم  وإعــداد 
لألسر المسجلة لدى الجمعية، ومنذ التأسيس في 

2014 رسالة الجمعية هي الحد والقضاء  عام 
الجمعية  وسعت  الطعام،  هدر  على 

في  المتبادلة  الثقة  خــالل  من 
ــكــثــيــر مــن  الـــتـــعـــاقـــد مــــع ال

ــات األغـــذيـــة الــتــي  ــركـ شـ
قبل  جــافــة  مـــواد  لديها 

االنتهاء بفترات، ويتم 
في  وتعبئتها  أخذها 
ــالل وتـــوزيـــعـــهـــا  ــ ســ
المستفيدين،  على 
أمــــــــــــا الــــــــمــــــــواد 
طبخها،  الممكن 
بجمعها  فقمنا 
ــمــطــبــخ  فــــي ال
الــــــــخــــــــيــــــــري 

ســــابــــقــــًا، 
وتـــــــم 

الجمعية  وتسعى  وتوزيعا،  بيضة  ألــف   60 طهي 
من  البحرين  في  خيري  مطبخ  أكبر  لديها  ليكون 
خالل التعاون مع أصحاب األيادي البيضاء لتنفيذ 
المشروع على أرض الواقع في المستقبل القريب.

بخصوص مشروع أكبر مطبخ خيري  «
في البحرين هل لديكم تصورات ورؤية 

لتحقيق المشروع على أرض الواقع؟

ملك  مــقــر  لــبــنــاء  يسعى  الجمعية  إدارة  مجلس 
خالل  مــن  المشروع  تحقيق  يتم  حتى  للجمعية 
التعاون مع الشركات لتقديم الدعم لتنفيذ مشروع 
المطبخ الخيري وبناء مكاتب ومقر دائم للجمعية، 
التي تعود  وتنفيذ المشاريع االستثمارية مستقبالً 
بالنفع والمردود المالي لتحقيق االستدامة بالعمل 

وتحقيق األهداف والرؤى الموجودة للجمعية.

ما تفاصيل مشروع إقامة مصنع  «
لألسمدة بعد إعادة تدوير الطعام 

المهدر؟

المهدر  الطعام  تــدويــر  مــشــروع  إطــالع  على  عملنا 
ــذاء صــالــح لــألســمــاك  ــى أســـمـــدة أو غــ لــتــحــويــلــه إلـ
مشروع  إلقامة  الجمعية  طموح  وهو  والحيوانات، 
ــــرأس مـــال كــبــيــر بماليين  ــــذي يــحــتــاج ل الــمــصــنــع ال
بالقدر  الــحــلــول  تــقــدم  حــالــيــًا  والجمعية  الــدنــانــيــر، 
الطبيعية،  األســـمـــدة  ــتــاج  إلن لــلــتــدويــر  الــمــســتــطــاع 
إلعادة  مشروع  اآلن  حتى  البحرين  في  يوجد  وال 
فــائــض الــطــعــام الــمــهــدر لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة من 
هدر  بسبب  الدفيئة  والــغــازات  الحراري  االحتباس 
النفايات، وفي حال  المأكوالت في حاويات  ورمي 
سيكون  األسمدة  مصنع  مشروع  تنفيذ  تحقيق  تم 
أول مشروع من نوعه إلنتاج األسمدة الطبيعية في 

المملكة وذلك لتحقيق إحدى أهداف رؤية 2030.

ماذا تفعلون باألطعمة التي يتم  «
تسليمها لكم؟ وما آلية التوزيع على 

المحتاجين من األسر البحرينية والمقيمة 
والعمالة الوافدة؟ وهل للمواشي 

والحيوانات حصة من األطعمة 
المستلمة؟

الجمعية  تأسيس  منذ 
ــر مــن  ــثـ ــع أكـ ــ ــوزي ــ ــم ت ــ ت
ألـــف  و850  مـــلـــيـــون 
ــة وحــفــظــهــا  ــ ــب وجــ
مــن الــهــدر، ولــدى 
مطبخ  الجمعية 
افــتــراضــي في 
ت  لتطبيقا ا

الرقمية للتبرع بالوجبات والسالل الغذائية، كبنك 
من  المستفيدة  المتعففة  األســر  لمساعدة  للطعام 
برنامج الدم لألمن الغذائي، حيث الهدف الرئيسي 
يصب  بما  الطعام  هــدر  من  الحد  الطعام  بنك  من 
في أهداف التنمية المستدامة للقضاء على الجوع 
إعـــادة االســتــهــالك والــتــدويــر، والجمعية  وأنــمــاط 
تعمل لجمع فائض الطعام الصالح لألكل لتوصيله 
المواد  توفير  تأمين  بهدف  المستفيدة؛  األسر  إلى 
الغذائية والتخفيف من األعباء المالية، وخالل فترة 
جائحة كورونا زاد العمل وتم توزيع أكبر نسبة من 
فائض األطعمة 820 ألف وجبة تم توصيلها لألسر 
تبرعت  كما  الوافدة،  والعمالة  والمقيمة  البحرينية 

شركات األغذية بالمواد الجافة قبل االنتهاء.

هل لديكم تواصل مع أعضاء مجلس  «
النواب لمناقشة تشريعات مستقبلية 

للحد من هدر الطعام؟

النواب  مجلس  أعضاء  من  لعدد  الجمعية  قدمت 
يضاف  كبند  النعمة،  حفظ  قانون  مشروع  مقترح 
في المرسوم بقانون النظافة ليصب بشكل مباشر 
في ما يتعلق بحفظ النعمة والمواد الغذائية؛ حتى 
يكون هناك وعي وشراكة مجتمعية للحد من هدر 

األطعمة في المنازل والفنادق والشركات.

كم عدد المستفيدين من خدمات  «
الجمعية؟ 

150 ألف مستفيد منذ التأسيس وفي كل عام يتم 
دعم 500 أسرة وحاليًا يتم دعم 250 أسرة يوميًا 
لوجود  إضــافــة  طــعــام،  تقديم وجبتين  مــن خــالل 
1800 عائلة يتم دعمهم من خالل السالل والمواد 
الغذائية إضافة لدعم 5000 عامل وافد بالوجبات 

المحفوظة من الهدر.

نحن اآلن في أيام عشوراء هل هناك  «
تعاون مع المؤسسات الدينية مثل 

المآتم والحسينيات والمضائف لحفظ 
النعمة من الهدر؟

الجمعية ترحب بالتواصل مع الجميع، ولكن هناك 

المآتم  إدارات  قبل  مــن  المسبق  للتنسيق  حاجة 
وتوزيعه  الطعام  من  الفائض  ألخــذ  والحسينيات 

على األسر المستهدفة.  

هل لديكم أية معلومات عن حجم  «
كميات األطعمة المهدرة خالل مواسم 

عاشوراء؟

مواسم  في  المهدرة  والمأكوالت  األطعمة  كميات 
عاشوراء تعادل حجم الهدر خالل شهر رمضان. 

تقريبًا كم طن من األطعمة يتم هدرها في 
البحرين سنويًا؟ 

للبيئة  األعلى  المجلس  بحسب دراسة صادرة عن 
الــمــواد  400 طــن مــن  2014، يــتــم هـــدر  فــي عـــام 
الرقم  يرتفع  رمضان  يوميًا، وخالل شهر  الغذائية 
المتحدة  األمـــم  يــومــيــًا، وصــنــفــت  600 طــن  إلـــى 
والرابعة  الطعام  هــدر  في  عربيًا  ــى  األول البحرين 
التصنيف  هــذا  على  نتحفظ  نحن  ولــكــن  عالميًا، 
ونتوقع أنه غير دقيق مقارنة ببعض الدول العربية 
جعل  األمــمــي  التصنيف  ولــكــن  ــهــدر،  ال حجم  فــي 
الناس والمؤسسات تنتبه إلى حجم الهدر اليومي 
وتـــم خــلــق عـــدة بــرامــج لــلــتــعــاون الــمــشــتــرك للحد 

والقضاء على مظاهر اإلسراف في هدر النعمة.  

ماذا يحتاج المجتمع البحريني ألجل  «
الحفاظ على النعمة من الهدر في ظل 

ارتفاع أسعار سلع الغذاء؟ 

التوعية المستمرة من خالل استهداف رفع الوعي 
والجامعات  الــمــدارس  خــالل  من  المقبلة  لألجيال 
المناطق  فــي  األنشطة  وإقــامــة  األطــفــال  وريـــاض 
للحد اإلسراف وتعديل سلوك المستهلكين، إضافة 
الــمــعــروضــة في  األطــعــمــة  أصــنــاف  لتقليل حــجــم 
والفنادق، وفي حال وتحققت  البوفيهات  مطاعم 
غاية الجمعية في القضاء على هدر النعمة سيتم 
ــغــايــة تحقق في  وال ــهــدف  ال الــجــمــعــيــة؛ ألن  غــلــق 
الــتــعــاون مع  تــم  المجتمع، وفــي اآلونـــة األخــيــرة 
توفير  وتــم  ورسمية  أهلية  وجهات  شركات  عــدة 
من مصدر” الستدامة  “الفرز  حملة  في  برميل   20
ــوزارة الــبــلــديــات فــي شــرق الــحــد إلعـــادة تدوير  ــ ل
خالل  تدشينها  سيتم  التي  المنازل  طعام  فائض 
 3 توفيرها  تم  التي  والبراميل  المقبلة،  األسابيع 
أنواع منها للمواد الجافة، المواد الورقية الخضراء، 
الفاكهة حتى  الخضراء مثل قشرة  للمواد  وأخرى 
طبيعي؛  سماد  إلــى  لتحويلها  يــدويــًا  خلطها  يتم 

لتغذية التربة والنباتات.

ما اإلحصاءات الحديثة  «
التي رصدتها 

الجمعية 
خالل 

النصف 
األول 

من 
العام 

الجاري؟ 

 25 فائض  تكون في متوسط حفظ  اإلحــصــاءات 
ألف وجبة شهريًا، أي ما ال يقل عن 150 ألف وجبة 
600 جــرام،  نحو  كــل وجبة  أشــهــر، وحجم   6 فــي 
وفي كل شهر نتمكن من حفظ 116 ألف كيلوجرام 
يعتبر  والرقم  لألكل،  الصالة  المهدرة  األطعمة  من 

في انخفاض مقارنة بالسنوات الماضية. 

هدر الطعام يعني هدر كميات عالية  «
من المخلفات مثل مواد البالستيك 

وغيرها من المؤثرات على البيئة ؟ ما 
هو دوركم في مجال التوعية البيئية؟

الطعام  هــدر  الن  الــهــدر،  تقليل  على  دائــمــًا  نحث 
ــاس الــبــالســتــيــكــيــة الــمــوجــهــة  ــيـ ووضـــعـــه فـــي األكـ
النبعاث  تــؤدي  تدفن  التي  والمخلفات  للنفايات 

الغازات الدفيئة.
المجتمع  مؤسسات  مع  تعاون  لديكم  هل    
المدني في المدن والقرى حول التوعية من 
والمحاضرات  التدريبية  الــورش  إقامة  خالل 

لحفظ النعمة؟
ــات إســتــراتــيــجــيــة مــع عــدة  ــراكـ لــديــنــا تــعــاون وشـ
مؤسسات وجمعيات خيرية ومراكز تمكين الشباب 
إضافة  التوعية،  حمالت  في  المشاركة  خالل  من 
كالجامعات  التعليمية  الــمــؤســســات  نــع  لــلــتــعــاون 
ــمــراكــز الــعــلــمــيــة، وســيــتــم اإلعـــالن  ــدارس وال ــمـ والـ
من  وسنكون  قــريــبــًا،  نظيف”  “صحني  حملة  عــن 
المشاركين في الحملة لتقديم برامج توعية حول 

الحفاظ على النعمة.

أطلقت الجمعية مشروع تدوير فائض  «
الطعام إلى سماد عضوي صالح 

للزراعة، ما األهداف من ذلك؟

من  نسعى  توعوية  بيئية  المشروع  هــذا  أهـــداف 
خاللها الوصول لكل بيت بحريني لحث الناس على 
معرفة طرق حفظ الطعام وإعادة التدوير، وقامت 
المهدر  المنزلي  للطعام  براميل  بتوفير  الجمعية 
ألجل تحويله إلى سماد طبيعي، وذلك سينعكس 
البيئة  على  الحفاظ  في  إيجابي  بشكل  مستقبالً 
النفايات، وتم توزيع  المهدر في مكب  الطعام  من 
اإلنــتــاج  عملية  ونــتــابــع  لــتــرا   160 بحجم  بــرامــيــل 
لتصنيع السماد المنزلي، والغاية في المستقبل من 
األسمدة  بيع  سماد  إلــى  وتحويله  الطعام  تــدويــر 
المالي  ــمــردود  وال النباتات  لتغذية  الــمــزارع  على 
األسر  دعــم  في  الجمعية  أهــداف  لصالح  سيكون 

المنتجة المسجلة بالجمعية.

ما المشاريع المستقبلية التي تسعى  «
لها الجمعية خالل الفترات المقبلة؟

ــم لــتــحــقــيــق فــكــرة بــنــاء  ــدائـ الــســعــي الـ
البحرين  فــي  خــيــري  مطبخ  أكــبــر 
وإنشاء مصنع إنتاج األسمدة 
إعادة  خالل  من  العضوية، 
تــــدويــــر الـــطـــعـــام تــوفــيــر 
ــوالت لـــألســـمـــاك  ــ ــ ــأكـ ــ ــ مـ

والحيوانات.

أحمد الكويتي، ليلى جناحي، الزميل حسن عبدالرسول والشيخ زياد بن فيصل آل خليفة

بناء مصنع لألسمدة العضوية وأكبر مطبخ خيري مستقباًل

ــاث الــــــغــــــازات الـــدفـــيـــئـــة ــ ــع ــ ــب ــ ــام يــــــــؤدي الن ــ ــع ــ ــط ــ ــات ال ــفـ ــلـ ــخـ دفــــــن مـ

100 مليون دينار قيمة هدر الطعام سنوياً... أعضاء “حفظ النعمة” لـ“^”:

أحمد الكويتيالشيخ زياد بن فيصل ليلى جناحي
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فيلم الحدائق المعلقة

أسامة الماجد

صورة جميلة جمعت 
نجمات مسلسل ”فريندس“ 

الكوميدي األول جينيفر 
أنيستون وكورتيني كوكس 

مع ليزا كودرو، حيث 
احتفلت جينيفر وكورتيني 

بعيد ميالد ليزا الـ 59، 
متمنين لها السعادة وأن 

تبقى صداقتهن إلى األبد.

tariq_albahhar

يتواجد حاليًا الفنان الكوميدي وصاحب 
فـــي  الرميثـــي  خليـــل  المتميـــزة  الطلـــة 
ســـلطنة عمان الشـــقيقة، وذلك للمشاركة 
فـــي مســـابقة خريـــف صاللـــة مـــع نخبـــة 
مـــن نجـــوم اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
الحوســـني،  فاطمـــة  منهـــم  الشـــقيقة، 
وســـعيد ســـالم وآخرون، وقـــد تم إطالق 
اســـم “طفاش” على الفريق وذلك تخليدًا 

الغريـــر  المحبـــوب علـــى  النجـــم  لذكـــرى 
رحمه هللا بحســـب الرميثي. حيث نشـــر 

الفنان الرميثي في حســـابه عبر “ستوري 
إنســـتغرام” صـــورًا مختلفـــة معلقـــًا: “إلى 

سلطنة عمان الحبيبة مع نجوم اإلمارات 
للمشاركة في مسابقة خريف صاللة”.

  يقيم مركز المحرق الشـــبابي النموذجي 
لإلنتـــاج،  البحريـــن  عيـــن  مؤسســـة  مـــع 
فـــي الفتـــرة مـــن 9 و10 و11 أغســـطس 
التمثيـــل  “أساســـيات  برنامـــج  الجـــاري 
وفـــن الخطابـــة” يقدمـــه الفنـــان جمعـــان 
الرويعـــي مـــن الســـاعة الســـابعة ولغايـــة 
الثامنة والنصف مســـاًء. يتيـــح البرنامج 

للمشـــاركين الفرصة للتدريب المســـرحي 
مـــع الفنـــان جمعـــان الرويعـــي مـــن خالل 
التمارين التي يغلب عليها الطابع العملي 
علـــى أساســـيات التمثيل وفـــن الخطابة 
وكيفية تحكم الممثل بنفســـه وانفعاالته 
وردات فعله، كما سيتم تدريب الممثلين 
مـــن خـــالل تماريـــن وتقنيـــات أساســـية 
التمثيليـــة.  مـــن تطويـــر أدواتـــه  تمكنـــه 
والبرنامـــج مناســـب للســـن مـــن 12 إلـــى 
20 عامـــًا. كمـــا ســـتقام ورشـــة أخرى في 

الفترة من 13و15 و17 أغسطس بعنوان 
مـــن  قصيـــر”  تجـــاري  إعـــالن  “صناعـــة 
الساعة الســـابعة ولغاية الثامنة والنصف 
مســـاء، وتتيح هذه الورشـــة والمناســـبة 
لألعمـــار مـــن 12 إلـــى 20 عامـــًا الفرصـــة 
للتدريـــب مع المختص أســـامة البلوشـــي 
فـــي دورة تمكنهـــم مـــن صقـــل مهـــارات 
التصويـــر لديهـــم واســـتغاللها فـــي عمـــل 
أفـــالم تجارية قصيـــرة من خالل الورش 

النظرية والعملية.

تصدرت بلقيس فتحي  «
التريند بمجرد إعالنها 

عن أغنيتها الجديدة دون 
اإلشارة إلى تفاصيل العمل 

وذلك من خالل فيديو 
نشرته عبر حسابها على 

اإلنستغرام ترقص فيه 
داخل األستديو بمشاركة 

الملحن محمد يحيى 
والمنتج حمدي بدر. حيث 

علقت قائلة: “يا جدعان 
اللي جاي مع المبدعين 

محمد يحيى وحمدي بدر”. 
وكشف المنتج حمدي بدر 

في تصريحات صحافية عن 
تفاصيل األغنية الجديدة 

لبلقيس مؤكداً أنها 
باللهجة المصرية وتحمل 

عنوان “المزاجنجي” كلمات 
مالك عادل، ولحن محمد يحيى، وإنتاج “كرافت ميديا” ومن المقرر 

إطالقها على مختلف منصات الموسيقى في منتصف أغسطس 
الجاري. ويتضح من المقطع الموسيقي الذي سّربته النجمة الشابة أن 

أغنية “المزاجنجي” من اللون المقسوم والمالئم ألجواء الصيف. على 
جانب آخر، أحيت بلقيس فتحي أخيراً حفاًل ضخمًا خالل مشاركتها في 

حفالت “موسم الجيمرز” بالمملكة العربية السعودية، في الرياض، 
واعتبر حفلها الحفل األضخم من بين الحفالت في المملكة. أما عن 

آخر أعمالها كانت أغنية “أهل العشق” وهو عمل مشترك مع الفنان 
العراقي كاظم الساهر ويعتبر هذا التعاون األول الذي جمع بينهما، 

وقد تم تنفيذ األغنية واالنتهاء منها منذ 5 سنوات إال أنها تأخرت بسبب 
انتشار فيروس كورونا، حتى تم طرحها في األسواق أخيراً. 

بلقيس تطلق “المزاجنجي” باللهجة المصرية

سعيد سالم علي الغرير )رحمه الله(  فاطمة الحوسني خليل الرميثي

إطالق اسم “طفاش” على فريق نجوم مسابقة خريف صاللة

ورش عن التمثيل وصناعة اإلعالن بالمحرق الشبابي

تعرف على األفالم العربية المشاركة في 
مهرجان البندقية السينمائي الدولي

ــيـــة  ــنـــدقـ ــبـ ــان الـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ يـــشـــهـــد مـ
الـ  دورتــه  في  الدولي  السينمائي 
مجموعة  مشاركة  العام  هــذا   79
ضمن  العربية  األفــالم  من  مثيرة 

أفالم أخرى من أنحاء العالم.
هذا  فعاليات  تقام  أن  المقرر  من 
الــحــدث الــســنــوي فــي الــفــتــرة من 
سبتمبر   10 ــــى  إل أغــســطــس   31
2022 بمشاركة العديد من األفالم 
فئاته.  مختلف  فــي  المنطقة  مــن 
المخرج  “آفــاق”، يشارك  ففي فئة 
ــري الــمــولــد رشــيــد حامي  ــجــزائ ال
أجل  “مــن  الثاني  الــروائــي  بفيلمه 
تــم تصوير جانب  وقــد  وطــنــي”. 
من  وهــو  المغرب،  في  الفيلم  من 
بــطــولــة كــريــم لــكــلــو. كــمــا ُيــعــَرض 

ضمن فئة “آفاق” أيًضا فيلم “نزوح”، وهو ثاني فيلم روائي للمخرجة السورية 
الحائزة على الجوائز سؤدد كعدان، من بطولة الممثلة السورية المصرية 

كندة علوش.
ويشير اسم الفيلم إلى نزوح النفوس والناس، ويدور على 

خلفية الشقاقات الدائرة في دمشق.
المعلقة”، وهو  “الحدائق  فيلم  نفسها  الفئة  في  ويشارك 

الدراجي.  ياسين  أحمد  العراقي  للمخرج  فيلم  أول 
وكان هذا الفيلم ذو اإلنتاج العراقي الفلسطيني 

على  بالفعل  حصل  قــد  المشترك  البريطاني 
بعد  مــا  لــخــدمــات  ــورو  يـ  5000 بقيمة  جــائــزة 
اإلنــتــاج مــن “فــايــنــال كـــات”، وهــي مــبــادرة من 
مهرجان العام الماضي تهدف إلى دعم األفالم 

من إفريقيا والشرق األوسط.
كذلك اختار المهرجان فيلم “الضوضاء البيضاء” 
لدون  بومباخ والمأخوذ عن رواية  للمخرج نوح 
ليكون   1985 عـــام  نفسه  ــم  االسـ تحمل  ديليلو 

من  الــعــديــد  يليه  لــلــمــهــرجــان،  االفــتــتــاحــي  الفيلم 
األفالم الشرق أوسطية األخرى. وعن هذا االختيار، 

علق مدير المهرجان ألبرتو باربيرا قائالً: “إنه لشرف 
عظيم أن أفتتح مهرجان البندقية السينمائي الـ 79 

بومباخ  “أبدع  ، وأضاف:  البيضاء”  “الضوضاء  بفيلم 
عدة  على  يلعب  ورائــًعــا  وطــمــوًحــا  أصــيــالً  فنًيا  عمالً 

فكانت  والساخر،  والكوميدي،  الــدرامــي،  هي:  محاور 
النتيجة فيلًما يستكشف هواجسنا وشكوكنا ومخاوفنا 

كما تم تصويرها في ثمانينات القرن العشرين، مع إشارات 
واضحة للواقع المعاصر” بحسب مجلة فوغ.

هاوس إنترناشيونال“،  “ماجيكا  شركة  أعلنت 
مسابقة  تقديم  لــإلنــتــاج  بــرودكــشــن“  و”ماجيكا 
مع  إلنتاجه  ”رعب“ خاص  لعمل  لكتابة سيناريو 
والذين  نيويورك  مدينة  في  أمريكيين  منتجين 
أنــحــاء  مــن جميع  رعـــب  نــصــوص  عــن  يبحثون 
جنبا  البحرينيين  للمبدعين  فرصة  وهذه  العالم، 
األوســط  الــشــرق  منطقة  فــي  الكتابة  جنب  إلــى 
سيناريو  لديكم  كــان  فــإذا  عالمي،  فيلم  لتقديم 
للمراجعة  بــاإليــمــيــل  فــأرســلــه  ــقــواعــد،  ال يــطــابــق 

والمعاينة بحسب القواعد التالية:
* يجب أن يمتلك مقدم الطلب حقوق الفكرة.

* يجب أن يكون مقدم الطلب هو كاتب سيناريو المشروع.
* إذا كانت الفكرة مقتبسة من أي رواية أو كتاب، فعلى مقدم السيناريو إرسال الحقوق 
PDF أوال للمراجعة  5 صفحات فقط للسيناريو بصيغة  لتحويله إلى فيلم.  * إرسال 
“ملخصات، خط  إلى  باإلضافة  بأكمله  النص  إرسال  يتم  الموافقة  تمت  وإذا  األولية، 
منطقي، والمعالجة”.  * إذا كان السيناريو يدور حول إحدى قصص الرعب / القصص 

الخيالية في بلدك، فعليك أن تذكر ذلك.
* يجب أال يتم نسخ السيناريو من عمل أو فكرة أي كاتب آخر.

 .magica.distributions@gmail.com :إرسال السيناريوهات عبر البريد اإللكتروني 
* الكتابة عن موضوع البريد اإللكتروني: سيناريو الرعب باالضافة إلى عنوان الكاتب. 

* يرجى احترام ردود الفعل، وعدم مراسلة الشركة للنتائج.  
* في حال وجود نسخ ال تتطابق مع القواعد، فلن يقرأه الفريق.

* آخر موعد الستقبال السيناريوهات: 20 أغسطس الجاري 2022.

كشـــف المخـــرج ومديـــر التصوير أحمد المرســـي عدة أســـرار عـــن التصوير الســـينمائي 
وكواليس فيلم كيرة والجن، وأجرى المرسي عدة اختبارات تصوير قبل بدء التصوير الفعلي 
لفيلـــم كيـــرة والجـــن؛ لتحديد نـــوع الكاميرا والعدســـات واإلضـــاءة المســـتخدمة، وبعدها انتقل 

للتلوين قبل استقراره على 4 5- أشكال للصورة ومختارة لمشاهد النهار والليل والفالش باك.
 Follow The أبرز المرسي حركة الشمس وأهميتها خالل تصوير وإخراج حملة تنشيط السياحة
Sun والتـــي اعتمـــدت على المقارنة بين الطقس البارد ألوروبا في الشـــتاء وطقس مصر الدافئ 
خالل نفس الفصل، حيث حرص على جعل الصورة مشمســـة تظهر فيها الشـــمس مع اســـتعراض 

كافة األماكن السياحية الساحرة واستخدم درجات األصفر الدافئ لتعكس حالة الدفء.

فرصة للبحرينيين المشاركة في مسابقة سيناريو فيلم ”رعب“!

أسرار يكشفها المخرج ومدير التصوير أحمد المرسي عن كيرة والجن

محرر مسافات 

طارق البحار



استقبل وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ محمد بن دينه،، 
رئيس النقابة العامة للمرافق العامة بجمهورية مصر العربية الشقيقة هشام 
فؤاد، بحضور رئيس المجلس التنفيذي لالتحاد الحر لنقابات عمال البحرين 
يعقــوب يوســف محمــد، وعــدد من أعضــاء االتحاد وأعضــاء النقابــة العامة 
للمرافــق، وذلــك لبحث ســبل تعزيز التعاون المشــترك بين البلدين الشــقيقين 

في الحفاظ على البيئة والمناخ.

وأكـــد وزيـــر النفـــط والبيئـــة المبعوث 
خـــال  المنـــاخ  لشـــؤون  الخـــاص 
اللقـــاء على عمـــق العاقـــات األخوية 
البلديـــن  تجمـــع  التـــي  التاريخيـــة 
الشـــقيقين فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
النفطيـــة  القطاعـــات  فـــي  الســـيما 
والبيئية وأهميـــة مواصلة تعزيز هذا 
التعـــاون من خال تبـــادل المعلومات 
بـــه  تتمتـــع  بمـــا  مشـــيًدا  والخبـــرات، 
جمهوريـــة مصر العربية الشـــقيقة من 
كفـــاءات ومهارات مشـــهود لهـــا عربًيا 
هشـــام  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن  ودولًيـــا. 
فـــؤاد عـــن بالـــغ شـــكره لوزيـــر النفـــط 

لشـــؤون  الخـــاص  المبعـــوث  والبيئـــة 
المناخ على حســـن االستقبال، مشيًدا 
بالجهـــود التـــي يقـــوم بهـــا في ســـبيل 
زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين 
الشـــقيقين خصوصـــا فـــي المجـــاالت 

النفطية والبيئية.

business@albiladpress.com13

مواصلة تعزيز التعاون النفطي 
والبيئي مع مصر

“البحرين للتكنولوجيا” تواكب التطورات وبرامجها تلبي احتياجات السوق
نظمـــت جامعـــة البحريـــن للتكنولوجيا 
دراســـات  كليـــة  خـــال  مـــن   )UTB(
المجموعـــة  مـــع  بالتعـــاون  الحاســـوب 
العالميـــة للـــذكاء االصطناعـــي مؤتمًرا 
“العالـــم  تكنولوجيـــا  حـــول  تقنًيـــا 
وذلـــك   ،metaverse االفتراضـــي” 
تماشـــًيا مـــع طـــرح الجامعـــة برنامجها 
فـــي  العلـــوم  بكالوريـــوس  الجديـــد 
 3 فـــي  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
تخصصـــات: تحليل البيانـــات والذكاء 
واألمـــن  الشـــبكات  االصطناعـــي، 

السيبراني وتطوير التطبيقات. 
وحضر المؤتمر عدد كبير من المهتمين 
بهذا المجال من داخل وخارج المملكة 
مـــن المهتميـــن بالتطورات المتســـارعة 
في هـــذا المجال من ممثلين لشـــركات 
ربحيـــة  غيـــر  ومنظمـــات  محليـــة 
ومؤسســـات تعليميـــة وصناعيـــة مـــن 

مختلف دول العالم.
وفـــي كلمته االفتتاحية، شـــكر حســـن 
المـــا، رئيـــس جامعـــة UTB، الدكتـــور 
المجموعـــة  رئيـــس  حاجـــي،  جاســـم 
االصطناعـــي،  للـــذكاء  العالميـــة 
والبروفيســـور ايدويا ســـازار رئيســـة 
االجتماعـــي  التأثيـــر  قيـــاس  مركـــز 
واألخاقـــي للـــذكاء االصطناعـــي فـــي 
إســـبانيا، والدكتـــورة الزييـــا سانشـــيز، 
األعمـــال  إدارة  اســـتراتيجية  مديـــرة 
في مايوجروب في اسبانيا، والدكتور 

“تشـــان يـــون”، مدير األمن الســـيبراني 
بمركـــز أنظمـــة األمـــن الســـيبراني فـــي 
البلوشـــي،  وأحمـــد  الجنوبيـــة،  كوريـــا 
فينتيـــك  لشـــركة  المنتـــدب  العضـــو 
تكنولوجيـــا  واستشـــارات  لخدمـــات 
المعلومـــات في مملكـــة البحرين، على 
كمتحدثيـــن  المؤتمـــر  فـــي  المشـــاركة 
فـــي  مســـاهماتهم  وعلـــى  رئيســـيين 
والـــرؤى  األفـــكار  مـــن  المزيـــد  إلهـــام 
نحو مســـتقبل التكنولوجيـــا واألعمال 
العالـــم  فـــي  اإلنســـاني  والتفاعـــل 
االفتراضي، منوًها بدور جاسم حاجي 
للـــذكاء  العالميـــة  المجموعـــة  رئيـــس 
االصطناعي في دعم أنشـــطة الجامعة 
فـــي خدمـــة  الدائـــم  التقنيـــة وســـعيه 
المملكة في مجال الذكاء االصطناعي، 
مؤكـــًدا حـــرص الجامعة علـــى مواكبة 
دور  ولعـــب  التكنولوجيـــة  التطـــورات 

محـــوري فـــي هـــذا المجـــال المتنامي، 
للبرامـــج  المهـــم  الـــدور  إلـــى  مشـــيًرا 
االحتياجـــات  تلبيـــة  فـــي  األكاديميـــة 
المتطورة ألســـواق العمل، وهو ما حدا 
بالجامعـــة لطرح عـــدة برامـــج جديدة 

للعام الدراسي 2022 - 2023.
على الجانب اآلخر، دعا جاسم حاجي 
المشاركين لطرح أفكار تمكن البحرين 
لتكون العبا رئيســـا في منطقة الشرق 
األوســـط في مجـــال metaverse، كما 
أشـــاد بفكـــرة تنظيـــم هـــذا المؤتمر من 
التعليـــم  UTB ودور مؤسســـات  قبـــل 
العالـــي في تهيئة الظروف واإلمكانات 
بالشـــراكة مع القطاع الخاص لتحقيق 
هذه األفكار. وتحدثت الزييا سانشـــيز 
عـــن  االســـبانية  مايوغـــروب  مـــن 
التحديـــات والفرص الســـتخدام العالم 
االفتراضـــي “metaverse” فـــي مجال 

التســـويق الذي بدأ يســـتقطب اهتماًما 
كبيرا وبدأت بعض الشـــركات في ضخ 
ميزانيـــات كبيـــرة في التســـويق في الـ 
metaverse رغم كونه استثمار مكلف 
لكنـــه يعتقد انـــه ســـيكون مجديا على 

المدى الطويل.
مـــن جانبـــه، تحـــدث تشـــان يـــون عـــن 
تقنيـــات الـــذكاء االصطناعي الناشـــئة 
اآلمنـــة،  الحيويـــة  القياســـات  مثـــل 
االفتراضـــي  الواقـــع  وســـماعات 
تهديـــدات  لمنـــع  اللمســـية  والقفـــازات 
األمن الســـيبراني المحتملة. وتحدثت 
عـــن  ســـازار  ايدويـــا  البروفيســـور 
واألخاقـــي  االجتماعـــي  التأثيـــر 
للـــذكاء االصطناعي ومســـتقبل الواقع 
االفتراضـــي ومـــا يفرضه مـــن فرص ال 
حدود لها، بينما تحدث أحمد البلوشي، 
فينتيـــك  لشـــركة  المنتـــدب  العضـــو 
تكنولوجيـــا  واستشـــارات  لخدمـــات 
المعلومـــات فـــي مملكـــة البحرين، عن 
metaverse ودوره فـــي إحداث ثورة 
في مســـتقبل األعمال واالســـتثمار من 
خال اســـتخدام عناصـــر التكنولوجيا 
 ،G5 المتعـــددة بمـــا في ذلـــك تقنيـــة الـ
والواقـــع االفتراضي، والواقـــع المعزز، 
والواقـــع المختلـــط، والواقـــع الموســـع، 
والمحركات متعـــددة األبعاد، وتقنيات 

.blockchain الـ

يختتــم اليــوم األربعــاء بفنــدق الدبلومات برنامــج )رائد األعمــال التقني2( 
والــذي أقيــم لمــدة شــهر كامــل تحت رعايــة وزيــر الصناعة والتجــارة زايد 
الزيانــي، وذلــك لتحفيــز وتشــجيع الطالب علــى ريادة األعمال فــي المجال 
التقنــي، وتدريبهــم وتأهيلهــم لتأســيس مشــروعاتهم التجاريــة مــن خــالل 

االبتكار واإلبداع التقني.

وقـــال رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة لبرنامج 
)رائـــد األعمـــال التقني2( أحمـــد بوهزاع: 
إن االستثمار في الشباب يسرع التحول 
إلـــى االقتصاد الرقمـــي وتعزيز االقتصاد 
التنافسي المســـتدام، مشيرا إلى أن تلك 
المبـــادئ االقتصاديـــة تنســـجم بالكامـــل 
مـــع رؤيـــة البحريـــن 2030.  وأضاف “أن 
نســـختيه  خـــال  مـــن  ســـعى  البرنامـــج 

األولى الثانية لتمكين الشباب البحريني 
من تعلم ثقافـــة رواد األعمال والمهارات 
التقنية العصرية واكتساب الثقة الازمة 
إلطـــاق إبداعاتهم واالنطـــاق في عالم 
ريـــادة األعمـــال”.  وأوضـــح بوهـــزاع أن 
البرنامج حظي بمشـــاركة أبرز الشـــركات 
البحرينيـــة فـــي المجـــال التقنـــي وريادة 
األعمـــال، مؤكـــدا أن الطاب المشـــاركين 

المختلفـــة  الفعاليـــات  مـــن  اســـتفادوا 
الميدانيـــة  والزيـــارات  والمتنوعـــة 
والنـــدوات والمحاضـــرات، فـــي توســـيع 

علـــى  واطاعهـــم  وخبراتهـــم  تجاربهـــم 
التجـــارب الملهمـــة والواقعيـــة التـــي من 
شـــأنها تنمية مهاراتهـــم وتحفيزهم نحو 
االبتكار واإلبداع التقني، ومن ثم إطاق 
تنافـــس  بـــرؤى  الخاصـــة  مشـــروعاتهم 
إقليمـــي وعالمي.  وأشـــار رئيـــس اللجنة 
المنظمة إلى أن برنامج )الرائد التقني 2( 
اشتمل على زيارات للمؤسسات الخدمية 
التقنية، وحاضنات ومســـرعات األعمال، 
األعمـــال،  ورواد  الناشـــئة  والشـــركات 
تـــم خالهـــا التعـــرف علـــى خدمـــات هذه 
المؤسســـات وأحـــدث التقنيـــات كالذكاء 
االفتراضـــي  والفضـــاء  االصطناعـــي 
والحوسبة السحابية وتقنيات “الفنتك”. 

االستثمار في الشباب البحريني يسرع التحول لالقتصاد الرقمي

أعلـــن بيبـــان، البرنامـــج الواقعـــي األول مـــن 
نوعه تحـــت عنوان ريادة األعمال في مملكة 
مـــن قبـــل مشـــاريع  ينتـــج  البحريـــن والـــذي 
األمل، الذراع االســـتثمارية لصنـــدوق األمل، 
عن اختياره لـ 14 مشـــروع تجـــاري واعد من 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة للمشاركة 
وعرض مشـــاريعهم فـــي الموســـم الثاني من 

البرنامج لفرص االستثمار مقابل أسهم.

عـــن  اإلعـــان  بعـــد  المشـــاريع  اختيـــار  وتـــم 
توســـع البرنامج لإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
مـــن خال شـــراكة مشـــاريع األمل مـــع وزارة 
فـــي  األعمـــال  ريـــادة  وموطـــن  االقتصـــاد 
للتعـــاون علـــى تســـريع نمـــو رواد  اإلمـــارات 
األعمـــال والشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة 
علـــى مســـتوى اإلقليـــم. كمـــا ســـيتلقى رواد 
األعمـــال تدريبـــا متخصصا في اســـتعدادهم 

للمشـــاركة في البرنامج، مقدم باالشتراك مع 
مسرعة األعمال االستثمارية العالمية “برينك 
مينـــا”، ما ســـيمكنهم مـــن تطوير مشـــاريعهم 
قبـــل العرض لفرص االســـتثمار مقابل أســـهم 
في الشـــركة، إضافـــة للفرص االســـتراتيجية 

القيمة لتطوير المشاريع.
وقالت المدير العام لمشاريع األمل معلقًة على 
المعســـكر فجر الباجه جي “يتماشـــى توســـع 

برنامـــج بيبان لإلمـــارات العربية المتحدة مع 
مســـاعينا نحو تمكين المشـــاريع من التوســـع 
لألســـواق اإٍلقليمية والدولية وتسريع نموها 
استراتيجًيا، نترقب لدعم المشاريع المختارة 
مـــن اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة مـــن خـــال 
المعســـكر التدريبـــي، ومتحمســـين لشـــهودنا 
انطـــاق تبـــادل المعرفة والخبـــرات بين رواد 

أعمال الدولتين الشقيقتين”.

أنتــم علــى موعــد اليــوم مــع افتتــاح فنــدق هيلتــون البحريــن من فئــة الخمس نجــوم بموقعــه المتميز في 
منطقــة الجفيــر وبإطاللتــه البحرية الرائعة، 45 طابًقا تمكنك من رؤية المملكة كما لم تشــاهدها من قبل، 
بينمــا يتميــز التصميــم الداخلي لهذا الفندق برحابة مســاحات الغــرف العصرية واألنيقــة، وتلبية لرغبات 
ضيوف هيلتون البحرين فقد وفرنا مختلف المســاحات ما بين االســتوديوهات العصرية والشــقق )غرفة 

نوم واحدة - غرفتين نوم( بإطاللة ال مثيل لها.

مـــن جانبه، صرح المديـــر العام لفندق هيلتـــون البحرين 
تامـــر فاروق أنه من دواعي ســـروره وبدعم من الشـــركة 
المالكة للفندق أن يكون على رأس فريق العمل ليشـــرف 
بنفسه على كافة التفاصيل الفريدة والتي تميز كل ركن 

من أركان الفندق. 
وأضـــاف أن العمـــل الجـــاد والمتابعة الدقيقـــة من جميع 
العاملين ســـتجعل هذا الصرح العماق بإطالته البحرية 
الخابـــة مكاًنا متفرًدا لقضاء أوقات ال تنســـى، فقد بذلنا 
أقصـــى جهـــد لنقدم ليس مجـــرد مكان للســـكن، بل أيًضا 
مســـتوى مختلـــف مـــن الحيـــاة العصريـــة والســـكن يليق 
بضيوف هيلتون البحرين المميزين. وأعرب عن سعادته 
بحلـــول موعـــد افتتـــاح فنـــدق هيلتـــون البحريـــن اليوم 

والذي يتميز بكونه فندًقا صديًقا للحيوانات األليفة.
وأوضـــح أن مطاعـــم الفندق الــــ 6 ســـتقدم تجربة مذاق 
فريـــدة تلهـــم جميـــع األذواق، وأيًضـــا المركـــز الصحـــي 
المجهـــز بأحدث األجهزة الرياضية ســـيوفر أجواء رائعة 
من االسترخاء، بينما يمكن لضيوف الهيلتون أن يتابعوا 
اجتماعاتهـــم فـــي قاعـــات االجتماعـــات والتـــي تتمتـــع 

بإضـــاءة طبيعيـــة والتي تـــم تجهيزها بأحـــدث المعدات 
الصوتيـــة والمرئيـــة، وللمزيـــد من الرفاهيـــة قمنا بتوفير 
أرقى المرافق لراحة ضيوفنا الكرام كالمســـبح الخارجي 
والـــذي يتـــم التحكـــم بدرجـــة حرارتـــه مثـــل الجاكـــوزي 

والساونا. 
ونظـــًرا لكـــون هيلتـــون العالميـــة مـــن الداعميـــن لحلـــول 
الســـفر المبتكرة واالقتصادية والتي تساهم في الحفاظ 
البحريـــن  هيلتـــون  التـــزم  فقـــد  األرض،  كوكـــب  علـــى 
بتعهـــد االســـتدامة مـــن خال اســـتخدامه للمـــواد المعاد 
تدويرها ليصل بنســـبة 0 % باســـتيك وهو ما نفخر أن 
يقدمـــه هيلتـــون البحرين كمســـاهمة في دعم األنشـــطة 

المستدامة.
كمـــا يدعـــم هيلتـــون البحريـــن برنامج عضويـــة هيلتون 
أونـــرز، الـــذي يعـــد من أبـــرز أنشـــطة فنـــادق ومنتجعات 
هيلتون العالمية والتي تشـــمل 18 عامة فندقية رائدة. 
ويمكن ألعضاء برنامج هيلتون أونرز من الحجز مباشرًة 
من خال التطبيق المتاح في جميع المتاجر اإللكترونية 

بما في ذلك الدفع عن طريق نقاط هيلتون أونرز.
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اختيار 14 مشروعًا واعداً من اإلمارات للعرض على “بيبان 2”

افتتاح فندق هيلتون البحرين من فئة “الخمس نجوم” في الجفير اليوم
يضم 45 طابًقا بإطاللة بحرية رائعة

في مؤتمر ميتافيرس للجامعة... المال:

أحمد بوهزاع

إسدال الستار على فعاليات “رائد األعمال التقني 2” اليوم... بوهزاع:

وزير النفط يستقبل 
رئيس نقابة 

المرافق المصرية
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فريق العمل

أعدها للنشر: أمل الحامدتنسيق: علي الفردانإعداد وتقديم: حسن عبدالنبي

ــي ــالـ ــعـ ــم الـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــة رائــــــــــدة فـــــي الـ ــ ــي ــ ــن ــ ــوط ــ ــة ال ــ ــع ــ ــام ــ ــج ــ ال
^قـــال عضـــو مجلـــس الشـــورى، محمـــد 
مفهـــوم  التعليميـــة  الســـياحة  إن  الخزاعـــي 
بســـياحة  يســـمى  مـــا  هنـــاك  فليـــس  جديـــد، 
تعليميـــة، بمعنى أن الطالب عندما يذهب إلى 
بلـــد آخـــر لتلقـــي تعليمه فإنـــه ال يذهـــب إليها 
كســـائح إنما يذهب كطالب، والطالب يختلف 
عن السائح في كثير من المعطيات لذلك هذه 

المفاهيم المغلوطة يجب تفاديها.
وأكـــد الخزاعـــي فـــي نـــدوة صحيفـــة البـــاد 
الســـياحة  “مســـتقبل  بعنـــوان  االقتصاديـــة 
التعليميـــة... التحديـــات والتوصيـــات” أهمية 
االســـتثمار فـــي التعليـــم العالي، واســـتقالية 
ـــا ممـــا يســـاهم فـــي  ـــا وإداريًّ الجامعـــات ماديًّ

جذب أنظار العالم إليها.

وأوضح أن مسألة التعليم العالي في البحرين 
ا ال تتجاوز 40 أو 50  ا حديثة جدًّ تعتبر نســـبيًّ
ســـنة، والجامعات الخاصة أيًضـــا حديثة في 
مجتمع البحرين، وكانت البداية هي الجامعة 
الوطنية الرائدة في هذا المجال. وأوضح أن 
الجامعات الخاصـــة وجامعات التعليم العالي 
بشـــكل مـــا يمكـــن أن تقدمـــه ألي طالـــب يعد 
إضافة إلى العائد. وتساءل الشوري الخزاعي 
عـــن وجـــود ما يجذب أي طالـــب في أي دولة 
أوروبيـــة أو آســـيوية للقـــدوم إلـــى البحريـــن 
لتلقـــي التعليـــم بينمـــا في باده هنـــاك العديد 
من الجامعات ســـواء الخاصـــة أو الحكومية، 
الفًتا إلى أن عدًدا قليًا من الجامعات بالعالم 
ـــا وتقع ضمن قائمة  العربـــي معترف بها عالميًّ

أفضل 500 جامعة في العالم. كما تساءل عن 
التخصصـــات الموجودة، وهل تجذب الطالب 
للقدوم إلى البحرين مثًا لتلقي تعليمه العالي 

والحصول على درجة بها.
وذكـــر أن القليـــل مـــن البرامـــج المقدمـــة فـــي 
علـــى  ـــا  أكاديميًّ بهـــا  معتـــرف  غيـــر  المملكـــة 
مســـتوى العالـــم، وهـــذه نقطة يجـــب التركيز 
عليها لتشـــكل عامل جذب للتعليم العالي في 

البحرين.
وذكر أن تعاون القطاعين العام والخاص مهم 
إال أنه ليـــس مجاله التطوير الجامعي، مؤكًدا 
أن الجامعات الخاصة في البحرين في تزايد 
ســـواء الوطنيـــة أو األجنبيـــة، حيـــث تقـــوم 
جامعات أجنبية بإنشاء فرع لها في المملكة.

ا لجذب أنظار العالم للمملكة ا وإداريًّ ضرورة استقاللية الجامعات ماديًّ
عدد قليل من الجامعات العربية معترف بها عالميًّا... الشوري الخزاعي:

ون من 34 دولة 7 % من طلبة جامعة البحرين دوليِّ
الباب مفتوح لتسجيل المزيد منهم بجميع التخصصات... د.محمد رضا:

^كشــف نائــب رئيــس جامعــة البحريــن للبرامــج األكاديمية والدراســات العليــا د. محمد 
رضــا، عــن إجــراء الجامعة دراســة على جميع المســتويات لربط جميع البرامج على مســتوى 

المملكة والمنطقة لتكون البرامج مربوطة بالقطاع الصناعي والقطاعين الخاص والعام.

وأكـــد رضـــا في نـــدوة صحيفة البـــاد االقتصادية 
بعنوان “مســـتقبل السياحة التعليمية... التحديات 
والتوصيـــات” أن جامعـــة البحريـــن ال يوجد لديها 
أي عقبـــة لتحويل أي طالب دولـــي إليها، الفًتا إلى 
وجود طاب بالجامعة من 34 دولة من جنســـيات 

مختلفة خليجية وعربية.
وأوضـــح رضـــا أن الجامعة تســـعى عموًمـــا لزيادة 
حصـــة الطالـــب الدولي بنســـب محـــددة وذلك ألن 
وجـــود الطالب الدولي يؤدي دورًا شـــبيهًا إلى حد 
ما بدور األستاذ الدولي، الطالب الدولي قد يجلب 
أفـــكارًا جديدة فـــي الجامعـــة أو التدريس، ويأتي 
أبنـــاء الحرم الجامعي والجســـم الطابـــي بالتنوع 

الثقافـــي والمعرفي واللغـــوي ويدعو إلى التعايش 
والتســـامح فـــي المملكـــة. وعندمـــا يكـــون هنالـــك 
طـــاب من عـــدة دول هذا يعطينا عادة التســـامح 

والتعايش.
وأكـــد عـــدم وجـــود أي إشـــكالية أو تحديـــات فـــي 
جامعـــة البحريـــن بأن يكون لديها طـــاب دوليين، 
إذ لـــدى الجامعـــة انفتاح مع وجـــود طاب من 34 
دولة من الدول العربية واألجنبية بنســـبة تتراوح 
ما بين 6 إلى 7 % من الطاب الموجودين، والباب 
مفتـــوح للذين ســـيقدمون للتســـجيل فـــي جامعة 

البحرين.
وعـــن رؤيتـــه للحاجـــة إلى مزيـــد من التســـهيات 

لجذب المزيد مـــن الطاب الدوليين ورفع الحصة 
نســـب  أن  أكـــد رضـــا   ،% 7 البالغـــة  النســـبة  عـــن 
استقطاب الطلبة الدوليين مفتوحة، وليس لديهم 

أي إشـــكالية لتقديـــم الطلبة الدوليين، مشـــيًرا إلى 
إمكانيـــة زيادة نســـبة الطلبـــة الدولييـــن بناء على 

تقديم الطلبة.
وأكد أن الجامعة يتقدم لها أعداد كبيرة من الطلبة 
من داخل وخارج البحرين ســـواء كانوا أجانب أم 
بحرينييـــن ولديهـــم أعـــداد كافية وكبيـــرة من 34 
دولة وهو ليس بعدد بسيط، مبيًنا أن الجامعة بها 

أكثر من 30 ألف طالب.
وعـــن دور الســـياحة التعليميـــة فـــي رفـــد الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي، أكـــد رضـــا أهميـــة اســـتقطاب 
الطلبـــة فـــي الجامعـــات بالنســـبة لاقتصـــاد، وأن 
ا لجذب  تكـــون الجامعـــات ذات جـــودة عالية جـــدًّ

الطلبة الدوليين.
ولفـــت إلـــى أن جامعـــة البحريـــن لديهـــا أكثـــر مـــن 
 50 ضمنهـــا  مـــن  يطـــرح  برامـــج،   108 أو   107
برنامًجا للدراســـات العليا، ومـــن هذه التخصصات 

تخصصـــات أساســـية ال غنى عنها بـــأي دولة أو أي 
مجتمـــع، منها تخصصـــات حديثة تطـــرح اآلن مع 
التطور العلمي والمعرفي والتخصصات الجديدة، 
خصوًصا في جوانب الهندســـة وتقنية المعلومات 
وبعـــض مـــا تقدمـــه الجامعـــات وباألخـــص جامعة 
البحريـــن التـــي تقـــدم تخصصـــات كثيـــرة، مؤكًدا 
أن جامعـــة البحريـــن ال تعانـــي كجامعـــة وطنيـــة 
مـــن نقـــص البرامج، مع ذلـــك لـــدى الجامعة تطور 
في برامجها ســـواء فـــي برامجها القائمـــة أو التي 
ســـتطرح مســـتقبًا، والتـــي ستســـاهم إيجاًبـــا في 

االقتصاد الوطني.
وأكـــد أهمية جـــودة البرامج، حيـــث عملت جامعة 
البحريـــن علـــى جميـــع برامجهـــا وحصلـــت علـــى 
اعتماديـــات مـــن هيئة ضمـــان جـــودة التعليم، كما 
حصلـــت علـــى اعتماديـــات عالميـــة ومعتـــرف بهـــا 
وذلك بناء على زيارات تمت لتقييم هذه البرامج.

د.محمد رضا

البحرين مركز لجذب الطالب الدوليين وقطاع واعد لالستثمار بالتعليم
في ندوة “البالد” االقتصادية حول مستقبل السياحة التعليمية... عبدالنبي:

^رحــب معــد ومقــدم نــدوة صحيفــة البــاد االقتصاديــة بعنــوان “مســتقبل الســياحة التعليميــة... التحديــات والتوصيات”، حســن عبدالنبي فــي بداية النــدوة االقتصادية 
بالمشاهدين والمتابعين للمنصات اإللكترونية التابعة لصحيفة الباد.

وقـــال إن حكومـــة مملكـــة البحرين تعمل وبشـــكل 
دؤوب على تنويع مصادر الدخل بهدف التقليل من 
االعتماد على النفط كمصدر أساســـي لدخل الدولة 
بســـبب التذبذبات التي تشـــهدها أسعار النفط وفًقا 
للمتغيـــرات االقتصاديـــة والسياســـية العالمية، وما 
ال يخفـــى علـــى أحد تركيز واعتمـــاد الحكومة على 
القطـــاع الســـياحي كأحد ركائز التنميـــة في الدخل 
القومـــي، والعمل على تنشـــيط وتنمية جميع أنواع 
السياحة في مملكة البحرين لجعلها وجهة مفضلة.
وأشار عبدالنبي إلى أنه من هذا المنطلق نركز اليوم 
على األســـباب والمتطلبات التـــي تجعل من مملكة 
البحريـــن وجهـــة مهمـــة للســـياحة التعليميـــة علـــى 
المســـتوى الخليجـــي والعربي، لمـــا تمتلكه من بنية 
تحتية قوية وكوادر مهنية مدربة في هذا المجال، 
حيـــث إن التعليـــم هـــو أحـــد القطاعـــات الواعـــدة 

الجاذبة لاســـتثمار، وبالنظر إلى آخر األرقام فنجد 
أن نســـبة مساهمة الخدمات التعليمية الخاصة في 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي باألســـعار الثابتـــة بلغت 
2.48 % فـــي الربـــع األول مـــن 2022، وأن نســـبة 
مســـاهمة الخدمات التعليمية الحكومية في الناتج 
المحلي اإلجمالي باألســـعار الثابتـــة بلغت 1.90 % 
فـــي الربـــع األول مـــن 2022، وهذه األرقـــام مدعاة 
للعمـــل علـــى جعل مملكـــة البحريـــن مركـــًزا لجذب 
الطـــاب الدولييـــن بهـــدف تنويـــع مصـــادر الدخل، 
وهـــو مـــا يتوافق مـــع رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 
2030. وشـــارك فـــي النـــدوة كلٌّ مـــن: نائـــب رئيس 
جامعـــة البحريـــن للبرامـــج األكاديمية والدراســـات 
األهليـــة  الجامعـــة  رئيـــس  رضـــا،  د.محمـــد  العليـــا 
د.منصور العالي، رئيس الجامعة الخليجية د.مهند 
المشـــهداني، القائـــم بأعمال رئيـــس جامعة المملكة 

البروفســـور نـــادر محمد البســـتكي، وعضو مجلس 
الشورى د.محمد الخزاعي.

وتطرقـــت النـــدوة إلـــى عـــدة محـــاور، أولهـــا عـــن 
التحديـــات التـــي تواجه قطاع الســـياحة التعليمية 
والعقبـــات  والجامعـــات(،  )التشـــريع  والتوصيـــات 
التي تواجه الجامعات فـــي مملكة البحرين لجذب 
الطلبة الدولييـــن، والتســـهيات المطلوبة للنهوض 
بالســـياحة التعليميـــة، والمحـــور الثانـــي عـــن دور 
الســـياحة التعليميـــة فـــي الناتـــج المحلـــي وســـبل 
زيادتـــه، أما المحور الثالث فتنـــاول البنية التحتية 
للســـياحة  البحريـــن وجهـــة  التـــي جعلـــت مملكـــة 
ا، والدور الذي تلعبه وزارة  ا وعربيًّ التعليمية خليجيًّ
الســـياحة فـــي جعـــل البحريـــن األهم واألبـــرز على 
المســـتوى الخليجـــي والعربي في مجال الســـياحة 

الزميل حسن عبدالنبي خالل إدارته للندوةالتعليمية.

أهمية مواكبة العولمة واالستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي
سمعة الجامعة ُتبنى على قدرة توظيف الطلبة الخريجين... رئيس الجامعة األهلية:

^أكـــد رئيـــس الجامعـــة األهلية البروفيســـور 
منصـــور العالـــي، خال مشـــاركته في نـــدوة الباد 
التعليميـــة...  الســـياحة  “مســـتقبل  االقتصاديـــة 
التحديـــات والفـــرص” علـــى أهمية مواكبـــة عولمة 
التعليـــم العالـــي، منوًها إلـــى أن المعاييـــر العالمية 
تحفـــز الجامعـــات على ضـــم طلبة من الخـــارج أو 
طلبـــة دولييـــن لمـــا فـــي ذلك مـــن تبـــادل للخبرات 
وتعزيز للثقافات وتأكيد لروح التعاون والتسامح 

والتعرف على ثقافة اآلخر.
وأوضـــح العالـــي أن الجامعة األهلية حرصت على 
التعاطي اإليجابي واالســـتفادة مما قدمته مملكة 
البحريـــن للجامعـــات عبـــر هيئـــة جـــودة التعليـــم 
والتدريـــب التي تقيـــم الجامعـــات بمعايير عالمية 
رصينـــة بما يحقق لهم التغذيـــة الراجعة المطلوبة 
بشـــأن أدائهـــم اإلداري واألكاديمـــي، حيـــث تفخـــر 
الجامعـــة بحصولهـــا علـــى الثقة التامـــة في جميع 

برامجها التي تمت مراجعتها.
بـــه  يضطلـــع  الـــذي  الـــدور  إلـــى  العالـــي  وتطـــرق 
مجلـــس التعليـــم العالـــي وأمانتـــه العامـــة بصفتـــه 
الجهـــة الحكومية المختصـــة بترخيص الجامعات 
ا  ا ومحوريًّ واإلشـــراف عليها، حيث يعـــد دوره مهمًّ
في ضبط إيقاع التعليم العالي وأنشطة الجامعات، 
ما يؤهل هذه الجامعات لانطاق وتسويق نفسها 

ا. ا وعالميًّ خليجيًّ
وأضـــاف: “ســـابًقا كانـــت الجامعـــة األهليـــة، علـــى 
مـــن جميـــع دول  بالطلبـــة  مـــأى  المثـــال،  ســـبيل 

الخليج وخصوًصا دولة الكويت والمملكة العربية 
الســـعودية وغيرهـــا، ومـــا ننظـــر ونتطلـــع إليـــه هو 
التســـريع فـــي التوجـــه إلـــى دول مجلـــس التعاون 

واعتماد الجامعات الخاصة البحرينية”.
وأشار إلى أنه قبل حوالي 15 سنة أو ما يزيد، كان 
التخوف بشـــأن الجامعات الخاصة شـــائًعا بصورة 
كبيـــرة، واآلن انطلقنا من هذه المرحلة إلى مرحلة 
االســـتثمار في التعليم العالي، هذا االســـتثمار يعد 
ـــا لاقتصـــاد البحرينـــي، وتوجـــد  اســـتثماًرا حيويًّ
شـــريحة كبيرة من المستثمرين في داخل وخارج 
البحريـــن علـــى اســـتعداد تـــام فـــي االســـتثمار في 
العلمـــي ومكانـــة  البحـــث  ســـيعزز  الـــذي  التعليـــم 

البحرين.
ونوه إلى أن الجامعات الخاصة تقوم بدورها على 
أكمل وجه في تخريج أفواج متميزين، ومتابعتهم 
في مجال ســـوق العمل وسرعة الترقيات، مشدًدا 
علـــى أن الجامعات الخاصة بشـــكل عام والجامعة 
ا  األهليـــة على وجه الخصوص حققت إنجاًزا فعليًّ

في هذا الجانب.
وأوصـــى البروفيســـور العالـــي بالتركيـــز المبدئـــي 
علـــى الجامعات الخاصـــة واعتمادها من قبل دول 
مجلـــس التعـــاون الشـــقيقة ويجـــب أن تكون هذه 
االنطاقة األولى، أما من ناحية اســـتقطاب الطلبة 
الدولييـــن فا يوجد اعتراض مـــن مجلس التعليم 
العالـــي، بـــل توجد بعـــض التســـهيات لتفعيل هذا 
الجانـــب، ولكـــن لتفعيـــل االســـتثمار العالمي يجب 

أن نعمـــل جميًعا على إبراز جامعات البحرين على 
المســـتوى العالمـــي، حيـــث توجد منافســـة عالمية 
مـــن جميـــع دول العالـــم المتقدمة وغيـــر المتقدمة 
الســـتقطاب الطلبـــة الدوليين، مشـــيًرا إلى أنه في 
الواليـــات المتحـــدة األميركية على ســـبيل المثال 
يوجـــد 9 جامعـــات خاصـــة مـــن أصـــل 10 أفضـــل 
جامعـــات فـــي العالـــم، وبمـــا أن هنـــاك مراقبة على 
التعليـــم العالـــي ومراقبة من هيئة جـــودة التعليم 
أة وعلى  والتدريب فالجامعات البحرينية تعد مهيَّ

ا. استعداد لانطاق عالميًّ
ولفـــت إلـــى أن الطلبـــة الدولييـــن يشـــكلون نـــواة 
للســـياحة التعليمية، حيث يتم إبراز مكانة مملكة 
ـــا بطرق غيـــر مباشـــرة، موضًحا أن  البحريـــن دوليًّ

تواجد الطلبـــة الدوليين يعزز روح المنافســـة بين 
الجامعـــات والطلبـــة ويثـــري البحـــث العلمـــي إلـــى 
جانـــب الفوائد العديدة األخرى، ومن هذا المنطلق 
فـــإن الجامعة األهلية تولي اهتماًما وتحرص على 
إدماج برنامج التبادل الطابي ضمن أولوياتها في 
تعزيز مســـتقبل الســـياحة التعليميـــة، حيث لديها 
تعاون مع 4 جامعات فرنســـية فـــي مجال برنامج 
ا، وتعاون  التبـــادل الطابـــي البتعاث الطلبة ســـنويًّ
مع جامعة برادفورد وجامعة برونيل البريطانية / 

لندن وجامعة جورج واشنطن األميركية.
وأكـــد البورفيســـور منصـــور العالـــي ضـــرورة إبراز 
العالـــم،  ودول  الخليـــج  فـــي  وتطويـــره  القطـــاع 
وإبـــراز دور الجامعـــات فـــي تحقيق رغبـــة الطلبة 
في الدراســـة والعيش في مملكة البحرين، مشيًرا 
إلـــى وجـــود نظـــرة مســـتقبلية إيجابيـــة، وأضاف: 
“ســـمعة الجامعة ُتبنى على قـــدرة توظيف الطلبة 

الخريجين”.
وشـــارك فـــي الندوة كلٌّ مـــن: نائب رئيـــس جامعة 
البحريـــن للبرامج األكاديمية والدراســـات العليا د. 
محمـــد رضا، رئيـــس الجامعـــة األهليـــة د. منصور 
د.مهنـــد  الخليجيـــة  الجامعـــة  رئيـــس  العالـــي، 
المشـــهداني، القائم بأعمال رئيـــس جامعة المملكة 
بروفســـور نـــادر محمد البســـتكي، وعضـــو مجلس 

الشورى د. محمد الخزاعي.
وتطرقـــت النـــدوة إلـــى عـــدة محـــاور، أولهـــا عـــن 
التحديـــات التي تواجه قطاع الســـياحة التعليمية 

والعقبـــات  والجامعـــات(،  )التشـــريع  والتوصيـــات 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الجامعـــات  تواجـــه  التـــي 
لجـــذب الطلبـــة الدولييـــن، والتســـهيات المطلوبة 
للنهوض بالســـياحة التعليمية، المحـــور الثاني عن 
دور الســـياحة التعليمية في الناتج المحلي وسبل 
زيادته، أما المحـــور الثالث فتناول البنية التحتية 
للســـياحة  وجهـــة  البحريـــن  مملكـــة  جعـــل  التـــي 
ا، والدور الذي تلعبه وزارة  ا وعربيًّ التعليمة خليجيًّ
الســـياحة فـــي جعل البحريـــن األهم واألبـــرز على 
المســـتوى الخليجي والعربي في مجال الســـياحة 

التعليمية. منصور العالي

 شاهد فيديو ندوة “^” 
االقتصادية عبر هذا الرابط

مقترح لتشكيل هيئة وطنية لدراسة احتضان الطالب الدوليين
البحرين تمتلك الكثير من المقومات للتميز بالسياحة التعليمية... رئيس الجامعة الخليجية:

الدكتـــور  األســـتاذ  الخليجيـــة،  الجامعـــة  رئيـــس  ^قـــال 
مهند المشـــهداني إن مملكـــة البحرين اليوم تمتلـــك الكثير من 
المقومـــات الازمـــة للتميـــز في مجـــال الســـياحة التعليمية، إال 
أنه مازال هناك حاجة للمزيد من الدعم للمؤسســـات التعليمية 
فـــي مملكـــة البحريـــن، حيـــث تحمـــل الجامعـــات الخاصـــة في 
المملكة خبـــرة وإمكانيات عالية تؤهلها للدفع بعجلة مشـــروع 
السياحة التعليمية، وما ينقصها القليل من المساندة في مجال 
االعتمـــادات األكاديميـــة لبرامـــج الجامعات المحليـــة في دول 
الخليج والعالم، إضافة إلى تسهيل التشريعات الخاصة بإقامة 

الطلبة وإجراءات الدخول والتسجيل.
وأكد المشـــهداني أهميـــة االهتمام بعملية التســـويق والترويج 
لهـــذا المشـــروع الذي ســـيعود بنتائـــج إيجابية علـــى االقتصاد 
الوطنـــي وســـيصب فـــي تحقيـــق رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 
2030 التـــي تســـعى لتنويع مصـــادر الدخل و”تحويـــل اقتصاد 

ا”. ا إلى المنافسة عالميًّ البحرين من الريادة إقليميًّ
وذكر أنه في هذا الســـياق، فإن هذا المشـــروع البد أنه يحتاج 
لتكاتـــف مختلـــف مؤسســـات الدولـــة ووزاراتهـــا للمضـــي قدًما 
فـــي ســـبيل جعلـــه واقًعا ملموًســـا، إضافـــة للعمل على دراســـة 
جدوى ودراســـات علمية شاملة لواقع الســـياحة التعليمية في 
المملكـــة، إضافـــة لدراســـات مقارنـــة لاســـتفادة مـــن التجارب 
العالميـــة الناجحة في هذا المجال وللوقـــوف على نقاط القوة 
والضعف والبتكار حلول لتطوير هذا القطاع وفتح آفاق أوسع 

لاستثمار فيه.
وذكر أنه بحســـب تقارير عالمية متخصصة، فإن أعداد الطلبة 
الدولييـــن المنتقليـــن مـــن دولـــة إلـــى أخـــرى للدراســـة ســـتبدأ 
باالنخفـــاض ويصبـــح العـــدد قليـــًا، عازًيـــا الســـبب فـــي ذلـــك 
إلـــى انتشـــار الجامعات بكل بقـــاع العالم وأصبـــح التعليم أحد 
متطلبات التنمية في كل دول العالم، فلم يعد التركيز في دول 
معينـــة كمـــا كان قبـــل نحو 20 إلـــى 30 عاًما، حيـــث كان تركيز 

بعـــض الدول الصناعية على التعليـــم العالي، في حين أن دول 
العالم الثالث لديها عدد قليل من الجامعات.

وذكر المشـــهداني أنه عاصر التعليـــم الخاص في البحرين منذ 
نشـــأته، حيـــث كان هنالـــك أعـــداد كبيرة مـــن الطلبـــة من دول 
مجلـــس التعـــاون، ولكن لظـــرف ما ولتحديـــات معينة انخفض 
عـــدد الطلبة في الجامعـــات الخاصة في البحرين، وفي الوقت 
الـــذي انخفـــض فيـــه عدد الطلبـــة فـــي الجامعـــات الخاصة، تم 
إنشـــاء جامعـــات خاصة فـــي كل من دولة الكويـــت التي كانت 
الرافد األساســـي واألول وأيًضا في المملكة العربية السعودية، 
حيـــث هنالـــك الكثير مـــن الجامعات الخاصة وأيًضـــا في باقي 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي أصبحت بهـــا جامعات خاصة 
وأيًضا لها مســـاحتها وطرقهـــا وتخصصاتها، وبالتالي أصبحت 
عمليـــة المنافســـة حتى لو جـــداًل اعترفـــت بالجامعات الخاصة 
فـــي المملكة قد يزداد عدد الطـــاب القادمين من دول مجلس 
التعـــاون، ولكـــن لـــن يأتوا باألعـــداد الســـابقة إلنشـــاء جامعات 

قريبة بالمنطقة الشرقية في السعودية.
وبيـــن أن الطالـــب يبحـــث عـــن جامعـــة ســـمعتها جيـــدة، واآلن 
الجامعـــات في البحرين بفضل التعاون الكبير بين هيئة ضمان 
جـــودة التعليـــم والتدريب ومجلـــس التعليم العالـــي أصبح لها 
ا، معرًبـــا عن فخـــر الجامعات ككل  ســـمعة أكاديمية جيـــدة جدًّ
بما تم تحقيقه من ســـمعة مرموقة، وحصول معظم الجامعات 
على ثقة كبيرة واالعتماد المؤسســـي، كما أن الجامعات تتميز 

بتخصصات أقسامها.
وأشار إلى أن الطبيعة في مملكة البحرين جاذبة وتوفر األمان 
ووسائل النقل والسكن، وجميعها عوامل جذب للطلبة من دول 
مجلـــس التعاون الخليجي، الفًتا إلى الطموح بجذب طلبة من 
خارج دول مجلس التعاون، إال أن جميع الدول لديها جامعات 
ا على  خاصـــة وحكوميـــة، كمـــا أن غالبية الدول تركـــز اقتصاديًّ
التحديات التي ســـتواجه العالم بحلول العام 2030 وما بعده، 
وبالتالـــي يتـــم المحاولة علـــى الحفاظ علـــى رأس المال داخل 

الدول.
وذكر أن نســـبة الطلبة الدوليين في الجامعات بالمملكة تعتمد 
علـــى الجاليـــات المقيمة في البحرين، مقدًرا نســـبة الطلبة غير 
البحرينيين في الجامعة الخليجية بما نسبته 8 إلى 10 % من 

عدد طاب الجامعة، مؤكًدا الحاجة لوجود أعداد أكبر.
واقترح تشكيل هيئة وطنية لدراسة تسريع كون البحرين بيئة 
حاضنـــة للطاب الدوليين لكونه رافـــًدا لاقتصاد في المملكة، 
مؤكـــًدا ضـــرورة تعـــاون جميـــع األطـــراف وأهمية الدفـــع نحو 
جهـــود وطنية للترويـــج للتعليم العالي فـــي كل دول المنطقة، 
وتبـــادل الزيـــارات التعليميـــة وعلـــى قمـــة الهـــرم المؤسســـات 
التعليميـــة والتباحث بيـــن وزارة التربية والتعليم في البحرين 
مـــع الوزارات األخرى في الدول المناظرة من أجل حث الطلبة 
في الدول األخرى على القدوم والدراســـة في المملكة، وكذلك 
هنالـــك حاجـــة للترويـــج للجامعات فـــي الدول األخـــرى بطرق 

حديثـــة إلبراز الجوانب اإليجابية للدراســـة فـــي البحرين على 
الرغم من شدة المنافسة.

واضاف المشـــهداني “في الجامعات العالمية هنالك مؤشـــرات 
تتعلـــق بعدد الخريجين ونســـبة الحاصليـــن منهم على وظائف 
بالقطـــاع الصناعي، وهناك مشـــكلة في بناء المهارات، وبالتالي 

من األهمية بمكان بناء المهارات للطلبة”.
وأضـــاف أن الجامعـــات الدولية التي تشـــهد إقبـــااًل كبيًرا عليها 
مـــن قبل الطلبة مرتبطة بالقطاع الصناعي، مشـــيًرا إلى زيارته 
أخيـــًرا لجامعـــات فـــي بريطانيـــا وألمانيـــا، وكانت إحـــدى هذه 
الجامعـــات جامعة كوفنتري وهي جامعة مربوطة بأكبر مصنع 
إلنتـــاج الســـيارات، ولـــدى تخرج طالب منها بشـــهادة هندســـة 
ميكانيكية فيكون مؤهًا بالمهارات الازمة لسوق العمل، الفًتا 
إلى ضرورة االبتعاد عن الجانب النظري في جامعات البحرين 
والتوجه للتطبيـــق العملي وربط الجامعات بالقطاع الصناعي، 
بحيـــث يتـــم ربـــط جامعة ما مع أحـــد المصانـــع وبالتالي يكون 
الخريـــج على علم بالمهـــارات الازمة والوظيفة التي ســـيعمل 

بها.
وأكد أنه لتسويق الجامعات في المملكة، يجب أن تكون نسب 
توظيـــف الخريجيـــن عالية وربـــط البرامـــج األكاديمية بقطاع 

الصناعة، مما سيؤدي إلى برامج أكاديمية متميزة.
وأشـــار إلى وجود عوامل لجذب الطلبة الدوليين إلى المملكة، 
هي الجانب التعليمية وهي متوافرة في الجامعات الحكومية 
والخاصـــة، والبنيـــة االجتماعيـــة، حيـــث تعتبـــر المملكـــة مركز 
جـــذب وبلـــًدا مضياًفا وأن شـــعبها طيـــب، كما أن مـــن العوامل 
المهمـــة تكلفـــة الدراســـة الجامعيـــة، والتكلفـــة المعيشـــية، إذ 
ارتبطـــت الســـياحة التعليميـــة نتيجة انتقال الشـــخص من بلد 
إلى آخر، مؤكًدا أن تكلفة الحياة المعيشية والتكلفة الدراسية 
أمـــران مهمـــان، وكذلـــك الخدمـــات األخـــرى المصاحبـــة التـــي 

تقدمها الدولة.

مهند المشهداني

نادر البستكي

^توقع القائم بأعمال رئيس جامعة المملكة، البروفســور نادر محمد البســتكي أن تزيد نســبة مســاهمة 
ا تعمل بأقل من  الطلبة الدوليين في الناتج المحلي اإلجمالي إلى 8 %، الفتًا إلى أن الجامعات الخاصة حاليًّ

نصف طاقتها االستيعابية وبإمكانها قبول أعداد أكبر بكثير من الطلبة.

“البـــاد”  صحيفـــة  نـــدوة  فـــي  البســـتكي  وأوضـــح 
االقتصاديـــة بعنوان “مســـتقبل الســـياحة التعليمية... 
الســـياحة  يميـــز  مـــا  أن  والتوصيـــات”،  التحديـــات 
التعليمية أن الطالب يبقى طوال فترة دراســـته مقيًما 
فـــي مملكـــة البحريـــن وبالتالـــي يســـاهم فـــي تحريك 
االقتصـــاد بكافـــة قطاعاتـــه وليـــس القطـــاع التعليمي 
فقـــط. وأكد على توفر البنية التحتيـــة الازمة لقطاع 
التعليـــم العالي، وتقدر مســـاهمته فـــي الناتج المحلي 
اإلجمالي بنسبة 4.5 % تقريًبا، متوقًعا تضاعفه خال 

5 إلى 10 أعوام.
وعـــن العقبـــات التـــي تواجـــه الجامعات فـــي البحرين 
لجـــذب الطلبـــة الدولييـــن، أوضـــح البســـتكي أن أكبـــر 
الجامعـــات  اعتمـــاد غالبيـــة  عـــدم  هـــي  ـــا  عقبـــة حاليًّ

الخاصـــة بالمملكة من قبـــل وزارات التعليم العالي في 
دول مجلس التعاون الخليجي كجامعات موصى بها، 
وهذا ال يشـــجع غالبيـــة الطلبة الراغبين في الدراســـة 
فـــي الجامعات الخاصة بالمملكة علـــى االلتحاق بهذه 
الجامعـــات. وأشـــار إلـــى أنـــه عندمـــا بـــدأت الجامعات 
الخاصـــة فـــي البحرين لم يكـــن هنالك نظـــام الجودة، 
والتعليـــم العالي كذلك لـــم يكن موجوًدا فـــي البداية، 
واألمـــر ذاتـــه ينطبق على هيئة ضمان جـــودة التعليم، 
وبالتالـــي التدقيـــق علـــى البرامـــج وفحصهـــا بصـــورة 
دقيقة وشـــاملة وفحص الجـــودة لم يكن موجوًدا في 
الســـابق، وهـــذه ربما من األســـباب الرئيســـية لوزارات 
التعليـــم العالـــي في دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
لعـــدم وجـــود الثقـــة المطلوبـــة لديهـــا فـــي الجامعـــات 

الخاصـــة، إال أنـــه لفـــت إلـــى أن الوضـــع اآلن مختلـــف 
بعـــد 20 عاًمـــا، إذ يعتبر نظام الجـــودة في المملكة من 
أفضل األنظمة على مســـتوى دول الخليج سواء على 
مســـتوى هيئة ضمان جـــودة التعليم ومجلس التعليم 
العالـــي من ناحيـــة الرقابـــة الدقيقة وأيًضـــا المراجعة 
والمراجعـــة  المؤسســـية  واالعتماديـــة  المؤسســـية 
البرامجيـــة، وهنالـــك عملية دورية على مســـتوى عاٍل 
ا إلعادة النظر في  ا.  ورأى أن الوقت مناســـب جـــدًّ جدًّ

هذه الجزئية وبإمكان دول مجلس التعاون الخليجي 
ا االطمئنـــان إلى جودة  ووزارات التعليـــم العالـــي حاليًّ
مملكـــة  فـــي  الخاصـــة  الجامعـــات  وجـــودة  البرامـــج 
البحريـــن لوجـــود عمليـــة متابعة دقيقة وجـــودة على 
مســـتوى عالمي. وأكد أن مجلس التعليم العالي يبذل 
جهوًدا حثيثة لاعتمـــاد المتبادل بين الطرفين، وهذا 

إن تم سيخلق فرًصا كبيرة.
وبخصوص اعتقاده بأن عدد التخصصات المطروحة 
لـــه عاقة بنشـــاط الســـياحة التعليمية، قـــال “بالتأكيد 
ســـيكون للزيـــادة فـــي عـــدد التخصصـــات المطروحة 
ا في جذب الطلبة وتوفير خيارات  وتنوعها عامًا مهمًّ
إضافيـــة لهـــم”. وعـــن التســـهيات المطلوبـــة للنهوض 
بالســـياحة التعليمية، أوضح البســـتكي أن التسهيات 
المطلوبـــة هـــي تســـهيل إجـــراءات الفيـــزا الدراســـية 
ا لجـــذب الطلبة، وتســـهيل التمويل  لتكـــون عامًا مهمًّ

التعليمي من قبل البنوك للطلبة. 

ا تعمل بأقل من نصف طاقتها االستيعابية الجامعات الخاصة حاليًّ
توقع زيادة مساهمتها بنسبة 8 % في الناتج المحلي... البستكي:



@albiladpress @albiladpress

س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 503+973 17111432 +973 38491919+973 17111434 +973 32224492 / 36060113

+973 17111467385local @albiladpress.comتطبع في مؤسسة األيام للنشر

الفجر: 3:43 - الظهر: 11:44 - العصر: 03:13  

المغرب: 06:19 - العشاء: 07:40

قفزة 562 % بإيرادات السياحة بالربع الثاني لتصل إلى 330,4 مليون دينار
الصيرفي: نسير باالتجاه الصحيح نحو التعافي الكامل للقطاع السياحي

أحـــدث  إلـــى  واســـتنادًا  الســـياحة،  وزارة  أعلنـــت 
المعلومـــات  هيئـــة  عـــن  الصـــادرة  اإلحصـــاءات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة، عـــن ارتفاع عدد الســـياح 
الذيـــن زاروا مملكـــة البحريـــن في الربـــع الثاني من 
العـــام الجـــاري 2022 بنســـبة 38 % مقارنـــة بالربـــع 

األول من العام ذاته.
القطـــاع  الـــوزارة أيضـــًا أن نســـبة تعافـــي  وبينـــت 
الســـياحي وصلت إلى 82 % مقارنـــة بفترة ما قبل 
الجائحة، وتحديدًا في الربع الثاني من العام 2019.

وبحســـب اإلحصاءات ذاتها، سجل قطاع الضيافة 

والفندقـــة في البحريـــن 2,973,000 ليلة ســـياحية 
خـــال الربـــع الثانـــي مـــن العـــام الجـــاري، مقارنـــة بـ 
569,000 ألـــف ليلـــة ســـياحة فـــي الربـــع الثاني من 

العام 2021، وبزيادة وصلت إلى 422 %.
ووصـــل إجمالـــي إيـــرادات الســـياحة خـــال الفترة 
ذاتهـــا 330,4 مليون دينـــار، وبارتفاع قدره 562 % 
عن الفترة ذاتها من العام الماضي عندما 
 49.9 الســـياحة  إيـــرادات  بلـــغ إجمالـــي 

مليون دينار.
فاطمـــة  الســـياحة  وزيـــرة  وأكـــدت 
الصيرفـــي، أن هذه اإلحصـــاءات تبرهن 
مـــرة أخـــرى أن مملكـــة البحريـــن تســـير 
فـــي االتجـــاه الصحيـــح نحـــو التعافـــي 
الكامـــل للقطـــاع الســـياحي، واســـتعادة 
الـــدور الحيـــوي لهـــذا القطـــاع فـــي دعم 
مصـــادره  وتنويـــع  الوطنـــي  االقتصـــاد 
وخلـــق فرص العمل، وفـــي إطار التنفيذ 
الفعال إلستراتيجية البحرين السياحية 
2022 - 2026. وأشـــارت إلـــى أن هـــذه 
عة تعكـــس فـــي جانـــب  النتائـــج الُمشـــجِّ
منهـــا ثمار الجهـــود التي بذلتهـــا وتبذلها 
هيئة البحرين للســـياحة والمعارض في 
الترويـــج للقطـــاع الســـياحي البحرينـــي 
إقليميًا ودوليًا من خال مشاركاتها في 
العديـــد من الفعاليـــات ذات الصلة خال 

الفتـــرة الماضيـــة، وتدفـــع الهيئة لتعزيز هـــذا النهج 
القائـــم علـــى التوجـــه المـــدروس والفعال ألســـواق 

الدول األكثر تصديرًا للسياح حول العالم.
وأعربـــت وزيرة الســـياحة عن ثقتها بقـــدرة القطاع 
الســـياحي على مواصلة تســـجيل زيـــادة مضطردة 
فـــي عدد الســـياح وعـــدد الليالـــي الفندقية ونســـب 

اإلشـــغال بشـــكل عام، وذلك مع إزالة القيود بشـــكل 
شـــبه تام عن حركة الســـياحة والســـفر حول العالم 
من جهـــة، والمبادرات والبرامج والفعاليات الحالية 
والمســـتقبلية التي تنظمها هيئة الســـياحة بشـــراكة 
فاعلـــة مع منشـــآت القطـــاع الســـياحي الخاص من 

جهة أخرى.
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فـــلل
Villas

أراضـي
Lands

مشاريع
Projects

مخططات
plan estate

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 
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دخلـــت خطـــة الغـــاز الطارئـــة لاتحـــاد األوروبـــي التي 
تعـــد التكتل الحتمـــال وقف إمـــدادات الغاز الروســـية، 
حيز التنفيذ أمـــس )الثاثاء(. وبموجب الخطة؛ يتعين 
علـــى دول االتحـــاد األوروبـــي خفـــض اســـتهاكها مـــن 
الغـــاز طواعيـــة بنســـبة 15 % بين األول من أغســـطس 
و31 مـــارس، مقارنة بمتوســـط االســـتهاك فـــي الفترة 
نفســـها خال الســـنوات الخمـــس الماضيـــة. وللوصول 
إلى الهدف، يجب توفير 45 مليار متر مكعب من الغاز 

عمومـــًا، ويجب على ألمانيا وحدها خفض االســـتهاك 
بنحـــو 10 مليارات متر مكعـــب، وفقًا ألرقام المفوضية 
األوروبية. وإذا لم يتم توفير ما يكفي من الغاز ومكان 
هنـــاك نقـــص واســـع النطاق فـــي اإلمدادات، فســـيكون 
االتحـــاد األوروبي قادرًا على إطـــاق حالة تأهب على 
مســـتوى التكتل مع أهداف إلزامية لخفض اســـتخدام 
الغـــاز. ومـــع ذلك، فســـتكون هناك صعوبـــات في تنفيذ 

مثل هذه الخطوة.

خطة استهالك الغاز الطارئة لالتحاد األوروبي تدخل حيز التنفيذ

 82 % نسبة تعافي 
القطاع السياحي مقارنة 

بفترة ما قبل الجائحة

 عدد الليالي السياحية 
يتضاعف 422 % إلى 

2,9 مليون ليلة

ارتــفـــــاع عـــــدد الســـيـــــاح الـوافـــديـــــن للـبــحـريـــــن 38 % فــي الــربـــــع الثــانـــــي 

“لوفتهانزا” تقدم استشارات لـ“باس” لتعزيز عملياتها التشغيلية
وقعـــت شـــركة خدمـــات مطـــار البحريـــن )بـــاس( اتفاقيـــة مـــع مجموعـــة 
“لوفتهانزا االستشـــارية” )LCG(، لتقديم الخدمات االستشارية إلى شركة 

“باس” وذلك بهدف تعزيز كفاءة أعمالها وعملياتها التشغيلية.
وأقيمت مراســـم توقيع الشـــراكة بين الطرفين بتاريخ 13 يوليو الماضي 
في المقر الرئيسي لشركة “باس”، وذلك بحضور كل من الرئيس التنفيذي 
لشـــركة خدمات مطـــار البحرين محمد خليل أحمد، ومدير أعمال الشـــرق 

األوسط لدى مجموعة “لوفتهانزا” ألكسندر ماناكوس.
وضمـــن جهودهـــا لدعم “بـــاس” في مشـــروع التحـــول، ســـتقوم مجموعة 
“لوفتهانـــزا” بإجـــراء دراســـة شـــاملة لنموذج التشـــغيل المعتمـــد حالًيا في 
الشـــركة، بهـــدف تطوير مبـــادرات تحويلية تهـــدف إلى تحســـين الكفاءة 
وتحقيـــق التميـــز التشـــغيلي. وتعليًقـــا على هذه الشـــراكة، صـــرح الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة خدمـــات مطـــار البحرين محمـــد خليل أحمد “نتشـــرف 
 )LCG( ”بعقـــد شـــراكتنا مـــع مجموعـــة “لوفتهانـــزا االستشـــارية األلمانيـــة
الرائـــدة في تقديـــم االستشـــارات المتخصصة، ونحن نرحـــب بدعمهم لنا 
فـــي رحلة التحول نحو تحقيق التميز التشـــغيلي. ونتطلع من خال هذه 
الشـــراكة لتطوير مســـتوى خدماتنا وعملياتنا لتصبح أكثـــر تميًزا وكفاءة 
على مســـتوى القطاع”. من جهته، صرح مدير أعمال الشـــرق األوسط لدى 
مجموعة “لوفتهانزا االستشـــارية” ألكسندر ماناكوس “نحن في لوفتهانزا 
االستشـــارية نعتـــز بتكليفنا بهذا المشـــروع المهم ونتطلـــع للعمل جنًبا إلى 
جنب مع “باس”. ومن خال هذه الشـــراكة، نأمل إلى دعم مســـاعي “باس” 

نحـــو تطويـــر عملياتهـــا بما يضمـــن تحقيقها التميز التشـــغيلي المســـتدام، 
وتعزيز إمكاناتها التنافسية لمواجهة أي تحديات مستقبلية محتملة”. 

وأضاف “نسعى لتحقيق أهداف هذه االتفاقية عبر إشراك فريق عمل من 
ذوي الخبرة العملية في المجال من منتســـبينا في البحرين، ليتســـنى لهم 
العمـــل بروح الفريق الواحد والتكاتف مع شـــركائهم من “باس”، إذ ســـيتم 

إنجاز الجزء األكبر من هذا المشروع من داخل المملكة”.
ومـــن المؤمل أن تســـهم هذه الشـــراكة الجديـــدة مع “لوفتهانـــزا” في دعم 
تطلعـــات شـــركة “باس” الموجهة نحـــو تطوير أنظمتها التشـــغيلية لتصبح 
أكثـــر مرونـــة وانســـيابية، وهـــو مـــا يتماشـــى مـــع إســـتراتيجيتها الراميـــة 

لتحقيق التميز التشغيلي على المدى البعيد.

أكبر اقتصاد أوروبي مهدد بخسارة 260 مليار يورو بسبب الحرب في أوكرانيا
أشـــارت توقعات قاتمة إلى أن االقتصاد األلماني قد يخســـر أكثر من 260 
مليـــار يورو فـــي القيمة المضافـــة بحلول العام 2030؛ بســـبب الحرب في 
أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما خلصت إليه دراسة لمعهد بحوث 
التوظيـــف )IAB(. وقالـــت الدراســـة إن الناتـــج المحلي اإلجمالـــي المعدل، 
حســـب األســـعار، ســـيكون أقل بنســـبة 1.7 % فـــي 2023، بســـبب الحرب 

وأزمـــة الطاقـــة. وإذا كانت الزيادات في أســـعار الطاقة أعلـــى بمرتين كما 
لوحظ حتى اآلن، فســـيكون الناتج المحلـــي اإلجمالي أللمانيا للعام 2023 
 .”IAB“ أقل بنســـبة 4 % تقريًبا من ســـيناريو “الســـام في أوروبا”، بحسب
وأضـــاف المعهـــد أنـــه في ظل ســـيناريو زيـــادة أســـعار الطاقة، ســـيتقلص 

التوظيف في ألمانيا بواقع 660 ألف شخص بعد 3 سنوات.
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.08

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.031

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.988

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.31

بنك السالم 
SALAM BD 0.087

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.48

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.072

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.474

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.125

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.305

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.605

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.457

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.162


