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النسر األهالوي حديد.. حلق بالذهب من جديد267 معلم رياضة عاطلون
ناشد 267 عاطال من خريجي  «

التربية الرياضية عبر ”البالد” 
وزير التربية والتعليم ماجد 

النعيمي حلحلة موضوع 
العاطلين عن العمل من 

حاملي شهادة البكالوريوس 
لتوظيفهم في المدارس.

حلق فريق األهلي  «
بدرع زين لدوري 

أندية الدرجة 
األولى لكرة السلة 

للموسم الرياضي 2020/2019 بعد أن كرر نتيجة 
الفوز على نظيره المنامة مساء السبت بنتيجة 

)88/99( لحساب الجولة الثانية من النهائي.

بيروت - وكاالت

اللبنانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  اعتـــذر 
أمـــس  أديـــب  مصطفـــى  المكلـــف 
الحكومـــة  تشـــكيل  عـــن  الســـبت 
اللبنانيـــة الجديدة وســـط مطالب 
تنفـــذ  بحكومـــة  متزايـــدة  دوليـــة 
إصالحـــات ضروريـــة تحـــل مكان 
الحكومـــة المســـتقيلة إثـــر انفجار 
أغســـطس  فـــي  بيـــروت  مرفـــأ 

الماضي.
وقـــال أديـــب فـــي كلمـــة متلفـــزة 
“إننـــي اعتـــذر عـــن متابعـــة مهمـــة 
تشكيل الحكومة”، مقدما اعتذاره 
“الصادق من الشـــعب اللبناني عن 
عـــدم تمكني من تحقيق ما يطمح 
إليه من فريـــق إصالحي يعبر عن 

نافذة إنقاذ”.
واصطدمت جهود أديب خصوصا 
بإصـــرار الثنائي حزب هللا وحركة 
البرلمـــان  رئيـــس  بزعامـــة  أمـــل 
نبيـــه بـــري علـــى تســـمية وزرائهم 

والتمّسك بحقيبة المال.

أديب يعتذر عن 
تشكيل الحكومة 

اللبنانية
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“الوطني” يفعل “الدفع الالتالمسي”  
أطلق بنك البحرين  «

الوطني، خدمة الدفع 
الفوري الالتالمسي 

“Tap & Go” بجميع 
أجهزة نقاط البيع والبطاقات التابعة 

للبنك عبر تطبيق “بنفت بي” على 
أجهزة نظام أندرويد.

“^” تدشــن سلســلة حلقــات بالفيديــو مــع رواد األعمــال

أزهار حبيل تواجه كورونا بالعالج بالرسم

دشنت صحيفة “البالد” سلسلة حلقات بالفيديو مع رواد األعمال، تناقش تداعيات فيروس كورونا على 
نشاطهم التجاري، وكيف أبدعوا بمسارات موازية لمواجهة التحديات.

خبيـــرة  األولـــى  الحلقـــة  ضيفـــة 
التجميل أزهار حبيل، التي تحدثت 
عن أثر فترة اإلغالق التام للمحالت 
التجاريـــة، ثم تقييد عمل صالونات 

التجميل بالفترة الراهنة.
لدراســـة  اتجهـــت  حبيـــل:  وقالـــت 
مـــن  الرســـم  طريـــق  عـــن  العـــالج 
أجـــل تحقيـــق مزيد مـــن االطمئنان 

والتهدئة.
وأشارت إلى أن دعم صندوق العمل 
)تمكين( في زمن كورونا ساهم في 
تغطيـــة بعض المصروفـــات ويعتبر 
عامال مســـاعدا لتســـتمر بمشروعها 
التجـــاري. يشـــار إلـــى أن “تمكيـــن” 
صمـــم برنامجـــا لدعـــم اســـتمرارية 
التوجيهـــات  ضـــوء  فـــي  األعمـــال 
الملكيـــة الســـامية بإطـــالق حزمـــة 
دعم حكومية لمواجهة انعكاســـات 

م البرنامج الدعم  الفيـــروس. وُيقـــدِّ
الصغيـــرة  للمؤسســـات  التمويلـــي 
ومتناهيـــة الصغر لمســـاعدتها على 

تغطية نفقاتها التشغيلية.
شاهدوا الحلقة بالموقع اإللكتروني 
لتتعرفـــوا أكثـــر على نمـــاذج ملهمة 

أعمـــال  رواد  نجـــاح  قصـــص  مـــن 
الظـــروف  واجهـــوا  بحرينييـــن 
ويعتبـــر  عمليـــة.  بحلـــول  الداهمـــة 
تدشـــين  باكـــورة  “البـــالد”  فيديـــو 
المرئـــي  لإلنتـــاج  اللفظيـــة  الهويـــة 

للصحيفة )البالد بمختلف األبعاد(.

أزهار حبيل بعدسة “البالد”

الزراعة تتدهور وإنتاج 
المحاصيل يتراجع

)03(

مشكلة الرمال “المغشوشة” تراوح مكانها

مطالبات 
برفع مستوى 
الرقابة على 

هذه المواقع 
من وزارة 
األشغال

ما تزال مشكلة مواقع إعداد الرمال “المغشوشة” 
كمـــا يصفها العاملون في قطاع الحفريات تراوح 
مكانهـــا دون حـــل ناجـــع وســـط مطالبـــات برفـــع 
مســـتوى الرقابـــة علـــى هـــذه المواقع مـــن وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، 
إذ جالت عدسة “البالد” في عدد من هذه المواقع 
في الحد وعالي؛ للوقوف عليها ومعاينها، بعد أن 

أرشد إليها أحد أصحاب المؤسسات.
)07(

المركـــز  بأعمـــال مديـــر  القائـــم  أفـــادت 
المعلومـــات  لتكنولوجيـــا  اإلقليمـــي 
المركـــز  بـــأن  شـــمندي  مـــي  واالتصـــال 
استحدث 11 برنامًجا تدريبًيا عن ُبعد، 

يســـتفيد منهـــا معلمـــو ومعلمات المدارس خـــالل العام الدراســـي الجديد 2020 - 
.2021

وذكـــرت أن البرامج تركز على المســـتجدات العالمية في مجـــال التعليم الرقمي، 
مثل الحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء.

وأشـــارت إلـــى أن المركـــز الـــذي يعمـــل في المملكـــة بإشـــراف منظمة اليونســـكو، 
ويوظـــف برامجـــه لخدمـــة المشـــروعات التطويريـــة لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم، 

ولخدمة الكوادر التربوية محلًيا وإقليمًيا.

استحداث 11 برنامجا تدريبيا للمعلمين عن بعد

كشـــف رئيس جمعية البحرين لمكاتب اســـتقدام العمالة المنزلية عقيل 
المحاري عن أنه لن يتم اســـتقدام أي عمالة منزلية “خادمات ومربيات” 
للبحريـــن قبل بداية العام 2021، بســـبب تفشـــي جائحـــة كورنا، وحظر 
الســـفر. وأوضـــح أن كل التأشـــيرات الســـابقة لخـــدم المنـــازل التـــي تـــم 
الموافقـــة عليهـــا أصبحت منتهية الصالحية بســـبب الجائحة، وأن دوال 
عديـــد مـــن جنوب شـــرق آســـيا فرضت حظـــرا وحجرا علـــى العديد من 
مناطقهـــا كما فـــي الهند والفلبيـــن، فأصبح من الصعب اســـتقدام عمالة 

منها كما كان بالسابق.
 ونفـــى المحـــاري في تصريحات خاصة لـ “البـــالد” أن تكون المكاتب قد 

فرضت أي زيادة على رسوم استقدام الخادمات كما يشاع.

نقص في خادمات المنازل حتى 2021

)06(
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محرر الشؤون المحلية

مزارعان في إحدى مزارع بوري

بدور المالكي سيدعلي المحافظة

علي الفردان | تصوير: رسول الحجيري



“الكونغرس األميركي” يواصل إشاداته بإعالن السالم بين البحرين وإسرائيل

واصــل أعضــاء الكونجــرس األمريكــي تصريحاتهم الصحفيــة المؤيدة إلعان تأييد الســام بيــن مملكة البحرين 
ودولة إســرائيل، مشــيدين بهذه الخطوة التي تصب في صالح الســام واالســتقرار في منطقة الشــرق األوسط، 
مؤكديــن أنهــا خطــوة شــجاعة وتاريخيــة وإنجــاز دبلوماســي لمســتقبل أفضل للمنطقــة، منوهين بــدور الواليات 

المتحدة في عملية السام.

وصـــف  هاولـــي  جـــوش  الســـيناتور 
إعـــان تأييـــد الســـام بيـــن مملكـــة 
البحريـــن ودولـــة إســـرائيل بالحدث 
التاريخي، وهو نفـــس الوصف الذي 
ذكـــره النائـــب ديفيـــد مكينلـــي، فيما 
أكد النائب مايك غاالهار في حديثه 
المتلفـــز أن إعان تأييد الســـام بين 
البحرين وإســـرائيل خطوة شجاعة، 

وستأتي بنتائج جيدة.
أمـــا النائـــب مـــات غايتـــز، فأكـــد أن 
العالـــم شـــهد صناعـــة للتاريـــخ بعـــد 
إعان  تأييد الســـام  بيـــن البحرين 
وإســـرائيل، فيمـــا أعـــاد النائب جيف 
األبيـــض  البيـــت  تغريـــدة  دنـــكان 
المتعلقة بإقامة عاقات دبلوماسية 
بين البحرين وإسرائيل، وقال النائب 

ديبي ليسكو إن إعان تأييد السام 
خطـــوة  وإســـرائيل  البحريـــن  بيـــن 
تاريخية للســـام في منطقة الشـــرق 
األوســـط، فيمـــا أكـــد النائـــب كريس 
ســـتيورات أهميـــة مملكـــة البحريـــن 
في منطقة الشـــرق األوســـط، منوهًا 
بإعـــان تأييـــد الســـام بينهـــا وبيـــن 
إســـرائيل، ومشـــيدا بجهود الواليات 

المتحدة ودورها في عملية الســـام 
في المنطقة.

بـــدوره، أشـــاد النائب غريغ ســـتيوب 
بإعـــان تأييد الســـام بيـــن البحرين 
وإســـرائيل، مؤكدا أنـــه الطريق نحو 
الســـام فـــي الشـــرق األوســـط، فـــي 
حيـــن قال النائب تيم بيرتشـــيت إن 
إعـــان تأييـــد الســـام بيـــن البحرين 
وإســـرائيل هو تقـــدم باتجاه تحقيق 
الشـــرق  فـــي  واالســـتقرار  األمـــن 
األوســـط، بينمـــا أكـــد النائـــب ديفيد 
عاقـــات  إقامـــة  أن  كوســـتوف 

دبلوماســـية بين البحرين وإسرائيل 
خطوة مذهلة في استمرارية ضمان 
كمـــا  للمنطقـــة،  واالزدهـــار  الســـام 
أشـــاد النائب ويليـــام تيمونز بإعان 
تأييـــد الســـام ووصفـــه بــــ “اإلنجـــاز 
الدبلوماســـي” وبنـــاء لمســـتقبل أكثر 
ســـاما في منطقة الشـــرق األوسط. 
أمـــا النائب دنفـــر ريغلمـــان، فقال إن 
إعـــان تأييـــد الســـام بيـــن البحرين 
وإســـرائيل خطـــوة عظيمـــة وكبيرة 

باتجاه السام في الشرق األوسط.
كما أعـــاد أكثر مـــن نائب وســـيناتور 

البيـــان المشـــترك الصادر مـــن مملكة 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
وإسرائيل بشأن إعان تأييد السام، 
وبعض تغريـــدات الرئيس األمريكي 
التي أشـــاد من خالهـــا بإعان تأييد 
وإســـرائيل،  البحريـــن  بيـــن  الســـام 
ومنهم النائب تشـــيب روي، والنائب 
براد وينســـتراب والنائـــب فيرجينيا 
فوكـــس والســـيناتور جاكـــي روزين 
والســـيناتور  مليـــر،  كارول  والنائـــب 
تيـــد كـــروز، والنائـــب لـــي زيلدينـــغ، 

والنائب جورج هولدنغ.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

البحرين تهنئ 
تركمانستان 

بذكرى االستقالل

بعث عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ورئــيــس 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ــ ال
خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيات 
تركمانستان  رئيس جمهورية  إلى  تهنئة 
قــربــان قــولــي بــيــردي مــحــمــدوف؛ وذلــك 

بمناسبة ذكرى استقال باده.

تأتــي في إطــار التوجيهــات الملكية الســامية ببناء 40 ألف وحدة ســكنية

مواطنون: مدن البحرين الجديدة وفرت لنا جودة السكن

حرًصـــا مـــن وزارة اإلســـكان علـــى مبـــدأ االســـتدامة 
وتوفيـــر العيـــش الكريـــم لحيـــاة المواطـــن البحريني 
تواصـــل الوزارة تحقيق تقدم كبير على صعيد تنفيذ 
األمـــر الملكي الســـامي لعاهل البـــاد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، بشـــأن تنفيذ 40 
ألـــف وحـــدة ســـكنية، ملتزمة بــــ ”برنامـــج الحكومة”، 
وبتوجيهـــات رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان ال خليفة، وتنفيًذا ألمر ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، بتوزيع 5000 وحدة ســـكنية، موزعة على 
مشـــروعات مـــدن البحريـــن الجديـــدة ومشـــروعات 

المجمعات السكنية في محافظات المملكة.
 وتعد مدن البحرين الجديدة ثمرة الخطة اإلسكانية 
التـــي ارتأتها قيـــادة جالة الملـــك والحكومة لخدمة 
آالف األســـر البحرينية، ومن أجـــل توفير بيئة تتميز 
باالستدامة، وتضم مجموعة من المرافق والخدمات 
النوعيـــة التـــي تلبـــي احتياجـــات العائلـــة البحرينية. 
وتضـــم مـــدن البحريـــن الجديـــدة مســـاحات خضراء 
مفتوحـــة وحدائق وواجهات بحريـــة ومناطق ألعاب 
لألطفـــال وماعـــب رياضيـــة، بمـــا يســـهم فـــي تلبيـــة 
الرغبـــات للمواطن وإضفاء جو مائم مفعم بالترفيه 
المطلـــوب، فضـــًا عـــن تعزيـــز النســـيج االجتماعـــي 

لقاطني تلك المدن.
 كما اهتمت مدن البحرين الجديدة بالجوانب البيئية 
مـــن خـــال اســـتخدام مـــواد صديقـــة للبيئـــة، وعبـــر 
تشجير الشوارع الرئيســـة واألحياء السكنية، عاوة 
على توفير مســـارات خاصة لممارســـة رياضة المشي 
والدراجـــات الهوائية، وتخصيـــص مناطق للرياضات 
الخارجية، بما يشـــجع على ثقافة ممارســـة الرياضة، 

من ثم تحسين صحة المواطنين.
وتشـــكلت مامـــح مـــدن البحريـــن الجديـــدة بمتابعة 
مســـتمرة من قيادة عاهل الباد والحكومة، لتعود بنا 
إلـــى يوم افتتاح مدينة ســـلمان النموذجية وبحضور 
صاحـــب الجالـــة عاهـــل البـــاد الـــذي قـــال عـــن هذه 
المدينـــة “إن مدينـــة ســـلمان معلم عصـــري متميز في 
ســـياق نهضـــة عمرانيـــة وحضريـــة شـــاملة، مراعيـــة 
الحتياجـــات مناطـــق البحريـــن كافة، تعمـــل من أجل 
تعزيـــز موقـــع ومكانـــة كل محافظة مـــن محافظاتها، 
فـــي  المطلـــوب  بدورهـــا  القيـــام  مـــن  يمكٌنهـــا  وبمـــا 
دعـــم اقتصادنـــا الوطنـــي القائـــم على أســـس التنويع 
والتحديـــث، ولتكـــون بادنـــا نموذًجـــا يحتـــذى فـــي 

الريادة التنموية”.
ولم تخل ردود األفعال من اآلراء اإليجابية للقاطنين 
والزائريـــن لمـــدن البحريـــن الجديـــدة، فقـــد رصـــدت 
عدســـة برنامج “شـــمس البحرين” بتلفزيون البحرين 
في الســـابق خـــال فقـــرة مخصصة لوزارة اإلســـكان 

عدًدا من تلك اآلراء منها ما أكده المواطن “بو سلمان” 
أحـــد المنتفعيـــن بمدينـــة ســـلمان: “إن المدينة جميلة 
وتصميمها رائع حيث موقعها المتميز واالستراتيجي 
يجعلهـــا أكثـــر جمـــااًل، حيـــث توجد أماكـــن مخصصة 
للرياضـــة، وهي الدافـــع األكبر لممارســـة الرياضة في 
ظـــل هذه األماكن المنظمة ســـواء للمشـــي أو لركوب 

الدراجات الهوائية وغيرها”. 
مـــن جانبهـــا أشـــارت المواطنـــة زهـــراء، منتفعـــة من 
مدينـــة ســـلمان  إلـــى أن“المدينـــة منظمـــة ومنـــذ أن 
اســـتلمنا الوحدة الســـكنية تفاجأنا بحجم مســـاحتها، 
ونحـــن هنا ســـعيدون جـــًدا، وأجمل ما بهـــذه المدينة 
أمـــارس هواياتـــي  أن  المتميـــز، وأســـتطيع  موقعهـــا 
كافـــة فـــي أي وقـــت”، كما أضـــاف أحمد ســـعيد، أحد 
المنتفعيـــن بالمدينة أن “المدينة تشـــعرك بالراحة من 
حيث الحجم والتباعد بين البيوت كما تعطيك دافًعا 

للتأقلم مع جميع القاطنين”.
أمـــا بـــدر الـــذوادي، أحـــد المنتفعيـــن مـــن الوحـــدات 
الســـكنية بمدينة خليفـــة، فقال “أشـــكر قيادة حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك على هـــذه البيـــوت الجميلة 
بعـــدم  الـــذي يتميـــز  القلـــب، والمـــكان  التـــي تشـــرح 
الكثافة الســـكانية، حيث نستطيع أن نمارس هوايتنا 
الرياضيـــة بكافـــة أشـــكالها دون مضايقـــة ســـواء في 
البـــر أو فـــي البحـــر”. كما أضـــاف أحمد خنجـــي، أحد 
المنتفعيـــن بمدينة خليفـــة أن “المدينة تمتاز بالهدوء 
ونقـــاء جوها، حيـــث ليس بالغريـــب أن تلبى المملكة 
طلباتنا اإلســـكانية التي لم ننتظر بها طويًا لنستنفع 

من الوحدات اإلسكانية”.
وأشـــارت “أم خليفـــة” إلـــى أن “الوحـــدات اإلســـكانية 
تمتـــاز بمســـاحات وغـــرف كبيرة، ويمكن أن أســـتفيد 
من المســـاحة الشـــائعة المعطـــاة، حيث نشـــكر وزارة 
اإلسكان على توفير مختلف سبل الراحة للمواطنين”.

وفي مشـــروع مدينة شرق الحد قال، يونس سلمان، 
أحـــد المنتفعيـــن من الوحدات الســـكنية فـــي المدينة 

“أشكر قيادة حضرة صاحب الجالة الملك على هذه 
البيـــوت الجميلة التي تشـــرح القلب والمـــكان المميز 
وعلى التصميم الراقي الذي يعطي البهجة و السرور 

عند السكن في المدينة”.
كمـــا أضـــاف، بو أحمـــد، منتفـــع آخر من مدينة شـــرق 
الحـــد “إن هذا المشـــروع مميـــز وفكـــرة تطبيقه جًدا 
رائعـــة، حيث تـــم تخصيص مـــكان للمشـــي، وكما تم 
تخصيص مكان لممارســـة ركـــوب الدراجات الهوائية 
بـــكل أمـــان، وأنـــا متفائـــل بالخيـــر في المســـتقبل من 
تطور مبهر لتطور أكثر إبهاًرا، وأقدم شكري للحكومة 
ولوزارة اإلســـكان على هذه المنطقة”، بينما أشـــار “بو 
أحمد” إلى أن “مخطط الشوارع يعطينا دافعا للمشي 

وقضاء وقت ممتع مع األهل واألصدقاء”.
أمـــا بخصـــوص مشـــروع ضاحيـــة الرملي فأكد ســـيد 
محمـــد “أن الضاحيـــة جميلـــة وتصميمهـــا رائع حيث 
موقعهـــا متميـــز وفي وســـط مملكة البحريـــن، كما أن 
الوزارة وفـــرت في الضاحية مكاًنا مخصًصا للمشـــي 

واالستمتاع بممارسة هواياتنا”.
وأضـــاف، محمـــد عثمـــان، أحـــد المنتفعيـــن كذلك من 
حديثـــة  الضاحيـــة  “أن  الرملـــي  ضاحيـــة  مشـــروع 
ومتميـــزة بتصميمها، ال داعي للخـــروج من الضاحية 
لتغيير األجواء، فقد وفرت الوزارة جميع ما نحتاجه 

في الضاحية من خدمات ومرافق”. 
يذكر أن وزارة اإلســـكان تســـخر طاقاتهـــا وإمكاناتها 
لاســـتمرار فـــي تســـريع وتيـــرة تنفيـــذ المشـــروعات 
اإلســـكانية من أجل مزيد من التوزيعات المستقبلية، 
وأن الـــوزارة حريصـــة على ســـرعة تســـليم الوحدات 
للمواطنيـــن علـــى شـــكل دفعـــات تفادًيـــا لإلجـــراءات 
االحترازيـــة والوقائية التي وضعت للحد من انتشـــار 
فايروس “كورونـــا”، وتعمل بجهد دؤوب على تمكين 
الخدمـــات  جميـــع  مـــن  االســـتفادة  مـــن  المواطنيـــن 
اإلســـكانية عمومـــا بما يســـهم في تحقيق االســـتقرار 

المعيشي لهم.

المنامة- بنا

العمل التطوعي

هي المدرســة، وهو المعلم، مجلس الرئيس، واألب الرئيس، النخب التي تتعلم 
الدروس، وتتقن الفهم في أمهات العلوم، وتعزف على الوتر الحساس كلما كان 

الموقف الحماسي منقطع النظير، والترتيب المجتمعي سابًقا لكل أوان.
نعــم إنــه مجلــس الرئيــس، وتوجيهــات الرئيــس، إنــه العمــل الخيــري، والوفــاء 
لصاحب الفضل، والتكاتف اإلنساني، والمقام لصحاب المقام، والوداد الشمولي 
عندما تحتفل مملكة البحرين اليوم األحد بجائزة ســمو الشــيخ عيسى بن علي 

للعمل الخيري بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
ال مجــال إلعــادة التأكيــد علــى فطنــة الحفيــد عندمــا يتعلــم مــن مدرســة الجــد 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان شفاه هللا وعافاه، 
التعاضد اإلنســاني، والتكافل المجتمعي، عندما يكون الوالد ســمو الشــيخ علي 
بــن خليفــة قــد نهــل علومــه فــي اإلبــاء والعطــاء مــن مدرســة المجلــس العتيد، 
حلقــات متسلســلة لعمــل امتــد مــن أرض الخلــود إلــى الفضــاء العربي الفســيح، 
مــن البحريــن حيــث التســامح والتكاتــف والوفــاء إلى األمــة العربيــة بطبيعتها 
الحاضنــة للخصال الحميدة والصفات العتيدة وأعمال البر والتقوى ومســاعدة 

المحتاج.
جمعيات خيرية عربية ال يشق لها غبار ساهمت في تعمير األرض، وفي إسكان 
الماييــن، وفــي تعبيــد التربــة وتخصيــب وتخزيــن ميــاه األمطــار، فــي التعليم 
والتعلــم ومــا بينهمــا، وفي الدعم لــذوي االحتياجات والهمــم واألرامل واأليتام 
ومختلــف المحتاجيــن على امتــداد األرض العربيــة، ووديانها وجبالهــا، ومدنها 
وقراها وإنســانها الذي تأبى كرامته أن يمد اليد، فنمد له العون، وترفض عزته 
أن يســأل، فنطلــب نحــن منــه أن يطلــب، ثــم نعــود إليه كلمــا ســنحت الظروف، 
واكتملــت الدوائــر، وتكاملــت واتحــدت الُخطــى، فيذهــب كل عطــاء إلــى كل 
مســتحق، وكل واجــب وكل فــرض عيــن، إلــى كل عربــي علــى امتــداد األرض 

العربية.
ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي يقــدم اليــوم جوائــز عربيــة انطاًقــا مــن أرض 
التســامح، مــن وطــن األوفيــاء، مــن عالــم األتقيــاء والقــادة النجبــاء، غيض من 

فيض، وغلة بعد حصاد، ويًدا في يد، وعناق ما بعده عناق.
إنــه الخيــر مــن أصحاب الخير، إلى أهل الذمة واألحبــاب، إلى كل محتاج، وكل 

مريض، وكل مستور بكساء.
إنهــا روضتنــا العربيــة الجميلة، وهو المجلــس البحريني المهيــب، رئيس وزراء 
بنصائــح ال تخطئهــا عيــن، ومواقف ال تضــل طريقها نحو معــوز، وأبناء وأحفاد 
يفهمــون فــي لغــة الضاد بدرجة إنســان فوق العــادة، ويدركون أنــه في اإلمكان 
وطن عربي أفضل مما كان، وأنه من هذا المكان نبذل الغالي والنفيس من أجل 

وطن عربي أكثر جمااًل وإشراًقا، وشعب أبي أكثر قبواًل باآلخر واحتراًما له.
نــداء مــا بعده نــداء، وها هي البحرين بقادتها ورجال خيرهــا وربابين دنياها .. 

تلبي النداء وتجزل العطاء، وتفي بالوعد.

بقلم:  د. عبداهلل الحواج

المضي بتقديم ورش برنامج “سمو المحافظ”
ــال الـــمـــرئـــي ــ ــ ــصـ ــ ــ ــات االتـ ــ ــي ــ ــن ــ ــق ــ ــر اســـــتـــــخـــــدام ت ــ ــب ــ ع

في إطـــار برنامجهـــا التوعوي، تســـتمر 
المحافظـــة الجنوبية فـــي تقديم ورش 
العمـــل لبرنامج ســـمو المحافظ األمني 
بعـــد  عـــن  )االفتراضـــي(  االجتماعـــي 
فـــي نســـخته الثانيـــة للعـــام 2020، في 
إطـــار متابعـــة محافظ الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة 
إلــــى  البرنامـــج  يهـــدف  إذ  آل خليفـــة، 
تعزيـــز مفهوم مســـتوى الوعـــي األمني 
واالجتماعي لدى الناشئة لضمان أمنهم 
وســـامتهم. وشـــهد البرنامج مشـــاركة 
أبناء المحافظـــة الجنوبية، بلغ عددهم 
60 مشـــاركًا بنســـبة )60 %( إناث و)40 

%( ذكـــور، وتضمـــن البرنامـــج تقديـــم 
اإلرشـــادات وفق برنامج افتراضي عبر 
اســـتخدام تقنيات االتصال المرئي، من 
أجل توعية المشاركين ووقايتهم أمنيًا 

واجتماعيًا.

ويأتـــي برنامج ســـمو المحافظ األمني 
االجتماعي )االفتراضي( بمشاركة عدد 
مـــن اإلدارات األمنية بـــوزارة الداخلية، 
للشـــرطة  الملكيـــة  األكاديميـــة  وهـــي 
واإلدارة  للمـــرور  العامـــة  واإلدارة 

العامـــة للدفاع المدنـــي واإلدارة العامة 
لمكافحـــة الفســـاد واألمـــن االقتصـــادي 
واإللكترونـــي واإلدارة العامة للمباحث 
واألدلة الجنائية وإدارة شـــرطة خدمة 

المجتمع.
يذكر أن المحافظة الجنوبية مســـتمرة 
فـــي تنفيـــذ رؤيتهـــا، التـــي ترتكـــز على 
تحقيق الشـــراكة المجتمعية عبر تنفيذ 
المبادرات األمنية والمجتمعية الهادفة 
لرفـــع مســـتوى الوعـــي، باإلضافـــة الـــى 
ترســـيخ دعائـــم األمن واالســـتقرار في 

مختلف أرجاء المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

ــرار بــمــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط ــ ــق ــ ــت ــ ــح الـــســـام واالس ــالـ ــوة تــصــب فـــي صـ ــطـ خـ



في الذكرى الخمسين لوفاته.. رحم اهلل جمال عبدالناصر
Û  يــوم غــد تحــل الذكــرى الخمســون لوفــاة الزعيــم

الخالد جمال عبدالناصر رحمه هللا.
Û  فــي ذلــك اليــوم قبــل نصــف قــرن، بكينــا، وشــاركنا

أشــقاءنا المصريين البــكاء بكل حرقة وحزن وألم، 
وبكــى معنــا الماليين من الشــعوب العربيــة لفقدان 

من صار بطاًل ومعلما وملهًما لنا جميًعا.
Û  نعم بكينا بكل لوعة وأســى، فقد أحببنا عبدالناصر

حًبــا جارًفــا، جعلنــا ال نــرى فيــه وفيمــا كان يقــول 
أحببنــاه  وجمــال،  وُحســن  خيــر  كل  إال  ويفعــل 
وانبهرنا به بشــكل أعمــى أبصارنا وبصائرنا، فصرنا 
ال نحس بالقصور أو التقصير منه، وال نرى األخطاء 
والســلبيات التــي كانت تحصــل، وإن رأيناها كذبنا 

أعيننا أو أغمضناها.
Û  وبمــلء بقــوة،  ومشــدوهين  مشــدودين  كنــا  لقــد 

إرادتنا، بشخصية عبدالناصر الجذابة، وبكريزميته 
وطالقــة  المهيبــة،  وإطاللتــه  وقامتــه  الســاحرة، 
لســانه، وتمكنه من فن مخاطبة الجماهير بأسلوب 
أخــاذ مثير؛ بحيث تتحول الهزيمة أمامنا إلى نصر 
والتراجــع إلــى تقــدم والخســارة إلى ربــح، وتعلقنا 
بــه لقدرتــه الخارقــة علــى تلمــس وتحســس آالمنا، 
والنفــاذ والتوغــل فــي عميــق وجداننــا، وتحريــك 
مشــاعرنا وعواطفنــا، واســتنهاض آمالنــا وأحالمنا، 
فقــد جــاء عبدالناصر والشــعوب العربية تمر بحالة 
باالنتمــاء  اإلحســاس  إلــى  الشــديد  التعطــش  مــن 
الوطنــي والقومــي، وبمنعطــف تاريخــي ومصيــري 
دقيــق، فــكان قــدر جيلنــا أن نعاصــر ونتفاعــل مــع 

التجربة الناصرية.
Û  ســحرنا رحمــه هللا وأســرنا، فصفقنــا لــه، وصدقنــا

وكنــا نريــد أن نصدق، بأن البدايــة كانت ثورة، ولم 
يكــن انقالًبــا عســكرًيا مــا حــدث فــي مصــر فــي 23 

يوليــو 1952، ثــم اقتنعنــا، وكنا نريــد أن نقتنع، بأن 
الثــورة ومصلحــة الشــعب وإرادة األمــة قضت بأن 
يتــم اغتيــال الشــرعية والديمقراطيــة والحريــات 
مــن  أي شــكل  علــى  فــي مصــر، والقضــاء  العامــة 
المنتخــب،  البرلمــان  وحــل  المعارضــة،  أشــكال 
وإلغــاء األحــزاب السياســية، وتعطيل المؤسســات 
الدســتورية، وتكبيــل مؤسســات المجتمــع المدني، 
والســيطرة الكاملة على وســائل اإلعــالم، والتحكم 
بمفاصــل الثقافــة والفكــر، وتكميــم األفــواه تحــت 
شــعار “ال صــوت يعلــو فــوق صــوت المعركــة”، كمــا 
رددنا بكل اندفاع وحماسة مع جموع المتظاهرين 
وال  أحــزاب..  “ال  هتــاف  المصرييــن  أشــقائنا  مــن 
برلمــان”، فأقيــل قائــد االنقــالب أو الثــورة اللــواء 
محمد نجيب؛ بســبب إصــراره على إرجاع الجيش 
لثكناتــه وعــودة الحيــاة النيابيــة المدنيــة، ووضــع، 
لســنوات  الجبريــة  اإلقامــة  تحــت  محاكمــة،  دون 

طويلة.
Û  للمكاســب ونشــوة  طرًبــا  ورقصنــا  صفقنــا  وقــد 

عبدالناصــر  حققهــا  التــي  واإلعالميــة  السياســية 
رحمــه هللا عنــد قيــام الشــعب المصــري بالتصــدي 
للعــدوان الثالثــي الغاشــم الــذي تعرضــت لــه مصــر 
الشقيقة في العام 1956، وبسبب الزخم والصخب 
اإلعالمــي لــم نســتطع أن نســمع أو نــدرك بأنــه قــد 
تــم فــي تلــك الحــرب اجتيــاح ســيناء واحتاللهــا 
بالكامــل حتــى الضفة الشــرقية لقناة الســويس من 
قبــل إســرائيل، وال أن نعــرف بــأي ثمن تــم اجبارها 
علــى االنســحاب منهــا، ولــم يخبرنــا أحــد فــي ذلك 
الوقــت بــأن تلــك الحرب كانــت قد خلفــت وتركت 
“آثاًرا” توجب إزالتها فيما بعد بخوض حرب 1967 

الكارثية.

Û  آمالنــا كانــت تنتعــش عندمــا كان الزعيــم الراحــل
مالييــن  العربيــة  الوحــدة  شــعارات  ويــردد  يغــرد 
المــرات، لكننــا لــم نكــن علــى اســتعداد لالعتــراف 
بــأن الفشــل كان مــن نصيــب أول تجربة لهــا عندما 
انفصلــت ســوريا عــن مصــر وانهــارت الجمهوريــة 
العربيــة المتحــدة فــي العــام 1961، وتحــول األمل 
إلى ســراب لتكون تلــك التجربة المؤلمة أول وآخر 

محاولة لتحقيق حلم الوحدة العربية.
Û  ونظرنــا إلــى الرئيــس عبدالناصــر رحمــه هللا بــكل

إكبــار وتقدير وشــموخ عندما هــب بنخوته العربية 
لنجــدة ودعــم ومســاندة االنقــالب العســكري الــذي 
وقــع فــي اليمن فــي العام 1962؛ لتخليص الشــعب 
اليمنــي من براثــن نظام حكم غارق في االســتبداد 
والجهــل والتخلــف، وكل مــن قــال بــأن ذلــك كان 
بمثابــة المغامــرة المتهــورة والتدخــل في الشــؤون 
الداخليــة لدولة أخرى اعتبرنــاه جباًنا خائًنا عمياًل، 
فالمــد الثــوري القومي في عهد عبدالناصر ال يجب 
أن يعــرف الحــدود، فأيدنــا تلــك الخطــوة المباركة، 
وإذا باليمــن يتحــول إلى مســتنقع بعد أن اشــتعلت 
فيهــا حــرب أهلية دامــت ألكثر من 5 ســنوات، راح 
ضحيتهــا ما بين 5000 و15000 قتيل من الضباط 
رقعــة  توســع  إلــى  وأدت  المصرييــن،  والجنــود 
الخالفــات وازديــاد التوتــر في عالقــات مصر بعدد 
من الدول العربية، لقد أرهقت حرب اليمن الخزانة 
المصرية، وبددت احتياطي مصر من الذهب، الذي 
أكده الرئيس المصري عبدالفتاح السيســي مؤخًرا، 
عندمــا قال: “تعالــوا بينا نرجع للخلف.. أرجو منكم 
كلكم يا مصريون تأخذوا كالمي بجدية. في ســنة 
1960 كان فــي غطاء ذهبــي للجنيه المصري، البلد 
دي مكنتــش مديونــة بجنيــه، لكــن كل ده راح فــي 

حــرب اليمــن، انتهــى كل الغطــاء الذهبــي اللي كان 
موجود”.

Û  وعلــى الرغــم مــن هولهــا وفداحتهــا، فإننا لــم نقبل
أن نعتــرف بأن مــا حصل في حرب العام 1967 مع 
إسرائيل كان هزيمة ساحقة ماحقة، وأطلقنا عليها 

تخفيًفا “نكسة”، مجرد نكسة، ويا لها من نكسة!
Û  لــم يكــن يهمنــا ما حصل فــي األيام الســتة من تلك

الحــرب، ولــم يكن يعنينــا كم من األراضــي العربية 
الشاســعة احتلت، وكم من الدماء العربية ســفكت، 
وكم ألف من األرواح أزهقت وكم جندي أو ضابط 
جــرح أو أســر، وكــم مــن العتــاد الحربــي دمــر، وكم 
تكبــدت وتحملــت األمــة العربيــة مــن آالم وجــراح، 
وخســائر ماديــة ومعنويــة، ومن خــزي وعار ومذلة 

وهوان.
Û  ما كان يهمنا في ذلك الوقت هو أن يوافق الرئيس

جمــال عبدالناصــر ويرضــخ إلرادة األمــة ويتراجــع 
عــن قــراره بالتنحي بعــد إعالنه تحمل المســؤولية 
الكاملة لما حدث، وحمدنا هللا وأثنينا عليه، وهللنا 
وكبرنــا فرًحــا عندما وافق علــى التراجع عن قراره 
والبقاء في سدة الحكم واالستمرار باإلمساك بدفة 
القيــادة، لم نتمكن مــن البكاء في ذلك الوقت، فقد 
بلغت شدة وحدة اآلالم المستوى الذي جعلنا نفقد 
اإلحساس بها، ولن يصدق جيل اليوم وال األجيال 

القادمة بأن ذلك فعاًل ما حدث.
Û  لكننــا بكينــا في مثل يوم غــد قبل 50 عاما، ومازلنا

محاســن  أذكــروا  ونقــول:  وألــم،  بحرقــة  نبكــي 
موتاكم. فليرحِم هللا جمال عبدالناصر وليعُف عنه 

وليسكنه فسيح جناته.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

المزارعــون البحرينيــون يستغيثــون: مزارعنــا تتدهــور
غائبة ــم...  ــدعـ الـ ــات  ــدم وخ يــتــراجــع  المحاصيل  ــاج  ــت إن

لـــدى  محميـــة  بيـــوت   ٥ تمزقـــت 
فـــي  البـــالدي  عيســـى  المـــزارع 
البـــالد  بقريـــة  الصغيـــرة  مزرعتـــه 
القديم؛ تلك البيوت التي لم تقاوم 
عوامل الطقـــس والتعرية وهرمت 
بفعل الزمن ولم تعد صالحة إلنتاج 
الخضـــروات، وفي الوقـــت ذاته، ال 
يقـــوى المزارع على توفير ميزانية 

تكفي لتحمل كلفة صيانتها.

معاناة ووضع صعب

صـــورة  أي  الصـــورة،  تلـــك  ولعـــل 
المعانـــاة، هـــي ذاتهـــا التـــي يعانـــي 
فـــي  المزارعيـــن  مـــن  كثيـــر  منهـــا 
البحرين، وبالطبع، ليس من السهل 
أن تجـــول كاميـــرا “البـــالد” في كل 
المناطـــق الزراعيـــة، القائمـــة حتى 
اآلن على األقـــل، إال أنه يكفي نقل 
حقيقة الوضع على لســـان عدد من 
المزارعيـــن، فهي معاناة مشـــتركة، 
ومـــا زاد فـــي صعوبـــة الوضـــع هـــو 
مـــا حدث فـــي الفترة األخيـــرة، أي 
منـــذ شـــهر أبريـــل الماضـــي 2020، 
إذ أثـــرت جائحـــة كورونـــا على كل 
المزارعـــون  ويعانـــي  القطاعـــات، 
مـــن آثارها أيًضا بســـبب قلة الدعم 
أو قل بســـبب قلـــة التحـــرك لتلبية 
متطلبـــات المزارعيـــن، وأدى ذلـــك 
إلـــى انخفـــاض إنتـــاج العديـــد مـــن 
بعضهـــا  إنتـــاج  وانعـــدام  المـــزارع 
أســـعار  شـــهدت  وبالمقابـــل،  كلًيـــا، 
ارتفاًعـــا  المســـتوردة  الخضـــروات 
شـــعر به المســـتهلك وشكا منه، فما 

أبرز مطالب المزارعين؟

لم نحصل على شيء

يتحدث المزارع عبدالنبي منصور، 
فيعـــود بنـــا إلـــى ســـنوات مضـــت، 
فيقـــول “كنـــا، قبل ســـنوات مضت، 
نطلـــب مـــن “الشـــؤون الزراعية” ما 
نحتاجـــه مـــن طلبـــات كالحراثـــات 
مثاًل، كنا نســـجل الطلـــب ونحصل 
أو  أســـبوع  غضـــون  فـــي  عليـــه 
العاميـــن  فـــي  أنـــه  إال  أســـبوعين، 
الماضييـــن علـــى األقـــل، صـــار مـــن 
هـــذه  علـــى  الحصـــول  الصعـــب 
اآلليات، فبعضها “معطل” والمتوفر 
ال يغطـــي االحتياجـــات، أضف إلى 

المحميـــة  البيـــوت  أغطيـــة  ذلـــك 
تثبيتهـــا،  “النايلـــون” ومســـتلزمات 
ومنها األنابيب المســـتخدمة للري، 
هـــي األخرى تمثـــل مشـــكلة كبيرة 
لنـــا، وهذا العـــام 2020 لـــم نحصل 

على أي شيء على اإلطالق.

الكلفة فوق طاقتنا

ويلفت منصور إلى أن العام 2017 
كان مبشـــًرا بالنســـبة لنـــا بالتفـــاؤل 
للتوسع في اإلنتاج، حيث تطورت 
أنظمـــة الزراعـــة وخدماتهـــا وبنـــاًء 

عليه، زاد اإلنتـــاج المحلي، واليوم 
نرى المزارع تتدهور وال نســـتطيع 
زيـــادة المحاصيـــل، فعلـــى ســـبيل 
 10 لشـــراء  اضطـــررت  المثـــال، 
البيـــوت  “أغطيـــة  نايلـــون  روالت 
المحميـــة” بمبلـــغ 950 دينـــارا، فـــي 
حيـــن كنـــا نحصـــل على 10 بســـعر 
350 مـــن الشـــؤون الزراعيـــة. لقـــد 
تضررنـــا كثيًرا ونواجـــه أيًضا اللوم 
ارتفـــاع  المســـتهلكين بســـبب  مـــن 

أسعار الخضروات.
لطيـــف،  بتشـــبيه  الوضـــع  ويشـــبه 

فيقـــول ”ال نحصـــل علـــى أي دعـــم 
مالـــي حتى من تمكيـــن التي كانت 
ونحـــن  دعمهـــا،  وتوقـــف  تدعمنـــا 
اليـــوم نعمـــل كالنملـــة، التـــي تجمع 
مؤونتهـــا صيًفـــا وتخزنها للشـــتاء، 
إذ نجمـــع مـــا تيســـر مـــن مـــال مـــن 
محاصيل الشـــتاء ثم نصرفه على 

كلفة العمل في الصيف”.

نتمنى الدعم 

ويتمنـــى المـــزارع جميـــل خميـــس 
أن يصـــل صـــوت المزارعيـــن إلـــى 
القيادة الرشيدة التي تدعم وتؤكد 
أهميـــة األمـــن الغذائـــي ومســـاندة 
نعانـــي  ألننـــا  البحرينـــي؛  المـــزارع 
بصورة غير مسبوقة، وإن سألتني 
التعاونيـــة  البحريـــن  عـــن جمعيـــة 
الزراعيـــة، فنحن نتابـــع معهم وهم 
والطلبـــات  الخطابـــات  يوصلـــون 
إلـــى المســـؤولين في الدولـــة، لكن 
لـــم يتحـــرك ســـاكن! وال نـــدري أي 
جهة هـــي المقصرة؟ لكن ما ندركه 
جيـــًدا هـــو أننـــا نعمـــل فـــي قطـــاع 
يمثـــل عصـــب إنتـــاج مهمـــا لتلبيـــة 
وهـــذا  المســـتهلكين،  احتياجـــات 
القطـــاع تأثر بشـــكل ســـيئ، ونحن 
دخـــل  مصـــدر  لنـــا  وليـــس  نعانـــي 
“تمكيـــن”  دعـــم؛ حتـــى  تمويـــل  أو 
لـــم  القطاعـــات  كل  تدعـــم  التـــي 
تضـــع القطـــاع الزراعـــي ضمن فئة 
القطاعـــات المهمـــة والحيوية التي 

تستحق الدعم.

نحو التدهور أكثر...

ودون شك، كما يقول خميس، فإن 
القطـــاع في وضعـــه الحالي يســـير 
إلى التدهور أكثر فأكثر، فال الدعم 
متوفر ومســـتوى اإلنتـــاج يتراجع، 
لكننـــا نرجـــو مـــن المســـؤولين فـــي 

الدولة إغاثتنا واالهتمام بشكوانا.
ويأمـــل المزارعـــون فـــي أن تنجـــح 
مساعي جمعية البحرين التعاونية 
الزراعيـــة وتحركها مع المســـؤولين 
األشـــغال  شـــؤون  وزارة  فـــي 
والبلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي؛ 
إليجـــاد صيغـــة تدعـــم المزارعيـــن 
البحرينيين، لكن هذا العمل يحتاج 
إلى سرعة تحرك قبل فوات األوان.
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سعيد محمد من كرانة، بوري، هورة عالي

bh.zain.com

إعالن عن تحويل األرباح النقدية

زين البحرين ش. م. ب.

التزامًا بتعليمات بورصة البحرين وقرارها رقم (3) 
لسنة 2020، وبناًء على المادة (2) من هذا القرار، 
قامت شركة زين البحرين بتحويل األرباح النقدية 

المتراكمة وغير المستلمة من قبل المساهمين 
للسنوات السابقة ولغاية أرباح نهاية السنة المالية 

2018 إلى صندوق حسابات األرباح النقدية المتراكمة 
المعتمد من قبل مصرف البحرين المركزي، الذي 

تتولى إدارته شركة البحرين للمقاصة والتي ستتولى 
أيضًا مسـئولية دفع األربـاح النقديـة المتراكمــة 

للمساهمين المستحقين لها. 

وعليه نرجو من السادة المساهمين الكرام الذي لم 
يسـتلموا أرباحهـم عن السـنوات السـابقة لغايـة 

31 ديسمبر 2018، مراجعة شركة البحرين للمقاصة، 
مجمع المرفـأ البحـرين المالـي » الطابـق الرابـع 

هاتـف                            أو عن طـريق البريـد 
االلكترونـي

 moc.raelcniarhab@yrtsiger

+973 17108833
registry@bahrainclear.com
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“َمِلٌك َكِريـٌم َصـاِدٌق”

ــي أََمـــــــــــــــْل ــلِـّ ــــ ُمـــــــَتـــــــَفـــــــــــاِئـــــــٌل ُكـ
ــّلْ ــ ـــ ــ ـــ ــ أََم ال  ــاؤِل  ــــ ــــ ــفـ ــــ ـ ــتَّ الـ َوِمـــــــــَن 

ــٍة ـــ ـــ ــَف ـــ ـــ ــــــُن َواَحــــــــــــــُة أل ــَريـ ــــ ــــــحـ َبـ
األَزْل مــــُـــنـــــــُذ  ــدت  ــ ــــ ــ َبـ َوَكـــــــــــذا 

ــا ــــ ـــَـ ــهـ ــأرِضـ ــــ ــمَّ اإلَخـــــــــــــــاُء ِبـ َعـــــــــ
ــْل ـــ ــَل ـــ ــِم ــا ال ـــ ـــ ــَه ــي َفـــتـــَعـــــــاَيـــَشـــت  ِف

ــٌب َكـــِريـــــــــــــــٌم  أَصـــــــُلـــــــــــُه ــــ ــــ ــعـ َشـ
ــوُد الـــُخـــَصـــــــْل ــ ــُمـ ــ ــحـ ــ ــاُء َمـ ــ ــَطـ ــ ــعـ ــ ِمـ

ــد ـــ ـــ ــَق ـــ ــا  َف ــ ــن ــ ـــ ــ ــَرَم ــ ـــ ــ ــُه  أك ــ ــــ ــ ــلـ ــ َوالـ
ــاً َبــَطــــــــْل ــــ ــــــكـ ــِلـ ــا َمـ ــــ ــنـ ــى َلـ ــَطـ ــــ أعـ

ــى ــل ـــ ــى َحـــَمـــــــٌد َع ــَلـ ــــ ــَتـ ــد اعـ ـــَـ ــَقـ ــــ ّفـ
ــَدْل ــ ــــ ــ ــَتـ ــ ــٍم َواعـ ــ ـــ ــ ــك ــ ــيِّ ُح ــ ــرِس ــ ـــ ــ ـــ ــ ُك

ــُبّ ِبــــــــــــــاَدُه ــ ـــ ــ ــِح ــ ـــ ــ َمـــــــــــِلـــــــٌك ُي
ــَذْل ــــ ــــ ــد َبـ ــــ ــم َقـ ــــ ــن أجـــِلـــَهـــــــــــا َكـ ــ ِمـ

ــَرى ــــ ــــ ــًدا َكـــــي َيـ ــ ـــ ــ ــه ــ َلـــــــم َيـــــــأُل ُج
ــْل ـــ ــِم ـــ ـــ ــَت ـــ ــك ــٍب َت ــــ ــعـ أفــــــــــــــَراَح َشـ

ـــــــــــــــُه َهـــُمّ دءوٌب  ــٌل  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَم ــ ـــ ــ َع
ــن َعـــَمـــــــــــْل ــــ ــــ أعـــِظـــــــم ِبـــــذِلـــــَك ِمـ

ــِه ـــ ـــ ـــ ــِب ـــ ــع ــِة َش ــــ ــَعـ ــــ ــِرفـ ــــ ــٌل ِلـ ــــ ــَمـ ــــ َعـ
ــأل ــ ــى َمــــــا َسـ ــ ــَط ــ ـــ ــ ـــعـــــــِب أع ِلـــلـــشَّ

ــوِدِه ــــ ــــ ــــ ــُوُعـ ــــ َمـــــــِلـــــــــــٌك َيـــــــــــِفـــي ِبـ
َنــــــــَكــــــــْل ــا  ــ ــ َم َوعـــــــــــٍد  أَيِّ  ــن  ــ ــ َع

ــُه ـــ ـــ ــُج ـــ ــه ـــ ــدٌل َن ــ ــــ ــ ــــ ــ ــٌم َوَعـ ــــ ــلـ ــــ ِحـ
ــَدْل ــ ـــ ــ ــِة َقـــــــد َع ــ ــيَّـ ــ ــرَِّعـ ــ ــي الـ ــ ُهــــــَو ف

ــاِدٌق ــــ ــــ ــــ ــٌم  َصـ ــــ ــِريـ ــــ ــــ َمـــــــِلـــــــــــٌك َكـ
ــْل ـــ ـــ ــَع َوِلـــُكـــــــــــلِّ َخـــــــــــيـــٍر َقـــــــــــد َف

ــاَن ُجــــــــــــــوًدا َطــبــُعــــــــُه ــ ــــ ــ َمـــــــن َكـ
ــّلْ ــــ ــَمـ َيـ ال  َعـــــــَطـــــــاٍء  ــْن  ــ ـــ ــ ِم ــَو  ــ ـــ ــ ُه

ــِه ـــ ـــ ــِم ـــ ــل ــِح َمـــَلـــــــــــَك الـــُقـــُلـــــــــــــــوَب ِب
ــْل ـــ ـــ ـــ ــَه ـــــــِه ُكـــــــــــــــلٌّ َن ــن ُحــــــــبِـّ ــــ ِمـ

ــٍة ـــ ــَضـــ ــَد َنــهـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَواِع ــ ـــ ــ أرَســــــــى َق
ــْل ـــ ـــ ــَف ــد َك ــــ ــَو َقـ ــــ ــــ ــا ُهـ ــ ــَه ــ ــاَح ــ ــَج ــ َوَن

ـــــــــــُه ــــــلٍّ َحـــــقَّ ــــ ــُكـ ــــ ــــ أَعـــــــَطـــــــى ِلـ
ــل ـــ ــَم ـــ ــَع ــَو ال ــ ـــ ــ َفـــــَمـــــَدى الــــــــــَوالِء ُه

ــا ـــ ــَن ـــ ـــ ــُن ــَري ـــ ـــ ــح ــذا َغـــــــــَدت َب ــــ ــِلـ ــــ َفـ
ــْل ـــ ـــ ــِع ـــ ـــ ــَت ــش ــٍم ُم ــــ ــلـ َكــَمــــــــنــــــــاِر ِعـ

ــد َغـــــــــــدت أنـــُمـــــــــــوَذًجـــا ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَق ــ َوَل
ــْل ــــ ــَثـ ــُروُم ُعـــــــــاً َمـ ــ ــــ ــ ــــ ــ َوِلـــــَمـــــن َيـ

ــى ــَوَغـ ــــ ــــ الـ َيـــــــغـــَشـــَي  إذا  ــٌد  ــ ــَمـ ــ َحـ
ُيـــــــــــَفـــــــــــّلْ ال  َقــــــــــــــِوٌي  ــأٌس  ــ ـــ ــ ـــ ــ َب

ــت ـــ ـــ ـــ ــل ــنَّ ِحـــكـــَمـــــــــــُتـــــــــــُه َع ــــ ــــ ــِكـ َلـ
ــي َتـــخـــــــَتـــــــــــزل ــ ــاِن ــ ــع ــ ــم ــ ــى ال ــ ــَمـ ــ أسـ

ــَل َشــَجــــــــاَعــــــــٍة ــــ ــــ ــبـ أُي َقـ ــَرّ ــ ــــ ــ ــــ ــ الـ
ِنـــعـــــــَم الـــــُمـــــــــــروَءُة بـــالـــــــــــرَُّجـــــــْل

ــَطـــــبــعــــــــِه َيـــهـــــــــــَوى الـــــســـــاَم ِب
ــْل ـــ ــَل ـــ ـــ ــى إَلـــــــيـــــــــــِه ِبـــــــــــا َك ــَعـ ــسـ َيـ

ــي ــِغ ـــ ـــ ــَت ـــ ـــ ــب ــٌد َســـــــــــاَمـــاً َي ــــ ــــ ــَمـ َحـ
ــْل ـــ ـــ ــِم ـــ ـــ ــَت ــش ــاَق َحـــــــــقٍّ َي ــ ـــ ــ ــَق ــ ـــ ــ إِح

َغـــــــــــَدا إِن  ــٍم  ــــ ــلـ ــِسـ ِلـ َفـــــاجـــــَنــــــــْح 
ـــــُكـــــْل ــَك َواتَّ ــــ ــــ ــِبـ ــعـ ــَشـ َخـــــــــــيـــًرا ِلـ

ــم ـــ ـــ ــُك ـــ ــَي ـــ ــع َس ــاِرُك  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَب ـُـ ـــ ــ ي َربٌّ 
ــْل ــ ــَكـ ــ ـ ــِدي َعــــَلــــيــــِه َمــــــــِن اتَّ ــ ــ ــه ــ ــ َي

ــا ـــ ـــ ــَم ـــ ـــ ــم َب ـــ ــُك ـــ ــَئ ـــ ـــ ــنِّ ـــ ــَه َحـــــــَمـــــــٌد ُن
ــّلْ ــ ــــ ــ ــٍل أََجـ ــ ــَمـ ــ ــزَت ِمـــــن َعـ ــ ـــ ــ ــَج ــ ـــ ــ أَن

ــٌد َتـــُصـــــــــــوُن ِبـــــــاَدَنـــــــــــــــا ــــ ــــ ــَمـ َحـ
ِمـــــــن ُكـــــــــــلِّ َشـــــــــــرٍّ ُمــحــَتــَمــــــــْل

ــــــا ــــ ــــــــــاِدَنـ ــِبـ ِلـ َتـــــــــــرَتـــــــــــِضـــــــي  ال 
َزَلـــــــــــْل َوال  ــلُّ  ــ ـــ ــ ــِخ ــ ُي َوَهـــــــًنـــــــــــا 

ــن َبـــحـــَريـــِنـــــــَنـــــــا ــــ ــــ َوَتـــــــــــــــــُذوُد َعـ
ــَذْل ــ ـــ ــ ـــ ــ ُت َوال  ــاَن  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــه ــ ُت ال  َكــــــي 

ــي ــــ ــِنـ ــــ ــــ ــُه َيـــــــعـــَلـــــــُم أَنَّـ ــ ــلـ ــ ــــ ــ َوالـ
ــــــم أَُقـــــــــــْل ــِة َلـ ـــ ـــ ــَق ـــ ــي ــِق ــَح ــَر ال ــي ـــ ـــ َغ

ِبـــــــــــذا َتــــــــــــــدِري  ال  ــَت  ــــ ــنـ ــــ ُكـ إِن 
وَســــــْل َيــــــــــدِري  ــن  ــ ــَمـ ــ ِلـ اذَهــــــــــْب   

ــٌة ـــ ـــ ــَب ـــ ـــ ــَك ِري ـــ ــِب ـــ ــل ـــ ــَق ـــ ــن ِب ــــ ــا َمـ ــــ َيـ
ــْل ـــ ـــ ــِع ـــ ـــ ــَت ــش َت ِحـــــــقـــــــــــٍد  ــاُر  ــ ـــ ــ ن أو 

ــَك ِبـــــــاُدَنـــــــــــا ــــ ــيـ ــلـ َتـــعـــــــَصـــى عـ
ــْل ــــ ــا َقـــــــد ِشـــئـــــــَت ُقـ ــمـ ــــ َوِلـــــــــذا َفـ

ــُه َيـــحـــــــفــــَـــــــُظ أرَضـــــــــــَنـــــــا ــــ ــلـ ــــ ــالـ َفـ
ــْل ـــ ـــ ــَن ــَت َفـــَلـــــــــــن َت ــــ ــَويـ ــــ ــا َنـ ــَمـ ــهـ َمـ

ــُة أَمـــــِنـــــَنــــــــا ــ ـــ ــ ــاَن ــ ــَم ــ ــٌد َض ــــ ــــ ــَمـ حـ
ــــــل ــمـ ــَتـ َواحـ َعــنــهــــــــا  َذاَد  َكـــــــم   

ــا ـــ ـــ ـــ ــَن ـــ ـــ ــَك ــي ـــ ـــ ــِل ــلُّ َم ــــ ــــ ــِجـ إنَّـــــــــــا ُنـ
ِتـــــــَنـــــــا َيـــَظـــــــــــّلْ ــًزا ِلـــــــِعـــــــــــَزّ ــ ـــ ــ ـــ ــ َرم

قصيدة مرفوعة إلى مقام  

عاهل البالد صاحب الجاللة

 الملك حمد بن عيسى آل خليفة
حفظه اهلل ورعاه

د. عبداهلل بن أحمد منصور آل رضي

“األعلى للمرأة” يستعرض الحراك النسوي في مواجهة كورونا
الوطنـــي الفريـــق  صفـــوف  ضمـــن  العامـــات  نســـبة   %  75

أصدر المجلس األعلى للمرأة تقريًرا سلط 
فيه الضوء على مساهمة المرأة البحرينية 
فـــي ســـياق جهـــود مملكـــة البحريـــن التي 
كورونـــا  فيـــروس  مواجهـــة  فـــي  تبذلهـــا 
بإشـــراف  تحظـــى  والتـــي   ،”19 “كوفيـــد 
مباشر ومتابعة حثيثة من ِقبل ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ويتولى 
مســـؤولية تنفيذهـــا فريـــق وطنـــي مكون 
من خبراء ومختصين وفق اســـتراتيجية 
عمل شملت على باقة متنوعة من الحلول 
االحترازيـــة  واالجـــراءات  التحفيزيـــة 
والوقائيـــة والخدمـــات الطبيـــة وقـــرارات 
واقتصاديـــة  اجتماعيـــة  ومبـــادرات 
الحيـــاة  ســـير  علـــى  حافظـــت  وإنســـانية 
العامة واالعتيادية بأقل قدر من التعطيل 
أو الضـــرر، مـــع التركيز علـــى توفير كل ما 
يلـــزم لضمان اســـتقرار األســـرة البحرينية 
بتلبية كل احتياجاتها، فيما تحظى المرأة 
البحرينية في ســـياق هذا الحراك الوطني 
بنصيـــب وافر من العنايـــة والدعم لضمان 
اســـتفادتها وأفراد أســـرتها مـــن الخدمات 
المقدمـــة لها، وفـــي المقابل واصلت المرأة 
فـــي حمل مهامهـــا الوطنيـــة وأداء واجبها 
العـــام وعلـــى مختلـــف الجبهـــات األمامية 

والقطاعات الخدمية واإلنتاجية.
البحرينيـــة  المـــرأة  أن  التقريـــر  وأكـــد 
أن  األولـــى  اللحظـــات  ومنـــذ  اســـتطاعت 
تســـتجيب وتتفاعـــل مـــن خـــال مواقـــع 
عملها وأدوارها المتعددة بصورة أســـهمت 
في تشـــكيل وتطويـــر النمـــوذج البحريني 
للتعامل مع جائحة كوفيد 19 والســـيطرة 
علـــى تبعاتهـــا االجتماعيـــة واالقتصادية، 
الـــدور  التقريـــر مامـــح مـــن  واســـتعرض 
الفاعل للمـــرأة البحرينيـــة لتوضيح حجم 
اســـهاماتها في عدد مـــن المجاالت، والتي 
تأتـــي بطبيعة الحال مـــن موقعها المتقدم 
في التنمية الوطنية وشـــراكتها المتكافئة 
مـــع الرجل فـــي تحقيق التقدم المســـتدام 
وبحســـب ما تختطه رؤية مملكة البحرين 

االقتصادية 2030.

مبادرات نوعية للمجلس     
األعلى للمرأة

ولفـــت التقرير إلـــى دور المجلـــس األعلى 
للمرأة في االستجابة لاحتياجات الملحة 
البحرينيـــة،  واألســـرة  للمـــرأة  والطارئـــة 
ودعم الجهود الوطنيـــة المكثفة لمواجهة 
إنجـــازات  علـــى  يحافـــظ  بمـــا  الجائحـــة 
ويســـاند مســـاعي الدولة في مجال تقدم 
وأهـــداف  أجنـــدة  مـــع  المرتبطـــة  المـــرأة 
2030 ذات العاقـــة  التنميـــة المســـتدامة 

المباشرة وغير المباشرة بالمرأة. 
وأشار التقرير إلى أن المجلس أطلق حملة 
“متكاتفين.. ألجل سامة البحرين” بهدف 
تقديـــم كل ما يلزم لدعم ومســـاندة المرأة 
البحرينية خصوًصا المعيلة ألســـرتها ومن 
بينهـــا أســـر الكـــوادر الطبيـــة والتمريضية 
والعاملة في الصفوف األمامية في مجال 
الخدمـــة المدنيـــة والعســـكرية إضافة إلى 
االســـتجابة الفوريـــة لاحتياجات الطارئة 
لمختلف الفئات ومن ضمنها فئة كبار السن 
وذوي االحتياجـــات، وفـــي لفتة إنســـانية 
وبنـــاء علـــى توجيهـــات كريمة مـــن قرينة 
عاهل الباد رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، تم التنســـيق لســـداد 
الديـــون والمبالـــغ المالية المســـتحقة على 
النســـاء البحرينيات ممن صـــدرت بحقهن 
أحـــكام قضائية بهدف تحقيق االســـتقرار 
المجتمعـــي واالســـري فـــي ظـــل الظروف 

الصعبة التي تمر بها الباد مجمًا.
وتنفيـــًذا  أنـــه  إلـــى  التقريـــر  ولفـــت 
الســـتراتيجية الخطـــة الوطنيـــة لنهـــوض 
المـــرأة البحرينيـــة )2019 - 2022( المبنية 
المســـتقبل  استشـــراف  أســـاس  علـــى 
والمرونـــة  واالســـتباقية  لـــه  واالســـتعداد 
فـــي التخطيط والتنفيـــذ وإدارة المخاطر 
والتحديـــات مـــع اعتمـــاد آليـــات مبتكـــرة 
مرتبطة بالتحـــول الرقمي وإدارة المعرفة 
والتكنولوجيـــا بنســـبة 75 %، واســـتجابة 
للظـــروف الراهنـــة تم العمل على تشـــكيل 
األعلـــى  المجلـــس  بيـــن  مشـــتركة  لجنـــة 
للمـــرأة وديـــوان الخدمـــة المدنية تختص 
بمتابعة تطبيق قرارات “العمل من المنزل” 
لجميـــع الفئـــات المســـتحقة، والهادفة إلى 
تحقيق أقصى درجات االســـتقرار األسري 
والمجتمعـــي وتحقيـــق تـــوازن الحياة مع 
العمل، وحث مؤسســـات القطـــاع الخاص 
على تبني سياسات العمل المرنة لألمهات 
العامـــات باإلضافـــة إلـــى المـــرأة الحامـــل 
والمستحقة لســـاعات الرعاية والمصابين 
بأمـــراض مزمنة وتنفســـية وغيرهـــا، وقد 
أثمر ذلك باســـتجابة للعديد من الشـــركات 
الخاصـــة في القطاع المصرفي والصناعي 
وشركات االتصاالت بتطبيق أنظمة العمل 

عن بعد لموظفيهم.
كما قام المجلس بالتحول الرقمي الفوري 
بنســـبة 100 % لخدماتـــه المقدمـــة للمرأة 
البحرينية واألسرة في المجاالت االسرية 
واالقتصاديـــة  والقانونيـــة  والنفســـية 
برنامـــج  مـــن خـــال إطـــاق  والتعليميـــة 
“مستشـــارك عـــن بعـــد” لتقديـــم خدمـــات 
استشـــارية وجلســـات مرئيـــة ومحادثات 
فوريـــة على الموقـــع االلكترونـــي الخاص 
وذلـــك  المـــرأة  دعـــم  ومركـــز  بالمجلـــس 
لمباشـــرة الرد على االستفســـارات وتقديم 
طلبـــات الدعم واإلرشـــاد عن بعـــد والدعم 
العينـــي االجتماعـــي باإلضافـــة إلى ســـداد 
ديون النســـاء البحرينيـــات من المتعثرات 

والغارمات.
لتقييـــم  علميـــة  دراســـة  المجلـــس  ونفـــذ 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  تجربـــة  وتحليـــل 
التعامـــل مـــع تأثيـــرات وتبعـــات فيـــروس 
كوفيـــد 19 علـــى األســـرة، بهدف تســـليط 
الضـــوء علـــى اإلجـــراءات والتدابيـــر التي 
عاجلـــة  كاســـتجابة  المملكـــة  بهـــا  قامـــت 
ولتوثيـــق  الصحـــي،  الحـــدث  لمتغيـــرات 
أفضـــل الممارســـات فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة 
مراعـــاة  مـــع  لهـــا  واالســـتجابة  األزمـــات 
احتياجـــات األســـرة والمـــرأة. وستســـاهم 
الدراســـة في وضـــع تصورات مســـتقبلية، 
تفرضهـــا  التـــي  المتغيـــرات  علـــى  بنـــاء 
القـــرار  أصحـــاب  لمســـاندة  الجائحـــة، 
ذات  والخطـــط  السياســـات  وضـــع  لـــدى 
التأثيـــر المباشـــر والداعـــم لنظـــم الحماية 

االجتماعية واستراتيجيات تقدم المرأة.
وضمـــن مســـار تثقيفـــي توعـــوي لضمـــان 
االستفادة المثلى من خدماتها وما يضمن 
فـــي ذات اإلطـــار من رفـــع الوعي الســـليم 
التـــي  والممارســـات  الخدمـــات  بطبيعـــة 
ستســـرع من عملية التعافي من تداعيات 
األزمة الصحية، وتشمل مجاالت التوعية 
والتثقيـــف: توعيـــة وتحفيـــز المواطنـــات 
والمواطنين لاستفادة من خدمات الحملة 
من خـــال خطة التحـــول اإللكتروني عبر 
الترويج لروابط تسهل الوصول لخدمات 
الدعـــم األســـري واالقتصـــادي والتربـــوي، 
بث رســـائل توعوية لجميع فئات المجتمع 
خصوصا المرأة والشباب من خال وسائل 
التواصـــل االجتماعي للعبور إلى بر األمان 
وتقليل أعـــداد المصابيـــن بالفيروس، إلى 
جانب إظهار جهود الدولة لتوجيه الجميع 
لاســـتفادة مما تقدمـــه من مزايـــا لتجاوز 
هـــذا الظـــرف الطـــارئ، وذلـــك مـــن خـــال 
منصات وسائل التواصل االجتماعي ومن 
خـــال تطبيـــق الكترونـــي خـــاص بحملـــة 
البحريـــن”،  ســـامة  ألجـــل   .. “متكاتفيـــن 
الـــذي تـــم اطاقـــه ليكـــون قنـــاة تواصـــل 
إضافيـــة لتســـهيل الوصول للمســـتفيدين 
وخصوًصـــا ما يقدم بشـــكل عاجل وطارئ 
تحـــت مظلـــة الحملـــة، وإطـــاق مســـابقة 
تصويرية لتســـليط الضوء على المبادرات 
والمســـاهمات المؤثرة للمـــرأة في التعامل 

مع تحديات الظروف “قصتي بـ عدســـتي” 
تســـتهدف جميـــع فئـــات المجتمـــع، بهدف 
رصد القصـــص المعبرة والتجارب المؤثرة 
فـــي جميـــع مياديـــن العمل وفـــي المحيط 

األسري واالجتماعي.
كمـــا شـــهدت إجـــراءات وخدمـــات وزارة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف، 
بالتعـــاون مـــع المجلـــس األعلـــى للقضـــاء، 
وهيئـــة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
جهودهـــا  ضمـــن  ونوعيـــة  جديـــدة  نقلـــة 
لتطويـــر الخدمـــات العدليـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن، تمثـــل في اإلعان عن تدشـــين 
خدمات رفع الدعـــاوى المدنية والتجارية 
بجميع أنواعها ودرجاتها إلكترونًيا بشكل 
كامل، واستكمال منظومة القضاء المدني 
رفـــع  مـــن  بـــدًءا  اإللكترونيـــة  والشـــرعي 

الدعاوى وحتى تنفيذ األحكام.

جهود تواكب مقاصد           
التنمية المستدامة

مملكـــة  جهـــود  التقريـــر  واســـتعرض 
البحريـــن فـــي تحجيم وتخفيـــف التبعات 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة للجائحة على 
خـــال  مـــن  واألســـرة  البحرينيـــة  المـــرأة 
“النمـــوذج الوطنـــي لمواجهـــة الجائحـــة”، 
وذلـــك علـــى الصعيد الوقائـــي، والعاجي، 
الحكومـــي  المؤسســـي  العمـــل  وصعيـــد 
والخاص، والصعيـــد المجتمعي، والصعيد 
االقتصـــادي، إذ تعمـــل مملكة البحرين في 
إطـــار هـــذه الجهود علـــى اتخـــاذ خطوات 
ومقاصـــد  غايـــات  مـــع  تنســـجم  مؤثـــرة 
التنميـــة المســـتدامة 2030، مـــع مواصلـــة 
احتـــرام التزاماتهـــا الدوليـــة الـــواردة فـــي 
إعـــان وخطة عمل بيجيـــن باإلضافة إلى 
قـــرار مجلس األمـــن )1325( بشـــأن المرأة 
والســـام واألمن لعام )2000(، الذي ينص 
على المشاركة المتساوية للرجال والنساء 
علـــى جميـــع المســـتويات، خصوصـــا على 
مســـتوى صنـــع القرار وإشـــراك المـــرأة في 
عمليـــات بناء الســـام والحفـــاظ عليه في 
ظـــل الكـــوارث والنزاعـــات التـــي قـــد تلـــم 

بالبشرية.

حضور فاعل في القطاع الصحي

وأشـــار التقريـــر إلى أنه وفـــي ظل حضور 
المـــرأة البحرينيـــة الواســـع والنوعـــي فـــي 
ومنشـــآت  ومســـتويات  إدارات  مختلـــف 
القطـــاع الصحي فإنه كان من الطبيعي أن 
ينعكـــس ذلك على حضورها في الصفوف 
األماميـــة لمواجهـــة فيـــروس كوفيـــد 19، 
مـــن   %  75 البحرينيـــة  المـــرأة  تمثـــل  إذ 
العامليـــن ضمن صفـــوف الفريـــق الوطني 
لـــت ضمن  لمكافحـــة هـــذا الفيـــروس، ومثَّ
الفريق ما نســـبته 80 % من العامات في 
المناصب التنفيذية و69 % في الوظائف 
التخصصيـــة، وبلغـــت نســـبتها 64 % مـــن 
اجمالـــي العاملين ضمن الفريـــق الميداني 
في عمليات الحجر والعزل والكشـــف على 

الحـــاالت، و 71 % مـــن اجمالـــي العاملين 
في المختبر، كما بلغت نسبة الاتي يعملن 

على تحليل وتجميع البيانات 78 %.

إصرار على مواجهة        
التحديات االقتصادية

وتؤكـــد االحصـــاءات الوطنية أن معدالت 
المشـــاركة االقتصاديـــة للمـــرأة البحرينية 
قبـــل جائحـــة كوفيـــد 19 تشـــهد ارتفاًعـــا 
مبشـــًرا في قطاعـــات العمل، فعلى ســـبيل 
المثـــال، بلغت نســـبة مشـــاركة المـــرأة في 
القطـــاع العـــام 52 % في الربـــع األول من 
العـــام 2020 مقارنـــة بــــ 50 % للربع األول 
في 2019، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة 
البحرينية في القطاع الخاص من إجمالي 
البحرينييـــن فـــي القطاع الخـــاص إلى 35 
% في الربع األول من العام 2020 مقارنة 

بـ 34 % للربع األول في 2019. 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  اتخـــذ  وقـــد 
العديـــد مـــن المبـــادرات لمســـاعدة رائدات 
وســـيدات األعمال على تجاوز التحديات 
التـــي فرضتهـــا الجائحـــة علـــى أعمالهـــن، 
بمـــا فـــي ذلـــك تقديـــم إرشـــادات لهـــن من 
بعـــد”،  عـــن  “مستشـــارك  برنامـــج  خـــال 
وتوقيـــع اتفاقيـــة مع “صـــادرات البحرين” 
منتجاتهـــن  تصديـــر  علـــى  لتشـــجيعهن 

وخدماتهن إلى األسواق الدولية.

مساهمة نوعية                             
في مجال التعليم

وفي مجـــال التعليم تشـــكل نســـبة المرأة 
البحرينية في قطاع التعليم النسبة األكبر 
مقارنـــة بالرجـــل العامـــل ذي المجـــال، إذ 
تبلغ نســـبة مشـــاركتها 70 % فـــي القطاع 
بشـــقيه، التعليـــم العـــام والخـــاص، وتبلـــغ 
نسبة المرأة 71 % من العاملين في وزارة 
التربية والتعليم، وتشغل المرأة ما نسبته 
55 % مـــن المناصب القيادية في الوزارة، 
ونســـبة 65 % من العامات في الوظائف 
التعليمية و77 % من طاقم التدريس في 

المرحلة االبتدائية.
هـــذا الحضـــور الواســـع للمـــرأة فـــي قطاع 
التعليـــم برز بشـــكل واضح خـــال جائحة 
كوفيد 19، إذ ســـاهمت المـــرأة البحرينية، 
المعلمة واإلدارية، في إنجاح اســـتمرارية 
وصناعـــة  بعـــد،  عـــن  التعليميـــة  العمليـــة 
المحتـــوى التعليمـــي المائـــم، إضافـــة إلى 
إقبـــال كبيـــر مـــن قبـــل المتطوعيـــن مـــن 
النســـاء لمســـاندة االحتياجـــات التعليمية 

لألسر البحرينية.

تطوير القطاع التقني

وقـــد شـــهد العالـــم منـــذ انتشـــار الجائحـــة 
عمليات متسارعة للتحول رقمي وارتفاعا 
الوســـائل  علـــى  االعتمـــاد  فـــي  ملحوظـــا 
التقنيـــة لمواصلة ســـير الحيـــاة الطبيعية، 
ولم تكن المـــرأة البحرينية بعيدة عن هذا 
التحـــول الطارئ بل كانت عنصًرا أساســـًيا 
منه، إذ تشـــكل العامـــات البحرينيات في 
قطاع المعلومات واالتصاالت من اجمالي 
البحرينيين العاملين في القطاع ما نسبته 
38 % في القطاع العام، كما أنهن يشـــكلن 
ما نسبته 32 % من العامات في شركات 

االتصال القائمة في مملكة البحرين.

تطوع لخدمة المجتمع

وعلـــى صعيـــد العمـــل التطوعـــي، تحـــدث 
التقريـــر عـــن “المنصـــة الوطنيـــة للتطوع” 
 30,000 مـــن  أكثـــر  اســـتقطبت  التـــي 
متطوعـــة ومتطوع مـــن مختلـــف االعمار 
والمســـتويات التعليميـــة والوظيفيـــة تبلغ 
نســـبة المرأة مـــن المتطوعـــات فيها 49.2 
% وبنـــاء علـــى دراســـة لمركـــز البحريـــن 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقـــة “دراســـات”، شـــملت عينـــة أكثـــر 
مـــن ١٠٥٠٠ مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن 
فـــي مملكـــة البحريـــن ذكـــورا واناثـــا، فقد 
أوضحت نتائج الدراســـة استعداد غالبية 
المشـــاركين في الدراســـة بالقيـــام بأعمال 
تطوعية نوعية لمساندة الجهود الرسمية.

الحملة الوطنية “متكاتفين ألجل سالمة البحرين”

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة
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بجهـــود  خليفـــة  نـــوح  الباحـــث  أشـــاد 
المديـــر العـــام للثقافـــة والفنـــون بهيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثار الشـــيخة هال 
بنت محمد آل خليفة في تعزيز الهوية 

الثقافية البحرينية بالمحافل الدولية.
وأشـــار إلـــى أهمية آليـــات العمـــل التي 
تنهجها في عملها الثقافي المتمثلة في 
تكوين شركاء وطنيين للثقافة وتعزيز 
عالقـــة هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار 

بالقوى الثقافية الفكرية واالنتاجية.
خليفـــة  أوضـــح  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
للتفاعـــالت  نهائـــي  الثقافـــة منتـــج  أن 
التاريخيـــة والمعاصـــرة بيـــن مختلـــف 
قوى وعناصـــر الثقافـــة وعملية تمثيل 
الثقافة الوطنية تعتمد باألســـاس على 
اســـتخالص التاريـــخ والواقـــع وتنمية 
حضـــوره. وأردف أن الملتقيـــات التـــي 
محمـــد  بنـــت  هـــال  الشـــيخة  تعقدهـــا 

الخبـــراء  مـــن  نخـــب  مـــع  خليفـــة  آل 
المواطنيـــن  وعمـــوم  والمختصيـــن 
أساســـية ومهمـــة، منوهاب نهـــج عملها 

وجهودها الثقافية الوطنية.
جـــاء ذلـــك علـــى هامش مشـــاركته في 
الملتقـــى الثقافـــي الثانـــي للتـــراث غير 
المـــادي الذي عقد برعاية رئيســـة هيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثار الشـــيخة مي 
بنـــت محمد آل خليفة وبحضور المدير 
العام للثقافة والفنون الشيخة هال بنت 

محمد آل خليفة.

خليفة: إشادة بجهود هال بنت محمد في تعزيز الهوية الثقافية

سترة- جامعة العلوم التطبيقية

الرفاع - مكتب الباحث نوح خليفة

العلـــوم  جامعـــة  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت 
التطبيقية غســـان عـــواد، أقامت عمادة 
شـــؤون الطلبـــة فعاليـــات يـــوم التهيئـــة 
للطلبة المســـتجدين عبر تقنية االتصال 
المرئـــي حفاظـــًا علـــى ســـالمة الطلبـــة، 
فـــي  الحكوميـــة  للتوجيهـــات  وامتثـــاالً 
االجتماعـــي  التباعـــد  معاييـــر  تحقيـــق 
فـــي ظـــل مـــا تشـــهده مملكـــة البحريـــن 
من ظروف اســـتثنائية تتعلق بمكافحة 
المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار 
رئيـــس  بحضـــور  وذلـــك   ،19 كوفيـــد 

الجامعـــة ونـــواب الرئيـــس ونخبـــة مـــن 
يـــوم  ويأتـــي  العليـــا.  اإلدارة  أعضـــاء 
التهيئة بمناســـبة بدء الفصل الدراســـي 
 ،2021 -  2020 الجامعـــي  للعـــام  األول 
إذ يهدف إلى تهيئة الطلبة المستجدين 
وتعريفهم بالخدمات المتاحة، واللوائح 
واإلرشـــادات التـــي تهـــم الطالـــب. وأكد 
إمكاناتهـــا  جميـــع  تضـــع  الجامعـــة  أن 
وطاقاتها من أجل الطالب، داعًيا إياهم 
لالســـتفادة من اإلمكانات والفرص التي 

توفرها الجامعة لهم.

“العلوم التطبيقية” تنظم يوم التهيئة

استحداث 11 برنامجا تدريبيا للمعلمين عن بعد
الرقمـــي التعليـــم  فـــي  واالبتـــكار  اإلبـــداع  تحفيـــز  شـــمندي: 

أفـــادت القائـــم بأعمـــال مديـــر المركـــز 
المعلومـــات  لتكنولوجيـــا  اإلقليمـــي 
واالتصـــال مـــي شـــمندي بـــأن المركـــز 
اســـتحدث 11 برنامًجـــا تدريبًيـــا عـــن 
ُبعـــد، يســـتفيد منهـــا معلمـــو المدارس 
خالل العـــام الدراســـي الجديد 2020 

.2021 -
وذكـــرت أن هـــذه البرامـــج تركز على 
مجـــال  فـــي  العالميـــة  المســـتجدات 
الحوســـبة  مثـــل  الرقمـــي،  التعليـــم 
االصطناعـــي  والـــذكاء  الســـحابية 

وإنترنت األشياء.
وأشارت إلى أن المركز الذي يعمل في 
المملكـــة بإشـــراف منظمة اليونســـكو، 
ويوظف برامجه لخدمة المشروعات 
التطويرية لـــوزارة التربيـــة والتعليم، 
محلًيـــا  التربويـــة  الكـــوادر  ولخدمـــة 

وإقليمًيا.
التربيـــة  وزارة  إن  شـــمندي  وقالـــت 
والتعليـــم تقدم كل الدعم والمســـاندة 
للمركز منـــذ إنشـــائه، وإن اعتماد آلية 
التدريـــب عن بعـــد هو أحـــد األهداف 
التـــي يقـــوم عليهـــا المركـــز؛ مـــن أجل 
االرتقاء بمســـتوى البرامج التدريبية، 
والوصـــول بهـــا إلـــى أعلى مســـتويات 
اإلتقان وفـــق المعاييـــر العالمية، وبما 
يتالءم والمســـتجدات على المستوى 
والعالمـــي،  واإلقليمـــي  المحلـــي 
وباالعتمـــاد على خيـــارات ذات جودة 
عالية تســـهم فـــي تلبيـــة االحتياجات 
القطاعـــات، وبمـــا  لجميـــع  التدريبيـــة 

التدريبيـــة  الفـــرص  تكافـــؤ  يضمـــن 
للجميع.

ولفتـــت إلـــى أن اللجـــوء إلـــى التباعد 
المركـــز  علـــى  حّتـــم  االجتماعـــي، 
استحداث عدد من البرامج التدريبية 
عـــن بعد؛ الســـتدامة عمليـــة التدريب 
الفئـــات  احتياجـــات  تلبـــي  التـــي 
المســـتهدفة في العديـــد من الجوانب 
تكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  الجديـــدة 
المعلومـــات واالتصال، كما تم تكييف 
البرامـــج التدريبية المعتمـــدة بالمركز 
المرحلـــة  متطلبـــات  مـــع  لتتـــواءم 

الراهنة.
المركـــز  برامـــج  أن  وأوضحـــت 
فئـــات  جميـــع  تســـتهدف  التدريبيـــة 
المجتمـــع المحلي بمختلـــف قطاعاته 
تعزيـــز  علـــى  وتعمـــل  ومؤسســـاته، 
اإلبداع واالبتكار والتطبيقات العملية 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصال؛ من 
أجل بناء القدرات والمهارات المهنية، 
والتشجيع على وضع ونشر مضامين 
رقميـــة عربيـــة تعنى بتحقيـــق الهدف 
الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

تقـــدم  البرامـــج  جميـــع  إن  وقالـــت 
بالمركـــز عبـــر منصـــة افتراضيـــة هـــي 

Microsoft Teams، بطريقـــة تراعي 
الفروق الفرديـــة للمتدربين، وباعتماد 
أســـاليب تفاعليـــة تعزز مـــن االندماج 
مـــع المحتـــوى التدريبـــي، مـــع إعطاء 
التكليفـــات والمشـــاريع التـــي تضمـــن 
إتقان المتدربيـــن وإلمامهم بالجانبين 

المعرفي والمهاري.
التـــي  الخطـــة  أن  شـــمندي  وأوردت 
الظـــرف  لمواجهـــة  المركـــز  اعتمدهـــا 
االســـتثنائي الراهن قد شملت العديد 
مـــن الجوانب أهمهـــا: التهيئـــة العامة 
لمدربي المركز للتعاطي مع متطلبات 
المرحلـــة، من خالل ورش عمل نفذت 
مـــن قبـــل المتخصصيـــن فـــي المركز، 
وأخـــرى أقيمـــت بالتعـــاون مـــع عـــدد 
من الشـــركاء المحلييـــن واإلقليميين، 
إلـــى جانـــب تخصيـــص فريـــق تقنـــي 
لتقديم الدعم الالزم في كافة مراحل 
إعـــداد وتحضيـــر وتقديـــم التدريـــب؛ 
العمـــل،  سالســـة  ضمـــان  أجـــل  مـــن 
ولتحقيـــق أقصى درجات االســـتفادة 

من التدريب.
وذكـــرت أن البرامـــج المقدمـــة خـــالل 
متاحـــة  الجديـــد  الدراســـي  العـــام 
لمختلـــف موظفـــي قطاعات الـــوزارة، 

مـــن  شـــريحة  أكبـــر  تســـتهدف  كمـــا 
المســـتفيدين من مختلف المؤسسات 
والقطاعـــات، حيـــث ســـتتضمن خطة 
المركز للفصل الدراســـي األول كوكبة 
المتنوعـــة  التدريبيـــة  البرامـــج  مـــن 
المفهـــوم  االنفوجرافيـــك،  مثـــل: 
وأساســـيات التصميم، تصميم ونشـــر 
الكتـــاب اإللكترونـــي، أهـــداف التنمية 
المستدامة 2030، تطبيقات الحوسبة 
التفاعليـــة  المـــواد  الســـحابية، كتابـــة 
وعـــرض  تحليـــل  التعليـــم،  وإدارة 
 Microsoft باســـتخدام  البيانـــات 
Power BI، وإعـــداد مـــواد التدريـــب 

عن بعد.
واختتمت الشمندي بأن المركز يعكف 
تنفيـــذ خطـــة مشـــتركة  علـــى  حالًيـــا 
مـــع شـــركة مايكروســـوفت، باعتباره 
امتحانـــات  لتقديـــم  معتمـــدا  مركـــزا 
هذه الشـــركة العالميـــة؛ لتوفير حزمة 
مـــن البرامـــج التدريبيـــة التـــي تتيـــح 
لمجتازيهـــا الحصـــول علـــى شـــهادات 
احترافيـــة معتمـــدة، والتـــي ســـتقدم 
عـــن بعد فـــي هـــذه الفتـــرة، وتتضمن 
 Mta( :هـــذه الحزمـــة البرامج التاليـــة
 ،)  – Mce- Mie- Miee-MS Stem
إضافـــًة إلى اعتمـــاد برنامـــج تدريبي 
البحـــوث  كتابـــة  بأساســـيات  معنـــي 
داخـــل البيئـــات التعليميـــة، للخـــروج 
بتجـــارب محليـــة رائـــدة فـــي مجـــال 
البحث العلمي، يمكن االســـتفادة منها 
في الميـــدان التربوي، وذلك بالتعاون 

مع جامعة البحرين.

على الرغم من وجود كفاءات لشباب 
مـــن خريجـــي التربيـــة الرياضيـــة، إال 
العمـــل  عـــن  عاطليـــن  مازالـــوا  أنهـــم 
ومســـجلين تحت قائمـــة وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعية علـــى عكس ما 
يجـــب، من أن تكـــون تلـــك الكفاءات 
تحـــت مظلة وزارة التربيـــة والتعليم، 
إذ ناشـــد 268 عاطـــال مـــن خريجـــي 
التربيـــة الرياضيـــة عبر ”البـــالد” وزير 
النعيمـــي،  ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة 
االســـتثنائية  الظـــروف  تمـــر  أن  بعـــد 
لفيـــروس كوفيد 19، حلحلة موضوع 
حاملـــي  مـــن  العمـــل  عـــن  العاطليـــن 
شـــهادة البكالوريـــوس لتوظيفهم في 

المدارس.
ســـوق  فـــي  فائـــض  “يوجـــد  وقالـــوا 
العمـــل وصل إلى المئـــات من دون أن 
نجـــد لنا فرصة عمل مناســـبة، بالرغم 
واألنديـــة  المؤسســـات  إمـــكان  مـــن 
والمراكـــز  الرياضيـــة  واالتحـــادات 
الشـــبابية أن تســـاهم فـــي توظيفنـــا؛ 
لتحقيـــق برامجهـــا الفعالـــة بمختلـــف 

األنشطة الرياضية”.
خريجـــي  مـــن  غالبيتنـــا  وأردفـــوا: 
المعـــدالت العالية، وبعضنـــا مبتعثون 
وآخرون أصحـــاب منح، ولكن لم يتم 
توظيفهـــم حتـــى هـــذا اليـــوم، بالرغم 
من أن الكثير من المؤسســـات يمكنها 
االستفادة منا، بداًل من أن نوظف في 
مواقع ال تناسب مؤهالتنا األكاديمية 
كســـكرتيرة عيـــادة أو بأحـــد مكاتـــب 

السفر والسياحة وغيرها.

ار لياًل ميكانيكي صباًحا وخَضّ

تربيـــة  خريـــج  عبدالرســـول  جعفـــر 
رياضيـــة منـــذ نحـــو 3 ســـنوات، عمل 
في إحـــدى كراجات الســـيارات ســـنة 
ونصـــف براتب ال يتعـــدى ١٩٠ دينارا 
صباًحا، ومساء في بقالة خضروات. 

وقـــال: تخرجت منذ العـــام ٢٠١٨ من 
األردنيـــة  المملكـــة  جامعـــات  إحـــدى 
الهاشـــمية وصرفنا أكثـــر من ١٠ آالف 
دينـــار بين رســـوم الدراســـة والســـكن 
واألكل والمواصـــالت وبعـــد التخـــرج 

صدمنا بالواقع المرير.

وذكر أن دراســـته كانت على حســـابه 
فـــي  مســـجل  اآلن  وحتـــى  الخـــاص، 
قائمـــة العاطليـــن عـــن العمـــل بـــوزارة 
العمل والتنمية االجتماعية، وبانتظار 
وزارة التربيـــة والتعليـــم لفتح أبواب 
التوظيف لمعلمي التربية الرياضية. 

ينتظر الوظيفة 10 سنوات

مضت 10 سنوات على تخرج عبدهللا 
عيسى علي من الجامعة ومازال لديه 
بصيـــص أمـــل بـــأن يتوظـــف يوًمـــا ما 
بإحـــدى المـــدارس وتحت قبـــة وزارة 

التربية والتعليم.
وأردف: أنـــا خريـــج الجامعة األردنية 
وســـنة  رياضيـــة  تربيـــة  تخصـــص 
التخـــرج 2008 - 2009، وأود أن أرفع 
رســـالتي ومناشـــدتي لـــوزارة التربية 
والتعليـــم بشـــأن توظيفـــي منذ ســـنة 
ســـنة  كل  ففـــي   ،2020 حتـــى   2009
أتقدم لشغل وظيف معلم رياضة في 
الوزارة وأجتاز االمتحان حتى أتأهل 

للمقابلة الشـــخصية، وبعـــد المقابلة ال 
يتـــم تواصل الوزارة معي الســـتكمال 

إجراءات التوظيف.
وقال: في السنة الماضية أيضا وفقت 
في اجتياز االمتحان ودخول المقابلة 
الشـــخصية، إذ تـــم اســـتدعاء بعـــض 
اإلجـــراءات  الســـتكمال  المتقدميـــن 
لكـــن لم يتم االتصال بـــي، وأتمنى أن 
يتـــم النظر فـــي أمري، فمنـــذ أكثر من 
10 ســـنوات وأنـــا بانتظـــار حقـــي في 

التوظيف.

شاطرة... وعاطلة

بوعبـــود، خريجـــة  أشـــارت خديجـــة 
بكالوريوس تربية رياضية من جامعة 
البحرين سنة ٢٠١٨ بمعدل ٣.٠٢، إلى 

أنها مازالت عاطلة عن العمل.
وقالـــت “كانـــت دراســـتي فـــي جامعة 
البحرين على حســـابي الشخصي وأنا 
ال أعمـــل حالًيـــا بالرغم من تســـجيلي 
في وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
منذ ســـنة ٢٠١٨ وحتى هذه السنة لم 

أجد عمال من قبل الوزارة”.
وقالت: تقدمـــت للعديد من الوظائف 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  تقـــوم  التـــي 
االجتماعيـــة بعرضهـــا، إال أن النتيجة 
تأتي بالرفض بسبب اختالف المؤهل 
علـــى الرغـــم مـــن أنه فـــي الســـابق تم 
إعالمي من مرشـــدتي بأنه ال مانع من 

عملي في مجال أو تخصص مختلف.
وأضافت: أنا بحاجة ماســـة إلى عمل، 
كون زوجي يعمل بدوام جزئي براتب 
تغطـــي  ال  وهـــي  فقـــط  دينـــارا   ١٨٠
الشـــهرية،  ومصاريفنـــا  احتياجاتنـــا 
ولذلـــك أناشـــد مـــن منصـــة صحيفـــة 
“البـــالد” وزير التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمـــي النظر إلى توظيف العاطلين 

من تخصص التربية الرياضية.

”كاشير” يحلم أن يكون معلما

“تخصـــص  حســـين  محمـــد  قـــال 
يلقـــى ترحيبـــا  الرياضيـــة ال  التربيـــة 
وظيفيـــا كبيـــرا مـــن جانب الـــوزارات 
والمؤسســـات الخاصـــة، فقـــد عملـــت 
موظـــف أمين صندوق بأحد المطاعم 
بالرغـــم مـــن حصولـــي علـــى شـــهادة 

البكالوريوس”. 
فـــي  كان  أن  منـــذ  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
المدرســـة وهدفـــه وحلمـــه أن يصبح 
إحـــدى  فـــي  رياضيـــة  تربيـــة  معلـــم 

المدارس.
وقـــال “يختـــرق خريجـــو التخصـــص 
وظائـــف كثيرة، فال تقتصر دراســـتهم 
علـــى وظيفـــة شـــغل تعليـــم الرياضة 
فقـــط، فهـــي تشـــمل أقســـاما كثيـــرة، 
ويمتلك المتخرجون مهارات رياضية 
وإدارية عالية ومخزونا معرفيا كبيرا 
مـــن المعرفة يجعلهـــم مؤهلين للعمل 

مباشـــرة بعد التخرج، فقد درسنا في 
التخصـــص معظم األلعـــاب الرياضية 
ومواد اإلدارة في المنشآت وأساليب 
التدريس وكيفيـــة التعامل مع الطلبة 
وإســـعاف اإلصابات وتشريح الجسم 

وعلم النفس واالجتماع”. 

درست ببعثة لم توظف منذ 
 2006

جامعـــة  خريجـــة  عيســـى  فاطمـــة   
البحريـــن تخصـــص تربيـــة رياضيـــة، 
سنة التخرج 2006 - 2007، وحاصلة 
على بعثة من وزارة التربية والتعليم، 
االمتحـــان  اجتيازهـــا  أن  اعتبـــرت 
التحريـــري وعمـــل المقابلـــة هـــو جزء 
كبيـــر مـــن اجتيازها للتوظيـــف، ولكن 
عدم الوصـــول إلى النهايـــة لتوظيفها 
هو بداية االحباط لديها في كل مرة.

وقالـــت “منذ ســـنة 2007 حتى 2019 
أتقـــدم لشـــغل وظيفـــة معلـــم تربيـــة 
رياضيـــة وأجتـــاز االمتحـــان وأجتـــاز 
المقابلـــة الشـــخصية أيًضـــا ولكن بعد 
المقابلـــة ال يوجـــد أي خبر من الوزارة 
الســـتكمال إجراءات التوظيف، ففي 
فـــي  وفقـــت  أيضـــا  الماضيـــة  الســـنة 
اجتيـــاز االمتحـــان ودخـــول المقابلـــة 
الشـــخصية، إذ تـــم اســـتدعاء بعـــض 
اإلجـــراءات،  الســـتكمال  المتقدميـــن 
ولكـــن لـــم يتـــم اســـتدعائي ومازلـــت 

حتى هذا اليوم عاطلة عن العمل”.

من يتحمل المسؤولية؟

لـــم تيأس يوما من توظيفها، ففي كل 
يوم يولـــد بداخلها أمل وحلم يذكرها 
بســـنين تعلقت بها ورســـمت خطوات 
مـــن  مجتمعهـــا  لترقيـــة  فيهـــا  تصـــل 
ناحية علم ونمو وتطور وازدهار، هذا 

ما كانت تطمح للوصول إليه.
وقالـــت “إن ما نواجهه هو مؤسســـات 
كبيرة تجهل من هـــم خريجو التربية 
يمســـكون  تعتبرهـــم  أو  الرياضيـــة، 
مـــا طاقاتنـــا  وتجهـــل  فقـــط،  بالكـــرة 
وأفكارنـــا، وكيـــف يمكنـــه لنـــا أن نفيد 

ونستفيد من هذا العلم”.
وأردفـــت أن وزارة التربيـــة والتعليـــم 
ال تقبـــل أوراق تقديمنـــا للوظائف وال 
تلقـــي عليها نظرا، والحـــال ال يختلف 
عن الـــوزارات األخـــرى، إذ ذهبت إلى 
وزارة الصحـــة وكذلـــك وزارة العمـــل 

والتنمية االجتماعية، وغيرهما.
وتساءلت “من الذي يتحمل مسؤولية 
األفـــواج من الخريجيـــن والخريجات 
العاطالت، وإلى متى نعاني التهميش 
وهـــدر الطاقـــات والكفـــاءات الهائلـــة 
وبقاء المعلم لســـنين طويلـــة بانتظار 

التوظيف؟”.

خديجة بوعبود

 نوح خليفة

جعفر جمعة محمد حسين فاطمة جميل  فاطمة عيسى  عبدالله عيسى

مروة خميس

التركيز سيدعلي المحافظة
على الذكاء 
االصطناعي 

وإنترنت األشياء

البرامج بتنظيم 
“اإلقليمي 
لتكنولوجيا 

المعلومات”
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“األعلى للصحة” يشيد بمضامين كلمة جاللة الملك
ــة ــ ــرازي ــ ــت ــ أهــــــاب بــالــجــمــيــع االلـــــتـــــزام بــــــاإلجــــــراءات االح

أعـــرب المجلـــس األعلـــى للصحة عـــن بالغ 
التقديـــر واالعتـــزاز بالكلمة الســـامية التي 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  وجههـــا 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، خالل 
االعتياديـــة  الجلســـة  جاللتـــه  تـــرؤس 
العهـــد  ولـــي  بحضـــور  الـــوزراء،  لمجلـــس 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
والكلمة الســـامية التي تفضـــل بها جاللته 
أمـــام أعمال الدورة الخامســـة والســـبعين 
النعقـــاد الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة، 
إذ أكـــدت الكلمة الســـامية الجهود الكبيرة 
واالســـتعدادات المبكـــرة التـــي قامـــت بها 
المملكـــة في التصدي لوبـــاء “كورونا” منذ 

بداية ظهور الجائحة وحتى اآلن.
ونـــوه المجلس خالل االجتماع االعتيادي 
الذي عقد برئاســـة رئيس المجلس األعلى 
للصحـــة رئيـــس الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 

للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، وبحضور وزيرة الصحة فائقة 
الصالح وأعضاء المجلس، بإشادة صاحب 
الجاللـــة العاهـــل باإلجـــراءات االحترازية 
وبالتعـــاون  االســـتباقية  والتدابيـــر 
االســـتثنائي الـــذي أظهـــره شـــعب مملكـــة 
البحرين العزيز مع المؤسســـات الحكومية 
التي عملت بأقصى طاقات الجهوزية في 

مواجهة ومكافحة انتشار الفيروس.
وأوضـــح األمين العـــام للمجلـــس إبراهيم 
علـــي النواخـــذة أّن المجلـــس أعـــرب عـــن 

للتوجيهـــات  واالمتنـــان  التقديـــر  عظيـــم 
السامية لجاللة الملك ومتابعته المتواصلة 
البالـــغ  وتقديـــره  المحـــدود  غيـــر  ودعمـــه 
لجهـــود جميـــع الوزارات وعمـــوم المجتمع 
لتجاوز الظـــروف الصحية الراهنة بعزيمة 
وثبـــات، وبمـــا يمتـــاز بـــه مـــن دقـــٍة وصبٍر 
ومثابرة للتصدي لجائحة فيروس كورونا 
بقيادة سمو ولي العهد وبإشراف ومتابعة 

دؤوبة من الفريق الوطني الطبي.
وفي هـــذا الســـياق، أكـــد المجلـــس أهمية 
واإلجـــراءات  بالتوجيهـــات  االلتـــزام 
الضرورية التي أعلنتها اللجنة التنســـيقية 

برئاســـة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، والتـــي أهابت بـــكل فرد 
مـــن أفـــراد المجتمـــع التحلي بالمســـؤولية 
المجتمعيـــة تجـــاه وطنـــه وأهلـــه وأفـــراد 
المجتمـــع عبر الحـــث على تعزيـــز االلتزام 
لمـــدة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بـــكل 
أسبوعين لغاية 1 أكتوبر المقبل، داعيًا إلى 
ضرورة التقيـــد الكامل وعدم التهاون في 
تطبيق اإلجراءات التي تســـهم في تقليل 
االختالط للمســـاهمة بفعالية في التصدي 
انتشـــاره.  معـــدالت  وخفـــض  للفيـــروس 
إلـــى ذلك، أعرب المجلـــس األعلى للصحة 
عـــن تقديـــره لـــكل الجهـــود والمســـاهمات 
الفاعلـــة مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي 
المرحلـــة الثالثـــة من التجارب الســـريرية، 
التي عكســـت التزام البحرين ومساهمتها 
الفاعلة في الجهود اإلنسانية للقضاء على 

الوباء.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

المنامة - وزارة الداخلية

البالد- محرر الشؤون المحلية

العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر  صـــرح 
للمباحث واألدلة الجنائية بأنه في إطار 
تنفيذ القانـــون ومكافحة الجريمة، فقد 
ألقت شرطة مكافحة المخدرات القبض 
على 3 أشـــخاص تتـــراوح أعمارهم بين 
بترويـــج  قيامهـــم  إثـــر  عامـــًا،  و41   30
المـــواد المخدرة. وأوضـــح أنه إثر تلقي 
تـــم  الشـــأن،  بهـــذا  معلومـــات  اإلدارة 
مباشرة عمليات البحث والتحري وجمع 

المعلومـــات، التي أســـفرت عـــن تحديد 
عليهـــم  والقبـــض  المذكوريـــن  هويـــة 
متلبســـين وبحوزتهـــم كميـــة مـــن مادة 
الهيرويـــن المخدرة تبلـــغ قيمتها حوالي 
العـــام  المديـــر  وأشـــار  دينـــار.  ألـــف   25
لإدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
إلى أنه تم تحريز المضبوطات، واتخاذ 
تمهيـــدًا إلحالـــة  القانونيـــة  اإلجـــراءات 

القضية للنيابة العامة.

المختصـــة  الجهـــات  مواطنـــة  ناشـــدت 
فـــي إدارة الهجرة والجـــوازات، التدخل 
العاجـــل لرفع المعاناة التي تعيشـــها، إذا 
توفـــي أبوها قبل ســـنة تقريبـــا، وبقيت 
تعيل زوجته )عربية الجنسية( من دون 
إقامـــة وال هويـــة ســـارية المفعـــول، مـــا 
عطل أمـــورا كثيرا في إنصـــاف الزوجة 
ونيلها حقوقها. وقالت المواطنة “أحمل 
معاناة كبيرة، فبعد وفاة أبي قبل ســـنة 
ظلـــت زوجتـــه الثانية وحيـــدة في هذا 
البلد بعدما نشـــبت خالفـــات بين العائلة 

في قضايا التركة، وكان قدري أن أكون 
المسؤولة عنها في كل احتياجاتها”.

إدارة  إلـــى  “توجهنـــا  وأضافـــت 
الهجرة والجوازات لتجديد اإلقامة 
فـــكان الجواب أنهم ال يســـتطيعون 
تجديدهـــا! كيـــف ال ولديهـــا معـــاش 
وأمـــور  تركـــة  وقضيـــة  تقاعـــدي 
أخـــرى؟ فهـــي ال تســـتطيع الرجـــوع 
إلـــى بلدهـــا، ولو رجعت فـــال يمكنها 

العودة للبحرين.
االسم والبيانات لدى المحرر

القبض على 3 أشخاص يروجون المخدرات

مواطنة تلتمس تجديد اإلقامة ألرملة أبيها العربية

المنامة - وزارة االشغال وشؤون البلديات

وقع وزير االشغال وشئون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصام خلف 
انشـــاء  تمويـــل  تفاهـــم  اتفاقيـــة 
فـــي   231 بمجمـــع  الديـــر  حديقـــة 
مخطط الحساوي مع شركة الرشيد 
بوسكالس العالمية.وصرح الوزير بأن 
حديقة الدير تم تصميمها من الخدمات 

البلدية المشـــتركة بمساحة تبلغ حوالي 
1100 متر مربع لتكون متنفســـا ترفيهيا 
ألهالـــي المنطقـــة، حيـــث ســـيتم توفير 
الترفيهيـــة  المرافـــق  مـــن  مجموعـــة 
والخدميـــة ذات الطابع العائلي، على أن 
يتم البدء في أعمال التنفيذ مطلع شهر 

أكتوبر لمدة التنفيذ 6 أشهر.

اتفاقية لتمويل إنشاء حديقة الدير

تقـــدم 5 نواب وهم )خالـــد بوعنق، محمد 
محمـــد  الدوســـري،  عيســـى  بوحمـــود، 
بمقتـــرح  القطـــري(  فاطمـــة  العباســـي، 
برلماني برغبة يقضي بالسماح للمواطنين 
الراغبيـــن في تســـجيل وشـــراء األراضي 
والمساحات الواقعة على الزوايا التي بها 
خدمات، بشرط نقل الخدمات الموجودة 

داخل األرض على نفقة صاحب الطلب.
مـــن جهته، أفـــاد النائب خالـــد بوعنق بأن 
الهـــدف مـــن هـــذا االقتـــراح عـــدم رفـــض 
الطلبات بســـبب وجـــود بعـــض الخدمات 
التـــي مـــن الممكن نقلهـــا بموافقـــة الجهة 

المعنيـــة بهـــا، الســـيما إذا تكفـــل المواطن 
نقـــل  تكاليـــف  بجميـــع  الزاويـــة  طالـــب 
هـــذا  تنفيـــذ  أن  إلـــى  ولفـــت  الخدمـــة. 
المقترح سيســـاهم في حل مشكلة رفض 
الزوايـــا؛ بســـبب وجود الخدمـــات، وعدم 
تحميل الدولة تكاليـــف النقل، إلى جانب 
توفيـــر مصدر دخـــل للدولة مـــن إيرادات 
مبالـــغ شـــراء الزوايـــا، واســـتغالل بعـــض 
المســـاحات غير المســـتغلة كإضافة زوايا 

للتوسعة على المواطنين.
وقـــال إن قرار تشـــكيل لجنة بيـــع الزوايا 
الحالـــي اشـــترط فـــي الموافقـــة على بيع 
الزوايـــا المالصقـــة لعقـــار المالـــك طالـــب 

الشـــراء التـــي ال تزيد مســـاحتها عن 200 
متـــر مربع، أال تكـــون موضعا ألي أغراض 
الصـــرف  بمرافـــق  تتعلـــق  إنشـــاءات  أو 
الصحـــي أو الكهرباء والماء أو التلفونات 

وغيرها من المرافق العامة.
هـــي  بالزوايـــا  المقصـــود  أن  إلـــى  يشـــار 
قطعـــة األرض الخاليـــة المملوكـــة للدولة 
والمالصقة كلها أو جزء منها لعقار مملوك 
ألحد األفراد، وتشـــكل لجنة خاصة للنظر 
فـــي طلبات بيـــع الزوايـــا تختص بفحص 
ودراســـة طلبات شـــراء الزوايا التي ترفع 
إليهـــا مـــن البلديات بعـــد الموافقـــة عليها 

طبقا للقواعد المقررة.

بوعنــق: يوفــر دخــا إضافيــا للدولــة ويوســع علــى المواطنين
السماح بشراء الزوايا وتحميل المشتري الكلفة

يوصـــف  مـــا  أبســـط  موقـــف  فـــي 
أصحـــاب  أحـــد  أعلـــن  بالغريـــب، 
األعمال التجارية أخيرا، على منصة 
االنستغرام، بشأن مسابقات وجوائز 
)ووظيفـــة(  دينـــار   1000 بقيمـــة 
كل  الـــى  رســـالته  موجهـــا  وغيرهـــا، 
مـــن: أصحـــاب الشـــركات، المحالت، 
عـــدد  لزيـــادة  البزنـــز،  المشـــروعات، 

متابعيهم ألكثر من 8 آالف متابع.
اإلعـــالن الغريـــب، الـــذي يشـــير إلـــى 

صريًحـــا  كان  كجائـــزة،  وظيفـــة  توفيـــر 
وواضًحـــا ومذيال به رقم هاتف المذكور، 
وصورته، لكن ما الذي حدث بعدها؟ هذا 

هو السؤال. 
مـــن  عـــدد  شـــن  متوقـــع،  مشـــهد  فـــي 
المغردين بشـــبكات التواصل االجتماعي 
اإلعـــالن  صاحـــب  علـــى  حـــاًدا  هجوًمـــا 

المذكـــور، متهميـــن إيـــاه بالمزايـــدة علـــى 
حاجـــة الشـــباب بالحصول علـــى وظيفة، 
وباللجوء ألســـاليب االثارة، باإلعالن عن 

“وظيفة” كجائزة للمسابقة للمشتركين. 
المغـــردة  المثـــال،  ســـبيل  علـــى  منهـــم 
ســـعاد التـــي قالـــت ”اتصلـــت علـــى الرقم 
أنـــي أود  ورد علـــي بحرينـــي، وادعيـــت 
الراتـــب  عـــن  ســـألت  للعمـــل،  أتقـــدم  أن 

فقـــال لـــي إنـــه ســـيتم تحديـــده بعد 
المقابلـــة، وإن رســـم التقديـــم دينـــار 
ونصـــف، سأســـتعيده لو تـــم قبولي، 
ولـــن أســـترجعه فـــي حال تـــم رفض 
طلبـــي، ثم تابع أن جميع من تقدموا 
تـــم قبولهـــم، أتمنـــى أن تتابـــع وزارة 

الداخلية هذا التوظيف المريب”.
من جهتها، تواصلت صحيفة “البالد” 
مـــن منطلـــق المســـؤولية المهنية مع 
العمـــل  لشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل 
بالـــوزارة أحمـــد الحايكـــي للوقـــوف 
علـــى الموضوع، وتوضيـــح ما يحدث 

للرأي العام.
الحايكي يقول إنه اتصل بالشاب المذكور 
فعـــاًل، ووجـــه له إنـــذاًرا شـــفويا بذلك، إذ 
ألغـــى األخيـــر اإلعالن ووعد بعـــدم تكرار 
ما حـــدث، بينما أوضح الوكيل المســـاعد 
لمنـــدوب الصحيفـــة أن ما حـــدث تصرف 

غير مسؤول وغير قانوني.

مغــردون يســتهجنون اإلعــان الغريــب وغير المســؤول
“وظيفة” جائزة... و “العمل” تنذر صاحب المسابقة

تغريدات مؤثرة تنعى ضحيتي “كورونا” الحامل وجنينها
ــج بــالــتــعــزيــة ــضـ ــي تـ ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ ــع الــــتــــواصــــل االج ــ ــواقـ ــ مـ

التواصـــل االجتماعـــي  ضجـــت مواقـــع 
منـــذ أمس بتغريـــدات وتعليقات حزينة 
جدا، أكدت الحـــزن العميق، وهي تودع 
وتترحم على الشابة البحرينية التي لم 
تتجاوز الخامســـة والثالثين من عمرها 
وهي حامل في شهرها الخامس، والتي 
كانـــت هي وطفلها الجنيـــن آخر ضحايا 

وباء كورونا.
ونقـــل مغـــردون عـــن وزارة الصحة خبر 
نعيها ألول حالة وفاة تســـجلها البحرين 
لمواطنـــة وهـــي حامـــل بســـبب إصابتها 
بفيـــروس كورونـــا “كوفيـــد 19“، معربـــًة 
الفقيـــدة  ألســـرة  تعازيهـــا  خالـــص  عـــن 

وجميع أهلها وأقاربها.
وفـــي هذا الســـياق، تنقل “البـــالد” بعضا 

من تلك التغريدات الحزينة التي نشرها 
المواطنون المفجوعون على حساباتهم 
الشـــخصية، حيـــث غـــرد بعضهـــم معزيا 
أســـرتها بوفاة فقيدتهم، بينما كتب آخر 
على حسابه بأن “المرأة حامل في الشهر 
الخامـــس، هللا يرحمهـــا”، وفـــي تغريدة 
مماثلـــة قال أحدهم “هللا يرحمها ويغفر 
لهـــا ويعـــوض شـــبابها بالجنـــة، الموت ال 
يعـــرف صغيـــرا أو كبيـــرا”، ومنهـــم مـــن 
كتـــب بحســـرة “وهللا حزّنا علـــى موتها، 
إنـــا لله وإنـــا اليه راجعـــون”، كما وطغت 
في مئـــات التغريـــدات المتداولـــة اآلية 
الكريمـــة “إنا للـــه وإنا إليـــه راجعون”، و 

“هللا يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها”.
وكانـــت “البـــالد“ قـــد أجرت لقاء ســـابقا 
أمـــراض  استشـــارية  مـــع  أشـــهر  منـــذ 

األورام  وجراحـــة  والـــوالدة  النســـاء 
النســـائية وفـــاء أجـــور، إذ دعـــت أجـــور 
خـــالل  الحـــذر  توخـــي  إلـــى  الحوامـــل 
المرحلة الحالية؛ بسبب انتشار فيروس 
“كورونا” المســـتجد “كوفيد 19”، مؤكدة 
أن شـــريحة النســـاء الحوامل هن األكثر 
عرضـــة لإصابة بالفيـــروس خالل هذه 

الفترة من بقية أفراد المجتمع.
وعللت ذلك بأن الجهاز المناعي للحامل 
يكـــون أضعـــف بكثيـــر عـــن غيرهـــا مـــن 
الشـــخص الســـليم، محـــذرة بـــأن علـــى 
الحوامـــل اتخـــاذ وتطبيـــق العديـــد مـــن 
الوقائيـــة  واالحتياطـــات  الخطـــوات 
وســـالمة  ســـالمتهن  علـــى  للمحافظـــة 
وزارة  بهـــا  توصـــي  والتـــي  الجنيـــن، 
للتصـــدي  الوطنـــي  والفريـــق  الصحـــة 

ومنهـــا  المســـتجد،  كورونـــا  لفيـــروس 
ارتداء الكمامـــات والتباعد االجتماعي، 
والنظافـــة الشـــخصية خصوصـــا غســـل 
اليديـــن وعدم مالمســـة العيـــن واألنف، 
واســـتخدام  األســـطح،  لمـــس  وعـــدم 
المصافحـــة  عـــن  المعقمـــات، واالبتعـــاد 
والعنـــاق، وعـــدم المخالطـــة، وضـــرورة 
االلتـــزام بالبقـــاء باليت “خلـــك بالبيت”، 
مشـــددة أن علـــى الحوامـــل وفـــي حالة 
بفيـــروس  باإلصابـــة  أعـــراض  ظهـــور 
الطبيـــة  المســـاعدة  طلـــب  كورونـــا 
واالتصـــال فـــورا بالطبيب االستشـــاري 
وإبالغـــه بالحالـــة، والتواصل مـــع الرقم 
الساخن 444؛ لإبالغ عن الحالة حماية 

لألم والطفل واألسرة.

نقــــص فــــي خــادمـــــات المنــــــازل حتـــى 2021
كشـــف رئيس جمعية البحرين لمكاتب 
عقيـــل  المنزليـــة  العمالـــة  اســـتقدام 
المحـــاري عن أنـــه لن يتم اســـتقدام أي 
ومربيـــات”  “خادمـــات  منزليـــة  عمالـــة 
للبحرين قبل بداية العام 2021، بسبب 
تفشـــي جائحـــة كورنـــا، وحظر الســـفر، 
الســـابقة  التأشـــيرات  كل  ان  موضحـــا 
لخـــدم المنازل التي تـــم الموافقة عليها 
بســـبب  الصالحيـــة  منتهيـــة  أصبحـــت 
الجائحـــة، وان دوال عديـــد مـــن جنوب 
وحجـــرا  فرضـــت حظـــرا  آســـيا  شـــرق 
على العديد مـــن مناطقها كما في الهند 
والفلبين، فأصبح من الصعب استقدام 

عمالة منها كما كان بالسابق.
 ونفى المحاري في تصريحات خاصة لـ 
“البالد” أن تكون المكاتب قد فرضت أي 

زيادة على رســـوم اســـتقدام الخادمات 
كمـــا يشـــاع، مشـــددا أن هـــذا “افتراض 
خاطـــئ وغيـــر صحيـــح إطالقـــا”، مبينا 
أن مكاتـــب االســـتقدام لم تســـتقدم أي 
خادمـــة من أي دولة منـــذ بداية جائحة 
كورونـــا ولحـــد اآلن، وأن عملهـــا فقـــط 
ينصـــب خـــالل المرحلـــة الماضيـــة فـــي 
استقبال طلبات “تأشيرات” المواطنين 
لالســـتقدام، والتـــي تتجـــه للجنســـيات 
التـــي لديها طيران مباشـــر مع للبحرين 

فقط.
وأوضح المحاري أن ما يقال بخصوص 
أن هنـــاك زيـــادة فـــي رســـوم اســـتقبال 
الخادمة االندونيســـية وهـــو مبلغ 100 
دينار، فهي ليســـت للمكتب وإنما تدفع 
وحســـب  الخادمـــة  بلـــد  فـــي  للمكتـــب 
الجائحـــة،  بعـــد  الجديـــدة  االتفاقيـــات 
لتغطية تكاليف رسوم فحصين طبيين 

“بـــي ســـي آر “ للخادمـــة قبـــل حضورها 
الى البحريـــن، أحدهما يتم عند فحص 
الخادمـــة واآلخـــر قبـــل ســـفرها وفـــي 
المطار، ولذلك أصبحت الرســـوم 1700 
حاليا بدال من 1600 قبل كورونا، وهذا 
حسب االتفاقيات الجديدة مع المكاتب 
هنـــاك، وهـــي مثـــل الضوابـــط الجديدة 
لهيئة تنظيم سوق العمل لخدم المنازل 
التخاذ جميـــع اإلجـــراءات االحترازية، 
إذ يتـــم دفع مبلـــغ 60 دينـــارا هي قيمة 

المســـحتين المقررتيـــن للقادميـــن مـــن 
الخارج في مطار البحرين.

هنـــاك  ســـيكون  أنـــه  المحـــاري  وذكـــر   
نقـــص في العمالة المنزلية خالل الفترة 
المقبلـــة ومنهـــا الهنديـــة والفلبينية بعد 
حظـــر هذه الدول االســـتقدام من بعض 
وصعوبـــة  “الحجـــر”  بســـبب  المناطـــق 
التنقل بسبب جائحة كورونا، في حين 
مـــازال موضـــوع العمالـــة األثيوبية من 
دون أي بـــوادر انفـــراج عنـــد الحكومـــة 
االثيوبيـــة، الفتـــا الـــى أن هيئـــة تنظيم 
باســـتقدام  ســـمحت  العمـــل  ســـوق 
“خادمات المنازل” من باكســـتان، ولكن 

في البحرين ال يرغبون بذلك. 
وبيـــن رئيس جمعيـــة البحرين لمكاتب 
عقيـــل  المنزليـــة  العمالـــة  اســـتقدام 
المحاري أن الشـــروط الصحية الحالية 
فـــي ظـــل كورونـــا، التـــي أقرتها ســـوق 

الصحـــة  مـــع وزارة  العمـــل وبالتعـــاون 
للحد من انتشـــار “كوفيـــد 19” من أجل 
المحافظة على صحة المجتمع، ونعمل 
بهـــا جميعا، هـــي وضـــع كل خادمة عند 
تكـــون  بغرفـــة  والحجـــر  االســـتقدام 
فيهـــا بـــدورة ميـــاه خاصـــة، ما قـــد زاد 
مـــن التكاليـــف على المكاتـــب باإلضافة 
الـــى االرتفاع في أســـعار تذاكر الســـفر، 
وارتفـــاع العديـــد من متطلبـــات الحياة 
عمالـــة  لديهـــا  التـــي  للمكاتـــب  العامـــة 

منزلية. 
وبدورهم أكد عدد من أصحاب مكاتب 
االســـتقدام أن وضعهم سيئ جدا، وأن 
مكاتبهـــم تكبدت خســـائر كبيـــرة خالل 
الشـــهور الماضية بســـبب توقف العمل، 
مـــن  العديـــد  هنـــاك  أن  إلـــى  مشـــيرين 
المكاتـــب تـــم إغالقهـــا، وهنـــاك مكاتب 
أخـــرى “تحتضـــر” وأخـــرى فـــي طريقها 

الخســـائر  اســـتمرار  بســـبب  لإغـــالق، 
وعـــدم مقدرتهـــم علـــى االســـتمرار في 
الجائحـــة ومـــا فرضتـــه  ظـــل ظـــروف 
عليهم من شـــروط جديـــدة، على الرغم 
مـــن إعـــالن هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
عن إعادة افتتاح باب استقدام العمالة 

المنزلية بدًءا من 14 سبتمبر الجاري.
ويقول أبو حسن، صاحب أحد المكاتب 
فـــي مدينة عيســـى، إن وضـــع المكاتب 
صعـــب، وســـتعاني المكاتـــب مـــن أزمة 
جديـــدة فـــي ظل عـــدم وجـــود طيران 
مباشـــر مـــن العديد من الـــدول التي كنا 
نســـتقدم منها العمالـــة المنزلية ســـابقا، 
كالفلبين والهند، مشـــيرا إلى أن الوضع 
قد يستمر بطريقة أصعب إذا استمرت 
دول  فـــي  باالنتشـــار  كورونـــا  جائحـــة 
كانت تعـــد الســـوق الرئيس الســـتقدام 

العمالة المنزلية.

المحاري لـ “البالد”: 
زيادة األسعار 

بسبب رسوم فحص 
“كورونا”

بدور المالكي

عيسى الدوسريفاطمة القطريمحمد العباسيمحمد بوحمودخالد بوعنق

إبراهيم النهام

سيدعلي المحافظة
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“الغرفة”: 12 اتفاقية و17 مذكرة تفاهم مع تايلند
شـــاركت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن 
ممثلـــة برئيســـها التنفيـــذي شـــاكر إبراهيـــم 
الشتر في فعاليات اللقاء الثنائي البحريني-
التايلنـــدي األول، والذي عقد -عن ُبعد- عبر 

.)VIXMA( منصة فيكسما
عـــن  للغرفـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأعـــرب 
اعتـــزازه بالعالقـــات رفيعـــة المســـتوى التي 

تربـــط البحرين بتايلند وبمجـــاالت التعاون 
بينهمـــا، وأشـــار إلى عدد االتفاقـــات الثنائية 
الموقعـــة بيـــن البلديـــن الصديقيـــن والتـــي 
مجـــاالت  فـــي  اتفاقيـــة   12 عددهـــا  بلـــغ 
متعـــددة، باإلضافـــة إلـــى 17 مذكـــرة تفاهم 
حـــول مختلـــف الموضوعـــات ذات االهتمام 

المشترك.
وأشـــار الشـــتر إلى ما يمر به العالم من حالة 

ركـــود اقتصـــادي نتيجـــة جائحـــة كورونـــا، 
والتحديات الجديدة التي فرضتها المرحلة 
التغلـــب  ضـــرورة  علـــى  مشـــددا  الراهنـــة، 
مـــن  واالســـتفادة  التحديـــات  هـــذه  علـــى 
الفـــرص خصوصا عبـــر تبني آخـــر تطورات 
التـــي  الرقميـــة  والتطبيقـــات  التكنولوجيـــا 
اســـتمرارية  دعـــم  فـــي  مســـاهمتها  أثبتـــت 
ونجـــاح األعمـــال رغـــم الظروف. كما شـــدد 

علـــى ضـــرورة التحـــول الرقمـــي والتوجـــه 
للتجـــارة اإللكترونية لما تتمتع به من فرص 

واعدة عابرة للحدود.
وأكد الشتر رغبة القطاع الخاص البحريني 
بتنميـــة حجـــم التبـــادل التجـــاري والتعاون 
االقتصادي مع نظيـــره التايلندي، معربا عن 
اســـتعداد غرفـــة البحرين للدفـــع بكل ما من 

شأنه تذليل العقبات وتحفيز الشراكات. 

السنابس - الغرفة

المنامة - جمعية معاهد التدريب

البحرين  جمعية  أعربت 
ــدريـــب عن  ــتـ ــمــعــاهــد الـ ل
ــا لـــمـــقـــتـــرح فــي  ــ ــه ــمــ دعــ
ــــواب حــالــيــا  ــن ــ مــجــلــس ال
ــع  ــريـ ــشـ يــــحــــث عــــلــــى تـ
الحكومي  القطاع  يــلــزم 
ــاص بــتــخــصــيــص  ــ ــخـ ــ والـ
ثــالثــيــن ســـاعـــة تــدريــب 
ــا  ــهـ ــيـ ــفـ ــوظـ ــمـ ــا لـ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ سـ
مع  بالتعاون  البحرينيين 
معربًة  التدريب،  معاهد 
استعدادها  عن  الجمعية 
الفني  الدعم  كل  لتقديم 
ــمــقــتــرح  الـــــــالزم لـــهـــذا ال
ــواب  ــن ومــنــاقــشــتــه مـــع ال
ــريـــره  ــمـ وصــــــــوال إلــــــى تـ
كمشروع بقانون وإقراره 
مــــــن قــــبــــل الـــحـــكـــومـــة 

الموقرة.
ــد رئـــيـــس الــجــمــعــيــة  ــ وأكـ
الــجــشــي أن هــذا  نــــواف 
أهمية  يكتسب  المقترح 
خـــــاصـــــة فــــــي الــــوقــــت 
التحديات  الراهن بسبب 
فرضتها  الــتــي  ــفــرص  وال
جائحة كوفيد19-، وقال 
تــزويــد  مــن  تمكنا  “كــلــمــا 
ــاءات  ــ ــف ــكــ ــ الـــــكـــــوادر وال
القطاعين  البحرينية في 
الــــــــــعــــــــــام والــــــــخــــــــاص 
والــمــهــارات  بالمعلومات 

ــا مــن  ــ ــززن الـــمـــتـــقـــدمـــة عــ
ــا عـــلـــى تـــجـــاوز  ــ ــن ــ ــدرت قــ
وكنا  ــراهــنــة  ال الـــظـــروف 
لمستقبل  اطمئنانا  أكثر 
الــتــنــمــيــة واالزدهــــــار في 

مملكتنا العزيزة”.
مــعــاهــد  أن  ــى  ــ إل ــار  ــ وأشــ
ــبــحــريــنــيــة  ــدريــــب ال ــتــ ــ ال
ــم االســـتـــعـــداد  ــ ــ ــلـــى أت عـ
ــتــقــديــم  ــة ل ــ ــزي ــاهــ ــجــ ــ وال
تدريب نوعي للموظفين 
خصوصا  الــبــحــريــنــيــيــن، 
هـــذه  ــن  ــ مـ ــرا  كـــثـــيـ وأن 
الــمــعــاهــد يــمــلــك خــبــرات 
لعشرات  تمتد  متراكمة 
ــي مــســائــل  ــ ــن فـ ــيـ ــنـ ــسـ الـ
ــاجــــات  ــيــ ــتــ ــل احــ ــيـ ــلـ ــحـ تـ
ــر  ــ ــي ــ ــوف ــ الــــــتــــــدريــــــب وت
التدريب النوعي وضمان 
ــائـــد على  ــعـ والـ ــودة  ــجــ ــ ال

التدريب”.

“المعاهد” تدعم مقترح تخصيص 30 ساعة للتدريب

الهيئــة لعمــل  الالزمــة  والمعاييــر  السياســات  وضــع 

“كي بي ام جي” تنفذ قانون حماية البيانات الشخصية

أرســـى مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات مناقصـــة 
لوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لتنفيذ 
قانـــون حماية البيانات الشـــخصية على شـــركة كي 

بي ام جي فخرو بنحو 88.7 ألف دينار.
وضـــع  ســـيتم  فإنـــه  المناقصـــة،  لوصـــف  ووفًقـــا 
السياســـات واإلجـــراءات والمعاييـــر الالزمـــة لعمـــل 
هيئـــة حمايـــة البيانـــات الشـــخصية وكذلـــك اقتراح 
وضـــع  ذلـــك  فـــي  بمـــا  عملهـــا  ومتطلبـــات  هيكلهـــا 
السياســـات واإلجـــراءات الالزمـــة لعملهـــا وصياغـــة 

اســـتراتيجية االتصـــال والتواصل مـــع الجهات ذات 
العالقة وتنظيـــم ورش العمل التعريفية والتدريبية 
بأحـــكام القانون وكيفية تطبيقه. وأرســـى المجلس 
للـــوزارة فـــي شـــهر أغســـطس الماضـــي 3 مناقصات 

بقيمة إجمالية تقدر بنحو 144.5 ألف دينار. وكانت 
المناقصـــة الثانيـــة لتنظيف مبنى الـــوزارة والمباني 
التابعـــة لهـــا ومســـتخدمين لتقديم الشـــاي والقهوة 
بنحـــو 38 ألـــف دينـــار، وفـــازت بهـــا شـــركة الجيون 

األبيض للتنظيفات. 
والمناقصـــة األخيـــرة لصيانـــة المكيفـــات المركزيـــة 
والمجزئـــة واألعمـــال الكهربائيـــة وأعمـــال الســـباكة 
والنجـــارة للـــوزارة والمباني التابعة لهـــا بنحو 17.7 

ألف دينار، وفازت بها شركة المؤيد للتكييف.

الرياض - مباشر

“العشرين” تستقبل 46 طلبًا 
لتعليق مدفوعات الدين

مبادرة  أن  العشرين  مجموعة  ذكــرت 
بعد  الــديــن  خــدمــة  مــدفــوعــات  تعليق 
طلبًا.  46 تلقت  إطالقها  مــن  أشــهــر   5

واخــتــتــمــت مــجــمــوعــة عــمــل الــهــيــكــل 
العشرين،   للمجموعة  الــدولــي  المالي 
ناقشت  الشهر، حيث  لهذا  اجتماعاتها 
تعليق  مبادرة  تنفيذ  مستجدات  فيها 

مدفوعات خدمة الدين.
تنفيذ  في  المحرز  التقدم  بحثت،  كما 
ــدة الــمــتــعــلــقــة بــتــعــزيــز الــمــتــانــة  ــنـ األجـ

واالستقرار المالي .

ال تــزال مشــكلة مواقــع إعــداد الرمــال “المغشوشــة” كمــا يصفهــا العاملون فــي قطاع 
الحفريــات تــراوح مكانهــا دون حل ناجع وســط مطالبــات برفع مســتوى الرقابة على 
هــذه المواقع من قبل وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمراني، حيث 
جالــت عدســة “البــالد” فــي عــدد مــن هــذه المواقــع فــي الحــد وعالــي؛ للوقــوف عليهــا 

ومعاينة هذه المواقع والتي أرشد عليها أحد أصحاب المؤسسات.

ويوجـــد عـــدد مـــن المواقـــع في عـــدد من 
المحافظـــات من بينها المحرق والشـــمالية 
وغيرهـــا والتـــي تقـــوم الجهـــات الرســـمية 
بإغالقهـــا أحيانـــا، لكن من يعمـــل في هذه 
المواقـــع يعـــاود البحـــث عن موقـــع جديد 
وربمـــا يســـتخدم نفس الموقع، كما يشـــير 

عاملون في قطاع الحفريات.
ففـــي المحـــرق مثـــال رغـــم تجـــاوب بلدية 
المحـــرق فـــي إغـــالق بعـــض المواقـــع غير 
القانونية التي كانت تمارس فيها عمليات 
مـــن  المســـتنفعين  أن  إال  الرمـــال،  خلـــط 
وراء ممارســـات بيـــع وإعـــداد الرمال ذات 
الجودة المتدنية، والتي تؤثر على صالبة 

اإلنشـــاءات، يعـــودون مجددا فـــي مواقع 
أخرى في عملية ال تنتهي.

 تضرر المستهلكين من الرمال الرديئة

صاحـــب  وهـــو  الطويـــل  عبـــاس  ويقـــول 
أحـــد مؤسســـات الحفريـــات والتـــي يقوم 
ببيـــع الرمال بصـــورة قانونية، إن الســـوق 
والمســـتهكلين تضـــرروا بفعل هـــذه الفئة، 
الفتـــا إلى وجـــود عـــدة مواقع تظهـــر بين 
الفينـــة واألخرى في مختلف المحافظات، 
ومنهـــا موقـــع فـــي المحرق، حيث تتســـتر 
هـــذه األعمـــال وراء خلـــف تصريـــح بنـــاء 
بحجـــة أن إعداد الرمـــال يتم لموقع البناء 

نفســـه، لكنـــه يتخـــذ مجرد واجهـــة إلعداد 
الرمال وبيعها في السوق بطريقة مخالفة.
واشـــار إلى أنه خاطب بلدية المحرق أكثر 
مـــن مـــرة وأبلغـــوه بـــأن الموقع هـــو موقع 
إنشـــاءات، ثـــم عـــاد ليخاطبهـــم للتواصل 
مـــع المفتـــش إلطالعـــه مـــا بحوزتـــه مـــن 
معلومات وحســـب خبرته بأن هذا الموقع 
لبيـــع الرمـــال المغشوشـــة فـــي الســـوق إال 
أن البلديـــة لـــم تتجاوب معـــه حتى لحظة 

إعـــداد هـــذا التقريـــر المصـــور الـــذي يظهر 
هذه المواقع محل االتهام.

أصحـــاب  بيـــن  للتعـــاون  الطويـــل  ودعـــا 
األعمـــال والجهـــات الرســـمية لوقـــف هذه 
الممارســـات المضرة بالمستهلك وأصحاب 
األعمـــال الذين يعملـــون بطريقة صحيحة 
ويراعون االشتراطات ومستوى الجودة.

وتزايـــدت فـــي الفتـــرة األخيـــرة عمليـــات 
الغش في السوق المحلية في سوق رمال 

البنـــاء، حيث يقوم عدد مـــن العاملين في 
القطاع ببيع رمال الســـتخدامها في البناء 
علـــى أنهـــا رمـــال تـــم غســـلها، ولكنهـــا في 
الحقيقة ليســـت كذلك. وبحســـب عاملين 
فـــي قطاع مواد البناء، فإن أســـعار الرمال 
المغشوشـــة تقـــل عن ســـعر الســـوق بنحو 
النصف، لكنها تفتقد إلى الجودة ما تسبب 
بمشكالت في البناء بسبب نسبة الملوحة 
المرتفعـــة في هذه الرمال والتي تأثر على 

جودة المباني.
وعـــادة ما يقوم بأعمـــال البيع للرمال ذات 
الجودة الرديئة في السوق بعض العاملين 
مـــن الجاليـــات اآلســـيوية؛ لتحقيـــق ربـــح 
ســـريع على حساب الشـــفافية مع الزبائن، 
حيـــث إن كثيرا مـــن المســـتهكلين ال يعلم 
عن حقيقة هذه الرمال ويبحث عن السعر 

األقل.

مشكلة مواقع إعداد الرمال “المغشوشة” تراوح مكانها
ــة ــاب ــرق ــال ــة ومــطــالــبــات ب ــي ــال ــم ــش ــي الـــمـــحـــرق وال ــة بــعــضــهــا فـ ــص ــرخ ــر م ــي غ
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نواف الجشي

تفعيل “الدفع الال تالمسي” لجميع بطاقات “الوطني” و“نقاط البيع”
ــق “بــنــفــت بــــي” ألجـــهـــزة أنـــدرويـــد ــي ــب ــط عــبــر ت

أطلق بنك البحرين الوطني، خدمة الدفع الفوري الالتالمسي “Tap & Go” بجميع أجهزة نقاط البيع والبطاقات التابعة للبنك عبر 
تطبيــق “بنفــت بــي” على أجهزة نظام أندرويد؛ ســعًيا للوفاء بوعده للعمالء الكــرام بأن يكون أقرب لهم، وبجانب جهوده الداعمة 
لإلجــراءات الوقائيــة؛ لتعزيــز حمايتهم في ظل الجائحة الحالية. يأتي تدشــين خدمة الدفع الال تالمســي لدى “البحرين الوطني” 
بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وشركة بنفت، الجهتين اللتين أنشأتا تطبيق “بنفت بي” كأول محفظة رقمية على مستوى 
المملكة. ويتيح هذا التعاون ربط البطاقات االئتمانية وبطاقات الدفع المســبق وبطاقات الخصم المباشــر الخاصة بالعمالء في 

التطبيق، وإجراء عمليات الدفع رقمًيا من خالل هواتفهم بنظام أندرويد، وذلك لدى متاجر متعددة بجميع أنحاء البحرين.

ويتوافق إطـــالق الخدمة الجديدة مع جهود 
البنـــك الداعمة للتدابيـــر االحترازية بالتزامن 
مع جائحة كورونا “كوفيد19-”، حيث تعكس 
المنتجـــات والخدمات الرقميـــة التي يقدمها 
البنك مدى حرصه على تحفيز التزام الجمهور 
بممارســـة التباعد االجتماعي. وتهدف خدمة 
الدفـــع الال تالمســـي لتعزز تجربـــة الدفع لدى 
عمالء البنك ولتجعلها أكثر ســـهولة وســـرعة 
وأمـــان، بجانـــب حفظهـــا لخصوصيـــة بيانات 
المســـتخدمين. ويعمل بنك البحرين الوطني 

بشـــكل فعال على اســـتبدال جميع البطاقات 
االئتمانية وبطاقات الدفع المســـبق وبطاقات 
الخصـــم المباشـــر التي تم إصدارهـــا من قبل 
البنك ببطاقات الدفع الالتالمسية التي تمكن 
عمـــالء البنـــك مـــن الدفع عـــن بعد فـــي نقاط 
البيـــع عن طريق البطاقة أو عن طريق “بنفت 

بي” على هواتف األندرويد. 
وقال الرئيـــس التنفيذي للخدمات المصرفية 
لألفراد في البنك، صباح عبداللطيف الزياني 
“نولي في بنك البحرين الوطني اهتماًما بالًغا 

بمنح العمـــالء الكرام تجربة مصرفية ومالية 
مثاليـــة، ونســـعى دائًمـــا لمواكبـــة تطلعاتهـــم 
وتمكينهـــم مـــن إنجـــاز معامالتهـــم اليوميـــة 
بأســـلوب ســـلس أكثر فأكثر. ونؤمـــن بأهمية 
تعاوننـــا مع تطبيق “بنفت بـــي”، وهو يتوافق 
مع جهودنا وأهدافنا اإلســـتراتيجية الداعمة 
لرحلة التحول الرقمي بالبنك، وسيَمّكن أيًضا 
العمـــالء من اســـتخدام بطاقاتهـــم وهواتفهم 
الذكيـــة كمحفظـــة إلكترونيـــة”. ومـــن جهته، 
قـــال الرئيس التنفيذي للشـــؤون المؤسســـية 

والخدمـــات االســـتثمارية فـــي البنك، هشـــام 
الكـــردي “كجـــزء من نهجنـــا المتمحـــور حول 
رضـــا العمالء، نحرص دائًما في بنك البحرين 
الوطنـــي علـــى إطـــالق حلول مبتكرة تســـهل 
والمدفوعـــات.  الماليـــة  المعامـــالت  إنجـــاز 
وبادرنا باالســـتثمار بشـــكل موّسع في تطوير 
خدماتنا الُمقدمة عبر أجهزة نقاط البيع، التي 
تتواجـــد في الكثير مـــن المتاجر في مختلف 
أنحاء المملكة. ومـــن هذا المنطلق، نعتز جًدا 

بعقد هذه الشراكة المثمرة لكافة األطراف، 

المنامة - بنك البحرين الوطني

أمل الحامد



Vacancies Available

جميع سيارات املستعملة املعتمدة من مرسيدس-بنز تشمل باقة الخدمة ملدة ٣ سنوات باإلضافة إلى ما تبقى 
من ضمان السيارة الذي ٥ سنوات*.

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

*تطبق الشروط واالحكام
*ما تبقى من ضمان السيارة الذي مدته ٥ سنوات

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

القید: 121573 التاریخ: 16/9/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة  -   ٕادارة التسجیل

ٕاعالن رقم128464 لسنة 
2020 بشأن تغییر االسم التجاري
لشركة القلعة باك للمقاوالت ذ.م.م.

تعلــن ٕادارة التســجیل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســیاحة بأنــھ قــد تقــدم ٕالیھــا 
الســادة ٔاصحاب شــركة القلعة باك للمقاوالت ذ.م.م. المســجلة بموجب القید رقم 

121573، طالبین تغییر االسم التجاري
من: شركة القلعة باك للمقاوالت ذ.م.م.

 Pak Castle Contracting Co. W.L.L
الى: شركة القلعة باك لدعم المرافق ذ.م.م

Castle Pak for Utilities Support Company W.L.L
فعلــى كل مــن لدیھ اعتــراض التقدم باعتراضــھ ٕالى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

خمسة عشر یوم یومًا من تاریخ نشر ھذا اإلعالن

R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of  
FITTER , 

suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WELDER ,
 suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

PAINTER ,
 suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WELDER ,
 suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

UNITED ENTERPRISES CO W L L has a vacancy for the occupation of  
DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 17700606  or  hr@unitedenterprises.biz
LUXOR CONSTRUCTION EST. has a vacancy for the occupation of  

TECHNICIAN(MAINTENANCE) , 
suitably qualified applicants can contact 39027519  or  nani9953@gmail.com
HANAN YOUSIF MOHAMMED FOLATH has a vacancy for the occupation of 

 WORKER(SALES) , 
suitably qualified applicants can contact 39877847  or  Riyastoppers@gmail.com

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

suitably qualified applicants can contact 17830801  or  ABBAS@RAMSIS.COM.BH

R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of
  MASON , 

suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FITTER , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FOREMAN ,
 suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

ADEL HAMADA GROCERY has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39840990  or  HAIFA-H22@HOTMAIL.COM
Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l has a vacancy for the occupation of  

CLEANER , 
suitably qualified applicants can contact 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

AL WAJIH TRANSPORT has a vacancy for the occupation of
  DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 39661808  or  MK_ALKHALIFA36@HOTMAIL.COM
Rifa fort bakery has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact 39933439  or  ADEL33155@HOTMAIL.COM

KARACHI STAR RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33120021  or  MONAISA.77@HOTMAIL.COM

R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

RIGGER , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

ALMEDAF GRILLS has a vacancy for the occupation of 
 COOK(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 39669232  or  AE.ALMANNAI@GMAIL.COM
YATEEM OXYGEN CO.W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) , 
suitably qualified applicants can contact 17401201  or  tahera@yateemoxygen.com

HAPPY MARKETING CENTRE has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 34156666  or  sirajpayyoli3@gmail.com
VICTORIA TOUCH CONTRACTING has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT ,
 suitably qualified applicants can contact 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM

PAK CONTRACTING CO WLL has a vacancy for the occupation of 
 CLEANER , 

suitably qualified applicants can contact 17000786  or  RAYRAMZAN@GMAIL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  
FLAME-CUTTER(HAND) , 

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

MASON , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

HEAVY DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) has a vacancy for the occupation 
of  MANAGER (PROJECT) , 

suitably qualified applicants can contact 39503123  or  khalid.aleh@bh.yokogaa.com
MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of  CRANE OPERATOR ,
 suitably qualified applicants can contact 17708888  or  lmra@mmetc.com

ALRIFFA STARS SPUR PARTS AND AUTO SERVCES has a vacancy for the occupation 
of  SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17343771  or  bijut@batelco.com.bh
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of  

WORKER ,
suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

37355023
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Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation 

of  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) , 
suitably qualified applicants can contact 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of  
OPERATOR(MOBILE-CRANE) , 

suitably qualified applicants can contact 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH
AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) has a vacancy for the occupation of  

DOCTOR(GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17725075  or  yousif@aanass.net
TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  

CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH

SALMAN ALI HUSAIN HAMEED has a vacancy for the occupation of 
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39664299  or  salman.cr75542@hotmail.com
MENWAR PROPERTIES W.L.L has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT ,
 suitably qualified applicants can contact 77066033  or  info@menwarproperties.com

Art Rotana Hotel B.S.C Closed has a vacancy for the occupation of  
WAITER (HOTEL) , 

suitably qualified applicants can contact 16033105  or  ABEER@AMWAJ.BH
VISCO  CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  

TANKER DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 66666619  or  MOD.HABIB@GMAIL.COM

Fuji Electric Co Ltd- Foreign Branch has a vacancy for the occupation of 
 SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 17564569  or  dhanya.anup@fujielectric.com
Dilmunia Mall Development Company  W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

ADMINISTRATOR , 
suitably qualified applicants can contact 17203067  or  careers@mallofdilmunia.com

MAQ Marine Services has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR ,

 suitably qualified applicants can contact 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS has a vacancy for the occupation of  
CRANE OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH
SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ has a vacancy for the occupation of  

SECURITY GUARD , 
suitably qualified applicants can contact 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH

EXTRO SHINE GARAGE has a vacancy for the occupation of 
 MECHANIC , 

suitably qualified applicants can contact 17737307  or  ALIYAQOOB74.BH@GMAIL.COM
BOSS SPA AND SALON has a vacancy for the occupation of  

BARBER , 
suitably qualified applicants can contact 36611882  or  M.66661666@GMAIL.COM

ARSALAN RESTURANT has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39092475  or  MJABER60@YAHOO.COM
KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L has a vacancy for the occupation of  

HEAVY DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH

BADER AHMED KAIKSOW Co. S.P.C. Owned by BADER AHMED SALMAN KAIKSOW has a 
vacancy for the occupation of  LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 17730816  or  BADER@BAKGROUP.NET
M 4 Oil Manufacturing W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 HEAVY DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 33663340  or  STEPAND@BATELCO.COM.BH

NASS Dredging Company S.P.C has a vacancy for the occupation of  
BULLDOZER OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17725075  or  yousif@aanass.net
ALNOZHA RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 17536851  or  MPMP@BATELCO.COM.BH

Zamzam spring for distribution freshwater has a vacancy for the occupation of 
 WATER-PUMP OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact 33313181  or  ZAMZAM_SPRING@HOTMAIL.COM
MADRAS CAFE W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 33119292  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM

THE DOMAIN HOTEL AND SPA has a vacancy for the occupation of  
ROOM ATTENDANT , 

suitably qualified applicants can contact 16000000  or  fatema@THEDOMAINHOTELS.COM
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR , 
suitably qualified applicants can contact 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

CHILD COLD STORES has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39727770  or  AHAMADA1959@GMAIL.COM
Caribbean Sweet has a vacancy for the occupation of  

WORKER(JUICE) , 
suitably qualified applicants can contact 33290904  or  A7LAM-WARDIYA@HOTMAIL.COM

Best time building contracting has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 30000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM
BAHRAIN AND KUWAIT COMPANY(KHANTAKY) has a vacancy for the occupation of  

MANAGER (OPERATIONS) ,
 suitably qualified applicants can contact 17262998  or  MAYAAD@AMERICANA-FOOD.COM

AQUA PRO AQUARIUM has a vacancy for the occupation of  
DIVER , 

suitably qualified applicants can contact 39614747  or  AQOAPRO.BH@GMAIL.COM
ALNOWAIDRAT COLD STORE has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17701789  or  BOYASSER1008@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
SPRINT WORLD LOGISTICS S.P.C has a vacancy for the occupation of 

 MANAGER (OPERATIONS) , 
suitably qualified applicants can contact 13105899  or  ASIMMIFTIKHAR@GMAIL.COM

Skyscrapers Cleaning & Maintenance Company w.l.l has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34089625  or  WEHELP4U@GMAIL.COM
Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co has a vacancy for the 

occupation of  ELECTRICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

MRITHU PHARMACY Company S.P.C Owned by RANGARAJAN MUTHUKKANNU has a 
vacancy for the occupation of  PHARMACIST , 

suitably qualified applicants can contact 33780777  or  MRITHUPHARMACY@GMAIL.COM
NANO DECORATION Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33353818  or  NANO.BH.PK@GMAIL.COM

AL ARFA  FACILITIES Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM
MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation 

of  MECHANICAL TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

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

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

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

suitably qualified applicants can contact 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM
Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

SECURITY GUARD , 
suitably qualified applicants can contact 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME

AHMED MANSOOR ALAALI CO. has a vacancy for the occupation of 
 WELDER , 

suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com
ALMANARTAIN CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  

MASON ASST , 
suitably qualified applicants can contact 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH

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

suitably qualified applicants can contact 17786500  or  enily@kcbahrain.com
EK STEEL WORKS W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR & GENERAL FOREMAN ,
 suitably qualified applicants can contact 17211617  or  SALMANESSA@GMAIL.COM

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L has a vacancy for the occupation of
  FITTER ,

 suitably qualified applicants can contact 17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM
ARAB BANKING CORPORATION B S C has a vacancy for the occupation of  

VICE PRESIDENT , 
suitably qualified applicants can contact 17543000  or  Jobs@bank-abc.com
Charcoal Gourmet Burger Snack W L L has a vacancy for the occupation of  

FOOD SERVICE WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 17001720  or  GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM

SMART SCREENING TECHNOLOGY W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 MECHANICAL TECHNICIAN ,

 suitably qualified applicants can contact 17213958  or  INFO@SST-NDT.COM

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation 
of  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) , 

suitably qualified applicants can contact 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM
NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of  

RIGGER , 
suitably qualified applicants can contact 17700888  or  admin@nasserco.net

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

suitably qualified applicants can contact 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH
GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of  

LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17725075  or  yousif@aanass.net
TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  

CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH

Professional touch for services has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com
NITROGEN SAFETY EQUIPMENT SERVICES has a vacancy for the occupation of 

 DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 17403970  or  NITROSAFETY@GMAIL.COM

INNOVATION MEDICAL EQUIPMENT has a vacancy for the occupation of  
SALES AGENT , 

suitably qualified applicants can contact 17310601  or  INNOVATION@INNOVATION-ME.COM
Pharmacare pharmacy has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST , 
suitably qualified applicants can contact 17006813  or  gm@pharmacare-bh.com

Zain almasal for General Trade has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17742003  or  TCM37777@GMAIL.COM
NOREEN AKHTAR GARAGE has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 33374837  or  lalimalik@gmail.com

SERVICE STATION CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 38363232  or  ANABISALEM@HOTMAIL.COM
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of  

MASON ,
 suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

ABDULLA MAKI HASAN ALI MAKI (QASIDAT SHAEAR/10572( has a vacancy for the occupation 
of  SEAMAN , 

suitably qualified applicants can contact 33617888  or  ABDULLAMAKI87@GMAIL.COM
GOLD RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  

WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 39655383  or  ABOOTY@HOTMAIL.COM

ERICSSON AB has a vacancy for the occupation of 
 MANAGER (OPERATIONS) , 

suitably qualified applicants can contact 17584515  or  maryam.al.sulaiman@ericsson.com
GOLDEN SAND CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 39407007  or  BLOSOMFASHION@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com
ARCAL W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact 17701900  or  hrd@arcal.biz

Muzammil for interior decoration W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 32299843  or  CHMUZAMMAL1122@GMAIL.COM
AJEYAAD REAL ESTATE INVESTMENT B.S.C. (Closed) has a vacancy for the occupation of  

LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17551189  or  ALBAKALI@ALBAKALI.NET

SEA BIRD Mechanical and Marine Contracting S.P.C has a vacancy for the occupation of  
LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH
Huawei technologies Bahrain s.p.c. has a vacancy for the occupation of 

 MANAGER (PROJECT) , 
suitably qualified applicants can contact 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH
Aqua Technology Transfer W.L.L. has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) ,
 suitably qualified applicants can contact 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com

THE DOMAIN HOTEL AND SPA has a vacancy for the occupation of 
 ELECTRICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 16000000  or  fatema@THEDOMAINHOTELS.COM
Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co has a vacancy for the 

occupation of  MASON , 
suitably qualified applicants can contact 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com
Chevys Restaurant has a vacancy for the occupation of 

 COOK(GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 33338401  or  CHEVYS.KITCHEN1@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com
BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH

Athmar Karzakan Cafeteria W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 WORKER(SALES) , 

suitably qualified applicants can contact 37141515  or  HASSAN1968BH@GMAIL.COM
ALSHAYA TRADING CO. has a vacancy for the occupation of

  MANAGER , 
suitably qualified applicants can contact 17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

RIGGER , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FLAME-CUTTER(HAND) , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

LOG DOT DECOR W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 DESIGNER(INTERIORS) , 

suitably qualified applicants can contact 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM
GCT Warehouses Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 MANAGER , 
suitably qualified applicants can contact 17239393  or  MAHIYA@GCTBAHRIAN.COM

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co has a vacancy for the 
occupation of  LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM
PAK BAHRAIN METALS INTERNATIONAL W L L has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 37178009  or  MTM61097@GMAIL.COM

Salon Flo Cutters has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33934729  or  GHULAMSARWAR.G.MUSTAFA@GMAIL.COM
DREAM TOWN SERVICES S.P.C Owned by ABDURAHEEM UNDODIYIL has a vacancy for the 

occupation of  OFFICE HELPER , 
suitably qualified applicants can contact 17382020  or  DREAMTOWNBAHRAIN@GMAIL.COM

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation 
of  SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 17623723  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  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.B

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

suitably qualified applicants can contact 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM
NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WELDER ,
 suitably qualified applicants can contact 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

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

suitably qualified applicants can contact 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com
INTERNATIONAL CONTRACTING & MAINTENANCE has a vacancy for the occupation of  

TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17714173  or  INLERINSPECTION@MAIL.COM
ALMOOSAWI TRADING & ELECTRICAL CONTRACTING B.S.C.C has a vacancy for the 

occupation of  ELECTRICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 172700000  or  sadeeiq@yahoo.com

BAHRAIN ALUMINIUM EXTRUSION CO. (BALEXCO) B.S.C. CLOSED has a vacancy for the 
occupation of  TECHNICIAN(MAINTENANCE) , 

suitably qualified applicants can contact 17730073  or  JOANN@BALEXCO.COM.BH
GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L has a vacancy for the occupation of 

 HEAVY DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM

VENETO PAINTS has a vacancy for the occupation of 
 PAINTER , 

suitably qualified applicants can contact 17344426  or  BINMAHMD@BATELCO.COM.BH
Shahi Bakery W.L.L has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact 39854843  or  ALDADA7211@GMAIL.COM

ARCAL W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 17701900  or  hrd@arcal.biz

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation 
of  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) , 

suitably qualified applicants can contact 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM
Al Hilal Multi Specialty Medical Center -Manama has a vacancy for the occupation of  

PROJECTS COORDINATOR , 
suitably qualified applicants can contact 17824444  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH
SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ has a vacancy for the occupation of  

SECURITY GUARD , 
suitably qualified applicants can contact 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH

TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  
CARPENTER 

, suitably qualified applicants can contact 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH
Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

SECURITY GUARD , 
suitably qualified applicants can contact 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME

MERCURE GRAND HOTEL SEEF S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 RESERVATIONS MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 17299511  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM
TITANIC LADIES SALOON has a vacancy for the occupation of 

 DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 17660594  or  YAYA_GHULAM@YAHOO.COM

Shawaytnah has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33137666  or  SAIFALKHOBAR@HOTMAIL.COM
Burj Al Hashim furnitures has a vacancy for the occupation of 

 ACCOUNTANT , 
suitably qualified applicants can contact 34169404  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM

FOOD WORLD W.L.L has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17411802  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM
Trust Traders CO. S.P.C has a vacancy for the occupation of

  MASON , 
suitably qualified applicants can contact 36271000  or  azam@trusttraders.com

R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
Zangul electronics S.P.C has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33306278  or  AZHARBUTT501@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17268111  or  HRD1@MACBH.COM
RABCO ELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGY has a vacancy for the occupation of  

TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 33990774  or  SABIRABH@GMAIL.COM

ASEPEES LAUNDRY has a vacancy for the occupation of  
PRESSER (HAND) ,

 suitably qualified applicants can contact 33202048  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 SECURITY GUARD ,

 suitably qualified applicants can contact 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME
JASSIM MOHAMMED ALI AL JAIRAN(DARB ALKHAIR) has a vacancy for the occupation of  

SEAMAN , 
suitably qualified applicants can contact 39458184  or  JASSIM.ALJEERAN@GMAIL.COM

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L has a vacancy for the occupation of
  MACHINE OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh
HAWRA BEIRDS has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact 39151413  or  bualhasan@gmail.com

Art Rotana Hotel B.S.C Closed has a vacancy for the occupation of 
 RECEPTIONIST ,

 suitably qualified applicants can contact 16033105  or  ABEER@AMWAJ.BH
Al Oala Information Technology W.l.l has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact 17785135  or  sam@aloala.com

ELITE COOLING TRADING EST has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33277779  or  elitecooling1@gmail.com
TEA TIME PLEASURE RESTAURANT has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 STEEL FABRICATOR ,

 suitably qualified applicants can contact 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM
DESIGN SALON has a vacancy for the occupation of  

BARBER , 
suitably qualified applicants can contact 33444404  or  Kabdulla2009@hotmail.com

CHAUDHRY FOOD STUFF has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17341418  or  umair1958@gmail.com
BU ABDULLA KITCHENS FURNITURE has a vacancy for the occupation of  

DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 39222669  or  hissa711@hotmail.com

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
MASON , 

suitably qualified applicants can contact 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH
ARCAL W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 17701900  or  hrd@arcal.biz

ALSHAYA TRADING CO. has a vacancy for the occupation of  
COOK(GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FITTER , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL has a vacancy for the occupation of  
SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE , 

suitably qualified applicants can contact 17731000  or  ahmed.alawadhi@garmco.com
MINHAS PROPERTIES CO S.P.C Owned by MUHAMMAD SULEMAN MINHAS has a vacancy for 

the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 34541886  or  SALMAN.MINHAS05@GMAIL.COM

BUPARSU CONTRACTING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
MANAGER (PROJECT) , 

suitably qualified applicants can contact 17277349  or  B.PARSU.CONSTRUCTION@GMAIL.COM
SANAR SAMBOOSA & FALAFEL W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 SANDWICHES MAKER , 
suitably qualified applicants can contact 39625000  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM

Afro  Entertainment Middle East S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 38844417  or  afroentertainmentspc@gmail.com
Azam Motorcycle Maintenance and Repairing Garage Co Bahraini par has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 38128578  or  AZAMWATTOOSWEET@GMAIL.COM

GEO STAR CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39749565  or  INFO@GEOSTARCONSTRUCTION.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FOREMAN , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) has a vacancy for the occupation of  
MANAGER (PROJECT) , 

suitably qualified applicants can contact 39503123  or  khalid.aleh@bh.yokogaa.co
BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation 

of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM

ALI ABDULRAZZAQ ALI KADHEM ( BNRAZAQ 2 / 11607 ) has a vacancy for the occupation of  
FISHERMAN , 

suitably qualified applicants can contact 33560932  or  BU.HUSSAIN22@GMAIL.COM
Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural and Mechanical Division has a vacancy for 

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

YOUSIF KHALIL ALMOAYED & SONS CO. has a vacancy for the occupation of 
 DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH
BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO has a vacancy for the occupation of 

 WORK SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact 17700731  or  info@bmds.co

Uco Engineering W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 17730816  or  MKAIKSOW@BAKGROUP.NET
ALHASSANAIN B.S.C CLOSED has a vacancy for the occupation of  

MANAGER , 
suitably qualified applicants can contact 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM

MOHAMMED ALI ABDULLA ALASHIRI ) AMEER ALBEEHAR ( has a vacancy for the occupation 
of  SEAMAN , 

suitably qualified applicants can contact 32202880  or  alsaeed4@aol.com
Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C has a vacancy for the occupation of  

ELECTRICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com

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

 suitably qualified applicants can contact 17725075  or  yousif@aanass.net

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
FITTER , 

suitably qualified applicants can contact 17166800  or  mtqos.hr@mtq.com.sg
NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS has a vacancy for the occupation of  
CRANE OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH
BOLAN TOWER CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17000490  or  bolanbh@gmail.com

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
STEEL CHIPPER ,

 suitably qualified applicants can contact 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM
Rawal interior design co W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33249930  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM

Satkar contracting has a vacancy for the occupation of  
WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL , 

suitably qualified applicants can contact 17273364  or  SATKARCONT@GMAIL.COM
TOP FUEL GARAGE has a vacancy for the occupation of  

PAINTING WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 36459495  or  awadh@credimax.com.bh

Index Plus Advertising Co.W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17610761  or  CRANSCONTRACTING@GMAIL.COM
Joseph Gallagher Limited- foreign branch has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17211188  or  LAYLAK.HAJI@JOSEPHGALLAGHER.CO.UK

FOOD WORLD W.L.L has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17411802  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of

 INSULATOR ,
 suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH
SEA BIRD Mechanical and Marine Contracting S.P.C has a vacancy for the occupation 

of  LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

NADA ALBAHAR DOCUMENT CLEARING has a vacancy for the occupation of
  CLEANER (GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 36685503  or  NADA.ALBA7R@OUTLOOK.COM
MILLENIUM CONTRACTING AND CLEANING has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17536881  or  redha@arceit.org

Fahed auto services garage has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 38922332  or  FAAZ76@HOTMAIL.COM
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

Real Value Contracting WLL has a vacancy for the occupation of 
 SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM
MAHDI AHMED ALI SALMAN - ALSUKOR LAKK -7097 has a vacancy for the occupation 

of  SEAMAN , 
suitably qualified applicants can contact 33331855  or  MAHDI9993@LIVE.COM

Seas Waves For Sale Second Hand Spare Parts Cars has a vacancy for the occupation 
of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39200345  or  ALMUGHALPK@YAHOO.COM
EVER FINE TRADING W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

AL EKBAR CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17772195  or  RAMADANABDULLA@GMAIL.COM
MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI has a vacancy for the occupation of 

 WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM

IQBAL YOUSAF OWN AND LEASED PROPERTY W.L.L has a vacancy for the occupation of  
OFFICE BOY / FARRASH , 

suitably qualified applicants can contact 33779557  or  MOHAMMADILYAS227@YAHOO.COM
Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 SECURITY GUARD , 
suitably qualified applicants can contact 77996666  or  SBARBOZA@ECURITYSOLUTIONS.ME

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH
COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

TECHNICIAN (INSTRUMENT) , 
suitably qualified applicants can contact 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM

CENTRAL INTERNATIONAL CATERING COMPANY W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  COOK(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 39659325  or  INFO@CENTRALCAFES.COM
Blue Line Mobile has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 39042284  or  ABBASHELAL94@GMAIL.COM

BAHRAIN GALVANIZING FACTORY has a vacancy for the occupation of
  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 17622495  or  finance.bgf1@gmail.com
AQUA PRO AQUARIUM has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39614747  or  AQOAPRO.BH@GMAIL.COM

ALRAHILA CONSTRUCTION EST has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FLAME-CUTTER(HAND) , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

M G Jewellery Co Wll has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17714916  or  ACCBAHRAIN@MALABARGROUP.COM
STERLING SITES TRADING S.P.C has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39025069  or 

Bahrain Post Tension Contracting S.P.C owned by ALI AHMED ALI AHMED ALDERAZI has 
a vacancy for the occupation of  INFORMATION TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17369322  or  ALI.J@FUNDAMENTSPC.COM
MARVELLENS MEDIA CO WLL has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33024042  or  MARVELLENSMEDIA@GMAIL.COM
AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG has a 

vacancy for the occupation of  SUPERVISOR & GENERAL FOREMAN , 
suitably qualified applicants can contact 32322748  or  job.bahrain@alfouzan.com

JUST BIRIYANI RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  
COOK(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 32365397  or  MDMOISH@GMAIL.COM
ALI HABIB ABBAS EBRAHIM (NOR SMANAH / 10419) has a vacancy for the occupation 

of  FISHERMAN , 
suitably qualified applicants can contact 37100400  or  ALIBH355@GMAIL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  
EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) , 

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

RIGGER , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 39933379  or  SAYED@BAHSTS.CO
BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L has a vacancy for the 

occupation of  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) ,
 suitably qualified applicants can contact 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM

MOHAMMED HASAN ALMAHROOS CO (B.S.C) has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17408090  or  HR@ALMAHROOS.COM
Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural and Mechanical Division has a vacancy 

for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM
ARAB BANK PLC has a vacancy for the occupation of  

GENERAL MANAGER (DIRECTORATE) ,
 suitably qualified applicants can contact 17549000  or  nawal.basheer@arabbank.com.bh
AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed has a 

vacancy for the occupation of  LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM

ALJAR COLD STORE has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17323268  or  YAHYA366@HOTMAIL.COM
MUDASSAR SAEED S.P.C has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 36758776  or  SAEEDSPC4@GMAIL.COM

CRIB construction has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 36636333  or  CRIBC.BH@GMAIL.COM
GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of  

LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17725075  or  yousif@aanass.net
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جهوده اصطدمت بإصرار قوى سياسية على تسمية وزرائهم

أوميــد توتيــان يقيــم فــي خيمــة بعدمــا تقطعــت به الســبل

أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

طالب لجوء مناهض للنظام اإليراني “عالق” بشطري قبرص

اعتذر رئيس الـــوزراء اللبناني المكلف 
مصطفـــى أديـــب أمـــس عـــن تشـــكيل 
وســـط  الجديـــدة  اللبنانيـــة  الحكومـــة 
بحكومـــة  متزايـــدة  دوليـــة  مطالـــب 
تنفـــذ إصالحات ضروريـــة تحل مكان 
الحكومة المســـتقيلة إثـــر انفجار مرفأ 

بيروت في أغسطس الماضي.
وقـــال أديـــب في كلمـــة متلفـــزة “إنني 
تشـــكيل  مهمـــة  متابعـــة  عـــن  اعتـــذر 
الحكومـــة”، مقدمـــا اعتـــذاره “الصادق 
مـــن الشـــعب اللبناني عن عـــدم تمكني 
مـــن تحقيق مـــا يطمح إليه مـــن فريق 

إصالحي يعبر عن نافذة إنقاذ”.
بعـــد  اللبنانيـــة  الحكومـــة  واســـتقالت 
االنفجـــار المروع فـــي مرفأ بيروت في 
الرابـــع مـــن أغســـطس والـــذي أدى إلى 
الجرحـــى  قتيـــال وآالف   190 ســـقوط 

ملحقـــا دمـــارا هائال في مناطـــق كاملة 
من العاصمة اللبنانية.

ومنذ تكليفه تشكيل الحكومة في 31 
أغســـطس، ســـعى مصطفى أديب إلى 
تشـــكيل حكومة اختصاصييـــن قادرة 

على إقرار اإلصالحات الضرورية.
واصطدمـــت جهـــود أديـــب خصوصـــا 
بإصـــرار الثنائي حزب هللا وحركة أمل 
بزعامة رئيس البرلمـــان نبيه بري على 
تســـمية وزرائهـــم والتمّســـك بحقيبـــة 

المال.
العقوبـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
وزيريـــن  علـــى  األخيـــرة  األميركيـــة 
ســـابقين، أحدهمـــا المعاون السياســـي 
لبـــري وزيـــر المال الســـابق على حســـن 
خليل، ثم على شركتين قالت واشنطن 
إنهمـــا مملوكتان لحـــزب هللا، زادت من 

تعنت الثنائي.
وتمـــارس فرنســـا ضغوطا منـــذ انفجار 
المرفأ على القوى السياســـية لتشـــكيل 
حكومـــة تنكب على إجـــراء إصالحات 
عاجلة فـــي مقابل حصولهـــا على دعم 
مالي دولي النتشـــال البـــالد من أزمتها 

االقتصادية. 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  وفاقـــم 
المستجد، ثم االنفجار الكارثي الوضع 

سوءا.

يقيم أوميد توتيان في خيمة نصبها بين 
نبـــات بري بعدمـــا تقطعت به الســـبل منذ 
منتصـــف ســـبتمبر الجـــاري، فـــي المنطقة 
العازلة التي تقســـم جزيرة قبرص، حيث 
الســـماح  القبرصيـــة  الســـلطات  ترفـــض 
للمغني اإليراني المناهض للنظام بدخول 

البالد، حيث ينوي طلب اللجوء إليها. 
ويقول الرجل األربعيني “أنا عالق هنا وال 
يمكننـــي الذهـــاب إلـــى أي مـــكان وأعيش 
فـــي الشـــارع” بعدمـــا نصـــب خيمتـــه في 
حديقة منزل مهجور في غرب نيقوســـيا، 
بين نقطتي تفتيش في “المنطقة العازلة” 
والمحاطـــة بأســـالك شـــائكة تفصـــل بيـــن 
الشطرين الشـــمالي والجنوبي من قبرص 

المقسمة منذ العام 1974.  وصل توتيان، 
الذي عاش في تركيا مدة ثالث ســـنوات، 
في مطلع سبتمبر إلى الجزء الشمالي من 
الجزيـــرة الواقعـــة فـــي البحر المتوســـط، 

حيـــث أعلنـــت “جمهوريـــة شـــمال قبرص 
التركية”، التي ال تعترف بها ســـوى أنقرة، 
وقـــرر بعد أســـبوعين الذهـــاب إلى الجزء 
جمهوريـــة  لســـيادة  الخاضـــع  الجنوبـــي 

قبـــرص، العضـــو فـــي االتحـــاد األوروبي. 
ولكن لـــدى وصوله إلـــى “الخط األخضر”، 
المنطقة العازلة التي تشـــرف عليها األمم 
المتحدة وتمتدد علـــى 180 كيلومتًرا، لم 
تسمح له السلطات القبرصية، التي طلب 
منهـــا اللجوء، بالعبور.  ويخشـــى توتيان، 
في حال عودته إلى الشـــطر الشمالي من 
الجزيـــرة، أن ُيرحل إلـــى تركيا ومنها إلى 
إيـــران، بســـبب أغانيـــه التي تنتقد بشـــدة 
النظـــام اإليرانـــي. وأضـــاف “تركيا لم تعد 
دولة آمنة بالنســـبة لي ألن النظام التركي 
قريـــب من إيران”، على حـــد قول المغني 
الـــذي يتابعـــه أكثـــر مـــن 7 آالف مشـــترك 
عبـــر  “يوتيـــوب، بعدمـــا تلقـــى العديد من 

“التهديدات” مجهولة المصدر.

بيروت - وكاالت

نيقوسيا - أ ف ب

مصطفى أديب

أوميد توتيان

باريس - أ ف ب

عقـــب هجـــوم باريس الجمعـــة الذي 
أســـفر عن إصابة شـــخصين بجروح 
خطرة في باريس قرب مقر شـــارلي 
بـــه  المشـــتبه  أقـــر  القديـــم،  إيبـــدو 
الرئيـــس بارتكابـــه االعتـــداء مبـــررا 
فعلته بإعادة نشر الصحيفة الرسوم 
)ص(  محمـــد  للنبـــي  الكاريكاتوريـــة 
وقائـــال إنه كان يســـتهدف الصحيفة 
الســـاخرة، بحسب مصادر قريبة من 
التحقيـــق. وقـــال المصدر نفســـه إن 
الفاعل اعتقد أن المبنى المســـتهدف 
تحريـــر  هيئـــة  مقـــر  يضـــم  زال  مـــا 

صحيفة “شارلي إيبدو” الساخرة.
فيـــه  المشـــتبه  الشـــرطة  وأوقفـــت 

الرئيـــس فـــي ســـاحة باســـتيل بعيد 
ســـقوط  عـــن  أســـفر  الـــذي  الهجـــوم 
جريحيـــن فـــي حالـــة خطـــرة، وهـــو 
مولـــود في باكســـتان ويبلـــغ الثامنة 
عشـــرة. وقد وصل إلى فرنسا قبل 3 

سنوات عندما كان قاصرا.
تتواصـــل  فيمـــا  الهجـــوم  ووقـــع 
المحاكمـــة في الهجـــوم الدامي الذي 
اســـتهدف مقر الصحيفة األسبوعية 
الســـاخرة “شـــارلي إيبدو” فـــي يناير 
بســـالح  شـــاب  هاجـــم  فقـــد   .2015
أبيـــض شـــخصين أمـــام وكالـــة أنباء 
“بروميير لينيه” التي يقع مقرها في 
المبنـــى الـــذي كان يضم مقر شـــارلي 

إيبدو في العام 2015.

منفذ هجوم باريس يقر بذنبه

باريس -فرانس24

عــلــى  ــف  ــ ــصـ ــ ونـ ــع  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ أسـ  5 ــل  ــ ــب ــ ق
االنتخابات الرئاسية األميركية، أعلن 
الرئيس األميركي دونالد ترامب عن 
االستئناف  محكمة  قاضية  ترشيح 
كوني  إيــمــي  المحافظة  االتــحــاديــة 
مع  العليا  المحكمة  لعضوية  بــاريــت 
المحكمة  تــحــويــل  لــتــعــزيــز  تــحــركــه 
إلـــى الــيــمــيــن وتــمــهــيــد الــطــريــق أمــام 
الشيوخ  مجلس  في  ساخنة  معركة 
على  للتصديق  الــديــمــقــراطــيــيــن  مــع 

تعيينها.
وإذا تم التصديق على تعيينها 

الشيوخ،  مجلس  قبل  مــن 
ــيــه  ــر عــل الـــــــــذي يـــســـيـــطـ
الجمهوريون، فإن باريت 
القاضية  محل  ستحل 
جينسبيرج،  بادر  روث 

وهــــــــــــي أيـــــقـــــونـــــة 
لــــيــــبــــرالــــيــــة 

18 سبتمبر  87 عاما في  توفيت عن 
ــاريـــت الــمــرشــحــة  ــاري. وتـــعـــد بـ ــجــ ــ ال
المتدينين  المحافظين  لدى  المفضلة 
الـــذيـــن يـــعـــدون مـــن أنـــصـــار تــرامــب 
وطلب  االنــتــخــابــات.  فــي  الرئيسين 
ترامب من مجلس الشيوخ التصديق 
الثالث  انتخابات  قبل  التعيين  على 

من نوفمبر.
ــب الـــقـــاضـــيـــة بـــاريـــت  ــرامــ ــ وعـــيـــن ت
من  السابعة  ــدائــرة  ال فــي  عــامــا(   48(
محكمة االستئناف األميركية ومقرها 

شيكاغو في 2017.
على  الــتــصــديــق  تـــم  وإذا 
ــن بـــــــاريـــــــت فـــي  ــ ــي ــ ــي ــ ــع ــ ت
ستشغله  الـــذي  المنصب 
فستصبح  الحياة  مــدى 
ــس امـــــــــرأة عــلــى  ــامــ خــ
اإلطـــــــــــــــــالق تـــعـــمـــل 

بالمحكمة العليا.

ترامب يرشح إيمي باريت للمحكمة العليا

الخرطوم - رويترز

قـــال رئيـــس الـــوزراء الســـوداني عبدهللا 
حمـــدوك أمـــس إن بـــالده ال تريـــد ربـــط 
حذفهـــا من قائمة أميركية للدول الراعية 

لإلرهاب بتطبيع العالقات مع إسرائيل.
وإدراج الســـودان في تلك القائمة يعرقل 
حصوله على تمويل ومســـاعدات أجنبية 

لدعم اقتصاده.
وقالـــت مصـــادر قبل أيـــام إن مســـؤولين 
أميركيين أشـــاروا في محادثات مع وفد 
ســـوداني إلى أنهم يريدون من الخرطوم 

إقامة عالقات مع إسرائيل.
ويعـــود تصنيـــف الســـودان دولـــة راعيـــة 
المخلـــوع  رئيســـه  عهـــد  إلـــى  لإلرهـــاب 
عمـــر البشـــير، ويجعـــل من الصعـــب على 
حكومتـــه االنتقاليـــة الجديـــدة الحصول 
علـــى إعفاء مـــن الديون وتمويـــل أجنبي 

هي في أمس الحاجة إليه.
وقـــال حمـــدوك إن الســـودان قـــال لوزيـــر 

الخارجيـــة األميركـــي مايـــك بومبيو لدى 
زيـــارة الشـــهر الماضـــي إن مـــن الضروري 
الفصل بين رفع اسم السودان من القائمة 
األميركية وتطبيع العالقات مع إسرائيل.

الخرطـــوم  فـــي  مؤتمـــر  أمـــام  وأضـــاف 
أن  االقتصاديـــة  اإلصالحـــات  لمناقشـــة 

ملـــف العالقـــات مع إســـرائيل يحتاج إلى 
نقاش مجتمعي متعمق.  ويمثل التضخم 
المستشـــري فـــي الســـودان وتراجع قيمة 
الحكومـــة  أكبـــر تحـــد الســـتقرار  العملـــة 
االنتقاليـــة بقيـــادة حمـــدوك والتي تحكم 

البالد مع الجيش منذ اإلطاحة بالبشير.

رئيس الوزراء السوداني

القائمــة الســوداء األميركيــة تعرقــل تمويــل الخرطــوم
السودان يرفض حذفه من “اإلرهاب” المشروط

نيويورك، طرابلس- وكاالت

دعـــت بعثـــة األمـــم المتحـــدة للدعـــم في 
ليبيا إلى “وقف فـــوري” لألعمال العدائية 
فـــي العاصمـــة طرابلـــس، بعدمـــا شـــهدت 
ضاحيتها الشرقية اشتباكات مسلحة بين 
كتيبتيـــن مـــن القـــوات المواليـــة لحكومة 

الوفاق الوطني المدعومة أمميا.
وقالـــت بعثة األمم المتحدة في بيان إنها 
“تتابـــع بقلق بالغ االشـــتباكات باألســـلحة 
الثقيلـــة بيـــن مجموعتين مســـلحتين في 
الحـــي الســـكني تاجـــوراء فـــي طرابلس، 
ما أســـفر عـــن إلحـــاق الضـــرر بالممتلكات 
المدنييـــن  حيـــاة  وتعريـــض  الخاصـــة 

للخطر”.
لألعمـــال  الفـــوري  “الوقـــف  إلـــى  ودعـــت 
العدائيـــة”. كمـــا ذكـــرت جميـــع األطـــراف 
الدولـــي  القانـــون  بموجـــب  بالتزاماتهـــم 
االشـــتباكات  أن  معتبـــرة  اإلنســـاني، 
المســـلحة تؤكد مجـــددا الحاجـــة الملحة 

إلصالح قطاع األمن في ليبيا. 
الليبيـــون  الفرقـــاء  يســـتأنف  سياســـيا 
اجتماعاتهـــم، اليوم، في مدينـــة بوزنيقة 
في المغرب، فيما تتواصل االســـتعدادات 
لعقـــد الحـــوار الليبـــي فـــي جنيف الشـــهر 
المقبل. ورجحت مصادر ليبية أن يشارك 
عقيلـــة صالـــح، رئيـــس البرلمـــان الليبـــي، 
وخالـــد الِمْشـــري، رئيـــس مجلـــس الدولة 

مـــن  الثانيـــة  الجولـــة  فـــي  االستشـــاري، 
اجتماعات المغرب.

وســـيعمل المجتمعون علـــى التوصل إلى 
االتفاق النهائي بشأن المناصب السيادية، 
التحضيـــر  المشـــاورات  ستشـــمل  كمـــا 
المقبـــل؛  أكتوبـــر  فـــي  جنيـــف  الجتمـــاع 
لالتفـــاق على تشـــكيل المجلس الرئاســـي 

الجديد وحكومة الوحدة الوطنية.

استنفار أمني في طرابلس الليبية )إرشيفية(

المغــرب: المناصب الســيادية علــى طاولة الفرقــاء اليوم
األمم المتحدة تدعو لوقف االشتباكات بطرابلس

أعلنت وزارة الداخليـــة األوكرانية، عن 
تحطـــم طائرة عســـكرية تابعة للســـالح 
الجـــوي. وقالـــت الـــوزارة، ببيـــان علـــى 
حســـابها بموقـــع التواصـــل االجتماعـــي 
 AN-26 طـــراز  طائـــرة  إن  )فيســـبوك(، 
تابعة لســـالح الجو األوكراني تحطمت، 
ممـــا أســـفر عـــن مقتـــل 22 شـــخصًا من 
أصل 28 فـــردًا كانوا على متن الطائرة. 
وألمحـــت، إلـــى وجـــود عـــدد جريحيـــن 
جـــراء الحـــادث، فضالً عن 4 أشـــخاص 
مفقودين. وأوضح سالح الجو الوطني 
األوكرانـــي أن الطائـــرة تحطمـــت عنـــد 
مرحلـــة الهبوط وكان فيهـــا إضافة إلى 

الطاقـــم العســـكري طـــالب مـــن معهـــد 
القـــوات الجويـــة األوكرانيـــة.  يذكر أنه 
تحطمت طائرة تابعة لشـــركة الخطوط 
الجوية الدوليـــة األوكرانية في 8 يناير 
2020 بعـــد وقت قصير من إقالعها من 
مطار العاصمة اإليرانية طهران، ما أدى 
إلى مقتـــل طاقمها وجميع المســـافرين 
على متنها والبالغ عددهم 176 شخصا. 
واعترفـــت إيـــران بـــأن طائـــرة البوينـــغ 
األوكرانيـــة قـــد ُأســـقطت جـــراء خطـــأ 
بشـــري و”بغيـــر قصـــد”، بعـــد أيـــام مـــن 
إصرارهـــا علـــى نفـــي ضلوعها بإســـقاط 
الطائـــرة وتكاثـــر األدلـــة المؤيـــدة لهـــذه 

الفرضية.

مقتل 22 شخصًا بتحطم طائرة أوكرانية

دبي- الحدث

أكـــدت الحكومـــة اليونانيـــة، أمس، أنها 
نشـــرت قواتها في جـــزر بحر إيجه، ردًا 

على نشر تركيا قوات في الساحل. 
لمواجهـــة  حاســـمة  خطـــوة  وفـــي 
االعتـــداءات التركيـــة فـــي ميـــاه البحر 
المتوســـط، أعلنـــت الحكومـــة اليونانية 
عـــن تحـــرٍك عســـكري جديـــد، وفـــق مـــا 
ذكرت وســـائل إعـــالم متفرقـــة. وقالت 
إنها نشـــرت قواٍت عسكرية لها في جزر 
بحـــر إيجـــه، ردًا على نشـــر تركيا قوات 
لها في الســـاحل، بحيث تبقـــى القوتان 

في موازة بعضهما البعض.
وذكـــرت أنهـــا لـــن توافـــق على ســـحب 

قواتهـــا من الجـــزر الموجـــودة في بحر 
ضـــرورة  إلـــى  بذلـــك  مشـــيرة  إيجـــة، 

انسحاب تركيا أواًل.
وتدفع اإلجـــراءات التصعيدية التركية 
والـــرد اليوناني عليهـــا، حالة التوتر بين 
الدولتين، وهو ما يضر بجهود التوصل 

لحل برعاية أوروبية.
وتـــؤرق سياســـة النظـــام التركـــي فـــي 
شـــرق البحر المتوســـط اليونـــان وتزيد 
التوتـــر في تلك المنطقـــة، لكن يبدو أن 
نهج الرئيس رجب طيب أردوغان منح 
أثينـــا كثيـــرًا من المكاســـب ســـواء على 

الصعيد الدبلوماسي أو العسكري.

تحرك عسكري يوناني عاجل ضد تركيا

توغو تعلن استقالة 
رئيس الوزراء

أعــلــنــت رئــاســة تــوغــو اســتــقــالــة رئيس 
كــاســو  ســيــلــوم  كـــومـــي  ــبـــاد  الـ وزراء 

وأعضاء حكومته. 
على  جناسينجبي  فــور  الرئيس  ووافــق 
الصحافي  البيان  وفــق  االستقالة،  هــذه 
ــاســة الــجــمــهــوريــة على  الـــذي نــشــرتــه رئ

موقعها االلكتروني الرسمي أمس. 
ــة رحب  ــدول ــر الــبــيــان أن “رئــيــس ال وذكـ
ــهــا رئـــيـــس مجلس  ــجــهــود الـــتـــي بــذل ــال ب
الــــــــوزراء وكـــامـــل الـــفـــريـــق الــحــكــومــي 
والسياسي  االقــتــصــادي  الصعيد  عــلــى 
التي  المشجعة  والنتائج  واالجتماعي 

تحققت رغم الظروف الصعبة“.

لومي - أ ف ب

كييف - وكاالت
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نحن والعالم نواجه ســـاعة تحد ال مثيل لها بالتاريخ المعاصر ســـوى الحرب الكونية 
الثانية، حرب فيروسية، كيميائية، سياسية، صحية ومالية ونفسية، وآيديولوجية، 
لم يســـبق للبشـــرية أن مرت بهـــا خالل القرن العشـــرين والحادي والعشـــرين، وهناك 
احتمـــال مـــع يقين بأن العالم لن يعـــود كما كان عليه قبل حـــرب كورونا، ألنه لم يعد 
مجـــرد وبـــاء بل حرب عالمية ستشـــهد خاللها وبعدها كل األمـــم انقالًبا مؤكًدا، ومن 
الغبـــاء تجاهـــل تداعيات ما بعد كورونا كما يهلل البعـــض بمجرد تعميم اللقاح، فبعد 
هذا الزلزال الكوني ســـيتغير العالم ولن يعود كما كان وهذه حقيقة من لم يؤمن بها 

سيفوته قطار التغيير.
مـــا هي المؤشـــرات؟ الجواب حالـــة المخاض الراهنـــة، وعليكم مراجعـــة ما يدلي به 

وارن بافيت وبيل جيتس وما عليكم من ترهات اآليديولوجيين المهترئين.
الحضارات تبنيها شـــعوب متفائلة وتســـقطها شـــعوب متشـــائمة، عندما كان االتحاد 
الســـوفيتي ينمـــو ويبنـــي صناعـــة وفنـــا وثقافة وعلوم فضـــاء ويســـتقي األفكار من 
الشـــعب تمكـــن من التغلب علـــى النازية وحطمها وارتقى بالدولـــة لتكون أقوى دولة 
بالعالـــم، وحيـــن بلـــغ الشـــيخوخة وتفككت جمهورياته الواســـعة وشـــعرت شـــعوبها 
باليـــأس ودمر التشـــاؤم نفوس أبنـــاء أقوى امبراطوريـــة بالكون انهـــار االتحاد، لكن 

عندما اســـتيقظ الشـــعب الياباني وأفـــاق من صدمة قنبلتيـــن نوويتين حطمتا كيان 
االمبراطوريـــة اليابانيـــة، تمكنت اليابان من بناء حضارة معاصـــرة تغذي العالم بكل 
احتياجاتـــه. المغـــزى من هذين النموذجين أن األمم ليســـت مجرد كيانات متضخمة 
وجيوش جرارة وحضارات قديمة يتكئ عليها الشـــعب وُيعّول على الماضي، األمم 
قبـــل كّل ذلـــك مكونات معقدة تتداخل فيهـــا األفكار والـــرؤى والطموحات، والحافز 
لالرتقاء باألمة هو وعي الشـــعوب ســـواء كان الكيان صغيرا أو كبيرا، المهم األفكار 
التـــي تتحـــرك وتتفاعـــل داخل رؤوس البشـــر الذين يعيشـــون في حـــدود هذه األمة 
ومن هنا تبدو الرؤية واضحة على األقل في دول مثل ســـنغافورة وكوريا الشـــمالية 
وفـــي كثيـــر من الشـــعوب التي برحـــت بوعيها المتنامـــي تابو التورط فـــي الغيبيات 
والقوميـــات والشـــعارات والتخندق وراء العقائد المتطرفـــة التي إذا ما هيمنت على 
العقول سدتها وجعلتها مثل حجر الصوان فيه كّل المواد الخام الغنية بكل المعادن 
مثـــل الماء والجير وأكســـيد الحديد والكربون ويتكون من كل األلوان والجنســـيات 
ولكنه يظل حجًرا ألنه بال عقل وهكذا العقول الجامدة التي ال تتحرك وال تتطور وال 

تنمو ألنها مستلبة داخل قطيع تقوده اآليديولوجيا المتحجرة.
تنويرة: عندما يصبح اإلنساُن إلًها يسهل تدميره. «

هن!
وصلنا عام ٢٠٢٠ ومازال البعض يشـــكك في قدرات المرأة 
ويعتقـــد أنها تحتاج إلـــى معين وأن بقاءهـــا مرتبط بوجود 
اآلخـــر فـــي حياتهـــا، لكـــن الواقع يحكـــي عكس ذلـــك تماما، 
فالنســـاء اآلن قادرات وباحترافيـــة عالية على الوصول إلى 
مبتغاهـــن وتحقيق أحالمهن وســـط كثير مـــن العقبات التي 
قـــد يضعها البعض أمامهـــن، إال أن المرأة قادرة وحدها على 

تخطي كل الصعوبات والمحن إن هي قررت ذلك.
اإلشـــكالية الملموســـة هـــي فـــي اعتقـــاد البعـــض أن النســـاء 
قوالب متشـــابهة، وهو اعتقاد مجحف لحق المرأة، فالنساء 
كالزهـــور وإن جمعتهـــن أوجه عدة للجمـــال فلكل زهرة لون 
ورائحـــة مختلفـــة عـــن غيرها، لـــذا فإن تصنيفهـــن في خانة 

واحدة قد يكون ظلما بينا يقع عليهن.
حتـــى المتذاكـــون الذيـــن يعتقـــدون أنهـــم واســـعوا المعرفة 
بالجنـــس األنثوي قد تواجههم معضلة كبيرة عندما يجدون 
من هي مختلفة عن الباقيات من بنات جنسها، من تستطيع 
أن تجمع بين الجمال والذكاء والدهاء والمعرفة، واألصعب 
عليهـــم أن يكـــون عقلها يحاكـــي عقل الرجل أو يســـبقه في 
بعـــض األحيـــان، حينهـــا ال يجدون بـــدا من الهـــرب من هذه 
الشـــخصية الغريبـــة في اعتقادهـــم، أو أن يعملـــوا جاهدين 
علـــى هـــز ثقتهـــا بنفســـها أو التقليـــل من شـــأنها في مســـعى 

للسيطرة عليها وعلى العالقة أو هكذا يعتقدون! 
قلـــة قليلـــة هـــي التـــي تســـتطيع أن تعتـــرف بـــذكاء المـــرأة 
وجهدهـــا ودأبهـــا، وهـــي فئة واثقـــة بذاتها تعلم فـــي داخلها 
أن النســـاء شـــقائق الرجـــال، وأن البيوت قامـــت على حكمة 
النســـاء، وأنه خرج من رحم امـــرأة وأفضى إلى أمرأة، فهي 
األم والزوجة واألخت والبنت، هي النصف اآلخر دون شك.

“هن األساس دوما وما بعدهن تحصيل حاصل”.

السفير المصري
ليـــس مـــن قبيـــل المبالغة أو التباهـــي القول إن لمصـــر مكانة عظيمة 
ليـــس فـــي حضنهـــا العربـــي فقـــط، إنما فـــي محيطهـــا العالمـــي أيًضا 
بمـــا لديهـــا من حضـــارة عريقـــة وأدوار وإســـهامات إيجابيـــة في كل 
جنبـــات األرض وفـــي مختلـــف مجاالت العمل، بفضل مـــا حبا هللا به 
الكثيريـــن مـــن أبناء هـــذه األرض المباركة من مزايـــا عديدة وعقول 
نادرة وصفات جعلت العديد منهم من المتفوقين في مناحي العلوم 
والمعـــارف وفـــي مقدمـــة الصفوف المؤثـــرة في تحقيـــق اإلنجازات 
والتوصـــل البتكارات واكتشـــافات أســـهمت فـــي المزيد مـــن الرخاء 

للبشرية جمعاء.
لهـــذا فـــإن كل من يتشـــرف بتمثيل مصـــر في أي ميـــدان كان، يجب 
أن يكـــون واعًيا لهـــذه المكانة وحريًصا بســـلوكه وأدائه على إضافة 
المزيـــد والمزيـــد لهذا الدور، ويولـــي العناية الكافيـــة والالزمة لألداة 
الرئيســـية والساعد األعظم في تحقيقه وهو المواطن المصري الذي 

ينتظر ويستحق هذه العناية بكل تأكيد.
وبرأيـــي، فإن للســـفير أهميـــة خاصة في هـــذا الموضوع، فالســـفارة 
المصريـــة بالخـــارج رمـــز مهـــم يمثـــل الدولة وتعـــد جزًءا منهـــا، ومن 
أهـــم واجبات الســـفير أن يرعى شـــؤون المصريين ويتابـــع أحوالهم 
وأوضاعهـــم وأن يعمـــل بكل جهده على حل مشـــكالتهم وإشـــعارهم 
بأنهم محل كل عناية وموضع كل اهتمام، وهي مهمة صعبة وشاقة 
لكنها نبيلة وســـامية وتسهم في حال تأديتها على الوجه األكمل في 

غرس المزيد من الوالء واالنتماء والبذل والعطاء ألجل الوطن.
والحقيقـــة أننـــي وجدت في ســـفيرنا بمملكة البحرين الســـيد ياســـر 
شـــعبان الذي تشـــرفت بلقائه مؤخًرا ـ تلبية لدعـــوة كريمة منه ـ هذه 
الخصائص المهمة، فضال عن تواضعه وسعة صدره وحسن استماعه 
وتقبلـــه الـــرأي اآلخر حتى لـــو كان يحمل نقًدا، وما لمســـته قبل ذلك 
مـــن حرصـــه ومبادرته إلـــى التواصل مـــع المصريين في المناســـبات 
المختلفة، ووجدت كيف انعكســـت هـــذه الصفات والخصائص حتى 
علـــى منظومـــة العمـــل داخـــل الســـفارة مـــن سالســـة األداء وحســـن 

التعامل وإنجاز المعامالت.
فتحيـــة لكل من أدرك قيمة مصر وعمل ألجـــل رفعتها وخدمة أهلها 

ومواطنيها في كل مكان وفي كل ميدان.

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

العالم بعد 2020

ال يقتصر تخطي حدود الوقاحة وإهانة الوعي البشري في عصر الوعي والتواصل؛ 
علـــى موضـــوع روحاني المطنَّب فـــي كلمته االفتراضية أمـــام الجمعية العامة لألمم 
المتحدة، حيث ادعت وكالة “تسنيم” لألنباء في 23 سبتمبر 2020، قياًسا على تقرير 
بي.بي.سي حول الوضع في السجون األميركية، أن الوضع في سجون ديكتاتورية 

الماللي جيد إلى حد بعيد، ويتم تقديم الطعام الصحي واللذيذ للسجناء.
وبغـــض النظر عن “األخذ والعطاء” والمغازلة السياســـية التي تبنتها وكالة “تســـنيم” 
لألنبـــاء التابعـــة لقـــوة القـــدس اإلرهابيـــة باللجـــوء إلـــى اســـتخدام بوق االســـتعمار 
الخـــرف، فـــإن ما يبدو مثيًرا لالشـــمئزاز تماًما ويصدم القارئ مـــن الوهلة األولى، هو 
اإلشـــادة بحراس السجون والجالدين وتقديسهم، واإلشادة بالسجون القروسطائية 
لديكتاتورية دينية تمت إدانتها 66 مرة بســـبب االنتهاكات الفادحة لحقوق اإلنسان 

فقط.
والجدير بالذكر أن منظمة األمم المتحدة أصدرت كل عام قراًرا حول انتهاك حقوق 
اإلنســـان في إيران باســـتثناء عاميـــن فقط خالل فترة حكم هذا النظـــام العار للبالد 
حتـــى اآلن، والجديـــر بالذكـــر أن ما يتســـم به جميـــع الديكتاتوريين فـــي العالم فإن 
ديكتاتوريـــة الماللـــي وحدها متســـمة بكلهـــا، وإذا كانـــت الديكتاتوريـــات األخرى ال 
شـــأن لها بالحريات المدنية والشـــخصية، فإن نظام حكم الماللي لم يترك مجااًل من 

مجاالت حياة أبناء الوطن إال وتدخل فيه ولوثه بنحس وجوده، ففي الواقع، حّول 
نظام الحكم الفاشي هذا إيران برمتها إلى سجن كبير.

في كل ساعة ُيسجن 50 شخًصا في إيران «

أشـــار أحـــد التقديـــرات فـــي عـــام 2018 إلـــى أن 50 شـــخًصا ُيســـجنون في ســـجون 
نظـــام الماللي كل ســـاعة، بمعنى أنه ُيســـجن 1200 شـــخص يومًيا بواقـــع 438,000 
شـــخص ســـنوًيا، والجديـــر بالذكر أن هذا العـــدد يعادل 5 في المئة مـــن إجمالي عدد 
الســـكان في إيران، وبموجب هذا التقدير، فإنه من بين كل 200 شـــخص ُيزج سنوًيا 
بشـــخص واحد في زنزانة الســـجن. والبد من اإلشـــارة هنا إلى أن دوريات الحراسة 
الليلية اعتقلت 7000 شـــخص في غضون بضعة أيام أثناء أحداث انتفاضة نوفمبر 
2019 فقط، وزجوا بهم في زنازين الســـجون، وفيما يتعلق بوضع احتجاز الســـجناء 
فـــي إيـــران، كتـــب الموقع اإللكترونـــي الحكومي “كســـترش” في 7 ينايـــر 2020: “إن 
عـــدد المجرميـــن فـــي إيران مرتفع جًدا، وعدد الســـجناء الثابت في الســـجون خالل 
الســـنوات القليلة الماضية يصل إلى حوالي 250,000 شخص، ويصل عدد السجناء 
المتناوبين في الســـجون إلى حوالي 700,000 شـــخص، وهذا العدد كبير جًدا. وإذا 
تقرر احتجازهم باالمتثال لمعايير السجانين، فيجب مضاعفة ميزانية بناء السجون 

في إيران ومرافقها بمقدار 8 مرات، وهذا أيًضا ال جدوي منه”. “مجاهدين”.

عاتقة خورسند

إيران... قلب الحقائق رأًسا على عقب )1(

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

للتواصل: 17111483

كلمة سيدي جاللة الملك... تحقيق كامل األهداف والتطلعات لإلنسانية
حملت الكلمة السامية التي ألقاها سيدي صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة عاهل البـــالد المفدى حفظه هللا ورعاه أمام أعمال الدورة الخامســـة 
والســـبعين النعقـــاد الجمعية العامـــة لألمم المتحدة في نيويورك، قيما إنســـانية 
عليـــا وعمـــق المرامي واألهداف التـــي تحقق الخير واالزدهار للشـــعوب، ورؤية 
شـــاملة حول الســـالم الذي يعتبر الضمانـــة الوحيدة لإلنســـانية ونهوض وتطور 
المجتمعـــات، وأهمية وضرورة العمـــل الجماعي لتحقيق التفاهم بين الشـــعوب 

وكذلك مواجهة التحديات المشتركة.
يقـــول جاللتـــه حفظه هللا ورعاه )تشـــدد مملكـــة البحرين في هـــذا اإلطار، على 
تمســـكها واحترامهـــا التزاماتهـــا الدوليـــة المتمثلـــة فـــي المحافظـــة علـــى قـــوة 
واســـتقرار النظام الدولي واســـتمرار دوره في تحقيق الســـلم العام، كما نشـــارك 
األمـــم المتحدة رؤيتهـــا الصائبة في التأكيد على أهميـــة العمل الجماعي الفّعال 
لمواجهـــة كل التحديـــات واألخطـــار، وفي مقدمتهـــا، ما يمر بـــه العالم أجمع من 
ظروف صعبة وتداعيات قاسية على الحياة اإلنسانية وإنجازاتها جراء انتشار 

جائحة كوفيد - 19(. 
إن مملكـــة البحرين تســـتند على أســـاس اســـتراتيجي راســـخ وتضـــع الخطوط 

العريضة لتقدم اإلنســـانية في إطار متكامل ورسم األهداف والمبادئ الرئيسية 
لتطـــور المجتمعـــات، والعمـــل الجماعـــي هو األســـاس الحاكم الـــذي ال غنى عنه 
لإلنســـانية لكي تحقق الظفر على الصعوبات واألخطار، فالتصور االســـتراتيجي 
المطلوب اليوم هو الممارســـة العملية الجادة لتعبئة القدرات والطاقات الكفيلة 
بمجابهة التحديات المصيرية التي تواجهنا كبشـــر، كتلة واحدة تتعاون وتتحد 

في مختلف الظروف واألحوال.
إن شـــعب مملكة البحرين يقف صفا واحدا خلـــف قيادته الحكيمة في مواجهة 
مختلـــف التحديات، قيادة تعمل بهمة صوب تحقيق تطلعات اإلنســـانية الكبرى 
عبر صيغ ووسائل ملؤها التفاؤل والنظرة المشرقة التي تؤكد االنتصار الحتمي 
للسالم والتسامح واألخوة واالنفتاح والتعايش بين الشعوب، والعمل الجماعي 
الـــذي يحقق الغلبـــة على موجات التحديات والمحن والمنعطفات ويحقق كامل 

األهداف والتطلعات لإلنسانية.
إن لمملكة البحرين بقيادة سيدي جاللة الملك حفظه هللا ورعاه، مساهمة كبيرة 
وفاعلة في خلق جدار متماسك تتحطم عليه كل موجات التحدي التي تواجه 

اإلنسانية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

سمر األبيوكي
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طالل كانو يتوج األهلي بطال لدوري زين

حلــق فريــق األهلــي بــدرع زيــن لــدوري أنديــة الدرجــة األولــى لكرة الســلة 
للموســم الرياضــي 2020 -  2019 بعــد أن كــرر نتيجــة الفــوز علــى نظيــره 
المنامة مساء السبت بنتيجة )88/ 99( لحساب الجولة الثانية من النهائي.

وبذلـــك، تمكن فريق األهلـــي من اعتالء 
منصة التتويـــج بإحراز لقب الدوري بعد 
غيـــاب دام 10 ســـنوات تقريًبـــا، ويعـــود 
الفضـــل فـــي ذلك إلـــى المـــدرب الوطني 
أحمـــد جان الذي أعاد قوة وهيبة النســـر 
بذكائـــه ودهائـــه، وإلـــى الالعبيـــن الذين 

قدموا الكثير للوصول لهذه البطولة.
وجاءت نتائج األشواط األربعة كاآلتي: 
)26/ 29 المنامـــة، 26/ 29 األهلـــي، 13/ 22 
األهلـــي، 20/ 22 األهلـــي(. وعقـــب اللقاء 

تمـــت مراســـم تتويـــج أصحـــاب المراكز 
الثالثـــة األولى وطاقم التحكيم من ِقبل 
االتحـــاد البحرينـــي لكرة الســـلة برئاســـة 

طالل كانو ونائبه ناصر القصير.

الربع األول

بدايـــة ســـاخنة للغايـــة مـــن ِقبـــل أفـــراد 
الفريقيـــن األهـــالوي والمنامـــة بأرضيـــة 
الجانـــب  فـــي  عـــاٍل  وتركيـــز  الميـــدان 
الهجومي بالدرجة األولـــى. المنامة أخذ 

أفضلية الســـبق باألداء والنتيجة وســـط 
تألـــق وتعملـــق المبيـــه ومحمـــد حســـين 
أحمـــد  وبجانبهـــم  بالثالثيـــات  “كمبـــس” 
ســـلمان وغرانت ونـــوروز )12/ 23(، وفي 
المقابـــل األهلي لم تكـــن انطالقته جيدة 
وســـط اســـتعجال وتصويب غير موفق، 
تدريجـــي  بشـــكل  تحســـن  ذلـــك  أن  إال 
بتميـــز ثالثيـــات ميثم جميـــل وبراندون 
ودومينـــك وبجابنهم علـــي عقيل لينهي 
الشوط متخلف بفارق 3 نقاط )26/ 29(.

الربع الثاني

ونديتهمـــا  ســـجالهما  الفريقـــان  واصـــل 
العاليتـــان فـــي الربـــع الثانـــي الذي شـــهد 
الكثيـــر مـــن التقلبـــات في النتيجـــة التي 

كانت متقاربة من جهة وترتفع ألحدهما 
على اآلخر من جهة أخرى، إلى أن انتهى 
بالتعـــادل )55/ 55(. عمـــد الفريقـــان إلـــى 
تســـجيل النقاط من تحت الحلق بصورة 
كبيـــرة رغـــم وجـــود 7 ثالثيـــات، األهلي 
عـــول علـــى برانـــدون ودومينـــك وعلـــي 
عقيـــل، والمنامة في نوروز ومحمد أمير 

والمبيه وغرانت ومصفطى حسين.

الربع الثالث

لـــم يخل الربـــع الثالـــث مما انتهـــى عليه 
الربـــع الســـابق، وســـط منافســـة شـــديدة 
أســـبقية  بأخـــذ  الالعبيـــن  بيـــن  للغايـــة 
التقدم بالنتيجة، ليســـير الطرفان بشكل 
متكافـــئ ومتقـــارب في الدقائـــق األولى 

فقـــط )61/ 61(، ليذهـــب األهلـــي بعدهـــا 
باألداء والنتيجة بعيًدا عبر الدفاع الجاد 
والهجـــوم المنظـــم وذلـــك فـــي برانـــدون 
ودومينك وهشام ســـرحان وعلي عقيل 
تحـــت الحلـــق باإلضافـــة لثالثيـــة قربان 
)71/ 63(، فيمـــا المنامـــة بـــدا عليه الشـــد 
العصبـــي فـــي الدقائق الخمـــس األخيرة 
التي شـــهدت مشـــاركة العبه أحمد عزيز 
ألول مـــرة وتمكـــن مـــن إضافـــة ثالثيـــة 
ســـاهمت في تقليص الفارق الذي انتهى 

عليه الربع )68/ 77(.

الربع األخير

وفـــي الربـــع األخيـــر نجـــح المنامـــة مـــن 
تقليـــص الفـــارق إلـــى 6 نقـــاط )71/ 77( 

عبر نقاط محمـــد أمير ومحترفه غرانت 
فـــي ظل أخطاء بصفـــوف األهلي، إال أن 
ثالثية ســـرحان وتحركات دومينك أعاد 
لألصفـــر التقـــدم مجـــدًدا. المنامة ســـعى 
الحاصـــل  الفـــارق  ليقلـــص  بالثالثيـــات 
)82/ 75( إال أن التصويبـــات المتتاليـــة لم 
تنجـــح كما أن التركيز لدى غالبية العبيه 

لم تكن حاضرة داخل وخارج القوس.
األخيـــرة  الدقائـــق  فـــي  لعـــب  األهلـــي 
التـــي  الثوانـــي  ومســـتغاًل  تـــام  بهـــدوء 
لديـــه ليتحصـــل على األخطاء ويســـجل 
القـــوس  وخـــارج  داخـــل  النقـــاط  منهـــا 
وفـــي الوقت نفســـه يحافظ علـــى فارق 
النقاط )80/ 90( وينهي بعد ذلك المباراة 

لصالحه )88/ 99(.

ــي نـــهـــائـــي الـــســـلـــة الــثــانــي ــ ــوز عـــلـــى الـــمـــنـــامـــة ف ــ ــف ــ ــة ال ــج ــي ــت كـــــرر ن

النسر األهـالوي حــديــد... حلق بالذهب من جــديــد

علي مجيد | تصوير: رسول الحجيري

برشلونة في متاهة الضياع !
*كان يبدو مســتغربا قرار ادارة نادي برشــلونة 
لويــس  االورغويانــي  المهاجــم  عــن  بالتخلــي 
ســواريز لصالــح اتليتكو مدريــد خصوصا وانه 
لم يكن نقطة ضعف في الفريق ولم يكن يجب 
التــي  المزعومــة  الثــورة  تغييــرات  تشــمله  ان 

تنوي االدارة احداثها بالفريق الكاتلوني!.
ســواريز ورغــم اصاباتــه الكثيــرة في الموســم 
الماضــي اال انــه كان عامــال حاســما فــي الكثير 
من المباريات التي خاضها برشــلونة..وبالتالي 
كان قــرار التخلــي عنه بهذه الســهولة ليس في 
صالــح الفريــق بتاتــا.. فســواريز ورغــم تقدمــه 
الفريــق فــي  بالعمــر اال ان وجــوده مــع  قليــال 
المرحلــة القادمــة يبــدو امــرا ملحــا خصوصــا 
فــي ظل شــح المهاجميــن المميزين فــي العالم 
اجمع..فبكل تأكيد من ســيأتي بعد ســواريز لن 
يكــون اجــدر وافضــل منــه او بأفضــل االحوال 
الهجــوم  قيــادة  فــي  مــردوده  نفــس  ســيقدم 

البرشلوني!!.
بالتخلــي  االدارة  تفكــر  ان  االولــى  مــن  كان 
عمــن يشــكلون نقــاط ضعــف حقيقيــة بالفريق 
قبــل التفكير بالتنــازل عن سواريز..فبرشــلونة 
بحاجة لتقوية الخط الدفاعي كثيرا والذي كان 

نقطــة ضعــف واضحة فــي المواســم االخيرة..
لــذا كان يجــب ان يكــون اول المغادريــن هــو 
بيكيــه الــذي اصبــح عالــًة علــى الفريق..ومــن 
ثــم محاولــة التعاقــد مــع البديل المناســب له..
قبــل التفكير بتقوية اظهــرة الفريق التي ايضًا 
بحاجــة لتعزيــزات جديدة بعد خروج ســميدو 

بإتجاه ولفرهامبتون االنجليزي.
مــن ناحيــة اخرى..الــى متــى ســيتم االعتمــاد 
علــى بوســكيتس؟..الم تــدرك االدارة بعــد انــه 
انتهــى ولــم يعــد بإســتطاعته تقديــم المزيد؟..
لمــاذا االصــرار علــى االبقاء عليه بــل واعتماده 
فاهــم  كل  ان  رغــم  التشــكيلة  فــي  اساســيا 
لتفاصيــل كرة القدم يعلم يقينًا انه ال يســتحق 

التواجد في التشكيلة اكثر من ذلك؟!!.
فــي النهايــة ورغــم تبقي ايــام معــدودات على 
انتهــاء فتــرة ســوق انتقــاالت الالعبيــن ومــن 
بالتعاقــد  برشــلونة  ادارة  تقــوم  ان  الممكــن 
مــع عــدد مــن الالعبيــن القادريــن علــى تقويــة 
الفريــق..اال انــه حتى ذلــك اللحين..يعتبر عمل 
عــن  الحديــث  فاشــال..وان  االن  لحــد  االدارة 
القيــام بثــورة مزعومــة مــا هــي اال لالســتهالك 

االعالمي ال اكثر!!.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  أكـــد 
البحرينيـــة محمـــد النصف حـــرص اللجنة 
وبرامـــج  أنشـــطة  دعـــم  علـــى  األولمبيـــة 
رياضـــة المرأة تماشـــيا مع اهـــداف اللجنة 
األولمبيـــة الدولية في تعزيـــز مبدأ تكافؤ 
الفرص بين الجنســـين والســـعي لمواصلة 
التـــي  واإلنجـــازات  النجاحـــات  مســـيرة 
حققتهـــا المـــرأة البحرينيـــة فـــي المجـــال 

الرياضي.
جـــاء ذلك لـــدى اســـتقباله الشـــيخة حياة 
بنـــت عبدالعزيـــز آل خليفـــة عضو مجلس 
لجنـــة  رئيســـة  األولمبيـــة،  اللجنـــة  إدارة 
رياضة المرأة، رئيســـة اللجنـــة التنظيمية 
بدول مجلس التعـــاون الخليجي لرياضة 
المرأة، وذلك بمناســـبة انتقال مقر اللجنة 
المـــرأة  لرياضـــة  الخليجيـــة  التنظيميـــة 
مـــن دولـــة الكويـــت الشـــقيقة إلـــى مملكة 
البحريـــن بحضـــور د. مريـــم ميـــرزا أميـــن 
عام اللجنـــة التنظيمية الخليجية لرياضة 

المرأة.
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  النصـــف  وهنـــئ 
تســـلمها  بمناســـبة  خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز 
رئاسة اللجنة التنظيمية الخليجية لرياضة 
المـــرأة، مشـــيدا بجهودهـــا المتميـــزة على 

صعيـــد دعم رياضة المرأة على المســـتوى 
والدولـــي،  والقـــاري  والعربـــي  الخليجـــي 
معربا عن أمله في تحقيق التطور المنشود 
لرياضة المرأة الخليجية من خالل سلسلة 
األنشـــطة والبرامـــج التـــي تعتـــزم اللجنـــة 
تطبيقهـــا خـــالل الفتـــرة القادمـــة، مؤكـــدا 
اهتمـــام اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة في 
دعم اللجنـــة التنظيمية الخليجية لرياضة 
المرأة وذلـــك في إطار حرصها على تعزيز 
العمـــل الخليجـــي المشـــترك فـــي المجـــال 
الرياضي واالهتمام بتنمية وتطور رياضة 
المـــرأة على الصعيد الخليجـــي بما يمكنها 
من المنافســـة قاريا ودوليا. وأطلع النصف 
علـــى خطـــط وأنشـــطة اللجنـــة التنظيمية 
الخليجيـــة لرياضـــة المرأة خـــالل المرحلة 
القادمة متمنيا للجنة التنظيمية الخليجية 

فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق  المـــرأة  لرياضـــة 
تحقيق أهدافها وتطلعاتها.

وبدورهـــا، عبـــرت ســـعادة الشـــيخة حيـــاة 
بنت عبدالعزيز آل خليفة عن بالغ شـــكرها 
وتقديرهـــا لســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة، رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة على دعـــم واهتمام 
ســـموه برياضة المرأة والتـــي بلغت مكانة 
مرموقـــة في ظـــل الرعايـــة واالهتمام من 
لدن القيادة الرشـــيدة حفظها هللا ورعاها، 
منوهة بمتابعة األمين العام سعادة السيد 
محمـــد حســـن النصـــف، متطلعـــة للنهوض 
الخليجيـــة  التنظيميـــة  اللجنـــة  بمســـيرة 
لرياضـــة المـــرأة إلـــى المزيـــد مـــن التقـــدم 

والنجاح.

جانب من اللقاء 

أكد اهتمام “اللجنة األولمبية” بتعزيز العمل الخليجي الرياضي المشترك

النصف يطلع على برامج “تنظيمية المرأة الخليجية”



تلعب اليوم )األحد( منافسات الجولة 21 
لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بإقامة 

لقاءين عند 6.30 مساًء.
يلعب ســـترة مع البديع على استاد النادي 
األهلي، ومدينة عيســـى مع البحرين على 
ملعب مدينة حمـــد، فيما يخضع المالكية 

للراحة اإلجبارية.
والجولة 21 هي الثالثة من القسم الثالث 
الـــذي اســـتحدثه االتحـــاد البحريني لكرة 
 -  2019 الحالـــي  الموســـم  القـــدم خـــال 
2020، ويجمع أصحاب المراكز الخمســـة 

األولى بعد القسم الثاني.
وكان المالكيـــة حســـم لقـــب الـــدوري في 
الجولـــة الماضية بتخطيه ســـترة بنتيجة 
البحريـــن  تعثـــر  مـــن  مســـتفيًدا   )7-1(
بالخســـارة أمـــام البديـــع بهـــدف دون رد؛ 

ليكـــون المالكية أيًضا أول الصاعدين إلى 
دوري ناصر بن حمد الممتاز.

ثانيـــة  مباشـــرة  بطاقـــة صعـــود  وتبقـــت 
سيشـــتد الصـــراع عليهـــا خـــال الجوالت 
المقبلة، فيما ستكون هناك بطاقة مثالثة 
مؤهلـــة للملحـــق للعب أمـــام ثامن ترتيب 

دوري ناصر بن حمد الممتاز.
وبالعـــودة إلى مباريات اليوم، فإن ســـترة 
فـــي المبـــاراة األولـــى يســـعى للتعويـــض، 
خصوًصـــا بعـــد تعرضـــه لخســـارة ثقيلـــة 

الجولة الماضية، لكن ذلك لن يكون سهاً 
البدعاوييـــن  بانتعـــاش  حينمـــا يصطـــدم 
بفوزهـــم المهم الجولة الماضية على أحد 
المنافســـين المباشـــرين. يقـــود الفريقيـــن 
مدربـــان وطنيـــان: عاء حبيل مع ســـترة 

وهشام الماحوزي مع سترة.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، يســـعى البحرين 
مركـــز  علـــى  والمحافظـــة  للتعويـــض 
الوصافـــة حينمـــا ياقـــي مدينـــة عيســـى 
الســـاعي للتقـــدم إلـــى األمام والمنافســـة 
علـــى بطاقـــة الملحـــق علـــى األقـــل. يقود 
الفريقين مدربان وطنيان: جاســـم محمد 
مـــع مدينة عيســـى، وعدنـــان إبراهيم مع 

البحرين.
إلـــى:  حاليـــا  الـــدوري  ترتيـــب  ويشـــير 
المالكيـــة فـــي المركـــز األول بــــ 44 نقطة، 
البحريـــن 35، البديـــع 34، مدينة عيســـى 

29، سترة 27.

سترة يالقي البديع ضمن الجولة 21 لدوري الدرجة الثانية
مدينة عيسى أمام البحرين في لقاء مفصلي

يواصـــل طاقمنـــا الدولي مشـــاركته الناجحة وتألقـــه الافت في 
منافســـات دوري أبطـــال آســـيا، والمقامـــة حالًيا فـــي قطر بنظام 

التجمع لمنطقة غرب آسيا وتستمر حتى 3 أكتوبر.
ويتكـــون طاقـــم التحكيم من الحكـــم الدولـــي المونديالي نواف 
شـــكرهللا والحكمين المساعدين الدوليين محمد جعفر وعبدهللا 
القـــدم اختـــار طاقمنـــا  لكـــرة  صالـــح. وكان االتحـــاد اآلســـيوي 
للمشاركة في إدارة المباريات المتبقية من البطولة التي توقفت 
خـــال مـــارس الماضـــي، قبـــل أن تســـتأنف فـــي منتصف الشـــهر 

الجاري بنظام التجمع.
وسجل طاقمنا ظهوًرا ناجًحا ومميًزا في دور المجموعات تمكن 
علـــى إثـــره من قيـــادة مبـــاراة ناديي األهلي الســـعودي وشـــباب 
األهلي دبي اإلماراتي، أمس، ضمن ثمن النهائي، إذ أدار المباراة 
الحكـــم نـــواف شـــكرهللا، ومحمـــد جعفـــر مســـاعدا أوال وعبدهللا 

صالح مساعدا ثانيا.
وفـــي دور المجموعـــات، فـــإن طاقمنـــا أدار أيًضـــا مبـــاراة ناديي 
األهلي الســـعودي والشرطة العراقي، باإلضافة إلى مباراة ناديي 

باختاكـــور األوزبكـــي والهال الســـعودي، كما شـــارك الطاقم في 
إدارة مباراة ناديي النصر الســـعودي والعين اإلماراتي، إذ شـــارك 
محمد جعفر بصفته حكًما مساعًدا أوالً وعبدهللا صالح مساعًدا 
ثانًيـــا، ونـــواف شـــكرهللا حكًما رابًعـــا، فيمـــا أدار المبـــاراة الحكم 

اللبناني حسين أبو يحيى.

طاقم التحكيم

أدار مباراة ثمن النهائي بعد مشــوار ناجح في المجموعات
طاقمنا يواصل تألقه بدوري أبطال آسيا

Sports@albiladpress.com

األحد 27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 - العدد 4366
13

سيار يشارك في “عمومية” رابطة الرياضة العربية
ــد ــع ــيـــة االتــــــصــــــال الــــمــــرئــــي عـــــن ب ــنـ ــر تـــقـ ــ ــب ــ أقــــيــــم ع

اطلـــع مستشـــار جالـــة الملك لشـــؤون 
الجمعيـــة  رئيـــس  والرياضـــة  الشـــباب 
البحرينيـــة للـــرواد الرياضييـــن صالـــح 
بـــن عيســـى بـــن هنـــدي، علـــى تقريـــر 
مشـــاركة مستشـــار اللجنة عبدالرحمن 
ســـيار في اجتماع الجمعيـــة العمومية 
لرابطـــة الرياضـــة العربية والـــذي أقيم 
عـــن طريـــق االتصـــال المرئي عـــن بعد 

 .ZOOM باستخدام برنامج
 وفـــي تصريـــح له عـــن القـــرارات التي 
اتخذت في اجتماع الجمعية العمومية 
لرابطـــة الرياضـــة العربيـــة قـــال ســـيار 
“تـــم التصديـــق على محضـــر االجتماع 
الســـابق الذي عقد في األردن في العام 
2019، كمـــا تـــم االطـــاع علـــى مقترح 
تغييـــر مســـمى الرابطـــة الـــى االتحـــاد 
العربي لـــرواد الرياضة، ثم تم االطاع 
علـــى التقريـــر االداري للرابطـــة والتـــي 

تضمن االنشـــطة والبرامج والفعاليات 
الســـابق  الوقـــت  فـــي  اقيمـــت  التـــي 
وأهميتها والوصول الى االهداف التي 
وجدت من أجلها.   وتابع ســـيار كما تم 
خال االجتماع االطـــاع على التقرير 
المالـــي للرابطـــة باالضافة الى االطاع 

على البرامج واالطار الزمني للفعاليات 
واالنشـــطة التي اقامتها الرابطة خال 
والبلـــدان   2019  -  2014 مـــن  الفتـــرة 
التـــي اســـتضافتها باالضافة الى اعداد 
البرامـــج  تلـــك  وأهميـــة  المشـــاركين 
ونتائجهـــا اإليجابيـــة على المشـــاركين 

والمستفيدين من هذه البرامج. 
خـــال  تـــم  انـــه  الـــى  ســـيار  وأشـــار   
االجتمـــاع التباحـــث والتناقش بشـــأن 
آراء ومقترحات اعضاء الرابطة، التي 
كانـــت تصب فـــي مصلحـــة تعزيز دور 
الرابطـــة والمحافظـــة علـــى االنجازات 
والمكتســـبات التـــي تحققـــت لها خال 
االطـــاع  تـــم  كمـــا  الماضيـــة  األعـــوام 
علـــى رؤيـــة األعضـــاء بشـــأن البرامـــج 
الرابطـــة  ســـتقيمها  التـــي  واألنشـــطة 

مستقبا. 
 وبين ســـيار انـــه تم اعتمـــاد الائحة 
الجديـــدة للنظـــام االساســـي للرابطة 
باالضافة الى تحديد الموعد المقترح 
الجتماع الجمعية العمومية للرابطة، 
انتخـــاب  خالهـــا  مـــن  ســـيتم  التـــي 
اللجنـــة التنفيذيـــة الجديـــدة للـــدورة 

.2024 - 2021

عبدالرحمن سيار صالح بن عيسى بن هندي

نادي التضامن

بنـــادي  العـــام  الســـر  أميـــن  قـــال 
إن  ســـلمان  إبراهيـــم  التضامـــن 
أبـــواب النادي مفتوحـــة لألهالي 
فـــي منطقتـــي الهملـــة وكـــرزكان 
لكسب العضوية لألعضاء الجدد 
أو لتســـديد االشتراكات السنوية 

لحاملي عضوية النادي.
مجلـــس  أن  الســـر  أميـــن  وأكـــد 
اإلدارة يحـــرص علـــى المشـــاركة 
الجمعيـــة  أعضـــاء  مـــن  الفاعلـــة 
العموميـــة وعلـــى قـــوة تأثيرهـــا 
في االرتقـــاء بالنـــادي في جميع 
المجـــاالت واأللعـــاب الرياضيـــة، 
اإلدارة  مجلـــس  فـــإن  وبالتالـــي 
يهيـــب باألخـــوة المنتميـــن لنادي 
لكســـب  التقـــدم  التضامـــن، 
ملـــىء  خـــال  مـــن  العضويـــة 
االســـتمارة الخاصـــة بالحصـــول 
عليهـــا، موضحـــًا أنه تم تشـــكيل 

فريـــق عمل برئاســـة أمين الســـر 
العام لتســـهيل العملية عبر تلقي 
الطلبـــات مـــن أجـــل البـــت فيهـــا 
واإلســـراع في إشعار المتقدمين 

بالقبول في أسرع وقت ممكن.
وقال “نرجو من الجميع الحضور 
شـــخصيًا فـــي مقـــر النـــادي فـــي 
منطقـــة الهملة خـــال الفترة من 
لغايـــة  صباحـــًا   10:30 الســـاعة 
وفـــي  ظهـــرا   ١٢:٣٠ الســـاعة  
الفتـــرة المســـائية من الســـاعة 7 
وحتى الساعة 9 بصورة يومية. 
مفتوحـــة  النـــادي  ابـــواب  وإن 
للجميـــع ممـــن يـــودون اكتســـاب 
النـــادي أو ممـــن  فـــي  العضويـــة 
يريـــدون تجديـــد العضويـــة في 
النـــادي... ونـــود أن نبيـــن أنه مذ 
نشـــر االعـــان لـــم يتقـــدم ســـوى 

اثنان فقط لكسب العضوية”.

التضامن يطلب باب الحصول على العضوية

تقـــدم مجموعة مـــن أهالـــي مدينة 
ســـلمان اإلســـكانية بطلـــب إلقامـــة 
ملعـــب كروي شـــعبي فـــي المنطقة 
الحتواء طاقات ومواهب الشـــباب 
في لعبة كرة القـــدم وباقي األلعاب 
الرياضيـــة. وقال باســـم ابوادريس 
ممثا عـــن أهالي المنطقة إنه تقدم 
برســـالة إلى وزارة شـــئون الشـــباب 
والرياضة موقعة من بعض األهالي 
يســـتقطب  كـــروي  ملعـــب  إلقامـــة 
فيـــه  ليمارســـوا  المنطقـــة  شـــباب 
لعبـــة كرة القدم ويفرغـــوا طاقاتهم 

ومهاراتهم.
ســـلمان  مدينـــة  “تعتبـــر  وأضـــاف 
واحدة من المشـــروعات اإلسكانية 
الضخمـــة التي تضم أعـــدادا كبيرة 
مـــن الســـكان مـــن مختلـــف مناطق 

البحريـــن، إذ إن األرقـــام التـــي تـــم 
اإلعان عنها تشـــير إلى أن المدينة 
تحتوي على 15 ألف وحدة سكنية 
تســـتوعب ما يقارب 90 ألف نسمة 
مـــن مواطنـــي المملكـــة وهـــو عـــدد 
كبير من األسر البحرينية يستدعي 
إقامة ملعب كروي ومرافق شبابية 
ورياضية أخـــرى تحتضن المواهب 

الوطنية..”.
الكثيـــر  أن  أبوادريـــس  وأوضـــح 
مـــن شـــباب مدينـــة ســـلمان بحاجة 
إلـــى الملعـــب لســـد أوقـــات الفـــراغ 
وإتاحـــة الفرصـــة أمامهم لممارســـة 
بيئـــة  فـــي  الرياضيـــة  هواياتهـــم 
مثالية، كما أن الماعب تســـهم في 
تخريـــج كوكبة مـــن المواهب لرفد 
األنديـــة والمنتخبات الوطنية وهي 

الشـــباب مـــن اإلنحرافـــات  تحفـــظ 
والسلوكيات الخاطئة.

وتابع “إن مطالبتنا بالملعب تتوافق 
مع المشـــروع الرائد لوزارة شـــؤون 
 100 بإنشـــاء  والرياضـــة  الشـــباب 
ملعـــب رياضـــي متعـــدد األغـــراض 
في فرجـــان البحرين بدعم ورعاية 
مـــن ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، ونحـــن علـــى ثقـــة باهتمام 
والرياضـــة  الشـــباب  وزيـــر شـــؤون 
أيمن بن توفيق المؤيد ومســـؤولي 
ألن  ونتطلـــع  بطلبنـــا،  الـــوزارة 
نحظـــى بملعب واحد فـــي المرحلة 

ألبنـــاء  وقـــت  أقـــرب  فـــي  األولـــى 
المنطقـــة ونحن علـــى ثقة بتجاوب 
ظـــل  فـــي  خصوصـــا  المســـؤولين، 
المبادرات والمشاريع المتميزة التي 
أطلقها الوزير الشـــاب خال الفترة 
وأضـــاف  الماضيـــة..”.  القصيـــرة 

أبوادريس أن نشـــر الموضوع يأتي 
في إطار حرصنا على طمأنة أهالي 
مدينة سلمان باهتمامنا بالموضوع 
آمليـــن أن تتكلـــل جهودنـــا بالنجاح 
في خدمتهم وخدمـــة جميع أبنائنا 

في المنطقة.

البالد سبورت

أهالـي مدينـة سلمـان يتقدمـون بطلـب ملعـب كـروي

مدينة سلمان باسم ابوادريس

الحتضان أبنائهم 
ليفرغوا طاقاتهم 

وإبداعاتهم 
الرياضية

بنـــادي  الرياضـــي  النشـــاط  رئيـــس  أكـــد 
النـــادي  لرئاســـة  والمرشـــح  البســـيتين 
إحســـان العباســـي أن الفـــوز علـــى األهلي 
فـــي الجولة السادســـة عشـــرة مـــن دوري 
ناصـــر بن حمد الممتاز لكـــرة القدم تطلب 
الكثيـــر مـــن التهيئـــة النفســـية والذهنيـــة 
لاعبيـــن لتحفيزهـــم على الفـــوز والظهور 
بالصـــورة الطيبة لينعش الفريق آماله في 
البقاء بدوري ناصر بن حمد الممتاز وعدم 

الهبوط للدرجة الثانية.

ويحتـــل البســـيتين المركـــز التاســـع )قبـــل 
األخيـــر( فـــي الترتيب العام لـــدوري ناصر 
بن حمـــد الممتـــاز لكرة القـــدم ويملك في 
رصيـــده 13 نقطـــة مـــن 9 خســـائر وثاثة 

انتصارات واربعة تعادالت.
وأشـــاد العباســـي بالمســـتوى الطيب الذي 
قدمـــه الفريـــق ليقتنص فـــوزا ثمينـــا عزز 
به حظوظـــه مع تبقي جولتين على نهاية 
الـــدوري وفـــي ظـــل تقـــارب النقـــاط بيـــن 
اصحـــاب المركز من الســـابع حتى اآلخير، 
متطلعـــا ألن تتكلـــل تلـــك الجهـــود ببقـــاء 

“السفينة الزرقاء” بين الكبار.

وأضـــاف “ لقـــد تطلـــب األمـــر منـــا تهيئـــة 
نفســـية كبيـــرة لاعبيـــن، فالفريـــق بقيادة 
المدرب التونســـي صابـــر عبدالاوي قدم 
مجهودات كبيرة يشـــكر عليها، كما نشـــيد 
بدور الطاقـــم الفنـــي واإلداري ونأمل بأن 
نتمكـــن مـــن تحقيـــق هدفنـــا للتقـــدم إلـــى 
المراكـــز األماميـــة والهـــروب مـــن مراكـــز 

الخطر..”.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، أكـــد العباســـي أن 
مجلـــس اإلدارة المعين بذل جهودا كبيرة 
في ســـبيل تسيير أنشـــطة وبرامج النادي 
الفتـــرة  أن  مؤكـــدا  المطلوبـــة،  بالصـــورة 

المقبلـــة تتطلـــب عمـــا جماعيـــا منظمـــا، 
والعمـــل بروح األســـرة الواحدة، خصوصا 
في ظـــل صعوبة األوضـــاع المالية والتي 
تتطلـــب الســـعي إليجـــاد مصـــادر ذاتيـــة 

أخرى لدعم أنشطة النادي.
وأضـــاف “لقـــد ســـعينا لدعـــم كل األلعـــاب 
الجماعيـــة خال الفتـــرة الماضية، وتمكنا 
مـــن اســـتقطاب شـــركة لدعـــم التعاقد مع 

المدرب التونســـي صابـــر عبدالاوي، ولم 
نتعاقد معه من ميزانية النادي، وسنسعى 
لمزيـــد وذلك حرصا منا على دعم شـــباب 

وأهالي منطقة البسيتين...”.

العباسي: التعاقد مع المدرب التونسي بدعم خاص

فـــوز البسيتيــن علـى األهلــي تطلـب إعـدادا ذهنيــا

البسيتين حقق انتصارا ثمينا على األهلي

أحمد مهديأحمد مهدي

احسان العباسي

حسن علي
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أعلنــت شــركة جريــت وول موتــورز عــرض طــرازات مــن ثــالث عالمــات 
تجاريــة رائــدة للســيارات فــي معرض بكيــن الدولي للســيارات 2020. يقام 
هــذا الحــدث تحــت عنوان “الذكاء يقود إلى المســتقبل” فــي الفترة بين 26 
ســبتمبر و5 أكتوبــر فــي مركز الصين الدولي للمعارض في تيانتشــو، بكين. 
ســوف يقــام جنــاح جريــت وول موتورز على مســاحة 1700 متــر مربع في 

قاعة المعارض E3 جنبا إلى جنب مع أودي وتويوتا.

يبشـــر هـــذا المعـــرض بعصـــر جديـــد 
موتـــورز  وول  جريـــت  لشـــركة 
كشـــركة عالمية لتكنولوجيا الســـفر. 
تشـــير مفاهيـــم المركبـــات الجديـــدة 
إلـــى  التكنولوجيـــة  واالبتـــكارات 
تحـــول من قيمـــة المنتج إلـــى قيمة 
تعريـــف  يتـــم  حيـــث  المســـتهلك، 
المنتجـــات وتســـويقها مـــن منظـــور 

العميل.
ستعرض شركة جريت وول موتورز 

طـــرازات مـــن جريـــت وول موتـــورز 
بيـــك أب )GWM Pickup( وهافـــال 
العالمـــي  االتجـــاه  تقـــود  EV التـــي 
الجديد لسيارات الدفع الرباعي، 10 
ســـيارات بما في ذلـــك الجيل الثالث 
مـــن H6 SUV وF7 2021 وF7x و

وفـــي  الكامـــل.  H9 SUV بالحجـــم 
الوقـــت نفســـه، ستكشـــف ســـيارات 
 GWM سلســـلة مـــن  نقـــل  النصـــف 

P عن اسمها العالمي.

جريت وول موتورز تستعد لطرح موديالت جديدة

كشــفت فولكســفاجن عن ســيارتها الكهربائية رباعية الدفع آي دي 4، وســتكون 
هذه أول ســيارة كهربائية طويلة المدى التي تنتجها فولكســفاجن في الواليات 

المتحدة.

علـــى   4 دي  آي  الســـيارة  تحتـــوي  ال 
صندوق خلفـــي أو أمامي مثـــل العديد 

من السيارات الكهربائية.
وتحتـــوي على أضـــواء أســـفل الزجاج 
قـــادم  انعطـــاف  إلـــى  يشـــير  األمامـــي 
المميـــزات  مـــن  العديـــد  إلـــى  إضافـــة 
اعتزامهـــا  الشـــركة  وأعلنـــت  األخـــرى. 

فـــي  الرباعـــي  الدفـــع  ســـيارات  إنتـــاج 
تســـفيكاو بألمانا وكذلك في تشاتانوغا 

في والية تينيسي األمريكية.
وأعلنت الشركة اعتزامها بيع 150 ألف 
ســـيارة هجينة تعمـــل بالكهرباء بحلول 
العـــام 2020، وأكثـــر من مليون ســـيارة 

تعمل بالبطاريات الكهربائية 2025.

كشفت هيونداي عن سوناتا إن الين 2021 وتقدم بأكثر عدوانية من طرازات 
سوناتا العادية.

وتشتمل الواجهة األمامية على مصد 
جديد مع مآخذ هواء ســـوداء وشبكة 
أماميـــة منخفضـــة. يوجـــد أيًضا زوج 
مـــن الفتحات الزخرفية الصغيرة على 
حواف المصد. قامـــت هيونداي أيًضا 
بتزويد سوناتا N Line 2021 بعجالت 
19 بوصـــة باللونيـــن الفضـــي  قيـــاس 
واألســـود ، باإلضافة إلى مجموعة من 

التنانير الجانبية الفريدة.
وتستمر تغييرات التصميم في الجزء 
الخلفـــي وتتكـــون مـــن جانـــح صغيـــر 
وأنابيـــب عـــادم رباعيـــة ومصـــد فريد 
وناشر هواء أسود. تستمر التعديالت 
عالمـــات  وتتضمـــن  المقصـــورة  فـــي 
N Line باللـــون األحمـــر علـــى عجلـــة 

القيادة والمقاعد الرياضية. كشفت بي إم دبليو أخيرا عن سيارتيها الرياضيتين M3 وM4 بتكنولوجيا 
أكثر تطورا وبأداٍء أعلى، وبالتصاميم الجديدة للشركة.

تحمـــل كٌل مـــن الســـيارتين تصميما 
أضافـــت  وقـــد  متوقعـــا،  خارجيـــا 
أيروديناميكيـــة  رزمـــة  الشـــركة 
رياضيـــة وبعـــض التفاصيـــل البارزة 
األداء،  عاليـــة   M ســـيارات  لتمييـــز 
الســـيارتان  الداخـــل حصلـــت  وفـــي 
على عناصر مشـــتركة تشـــمل النظام 
الترفيهي والشاشة الوسطية ولوحة 

مجموعـــة  مـــع  الرقميـــة  العـــدادات 
أدوات التحكم، وتميزت M4 بمقاعد 

رياضية من الكربون فايبر.
كلتا الســـيارتين تحمالن محركات 6 
ســـلندرات 3.0 لتر تنتج 473 حصان 
للفئة األساســـية أو 503 أحصنة في 
حركـــة  وناقـــل   Competition فئـــة 

يدوي من 6 سرعات.

فولكسفاجن تقدم سيارتها الكهربائية آي دي 4 هيونداي سوناتا إن الين 2021 بي إم دبليو تقدم M3 وM4 الجديدتين

منــذ تقديمهــا فــي البحريــن عبــر بــن هنــدي للســيارات وهــي تلفــت إليهــا كل االنتباه في 
شــوارع المملكــة، كيا ســيلتوس الجديــدة الفئة المطلوبــة اليوم من الشــباب والعائالت 
المتوســطة للســيارات الرياضية المدمجمــة، والتي تلبي االحتياجات مــع تنوع أنواعها 
مــن الصانــع الكوري العالمــي، حيث تقدم مزايا تكنولوجية كثيرة من الرفاهية والراحة 
والســالمة، إضافة إلى المســاحات الداخلية التي تســتوعب بذكاء عدد5 أشــخاص في 

راحة تامة مع سقفها المرتفع والراحة الكبيرة في الكراسي.

وبدعـــوة خاصة كانت ســـيلتوس جي تي 
اليـــن تحـــت تجربتنـــا هـــذا األســـبوع فـــي 
صفحة الســـيارات للتقرب أكثـــر والتعرف 
عليهـــا بصورة أدق من خالل تجربة قيادة 
لعـــدة أيـــام فـــي شـــوارع البحريـــن بلونهـــا 
األزرق الالمـــع، واكتشـــفنا فـــور الجلـــوس 
خلـــف المقـــود الذكـــي بـــأن الســـيارة تالئم 
ومتانـــة  المميـــز،  بحجمهـــا  األعمـــار  كل 
الهيكل الخارجـــي والتقنيات الكثيرة فيها 
واإلضاءة الداخلية الباهية التي تتراقص 
مـــع الموســـيقى التـــي تختارهـــا وتضاهي 
الســـيارات ذات الفخامـــة، وللعلـــم تســـتمد 
السيارة الجديدة اسمها من ابن األسطورة 

اليونانية هرقل.
تتميز الســـيارة الشـــبابية بتفاصيل دقيقة 
مثـــل  الكبيـــرة  شـــقيقاتها  وتشـــارك  جـــدا 
كادينـــزا وكيـــه فايـــف الفخامـــة الداخليـــة 
والـــذكاء فـــي توجيههـــا، مع مســـاحة أكبر 
للـــركاب واألغـــراض أكثـــر مـــن أي ســـيارة 
رياضيـــة متعددة االســـتخدامات من هذه 
الفئة، وتعمل بنظام SmartStream عالي 

الكفاءة.
تتميـــز الســـيارة بتصميـــم خارجـــي رائـــع، 
خصوصـــا مـــع دمـــج اللونيـــن بالســـقف مع 
كل  فـــي  دي  اي  ال  واإلضـــاءات  الجســـم 
صـــوب، مـــع أنظمـــة القيـــادة فيهـــا تعطـــي 
الطويلـــة  القيـــادة  فـــي  ممتـــازا  شـــعورا 
والقصيـــرة علـــى جميع الطـــرق طبعا، فهي 
تخفف من ضوضاء الطريق بشـــكل ممتاز، 
مع متعة في القيادة وتشـــمل عجلة قيادة 
قويـــة تكمـــل الخصائـــص الديناميكية في 
مجـــال تصميمهـــا، فهـــي تأتـــي مـــع غطـــاء 
محـــرك طويـــل، وخطوط متطـــورة وحادة 
في جسم السيارة، الظاهر في مقدمتها مع 
”أنف النمر“ كباقي الموديالت بالطبع مع ال 
اي دي ممتد بصورة جديدة في الســـيارات 
متصلـــة فـــي األمـــام، واعتبـــر ذلـــك خطوة 
متقدمـــة للشـــركة فـــي تصميـــم ســـيلتوس 
لجـــذب الشـــباب إليها مـــع مصابيح ضباب 
ال اي دي ايضـــا على شـــكل مكعبات الثلج 

تتناغم مع تصميم اإلنارة الخلفية جدا. 
الجديـــدة،  الســـيارة  أبعـــاد  ناحيـــة  ومـــن 
فيبلـــغ طول ســـيلتوس 4,315 مـــم، ويبلغ 
طـــول البـــروز األمامي والخلفـــي 865 ملم 
فقـــط و840 ملم على التوالـــي، مع قاعدة 

عجـــالت طولهـــا 2,610 ملم، مـــع االرتفاع 
الكلـــي البالغ 1,620 ملم، وهـــذا مفيد جدا 
لســـيارة بهـــذا الحجـــم، خصوصـــا للقيـــادة 
االنسيابية والرياضية مع قاعدة العجالت 
الطويلة الذي أعطى السيارة مساحة أكبر 

في الداخلية والصندوق الخلفي. 
لقـــد نجحت كيا في جذب النقاط الدقيقة 
إنتـــاج  مـــع   العمليـــة  الســـيارة  لمفهـــوم 
ســـيلتوس، ممـــا يجعلهـــا ســـيارة رياضيـــة 
متعددة االســـتعماالت تلفـــت االنتباه فعال 
مـــع موديليـــن  بنفســـك،  مـــا تجربهـــا  أول 
خصائـــص  لديـــه  منهمـــا  وكل  لالختيـــار، 
ممتازة بين البساطة والرياضية، خصوصا 
مع السيارة التي تحت أيدينا هذا األسبوع، 
وهـــي GT الين الرياضية  المســـتوحاة من 
نمـــاذج أداء ســـيارات GT مـــن كيـــا مثـــل 
ســـيارة ســـتينجر المذهلة، مع محرك قوي 
1.4 توربـــو بنزيـــن، ويمكن التعـــرف عليها 
مـــن خالل العجـــالت المصقولة المصنوعة 
مـــن خالئـــط األلمنيـــوم، شـــارة جـــي تـــي 
الين، واللمســـات الحمراء علـــى المصدات 
والجانبيـــن والداخليـــة التي تأتي بشاشـــة 

ترفيهيـــة عمالقـــة ذات تصميم متناســـق، 
ســـهولة  مـــن  يزيـــد  نحـــو  علـــى  مصممـــة 
االســـتخدام والرؤيـــة للســـائق، كمـــا توجد 
درجـــة  فـــي  للتحكـــم  باألســـفل  وحـــدات 
حرارة السيارة، والتهوية وتكييف الهواء، 
كمـــا توفـــر طرق مريحـــة وشاشـــات تعمل 
باللمـــس للتحكـــم فـــي بيئة المقصـــورة مع 
نظـــام الصوت واإلضاءة المريحة الجديد، 
وتحتـــوي كيا ســـيلتوس أيضـــا على نظام 
شاشة العرض في الزجاج األمامي مقاس 
8 بوصات، والتي تعرض للســـائق البوصلة 

ومعلومات سرعة السيارة وغيرها.
الجالســـون فـــي الخلـــف يتمتعـــون أيضـــا 
بروعة المساحة جدا، وال يمكنك أن تشكو 
مـــن ذلك أبدا، مع مســـند ظهر يمكن إمالته 
بمقـــدار 6 درجـــات ونوافـــذ خلفيـــة كبيرة، 
مـــزودة بحواجـــب شـــمس قابلة للســـحب 
يدوًيـــا، التـــي تعتبـــر واحـــدة مـــن العناصر 
العالمـــة  إعطـــاء  تضمـــن  التـــي  الكثيـــرة 
الكاملة لها وسط المنافسين اليوم. ويوفر 
 433 قدرهـــا  مســـاحة  األمتعـــة  صنـــدوق 
لتـــرا، كما يمكـــن تحريك أرضيـــة صندوق 
الســـيارة لألعلـــى أو األســـفل لــــ 110 ملـــم، 

وإتاحة مساحة تخزين مخفية في الجزء 
األعلى وأرضية مبسوطة عند طي المقعد 
الخلفـــي، بينمـــا يتيـــح الجزء األســـفل من 
صندوق الســـيارة مساحة أوسع لألغراض 
واألشياء الطويلة، كما يمكن طي المقاعد 

الخلفية كليا بدرجة 60:40.
تـــم تصميم محرك الســـيارة بصـــورة ذكية 
من خالل صرفية البنزين، ويعمل المحرك 
بسالســـة وهدوء عند الدورات المنخفضة 
بسالســـة كبيرة، مـــع صندوق تروس ذي 7 
سرعات مناســـب جدا للمحرك الذي بقدرة 
140 قـــدرة حصانية، و2402 نيوتن . متر، 
ويتجاوز عدد دورات المحرك 6000 دورة 

في الدقيقة بسهولة. 
ومن المؤكد أن من يجربها ســـيالحظ هذه 
السالســـة مع الشـــاحن التوربيني الســـريع 
االســـتجابة واألفضـــل مـــن ذلـــك هـــو أنـــه 
يســـمح بنقالت عالية لعدد دورات المحرك 
بطريقـــة أفضـــل من العديد من الســـيارات 
الكبيرة ذات الثماني أسطوانات! خصوصا 
مـــع تقديم نظـــام تحديد وضعيـــة القيادة 
تكييـــف  إمـــكان  للســـائق  يتيـــح  والـــذي 
الســـيارة وفقا ألسلوبه المفضل أو ظروف 
 ،Sportو Ecoو Normal الطريق مـــا بيـــن
ويأتي أيضا مزودا بعناصر تحكم متعددة 
المقابض، ويمكن للسائق االختيار من بين 
وضعيات الطين والطرق الرطبة والرملية 

حسب حالة الطريق.
وتقـــدم كيا ســـيارتها ســـيلتوس بمجموعة 
التفاعليـــة  الســـالمة  أنظمـــة  مـــن  كاملـــة 
ســـيارات  جميـــع  مثـــل  مثلهـــا  المتطـــورة 
الشـــركة الناجحـــة التي تســـتهدف معايير 

السالمة األكثر أمانا في العالم.

أعلنت شركة ستروين 
إطالق الجيل الجديد 

من سيارتها C4 المدمجة 
في نهاية العام الجاري، 

وأوضحت الشركة 
الفرنسية أن سيارة الجيل 
الجديد تظهر بطول 4.36 

أمتار وعرض 1.83 متر 
وارتفاع 1.53 متر، كما 

تقف على قاعدة عجالت 
بطول 2.67 متر.

قدمت مرسيدس سيارتها الفان EQV الكهربائية في األسواق خالل 
فصــل الخريــف، وأوضحت الشــركة األلمانية أن ســيارتها الجديدة 
تجمع بين الراحة المعهودة لموديالت الفئة V مع مقصورة داخلية 

تتميز بالمرونة والعديد من خيارات التجهيز. 

وتعتمـــد الســـيارة الجديدة على 
ســـواعد محـــرك كهربائـــي بقـــوة 
أحصنـــة  كيلـــووات/204   150
مـــع بطارية ســـعة 100 كيلووات 
ســـاعة تتيـــح بلـــوغ مـــدى ســـير 
يصـــل إلـــى 418 كلم في أحســـن 
الســـيارة  وتنطلـــق  الحـــاالت. 

بســـرعة قصـــوى 140 كلم/س أو 
160 كلم/س بشكل اختياري.

وتحصل الســـيارة الجديدة على 
 MBUX خدمات نظام االستعمال
مدعوما بشاشـــات لمســـية كبيرة 
وبرنامـــج EQ لتخطيـــط المســـار 

والبحث عن محطات الشحن.

EQV الكهربائية من مرسيدس

تجربة قيادة:
  كيا سيلتـوس

 GT Line الرائعة

قيادة سلســلة جدا بفضل تقنياتها وفخامــة كبيرة بالداخل
طارق البحار
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”VIP الدراما البوليسية السعودية “رهن التحقيق” على “شاهد
مـــن أعمـــال “شـــاهد” األصليـــة، تعرض 
منّصـــة “شـــاهد VIP” حصريـــا الدرامـــا 
البوليســـية السعودية المشـــّوقة “رهن 
التحقيق”، مـــن بطولة فيصل الدوخي 
وريم الحبيب، وإخراج علي العطاس، 
أبوشوشـــة  نـــورا  الكاتبتيـــن  وتأليـــف 
وســـاره الغبـــرة، وإشـــراف درامي على 
النـــص للكاتبة والمنتجـــة الهوليوودية 

جيل جولدسميث.
حلقـــة  كل  فـــي  المسلســـل  يتنـــاول 
جريمة جديدة يرويها المحقق الشاب 
تركـــي، الذي قام بنفســـه فـــي الماضي 
خباياهـــا  وكشـــف  فيهـــا  بالتحقيـــق 
المسلســـل  يجمـــع  فيمـــا  ومالبســـاتها، 
في ســـرد األحـــداث بين الشـــخصيات 
الحقيقيـــة للممثلين وبين نظرائهم من 
الشـــخصيات الكرتونية )األنيميشـــن(. 
ولكن علـــى الرغم من شـــهرته الكبيرة 
في قســـم الجنايات واالحتـــرام الكبير 
الـــذي يحظى بـــه بين زمالئـــه وقادته، 
يجـــد تركـــي نفســـه هـــذ المـــرة رهـــن 

الشـــؤون  قســـم  ِقَبـــل  مـــن  التحقيـــق 
الداخلية للشرطة الذي يوكل المحققة 
المحقـــق  اســـتجواب  بمهمـــة  ســـاره 
تركي، وذلك لالشـــتباه في استخدامه 
أساليب غير قانونية في حّل قضاياه. 
إلـــى  للجلـــوس  تركـــي  هكـــذا يضطـــر 
طاولـــة التحقيـــق كمّتهـــم ال كمحّقـــق، 
متخليـــا عـــن كبريائه وواضعـــا غروره 
جانبـــا، فيما يحـــاول إيجـــاد المبّررات 
لســـلوكياته  واألخالقيـــة  القانونيـــة 
وتصرفاته فـــي كل قضية من القضايا 
التـــي نجـــح فـــي كشـــف خباياهـــا في 

الماضي. وفي خضم دفاعه عن نفسه 
وكشـــف  القضايـــا  تفاصيـــل  وســـرده 
مفاتيح حلها، يحاول تركي اســـتغالل 
ذكائه وخبرته وأســـاليبه في التحقيق 
للدخـــول إلـــى عقل المحققـــة الصارمة 
ساره؛ بهدف كسب تعاطفها وتأييدها 
لـــه، وبالتالي الخروج من الورطة التي 

وجد نفسه فيها.
في هذا الســـياق، يعرب الممثل فيصل 
دور  لتأديـــة  ســـعادته  عـــن  الدوخـــي 
المحّقـــق تركي فـــي العمـــل، ويضيف: 
أحـــداث  كـــون  فـــي  التحـــدي  “يكمـــن 

المسلســـل األساســـية تجري في موقع 
األدوار ممثليـــن  يـــؤدي  فيمـــا  واحـــد، 

اثنين فقط”. 
من جانبها تكشف الممثلة ريم الحبيب 
عن حماســـتها لتأدية دور مختلف كليا 
عـــن أدوارها الســـابقة، ســـّيما وأنها لن 
تقوم هـــذه المرة بلعـــب دور األم الذي 
لطالما شـــغل الجزء األكبـــر من أعمالها 
الماضيـــة. ُتعـــرض الدراما البوليســـية 
الســـعودية “رهن التحقيق”، من أعمال 
شـــاهد األصليـــة، حصريا على “شـــاهد 

VIP” اعتبارا من 20 سبتمبر.

طارق البحار

كشفت بعض المواقع التركية المعنية بأخبار المشاهير، بأن هناك  «
نية للبدء بتحضير فيلم يروي قصة الفتاة التركية نسليجان تاي، 

التي لقبت بـ “المرأة الحديدية” وذلك بعد محاربتها للسرطان 3 مرات 
وانتصارها عليه، إال أنها في المرة الرابعة لم تتمكن من االنتصار عليه 
وفارقت الحياة. وبحسب هذه المواقع، فإن الفنانة التركية نسليهان أ

تاغول هي المرشحة ألداء الدور.
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المتاي البحريني اللذيذ.. هندي األصل وشعبية كبيرة في المنطقة
ســهلة وأفــكار  بمكونــات  اللذيــذة  الســلطات  مــن  العديــد  منــه  تحضــر 

من ألذ المقبالت في البحرين، والذي 
دخـــل إلــيــهــا مــنــذ الـــقـــدم واشــتــهــرت 
اوال  والمحرق  المنامة  في  المحالت  
ببيعها من قبل الهنود المصدر الرئيس 
له، فقذد جلبه البحارة والتجار الذين 
كانوا يجلبون البضائع منها إلينا ضمن 

كانت  الــبــضــائــع، حيث  اســتــيــراد 
البحرين من أوائل الدول التي 

اللذيذ  المتاي  إليها  دخلت 
منتصف الخمسينات من 

والذي  الماضي،  القرن 
ــوم من  ــيـ ــى الـ ــ يــعــد إل
األساسية  الــمــكــونــات 
فــــــــي الــــمــــنــــاســــبــــات 
الــشــعــبــيــة واألعــــيــــاد 

ــعــاديــة، ويــعــود  وحــتــى فــي األيــــام ال
وجود المتاي في مملكة البحرين إلى 
ــام، وهـــي مــن ضمن  أكــثــر مــن مــئــة عـ
في  الــرائــجــة  التقليدية  الــصــنــاعــات 
اآلبــاء  عن  األبناء  يتوارثها  المملكة، 

في ترسيخ للموروث االجتماعي.
تنتشر محالت بيع المتاي في المملكة، 
والذي يصنع من قبل الجالية الهندية 

ــعــض الــبــحــريــنــيــيــن. أمـــا عـــن أهــم  وب
يأتي  والــذي  اللذيذ  المتاي  مكونات 
بنكهات متنوعة من أهمها الحار، فهو 
والدهن  الملح  إليه  ويضاف  الحمص 
السوداني،  والفول  والزعتر  والفلفل 
الكبير  ويتم صناعة عدة أشكال منه 
والــصــغــيــر، ويــســتــغــرق عـــدة ســاعــات 
الصناعة  هــذه  نشاهد  وكنا  إلنتاجه، 
فـــي إحـــيـــاء الــمــنــامــة ســابــقــا، 
ويــقــدم الــمــتــاي بــنــوع بــارد 
مـــعـــروف بــلــونــه األصــفــر، 
ــار ويــتــمــيــز بــالــلــون  ــحـ والـ
األحمر، هذا باإلضافة إلى 
الطريقة  فــي  الــتــجــديــدات 
المحالة  السكر  إضافة  مثل 
األشكال  وإضافة  والمالحة، 
ــروف عند  ــعـ ــو مـ ــا، وهــ ــضـ أيـ

ــويــات حــســيــن مــحــمــد شــويــطــر،  حــل
مــن نصف  أكــثــر  مــنــذ  ينتجه  ــذي  ــ وال

قرن.
يعشق البحرينييون والدول المجاورة 
المتاي الذي يشبه ”بطاطس الشيبس“، 
إلى  البحرين  أهــم صوغات  من  وهــو 
المعروفة،  الشعبية  الــحــلــوى  جــانــب 

ــواء من  ــكــثــيــرون، ســ ويــســتــهــويــهــا ال
الكبار أو الصغار، ويقدم في األعراس 
ــدم فـــي أشــكــال  ــقـ والـــمـــنـــاســـبـــات، وتـ
بين  خفيفة  كوجبة  للضيوف  عديدة 
الضيوف  استقبال  عند  أو  الوجبات 
واالحتفاالت ويصنع منه اليوم أنواع 
مختلفة من السلطالت الخاصة أيضا 
بطرق متنوعة، ويستهوي المتاي زوار 
البحرين من الخارج أيضا، وخصوصا 
عند  معهم  يأخذونه  الذين  األجــانــب 

المغادرة منوع من األكالت البحرينية 
بــالــرغــم مــن أصــولــهــا الــهــنــديــة لألهل 
بالعديد  غني  فهو  وهــو  واألصــدقــاء، 
منها؛  المهمة،  الغذائية  العناصر  مــن 
المعدنية،  ــالح  ــ واألمـ الــفــيــتــامــيــنــات، 

والكربوهيدرات.

نجوم يشاركون في تحدي صور الطفولة في فيسبوك
يحــرص عدد من النجوم على المشــاركة باســتمرار فــي التحديات الطريفة التي 
يطلقهــا نشــطاء التواصــل االجتماعــي كل فتــرة، ســواء الخاصــة بنشــر الصــور 
المميــزة أو مواقــف مــن حياتهــم، أو المعتمدة حتــى على اســتعراض آراء الغير 
في شخصيتهم، وهذه المرة قرر عدد منهم المشاركة في “تحدي صور الطفولة” 
أو “childhood photo challenge” الذي تصدر السوشيال ميديا في الساعات 

الماضية.

وائل كفوري

كان فـــي مقدمـــة من اســـتعرضوا صور 
طفولتهـــم وقارنوهـــا بصورهم الحالية، 
الفنان اللبناني وائل كفوري، الذي نشـــر 
عبـــر حســـابه على فيســـبوك، صـــورة له 
بيـــن الماضـــي والحاضـــر، واكتفـــى في 
تعليقه عليها بكتابة الهاشـــتاج الخاص 

بالتحدي.
والقـــت صـــورة وائـــل كفـــوري تفاعـــاًل 
كبيًرا بين محبيه الذين أشـــادوا بجمال 

مالمحـــه فـــي طفولتـــه، وأكـــدوا أنه لم 
يتغير كثيًرا اآلن عن الماضي.

ليلى علوي

الفنانـــة ليلـــى علـــوي قـــررت المشـــاركة 
أيًضا في التحدي، فكشـــفت عن صورة 
نـــادرة لهـــا مـــن طفولتهـــا، ونشـــرتها مع 
صورتهـــا الحاليـــة عبـــر حســـابها علـــى 

انستجرام.
انتشـــاًرا  ليلـــى علـــوي  والقـــت صـــورة 
واســـًعا بيـــن محبيها، الذيـــن عبروا عن 

مـــدى إعجابهم بهـــا وبمالمحها الرقيقة 
في كل األعمار، لكنهم أكدوا أيًضا على 
أن مالمحها في الطفولة ال تشبه كثيًرا 

مالمحها بعدما كبرت.

ياسمين الخطيب

اإلعالميـــة ياســـمين الخطيب شـــاركت 
أيًضا في التحدي، ونشرت عبر حسابها 

على فيســـبوك، صـــورة مشـــتركة تظهر 
والحاضـــر،  الماضـــي  بيـــن  مالمحهـــا 
ذكريـــات  خاللهـــا  مـــن  واســـتعادت 

طفولتها.
وعلقت ياسمين الخطيب على صورتها 
وقالت: “إمبارح.. وأنا بعذوبتي فارح”، 
والقـــت إعجـــاب عـــدد مـــن أصدقائهـــا 
ومتابعيها الذين لفت نظرهم عدم تغير 

مالمحها منذ طفولتها وحتى اآلن.

محمد علي رزق

الفنان المصري محمد علي خير، شـــارك 
فـــي التحـــدي، ونشـــر صورة نـــادرة من 
طفولتـــه التـــي وثقـــت حالة “الشـــقاوة” 
التي تمتع بها في صغره، وأرفقها أيًضا 

بصورة حديثة له، بعدما كبر.

وعلـــق محمـــد علـــي رزق علـــى الصورة 
باســـم التحـــدي وجملة “مســـاء الخير”، 
والقت الصورة إعجاب عدد من محبيه 
الذين عبـــروا عن مدى التحول والتغير 

الذي طرأ على مالمحه.

لقاء الخميسي 

الفنانـــة لقاء الخميســـي خطفـــت أنظار 
متابعيهـــا بصـــورة نـــادرة مـــن طفولتها 
علـــى  حســـابها  عبـــر  ونشـــرتها  أيًضـــا، 
لـــم  انســـتجرام، وظهـــرت فيهـــا وهـــي 
تتخـــط عامها األول، ممســـكة بســـماعة 

الهاتف ذي القرص الدوار.
وعلقت لقـــاء الخميســـي وقالت: “ذات 
صغيـــرة”،  أميـــرة  هنـــاك  كانـــت  مـــرة، 
باســـترجاع  ســـعادتها  عـــن  وعبـــرت 
الصـــورة  والقـــت  طفولتهـــا،  ذكريـــات 

إعجاب متابعيها.
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رحيل رمز السعادة المصري المنتصر باهلل
أحــد  فــي  باللــه  المنتصــر  الكوميــدي  الفنــان  رحــل 
المستشــفيات فــي مدينــة اإلســكندرية بعــد صــراع مع 
المــرض. وكان الفنــان الراحــل قد عانــى خالل أكثر من 
10 ســنوات مــن أمــراض مزمنــة عــدة بدأت معــه العام 
2008 عندمــا أصيــب بجلطــة فــى المــخ، تســببت فــي 
ابتعــاده عــن التمثيــل عاميــن، وعندمــا عــاد لــم يســتمر 
طويــاًل حتــى عــاود االبتعاد لتأثيــر المرض عليــه، لكنه 
كان يتحامــل علــى نفســه لتقديــم بعــض األعمــال التي 
أو  اإلذاعيــة،  المسلســالت  مثــل  مجهــودا  تتطلــب  ال 
المشــاركة كضيــف شــرف فــي مشــهد أو حلقــة ببعــض 
األعمال، وكان الراحل يعانى من جفاء زمالئه الفنانين 

وعدم سؤالهم عليه إال القليل منهم.
المنتصــر باللــه فنــان متمــرس حاصــل علــى ماجســتير 
فنــون مســرحية بعــد تخرجــه فــى معهــد الفنــون بـــ8 
ســنوات وتحديًدا في العام 1977، وكان ظهوره األول 
مــع فرقــه ثالثــي أضــواء المســرح ببدايــة الســبعينات 
بعــد تخرجــه مباشــرة، ليضع قدمــه بثبات في الوســط 
الفنــي ويتألــق في تجســيد الشــخصيات التــى يقدمها، 
خصوًصــا إن كانــت فكاهيــة، وعلــى الرغــم مــن أنــه لم 
يحصــل علــى البطولــة المطلقــة، إال أنــه كان في معظم 

أعماله محورا لألحداث، والشخصية المؤثرة.
الراحــل تــزوج مــن الفنانة عزيزة كســاب التــي اعتزلت 
الفــن للتفــرغ لرعاية بناتهــا الثالث، أما عــن أهم أعماله 
والســينما  المســرح  بيــن  مــا  ومتنوعــة  كثيــرة  فهــي 
والدرامــا التليفزيونيــة ومــن أهــم أفالمــه: تجيبها كده 
تجيلــك كده هي كده، أســوار المدابــغ، التحدي، الحدق 
يفهم، الزمن الصعب، الشــيطانة التي أحبتني وغيرها، 

وبرع في مسرحيات واعمال تلفزيونية عديدة.

فــي  مختــص  روســي  نصــح 
العلــوم الغذائيــة بضــرورة تنــاول 
موســم  فــي  ســاخنة  مشــروبات 
البــرد، خصوصــا  انتشــار أمــراض 

الغنية بمضادات األكسدة.
التغذيــة  اختصاصــي  وأكــد 
ميخائيــل غينزبــورغ، وفًقا لموقع 
هــذه  مــن  أن  اليــوم”،  ”روســيا 
األنواع، شــاي ورد الروز البري، إذ 
إن كل 100جــرام تحتــوي على ما 
 C يحتاجــه الجســم مــن فيتامين
خــالل أســبوع، باإلضافــة إلــى أنه 
يحفــز إنتاج الكوالجين، ما يجعل 
البشــرة مرنــة. وأضــاف أن هنــاك 
كذلــك مشــروب الكركديــه، إذ إنه 
غنــي بمضــادات األكســدة ويمنــع 
انتشــار العدوى الموسمية، والذي 
يتناولــه ال يصــاب بأمــراض البــرد 
نهائًيــا، أو يصــاب بحــاالت خفيفة 
منهــا، كمــا أنــه يتحكــم بمســتوى 

ضغط الدم.

نصائح روسية 
للوقاية من البرد

أعلــن منّظمــو كرنفــال “ريــو دي جانيــرو”، أن نســخة العام 2021 مــن الكرنفال 
األشهر في العالم، والتي كان مفترضًا أن تجري في فبراير المقبل، أرجئت إلى 
أجل غير مسّمى بسبب وباء كورونا، الذي ما زال يتفّشى بقوة في البرازيل. 

وقــال جورجــي كاســتانييرا، رئيــس 
الرابطــة المســتقّلة لمــدارس الســامبا 
في ريــو دي جانيرو )لييســا( المعنية 
بتنظيــم هــذا الحــدث الســنوي: “لقــد 
انتهينا إلى استنتاج مفاده أّنه يجب 

تأجيل الحدث”.

وأضــاف “ببســاطة ال يمكننــا إجراؤه 
فــي فبرايــر، لــن يكــون لــدى مدارس 
الماليــة  المــوارد  أو  الوقــت  الســامبا 
والتنظيميــة لكي تكون جاهزة”، ولم 
الجديــد  الموعــد  كاســتانييرا  يعلــن 

المحتمل لهذا الحدث.

قــررت مدينــة بيركلــي فــي شــمال كاليفورنيــا منع عــرض المنتجــات كثيرة 
السكر أو الملوحة بالقرب من صناديق الدفع في متاجر السوبرماركت من 

أجل الترويج لتغذية سليمة. 

مدينــة  فــي  البلــدي  المجلــس  وأقــر   
خــالل  باإلجمــاع  الجامعيــة  بيركلــي 
األســبوع الراهــن إجــراًء يمنــع عــرض 
 5 مــن  أكثــر  تحــوي  التــي  المنتجــات 
جرامــات مــن الســكر المضــاف أو أكثر 

عنــد  الملــح  مــن  مليجرامــا   250 مــن 
صناديق الدفع. ويشمل المنع أيضا كل 
المشــروبات التــي تحــوي علــى الســكر 
االصطناعيــة،  والمحليــات  المضــاف 

وفقا لوكالة األنباء الفرنسية.

كورونا يضرب كرنفال “ريو دي جانيرو”

مدينة أميركية تحارب المنتجات كثيرة السكر

لوحة “الفريج” للفنانة البحرينية روان الساعاتي.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أوضــح اســتطالع رأيفــي ببريطانيا 
أن وجــود حيوان أليف يســاهم في 
خفــض مســتويات التوتــر، بحســب 
ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية 

عن موقع “ياهو”.
بريطانيــون  باحثــون  وأجــرى 
بريطانــي،   6000 علــى  اســتطالعا 
رأوا أن امتــالك حيــون أليــف يعــزز 
الصحــة العقليــة ويقلل من الشــعور 
خفــض  علــى  ويســاعد  بالوحــدة، 

مستويات التوتر.
 ٩ أن  االســتطالع  نتيجــة  وأكــدت 
ســاعدهم  مشــاركين   ١٠ كل  مــن 
تحمــل  فــي  األليــف  حيوانهــم 
اإلغــالق، وأجمــع المشــاركون علــى 
علــى  الحفــاظ  فــي  ســاعدهم  أنــه 
نشــاطهم. وســجل الباحثــون كيــف 
تعامــل الناس مع إجراءات اإلغالق 
المملكــة  فــي  الوبــاء  ذروة  خــالل 
المتحــدة، واعتبــروا أن حيواناتهــم 

األليفة كانت مصدر دعم كبير.

كيفانــش  التركــي  النجــم  يواجــه 
تاتليتــوغ عقوبــة مــن الممكــن أن 
تصــل إلى 10 ســنوات حبس، بعد 
أن تغّيــب عن جلســة تــم انعقادها 
بمحكمــة فــي مدينــة إســطنبول، 
بحضــور مستشــاره القانوني، بعد 
توجيه له تهمة التهرب الضريبي.
 ،Aksam صحيفــة  وبحســب 
قــال وكيــل تاتليتــوغ فــي جلســة 
المحكمة، إنــه ليس لموكله عالقة 
باألمــر، وإتهــم المستشــار المالــي 
دفــع  عــن  بالتخلــف  لتاتليتــوغ 

ضرائبه.
هــو  المالــي  “مستشــاره  وأضــاف 
المســؤول عن هذا األمر، وسيقدم 
دفــع  أنــه  تثبــت  البنــك  كشــوف 

الضرائب”.
وتابــع أن موكله ليس أول ضحية 
للمستشار المالي، مبينًا أن عارضة 
األزيــاء التركيــة تشــاال شــيكل قد 

تعرضت سابقًا للمشكلة نفسها.

الحيوانات مفيدة 
في زمن الوباء

تاتليتوغ مهدد 
بالسجن

األميركيــة  الجزئيــة  المحكمــة  تعقــد 
جلســة اســتماع اليــوم األحــد، بشــأن 
وزارة  قــرار  تطبيــق  تأجيــل  طلــب 
Tik�  التجــارة األميركيــة بحظر تنزيل

Tok فــي أميــركا عبر متاجــر غوغل و 
.Apple

يأتي ذلك بعدما عارضت وزارة العدل 
الطلــب المقــدم مــن تيك تــوك لتأجيل 
حظــره فــي أميــركا، المقــرر أن يدخــل 
حيــز التنفيــذ في وقــت متأخر األحد. 
وذلــك بعــد أن أعطتهــا المحكمة مهلة 
حتــى الســاعة 2:30 مســاًء بتوقيــت 
شــرق الواليات المتحدة يــوم الجمعة 
إما لتأجيل الحظر أو معارضة الطلب.

وقدمــت الــوزارة األميركية اعتراضها 
ألنــه  نظــرا  مختومــا، 

طلبــات  يحتــوي 
Byte�  ووثائق من

Dance، الشــركة 
T i k � لــ م  أل ـا
تتضمــن   ،T o k
معلومــات تجارية 

سرية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
الجزئيــة  المحكمــة  قاضــي  وحــدد 
األمريكيــة كارل نيكولز في واشــنطن 
جلســة 9:30 صباًحــا بتوقيــت شــرق 
الواليــات المتحــدة يــوم األحــد لنظــر 

طلب تيك توك.
فــي  آخــر،  أميركــي  قــاض  ويــدرس 
واليــة بنســلفانيا، إصــدار أمــر قضائي 
أولــي بعــد أن رفــع ثالثــة من منشــئي 
األســبوع  محتوى TikTok دعــوى 
“ســيفقدون  أنهــم  بحجــة  الماضــي 
عشــرات  إلــى  الوصــول  إمــكان 
والمبدعيــن  المشــاهدين  مــن  اآلالف 

المحتملين كل شهر”.
األحــد  التجــارة  وزارة  ومنحــت 
الماضي، الشركات أسبوًعا 
إضافًيا لوضع اللمسات 
األخيــرة علــى الصفقة 
مفعــول  ســريان  قبــل 
أمر حظــر TikTok من 
التطبيقــات  متاجــر 

األميركية.

اليوم بدء تطبيق حظر TikTok في أميركا

صورة تراثية قديمة لرجل االعمال البحريني محمد يتيم وهو يقف على 
سجادة فوق بيت شعبي قديم التقطها العالم الجيولوجي السويسري 

أرنولد هايم في ابريل سنة 1924 في البحرين خالل رحلته، وهي 
موجودة في أرشيف مكتبة زيورخ.

تعمــل فقاعــات هوائيــة علــى تعزيز 
عمــل حانــة صغيــرة فــي نيويــورك؛ 
حيث توفر هواء نقيا في كبسوالت 
آمنــة علــى األرصفــة للزبائــن الذيــن 
“كورونــا”.  فيــروس  يخشــون 
وأصبحت الخيام البالستيكية التي 
يســتغرق إعدادهــا دقيقــة واحــدة، 
كافيــه  فــي  جــذب  نقطــة  تمثــل 
الغربــي  الجانــب  “دو ســولي” علــى 
العلــوي مــن مانهاتــن، والســيما مــع 
ازديــاد برودة ورطوبــة الطقس في 

الخريف. 
وقالــت فاليــري ورثــي بينمــا كانــت 
تتناول العشاء مع اثنين من زمالئها 
فــي العمــل “مــع كل مــا يحــدث فــي 

هــذا العالــم، فــإن تنــاول الطعام في 
فقاعــة يمثــل أحــد أفضــل التجارب 
التــي يمكــن أن نمــر بهــا. لديهــم كل 
شــيء آمن ونظيف. يفصل بين كل 

شيء وآخر ستة أقدام”.
ويمكــن للمطاعــم أيضــًا إعــادة فتح 
أبوابهــا؛ لتناول الطعــام في الداخل 
25 %. وقــال آالن شــيفرو،  بســعة 
نظــرًا  ســولي:  دو  كافيــه  مالــك 
للطاقــة المحــدودة للمقهى بالداخل 
تكفــي  لــن  مقعــدًا  العشــرين  فــإن 
والموظفيــن  الطهــاة  رواتــب  لدفــع 
اآلخريــن. ومــن الــذي ســيدفع مــاالً 
ليــأكل فــي البــرد أو المطــر أو الثلج 

دون حماية؟

زبائن مطعم في فقاعات لتجنب “كورونا”

كشفت صورة مسربة لحقيبة 
 12 آيفــون  بهواتــف  خاصــة 
الجديد، عن المسمى الرسمي 
للموديــالت التي قــد تطرحها 
مــن  الفئــة  هــذه  ضمــن  أبــل 

الهواتف.
ووفقــا لموقــع “مــاك رومــرز”، 

فإن الصورة كانت تكشف عن ملصقات توضيحية السم منتج، على خلفية 
أحد الصناديق المخصصة لهواتف آيفون 12 المرتقبة. وأوضح الموقع عبر 
هذه الملصقات أنها كانت تحتوي على عناوين أسماء لهواتف آيفون تشمل، 
اســم “آيفــون 12”، و “آيفــون 12 مينــي”، و ”آيفــون 12 بــرو”، و ”آيفــون 12 
بــرو ماكس“. وتخطط أبل للكشــف رســميا عن هــذه المجموعة من الهواتف 
الجديدة التي تمثل الجيل األحدث من هواتف آيفون خالل مؤتمر لها يقام 

في يوم 13 من شهر أكتوبر المقبل.

أسماء هواتف آيفون 12 المنتظر

 المنتصر بالله

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:10

 11:29 

02:54 

05:29

06:59 
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