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قالت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدهللا زينل لصحيفة “البالد” إن المجلس ينتظر 
إحالــة الحكومــة مشــروع قانــون باإلصالحات المســتعجلة إلصــالح أنظمــة التقاعد، التي 
أوصى بها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، ومن أبرز هذه التوصيات رفع 

سن التقاعد.

وذكرت زينل في حوار مع الصحيفة أن المجلس ســـيتعامل مع الموضوع بكل حرص ووفقا 
لإلجراءات الدســـتورية وســـيخضع للمناقشة المســـتفيضة والبحث الدقيق، مؤكدة الحرص 
النيابي لتحقيق مصلحة المواطنين، والعمل مع الحكومة إليجاد مبادرات تضمن استمرارية 
الصناديـــق التقاعدية في الوفاء بالتزاماتها. وكشـــفت الرئيســـة زينل عـــن أن المجلس بصدد 
عقد جلســـة محاكاة للبرلمان بحضور ممثلين عن الحكومة ويعرض الشـــباب خالل الجلســـة 

أبرز قضاياهم ويوصلون صوتهم للسلطتين التشريعية والتنفيذية.

زينل لـ “     ”: نتوخى مصلحة المواطنين بإصالحات التقاعد

ا برغبة يقضي بمنح المستحقين  يقود النائب خالد بوعنق مقترًحا برلمانيًّ
لطلبات القســـائم الســـكنية لدى وزارة اإلســـكان أرًضا ال تقل مساحتها عن 

250 متًرا مربًعا وقرًضا لغرض البناء بقيمة 40 ألف دينار. 
 ووقـــع االقتـــراح كل مـــن النـــواب )خالـــد بوعنـــق، محمد بوحمـــود، محمد 

عيسى، إبراهيم النفيعي، محمد السيسي(.
وأشار النائب بوعنق إلى أن االقتراح يرمي إلى عمل الحكومة على توفير 
أراض لتلبية طلبات القسائم السكنية بمساحة ال تقل عن 250 متًرا مربًعا، 
علـــى أن يمنح المســـتحق قرًضا بمقدار 40 ألف دينـــار للبناء، الفًتا إلى أن 
ملـــف اإلســـكان من الملفات المهمة التي تمس حاجـــات األفراد والمجتمع، 

حيث نص الدستور على هذا الحق لذوي الدخل المحدود.

“أرض وقرض” مقترح برلماني

)٠٦(
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الحد يقترب من لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز15 قتيال في هجوم بأفغانستان
قتل 15 شخصا على األقل  «

معظمهم مدنيون وأصيب 
أكثر من 40 آخرين في هجوم 

بسيارة مفخخة استهدف 
مقرا حكوميا في شرق 

أفغانستان أمس، على ما 
أفاد مسؤولون.

اقترب الحد من لقب دوري ناصر  «
بن حمد الممتاز لكرة القدم، بعد أن 
حقق فوزًا صعًبا وثميًنا على حساب 

المنامة بهدفين مقابل واحد، في 
المباراة التي أقيمت بينهما، أمس، 

على استاد األهلي، ضمن منافسات 
الجولة 17 للمسابقة.

“لولو” تفتتح متجًرا في دانات اللوزي

)07(

المنامة، جوبا - وكاالت

رحبـــت وزارة الخارجية بالتوقيع 
علـــى اتفـــاق الســـالم، الـــذي جرى 
أمـــس في مدينة جوبا بجمهورية 
جنـــوب الســـودان، بيـــن حكومـــة 
مـــن  الســـودان وعـــدد  جمهوريـــة 
مشـــيدة  المســـلحة،  الحـــركات 
بالخطـــوة المهمة التي من شـــأنها 
أن تسهم في طي صفحة الصراع 
العســـكري المريـــر وتحقيق األمن 
واالستقرار في السودان الشقيق.
الســـودانية  الحكومـــة  ووّقعـــت 
أمـــس،  وقـــادة حـــركات متمـــردة 
والغنـــاء  الطبـــول  قـــرع  بوقـــع 
ســـالم  اتفـــاق  علـــى  والرقـــص، 
تاريخي يهـــدف إلى إنهـــاء عقود 
مـــن الحرب التي قتـــل فيها مئات 

اآلالف.
ورافقـــت هتافـــات الفـــرح ممثلي 
الحكومـــة االنتقاليـــة والمتمردين 

مع التوقيع.

البحرين ترحب 
بتوقيع اتفاق 

السالم السوداني

)02 و 10(

سمو رئيس الوزراء: نجحنا في التعامل مع الملف اإلسكاني
المنامة - بنا

دعـــا رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، المجتمـــع الدولـــي 
إلـــى تبني برامـــج دعم وتحفيز اقتصادي ميســـرة؛ 
لمســـاندة جهـــود الـــدول في بلـــوغ أهـــداف التنمية 
المســـتدامة، التـــي تأثرت بشـــدة جـــراء التحديات 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  عـــن  الناتجـــة  الراهنـــة 

المستجد.
وقال ســـموه في رســـالة وجهها إلى العالم بمناسبة 
يوم الموئل العالمـــي الذي يصادف يوم غد االثنين 

ويقـــام هـــذا العـــام تحت شـــعار “اإلســـكان للجميع: 
مســـتقبل حضـــري أفضـــل”: “إننا نفتخر فـــي مملكة 
البحريـــن بأننـــا وضعنا منـــذ عقود برامـــج عمرانية 
الملـــف  مـــع  التعامـــل  فـــي  ونجحنـــا  وإســـكانية، 
اإلســـكاني وفق رؤية شاملة تضمنت قراءة الواقع 
واستشـــراف المستقبل؛ انطالقا من إدراكنا ألهمية 
قطـــاع اإلســـكان كأحـــد المرتكـــزات التـــي تضمـــن 
للتنميـــة اســـتدامتها وتوفـــر للمواطنيـــن مقومـــات 

)02(الراحة والعيش الكريم”. سمو رئيس الوزراء

سيدعلي المحافظة راشد الغائب | تصوير: رسول الحجيري
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)١٥(صفحة “الملتقى” برعاية “البحربن الوطني”



سمو محافظ الجنوبية يدشن “نتضامن معاكم” لمكافحة السرطان
دشــن محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
بمقــر المحافظــة الجنوبية، الحملة التوعوية لمكافحة الســرطان )نتضامن 
معاكــم(، بحضــور نائــب محافــظ المحافظــة الجنوبية العميد عيســى ثامر 
الدوســري؛ وذلــك بمناســبة االحتفــال بالشــهر العالمــي للتوعية بالســرطان 

الذي يقام في أكتوبر من كل عام.

خـــال  المحافـــظ  ســـمو  وأكـــد 
التدشـــين، أن المحافظـــة الجنوبية 
تحرص على إقامة هذه الحملة في 
إطـــار حرصهـــا على تنظيـــم ورعاية 
والمجتمعيـــة  الصحيـــة  األنشـــطة 
العالميـــة؛  المناســـبات  مـــع  تزامنـــا 
ترســـيخا لمبدأ الشـــراكة المجتمعية 
ودعـــم  الصحـــي،  الوعـــي  وتعزيـــز 
مكافحـــة  فـــي  المبذولـــة  الجهـــود 

السرطان.
وتفضـــل ســـمو المحافـــظ بإطـــاق 

الشـــعار إيذانـــًا ببـــدء الحملـــة، التي 
البرامـــج  مـــن  العديـــد  ستشـــمل 
فعاليـــة  تنظيـــم  منهـــا  والمبـــادرات 
بمكافحـــة  خاصـــة  افتراضيـــة 
السرطان خال شهر أكتوبر، إضافة 
إلى توفير الشارة الخاصة بمكافحة 
التضامـــن  عـــن  للتعبيـــر  الســـرطان 
والمشـــاركة، بالتعـــاون مـــع جمعيـــة 

البحرين لمكافحة السرطان.
الجنوبيـــة،  المحافظـــة  أن  يذكـــر 
وبدعم وتوجيه من ســـمو المحافظ 

قامت بتنظيم العديد من المبادرات 
لمكافحـــة الســـرطان، ومنهـــا تنظيم 
فعاليـــة “براحـــة الخيـــر” التي ذهب 
ريعهـــا لجمعيـــة البحريـــن لمكافحة 
تـــم تســـليم جهـــاز  الســـرطان، كمـــا 
سلســـلة  وإقامـــة  للفحـــص،  خـــاص 
مـــن المعارض والفعاليات التثقيفية 
والصحية التي ُأقيمت بالتعاون مع 
العديـــد مـــن المؤسســـات التعليمية 
بالمحافظـــة  الكائنـــة  واألهليـــة 

الجنوبية.
الحملـــة  تنظيـــم  أن  إلـــى  يشـــار 
“نتضامـــن معاكم” لهذا العام ســـوف 

يكون افتراضيا من خال المبادرات 
المنظمة عبر تقنية االتصال المرئي؛ 

نظرا لجائحة كورونا “كوفيد 19”.

المنامة - وزارة الداخلية

ترسيخ مبدأ 
الشراكة 

المجتمعية وتعزيز 
الوعي الصحي

فؤاد حسينعبداللطيف الزياني

سمو رئيس الوزراء: تبني برامج دعم اقتصادية 
يعين الدول لبلوغ أهداف التنمية المستدامة

دعـــا رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، المجتمـــع الدولي إلى 
تبني برامج دعم وتحفيز اقتصادي ميسرة؛ لمساندة 
جهـــود الدول في بلـــوغ أهداف التنمية المســـتدامة، 
التي تأثرت بشـــدة جراء التحديـــات الراهنة الناتجة 

عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وشـــدد ســـموه علـــى أن الواقـــع الجديد الذي يعيشـــه 
العالـــم فـــي ظـــل هـــذه الجائحـــة، يجـــب أن يكـــون 
حافـــزا نحو إعـــادة ترتيب أولويـــات التعاون الدولي، 
والتركيز بشكل أكبر على مجاالت التنمية التي يمكن 
أن تســـرع مـــن تعافي االقتصـــادات وتحقـــق المنافع 
المشـــتركة للشـــعوب وتكفـــل لهـــا الطمأنينـــة واألمـــن 

بمفهومه الشامل.
ورأى ســـموه أن جائحـــة كورونـــا أثبتـــت أن البنيـــة 
التنمويـــة القويـــة فـــي جميـــع المجـــاالت اإلســـكانية 
والصحيـــة والتعليمية، هي حجر األســـاس في تعزيز 

قدرة الدول على مواجهة مختلف التحديات.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن الحصول على الســـكن المائم 
يشـــكل أحد الركائز األساسية لتحقيق أمن واستقرار 
المجتمعات، األمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز 

مقومات سام البشرية وتطورها.
وأكد ســـموه أن مملكـــة البحرين بقيـــادة عاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
بفضـــل  الراهنـــة  التحديـــات  تواجـــه  أن  اســـتطاعت 
صابـــة البنيـــة التحتيـــة التـــي أنجزتهـــا المملكة على 
مدى ســـنوات فـــي مختلف المجـــاالت، والتي مازالت 
تتواصل في ظل توجيهات جالته بوتيرة متسارعة 
الحضريـــة  و  والتنميـــة  اإلســـكان  مشـــروعات  فـــي 

والرعاية الصحية وغيرها.
وأضاف ســـموه في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة 
يـــوم الموئـــل العالمي الـــذي يصادف يوم غـــد االثنين 
ويقـــام هـــذا العـــام تحـــت شـــعار “اإلســـكان للجميـــع: 
مســـتقبل حضري أفضل”، أن الوفاء بأهداف التنمية 
المستدامة 2030 وفي مقدمتها الهدف الحادي عشر 
“إقامة مـــدن ومجتمعات محلية مســـتدامة”، يحتاج 
إلـــى أن يكون المجتمع الدولي أكثر قدرة على تقييم 
المخاطـــر الناجمـــة عـــن اســـتمرار الوضـــع الحالي، إذ 
يعيـــش أكثـــر مـــن نصف ســـكان العالـــم فـــي المناطق 

الحضرية، وهو الرقم المتوقع أن يرتفع بحلول العام 
2050 إلـــى 6.5 مليـــار فرد، أي ما يمثـــل حوالي ثلثي 
أعداد البشرية وفقا لتقديرات برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي.
العالمـــي  الموئـــل  بيـــوم  وأكـــد ســـموه أن االحتفـــال 
مناسبة لتأكيد أهمية تضافر مختلف الجهود لدراسة 
تأثيـــرات هـــذا الوبـــاء، الســـيما على قطاع االســـكان، 
وقـــال ســـموه “إن تنفيذ أهـــداف التنمية المســـتدامة 
أضحـــى أولوية وأكثر أهميـــة من أي وقت مضى في 

ظل انتشار جائحة كورونا”.
ودعا سموه المجتمع الدولي إلى مساعدة المجتمعات 
والشعوب التي تعاني من تراجع في مستوى ونوعية 
الخدمـــات اإلســـكانية من خـــال عمل منظـــم وفعال 
يرتقي بآليات التنمية المســـتدامة فيها بالتوســـع في 
المشـــروعات اإلســـكانية ورفدهـــا بأحـــدث الخدمات 

الصحية والتعليمية والبنية التحتية المتطورة.
وقـــال ســـموه “إننـــا نفتخر فـــي مملكة البحريـــن بأننا 
وضعنا منذ عقود برامج عمرانية وإسكانية، ونجحنا 
فـــي التعامل مع الملف اإلســـكاني وفق رؤية شـــاملة 

تضمنت قراءة الواقع واستشراف المستقبل؛ انطاقا 
مـــن إدراكنا ألهمية قطاع اإلســـكان كأحد المرتكزات 
التـــي تضمـــن للتنمية اســـتدامتها وتوفـــر للمواطنين 

مقومات الراحة والعيش الكريم”.
وأشـــار صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن 
مملكـــة البحريـــن تشـــهد نهضـــة عمرانية واســـعة في 
مختلـــف المناطـــق، إذ تـــم توفيـــر وبنـــاء العديـــد من 
المدن اإلســـكانية الجديدة، التي صممت وفق أحدث 
الطـــرز اإلنشـــائية والمعماريـــة وتـــم رفدهـــا بالبنيـــة 
التحتية والمرافـــق والخدمات العصرية التي تواكب 

المستقبل.
وأكـــد ســـموه أن الحكومة حرصت فـــي جميع برامج 
عملهـــا علـــى إيـــاء القطـــاع اإلســـكاني أولويـــة عبـــر 
تخصيـــص الميزانيـــات التـــي تضمن اســـتمرار وتيرة 
العمل في إنشـــاء المشروعات اإلســـكانية مهما كانت 

التحديات.
وأشـــاد ســـموه بالـــدور المهـــم الـــذي يقوم بـــه القطاع 
الخـــاص فـــي مســـاندة جهـــود الحكومـــة مـــن خـــال 
نفذهـــا  التـــي  اإلســـكانية  المشـــروعات  مـــن  سلســـلة 
بالتعـــاون مـــع وزارة اإلســـكان ضمن برنامج “الســـكن 
االجتماعـــي” والتـــي كان لهـــا إســـهامها الواضـــح فـــي 

استيعاب جزء كبير من الطلبات االسكانية.
تقـــوم  التـــي  للجهـــود  وأعـــرب ســـموه عـــن تقديـــره 
بهـــا وزارة اإلســـكان وجميـــع منتســـبيها فـــي تنفيـــذ 
المشـــروعات اإلســـكانية فـــي مختلـــف مـــدن وقـــرى 
البحريـــن، وفـــق رؤى تقوم علـــى مفهوم االســـتدامة 

وبما يراعي تلبية احتياجات المجتمع البحريني.
وأشاد سموه بمبادرات وجهود برنامج األمم المتحدة 
للمستوطنات البشـــرية “الموئل” ومســـاعيه الحميدة 
لتعزيـــز مســـيرة العمـــل الجماعـــي الدولي فـــي مجال 
التنميـــة المســـتدامة وتحســـين األوضـــاع المعيشـــية 
االقتصاديـــة  المســـتويات  جميـــع  علـــى  للشـــعوب 

واالجتماعية والبيئية.
وأكـــد صاحب الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء اهتمام 
مملكـــة البحريـــن بتوســـيع نطاق التعاون مـــع برنامج 
“الموئل” واالســـتفادة مما لديه مـــن خبرات بما يدعم 
جهـــود النهضـــة العمرانيـــة واإلســـكانية فـــي المملكة 

واستدامتها.

المنامة - بنا
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بين األميرين

قبــل أيام تلقت المنطقة بأســرها صفعــة قدرية من العيار الثقيل، فأمير 
اإلنســانية أمير دولة الكويت الشــقيقة الشــيخ صباح األحمد الجابر قد 
وافتــه المنيــة، وســموه لمن لم يقترب منه للحــدود التي وفقني هللا عز 
وجــل أن أقتــرب مــن خالهــا إليه، انــه كان مخلصا لقضايا أمتــه، مؤمًنا 
بشــعبه، مقاتــًا مــن طــراز فريــد حتــى يســود العــدل واالزدهــار أرجــاء 

المعمورة كافة.
لقــد كان األميــر الراحــل محبــا للبحريــن وأهلهــا، وكانــت تربطــه عاقــة 
شــخصية ومبدايــة وطيــدة مــع أميــر القلــوب، أميرنــا المحبــوب رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان حفظــه هللا 
ورعاه، فكان سموه شفاه هللا وعافاه يقوم بزيارة سنوية لدولة الكويت 
الشــقيقة مع مطلع كل شــهر رمضان ليلتقي باألحبة قادة وأهل الكويت 
األكرمين، وأحمد هللا وأشــكر فضله أنني كنت في معية الرئيس ضمن 
أحد الوفود التي ســافرت من أجل زيارة أهلنا في الكويت الشــقيقة مع 
مطلــع الشــهر الكريــم قبل نحو ســنتين، هكــذا أتذكر من بين مــا أتذكره 
بعدمــا شــرفني أمير القلوب بصحبته في رحلتــه وأخصني في تقديمه 
لــي إلــى أميــر اإلنســانية بقولــه “يفخــر ابننــا دائمــا بأنــه خريــج جامعــة 
الكويــت ونحــن فخــورن بــه لمــا يقدمــه لنــا ولوطنــه فهــو مؤســس أول 
جامعــة أهليــة فــي البحريــن، إذ دارت بيننا ومعي أنا شــخصًيا أحاديث 
حميميــة تعبــر عــن مــدي ارتبــاط األميــر الراحل بقيــادة وشــعب مملكة 
البحريــن، وكيــف أن ســموه رحمــة هللا عليه كان يحمــل لنا في قلبه كل 

محبة وإعزاز وتقدير. 
وأذكــر مــن بيــن مــا أذكــر أننــي فــي أحــد االجتماعــات مــع ســمو أميــر 
اإلنسانية وبعد أن قدمني أمير القلوب، سيدي األب الرئيس خليفة بن 
ســلمان أن األميــر الراحل تحدث معي عــن التعليم الجامعي في مملكة 
البحريــن، بــل وعــن الجامعــة األهليــة بوصفهــا أول جامعــة خاصــة في 
الباد، بل من أوائل الجامعات الخاصة في المنطقة الخليجية بأسرها، 
ولعلني أذكر كذلك كيف أن ســموه )رحمه هللا( كان فخورا بأبناء شــعبه 
عندمــا تحدثــت عن العديد مــن الطلبة الكويتيين الذيــن تلقوا تعليمهم 
األكاديمــي فــي الجامعــة األهلية بالبحرين، وتخرجــوا منها بتفوق، وها 
هــم اليــوم يشــغلون مناصب مرموقة في دولة الكويت الشــقيقة وعلى 
رأســها فــي الديــوان األميــري “ديــوان ســموكم العامــر بــإذن هللا”. إننــا 
لمحزونــون لفراقــك أيهــا الراحل العظيــم، ومكبلون بالدمــوع والحنين، 
بــآالم الفــراق، وعشــقنا الدفيــن، فالوطــن الــذي الــذي يفقــد هامــة مــن 
هاماتــه، وقامــة من قاماته، ومعــول نهضة وتقدم ونماء ســيظل حزينا 
مكلوما على فقده الكبير مهما كان إيماننا بالله كبيرا، ومهما كان صبرنا 

على مصابنا لعظيم، وإنا لله وانا اليه راجعون.

بقلم:  د. عبداهلل الحواج

سمو رئيس الوزراء

البحرين تشهد نهضة 
عمرانية تتمثل في بناء 

العديد من المدن

نفتخر بوضعنا برامج 
عمرانية ونجحنا في تعاملنا 

مع الملف اإلسكاني

الجائحة أثبتت أن البنية 
التنموية القوية حجر 

أساس لمواجهة التحديات

اهتمام بحريني بتوسيع 
التعاون مع “الموئل” 

واالستفادة من خبراته

المنامة - بنا

عقـــد وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء 
وائل المبارك والرئيس التنفيذي لهيئة 
بـــن  نـــواف  الشـــيخ  والمـــاء  الكهربـــاء 
إبراهيم آل خليفة  اجتماًعا مع أعضاء 
بعثـــة صنـــدوق النقـــد الدولي برئاســـة 
نائب رئيس قسم الدراسات اإلقليمية 
وآســـيا  األوســـط  الشـــرق  إدارة  فـــي 
الوسطى علي العيد، بمشاركة عدد من 
المســـؤولين في الصنـــدوق، عبر تقنية 
االتصال المرئي. وأشـــار الوزير إلى أن 
البحريـــن وبناء علـــى توجيهات قيادة 
جالـــة الملـــك تمضـــي قدمـــا وبثبـــات 
فـــي تنفيـــذ مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة 
لعمليـــة دعـــم  التـــي تشـــكل األســـاس 
عجلة التنمية االقتصادية وما تشـــهده 

المملكة من نمو عمراني واقتصادي.

وزير “الكهرباء” 
يجتمع بممثلي 

صندوق النقد  المنامة - وزارة الخارجية

جـــرى اتصال هاتفي مســـاء أمس بيـــن وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي ووزيـــر خارجيـــة جمهوريـــة العراق الشـــقيقة فؤاد حســـين.
وتـــم بحث عاقات األخوة والتعاون القائمة بين البلدين والشـــعبين 
الشـــقيقين، وســـبل  تطويرهـــا وتعزيزها فـــي مختلف المجـــاالت بما 
يخـــدم المصالح المشـــتركة، إضافة إلى مواصلة التنســـيق المشـــترك 
تجاه المسائل ذات االهتمام المشترك، وتطورات األوضاع السياسية 

واألمنية في المنطقة وانعكاساتها على األمن والسلم اإلقليمي.

وزير الخارجية يبحث التطورات مع نظيره العراقي

المنامة - وزارة الخارجية

رحبـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحريـــن 
بالتوقيـــع على اتفاق الســـام، الذي جرى 
أمس في مدينـــة جوبا بجمهورية جنوب 
السودان، بين حكومة جمهورية السودان 
وعـــدد مـــن الحركات المســـلحة، مشـــيدة 
بهـــذه الخطوة المهمة التي من شـــأنها أن 

تســـهم في طي صفحة الصراع العسكري 
واالســـتقرار  األمـــن  وتحقيـــق  المريـــر 
فـــي الســـودان الشـــقيق. وأعربـــت وزارة 
الخارجيـــة عـــن تقديرها لـــدور جمهورية 
جنـــوب الســـودان والجهـــود التـــي قامت 
بهـــا من أجل التوصل إلى هذا االتفاق، ما 
ســـوف يمكن الشـــعب الســـوداني الشقيق 

من تحقيق تطلعاته للســـام واالســـتقرار 
واالزدهار، مجددة موقف مملكة البحرين 
الداعم لجمهورية الســـودان الشقيقة في 
جهودها لتحقيق األمن والسلم في جميع 
األراضي السودانية ودفع مسيرة التنمية 
الشـــاملة لمـــا فيـــه الخير والنماء للشـــعب 

السوداني الشقيق.

البحرين ترحب باتفاق السالم في السودان



السالم والتعاون بثقة وعزيمة وبال خوف أو وجل
Û  ضميــر فــي  مســتقرة  ســتبقى  الفلســطينية  القضيــة 

العربيــة،  الخليــج  دول  وقــادة  شــعوب  ووجــدان 
المنكــوب  الفلســطيني  الشــعب  مصيــر  وســيظل 
ــا جاثًمــا على صدورهم إلى أن يســتعيد  ومعاناتــه َهمًّ
حقوقه المسلوبة بموجب القرارات والقوانين الدولية 
وضمــن حل الدولتين وعلى أســاس المبادرة العربية، 
هــذه قناعــات ومســلمات راســخة ال تقبــل وال تخضع 

للمتاجرة وال للمساومات والمزايدات.
Û  من هذا المنطلق، وتحقيقا لمصالحنا الوطنية، ودعما

لقضيــة أشــقائنا الفلســطينيين يجب علينــا أن نقتحم 
مياديــن الســام والتعــاون وأن نكثــف الضغــوط على 
إســرائيل بــكل قــوة وجــرأة وشــجاعة وثقــة، وبــدون 
بالتهويــل  البعــض  لــه  يــروج  ممــا  خــوف  أو  وجــل 
والتضخيــم مــن نوايــا إســرائيل العدوانيــة وأطماعها 
التوســعية فــي منطقتنا الخليجيــة، وخططها الرامية 

إلى الهيمنة الكاملة على وطننا العربي برمته.
Û  إن الصهاينة أو اإلسرائيليين أو اليهود عموًما ال يمكن

لهــم، وليــس فــي مقدورهــم أو طاقتهــم أن يشــكلوا 
ذلــك الخطــر الداهــم الــذي يســتطيع أن يهــدد هويتنا 
وتراثنــا  وحضارتنــا  وتاريخنــا  وثقافتنــا  وعقيدتنــا 
أراضينــا  وســامة  واســتقالنا  وثرواتنــا  واقتصادنــا 
وســيادة أوطاننــا، كما يزعم ويحــاول أن يحذرنا منه 

البعض.
Û  9 يتجــاوز  ال  إســرائيل  لســكان  اإلجمالــي  العــدد  إن 

ماييــن، منهــم 7 ماييــن فقط يهــود، ومليونان عرب 
مســلمون وقليــل مــن المســيحيين، وإن العــدد الكلــي 
لليهــود الذيــن يعيشــون فــوق ســطح الكــرة األرضيــة 
بالــكاد يصــل إلى 13 مليــون، وإذا افترضنا جداًل أنهم 
جميًعــا صهيونيون، فكيــف يمكن لهؤالء الصهاينة أن 
يتحكمــوا ويهــددوا مصيــر وتاريخ واقتصــاد وثقافة 
وعقيــدة 1,7 مليــار مســلم مــن بينهــم أكثــر مــن 400 

مليون عربي.
Û  وال يجــب أن ترعبنــا أو تخيفنا وال أن نصدق أو حتى

نســتمع لمــن يــردد الخرافــة المتداولــة أو األســطورة 
التوراتيــة مــن أن حــدود إســرائيل تمتــد مــن الفــرات 
إلــى النيــل، اليهود أنفســهم ال يصدقونهــا وال يؤمنون 

بهــا، وإن صدقها بعضهم، فــإن جميعهم يدركون عدم 
وال  يســتطيعون  ال  واليهــود  تحقيقهــا،  اســتطاعتهم 
يفكرون في إعادة أمجادهم في اليمن، وال االستياء 
على الســعودية ضمن خطتهــم المزعومة بالعودة إلى 
نجــران أو الرجــوع إلــى المدينــة المنــورة الســتعادة 
حصــون وأحيــاء ومــزارع أجدادهــم مــن قبائــل بنــي 
قينقــاع وبنــي النضيــر وبنــي قريظــة اليهوديــة الذين 

أبعدوا منها عند بزوغ فجر اإلسام.
Û  وليــس صحيحــا ما قيل مــن أن أطماع اإلســرائيليين

تمتــد إلــى ســلطنة عمــان اســتناًدا إلــى وجــود مدينــة 
اسمها “عبري” في محافظة الظاهرة العمانية.

Û  ،وللداللــة والتوضيــح لنتوقف عند التجربــة المصرية
فلليهــود فــي مصــر جذور ضاربــة في أعمــاق التاريخ 
منــذ عصــر الفراعنــة، حيــث ولــد فيهــا نبيهــم ونبينــا 
موســى )عليــه الســام( كمــا جــاء فــي القــرآن الكريم، 
فيــه  نشــأت  الــذي  الوطــن األول  هــي  فكانــت مصــر 
الديانــة اليهوديــة، وأصبــح وجودهم فيهــا هو األقدم 
فــي العالــم. وفي العصر الحديث بلغ عــدد اليهود في 
مصــر قبــل قيام ثــورة يوليــو 1952 أكثر مــن 75 ألفا، 
وكانــت من أكبر الطوائــف اليهودية في العالم العربي 
مختلــف  فــي  ومشــاركة  وانفتاحــا  نفــوذا  وأكثرهــا 
أي  شــكلوا  فهــل  المصــري،  المجتمــع  فــي  المجــاالت 
خطــر أو تهديــد أو أضــروا بالهويــة الوطنيــة والتراث 
المصــري أو الثقافــة العربيــة أو العقيــدة أو االقتصــاد 
فــي مصــر؟ أم إن عكس ذلك كان هو الصحيح؟ وبعد 
الثــورة رحلوا أو تم ترحيلهم جميًعا خال 4 ســنوات 
بكل ســهولة ويســر ودون أن يبدوا منهم أي معارضة 
أو مقاومــة، واليــوم لــم يبق منهم ســوى 6 أفراد. وقد 
مضــى أكثــر من 42 عاما منــذ أن وقعت مصر اتفاقية 
السام مع إسرائيل؛ ولم نَر أو نسمع طيلة هذه الفترة 
أن إســرائيل قــد اعتــدت علــى مصــر، أو احتلت شــبرا 

من أراضيها، أو حاولت بسط نفوذها عليها.
Û  ،إن الذيــن يروجــون ويــرددون مثــل هــذه األقاويــل

بغــض النظــر عــن نواياهــم وأهدافهــم، إنمــا يعطــون 
اإلســرائيليين واليهود حجما أكبر من حجمهم، ووزًنا 
أثقل من وزنهم الحقيقي، ويســتصغرون شــأن أمتهم 

تبريــر  ويحاولــون  عزائمهــا،  تثبيــط  علــى  ويعملــون 
إخفاقاتهم وفشلهم وهزائمهم.

Û  إننــا جميًعــا نــدرك، مــن غيــر أدنــى شــك بأن إســرائيل
أصبحــت دولــة قويــة جــًدا، وقــد حققــت الكثيــر مــن 
اإلنجازات الخارقة والباهرة، لكنها تبقى دولة صغيرة 
ال تســتطيع أن تنجــز أًيــا من تلك األهــداف واألطماع 
التــي يروج لها البعض إلخافتنا وترويعنا، فهي تفتقر 
إلــى الكثيــر من مقومات الدولــة العظمى القادرة على 
تحقيــق التوســع المزعــوم. وفــي نســخة العــام 2019 
من الدراسات السنوية التي تجريها جامعة بنسلفانيا 
بالواليــات المتحــدة األميركية عن أقوى 80 دولة في 
العالــم وفًقــا لفحــص معطيــات السياســة واالقتصــاد 
والدفــاع والسياســة الخارجيــة، وبعد اســتطاع آراء 
مناطــق   4 مــن  المتخصصيــن  مــن  ألــف شــخص   20
مختلفــة حــول العالــم، جــاءت إســرائيل فــي المرتبــة 
الثامنــة، تلتهــا مباشــرة المملكــة العربيــة الســعودية، 
وجــاءت دولة اإلمارات العربيــة المتحدة في المرتبة 
11؛ أي أن دولتيــن خليجيتيــن مجتمعتيــن تصبحــان 

أقوى من إسرائيل.
Û  وتاريخًيا، علينا أال ننســى بأن بني إسرائيل أو اليهود

لــم ُيعرفــوا ببســالتهم أو شــجاعتهم الخارقــة، أو أنهم 
كانــوا محاربيــن أقويــاء أشــداء، أو غــزاة فاتحيــن إال 
في فترات قصيرة جًدا في التاريخ، بل على العكس، 
فقــد عاشــوا ضعفــاء خانعيــن مضطهدين فــي معظم 
مراحــل تاريخهــم الطويــل، فحســب الســرد القرآنــي 
والتوراتــي كان اليهــود عبيــًدا فــي مصــر الفرعونيــة 
ألكثر من 400 عام إلى أن أخرجهم النبي موسى منها. 
وفي طريقهم إلى األرض المقدسة تاهوا 40 سنة في 
صحراء سيناء، وعندما وصلوا فلسطين وأقاموا بعد 
ذلك فيها ممالكهم تعرضوا للغزو والهجمات والتنكيل 
علــى يــد الغــزاة مــن قدمــاء المصرييــن واآلشــوريين 
بهــم  حلــت  ثــم  مدنهــم.  ودمــروا  شــردوهم  الذيــن 
المصيبــة الكبــرى عندما غزاهم الملــك البابلي “نبوخذ 
نصر” أكثر من مرة، فنهب مدنهم وقتل اآلالف منهم، 
ودمــر هيكلهــم، ونفاهــم إلى بابل فيما ســمي تاريخًيا 
بـــ “الســبي البابلــي”. وتصف التوراة ما الــذي فعل بهم 

نبوخــذ نصــر فــي إحــدى تلــك الوقائــع: “وأخــرج مــن 
هنــاك جميــع خزائــن بيت الــرب، وخزائن بيــت الَملك، 
التــي عملهــا ســليمان ملــك  الذهــب  آنيــة  ــر كل  وكسَّ
إســرائيل في هيكل الرب، كما تكلم الرب، وســبى كل 
أورشــليم وكل الرؤســاء وجميع جبابرة البأس عشرة 
آالف مسبي... لم يبق أحد إال مساكين شعب األرض. 
وســبى يهوياكيــن إلى بابــل. وُأم الملك ونســاء الملك 
وخصيانه وأقوياء األرض، ســباهم من أورشــليم إلى 
بابــل”. ويقــدر العــدد الكلي مــن اليهود المســبيين إلى 
بابــل بيــن 62000 و70000 شــخص، وقــد ظلــوا فــي 

األسر ألكثر من 70 عاما.
Û  وعندما تغلب الفرس على البابليين في عام 538 قبل

المياد، أمر الملك الفارســي قورش بإطاق ســراحهم 
وعودتهم إلى فلسطين. 

Û  وبعد أن عادوا واستقروا في فلسطين، نشب الصراع
والخــاف فيمــا بينهم، وتقاتلوا، ثم غزاهم اإلســكندر 
األكبــر، وهزمهــم، ووقعوا تحت نيــر الحكم الروماني، 
عاصمتهــم،  ودمــرت  أخــرى،  مــرة  هيكلهــم  وُحــرق 
بــدأ  للقمــع واالضطهــاد والمجــازر، بعدهــا  وتعرضــوا 
الجديــد،  المســيحي  الديــن  وبيــن  بينهــم  الصــدام 
وصارت فلســطين جزءا من األمبراطورية البيزنطية 
وتم طردهم بشكل نهائي منها، وبدأوا مرحلة النزوح 

والتشرد والشتات في مختلف أصقاع األرض. 
Û  اليهــود كان  الوســطى  العصــور  ومنــذ  أوروبــا،  فــي 

واالضطهــاد  للعنــف  واســع  نطــاق  علــى  يتعرضــون 
المســيحيين  العتقــاد  والقتــل  والطــرد  والتهميــش 

بمسؤولية اليهود عن قتل السيد المسيح.
Û  شــهدتها التــي  االقتصاديــة  األزمــات  وقــد ضاعفــت 

أوروبــا بعــد ذلــك مــن أحاســيس البغضــاء والكراهية 
ضدهم ما أدى إلى ازدياد الرغبة في التنكيل والفتك 
بهــم، وقد بلغ هــذا االضطهاد ذروته بقتل ما يقارب 6 
ماييــن يهودي في أفران ومعســكرات اإلبادة النازية 
أثناء )الهولوكوست( في الفترة من 1941 إلى 1945.

Û  هــؤالء هــم اليهــود الــذي يحــاول البعــض أن يخيفنــا
ويرعبنــا منهــم، ونســأل هللا أن يوفــق أمتنــا لمــا فيــه 

الخير والصاح.
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عبدالنبي الشعلة

قلق بحريني من تخطي إيران حدود “اليورانيوم المخصب”
ــار الـــشـــامـــل ــ ــدمـ ــ ــة الـ ــحـ ــلـ ــود نـــــزع أسـ ــ ــه ــ ــم ج ــ ــدع ــ ــة ل ــتـ ــابـ الــــزيــــانــــي: ســيــاســتــنــا ثـ

شارك وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
فـــي االجتمـــاع رفيـــع المســـتوى للجمعية 
العامـــة لألمم المتحـــدة لاحتفـــال باليوم 

الدولي لإلزالة الكاملة لألسلحة النووية.
 ألقى وزير الخارجية كلمة أعرب فيها عن 
تقدير مملكـــة البحرين للجهـــود المخلصة 
التـــي تبذلهـــا األمـــم المتحـــدة في ســـبيل 
الحفاظ على االســـتقرار في العالم، وعلى 
األمن والسلم الدوليين، مشيدا في الوقت 
ذاتـــه بالـــدور البناء الذي تقـــوم به وكاالت 
األمـــم المتحـــدة وهيئاتهـــا فـــي مختلـــف 
المجـــاالت والميادين، وما تقدمه من دعم 
ومســـاندة لـــدول العالـــم؛ مـــن أجـــل تنفيذ 

خططها وبرامجها.
وأكـــد الزياني أن مملكـــة البحرين ماضية 
في سياستها الثابتة لدعم الجهود الرامية 

الشـــامل ووســـائل  الدمـــار  أســـلحة  لنـــزع 
إيصالهـــا، وتعزيـــز التعـــاون مـــع المجتمـــع 
الدولـــي ومع الجهـــات المختصة للحد من 
انتشار تلك األسلحة، وأن مملكة البحرين 
تؤمـــن بالـــدور اإلســـتراتيجي المهـــم الذي 
تلعبه األمم المتحدة ووكالتها المتخصصة 
في إطار الجهود الرامية لدعم ومســـاعدة 
الـــدول األعضـــاء؛ لاســـتفادة المثلـــى من 
فـــي  النوويـــة  للطاقـــة  المتقدمـــة  العلـــوم 
تلـــك  الســـيما  الســـلمية،  االســـتخدامات 
المتعلقـــة بالجوانـــب الصحيـــة والتعليمية 
والبيئيـــة، وتوفير الطاقـــة النظيفة، والتي 
تشـــكل جزًءا أساســـًيا من أجندة وأهداف 
جانـــب  إلـــى   ،2030 المســـتدامة  التنميـــة 

توفير التدريب الفني وبناء القدرات.
وأشـــار وزيـــر الخارجيـــة إلـــى أن مملكـــة 

البحريـــن مـــن الـــدول التـــي انضمـــت إلـــى 
معاهـــدة عـــدم انتشـــار األســـلحة النووية 
واالتفاقيـــة الدوليـــة لقمع أعمـــال اإلرهاب 
كمـــا  النـــووي.  األمـــان  واتفاقيـــة  النـــووي 
صدقت علـــى االتفاق مع الوكالـــة الدولية 
للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار 
معاهـــدة عـــدم انتشـــار األســـلحة النووية 
والبروتوكـــول المرفـــق بـــه، وعملـــت على 
المســـتوى  علـــى  االتفاقـــات  تلـــك  تنفيـــذ 
الوطنـــي، وفي هـــذا اإلطار، تدعـــو مملكة 
البحريـــن المجتمع الدولـــي لتقديم الدعم 
فـــي ســـبيل تحقيـــق أهـــداف االتفاقـــات، 
والتقـــدم نحـــو عالـــم خـــال مـــن األســـلحة 
النوويـــة. وجـــدد الزيانـــي تأكيـــد مملكـــة 
البحريـــن علـــى دعمهـــا لحـــق الـــدول غيـــر 
القابل للتصرف في االنتفاع من المجاالت 

الطاقـــة  لتطبيقـــات  الســـلمية  المتعـــددة 
النووية، بموجـــب القانون الدولي، وضمن 
إطار معاهدة عدم االنتشـــار النووي، التي 
ُتعـــد األســـاس القانونـــي لنظـــام ضمانـــات 

أهميـــة  علـــى  مشـــدًدا  الدوليـــة،  الوكالـــة 
تحقيـــق مزيـــد من االســـتفادة فـــي تبادل 
المعـــارف والتقنيات النوويـــة بين البلدان 
ســـواء،  حـــد  علـــى  والناميـــة  الصناعيـــة 

وأهميـــة أن تخضـــع المنشـــآت والبرامـــج 
النووية كافـــة للضمانات الشـــاملة للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، بما ال يعرض السلم 

واألمن الدوليين للخطر.
وأشـــار إلـــى أن مملكـــة البحريـــن ُتشـــاطر 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة النوويـــة قلقهـــا 
اإلســـامية  الجمهوريـــة  تجـــاوز  بســـبب 
اليورانيـــوم  مخـــزون  حـــدود  اإليرانيـــة 
المخصب المســـموح لها بامتاكه بموجب 
االتفاق النووي الموقع بين مجموعة 5+1 
2015، مؤكـــًدا أن مملكـــة  العـــام  وإيـــران 
البحريـــن قد دعت إيران إلـــى التعاون مع 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذرية بشـــفافية 
تامـــة وإخضاع كافة منشـــآتها وأنشـــطتها 
النووية لرقابة الوكالة، والوفاء بالتزاماتها 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المنامة - وزارة الخارجية
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الحمر: توفير مزيد من الوحدات السكنية بمدينة سلمان
أن  الحمـــر  باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  قـــال 
الوحـــدات الســـكنية التـــي وفرتها مدينة 
ســـلمان حتى اآلن قد ساهمت في تلبية 
الطلبات اإلسكانية ألكثر من 3500 أسرة 
بحرينية. وقال الوزير على هامش ذكرى 
تفضـــل ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة بوضـــع حجر األســـاس 
للمدينة والذي يصادف الثالث من شـــهر 
أكتوبـــر إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا 
بمشاريع مدن البحرين الجديدة عموما، 

ومدينة سلمان خصوصا.
وأوضـــح الوزيـــر أن الحكومـــة برئاســـة 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة،  األميـــر خليفـــة 
حريصـــة على رفع المســـتوى المعيشـــي 

للمواطنيـــن مـــن خـــال توفيـــر الســـكن 
المائـــم والمتســـم بالجـــودة مـــن حيـــث 
تصاميـــم ومكونات الوحدات الســـكنية، 
إلى جانـــب االهتمام بالمحيـــط الخدمي 
األمـــر  الوحـــدات، وهـــو  لتلـــك  والبيئـــي 
الذي تم تضمينه في المخططات العامة 
والتفصيليـــة للمدينـــة، وتـــم تطبيقه في 
بالفعـــل  تشـــييدها  تـــم  التـــي  المراحـــل 
فـــي مدينـــة ســـلمان، كمـــا أن ذلـــك يأتي 
تنفيـــذا لالتزامـــات الواردة فـــي برنامج 

الحكومة.
وقـــال الوزير إن  صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء يحرص 
باســـتمرار علـــى متابعـــة ســـير العمل في 
مشاريع مدينة سلمان، ويوجه دائما إلى 
أهميـــة توفير الخدمات والمرافق العامة 

عنـــد إنشـــاء المـــدن اإلســـكانية الجديدة 
كأولوية عند التنفيذ، وكذلك تهيئة كافة 
أعمال البنى التحتية لتكون ذات معايير 
مميـــزة تواكب الطمـــوح بما يعكس رؤى 
وتطلعات صاحب الجالة الملك؛ باعتبار 
أن المواطـــن هـــو هـــدف عمليـــة التنمية 
وغايتهـــا، وأنه األســـاس والمحـــور الذي 

توجه إليه كافة المشاريع والخدمات.
ونوه الوزير إلى أن مرحلة ما بعد تسكين 
المراحـــل  فـــي  أســـرة   3500 مـــن  أكثـــر 

األولى لمدينة سلمان وتمتعهم بالمرافق 
والخدمات التي تم توفيرها يؤكد نجاح 
رؤيـــة القيادة والحكومـــة في التخطيط 

لتلـــك النوعيـــة مـــن المـــدن، مســـتعرضا 
الخدمـــات التـــي توفرهـــا مدينة ســـلمان 
مـــن مســـارات خاصـــة للمشـــي وأخـــرى 

للدراجـــات الهوائيـــة، فضـــا عـــن توفيـــر 
الســـواحل العامـــة والواجهـــات البحرية، 
قبـــل  مـــن  الفتـــا  إقبـــاال  تشـــهد  والتـــي 
المواطنيـــن القاطنيـــن بالمدينـــة والزوار 
استحســـانهم  جانـــب  إلـــى  والمقيميـــن، 
شـــبكات الطرق التي تـــم تصميمها وفق 

أحدث المواصفات الدولية.
وقـــال الحمـــر إن الـــوزارة مســـتمرة فـــي 
التخطيط والتنفيذ للمراحل المستقبلية 
توفيـــر  أجـــل  مـــن  ســـلمان  فـــي مدينـــة 
المزيـــد مـــن الوحـــدات الســـكنية، مؤكدا 
أنهـــا اتخـــذت خطوات اســـتباقية تتمثل 
في مـــد المناطـــق المخصصة للمشـــاريع 
المستقبلية بخدمات البنية التحتية، بما 
يســـهم في اختصار دورة تنفيذ مشاريع 
الوحدات المخططة بتلك المناطق، ومن 

ثم سرعة تخصيصها للمواطنين.

المنامة - وزارة اإلسكان
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خطوات استباقية 
لتسريع بناء 
المشروعات 
المستقبلية
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توجيهات 
جاللة الملك 
مرآة العمل 

النيابي... 
والمواطن 

محور التنمية

دعم مستمر 
من سمو رئيس 

الوزراء وسمو 
ولي العهد

رحب بصدر  المواطنين  مــن  والــمــســؤول  البناء  النقد  مــع  نتعاطى   :”^“ لـــ  زينل 

قالت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدهللا زينل لصحيفة “البالد” إن المجلس ينتظر 
إحالــة الحكومــة مشــروع قانون باإلصالحات المســتعجلة إلصالح أنظمــة التقاعد، التي 
أوصــى بهــا مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للتأمين االجتماعــي، ومن أبرز هــذه التوصيات 

رفع سن التقاعد.
وذكــرت زينــل فــي حــوار مع الصحيفــة أن المجلس ســيتعامل مع الموضــوع بكل حرص 
ووفقا لإلجراءات الدستورية وسيخضع للمناقشة المستفيضة والبحث الدقيق، مؤكدة 
الحــرص النيابــي لتحقيــق مصلحــة المواطنيــن، والعمــل مــع الحكومــة إليجــاد مبــادرات 

تضمن استمرارية الصناديق التقاعدية في الوفاء بالتزاماتها.
وفــي موضــوع آخــر، كشــفت الرئيســة زينل عــن أن المجلس بصــدد عقد جلســة محاكاة 
للبرلمــان بحضــور ممثليــن عــن الحكومة ويعرض الشــباب خالل الجلســة أبــرز قضاياهم 

ويوصلون صوتهم للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكانت الرئيسة زينل قد استضافت بمكتبها رئيس التحرير مؤنس المردي برفقة رئيس 
قســم الشــؤون المحليــة والمحتــوى اإللكترونــي راشــد الغائــب. وفيمــا يأتي نــص الجزء 

األول من الحوار:

نتعاطى مع النقد

 • ينظر المواطن إلى مجلس النواب  «
باعتباره الجهة التي يجب أن تكون 
أكثر التصاقا معه في كل قضاياه 
الحياتية والمعيشية؛ لكون أعضاء 

المجلس جاءوا بإرادة المواطنين عبر 
االنتخاب، وهو ما يرفع من سقف 

الطموحات بشأن أداء المجلس 
وإنجازاته، فإلى أي مدى ترى 

معاليكم أن المجلس توافق مع 
طموحات المواطنين؟ ولماذا يقع 

المجلس في مرمى النقد الشعبي 
في العديد من األحيان؟

- المواطنون يمثلون أولوية لعمل الســـلطة 
التشـــريعية، وهم النقطـــة الجامعة للجهود 
الوطنية كافة، والركيزة األساس التي يدور 

حولها عمل السلطات جميعا.
جاللـــة  أكـــده  مـــا  المعنـــى،  لهـــذا  ويقودنـــا 
فـــي  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  المفـــدى  الملـــك 
مواقف ومناســـبات مختلفة، بأن “المواطن 
البحريني ســـيظل محـــور التنميـــة وغايتها 
األولـــى”، ونحن إثر الرؤى الملكية الســـامية 
نســـيُر بإصـــرار متواصـــٍل، وعـــزٍم مســـتمر، 
مـــن  مزيـــد  وتحقيـــق  المنجـــزات،  لزيـــادة 
المكتسبات التي تصب في مصلحة الوطن 

والمواطنين.
وقد لمسنا االهتمام المشترك، والتوجيهات 
المباشـــرة، والرعاية غير المحدودة للقضايا 
التـــي تعنـــى بالمواطنيـــن من قبـــل صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة رئيس الوزراء، وخـــالل لقاءاتنا 
األسبوعية مع صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة ولي العهد نائب 
القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء، فـــي مجلســـه العامـــر، التـــي كانت 

ُتجرى بشكل دوري قبل جائحة كورونا.
وكنا نلمس من سموه اإلصرار على مواصلة 
تعزيز التنســـيق بيـــن الســـلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية، لتنفيـــذ البرامـــج والمبادرات 
التنمويـــة كافـــة، التـــي تصـــب فـــي صالـــح 

المواطنين.
الغايـــات  يتحـــرون  النـــواب  أن  أراه  ومـــا 
المواطنـــون  لهـــا  التـــي يصبـــو  والتطلعـــات 
الكـــرام دائمـــا، ويقفـــون على القضايـــا التي 
تشـــغل الشـــارع البحريني، ويستحثون من 
أجلهـــا الطاقـــات واإلمكانات، ويســـتفيدون 
مـــن جميـــع األدوات الدســـتورية المتاحـــة، 

ويفعلون دورهم الرقابي والتشريعي ألجل 
ذلك، ويسلكون جميع القنوات المتاحة لهم؛ 

من أجل الوصول إلى أفضل النتائج.
لـــذا لـــم يكـــن العمـــل النيابـــي منفصـــال قط 
عـــن قضايـــا المواطنين المعيشـــية وغيرها، 
بـــدًءا مـــن برنامـــج عمـــل الحكومـــة، الـــذي 
لصالحياتـــه  وفًقـــا  النـــواب  مجلـــس  أقـــره 
حفـــظ  قاعـــدة  علـــى  بنـــاء  الدســـتورية، 
البرامـــج  ووضـــع  المواطنيـــن،  مكتســـبات 
والخطط الكفيلة برفع مســـتوى اإلنجازات 
التي تهدف لتسريع عجلة البناء والتطوير، 
ودعـــم المســـيرة التنمويـــة، للوصـــول إلـــى 
الهدف األســـمى من تعزيز االســـتقرار ألبناء 
الوطن، وذلك يستلزم تفعيل األدوات كافة، 
التي قـــد تبدو ثمرتهـــا على المـــدى القريب 
كمعالجـــة بعض القضايا من خالل اللقاءات 
المباشرة مع الحكومة تفعيال لمبدأ التعاون 
الـــدور  تفعيـــل  عبـــر  أو  الســـلطتين،  بيـــن 
التشـــريعي مـــن خالل االقتراحـــات بقانون، 
التي قد تظهر آثارها التطبيقية على المدى 
المتوســـط أو البعيـــد؛ نظـــًرا لطبيعة العملية 

التشريعية.
وال شـــك أننـــا حريصون كل الحـــرص، على 
التعاطـــي الفعـــال مـــع الملفـــات التـــي تعنى 
بالمواطنيـــن، وإيالئها كل االهتمام والبحث 

والدراسة.
ونتعاطـــى مع النقـــد البناء والمســـؤول من 
ونـــدرس  رحـــب،  بصـــدر  المواطنيـــن  قبـــل 
المالحظـــات والمقترحات التـــي تصل إلينا، 
ونعمل على توظيفها في االرتقاء بمستوى 

اإلنجاز النيابي.

مؤسسة رائدة ومتميزة

كيف ترين الدور الفاعل للمجلس  «
األعلى للمرأة وتعاونه مع المجلس 

النيابي في ظل رئاسة المرأة 
البحرينية له؟

صاحبـــة  وجهـــود  بدعـــم  ونفتخـــر  نعتـــز   -
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة قرينـــة العاهـــل المفـــدى رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة حفظهـــا هللا، وما 
حققـــه المجلـــس مـــن نجاحـــات وإنجـــازات 
وإسهامات بارزة في ظل المسيرة التنموية 
الشـــاملة، واالنتقال من مرحلة التمكين الى 
مرحلـــة التقـــدم، مـــا جعل المجلـــس األعلى 
للمرأة مؤسســـة رائـــدة ومتميـــزة ونموذجا 

بارزا على المستوى اإلقليمي والدولي.

ونحـــن في مجلس النواب نرى أن المجلس 
لعملنـــا  أساســـي  شـــريك  للمـــرأة  األعلـــى 
النيابـــي والوطنـــي، وعلـــى تواصل مســـتمر 
وتنســـيق وتعاون دائـــم، لدعم جميع خطط 

واستراتيجيات المجلس.
ونتشرف دائما بلقاء صاحبة السمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة 
المجلـــس  المفـــدى رئيســـة  العاهـــل  قرينـــة 
األعلـــى للمـــرأة حفظهـــا هللا، ونســـتلهم من 
مـــن  مزيـــد  لتحقيـــق  الكريمـــة  توجيهاتهـــا 
العمل واإلنجـــاز لصالح الوطن والمواطنين 

والمرأة البحرينية.
كمـــا ولدينـــا لجنـــة مشـــتركة مـــع المجلـــس 
الخطـــط  فيهـــا  نتباحـــث  للمـــرأة  األعلـــى 
المـــرأة  لجنـــة  بجانـــب  واالســـتراتيجيات 
والطفل في مجلس النواب، ونعتز بالجهود 
التـــي تصـــب فـــي هـــذا االتجـــاه، خصوصـــا 
مـــا تقـــوم به هالـــة األنصـــاري األميـــن العام 
للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة من دور بـــارز في 

هذا الخصوص.

ننتظر اإلصالحات المستعجلة

من الموضوعات الشاغلة الهتمامات  «
المواطنين قوانين إصالح أنظمة 

التقاعد، وقد صدر المرسوم بقانون 
الذي يتضمن تدابير لمعالجة 4 
إصالحات طارئة، وفي الطريق 
6 إصالحات مستعجلة لمد عمر 

الصناديق إلى 2086. في تقديركم 
هل ستعرض بعض أو كل اإلصالحات 

المستعجلة )وأهمها رفع سن 
التقاعد( على البرلمان خالل العام 

الجاري أم بالعام المقبل؟

- أحيـــل فـــي وقـــت ســـابق إلـــى المجلـــس 
بصـــورة رســـمية المرســـوم بقانـــون رقم 21 
ومعاشـــات  صناديـــق  بشـــأن   2020 لســـنة 
التقاعـــد، وهـــو اآلن لـــدى لجنـــة الخدمـــات، 
المجلـــس  إلـــى  تقريـــر  وتقديـــم  لدراســـته 
بشـــأنه، إذ شـــرعت اللجنـــة بمخاطة جهات 
رســـمية وأهليـــة للحصـــول علـــى مرئياتهـــا 

بشأن المرسوم.
وفـــي نهايـــة المطـــاف سيســـتقر تحـــت قبة 
البرلمـــان؛ مـــن أجـــل مناقشـــته والتصويت 

عليه.
التـــي  المســـتعجلة  التعديـــالت  بشـــأن  أمـــا 
أوصـــى بهـــا مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة 

للتأميـــن االجتماعـــي، وتعرفنـــا عليهـــا مـــن 
خـــالل اجتماعـــات حصلـــت مـــع الحكومـــة 
آنذاك، فإننا بانتظار مشروع قانون من قبل 

الحكومة بشأنه.
ونظـــرا ألهميـــة األمـــر علـــى ديمومـــة عمـــل 
الصناديق والمواطنين الكرام، فإننا نتوخى 
الحـــرص في هـــذه األمور، وســـنتعامل معه 
وفًقـــا لإلجـــراءات الدســـتورية والقانونيـــة 
المطلوبـــة، مـــن خـــالل إخضاعه للمناقشـــة 

المستفيضة والبحث الدقيق.
وال شـــك أن جميـــع النـــواب حريصون على 
العمـــل من أجل تحقيق مصلحة المواطنين 
الكـــرام، والعمـــل مـــع الحكومـــة؛ مـــن أجـــل 
الوصـــول إلـــى أفضـــل الحلـــول والمبادرات 
التـــي يمكـــن أن تحقـــق التـــوازن للصناديق 
التقاعديـــة، بمـــا يضمن وفاءهـــا بالتزاماتها 

المالية للمشتركين.

ثلث النواب شباب

أين يقع الشباب في دائرة اهتمام  «
المجلس، السيما أن المجلس الحالي 

يتميز بارتفاع نسبة النواب الشباب؟ 

- يعـــد الشـــباب البحريني الركيزة األســـاس 
مملكـــة  فـــي  والتقـــدم  التنميـــة  لعمليـــات 
البحرين؛ لما يحظون به من اهتمام ورعاية 
خاصـــة من لدن جاللة الملك المفدى حفظه 

هللا ورعاه.
المنطلـــق ترســـخ دور مجلـــس  ومـــن هـــذا 
النـــواب - الـــذي يمثل الشـــباب حوالي ثلث 
أعضائـــه - وتعمق حرصه علـــى إعطاء فئة 
الشـــباب كل االهتمام، إذ يحـــرص المجلس 
علـــى تشـــكيل لجنـــة نوعيـــة فـــي كل فصل 
تشـــريعي تعنى بالشـــباب والرياضة، وتهتم 
بتطوير إمكانات الشباب وقدراتهم وتدرس 
قضاياهم كافة من خالل ما يحال إليها من 
موضوعات في هذا الشأن، وتفعل من أجل 

ذلك األدوات التشريعية والرقابية.
كما حرصنا في مجلـــس النواب على العمل 
مـــن أجـــل إقامـــة برامـــج وفعاليـــات تحقق 
مفاهيم الريادة والتقدم للشباب البحريني، 
مثل جلســـة محاكاة لبرلمان الشباب والذي 
نعكـــف علـــى تحقيقـــه قريبـــا، ونهـــدف مـــن 
خالله إلشراك الشباب البحريني في جلسة 
محاكاة حقيقية للبرلمان البحريني بحضور 
رئيســـة المجلـــس، وممثليـــن عـــن الحكومة 
الموقـــرة، يعرض الشـــباب خاللها قضاياهم 

للســـلطتين  صوتهـــم  ويوصلـــون  الملحـــة 
التشريعية والتنفيذية.

مبـــادرات  طـــرح  علـــى  لحرصنـــا  إضافـــة 
متواصلـــة للشـــباب، كالعمـــل علـــى تنظيـــم 
برنامج الثقافة البرلمانية والذي يســـتوعب 

سنويا أكثر من ألف مشارك من الجنسين.
والمبـــادرات  المميـــز  بالـــدور  أشـــيد  وهنـــا، 
المثمـــرة التـــي يقودهـــا ممثل جاللـــة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة، إذ ســـاهم ســـموه 
في وضع قطاع الشـــباب على سكة التقدم، 
مـــن خـــالل النهـــوض بالقـــدرات، وتوظيـــف 
اإلمكانات لتحقيـــق الريادة والرفعة لمملكة 

البحرين.

األداء مقنع

انتصف عمر مجلس النواب )برلمان  «
2018(، ما تقييمك لما جرى تنفيذه 
بالفترة الماضية؟ وهل جرى الوفاء 

بنصف الخطط والمبادرات المرسومة 
في ذهنك؟

- إذا كان الحديث عن أداء مجلس النواب 
بصـــورة عامة، فأنا أجـــده مقنعا لحد كبير، 
خصوًصـــا إذا مـــا طالعنـــا مســـتوى اإلنجاز 
في ظل ظروف اســـتثنائية، يعيشها العالم 
علـــى  حريصيـــن  النـــواب  كان  إذ  أجمـــع، 
مواصلة العمل، واســـتغالل جميع الوسائل 
الممكنـــة مـــن أجـــل الدفع بمســـيرة اإلنجاز 

التشريعي والرقابي نحو األمام.
التـــي  اإلحصـــاءات  مـــن  أدل  يوجـــد  وال 
تتحدث عن مســـتوى العطـــاء الذي تحقق 
خالل الفترة الماضية، إذ شـــهدت تصاعدا 
التشـــريعي  الفصـــل  بدايـــة  منـــذ  مطـــرًدا 
الحالي، فضال عن ثمرة الجهود التي صبت 
في تحقيق المصلحة العليا للوطن، وبلوغ 
الغايـــات فـــي عدد مـــن الملفـــات المرتبطة 
بالمواطنين، والتي تعنى باستقرار حياتهم 

المعيشية.
وكان ذلـــك تتويًجا للمســـتوى المتقدم من 
التفاهمات والتعاون والتنســـيق المشـــترك 
بيـــن مجلـــس النـــواب والحكومة برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقر 
حفظـــه هللا ورعـــاه، الذي دائما مـــا نتلمس 

مـــن ســـموه الحرص علـــى مواصلـــة العمل 
المشـــترك، وتذليـــل العقبـــات، مـــن خـــالل 
حـــث الـــوزراء والمســـؤولين فـــي الســـلطة 
التنفيذية على التعاون مع السادة النواب.
والمهـــم،  الفاعـــل  الـــدور  يخفـــى  ال  كمـــا 
والمســـاندة المؤثـــرة والمثمـــرة، مـــن قبـــل 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
ســـموه،  أواله  الـــذي  واالهتمـــام  الـــوزراء، 
وتـــرك أثـــره البالـــغ فـــي االرتقاء بمســـتوى 
التشـــريعية  الســـلطتين  بيـــن  التوافقـــات 
والتنفيذيـــة، خصوصـــا فـــي الفتـــرة التـــي 
تزامنـــت مـــع الجائحـــة، إذ تحققـــت الكثير 
من المقترحـــات النيابية على أرض الواقع 
بصـــورة فاعلة وســـريعة، إذ شـــكلت جهود 
ســـموه، مصـــدرا للدعـــم، والرافعـــة األهـــم 
في الوصول إلى حالة االســـتقرار الشاملة 
مـــن  القطاعـــات،  ولجميـــع  الوطـــن،  فـــي 
خـــالل اإلدارة الحرفيـــة لألزمـــة، وقيـــادة 
ســـموه لفريـــق البحرين الذي ســـطر أعظم 
التضحيـــات، وأوفـــى عطـــاءات، مـــن أجل 

البحرين وأهلها.
أما بشـــأن مستوى التطلعات، فإنه ال سقف 
لكننـــا  بالتأكيـــد،  والطموحـــات  للتطلعـــات 
نعمـــل جاهديـــن مـــن أجـــل ترجمـــة الرؤى 
قبـــل دخولنـــا  التـــي وضعناهـــا  والخطـــط 
للبرلمـــان، وقـــد حرصنا علـــى تضمينها في 
برنامج عمل الحكومة الذي تم إقراره؛ من 
أجـــل تفعيل تلك الخطط والمبادرات على 

مدى 4 سنوات.
كمـــا نســـعى بصـــورة دائمة لالســـتفادة من 
جميـــع األدوات البرلمانية المتاحة، لتقديم 
مـــا يعـــزز اإلنجـــاز الوطنـــي، وقـــد أثمـــرت 
المســـاعي البرلمانيـــة فـــي ترجمـــة العديد 
مـــن االقتراحـــات واقعـــا، وتصحيح بعض 
اآلليـــات والممارســـات، وتحقيـــق خطوات 

تركت أثرها اإليجابي على المجتمع.
وســـنواصل عملنـــا بجهـــود مضاعفة خالل 
الفتـــرة المقبلة، خصوصا مـــع وجود بعض 
التحديات التي فرضها الواقع على الجميع، 
وألقـــت بظاللهـــا علـــى الوضـــع االقتصادي 
واالجتماعي، ففي الدور المقبل لدينا عمل 
دؤوب مع الحكومة إلقرار الموازنة العامة 

للدولة للعامين 2021 - 2022.

الرئيسة زينل ورئيس التحرير مؤنس المردي ورئيس قسم الشؤون المحلية راشد الغائب

نتوخى مصلحة المواطنين بإصالحات التقاعد
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وقع وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلف 
اتفاقيـــة تنفيـــذ األعمـــال اإلنشـــائية 
واالســـتثماري  اإلداري  للبـــرج 
الحتياطـــي األجيـــال القادمـــة المقرر 
البحريـــة  الواجهـــة  علـــى  تشـــييده 
وتمـــت  البحريـــن،  خليـــج  بمنطقـــة 
ترســـية المشـــروع مـــن قبـــل مجلس 

علـــى  والمزايـــدات  المناقصـــات 
مجموعـــة الغنـــاة، إحـــدى الشـــركات 
 23.4 بقيمـــة  الرائـــدة،  الوطنيـــة 
مليـــون دينـــار، ليضـــم 38 طابقا على 
أرض مســـاحتها 12 ألـــف متـــر مربـــع 
ومساحة بناء تبلغ 63 ألف متر مربع، 
ويســـتغرق تنفيذه 24 شهرا وينتهي 

في الربع األخير من العام 2022.

23.4 مليون دينار لبناء برج “احتياطي األجيال”

فتح الترّشح للحصول على بعثات وقف عيسى بن سلمان
ــر أكــتــوب  8 واإلغــــــاق  ــوق  ــ ف ــا  ــم ف  %  80 ــى  ــل ع لــلــحــاصــلــيــن 

صــّرح رئيــس مجلــس أمنــاء وقــف عيســى بــن ســلمان التعليمي الخيري ســمو 
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أن الوقف يأتي تخليدًا لذكرى سمو األمير 
الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة )طيب هللا ثراه(، وتحقيقًا لألهداف 
التــي وضعهــا عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة 
للوقف التعليمي الخيري، بإتاحة الفرصة أمام أبناء مملكة البحرين الستكمال 
تعليمهم الجامعي، لما يمثله ذلك من دعم للعنصر البشــري البحريني، وتأهيله 

لالنخراط في شتى المجاالت العلمية والمعرفية.

جاء ذلك، بمناســـبة اإلعـــان عن فتح 
مـــن  الســـابعة  للدفعـــة  الترشـــح  بـــاب 
بعثات الوقف للعام األكاديمي 2020 - 
 2021، بـــدءًا من اليوم حتى الخميس 

المقبل.
وأوضحـــت أميـــن ســـر الوقـــف منـــى 
البلوشـــي، أّن بـــاب الترّشـــح ســـيكون 
المرحلـــة  خريجـــي  للطلبـــة  مفتوحـــًا 
معـــّدل  علـــى  الحاصليـــن  الثانويـــة 
علـــى  للحصـــول  أكثـــر  فمـــا   %  80

البعثـــات المقّدمة من الوقف لدراســـة 
البكالوريـــوس فـــي العـــام األكاديمـــي 
2020/   2021، باإلضافـــة إلـــى ضـــرورة 
بالترشـــح  الخاصـــة  الشـــروط  توافـــر 
لبعثـــات الوقـــف، ومن بينهـــا أن يكون 
الطالـــب بحرينيا، وأال يكون قد مضى 
علـــى حصولـــه علـــى الثانويـــة العامـــة 
أكثر من سنتين، وأن يجتاز متطلبات 
القبول في الجامعة ومعايير الحصول 

على البعثات.

التســـجيل  فـــي  الراغبيـــن  وبإمـــكان 
اســـتمارة  تحميـــل  الوقـــف  لبعثـــات 
الترشيح الموجودة في الرابط التالي:
f o r m s . o f f i c e .    /   / :h t t p s
ResponsePage.   /Pages   /com
aspx?id=oeT_Cpw_90aTVwafL
BO6BMIMKEq45OlOlkwjxfz2g-

dxUNkpJTENWQUZZQ1laM00
مســـح  أو   xWFU5NkEzNlozNy4u
الباركود QR Code المرفق مع الخبر، 
وملء االســـتمارة بالبيانات المطلوبة، 
وإرســـال جميـــع الوثائـــق المنصـــوص 
البريـــد  عبـــر  االســـتمارة  فـــي  عليهـــا 
edutrust@moe.gov. اإللكترونـــي 
bh فـــي الفتـــرة مـــن 4 إلـــى 8 أكتوبـــر 

الجاري.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان
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العيد لـ “^”: التكريم حافز لبذل المزيد في خدمة المجتمع
منـــح جائـــزة العمـــل التطوعـــي للصفـــوف األولـــى “موقـــف مشـــرف”

أكــدت المكرمــة بجائــزة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة لرواد 
العمل التطوعي ضمن الكوادر الوطنية في الصفوف األمامية لمواجهة 
جائحة “كوفيد 19”، استشاري الصحة العامة بوازرة الصحة استشاري 

طب العائلة كوثر العيد.

 فـــي خـــال حفل اختتـــام الجائزة، 
الـــذي أقيـــم برعايـــة وكيـــل وزارة 
شـــؤون الـــوزراء الرئيـــس الفخـــري 
لجمعية الكلمة الطيبة سمو الشيخ 
بـــن علـــي آل خليفـــة، “أن  عيســـى 
الجائـــزة تعنـــي لي الكثيـــر، ويكفي 
أنها تحمل اسم سمو الشيخ عيسى 
بـــن علي آل خليفة، إضافة إلى أنها 
تمثل العمل التطوعي الذي يشـــكل 
جزًءا أساًســـا في حياتـــي اليومية، 
مؤكدة أن “خدمة المجتمع تعد من 
أولويـــات عملـــي اليومـــي، ونـــذرت 
نفســـي لتقديـــم الغالـــي والنفيـــس 
مـــن أجـــل وطنـــي الغالـــي البحرين 
ويتركـــز  غايتـــي  أصبحـــت  حتـــى 
عليها عملي”، مضيفة “لقد أقســـمنا 
نحن جميعـــا األطباء بعـــد تخرجنا 
من كليـــة الطـــب أن نعاهد هللا في 
مهنتنا اإلنسانية، وأن نعمل بكل ما 
نســـتطيع على صون حياة اإلنسان 
والحفـــاظ عليهـــا بقدر ما نســـتطيع 

كل  وفـــي  أدوارهـــا،  جميـــع  وفـــي 
الظروف واألحـــوال، وأن نبذل كل 
مـــا فـــي وســـعنا فـــي الحفـــاظ على 
أرواح وحيـــاة المرضـــى وحمايتهم 
وعاجهـــم وإنقاذهـــم مـــن المـــوت 

والهاك والمرض”.
وأردفت “وهنا نرى عظمة الجائزة 
وإنسانيتها وشمولها والفئات التي 
النســـخة  بهـــا  واختصـــت  شـــملتها 
العاشـــرة في زمن جائحـــة كورونا 
لتقـــدم  فجـــاءت   ،)19 )كوفيـــد 
واالعتـــزاز  والتقديـــر  التكريـــم 
الصفـــوف  فـــي  الوطنيـــة  للكـــوادر 
األماميـــة، وهم مـــن يبذلون الغالي 
المجتمـــع  أجـــل  مـــن  والنفيـــس 
إنســـانية  أجـــل  ومـــن  والوطـــن 
اإلنســـان ويعملـــون موصلين الليل 
المرضـــى  أرواح  إلنقـــاذ  بالنهـــار 
وسامة حياتهم حتى ولو كلفتهم 

التضحية حياتهم”.
وأكـــدت استشـــارية طـــب العائلـــة 

الجائـــزة  هـــذه  فـــي  التكريـــم  أن 
المهمـــة كان بترشـــيح مـــن جمعيـــة 
قائلـــة  البحرينـــي،  االحمـــر  الهـــال 
“وهنا أســـجل كل التقدير والشـــكر 
للقائمين على رئاسة إدارة الجمعية 
وكل  اإلدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 
العامليـــن فيها، وهو تقدير وتكريم 
عزيز على نفســـي وعلى مســـيرتي 
المهنية والعملية والعلمية، وأفتخر 
به، وأعتبره ثمرة نجاح في مسيرة 
عملـــي مع جمعيـــة الهـــال االحمر، 
التي بـــدأت معها منذ بداية حياتي 

العملية”.
وأردفت العيد “إنه لموقف مشـــرف 
ورائع أن تخطـــو جمعية مجتمعية 

وأهليـــة هي جمعيـــة الكلمة الطيبة 
وبقيادة ودعم من الرئيس الفخري 
للجمعية ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علي، بمثل هذه الخطوة المشـــرفة 
وتكـــرس جائزة النســـخة العاشـــرة 
لتكريـــم  الرائعـــة  مســـيرتها  مـــن 
الصفـــوف  فـــي  الوطنيـــة  الكـــوادر 
األمامية لمواجهـــة فيروس كوفيد 

.”19
وأكـــدت العيـــد “نحـــن نعمـــل ألجل 
الوطن، وسامة أفراده من سامته 
موضحـــة  مواقعنـــا”،  جميـــع  فـــي 
“ترشـــيحي من قبـــل جمعية الهال 
األحمر البحريني ومن قبل جمعية 
الكلمة الطيبة هو وســـام، فالجائزة 
ســـتضع علـــى عاتقنـــا نحـــن جميعا 
المكرميـــن مســـؤولية أخـــرى أكبـــر، 
أوســـع  لنـــا بخدمـــة  تكليـــف  فهـــي 
وأشـــمل، وهـــي دعـــوة مخلصـــة لنا 
جمعيـــا، الكـــوادر الوطنيـــة العاملة 
في الصفوف األمامية في مواجهة 
فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19( على 
أن نبـــذل قصـــارى جهدنا”، مشـــيرة 
إلى أن “الجائزة ســـتكون مشـــجعة 
ومحفزة وستدفعنا لبذل مزيد من 
الجهـــد والعمـــل فـــي أي موقـــع من 

الصفوف األولى”.

كوثر العيد

المنامة - بنا

وشــؤون  األشــغال  بــوزارة  البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكيــل  وقــع 
البلديــات والتخطيــط العمراني نبيل أبوالفتح، مــع الرئيس التنفيذي 
لشــركة “ديــار المحــرق” أحمــد العمــادي، مذكــرة تعــاون لتطويــر مرفأ 

رأس ريا.

الوكالـــة  أن  أبوالفتـــح  وأوضـــح 
تمتلـــك وُتديـــر 11 مرفأ صيد في 
البحريـــن،  بمملكـــة  عـــدة  مواقـــع 
االتفـــاق  تأميـــن  علـــى  وتعمـــل 
أجـــل  مـــن  ثالـــث؛  طـــرف  مـــع 
اســـتثمارية  مشـــروعات  إطـــاق 
لتطويـــر المرافـــئ، الفًتـــا إلـــى أن 
هـــذه االتفاقيـــة مـــع شـــركة “ديار 
المحـــرق” تأتي ضمـــن واحدة من 
هذه االتفاقات التي تعمل الوكالة 
علـــى إبرامها مع شـــركات القطاع 

الخاص.
وذكر أنه بموجب مذكرة التعاون 
المحـــرق”  “ديـــار  شـــركة  ســـتقوم 
بدراســـة تطويـــر مرفـــأ رأس ريـــا، 
بحريـــة  تعبئـــة  محطـــة  متضمًنـــا 
للوقـــود، مرافق للصيادين، ســـوقا 

لبيع األســـماك، موقعا لاســـتقبال، 
منطقة ألنشطة سياحية وبحرية 

ومرفأ للسفن السياحية.
وعّبـــر العمـــادي عن ســـروره بهذه 
إلـــى أن مذكـــرة  الشـــراكة، الفًتـــا 
التعاون مع وكالة الزراعة والثروة 
مبـــادرات  تأتـــي ضمـــن  البحريـــة 
الشراكة المجتمعية التي تحرص 
عليهـــا “ديار المحرق”؛ انطاًقا من 
اهتمامها بدعم المشـــروعات التي 
تشكل قيمة مضافة في المجتمع 

البحريني.
وأكـــد أن شـــركة “ديـــار المحـــرق” 
فـــي  الدخـــول  إمـــكان  ســـتدرس 
تعـــاون مســـتقبلي فـــي مزيـــد من 
المشروعات التي تخدم المصلحة 

العامة.

“الثروة البحرية” و “ديار المحرق”: تعاون لتطوير مرفأ رأس ريا

توقيع إعالن تأييد السالم إنجاز في غاية األهمية
اســتقبل ســفير مملكــة البحريــن لــدى المملكــة المتحــدة الشــيخ فواز بــن محمد آل 
خليفــة ، عــدًدا من العوائل اليهودية البحرينية المقيمة في المملكة المتحدة خالل 

األسبوع، بمقر السفارة في لندن.

ورحب السفير بالعوائل البحرينية، وهي 
عائلة مراد وعائلة نونو، وعائلتي كوهين 

ويادكار، وعائلة سويري.
وتطرقـــت كل مـــن العائـــات الحاضـــرة، 
إلى تاريخها العريق في مملكة البحرين، 
معربة عـــن اعتزازهـــا وتقديرهـــا لمملكة 
باألمـــان  فيهـــا  تتمتـــع  البحريـــن، حيـــث 
وتحظـــى بتجـــارة ناجحـــة وآمنـــة، كمـــا 
أعربت العائات عن فخرها لكونها جزًءا 
فاعـــًا مـــن نســـيج المجتمـــع البحرينـــي 
المتنـــوع والمنفتـــح علـــى الجميـــع، وعن 
البحريـــن  مملكـــة  باحتضـــان  اعتزازهـــم 
للجاليـــة اليهودية الوحيـــدة في الخليج 

العربي.
واتفـــق الحضـــور علـــى أن التوقيـــع على 
إعان تأييد الســـام بين مملكة البحرين 
ودولـــة إســـرائيل يعتبر إنجـــازًا في غاية 
األهميـــة لتحقيـــق الســـام الشـــامل فـــي 
منطقة الشرق األوسط وتحقيق تطلعات 
شـــعوبها باألمـــن واالســـتقرار واالزدهـــار 
للجميع، معربين عن اعتزازهم وفخرهم 
باإلنجـــاز التاريخـــي الذي تحقـــق لمملكة 
البحريـــن بالرؤيـــة الحكيمة لملـــك الباد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، انطاقـــًا مـــن إيمـــان جالتـــه 
الراســـخ بالتســـامح والتعايـــش الســـلمي 

بين األمم والشعوب.
وقدمـــت العائـــات الزائرة رســـائل تهنئة 
موجهـــة إلـــى جالـــة الملـــك رفعـــت فيها 
إلى جالتـــه خالص التهانـــي والتبريكات 
بمناسبة التوقيع على إعان تأييد السام 

بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.
الملـــك  جالـــة  بجهـــود  الســـفير  وأشـــاد 
الكبيـــرة وحرصه المتواصـــل على تعزيز 
واالســـتقرار  األمـــن  دعائـــم  وترســـيخ 

بالمنطقة.

أثناء توقيع االتفاقية 

المنامة - وزارة الخارجية

سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة يستقبل العوائل اليهودية البحرينية في لندن

سفير البحرين بالقاهرة يشارك في مراسم التوقيع على اتفاق السالم بالسودان
البـــاد  عاهـــل  مـــن  بتكليـــف 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، شارك سفير 
مملكـــة البحرين لدى جمهورية 
مصر العربية والمندوب الدائم 
العربيـــة  الـــدول  جامعـــة  لـــدى 
هشـــام الجودر، والقائم بأعمال 
فـــي  البحريـــن  ســـفارة مملكـــة 
ربيعـــة  المستشـــار  الخرطـــوم 
فـــي  ربيعـــة،  ســـعد  عبـــدهللا 
أمـــس  أقيـــم  الـــذي  االحتفـــال 
بمناســـبة مراســـم التوقيع على 

اتفـــاق الســـام بيـــن الحكومـــة 
عمليـــة  وأطـــراف  الســـودانية 
الكفـــاح  حـــركات  مـــن  الســـام 
تلبيـــة  الســـودانية،  المســـلح 
للدعـــوة الموجهـــة إلـــى جالـــة 
الملـــك مـــن رئيـــس جمهوريـــة 
جنـــوب الســـودان الفريـــق أول 

سلفاكير ميارديت.
فخـــره  عـــن  الجـــودر  وأعـــرب 
واعتـــزازه بالتكليـــف مـــن لـــدن 
جالـــة الملـــك لحضور مراســـم 
التوقيـــع علـــى اتفـــاق الســـام 

نيابـــة عن جالتـــه في الخطوة 
السياسية المهمة التي ستسهم 
إحـــال  جهـــود  تعزيـــز  فـــي 
الســـام واالســـتقرار واالزدهار 
في الســـودان الشـــقيق، مشيدا 

جنـــوب  جمهوريـــة  بجهـــود 
الســـودان للتوصل إلى االتفاق 
المهـــم الـــذي من شـــأنه تحقيق 
الســـوداني  الشـــعب  تطلعـــات 

الشقيق في األمن والسام.

المنامة - بنا



“أرض وقرض” مقترح برلماني بزعامة بوعنق

مقترًحـــا  بوعنـــق  خالـــد  النائـــب  يقـــود 
ا برغبة يقضي بمنح المستحقين  برلمانيًّ
لطلبـــات القســـائم الســـكنية لـــدى وزارة 
اإلسكان أرًضا ال تقل مساحتها عن 250 
متـــًرا مربًعا وقرًضا لغـــرض البناء بقيمة 

40 ألف دينار. 
 ووقـــع االقتـــراح كل مـــن النـــواب )خالد 
بوعنـــق، محمد بوحمود، محمد عيســـى، 

إبراهيم النفيعي، محمد السيسي(.
وأشـــار النائـــب بوعنق إلـــى أن االقتراح 
يرمـــي إلـــى عمـــل الحكومة علـــى توفير 
أراض لتلبيـــة طلبات القســـائم الســـكنية 
بمســـاحة ال تقـــل عـــن 250 متـــًرا مربًعا، 
علـــى أن يمنح المســـتحق قرًضـــا بمقدار 
40 ألـــف دينار للبناء، الفًتـــا إلى أن ملف 

اإلســـكان من الملفات المهمة التي تمس 
حاجـــات األفـــراد والمجتمـــع، حيث نص 
الدســـتور على هـــذا الحق لـــذوي الدخل 

المحدود.
 وذكـــر أن هـــذا االقتـــراح جـــاء ليقـــدم 
تعتـــرض  التـــي  التحديـــات  ألحـــد  حـــاً 
هـــذا الملـــف، بما من شـــأنه التخفيف من 

ضغـــط الطلبات على الـــوزارة، ويختصر 
المزيـــد من وقت االنتظار للحصول على 

الخدمات اإلسكانية.
علـــى  ســـيوفر  المقتـــرح  أن  وأوضـــح 
الـــوزارة جهـــد التنســـيق مـــع المقاوليـــن، 
حيـــث ســـيتحمل المســـتفيد مســـؤولية 
اختيار المقـــاول ومتابعة أعمـــال البناء، 

فيما سيقتصر دور الوزارة على التنظيم 
واإلشـــراف. وبين أن مـــن فوائد تطبيق 
هـــذا المقترح هو التخفيف على ميزانية 
الدولـــة مـــن تكاليف عاوة بدل الســـكن، 
إلـــى جانـــب التخفيـــف علـــى المواطـــن 
الوحـــدات  علـــى  التعديـــات  تكاليـــف 
تقديـــم  وتيـــرة  ويســـرع  الســـكنية، 

الخدمات اإلسكانية.
واختتـــم بوعنـــق أنـــه لمـــس ترحيًبا من 
الـــوزارة بالمقتـــرح، حيـــث أبـــدى الوزير 
باســـم الحمـــر فـــي اجتماعـــه مـــع لجنـــة 
المرافـــق البرلمانية، وخال لقائه مؤخًرا 
بالنائب تجاوًبا مع المقترح، وأن تقديمه 

يأتي متماشًيا مع هذا القبول.

بمساحة ال تقل عن 
250 متًرا مربًعا 
وتمويل بناء 40 

ألف دينار
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“التجارة” ُترخص ... و”LMRA” ال تعترف بسجالت التنظيف بالساعة
بـــاإلغـــاق ــددون  ــ ــه ــ وم ــة  ــادحـ فـ ــا  ــرن ــائ ــس خ  :”^“ ـــ  لـ ــة  ــس ــؤس م  40 ــو  ــك ــال م

قـــال رئيـــس اللجنـــة األهلية لمؤسســـات 
التنظيفـــات والبالغ عددها )40 مؤسســـة( 
علـــي إبراهيـــم لـ “البـــاد” إن المؤسســـات 
العمـــل  تنظيـــم  بقـــرارات  ذرعـــا  ضاقـــت 

الخاصة بهم.
وقال “من بين القرارات الســـلبية تحديد 
الجنـــس، وتقليص تأشـــيرات اإلناث إلى 
اثنتين فقط، كما أنه وعند وقوع مخالفة 
على السجل، يتم إيقاف جميع السجات 
دون  تلقائيـــا،  العمـــل  لصاحـــب  األخـــرى 

تحديد آلية إعادة تنشطيها مجددا”.
وعـــن المشـــكلة الرئيســـة التـــي يعانونها، 
شـــركات  “كأصحـــاب  بقولـــه  أوضـــح 
ومؤسســـات تنظيفات ونشـــاطنا مزاولة 
التنظيفـــات وموظفاتنـــا مســـجات لـــدى 
هيئة تنظيـــم العمل كمنظفـــات، ونخالف 

مـــن قبل الهيئة فـــي حال عملنـــا بمزاولة 
نظام )الساعة(”.

ويتابـــع “بتصريحات مســـبقة لمســـؤولي 
الهيئة، أكدوا بأن التنظيف بالمنازل وفق 
نظـــام الســـاعة بالمنازل، يســـتلزم إصدار 
تصريح من قبلها عند اســـتخراج ســـجل 
التوريـــد وليـــس التنظيـــف، وهـــو مربـــط 
الفـــرس بالموضـــوع، حيـــث إن النشـــاط 
يوجـــد في ســـجات التنظيـــف بتصريح 
مـــن وزارة التجـــارة، وهـــو مـــا ال تعتـــرف 
بـــه الهيئة من خال إصدارها لما يســـمى 

بسجل التوريد”.
ويكمـــل “تابعـــت العديـــد مـــن الشـــركات 
مـــع الهيئة للحصول على ســـجل التوريد 
لمزاولة نظام الساعة، مع استيفاء جميع 
الشـــروط المطلوبة، منهـــا مبلغ تأمين 10 

آالف دينار، وتوفير ســـكن للعامات قبل 
الحصـــول علـــى الترخيص بأشـــهر، إال أن 
الطلـــب يؤول فـــي نهاية األمـــر بالرفض، 
لعدم اســـتيفاء الشـــروط والتي ال نعرف 
مـــا هـــي”. ويقول “علـــى أثر ذلك، نناشـــد 
كماك أكثـــر من أربعين شـــركة للتنظيف 
العصيـــب  األمـــر  هـــذا  المســـئولين، حـــل 
والـــذي تســـبب بتكبيدنـــا خســـائر فادحة 
لنـــا وللعامليـــن لدينـــا، حيـــث إن تضارب 
وتعقيـــد  وتداخلهـــا،  االختصاصـــات 
الشـــروط وتصعيبها، يحد من استمرارية 
عمـــل هـــذا القطـــاع الحيوي في الســـوق 

المحلية.
مـــن جهتـــه، طالب عضو مجلـــس النواب 
محمد بـــو حمود باإلنصاف فـــي التعامل 
مـــع شـــركات التنظيف في حـــال التزامها 

فـــي تطبيـــق القانـــون، مضيفـــا “لـــن نقف 
مـــع أي شـــركة مخالفة”. وتابـــع بو حمود 
“شـــركات متعطلـــة عـــن العمـــل، وبطالـــة 
تزحف للبيوت، وإغاق جميع الســـجات 
األخـــرى في حـــال مخالفة ســـجل واحد، 
بأمـــر  مخالفـــة،  غيـــر  كانـــت  لـــو  حتـــى 

ســـيحدث الضرر البالغ باألســـر البحرينية 
نفسها”.

ويكمل “محاولة فرض نظام الساعة غير 
مجٍد؛ ألنه نظام قائم وموجود فعاً، ومن 
غير المنطقي فصله عن السجل التجاري 

الخاص بشركات التنظيف نفسه”.

محمد بوحمود  علي إبراهيم 

محمد السيسيإبراهيم النفيعيمحمد العباسيمحمد بوحمودخالد بوعنق

المنامة - وزارة الداخلية

تعقيبا على مقطع فيديو متداول في 
بعـــض مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، 
صـــرح المديـــر العـــام لمديرية شـــرطة 
شـــرطة  بـــأن  الشـــمالية  المحافظـــة 
علـــى  بالقبـــض  قامـــت  المديريـــة 
شخصين آســـيويين 30 و35 عاما إثر 
قيامهما ببيع مشـــروبات مســـكرة في 

منطقة عالي.
المديريـــة  تلقـــي  فـــور  أنـــه  وأوضـــح 
لمعلومـــات بهـــذا الشـــأن تـــم مباشـــرة 
التـــي  والتحـــري،  البحـــث  أعمـــال 
أســـفرت عن تحديد هوية المذكورين 
والقبـــض عليهما، إذ تـــم تحريز المواد 
المضبوطة ومبلـــغ نقدي متحصل من 

بيع هذه المواد.
وأشـــار المديـــر العام لمديرية شـــرطة 
المحافظة الشمالية إلى أنه جار اتخاذ 
اإلجراءات القانونيـــة الازمة؛ تمهيدا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.
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إبراهيم النهام

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

زينب العكري

أفــاد مديــر عــام بلدية المحــرق إبراهيم الجــودر أن البلديــة أنجزت خالل 3 
أيام من اإلغالق االحترازي لها في 5 يوليو الماضي لتعقيم المكاتب ومركز 
خدمــة العمــالء والصيانــة الضروريــة للمبنــى 687 معاملة مــن إجمالي 781 

معاملة استلمتها البلدية خالل تلك األيام.

المنجـــزة  المعامـــات  هـــذه  وتوزعـــت 
معاملـــة(،   184( النظافـــة  قســـم  علـــى 
وقســـم اإليرادات )169 معاملة(، وقســـم 
 134( البلديـــة  الخدمـــات  تراخيـــص 
معاملة(، وقسم تراخيص وتنظيم البناء 
 42( الحســـابات  )101 معاملـــة(، وقســـم 
معاملة(، وقسم إدارة األماك واألسواق 
)29 معاملـــة(، إلـــى جانـــب قســـم الرقابة 

والتفتيش )28 معاملة(.
بلـــدي  استفســـار  علـــى  رده  فـــي  وبيـــن 
لرئيـــس مجلـــس بلـــدي المحـــرق غـــازي 
المرباطي بشـــأن آلية الخدمـــات المتبعة 

أثنـــاء غلـــق مبنـــى البلديـــة، أن الخدمـــة 
الوحيـــدة التـــي تأثرت من هـــذا اإلغاق 
القمامـــة  أكيـــاس  توزيـــع  خدمـــة  هـــي 
والتـــي يبلغ عـــدد مراجعيهـــا يوميًا 500 
مراجـــع؛ وذلـــك لوجـــود اتصـــال مباشـــر 

بالمستحقين.
ولفـــت إلى أن جميـــع الموظفين خضعوا 
للتدريب والتأهيل خال الفترة الماضية 
للعمـــل بالمنزل لضمـــان إنجاز المعامات 
والخدمات البلدية في السرعة والجودة 
المطلوبة، وعـــدم تأثرها من قرار إغاق 

المبنى.

قـــررت  البلديـــة  أن  الجـــودر  وأنهـــى 
لإلجـــراءات  تعزيـــزًا  أبوابهـــا؛  إغـــاق 
والتدابيـــر االحترازيـــة للحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونا، والحفاظ على ســـامة 
فـــي  وذلـــك  والموظفيـــن،  المراجعيـــن 

الفترة بين 5 و23 يوليو الماضي.

إبراهيم الجودر 

 المرحوم الغواص حسن جناحي

الجــودر: إنجــاز 687 معاملــة بــأول 3 أيام علــى اإلغالق
ا لخدمة أكياس القمامة بالمحرق 500 مراجع يوميًّ

تقـــدم النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي باقتراح 
بقانـــون بتعديـــل بعـــض أحكام المرســـوم 
بشـــأن   2006 لســـنة   )78( رقـــم  بقانـــون 
التأميـــن ضـــد التعطل. ويهـــدف االقتراح 
لزيادة المدة القصوى لصرف التعويض 9 
أشـــهر بدال من 6 أشـــهر للمؤمـــن عليه في 
حـــال التعطـــل وللباحثيـــن عن عمـــل، كما 
يفرض التعديل تدريب المتعطل وصرف 
للجامعـــي،  دينـــار   400 بمقـــدار  اإلعانـــة 

و300 دينار لمن دون ذلك.
وحســـب المذكـــرة اإليضاحيـــة لاقتـــراح 
بقانون يهـــدف إللزام الجهـــات المختصة 
بوجـــوب تدريـــب المتعطليـــن والباحثين 
وزيـــادة  العمـــل  رأس  علـــى  عمـــل،  عـــن 
مبالـــغ التعويـــض أو اإلعانـــة التـــي تمنـــح 
للمتعطليـــن والباحثيـــن عـــن العمـــل أثناء 
فترة التدريب على رأس العمل وشـــمول 

التأميـــن  قانـــون  بأحـــكام  المتعطليـــن 
االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
)24( لســـنة 1976 فيمـــا يتعلـــق بالتأميـــن 

االختياري.
وتنص المادة األولى من االقتراح بقانون 
)مـــدة صـــرف   14 المـــادة  تســـتبدل  بـــأن 

التعويض(
أ - أن تكون مدة صرف التعويض تســـعة 
أشـــهر خـــال كل أربعـــة وعشـــرين شـــهرا 
متصلـــة تبدأ مـــن تاريـــخ أول صرف يتم 

خال هذه المدة.
ب- وبعـــد انتهـــاء مـــدة صـــرف التعويض 
يجب تدريب المتعطـــل على رأس العمل 
فـــي القطاع العام أو القطاع الخاص على 
أن يصـــرف التعويض شـــهريا بواقع 100 
% مـــن أجـــر المؤمـــن عليـــه على أســـاس 
معـــدل أجره الشـــهري خال االثني عشـــر 
شهرا السابقة على تعطله ويحق للمتعطل 
الـــذي يلتحق بالتدريـــب على رأس العمل 

الشـــيخوخة  ضـــد  اختياريـــا  يؤمـــن  أن 
والعجز والوفاة، طبقـــا ألحكام المادة 44 
مـــن قانـــون التأميـــن االجتماعـــي الصادر 
بموجب المرســـوم بقانون رقم 24 لســـنة 

.1976
مادة 19 )مدة صرف اإلعانة(

مـــدة صـــرف اإلعانة تســـعة أشـــهر خال 
مدة االثني عشر شهرا متصلة، وفي حال 
تقديـــم المســـتفيد مطالبـــة بإعانـــة تعطل 
ألكثر من مرة خال مدة اثني عشر شهرا 
تصرف لـــه خالهـــا اإلعانة لمـــدة أقصاها 

تسعة أشهر.
وبعـــد انتهـــاء مدة صـــرف اإلعانـــة يجب 
تدريـــب المتعطـــل علـــى رأس العمـــل في 
القطـــاع العـــام أو القطـــاع الخـــاص علـــى 
أن تصـــرف اإلعانـــة للمتعطليـــن بصـــورة 
شـــهرية بواقع أربعمئة دينار شهريا لذوي 
المؤهـــات الجامعية بواقع ثاثمئة دينار 

شهريا للمتعطلين من غير هؤالء.

لغيرهم و300  الــجــامــعــيــيــن  إعــانــة  ديــنــار   400
مقترح لتدريب المتعطلين والباحثين عن عمل

توضيح بخصوص صورة “البانوش” في تقرير “ضج الصيادون”
ــة” ــحـ ــيـ ــحـ ــر غــــيــــر صـ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــقـ ــ “مــــعــــلــــومــــة ســـــرقـــــة الـ

تفاعل عدد كبير من البحارة والصيادين 
والمهتميـــن بالثروة البحريـــة مع التقرير 
المنشور في الصفحة الخامسة بصحيفة 
“الباد” يوم الســـبت 3 أكتوبر 2020 رقم 
“4372” تحت عنـــوان “ضج الصيادون.. 
لقد تدمرت القحوح والقراهد”، مجمعين 
علـــى ضـــرورة حمايـــة الثـــروة البحريـــة 
البحرينـــي،  النوخـــذة  نظـــام  وتطبيـــق 
والمخالفـــات  للتجـــاوزات  والتصـــدي 
التـــي كثرت في اآلونـــة األخيرة على يد 

مجموعة من الوافدين.
ولفـــت عـــدد مـــن البحـــارة إلـــى الصورة 
المنشـــورة فـــي التقريـــر وتحتهـــا تعليق 
“بانـــوش يعمـــل عليـــه أجانب يســـرقون 

البانـــوش  أن  موضحيـــن  القراقيـــر”، 
مـــن  وهـــو  معـــروف  بحرينـــي  لنوخـــذة 
البحـــارة القدامـــى، وليـــس صحيًحـــا مـــا 
نسب إليه، خصوًصا أنه مخصص للصيد 
بشـــباك الغزل وليس للقراقير، وأن هناك 
فيديو انتشـــر قبل أشـــهر عـــدة والتقطه 
أحد البحارة للبانوش في منطقة بحرية 
القراقيـــر  يســـرقون  العمـــال  أن  مدعًيـــا 
ومـــا ورد في الفيديو غيـــر صحيح على 
اإلطاق، وقد تم اتخاذ إجراءات شكوى 
لـــدى الجرائـــم اإللكترونية ضد من صور 
ونشـــر المقطع؛ ألنه أســـاء إلـــى النوخذة 
مالكـــه وفي انتظـــار ما يتـــم اتخاذه من 

إجراءات للشكوى.. لذا وجب التنويه.
وتود “البـــاد” تأكيد أن التقرير ركز على 
أوضـــاع ومعاناة البحارة والصيادين من 

ممارسات شـــريحة من العمال الوافدين 
المخالفـــة للقوانيـــن واألنظمـــة، كمـــا أن 
لكونهـــا  القراقيـــر  ســـرقة  إلـــى  اإلشـــارة 
حدثت مرات عدة واشـــتكى منها الكثير 
ورود  أن  إال  الماضيـــة،  الســـنوات  فـــي 
التوضيـــح بشـــأن صـــورة البانـــوش مـــن 
البحـــارة أصحاب الشـــأن، ومنهم أعضاء 
فـــي جمعيـــة المحـــرق للصياديـــن، يلـــزم 
نشـــر الرد للقراء الكـــرام، وهو األمر الذي 
يؤكـــد أن همـــوم البحـــارة مشـــتركة وأن 
الهدف األساس هو تحقيق تحرك منجز 
من جانب الجهات الرســـمية بما يتاقى 

ومصلحة جميع البحارة البحرينيين.

تقرير “البالد” المحتوي على صورة البانوش

المرحــوم  أرملــة  رزقــت 
الغواص حسن جناحي، 
“صفيــة  مســجد  إمــام 
كانو”  الخميس الماضي 
1 أكتوبــر بثاني مولودة 
لــه “فجر”، بعد ابنه البكر 

“بدر”.

البحـــر”  “ســـفير  وتوفـــي 
الفطـــر  عيـــد  ليلـــة  فـــي 
خـــرج  أن  بعـــد  المبـــارك 
مـــع أصدقائه إلـــى البحر 
عمـــق  إلـــى  وغطـــس 
يتجـــاوز 30 متـــًرا تحت 
أقـــوال  بحســـب  المـــاء، 
المرافقين حينها، ما أدى 
إلى نفاد كمية األكسجين 

وتعرضه لضغط هائل.

أرملة الغواص جناحي ترزق بـ “فجر”

القبض على آسيويين 
يبيعان مشروبات مسكرة
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أحدثـــت إصابـــة الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامـــب وزوجته ميالنيـــا ترامب 
بفيروس كورونا، طبقة جديدة من عدم اليقين بالنسبة لألسواق العالمية.

وتفاعلـــت األســـواق العالميـــة بشـــكل كبير مع هـــذا التطور الـــذي أربك أذهان 
المستثمرين المتأثرة في األساس من مخاوف الموجة الثانية للوباء العالمي، 

وعدم اليقين بشأن حزمة التحفيز واالنتخابات الرئاسية األميركية.
وســـجلت األصول الخطرة خســـائر قوية جنبا إلى جنب مع أسعار النفط، في 
حين اســـتفاد الدوالر األميركي والذهـــب باعتبارهما مالذات آمنة في أوقات 
عـــدم اليقين السياســـي واالقتصـــادي، على الرغم من أن األخير شـــهد تقلبات 
ملحوظة. وبالنسبة لألسهم، فقد تراجعت “وول ستريت” بوتيرة قوية ليفقد 
“داو جونز” أكثر من 400 نقطة أو ما يعادل 1.4 % مسجالً 27290 نقطة. كما 
فقد “ســـتاندرد آند بورز” 1.5 % من قيمته مســـجال 3317 نقطة، فيما تراجع 
المؤشـــر التكنولوجي “ناســـداك” بأكثر من 2 % ليكون أكبر الخاسرين مسجال 
11327 نقطة. من جهة أخرى، لجأ المستثمرون للذهب كأحد المالذات اآلمنة 
بعـــد إعالن الرئيـــس األميركي وزوجته بفيروس كورونـــا، لكن المعدن تحول 

للهبوط بعد بيانات اقتصادية.

خسائر كبيرة باألسواق جراء إصابة ترامب

التنميــة لمســيرة  دعًمــا  مربــع  متــر   2000 بمســاحة 

“لولو” تفتتح متجًرا شاماًل في دانات اللوزي

مـــع  اتفاقيـــة  لولـــو  وّقعـــت مجموعـــة 
شـــركة دانـــات اللـــوزي الفتتـــاح متجر 
خدمـــات شـــامل بمســـاحة 2000 متـــر 
اللـــوزي  دانـــات  مشـــروع  فـــي  مربـــع 
المجتمع الســـكني المتكامل في مدينة 
حمد. وســـيكون هذا المتجر الرئيســـي 
في منطقـــة متاجر التجزئـــة واألماكن 
الترفيهية الواقعة على جانب البحيرة 
في المشروع. وسيوفر المتجر للسكان 
مجموعة واســـعة من منتجـــات البقالة 
والمنتجـــات اليوميـــة الطازجـــة مثـــل 
الخضـــروات واللحـــوم باإلضافـــة إلـــى 
مخبـــز داخلي ومجموعـــة أطعمة لولو 
الساخنة الطازجة الشهيرة، كما سيضم 
مقهـــًى مطـــالً علـــى الواجهـــة المائيـــة، 
لالســـتراحة  واحـــة  سيشـــكل  والـــذي 
واالســـترخاء أثنـــاء التســـوق لـــكل من 
المتسوقين والســـكان على حٍد سواء، 
بتنـــاول  االســـتمتاع  يمكنهـــم  حيـــث 

المشروبات أو الوجبات الخفيفة. 
 وبـــدوره، قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة 
مجموعـــة لولو، يوســـف علـــي “تعكس 

مشـــاركتنا في مشـــروع دانـــات اللوزي 
التزامنـــا بدعـــم مســـيرة التنميـــة فـــي 
قيادتهـــا  ورؤيـــة  البحريـــن  مملكـــة 
الحكيمـــة. كمـــا أننـــا بذلـــك نؤكـــد على 
البلـــد  هـــذا  تقـــدم  بمســـتقبل  إيماننـــا 
فـــي  االســـتثمار  وأهميـــة  وازدهـــاره 
لولـــو  مجموعـــة  وتمتلـــك  مواطنيـــه. 
ثمانيـــة متاجـــر هايبرماركـــت ومركزي 
 3,000 تشـــّغل  البحريـــن  فـــي  تســـوق 
موظف. كمـــا تمتلـــك المجموعة خطة 
بحرنـــة قويـــة، إذ يشـــكل البحرينيـــون 
أكثـــر مـــن 40 % مـــن موظفينـــا، وهـــم 

جـــزء مهم مـــن خطة نمونا فـــي جميع 
مســـتويات التوظيـــف التـــي ال تقتصر 
علـــى البحريـــن فقط، بل تشـــمل جميع 
العمليات العالميـــة للمجموعة. ونتعهد 
بأن تواصل مجموعة لولو العمل بتفان 
لرفعـــة المملكة وتعزيـــز النمو والتطور 

في جميع المجاالت”.
 وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيس مجلس 
إدارة شـــركة دانات اللـــوزي، خالد عبد 
هللا “إن شـــركة دانات اللوزي ال تقتصر 
فقط على توفير الخدمات اإلســـكانية 
جاهديـــن  نســـعى  وإنمـــا  للمواطنيـــن، 

لتوفيـــر نمط العيـــش الرغيد من خالل 
األساســـية  الخدمـــات  جميـــع  إتاحـــة 
والضرورية، فعلى سبيل المثال، يتمتع 
بمســـاحات  اللـــوزي  دانـــات  مشـــروع 
خضراء وارفة وممشى واسع بمحاذاة 
البحيـــرة. ونحـــن نعتـــز بشـــراكتنا مـــع 
مجموعـــة لولـــو التـــي تعتبر أحـــد أكبر 
والتـــي  المملكـــة،  فـــي  المســـتثمرين 
تضيـــف قيمـــة عظيمـــة لهذا المشـــروع 
الـــذي يعد مـــن أكثر المشـــاريع اجتذابا 
التـــي  المشـــاريع  للســـكان ضمـــن فئـــة 

تستهدف المواطنين البحرينيين”.
ويضـــم مشـــروع دانـــات اللـــوزي 303 
فلـــل، تقع في قلب مدينة حمد وتتميز 
بتصميـــم يتوافق مـــع متطلبات العائلة 
البحرينيـــة العصريـــة. ويوفر مشـــروع 
دانات اللوزي بيئة ســـكنية مريحة في 
ظل مجتمع ســـكني هـــادئ يضم جميع 
وسائل الراحة اليومية. وبحلول الربع 
األول مـــن 2022 ستســـتقبل العائـــالت 

المقيمة متجر لولو بكامل طاقته.

المنامة -بنك االسكان

القاهرة - رويترز

“الكويت المركزي” 
يؤكد قوة الدينار

السبت  أمس  المركزي  الكويت  بنك  أكد 
بقوة  الــتــزامــه  تويتر  على  تــغــريــدة  فــي 
الــديــنــار واســتــقــرار ســعــر صــرفــه. وقــال 
الــبــنــك ”فـــي ضـــوء تــقــريــر نــشــرتــه بعض 
الدينار،  قيمة  تخفيض  حــول  الــمــواقــع 
على  بالمحافظة  التزامه  )البنك(  يؤكد 
يضمن  بما  الدينار  صرف  سعر  استقرار 
ــاف الــبــنــك أنــه  ــ ــيــة“. وأضـ ــشــرائ قــوتــه ال
بالسياسات  االلـــتـــزام  أيــضــا  ســيــواصــل 
الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على 

االستقرار المالي والنقدي بالبالد.
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دور بارز للتدريب بـ “مؤشر رأس المال البشري”
ـــة ـــاءات الوطني ـــوادر والكف ـــر الك ـــض بتطوي ـــدا تنه ـــي: 90 معه الجش

أكد رئيس جمعيـــة البحرين لمعاهد 
التدريـــب، نواف الجشـــي، أن قرابة 
فـــي  وتطويـــر  تدريـــب  معهـــد   90
فـــي  بـــارز  بـــدور  تنهـــض  البحريـــن 
تطوير الكوادر والكفاءات الوطنية، 
وبما يسهم في تعزيز مكانة البحرين 
البشـــري  المـــال  رأس  مؤشـــر  علـــى 
2020 الصـــادر عـــن البنـــك الدولـــي، 
وحلول البحرين مؤخًرا في المرتبة 
ا على هذا المؤشـــر، في  الثانية عربيًّ

إنجاز بارز يؤكد صوابية التوجهات 
العنصـــر  فـــي  لالســـتثمار  الوطنيـــة 
البحرينـــي وجعلـــه خيـــاًرا  البشـــري 
أوالً فـــي ســـوق العمـــل وفًقـــا لرؤية 

البحرين 2030.
قطـــاع  تطـــور  إن  الجشـــي  وقـــال   
التدريب في البحرين يجعله مؤازًرا 
بارًزا لجهود الدولة في تطوير رأس 
المال البشـــري اعتمـــاًدا على ما لدى 
هـــذا القطـــاع مـــن خبـــرات متراكمة 
علـــى مـــدى أكثـــر من خمســـة عقود، 

وقدرتـــه علـــى تحليـــل احتياجـــات 
التدريـــب واستكشـــاف احتياجـــات 
ســـوق العمـــل الحالية والمســـتقبلية 
مـــع  أهدافـــه  وربـــط  وتلبيتهـــا، 
للنهـــوض  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 
االقتصـــادي اعتماًدا علـــى الكفاءات 
مـــع  عملـــه  وتكامـــل  الوطنيـــة، 
الشـــركاء فـــي وزارة العمل والتنمية 
العمـــل  وصنـــدوق  االجتماعيـــة 
القطاعيـــن  ومؤسســـات  “تمكيـــن” 

الحكومي والخاص.

المنامة - البحرين لمعاهد التدريب

نواف الجشي 

شركات خليجية تفّعل القروض “الدوارة” مع المؤسسات المالية
لجأت شركات خليجية في الفترة الماضية بتفعيل خيار التسهيالت االئتمانية 
المتجــددة )القــروض الــدوارة( عبــر االتفاقــات التــي أبرمتهــا مــع المؤسســات 
الماليــة قبــل جائحــة كورونــا لتحصل علــى تمويل متدنــي الكلفة بغــض النظر 

عن نوع العملة.

المنخفـــض  القـــروض  تســـعير  وجـــاء 
الكلفـــة نتيجـــة لتعهـــدات مصرفية لما 
قبـــل الجائحة تم توقيعها مع عمالئهم 

من الشركات.
ومن اإلجـــراءات التقليديـــة الطبيعية 
بتلـــك  الخزانـــة  إدارات  تحـــرص  أن 
مـــع جهـــات  التعاقـــد  علـــى  الشـــركات 
ســـيولة  توفيـــر  أجـــل  مـــن  ماليـــة؛ 
ماليـــة لدعـــم رأس المـــال العامـــل عند 
وعلـــى  متجـــددة  وتكـــون  الضـــرورة، 
شـــرائح عـــدة متوزعـــة خـــالل فترات 
زمنيـــة متقاربـــة، وفـــي العـــادة ال تلجأ 

الشركات لهذه الســـيولة اإلضافية في 
األوقات الطبيعية.

الجانـــب  تحديـــد  يتـــم  مـــا  وعـــادة 
التســـعيري لها ســـابقا، باستثناء مؤشر 
القيـــاس )الليبـــور فـــي حـــال القروض 
عنـــد  يتـــداول  الـــذي  الدوالريـــة(، 
مستويات متدنية تاريخية منذ نهاية 

الربع األول من هذا العام.
وبرهنـــت الفتـــرة الماضيـــة علـــو شـــأن 
“التســـهيالت االئتمانية المتجددة” كل 
عـــام للشـــركات الخليجيـــة بعـــد تأكيد 
المنتجـــات  أهـــم  كأحـــد  موثوقيتهـــا 

الماليـــة إبـــان الجائحة، التي ســـاهمت 
لـــدى  الســـيولة  مخـــزون  بزيـــادة 
المؤسســـات في األوقـــات التي تواجه 
فيه تلك الشـــركات تحديات بأنشطتها 

االقتصادية.
وازدادت الثقـــة بهـــذه المنهجيـــة مـــن 
إدارات الخزانـــة بعـــد اإلغالق المؤقت 
ألســـواق الديـــن الدوليـــة خـــالل شـــهر 
مـــارس وتوافـــر نوافذ إصـــدار قصيرة 
وكانـــت  الثانـــي.  الربـــع  أوائـــل  األمـــد 
األفضـــل  الخيـــار  الـــدوارة  القـــروض 
واألســـرع واألســـهل خالل تلك الفترة 

المليئة بالتحديات.
منطقـــة  فـــي  حصـــل  مـــا  وينطبـــق 

الخليج بما جرى باألســـواق األوروبية 
واألميركيـــة عندمـــا لجـــأت الشـــركات 
لتفعيـــل التعهـــدات، التـــي أبرمتهـــا مع 

الجهات التمويلية قبل الجائحة.
فـــي حيـــن عانـــت الشـــركات الغربيـــة 
العاملـــة بتلك األســـواق، الســـيما التي 
لم توقع ســـابقا للحصول على قروض 
ائتمانية دوارة، من مسألة ارتفاع كلفة 
التمويـــل بعـــد الجائحـــة، وذلـــك علـــى 
قروضها الجديدة بسبب تغير ظروف 

السوق.
من ناحيـــة أخرى، نجحت البنوك التي 
وطـــدت عالقاتها التجارية مع عمالئها 
القدامـــى من الشـــركات، في تزويدهم 

بخطوط ائتمانية تنافسية، كانت فيها 
كلفة القـــروض البنكيـــة مقبولة بفضل 
“بنـــوك العالقـــات” مقارنة باالســـتدانة 

الخارجية الدوالرية المرتفعة.
وتعمـــد البنـــوك إلـــى إقامـــة العالقـــات 
مـــع العمـــالء أو توطيدهـــا عـــن طريق 
تقديم تمويل رخيص نســـبيا على أمل 
الفـــوز بمزيد من األعمـــال في مجاالت 
مثـــل تمويـــل التجـــارة وأســـواق المال 

واألسهم.
الجائحـــة  أظهـــرت  أخـــرى،  وبعبـــارة 
وفـــاء “بنـــوك العالقـــات العمليـــة” مـــع 
عمالئهـــا القدامى، عبـــر تطبيق مفهوم 
“إقـــراض إلقامة عالقة تجلب أنشـــطة 
تجارية بالمستقبل من العميل”، وهذه 
تزيـــد تقدير العمالء لتلك المؤسســـات 

المالية، التي تقف إلى جانبهم.

ومـــع القـــروض المجمعة، يتـــم تحديد 
بضعة بنوك كبرى، ويتم توزيع حصص 
التغطية عليهـــم، وفي المرحلة الثانية 
يقـــوم كل بنك بتخصيص حصة أصغر 

لبنوك أخرى.
تســـتخدمها  التـــي  الطـــرق،  إحـــدى 
الشركات الخليجية مع البنوك الدولية 
تـــدور حول أن البنوك، التي ستشـــارك 
في القـــروض المجمعة ســـتكون لديها 
فرصة أكبر الختيارها؛ من أجل ترتيب 

اإلصدار القادم من أدوات الدين.
وبمعنى آخـــر فإن على كل بنك يرغب 
فـــي أن يكون مرتبا إلصدار الســـندات 
أو الصكـــوك الدوليـــة أن يقدم أرخص 
تسعير للقرض، إذ تنظر البنوك الدولية 
إلى مثل هذه العمليات كوسيلة لتعزيز 

العالقات مع العمالء الخليجيين.

عبر اتفاقات أبرمتها قبل الجائحة لتحصل الرياض - االقتصادية
على تمويل متدني الكلفة

تبادل الخبرات البحرينية المصرية في “الشمول المالي”
ــرأة ــ ــم ــ ــي دعــــــم ال ــ ــوذج الـــمـــمـــلـــكـــة فـ ــ ــمـ ــ ــن نـ ــ ــادة مـ ــ ــف ــ ــت ــ ــاس ــ ــو ل ــ ــدع ــ الــــــغــــــزاوي ي

دعــا الرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلبــداع -البحريــن للتمويــل متناهي الصغــر، خالد الغــزاوي، إلى االســتفادة عربيا من 
التجربة البحرينية في مجال دعم وتقدم المرأة بجهود المجلس األعلى للمرأة برئاســة قرينة عاهل البالد صاحبة 
الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفــة، والبناء على النمــوذج البحريني الخاص بتقــدم المرأة من 
خــالل التعــرف على أفضل الممارســات وتعميمها، وبما يســاعد جميــع المنظمات والمؤسســات العربية العاملة على 
تمكيــن المــرأة فــي رســم خطة تنفيذيــة واضحة المعالم تراعــي خصوصية كل مجتمــع وإرثه الحضــاري والثقافي 
واالجتماعــي مــن جهــة، وتحــرر وتفعــل من جهة أخرى طاقــات المرأة في الــدول العربية وتزيد من مســاهمتها في 

التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة له خالل مشاركته 
خـــالل لقـــاء عـــن بعـــد نظمتـــه وحدة 
القبطيـــة  بالهيئـــة  المحليـــة  التنميـــة 
االجتماعيـــة  للخدمـــات  اإلنجيليـــة 
العربيـــة  الشـــبكة  مـــع  بالمشـــاركة 
للمنظمات األهلية فـــي القاهرة حول 
مشروع تحســـين األحوال المعيشية 
للســـيدات فـــي القطاع غير الرســـمي 

فـــي مصر، وبحضور عـــدد من وكالء 
والتضامـــن  العاملـــة  القـــوى  وزارات 
االجتماعـــي في عدد من المحافظات 
المصريـــة إضافـــة إلـــى مجموعة من 
القيـــادات المحليـــة بمحافظات عمل 

المشروع.
اللقـــاء  خـــالل  الغـــزاوي  وعـــرض 
واإلحصائيـــات  األرقـــام  مـــن  عـــددا 

التـــي تؤكـــد الحضـــور القـــوي للمـــرأة 
فـــي الشـــأن االقتصـــادي عامـــة وفي 
قطـــاع الخدمات الماليـــة والمصرفية 
بشـــكل خـــاص، الفتـــا إلـــى أن المـــرأة 
مواكبـــة  اســـتطاعت  البحرينيـــة 
الصناعـــة  فـــي  الحديثـــة  التطـــورات 
الماليـــة والمصرفيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
وتحـــدث  الماليـــة”،  “التكنولوجيـــا 

أيضـــا عن جهود البحريـــن في مجال 
“الشـــمول المالي”، والـــذي يعني دمج 
أكبر شـــريحة ممكنة مـــن المواطنين 
والحـــراك  اإلنتاجيـــة  العمليـــة  فـــي 
للدولـــة، مؤكـــدا أهميـــة  االقتصـــادي 

المصريـــة  التجربـــة  مـــن  االســـتفادة 
المتقدمة في هذا المجال.

وإلى جانب مشاركة الغزاوي في هذا 
اللقاء شـــاركت أيضـــا المحامية ليلى 
المرباطـــي إذ تحدثـــت بدورهـــا عـــن 
والتشـــريعية  الدســـتورية  الجوانـــب 
البحريـــن  فـــي  للمـــرأة  الداعمـــة 
والمســـاواة بيـــن الرجل والمـــرأة في 

كل المجاالت.
وناقش الجانب المصري خالل اللقاء 
أهـــداف مشـــروع تحســـين األوضاع 
المعيشية للسيدات المعيالت، والتي 
تســـعى مـــن خاللهـــا لتحســـين جودة 
الحياة للســـيدات الفقيرات المعيالت 
في القطاع غير الرســـمي في ثالثين 
ـــا، من خالل  ـــا وحضريًّ مجتمًعـــا ريفيًّ

التمكيـــن،  وأنشـــطة  القـــدرات  بنـــاء 
بجانب تعزيـــز قدرة المجتمع المدني 
على زيادة المساهمة في تقليل الفقر 
والتهميـــش لدى الســـيدات الفقيرات 
من المـــدن والريـــف، وتقديـــم الدعم 
لتحســـين حيـــاة الذيـــن يعولـــون في 

االقتصاد غير الرسمي.
وقـــد أبـــدى الجانـــب المصـــري خالل 
اللقـــاء إعجابـــه بالتجربـــة البحرينية 
في دعم المرأة، وما تسجله البحرين 
من إنجازات على المؤشرات الدولية 
التـــي ترصد تقدم المـــرأة خاصة في 
مجـــال االقتصادي، معربـــا عن رغبته 
في عقد المزيد من اللقاءات المماثلة 
للتعرف أكثر على التجارب المشتركة 

الناجحة بين البلدين الشقيقين.

المنامة - بنك االبداع - البحرين

 خالد الغزاوي 
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Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER(FORKLIFT)

  suitably qualified applicants can contact
 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM 

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

  TECHNICIAN WORKER 
  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

  LABOURER 
  suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS) 
  suitably qualified applicants can contact

 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER 
RIFFA B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of
  SPECIALISED DOCTOR 

  suitably qualified applicants can contact
 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
  suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER 
RIFFA B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of
  RADIOGRAPHY TECHNICIAN 

  suitably qualified applicants can contact
 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
  suitably qualified applicants can contact

 17305665  or  info@haiderwood.com 

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

  MASON 
  suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM 

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 

Securi Core S.P.C. Owned By Rasheed Al-Fawaz 
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

  suitably qualified applicants can contact
 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Securi Core S.P.C. Owned By Rasheed Al-Fawaz 
has a vacancy for the occupation of

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
  suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

WHITE DOTS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
  suitably qualified applicants can contact

 39612772  or  HANANJANAHI@GMAIL.COM 

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

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

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

  MASON ASST 
  suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.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 

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 

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

  MASON 
  suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

TEA TIME PLEASURE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  
hasH2H2@GMAIL.COM 

TAYLOS ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 17611026  or  TYLOS.ALUMINIUM@GMAIL.COM 

NATIONAL CONCRETE COMAPNY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL PROJECT MANAGER 
  suitably qualified applicants can contact

 17786665  or  sayed.saeed@nccbahrain.com 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of
  CONSTRUCTION TECHNICIAN 

  suitably qualified applicants can contact
 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@

GMAIL.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@
GMAIL.COM 

HAJER ABDULLA BAFADHEL 
has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 
  suitably qualified applicants can contact

 39555540  or  SAMEER.ALUJNAID@GMAIL.COM 

FLAG PIRATE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
  suitably qualified applicants can contact

 32122226  or  pirateshipservice@gmail.com 

ALI MAHDI KADHIM YOUSIF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 39456444  or  ALIMAHDE456@HOTMAIL.COM 

SAMI SALMAN EBRAHIM EJWAIR 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
  suitably qualified applicants can contact
 34457323  or  SAMICAP8@GMAIL.COM 

QUALITY WIRE PRODUCTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGN ENGINEER 
  suitably qualified applicants can contact
 17874000  or  Admin@qualitywire.com.bh 

SUN ELECTRCAL EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 17632638  or  neamah1@hotmail.com 

FADEL NESUF CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 33068067  or  GHANEMALATTAWI@GMAIL.COM 

ROSEMOUNT TANK GAUGING MIDDLE EAST S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION CONTROL MANAGER 
  suitably qualified applicants can contact

 17226610  or  pushkaran.kandu@emerson.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

  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

  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

  FITTER 
  suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 
  suitably qualified applicants can contact

 17241360  or  DASMAN_AC@YAHOO.COM 

NEW TEA TEAM Waqif Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 17410598  or  UMHABIBMARKET22@GMAIL.COM 

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

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

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

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

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
  suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

Fly phoone accessories for mobile 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 33200120  or  JAF3323@GMAIL.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 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
  suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

TEA TIME PLEASURE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  
hasH2H2@GMAIL.COM 

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 
  suitably qualified applicants can contact
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

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

  PLUMBER 
  suitably qualified applicants can contact

 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.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 

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

  PAINTING WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  DRIVER 
  suitably qualified applicants can contact

 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Madan abbas hasan albanbili 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 39991305  or  MADANALBANBILI@GMAIL.COM 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
  suitably qualified applicants can contact

 17772900 

WANIYA STAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 35947209  or  asma.min
has005@gmail.com

hasAN EBRAHIM MOHAMED ALI EDHRABOH(ARNOOP/8926) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
  suitably qualified applicants can contact

 34199550  or hasSAN500101817@GMAIL.COM 

NEW HOT BURGER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
  suitably qualified applicants can contact

 39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

German Quality Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 17780287  or  germanquality.bh@gmail.com 

GREEN HILL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
  suitably qualified applicants can contact

 39659728  or  PRAKASH_CKP2000@YAHOO.COM 

SULTAN PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact
 33284867  or  shanu16301@gmail.com 

UM SABER FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
  suitably qualified applicants can contact

 33323849  or  QAISRA.IZZAT@GMAIL.COM 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
  suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
  suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

Hayat Communication Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
  suitably qualified applicants can contact

 17180366  or  HJUMA@HAYATCOMM.NET 

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

  KITCHEN WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 17226616  or  govt@zainalent.com 

Abu Amer Electronics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 17771014  or  IFTIKHARAHMAD80@HOTMAIL.COM 

NOOR MAHAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact
 35479727  or  MC4CONT@GMAIL.COM 

RATAN 87 Sale of second-hand goods 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

ACTION INTERNATIONAL SERVICES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
  suitably qualified applicants can contact

 17422011  or  Nader.salman00@gmail.com 

Mr. sparkle cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact
 33331155  or  JSHAIBANI@GMAIL.COM 

KAPPALAM STREET RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
  suitably qualified applicants can contact

 39755678  or  USMANS_666@YAHOO.COM 

KAPPALAM STREET RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
  suitably qualified applicants can contact

 39755678  or  USMANS_666@YAHOO.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 

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

  CLEANER 
  suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
  suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON 
  suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM 

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

  INSULATOR 
  suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM 

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

  CARPENTER 
  suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
  suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

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

  TECHNICIAN 
  suitably qualified applicants can contact

 17757017  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 17550880  or  SHHAITHEMHAMZH1977@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 
  suitably qualified applicants can contact
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
  suitably qualified applicants can contact
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

Mohammed Al Ojaimi Contracting Company S.P.C 
Owned by Mohammed A 

has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
  suitably qualified applicants can contact

 66370888 

WABAG BELHASA JV WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 17233331  or  ERIK.GOTHLIN@WABAG.COM

WABAG BELHASA JV WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
  suitably qualified applicants can contact

 17233331  or  ERIK.GOTHLIN@WABAG.COM 

Applied Holding Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
  suitably qualified applicants can contact

 38387777  or  ABDULLA.ALKHAJA@ASU.EDU.BH 

KASHIF LINE BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 34438588  or  KLBUILDER@YAHOO.COM 

Pearl Art Painting and Design 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 33918999  or  KHALIL.EBRAHIM85@HOTMAIL.COM 

Alharv Maintenance and repair of motor vehicles 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 36665448  or  ALSHAIKH619@YAHOO.COM 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
  suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

ALWOSAIBY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
  suitably qualified applicants can contact

 39275704  or  AHMADI.M77@GMAIL.COM 

Aaloo Gate Shabir Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 39245209  or  INAMCONST@GMAIL.COM 

Lion Star Document Clearance 
has a vacancy for the occupation of

OFFICE ASSISTANT 
  suitably qualified applicants can contact

 36606011  or  STARLIONSERVICE@GMAIL.COM 

Indus Consult & Construction Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
  suitably qualified applicants can contact

 34568628  or  AJU3210@GMAIL.COM 

IMPACT GRAND CONSULTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
  suitably qualified applicants can contact

 17813156  or  IMPACTMARKETING.ADV@GMAIL.
COM 

PAKSTAN STAR AUTO REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 33990749  or  REALDEBAHRAIN@GMAIL.COM 

The Wardrobe Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
  suitably qualified applicants can contact
 35051980  or  WISSAM@OUTLOOK.COM 

KTB Services CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 77365552  or  KTBCONSTRUCTIONBH@GMAIL.COM 

Patisserie la Vanille boutique 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
  suitably qualified applicants can contact

 39666633  or  LAVANILLEBH@GMAIL.COM 

ARSHI OFFICE  MANAGEMENT CO.S.P.C OWNED BY 
HAJI QAISAR FARID 

has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT 

  suitably qualified applicants can contact
 38211660  or  ARSHITEX@YAHOO.COM 

MUHAMMAD JAFAR CARGO HANDLING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact
 35100286  or  jafarrana150@gmail.com 

WE ONE MART COMPANY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 
  suitably qualified applicants can contact

 38020740  or  KURUDIVEED@GMAIL.COM 

ALMADANI HYDRAULIC REPAIR WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
  suitably qualified applicants can contact

 38792207  or  ALMADANIHUSSEIN@YAHOO.COM 

AUTO COLOURS GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE POLISHER 
  suitably qualified applicants can contact

 36076888  or  DARALBASTAKI.2018@GMAIL.COM 

AL SHARIF GENTS SALON S.P.C OWNED BY 
MOHAMMAD AMJAD MOHAMMAD SHA 

has a vacancy for the occupation of
  BARBER 

  suitably qualified applicants can contact
 35495060  or  AAMJADBAJWA@GMAIL.COM 

KEVO SERVICES.BAHRAINI PARTNERSHIP 
COMPANY 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

  suitably qualified applicants can contact
 38894820  or  FRUKEVO16@GMAIL.COM 

Shamash auto spare parts w l l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 38043086  or  SHAMSUDIN371@GMAIL.COM 

S S P contracting Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 35589238  or  SUBILASH123@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural and 
Mechanical Division 

has a vacancy for the occupation of
  WELDER 

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

Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural and 
Mechanical Division 

has a vacancy for the occupation of
  STEEL FABRICATOR 

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

Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural and 
Mechanical Division 

has a vacancy for the occupation of
  WELDER 

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

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT 
HOTEL) 

has a vacancy for the occupation of
  A/C MECHANIC 

  suitably qualified applicants can contact
 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.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 

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

  MACHINIST 
  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

  FITTER 
  suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
  suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  LABOURER 
  suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
  suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
  suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

ADHWAA ALASSEEL DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 39227113  or  HAMZAHJA@HOTMAIL.COM 

BIG BEN SCAFFOLDING CONSTRUCTION AND 
EQUIPMENTS RENTAL 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

  suitably qualified applicants can contact
 39416687  or  STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM 

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

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

Right Clean Auto Services Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 33993322  or  buyusra@gmail.com 

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

  FITTER 
  suitably qualified applicants can contact

 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM 

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 

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

  WELDER 
  suitably qualified applicants can contact

 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM 

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

  FOREMAN 
  suitably qualified applicants can contact

 39933379  or  SAYED@BAHSTS.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.COM 

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 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
  suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
  suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Safety corner for parking & polishing cars 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 17691630  or  BALAWY1995@GMAIL.COM 

HAMMAD HAMAD RASHID ALDOSERI )
hasAYIF( 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN 

  suitably qualified applicants can contact
 36066609  or  HHR82218@HOTMAIL.COM 

Active Identity Management CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

OFFICE  ASSISTANT 
  suitably qualified applicants can contact
 37331123  or  MORSY4@YAHOO.COM 

AL NOORANI SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 33627475  or  IFTKHAR111@YAHOO.COM 

SwitchEcigs CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 34199500  or  MOHSINBH256@GMAIL.COM 

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH Of A FOREIGN COMPANY
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
  suitably qualified applicants can contact

 39347757  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

H&B contracting company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 38021740  or  ALMONDYAL@HOTMAIL.COM 

BU FAISAL FURNITURE SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 34145555  or  BUFAISAL.77@HOTMAIL.COM 

GRAND STATION FOR AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 33972312  or  gssbh.wll@gmail.com 

Cook Door W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
  suitably qualified applicants can contact
 17331777  or  MORSY4@YAHOO.COM 

Egyptians Mayor Supermarket 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 17342685  or  OMDACOMPANYBH@GMAIL.COM 

AKMAAZ WOOD WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
  suitably qualified applicants can contact

 35571830  or  AKMAAZWOOD@GMAIL.COM 

M Saeed for Facilities Support Services Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact
 33410587  or  SAEEEDAC@GMAIL.COM 

PATWA PEARLS S.P.C Owned by SAILESH KUMAR PATWA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 35094042  or  PATWAPEARLS@GMAIL.COM 

Rento Facilities Support and Real Estate Management 
W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  DIRECTOR 

  suitably qualified applicants can contact
 32319364  or  JINTOTL@GMAIL.COM 

ANENYA HOLIDAYS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
  suitably qualified applicants can contact

 36614601  or  ANANYACLEARANCE@GMAIL.COM 

Sky Land Printing S.P.C Owned by Jijo Kurian 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
  suitably qualified applicants can contact

 39217696  or  KURIANJIJO@GMAIL.COM 

House of Hair Salon. 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
  suitably qualified applicants can contact
 0  or  ADVENTURE99919@GMAIL.COM 

BAHRAIN SOCIETY FOR CHILDREN WITH BEH. & 
COMM. DIFFICULTIES 

has a vacancy for the occupation of
  DATA CONTROL TECHNICIAN 

  suitably qualified applicants can contact
 17730960  or  AUTISM@BATELCO.COM.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
  suitably qualified applicants can contact
 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.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

  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

  LABOURER 
  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 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
  suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  CARPENTER 
  suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  PLUMBER 
  suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
  suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 

  suitably qualified applicants can contact
 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
  suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
  suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

WESTMINSTER GULF CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
  suitably qualified applicants can contact

 17533311  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

WESTMINSTER GULF CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
  suitably qualified applicants can contact

 17533311  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

WESTMINSTER GULF CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
  suitably qualified applicants can contact

 17533311  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  LABOURER 
  suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

  LABOURER 
  suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

  LABOURER 
  suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - 
CLOSED 

has a vacancy for the occupation of
  INSTRUMENT ENGINEER 

  suitably qualified applicants can contact
 17757017  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

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

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

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

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

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

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

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

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

MAS POWERMECH ARABIA S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
  suitably qualified applicants can contact

 34342928 

MAS POWERMECH ARABIA S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
  suitably qualified applicants can contact

 34342928

MAS POWERMECH ARABIA S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
  suitably qualified applicants can contact

 34342928

MAS POWERMECH ARABIA S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
  suitably qualified applicants can contact

 34342928

Universal enterprises 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
  suitably qualified applicants can contact

 17290303  or  ISA.HUBAIL@UNIENTER.COM

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
  suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
  suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
  suitably qualified applicants can contact

 13103333  or  jahmed14@slb.com 

Airmech Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
  suitably qualified applicants can contact

 39669661  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

Airmech Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
  suitably qualified applicants can contact

 39669661  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

ABDULHAMEED ALJANAHI STORES 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
  suitably qualified applicants can contact

 39680680  or  ABDULHAMEEDJANAHI2014@GMAIL.
COM 

MANNAI TRADING & CONTRACTING S.P.C - CONTRACTING DIVISION 
has a vacancy for the occupation of

  A/C MECHANIC 
  suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT 
HOTEL) 

has a vacancy for the occupation of
  SALES MANAGER 

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

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

  DESIGNER(INTERIORS) 
  suitably qualified applicants can contact
 17592233  or  LUAY@KHALAIFAT.COM 

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

  SALESMAN 
  suitably qualified applicants can contact
 17592233  or  LUAY@KHALAIFAT.COM 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
  suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

ALQAISI CONTRACTING & BUILDING MATERIAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 17675604  or  ALQALSIBM@YAHOO.COM 

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

  INSULATOR 
  suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM 

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

  FITTER 
  suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM 

BAHER MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
  suitably qualified applicants can contact

 17344780  or  BAHER-CO@HOTMAIL.COM 

ALEKHTEYAR ALAFDHAL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
  suitably qualified applicants can contact

 39880800  or  ALFARES8000@GMAIL.COM 

SAAR FOUNDRY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
  suitably qualified applicants can contact
 17830263  or  saaraluminium@gmail.com 

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

  LABOURER 
  suitably qualified applicants can contact

 17270946  or  AMINA.MEFTAH@AL-BUSTANI.COM 

DELOITTE & TOUCHE-MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ECONOMICAL PLANNING) 
  suitably qualified applicants can contact
 17214490  or  RKIKHIA@DEOITTE.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 

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

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
  suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
  suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
  suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
  suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
  suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L 
CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

  suitably qualified applicants can contact
 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

AHMED CO ENTERPRICESES FOR CONSTRUCTION & MAINTENANCE
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL INSTALLER 
  suitably qualified applicants can contact
 77444454  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
  suitably qualified applicants can contact

 17312007  or  aamirbh@gmail.com 

ABU ALI GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
  suitably qualified applicants can contact

 17297371  or  ABUALICLEARANCE@GMAIL.COM 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
  suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

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

  MASON ASST 
  suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
  suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
  suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
  suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
  suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
  suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
  suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
  suitably qualified applicants can contact
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

AHMED ISA KHAMIS ALRUMAIHI ‘DABAT ALSAHRAA’ 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
  suitably qualified applicants can contact

 17840252  or  SHGROUP@BATELCO.COM.BH 

HUSAIN ALI HUSAIN EBRAHIM/ NOOR MANSOOR2 
-8261 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN 

  suitably qualified applicants can contact
 39216820  or  ahm153@live.com 

ALQANDEEL FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 17591325  or  EBRAHIMJADEE@GMAIL.COM 

SHATILA CLEANING & PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 33869293  or  GAMBHIRANDANIEL62@GMAIL.COM 

GRAND CHOICE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
  suitably qualified applicants can contact
 34089625  or  YSUBAIE@HOTMAIL.COM 

Sami Abdulla Ameen .AMEENCO 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
  suitably qualified applicants can contact

 17703111  or  TRANSPORTAMEENCO@BATELCO.
COM.BH 

BUREAU VERITAS 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
  suitably qualified applicants can contact

 17877574  or  BVBRN@BATELCO.COM.BH 

HAZAM ALJANOOB SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
  suitably qualified applicants can contact

 39478500  or  RICHINTERIOR.BAH@GMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
  suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

AL FANOOS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
  suitably qualified applicants can contact

 17555666  or  middleeastaluminim@gmail.com 

AL AYYAM WATER DISTRIBUTION 
has a vacancy for the occupation of

  TANKER DRIVER 
  suitably qualified applicants can contact
 39627878  or  REDHA1177@GMAIL.COM 

Zahr Al Ruman Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
  suitably qualified applicants can contact

 39696136  or  fahmiphoto@gmail.com 

ALMIZANI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
  suitably qualified applicants can contact

 17000949  or  AE.ALMANNAI@GMAIL.COM 

GULF ALUMINIUM KITCHEN UTENSILS INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 17830173  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH 

ALMEZHER COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
  suitably qualified applicants can contact

 39144776  or  ALAWADHIPOOPERTIES@GMAIL.COM 

BRAIM GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
  suitably qualified applicants can contact
 36766649  or  LACASA14@GMAIL.COM 

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

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

MY PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
  suitably qualified applicants can contact
 39077388  or  LAYLAA797@GMAIL.COM 

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

  SALES MANAGER 
  suitably qualified applicants can contact

 17377000  or  KHALID@WAELPHARMACY.COM 

AL SHARJA AUTO SPAREPARTS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
  suitably qualified applicants can contact

 36506665  or  ABDUL
hasSAN412@GMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
  suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.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 

Vega International Service Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
  suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM  
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مســتهدفا مقــرا حكوميــا.. وإصابــة أكثــر من 40 شــخصا

15 قتيال في هجوم بسيارة مفخخة شرق أفغانستان

قتـــل 15 شـــخصا على األقـــل معظمهم 
مدنيـــون وأصيب أكثر مـــن 40 آخرين 
في هجوم بســـيارة مفخخة اســـتهدف 
مقـــرا حكوميـــا في شـــرق أفغانســـتان 
أمس الســـبت، على ما أفاد مسؤولون. 
ووقـــع االنفجار في مبنـــى إداري يضم 
أيضـــا مرافـــق عســـكرية فـــي منطقـــة 
غنـــي كيل فـــي واليـــة ننغارهـــار، على 
مـــا أفاد المتحـــدث باســـم الحاكم عطا 
هللا خوغيانـــي. وأضـــاف أّن “الســـيارة 
المفخخة انفجرت عند مدخل المبنى”.
وتابـــع “نتيجـــة لذلـــك، قتـــل 13 مدنيا 
بينهـــم امـــرأة 4 أطفال. قتـــل عنصران 

في قوات األمن أيضا”.
وأوضح أّن الهجوم تســـّبب في إصابة 
42 شـــخصا مـــن بينهـــم 4 عناصـــر في 
قوات األمن. وأشـــار إلى أّن مســـلحين 
بعـــد  المبنـــى  دخـــول  حاولـــوا  عـــدة 
الهجوم لكنهم قتلـــوا على أيدي قوات 
األمن. وأّكد المتحدث باســـم الشـــرطة 
اإلقليمية فريد خان تفاصيل الهجوم.

وأشار إلى أّن معظم القتلى من عناصر 
قـــوات األمـــن األفغانيـــة لكـــن حصيلة 

الضحايا تضم مدنيين عدة أيضا.
وأفاد عبدهللا، وهو صاحب متجر ُدمر 
جزئيا جـــراء الهجوم، أّن االنفجار كان 
مدويـــا. وقال “هناك بازار قرب المبنى. 
تقريبـــا كل نوافذ المتاجـــر )في البازار( 
تحطمـــت. الكثيـــر مـــن النـــاس قتلـــوا 

وجرحوا”.
وأشـــار إلى أنه ساعد في نقل نحو 12 
شـــخصا إلى المستشـــفى. ولم تعلن أي 
جهة مســـؤوليتها عن الهجوم بعد، لكّن 

خان اتهم “طالبان”.
وتنشط حركتا “طالبان” و “داعش” في 

المنطقة.
وكّثفـــت “طالبـــان” مـــن هجماتهـــا فـــي 
أرجـــاء البـــاد رغـــم انخـــراط الحركـــة 
اإلسامية في مفاوضات مع مفاوضي 
الحكومـــة األفغانيـــة للتوصـــل التفـــاق 

سام في الدوحة. 

جالل اباد - وكاالت

االنفجار وقع بمبنى يضم مرافق عسكرية 

واشنطن - وكاالت

المتابـــع  الطبـــي  الفريـــق  قـــال 
لدونالد ترامب أمس إن الرئيس 
مـــن  جيـــدا  يتنفـــس  األميركـــي 
دون مســـاعدة وال يتلقـــى دعمـــا 
المستشـــفى،  فـــي  باالكســـجين 
إصابتـــه  جـــراء  يعالـــج  حيـــث 

بمرض “كوفيد 19”.
وأوضح طبيبه شون كونلي “لقد 
راقبنا وظائف القلـــب والكليتين 
بشـــكل  تعمـــل  وهـــي  والكبـــد 
يتلقـــى  “ال  وأضـــاف  طبيعـــي”. 
الرئيـــس هـــذا الصبـــاح )الســـبت 
بالتوقيـــت المحلـــي( األكســـجين 

وال يواجـــه صعوبـــة بالتنفس أو 
المشـــي فـــي الجنـــاح المخصص 
الطابـــق  فـــي  األبيـــض  للبيـــت 

العلوي”.
وعّبر الرئيس الروســـي فاديمير 
بوتين عـــن قناعته بـــأن “تفاؤل” 
األميركـــي  نظيـــره  “حيويـــة”  و 
سيســـاعدانه في تجـــاوز إصابته 
تمنـــى  حيـــن  فـــي  بالفيـــروس، 
الصحـــة  لمنظمـــة  العـــام  المديـــر 
العاجـــل”  “الشـــفاء  العالميـــة 
لترامـــب رغـــم تحامل واشـــنطن 

على المنظمة األممية. 

ترامب ال يتلقى دعما باألكسجين جراء “كورونا”

جوبا - وكاالت

الســـودانية  الحكومـــة  وّقعـــت 
وقـــادة حـــركات متمـــردة أمس، 
والغنـــاء  الطبـــول  قـــرع  بوقـــع 
ســـام  اتفـــاق  علـــى  والرقـــص، 
إنهـــاء  إلـــى  يهـــدف  تاريخـــي 
عقـــود مـــن الحـــرب التـــي قتـــل 
ورافقـــت  اآلالف.  مئـــات  فيهـــا 
هتافـــات الفرح ممثلي الحكومة 
مـــع  والمتمرديـــن  االنتقاليـــة 
توقيعهـــم النـــص الـــذي وقعـــوه 
جوبـــا  فـــي  االولـــى  باألحـــرف 
أيضـــا نهاية أغســـطس الماضي. 
وقـــال توت قلـــوال رئيس فريق 
الوســـاطة في جنوب الســـودان 
قبـــل وقـــت قصيـــر مـــن التوقيع 
“اليوم توصلنا إلى اتفاق ســـام. 
نحن سعداء. لقد أنهينا المهمة”. 
وجرت مراسم التوقيع في جوبا 
عاصمة ة دولة جنوب السودان. 

وقـــع االتفـــاق باســـم الخرطـــوم 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الســـيادة 
الســـوداني محمد حمـــدان دقلو 

المعروف بحميدتي.
ومـــن جانـــب المتمرديـــن، وقـــع 
الثوريـــة  الجبهـــة  عـــن  ممثـــل 
مـــن  وآخـــرون  الســـودانية 
المجموعـــات المكونـــة لائتاف 
مـــن  الجبهـــة  االتفـــاق. وتتألـــف 
جماعـــات متمـــردة مـــن منطقـــة 
دارفور غربي الباد التي مزقتها 
الحـــرب، باإلضافـــة إلـــى واليتي 
الجنـــوب  فـــي  األزرق  النيـــل 

وجنوب كردفان.

توقيع نهائي التفاق السالم السوداني

ستيباناكرت - وكاالت

وقعت “معارك عنيفـــة” أمس بين االنفصاليين 
األرمـــن وقـــوات أذربيجـــان علـــى معظـــم خط 
الجبهة في ناغورني قره باغ، مع تأكيد سلطات 
يريفان أن باكو أطلقت عملية هجومية كبيرة 

في اليوم السابع من بدء المواجهات. 
االنفصالـــي  اإلقليـــم  رئيـــس ســـلطات  وأعلـــن 
أياريك هاروتيونيان للصحافيين أن “المعركة 
األخيـــرة” علـــى ناغورنـــي قـــره باغ قـــد بدأت، 
مضيًفا فيما ارتدى الزي العسكري أنه سيتوجه 

إلى الجبهة لانضمام إلى القتال. 
باســـم وزارة  المتحدثـــة  أكـــدت  مـــن جهتهـــا، 
الدفـــاع األرمينيـــة شوشـــان ســـتيبانيان علـــى 
صفحتهـــا فـــي فيســـبوك أن القـــوات األرمنيـــة 
االنفصاليـــة “نجحت فـــي وقف هجـــوم العدو 
إلـــى حد كبيـــر”، متحدثًة عن “معـــارك عنيفة”. 
وأضافـــت أن “القوات األرمنية أطلقت هجوًما 

مضاًدا على إحدى نقاط الجبهة”. 
فـــي األثنـــاء، أعلنت ارمينيا مقتل 51 مســـلًحا 

انفصالًيـــا أرمنًيـــا إضافييـــن أمـــس، مـــا يرفـــع 
الحصيلـــة الرســـمية للقتلـــى مـــن كا الجانبين 

إلى 242. 
ولـــم تصـــدر منـــذ بـــدء المعـــارك األحـــد ســـوى 
بيانـــات جزئيـــة عن عـــدد الضحايـــا، إذ ال تعلن 

باكو خسائرها العسكرية. 
وفـــي ســـتيباناكرت كبـــرى مدن اإلقليـــم، التي 
بالمدفعيـــة  األولـــى  للمـــرة  الجمعـــة  قصفـــت 
الثقيلـــة، ُســـمعت أصـــوات انفجـــارات جديدة 

صباح أمس. 
لوكالـــة  عامـــا(   65( أداميـــان  نيلســـون  وروى 
فرانـــس بـــرس فيمـــا كان الســـكان مـــن حولـــه 
يهمـــون بإزالة الركام “خرجت من منزلي وبعد 
5 أو 10 دقائـــق، وقع انفجار. لحســـن الحظ لم 

يكن أحد في المنزل”. 
وفـــي هـــذا الســـياق، دعـــت خارجيـــة اإلقليـــم 
إلـــى  الدولـــي  المجتمـــع  الســـبت  االنفصالـــي 
بـــاغ،  قـــره  ناغورنـــي  باســـتقال”  “االعتـــراف 

معتبرًة ذلـــك “اآللية الوحيـــدة الناجعة إلعادة 
السام”. 

وأعلـــن إقليـــم ناغورنـــي قـــره بـــاغ ذو الغالبية 
األرمنيـــة انفصالـــه عـــن أذربيجـــان فـــي مطلع 
التســـعينات ما أدى إلى حرب تسببت بسقوط 
30 ألـــف قتيل. ولم يوّقع أي اتفاق ســـام بين 

الطرفيـــن بالرغـــم من أن الجبهة شـــبه مجمدة 
منـــذ ذلك الحين لكنها كانت تشـــهد مناوشـــات 

بين الحين واآلخر.

مقاومة بطولية

الجيـــش األرمينـــي  المتحـــدث باســـم  وأعلـــن 

أرتســـرون هوفانيســـيان على فيســـبوك “نشـــر 
العدو قوات معـــززة. جنودنا يظهرون مقاومة 
بطولية”. وأبدى رئيس ســـلطات ناغورني قره 
باغ القلق نفسه إذ صرح للصحافيين أن “األمة 
والوطـــن األم في خطر”. من جهته، كرر رئيس 
أذربيجـــان إلهام علييف الدعوة إلى انســـحاب 
المحتلـــة”  “األراضـــي  مـــن  األرمنيـــة  القـــوات 
األذربيجانيـــة كـ “شـــرط مســـبق” لوقف إطاق 
النـــار. وقـــال في مقابلـــة “سنســـتعيد أراضينا، 

هذا حقنا الشرعي وهدفنا التاريخي”. 
وأضاف “ال نستطيع أن ننتظر 30 عاًما إضافًيا 
)...( يجـــب أن تجـــري تســـوية نـــزاع قـــره بـــاغ 

اآلن”. 
فـــي المقابـــل، أعلـــن الجيـــش األذربيجاني أن 
19 قريـــًة أذربيجانيـــة تعرضت لقصف القوات 
األرمنية االنفصالية خال الليل، وأكد أنه جرى 
اتخاذ “تدابير رد حازمة”، مشيًرا خصوًصا إلى 

السيطرة على مواقع لانفصاليين.

النيران تشتعل في ساحة المعارك

ــا ــيـ ــتـ قـ  242 وســــــــقــــــــوط  بــــــــــاغ  قــــــــــره  نـــــــاغـــــــورنـــــــي  مــــــــــدن  أكـــــــبـــــــر  قـــــصـــــف 

“معارك عنيفة” بين أرمينيا وأذربيجان لليوم السابع على التوالي

بروكسل - رويترز

اســـم  األوروبـــي  االتحـــاد  حـــذف 
عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب 
وأحـــد صنـــاع القرار السياســـي في 
شـــرق ليبيـــا، مـــن القائمة الســـوداء 
لألشـــخاص الذيـــن يفـــرض عليهـــم 
جهـــود  تشـــجيع  بهـــدف  عقوبـــات؛ 
محـــوري  دور  وضمـــان  الســـام 
أي تســـوية بطريـــق  فـــي  لاتحـــاد 

التفاوض في ليبيا.
وقال االتحاد األوروبي إن صالح لم 
يعد تحت طائلة قيود حظر الســـفر 
وتجميـــد األصول التي فرضها قبل 
نحو 4 ســـنوات، فيمـــا يؤكد تقريرا 
لرويتـــرز في التاســـع من ســـبتمبر 

اتجاهـــا  هنـــاك  بـــأن  أفـــاد 
القائمـــة.  مـــن  لشـــطبه 

وجاء في بيان صادر 
عن االتحاد األوروبي 
“جـــرى االتفـــاق علـــى 

حذف اســـم رئيس مجلـــس النواب 
)عقيلـــة( صالـــح مـــن القائمـــة فـــي 
ضوء مشـــاركته البناءة في اآلونة 
األخيـــرة في دعم الحل السياســـي 

لألزمة الليبية بطريق التفاوض”.
وبعد شـــهور من عدم التحرك، ترى 
األوروبيـــة فرصـــة إلعـــادة  القـــوى 
تأكيد دورها في ليبيا، التي تعصف 
ســـقوط  منـــذ  االضطرابـــات  بهـــا 
معمـــر القذافـــي العـــام 2011، بعـــد 
وقـــف إلطـــاق النار في أغســـطس 
العســـكري  التدخـــل  ولمواجهـــة 
المتزايد من جانب تركيا وروسيا.

األوروبـــي  االتحـــاد  ويدعـــم 
الوطنـــي  الوفـــاق  حكومـــة 
دوليـــا  بهـــا  المعتـــرف 
ومقرها فـــي العاصمة 

طرابلس.

“األوروبي” يرفع العقوبات عن عقيلة صالح
اسيزي - أف ب

توجـــه البابـــا فرنســـيس أمـــس في 
منـــذ  رومـــا  خـــارج  لـــه  رحلـــة  أول 
فرض اإلغاق لدواعي كبح انتشار 
الفاتيـــكان،  فـــي  كورونـــا  فيـــروس 
رغـــم أنهـــا ســـتكون رحلـــة فرديـــة 
لألرجنتيني المحب للحشود والذي 
كان عليـــه أن يتعلـــم كيـــف يكـــون 

قريًبا من المؤمنين لكن عن بعد.
زار فرنســـيس أســـيزي فـــي وســـط 
القديـــس  رأس  مســـقط  إيطاليـــا، 
الذي يحمل اســـمه، إذ وقع رســـالته 
المنشـــورة الجديـــدة، وهـــي وثيقة 
بخصـــوص  البابـــا  آراء  توضـــح 
القضايا الرئيسة، وتسمى “فراتيلي 
أهميـــة األخـــوة، ال  بشـــأن  توتـــي”، 

سيما في زمن “كوفيد 19”.
وأعلن الفاتيـــكان أّنها زيارة خاصة 
الصحيـــة،  المخاطـــر  مـــن  للحـــد 
ســـواء للكاثوليـــك الذيـــن عـــادة ما 

يحتشـــدون في الشـــوارع في مثل 
هذه المناســـبات ويحملون أطفالهم 
عاليـــا فـــي الهـــواء ليقّبلهـــم البابـــا، 

وكذلك للحبر األعظم كبير السن.
عندمـــا بـــدأ الفيـــروس، الـــذي أودى 
بحياة أكثر من مليون شخص على 
مســـتوى العالم، في االنتشـــار حول 
العالـــم فـــي وقـــت ســـابق مـــن هـــذا 
العام، تواصل فرانسيس مع اتباعه 
بـــث مباشـــرة،  مـــن خـــال قـــداس 
وألقـــى عظتـــه منفـــردا فـــي ســـاحة 

القديس بطرس.

البابا يقوم بأول زيارة خارج روما منذ “اإلغالق”

جهاز “مشبوه” 
في قطار بألمانيا

كولونيا - أف ب

قطار  فــي  مشبوه”  “جــهــاز  على  عثر 
قرب كولونيا في ألمانيا تبين الحقا 
خبراء،  بحسب  خطرا  يمثل  ال  أنــه 
في  أمــس  الشرطة  انتشرت  بعدما 
المكان على خلفية ذلــك. وكــان عثر 
ــدوق من  ــنـ ــل صـ ــ عــلــى الـــجـــهـــاز داخـ
يحتوي  محلي،  قطار  فــي  الكرتون 
“عــلــى مــســامــيــر وكــمــيــة قــلــيــلــة من 
تفصحه،  بعد  لكن  أســود”،  مسحوق 
“ال  و  لالنفجار،  قابل  غير  أنــه  تبين 

يمثل خطرا”.

مقتل شخص بانفجار في مدينة صناعية إيرانية
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طهران - وكاالت : قتل شخص  «
في انفجار بمدينة صناعية 

في محافظة أصفهان وسط 
إيران، بحسب ما أفادت وكالة 

األنباء الرسمية “إرنا” أمس 
السبت. وأشارت “إرنا” إلى 

أن االنفجار وقع في مدينة 
رازي الصناعية في مقاطعة 

شهرضا، أثناء قيام أحد العمال 
بتلحيم خزان للزيوت الصناعية. 

ونقلت الوكالة عن مسؤول 
لجنة إدارة الكوارث المحلية 

منصور شيشه فروش، قوله إن 
الخزان “كان خاليا من الزيوت 
)أثناء العمل(، لكن تكّون الغاز 

فيه تسبب باالنفجار”. وكان 

المسؤول نفسه أفاد وكالة 
“مهر” اإليرانية لألنباء في 

وقت سابق، أن الحادث سببه 
“إهمال” العامل الذي “فقد 

حياته بسبب االنفجار والحرارة”. 
وأشارت “إرنا” الى أن العامل 

كان يبلغ الخامسة واألربعين 
من العمر. وأكدت الوكالة 
الرسمية أن فرق اإلطفاء 

تمكنت من إخماد الحريق الذي 
اندلع في رازي، واصفة األخيرة 
بأنها “إحدى أكبر مدن االنتاج 

الكيميائي في البالد”. وسجلت 
في األشهر الماضية سلسلة 
حرائق وانفجارات في مواقع 

عسكرية ومدنية في أنحاء 
مختلفة من إيران، كان من 

أبرزها انفجار في مركز صحي 
في طهران أواخر يونيو الماضي، 

أسفر عن مقتل 19 شخصا.

الدفاع المدني في موقع الحادث
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القاعـــدة هـــي أنـــك تطور وتحســـن ُمنتجك الوطنـــي كأولوية ثم تفكـــر بفتح قنوات 
للمنتـــج األجنبـــي، طبًعـــا لكلِّ قاعدٍة شـــواذ، ففي مجـــاالت حيوية كالطـــب والفضاء 
والتكنولوجيـــا المعقـــدة، أنـــت بحاجـــٍة لالســـتنجاد بالمنتج األجنبي لتدعـــم محاولة 
التطويـــر الداخلـــي واكتســـاب الخبرة، وهـــذا مشـــروع... لكن أن يتم ذلـــك بمجاالت 
مجتمع يســـعى لتطوير وإثـــراء الثقافة والفنون، صعب! وقـــد كنت قبل ثالثة عقود 
مـــن اآلن بمســـتوى يفـــوق ما أنـــت عليه اليـــوم، ثم تأخـــرت وانحدرت ألنـــك أهملت 
الداخل وسعيت من أجل البهرجة والبريستيج لالستنجاد بالخارج، فال أنت حققت 
شـــيًئا مـــن هذا االســـتيراد للثقافـــات الخارجيـــة دون إمكانية توطينها ألنك لم تســـَع 
لهـــذا الهدف وال أنت عملت على زرع شـــجيرات ورويت حديقتك الثقافية اليابســـة 
أصـــال منـــذ تخليت عن دعم الثقافـــة والفنون بصورتها الحقيقيـــة المبدعة دون تلك 

اإلطارات الظاهرية البراقة.
مـــن المؤلم بعد كل هذه العقود لمســـيرة ثقافيـــة تميزت بها البحرين عن غيرها ليس 
بالمنطقـــة فحســـب بل إقليميـــا عندما كان المســـرح والفنـــون واألدب والنقد وفنون 
الغـــوص.. تهاجـــر ألنحـــاء العالـــم، أن نكتفـــي اليوم باســـتيراد فرق صينية وروســـية 
وهنديـــة وأدبـــاء مـــن الخـــارج ومحاضرين مـــن الخارج ونهـــدر األمـــوال وال نكتفي 
بذلـــك بل ونهدر مزيدا من الجهود واإلمكانيات لدعم فعاليات خارجية بينما حياتنا 

الثقافية تفتقد أبسط وأسهل المظاهر الثقافية التي تميز األمم الحية.
أين الســـينما؟ ماذا حدث للمســـرح وانتهى أمره من الســـاحة؟ لماذا ال نرى ترجمات 
ألهم أعمال مبدعينا الكتاب؟ أين الموســـيقى؟ ما هذا الصمت المطبق على الســـاحة 
الثقافية وكأنها في مأتم، فعلى الرغم من وجود مؤسسات ثقافية رسمية وأهلية إال 
أننا نفتقد الحس الثقافي، ال أود بث اإلحباط والتقليل من جهود البعض ولكن حالة 
القحط الثقافي واألدبي وكأننا دولة مســـتجدة لم تبدأ بعد الولوج للحضارات، علًما 
أن هذه البالد موطن الحضارات والفنون واآلداب منذ العصور الســـحيقة، وما يؤلم 
أننـــا قبـــل نصف قرن مـــن اليوم كنا روادا في الكثير من وجـــوه الثقافة وكانت البالد 

مركًزا مشًعا باألضواء واألنوار الثقافية، فما الذي حدث وانتكسنا؟
كل ســـلعة ومنتـــج يمكن اســـتيراده من الخـــارج إال الثقافات، فهي تنبـــت وتولد من 
مخاضات وإرهاصات وتجارب وأفراح وآالم الشعوب، فإذا لم ننتج ثقافتنا فال أمل 
بوجود ونمو وتطور منتج ثقافي، ألن اإلبداع يولد من رحم الواقع واألرض والحس 
اإلنســـاني للشـــعوب، فحســـرة أن نرى اليوم هذا الجدب الثقافي يضـــرب أوتاده في 

واقعنا الراهن.

تنويرة: عندما تنصت للغوغاء ال تتوقع الحكمة. «

وداعا فقيد اإلنسانية
نشـــاطر الكويـــت وأهلهـــا حزنهـــم العميـــق لوفـــاة المغفور له 
بـــإذن هللا تعالى الشـــيخ صباح األحمـــد الجابر الصباح فقيد 
اإلنســـانية قبـــل أن يكـــون فقيـــد الكويـــت الشـــقيقة، حيـــث 
اجتمعنا قاطبة على حب هذا اإلنسان األب البسيط القريب 
مـــن الجميع، ويســـجل التاريخ لـــه عددا كبيرا مـــن المواقف 
التـــي توضـــح مدى قربه من شـــعبه ومدى الحـــب المتبادل، 

فهو الحريص على الكويت وأهلها وأمنها وسلمها.
األمير الراحل كان يتحلى بســـمات حقيقية من النبل والعزة 
والبســـاطة فـــي الحديـــث والقـــرب اإلنســـاني الحقيقي، وال 
ينســـى أحدنا يـــوم التفجيـــر اإلرهابي لمســـجد الصادق في 
دولة الكويت الشـــقيقة، ال أعادها هللا من ذكرى أبدا، عندما 
هرول بنفســـه ليتفقد موقع الحادث ومـــا حل به، وكان ألمه 
كبيرا ولمسنا من حديثه ما مس قلوبنا جميعا وأدمع أعيننا 

وهز كياننا بصدق كلماته رحمة هللا عليه.
مـــن الصعب أن يفقـــد الوطن أباه، هكذا هي المشـــاعر تجاه 
فقـــد األميـــر الراحـــل، والواضـــح فـــي األمر أنـــه لم يكـــن أبا 
للكويـــت فقـــط، إنمـــا كان أبا للخليـــج قاطبة، فحلـــت وفاته 
كصدمـــة حقيقيـــة علـــى الجميـــع، ونحمـــد هللا علـــى ما أخذ 
وأعطـــى، فلله األمـــر من قبل ومن بعد، لكـــن صباح الكويت 
سيحيا في دعواتنا وصلواتنا ما دمنا، رحم هللا أمير الكويت 
وتغمد روحه الجنة وربط على قلوب محبيه وألهمهم الصبر 

والسلوان.
إن ترجـــل الفـــارس وإن كان بشـــجن وألم إال أنـــه دوما ينبئ 
ببداية مشـــوار أسســـه الراحل بوعيه وحكمتـــه الفذة، أعان 
هللا ســـمو األمير نواف الجابر الصباح وســـدد خطاه ووفقه 
إلـــى ما يرضي هللا والوطـــن، وتحيا الكويت دوما برجاالتها 

وذكراهم الطيبة وأهلها الكرام.

الخوف والحب
يعتبـــر الخوف والحـــب المحركين الرئيســـيين لجميع أفعال 
البشـــر، فجميع أفعالنـــا وردود أفعالنا ناتجة من توجيه أحد 
هذين الشعورين أو كالهما، وفي حين ُيعتبر الخوف الشعور 
الحامي لحياتنا ألنه يجنبنا الكثير من المخاطر في الحياة، 
إال أنه حســـب الدكتور ديفيد هاوكينز مؤلف كتاب الســـماح 
بالرحيـــل ُيعتبـــر طاقـــة منخفضـــة وســـلبية مقارنـــة بطاقـــة 
الحب، كما أنه يرى أن الخوف قد يمنعنا من رؤية المخاطر 
الحقيقيـــة فـــي الحياة، ففي حين يمكننـــا أن نعبد هللا خوفًا 
من العقاب يقدم الحب عالقة أفضل وعبادة أقوى أساســـها 
العاطفـــة المتبادلة بين الخالق والمخلوق، وفي حين يمكننا 
أن نســـاعد اآلخريـــن خوفًا من نظـــرة المجتمـــع فإننا يمكننا 
أن نقـــدم المســـاعدة بدافع المشـــاركة اإلنســـانية لهموم بني 
اإلنســـان واحتياجاتهـــم، كذلك إنجاز العمـــل قد يكون خوفًا 
مـــن فقدان الوظيفة لكـــن يمكنه أن يكـــون بدافع اإلخالص 

وحب اإلنجاز وليس خوفًا من أية عواقب أخرى.
إن اختياراتنـــا في الحياة يمكن أن تختلف باختالف نظرتنا 
لألمور وأنفســـنا، كما أن عالقتنا باآلخرين وبجميع األشـــياء 
فـــي الحيـــاة تتغيـــر بتغيـــر عالقتنـــا مـــع ذواتنا، إن اإلشـــباع 
بالحـــب يجعـــل تقبلنا للحياة وتحدياتها أســـهل ألننا في كل 
مرة نواجه تحديًا جديدًا نتعلم أن نتقبله بحب ونعمل على 

تجاوزه بطاقة عالية وإيجابية.
يمكن أن تكون هذه األوقات التي نمر بها اآلن أكثر األوقات 
التـــي نحتاج فيها أن نســـتبدل طاقة الخـــوف بالحب، نلتزم 
باإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا ليس من باب الخوف 
كشـــعور بدائـــي يفرض نفســـه في مثل هذه الظـــروف ولكن 
انطالقًا من حبنا ألنفســـنا وأحبتنـــا المقربين، من رغبتنا في 
ســـالمتهم وحرصنـــا علـــى تجنيبهـــم األلـــم أو المـــوت، نحن 
بدافع الحب نلتزم كي تعبر السفينة بالجميع سالمين إلى بر 

األمان. من أجل البحرين سنلتزم ألسبوعين.

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

حديقتك الثقافية أولى من غيرها

هـــذا االهتمـــام اإلعالمـــي العالمي برحيل ســـمو األمير صبـــاح األحمد الجابر 
الصباح أمير دولة الكويت الشـــقيقة له دالالت مهمة وليســـت مجرد رســـائل 
بروتوكوليـــة أساســـها المجاملـــة بين الدول، فســـمو األمير الراحل اســـتطاع 
باقتـــدار أن يصنـــع للكويت الشـــقيقة صـــورة طيبة لدى شـــعوب وحكومات 
العالـــم، وهـــذا أيضـــا ليس غريبا فصـــورة الحاكم أو الرئيس حتمـــا تكون لها 
انعكاســـاتها على الدولة ككل، فالحكام الذين يمارســـون التدخل في شؤون 
غيرهـــم مـــن الدول والشـــعوب ويمولـــون ويدعمون آلـــة القتـــل والدمار في 
العالم هم حتما يساهمون بدرجة كبيرة في رسم صور ذهنية سيئة لدولهم 

لدى بقية شعوب العالم.
وعندمـــا تتكرر جملة واحدة في كل وســـائل اإلعـــالم األجنبية التي تناولت 
رحيل وحياة سمو األمير صباح األحمد الجابر الصباح، فمعنى ذلك أن هذه 
الجملة تعبر عن حقيقة راسخة ال سبيل للتشكيك فيها، هذه الجملة هي أن 
الكويـــت فـــي ظل حكم األمير الراحل كانت دولة دبلوماســـية باقتدار، دولة 
تســـعى إلطفاء الحرائق المشـــتعلة حولها ما اســـتطاعت لذلك ســـبيال، فهي 

تبذل مساعيها وهي على مسافة واحدة من جميع األطراف دون أن تمارس 
أية ضغوط رخيصة على أحد.

ورغـــم كثـــرة هـــذه الحرائق في منطقتنـــا إال أننا لـــم نر الكويـــت إال في دور 
الوســـيط المصلـــح ولم نرها أبدا تســـلح أو تمول أي طرف فـــي دولة عربية 
رغـــم أن الكويـــت تعرضـــت للضرر من دولـــة عربية هي العـــراق ومع ذلك لم 
تمـــارس االنتقـــام من العراق ومن الدول التي ســـاندت العراق، رأينا الكويت 
تقدم المســـاعدات اإلنســـانية لدول عربية أصابها ما أصابها من خراب دول 

تسعى ألن تصنع لنفسها وجودا زائفا.
كل هذا صنع الصورة التي نتحدث عنها وهي صورة الكويت الدولة الهادئة 
التـــي ال تدخل فـــي مهاترات مع أحد ودون أن تتجـــاوز التاريخ والجغرافيا 

وتتجاوز قيم العروبة.
رحـــم هللا ســـمو األميـــر صباح األحمد جـــزاء من قدمه لشـــعبه وأمته وأعان 
هللا ســـمو األميـــر نواف األحمد الجابـــر على مهمته الكبيرة فـــي قيادة دولة 

الكويت الشقيقة.

B7747
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

سمو األمير صباح وصورة الكويت في العالم

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

للتواصل: 17111483

المواطن ثروة الوطن األغلى
البحريـــن دائمـــا تقـــدم قصـــص النجاحـــات على 
مختلـــف األصعـــدة وفي المجـــاالت كافة، وهذه 
الريـــادة – والتفـــوق - نابعـــة من وضـــوح الرؤية 
وتحديـــد األهـــداف والفكر االســـتراتيجي الذي 
يديـــره ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، 
وبمؤازرة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء 
الموقـــر حفظـــه هللا ورعـــاه، وســـيدي صاحـــب 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
خليفـــة ولي العهـــد، نائب القائد األعلـــى، النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء، لذلـــك فمن غير 
المســـتغرب أن “يصنـــف البنـــك الدولـــي مملكـــة 
البحرين ضمن أفضل الدول اســـتثمارا في رأس 
المـــال البشـــري باعتبـــاره محـــركا رئيســـيا للنمو 

االقتصادي المســـتدام الشـــامل، حيث حلت في 
المرتبـــة الثانيـــة عربيـــا فـــي مؤشـــر رأس المال 
البشـــري 2020 الذي يركز علـــى قطاعي الصحة 
والتعليـــم، كمـــا صنفهـــا مؤشـــر التنمية البشـــرية 
التابـــع لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائي ضمن 
فئـــة البلـــدان ذات التنميـــة البشـــرية المرتفعـــة، 
وسجلت البحرين أداء مميزا في مجال التعليم، 
مـــع احتاللهـــا المراتب األولى بيـــن دول مجلس 
التحصيـــل  مســـتوى  فـــي  الخليجـــي  التعـــاون 
األكاديمـــي، ومـــن بيـــن أفضل خمـــس دول على 
مســـتوى العالـــم في تفوق الفتيـــات على األوالد 

في نتائج التعلم”.
إن الفـــرد فـــي البحريـــن ســـيظل دائمـــا ركيـــزة 
التنميـــة وغايتهـــا، ويعتبـــر هذا البلـــد العزيز من 
الـــدول القليلة فـــي المنطقة بل وفي العالم التي 

تتوافر لديها بنية حديثة كاملة وخدمات طبية 
متطـــورة جـــدا بمختلـــف التخصصـــات، وأفضل 
الخدمـــات والبرامـــج واألنظمة وأعـــرق الخطط 
فـــي المنظومـــة التعليميـــة ككل، حتـــى أصبحنا 
البلد الذي يضرب به المثل وكل التقارير الدولية 

تشهد على ذلك.
لقـــد حققـــت مملكة البحرين مـــن خالل خططها 
التنمويـــة خطوات واســـعة وقفـــزات ومنجزات 
والمياديـــن،  المرافـــق  مختلـــف  شـــملت  هائلـــة 
ولسيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة رئيس الـــوزراء الموقر حفظه 
هللا ورعاه مقولة ســـامية حول العنصر البشري، 
حيث قال ســـموه “إن المواطـــن البحريني ثروة 
الوطن األغلى وهو االســـتثمار والرهان لصناعة 

حاضر مزدهر ومستقبل مشرق”.

Osama.almajed
@albiladpress.com
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بـــن  تعـــود عجلـــة بطولـــة كأس خليفـــة 
سلمان لكرة السلة اليوم )األحد( للدوران، 
بعدما أسدل الســـتار على مسابقة دوري 
زيـــن والـــذي توج فيه األهلـــي بطال على 
حســـاب نظيـــره المنامة. وســـتقام اليوم 
مباراتـــان علـــى صالـــة اتحـــاد اللعبـــة بأم 
“بطـــل  ســـيجمع  األول  اللقـــاء  الحصـــم، 
الـــدوري” األهلي مـــع البحرين فـــي تمام 
الســـاعة 5.30 مســـاًء، وتعقبهـــا المبـــاراة 
المرتقبـــة بيـــن فريَقـــي الرفـــاع والمنامة 
عنـــد الســـاعة 7.45، والمباراتان 

دون حضور جماهيري.
وســـيكون الفائـــز مـــن لقاء 
طرًفـــا  والبحريـــن  األهلـــي 
لمواجهة المحرق، 

فيما سيالعب الفائز من الرفاع والمنامة 
فريق الحالـــة وذلك بالدور قبـــل النهائي 
الذي ســـيقام بنظـــام 3 مباريات بدًءا من 
يوم الجمعـــة المقبل واألفضليـــة للفريق 

الفائز في مباراتين ليتأهل للنهائي.

الرفاع والمنامة

لقـــاء مـــن المفترض أن يكـــون مثيًرا إلى 
أبعـــد الحـــدود بيـــن الفريقيـــن؛ باعتبـــار 
أنهـــا آخر مباراة لكالهمـــا إلثبات الوجود 
والحفاظ على أمل المنافســـة والوصول 
ألبعد مرحلـــة ممكنة في آخر مســـابقات 

الموســـم الجـــاري، بعدما خرج الســـماوي 
مـــن الدور قبـــل النهائي للـــدوري على يد 
المنامـــة، وســـقط األبيـــض واألزرق فـــي 

النهائي أمام األهلي. 
كمـــا أن هـــذه المواجهة تعتبـــر مباراة ثأر 
للزعيـــم، فاألخيـــر يريـــد رد  وخصوًصـــا 
الديـــن إثـــر خروجـــه مـــن هذه المســـابقة 
يـــد  علـــى  الماضـــي  بالموســـم  تحديـــًدا 
الرفـــاع، واألخيـــر كذلك يريـــد التعويض 

إثـــر خروجه من الـــدوري مؤخًرا على يد 
المنامة. المنامة ســـيدخل اللقـــاء بقيادة 
تدريبيـــة جديـــدة عبـــر أحمد حمـــزة بعد 
بيـــدرو، فيمـــا  المـــدرب  االســـتغناء عـــن 
الرفـــاع “حامـــل اللقـــب” بقيـــادة مدربـــه 
مكشـــوفة  األوراق  دراغـــان.  الصربـــي 
لكالهمـــا وتبقـــى كلمة الحســـم بســـواعد 
الالعبين بأرضية الميدان وبما ســـيقدمه 
الفنيـــة  الجوانـــب  فـــي  لهمـــا  المدربـــان 

والتكتيكية باإلضافة إلى كيفية التعامل 
مع مجريات اللقاء.

األهلي والبحرين

عطًفا على الفوارق البشـــرية واإلمكانات 
بيـــن الطرفيـــن، فـــإن الكفـــة تميـــل دون 
شـــك لألهلي المدجج بالنجـــوم المحلية 
واألجنبيـــة التي كســـبت رهـــان التتويج 

بالـــدوري بقيادة المـــدرب الوطني أحمد 
جـــان. األصفـــر سيســـعى جاهـــًدا لفرض 
نفسه منذ البداية وإنهاء اللقاء في وقت 
مبكـــر؛ بهدف إراحـــة العبيـــه المعتمدين 
للمرحلـــة المقبلة والـــزج بالعبيه البدالء. 
وعلـــى األفضليـــة التـــي يتمتع بهـــا إال أن 
البحريـــن ســـيحاول هو اآلخـــر أن يقارع 
يمكـــن  مـــا  بأفضـــل  والخـــروج  األهلـــي 

الخروج به.

المنامة والرفاع... من يصعد للنصف النهائي؟

فريق المنامة لكرة السلة فريق الرفاع لكرة السلة
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اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

نشـــر االتحاد الدولي للريشـــة الطائرة سلســـلة مقاطع الفيديو المصـــورة لبرنامج 
 ،)www.bwfbadminton.com( وقت الريشـــة الدولي عبـــر موقعـــه اإللكترونـــي
التـــي أنتجهـــا للتعريـــف بالرياضـــة وكيفية ممارســـتها وأهـــم مهاراتها وأســـاليبها 

األساسية بطريقة سهلة ومبتكرة لنشر اللعبة على أكبر نطاق ممكن. 
وتحتوي السلسلة على 92 مقطعا مصورا، وهي متاحة حاليا باللغة العربية ألول 

مرة بعد أن كانت متاحة باللغة اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية.
وتهدف سلســـلة الدروس إلى مســـاعدة معلمي التربيـــة الرياضية والمدربين في 
جميـــع أنحـــاء العالم على تطوير المهـــارات والمعرفة عند تقديم دروس الريشـــة 
الطائرة بطريقة ســـهلة لنشـــر اللعبة. وقـــام االتحاد العربي بالتنســـيق مع االتحاد 
الدولي لترجمة برنامج وقت الريشة الطائرة الدولي المصور من اللغة اإلنجليزية 

إلى اللغة العربية؛ إلتاحة تلك الفيديوات أمام المدربين والمعلمين العرب.

مقاطع فيديو تعليمية للريشة الطائرة

النصف يشارك في اجتماع “األولمبية الدولية”
ـــاد ـــتعدادات األولمبي ـــن اس ـــة ع ـــة عام ـــة ولمح ـــورات الراهن ـــة التط مناقش

شارك األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد النصف في الجلسة 
النقاشــية المفتوحــة للجنــة األولمبيــة الدوليــة )IOC( التــي أقيمت عبر 
االتصــال المرئــي يوم الجمعة الماضي بحضــور رئيس اللجنة األولمبية 
الدوليــة تومــاس باخ وعدد من ممثلــي اللجان الوطنية األولمبية حول 

العالم.

رحـــب  االجتمـــاع  بدايـــة  وفـــي 
األلمانـــي تومـــاس بـــاخ بالحضـــور، 
مشـــيدا بالجهود المبذولة من قبل 
جميـــع اللجـــان األولمبيـــة الوطنية 
في التصدي لوباء فيروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، كمـــا تنـــاول األوضاع 
السياســـية واالقتصادية في بعض 
الحركـــة  أهميـــة  مؤكـــدا  الـــدول، 
التقـــارب  تحقيـــق  فـــي  األولمبيـــة 

والسالم بين الشعوب.
عـــن  عامـــة  لمحـــة  بـــاخ  وقـــدم 

األولمبيـــة  اللجنـــة  اســـتعدادات 
الدولية واللجنة المنظمة ألولمبياد 
طوكيو 2020 إلقامة الحدث بشهر 
جميـــع  أن  مؤكـــدا   ،2021 يوليـــو 
التحضيـــرات تســـير وفـــق مـــا هـــو 
مخطط له مـــع الوضع في االعتبار 
طمـــأن  كمـــا  االحتمـــاالت،  جميـــع 
الجميع بأن جميع الشركاء والرعاة 
داعميـــن  زالـــوا  مـــا  التجارييـــن 
للنســـخة المقبلة مـــن دورة األلعاب 

األولمبية.

مـــن  عـــددا  االجتمـــاع  وشـــهد 
مـــن  واالستفســـارات  المداخـــالت 
األولمبيـــة  اللجـــان  ممثلـــي  قبـــل 
الوطنيـــة بشـــأن مختلـــف القضايـــا 
تمـــت  والتـــي  الراهنـــة  الرياضيـــة 
اإلجابـــة عليهـــا من قبل مســـؤولي 

اللجنـــة األولمبيـــة الدولية واللجنة 
المنظمة لدورة األلعاب األولمبية.

ويعتبـــر هـــذا االجتمـــاع اســـتكماال 
لالجتماعـــات الســـابقة التي عقدت 
بفتـــرة جائحة كورونا الســـتعراض 

أبرز وأهم التطورات.

النصف أثناء مشاركته في االجتماع

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

إبراهيم: بني جمرة يعاود النشــاط إذا توافرت عوامل السالمة

الحوادث تعلق لعبة الدراجات الهوائية

جمـــرة  بنـــي  نـــادي  رئيـــس  قـــال 
عبدالمجيـــد إبراهيم بأن نشـــاط لعبة 
الدراجـــات الهوائيـــة فـــي ناديـــه بات 

معلقا حتى إشعار آخر.
وأضـــاف إبراهيم لــــ “البالد ســـبورت” 
أن النـــادي قـــرر تعليق النشـــاط لحين 
االتفـــاق مـــع االتحـــاد بشـــأن وضـــوح 
الرؤية حول مسابقات الموسم المقبل 
2020 2021-، كما أوضح بأن التعليق 
كان بســـبب الحـــادث الـــذي تعرض له 
العبو المنتخب قبل عدة أشـــهر وأدى 
إلصابة عـــدد منهم بإصابـــات وهو ما 
أدى إلى إعادة النظر بشـــأن ممارســـة 
النشـــاط وفق المزيد من اشـــتراطات 

األمن والسالمة لممارسي اللعبة.
وأوضح إبراهيم أن العديد من األندية 
الهوائيـــة  الدراجـــات  نشـــاط  علقـــت 
ولـــم تلغـــه بصـــورة نهائيـــة، حيث إن 

يتعـــرض  التـــي  المتكـــررة  الحـــوادث 
آخرهـــا  كان  والتـــي  الدراجـــون  لهـــا 
حـــادث العبـــي المنتخـــب يســـتدعي 
البيئـــة  توفيـــر  حـــول  النظـــر  إعـــادة 
المثاليـــة واآلمنـــة إلقامـــة التدريبات 
في مســـارات خاصة بعيدة عن زحام 
السيارات والدراجات النارية التي قد 
تعرض الالعبين للخطر في الطرقات 

والشوارع العامة.
بنـــي  نـــادي  أن  عبدالمجيـــد  وذكـــر 
جمرة واالتحـــاد البحريني للدراجات 
الهوائية ســـيقومان بالتنسيق؛ بهدف 
وفـــق  جديـــد  مـــن  النشـــاط  إعـــادة 
النـــادي  لالعبـــي  اآلمنـــة  اإلجـــراءات 
والذيـــن يمثلون المنتخب في الوقت 
بنـــي  نـــادي  أن  إلـــى  مشـــيرا  ذاتـــه، 

جمـــرة كان ومـــازال من أبـــرز األندية 
التـــي ســـاهمت فـــي تخريـــج العديـــد 
مـــن العبـــي المنتخـــب، وهـــو يتطلـــع 
لمواصلـــة دوره فـــي رفـــد المنتخبات 
أهميـــة  مؤكـــدا  الدراجيـــن،  بأفضـــل 
وجـــود مضماميـــر ومســـارات خاصة؛ 
للمســـاهمة في تطويـــر اللعبة بصورة 

أكبر.

صورة أرشيفية لمنتخب الدراجات عبدالمجيد إبراهيم
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مغمور يهدد برشلونة ويوفنتوس!
قد ال يجد برشــلونة أو يوفنتوس أي مبرر للخشــية من مواجهة فريق فيرنزانوس 
الهنغاري، فال مقارنة واقعية إطالقا تضعه في الكفة األرجح، على اعتبار أنه فريق 
يصعــد لــدوري أبطــال أوروبا للمرة األولى منذ 25 عاًما، فيما يدرك العمالقان حجم 
إمكاناتهما الفنية وحظوظهما التنافسية في البطولة األوروبية التي يعرفون جيدا 

كيف يذهبون بعيدا في منافساتها.
لكن قبل ذلك يتوجب أن يتوقف العمالقان لبرهة؛ للتأمل في مواجهة فيرنزانوس 
الــذي تــوج أخيــرا بلقبــه المحلــي فــي هنغاريــا، بــل ونجح فــي الوصول إلــى دوري 
األبطــال بعدمــا تجاوز دور غاردين الســويدي، ســيلتك االســكتلندي، دينامو زغرب 
الكرواتي وأخيرا مولده النرويجي، وال يبدو أن شيء يمنعه من الطموح وبعثرت 
األوراق في المجموعة التي تضمن برشلونة، يوفنتوس، وديناموكييف األوكراني!

وعلى برشــلونة ويوفنتوس أن يدركا أيضا أن هذا الفريق الهنغاري، يقوده مدرب 
أوكرانــي متربــص، ســبق وأن تــذوق لــذة الفــوز على الفريــق الكتالونــي عندما كان 
العبا إلى جانب األسطورة شفيشينكو، وتحديًدا في العام 1997، إذ سجل األخير 
يومها هاتريك لفريق دينامو كييف على برشلونة في ملعب الكامب نو، فيما وضع 
مواطنــه ســيرهي ريبروف المدرب الحالي لفيرنزانوس حــدا للمهرجان بهدف رابع 

انتهت عليه المواجهة التاريخية.
ويبــدو هــذا المــدرب مخيفــا بالفعــل فهــو ال يحقــق نتائــج إيجابيــة فقط مــع فريق 
متواضــع وإنمــا أصبح أيضا مدرب العام في هذا هنغاريا، وله ســجل من الذكريات 
الرائعــة فــي الفــوز علــى برشــلونة الــذي لم يســترد اعتبــاره حتى اآلن عقــب زلزال 
البايرن ميونيخ، فيما مازال اليوفي يبحث عن نفســه مع مدربه الجديد بيرلو، أما 

دينامو كييف األوكراني، فالمدرب ريبروف أكثر من يعرفه!
ومما ال شك فيه أن التجربة تثبت في عالم كرة القدم الحديثة، أن المدرب الذكي 
مثل ريبروف يســتطيع إحداث تشــويش على الصورة النمطية لدى الفرق الكبيرة، 
من خالل األساليب الثورية المؤثرة في تحضير الالعبين وحشد جهودهم للنصر، 
خصوصا عندما يكون الفريق في ذروة ثقته وعطائه، وهو ما يولد معنويات عالية 

يصعب تحطيمها بسهولة حتى على أكبر المنتخبات والفرق العالمية.
لذلــك، مــن المهــم علــى الفريــق اإلســباني والفريــق اإليطالــي الحــذر مــن المــدرب 
األوكرانــي، الــذي يحلــم فــي كتابــة مجــًدا شــخصي فــي التدريــب مثلما فعــل أيام 
كان العبا، وال يوجد فرصة أفضل من أن يكتب هذا المجد على حســاب برشــلونة 
المزين بمهارة ميسي، وغريمه الجديد يوفنتوس المسلح بعضالت رونالدو.. أليس 

كذلك؟!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

فوز الصياد وخسارة عيد بالدوري السعودي
ــدارة ــص ــال ــرد ب ــف ــن ــه وي ــارات ــص ــت ــدة يـــواصـــل ســلــســلــة ان ــوحـ الـ

عوض فريق الوحدة بقيادة نجم منتخبنا حسين الصياد خسارته أمام 
مضــر الــذي يلعب معه الدولي اآلخر علي عيد في نهائي الكأس، بالفوز 
عليــه بنتيجــة )29/35( فــي المبــاراة التي أقيمت بينهمــا عصر الخميس 
لحســاب الجولــة قبــل األخيرة مــن بطولة األمير فيصل بــن فهد ألندية 

الدوري الممتاز السعودي لكرة اليد.

وبذلـــك حافـــظ الوحـــدة الـــذي حســـم 
اللقب لصالحه منذ جولتين ســـابقتين، 
هـــذه  فـــي  انتصاراتـــه  سلســـلة  علـــى 
المســـابقة، منفـــرًدا بصـــدارة الترتيـــب 
برصيد )22 نقطة(، فيما مضر بقّي عند 

رصيده )8 نقاط( في المركز الرابع.
وفـــي مباراة أخرى تواجـــد فيها العبنا 

الدولي جاســـم الســـالطنة، خسر فريق 
الصفا الذي يمثله السالطنة أمام النور 
7 أهـــداف وبنتيجـــة )25/32(،  بفـــارق 
وبذلك بقّي رصيد الصفا عند )7 نقاط( 
فـــي المركـــز الخامـــس. وبذلـــك تبقـــت 
مباراة واحدة للسالطنة مع الصفا على 
صعيد الـــدوري خصوًصا والمســـابقات 

سيســـتمر  فيمـــا  عموًمـــا،  الســـعودية 
الالعبـــان الصيـــاد وعيـــد بالظهـــور عبر 
للمبـــاراة  باإلضافـــة  النخبـــة  بطولـــة 

األخيرة لكل من فريقهما والتي ســـيتم 
فيهـــا تتويـــج الوحـــدة بطـــال للـــدوري 

بشكل رسمي.

لقطة لالعب علي عيد بقميص مضر

علي مجيد

“بطل الدوري” يواجه 
المنامة في كأس 

خليفة بن سلمان

علي مجيد

حسن علي



اقتــرب الحــد مــن لقــب دوري ناصــر بن حمــد الممتاز لكرة القــدم، بعد أن 
حقــق فــوًزا صعًبا وثميًنا على حســاب المنامة بهدفيــن مقابل واحد، في 
المباراة التي أقيمت بينهما، أمس، على اســتاد األهلي، ضمن منافســات 

الجولة 17 للمسابقة.

ويدين الحداويون بالفوز المهم إلى 
نجـــم الفريـــق وقائـــده عبدالوهـــاب 
المالود الذي ســـجل الهدفين اللذين 
توزعـــا على مدار شـــوطي المباراة، 
إذ ســـجل األول فـــي الدقيقـــة )37( 
والثانـــي فـــي الدقيقـــة )59(، فيمـــا 
البديـــل  الالعـــب  للمنامـــة  ســـجل 
عيســـى غالب في الدقيقة )90+3(. 
للفـــوز علـــى  الحـــد بحاجـــة  وبـــات 
األخيـــرة  الجولـــة  فـــي  البســـيتين 
بلقـــب  رســـمًيا  تتويجـــه  إلعـــالن 
بغـــض  الحالـــي،  للموســـم  الـــدوري 

النظر عـــن نتيجة الرفاع مع الرفاع 
المنامـــة.  مـــع  الشـــرقي، والمحـــرق 
وشـــهدت المباراة يوم أمس إشـــهار 
البطاقـــة الحمـــراء لالعـــب المنامـــة 
البديـــل أحمد موســـى فـــي الدقيقة 

.)83(
وتفـــوق الحد في المباراة مســـتغال 
تســـجيله هـــدف الســـبق األول عبر 
عبدالوهـــاب المالـــود إثـــر متابعتـــه 
لكـــرة جـــاءت مـــن خطأ جانبـــي، إذ 
لعبهـــا بيمينـــه بســـهولة فـــي مرمى 
الحـــارس المنامي رضـــا بهرام، قبل 

أن يضاعـــف النتيجة لفريقه بهدف 
رأســـي جاء في الشـــوط الثاني من 

زمن المباراة. 
وبينما كانت المباراة تتجه لنهايتها 
بفـــوز نظيـــف للحد، خطف عيســـى 
غالـــب هـــدف التقليـــص للمنامة، إال 
أن الوقت لم يسعف فريقه لتعديل 

النتيجة. أدار المباراة الحكم محمد 
بونفـــور، وعاونـــه صـــالح جناحـــي 
وفهـــد الســـعدون، والحكـــم الرابـــع 
عبدالعزيز شـــريدة. وعم بين أفراد 
فريـــق الحد مـــن العبيـــن وجهازين 
بعـــد  كبيـــرة  فرحـــة  وإداري  فنـــي 
المبـــاراة، خصوًصـــا أن الفـــوز قرب 

الفريـــق مـــن إحـــراز لقـــب الـــدوري 
للمرة الثانية في تاريخه.

بـــن  علـــي  الشـــيخ  اســـتاد  وعلـــى 
محمـــد آل خليفـــة، نجـــح المحـــرق 
 )2-1( بنتيجـــة  فـــوز  تحقيـــق  فـــي 
أبقى آماله على المنافســـة بتخطيه 
الحالة الذي هبط إلى دوري الدرجة 

الثانية رسمًيا.
لالعـــب  بهـــدف  المحـــرق  وتقـــدم 
 ،)24( الدقيقـــة  فـــي  ريـــال  تياغـــو 
قبـــل أن يعادل جاســـم نور النتيجة 
للبرتقالـــي فـــي الدقيقـــة )42( مـــن 
عالمة الجزاء، لكن تياغو أوغســـتو 
خطـــف هـــدف الفـــوز للمحـــرق في 
الدقيقـــة )71(. أدار المبـــاراة الحكم 
إســـماعيل حبيـــب، وعاونه ســـلمان 
طالســـي وأحمـــد ســـيف، والحكـــم 

الرابع محمد خالد.

ــده لـــــــــدوري الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة ــ ــي ــ ــع ــ ــة وي ــ ــال ــ ــح ــ ــكـــســـب ال ــرق يـ ــ ــح ــ ــم ــ ال

الحد يقترب من لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز
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رباعــية رفاعـــية في شـــباك النجـمــاويــة

ضــرب فريــق الرفاع شــباك مرمــى نظيره النجمــة بـ 4 أهــداف دون رد في 
المباراة التي جمعتهما مســاء الســبت لحســاب الجولة 17 من دوري ناصر 

بن حمد الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهـــداف الرفاع كل من كميل 
األســـود هدفيـــن فـــي الدقيقتين )3 
و59( وســـيد هاشم عيسى بالدقيقة 
)54( ومحمـــد صولـــة فـــي الدقيقـــة 
)59(، وبذلـــك أصبـــح رصيـــد الرفاع 
)37 نقطـــة( وعـــزز مـــن موقفـــه فـــي 

المنافســـة على لقـــب الـــدوري، فيما 
النجمـــة بقّي رصيده عند )28 نقطة( 

في المركز الرابع.

مجريات اللقاء

لم يمهـــل الرفاع نظيـــره النجمة أية 

فرصة للدخـــول في أجواء المباراة، 
إذ باغتـــه بهـــدف مبكـــر إثـــر عرضية 
عيســـى  هاشـــم  ســـيد  مـــن  رائعـــة 
لزميلـــه كميـــل األســـود ليســـدد فـــي 
قلـــب المرمـــى )3(. فرض الســـماوي 
باالســـتحواذ  مـــا  نوًعـــا  أفضليتـــه 
واالنتشـــار ولكـــن دون فعاليـــة تذكر 
علـــى مرمى عبـــدهللا الكعبـــي. وفي 
الطـــرف اآلخـــر حاول النجمـــة مراًرا 
بالتقدم والوصول لمرمى ســـيد شبر 
إبراهيم إال أنه افتقد الكرة األخيرة؛ 

لينتهي الشوط بتقدم الرفاع بهدف 
وحيد.

وفي الشـــوط الثاني، نـــزل الفريقان 
الســـجال  وتبـــادال  كبيـــرة  بقـــوة 
يضيـــف  أن  صولـــة  وكاد  والنديـــة، 
الثاني بعدما قطع الكرة من المدافع 
للخـــارج  ذهبـــت  تصويبتـــه  أن  إال 
)49(. وتلتهـــا كرة علـــي مدن للنجمة 
وتصـــدى لهـــا حـــارس الرفـــاع )50(. 
هـــو  المبـــاراة  فـــي  التحـــول  نقطـــة 
الهـــدف الثانـــي الذي ســـجله الرفاع 

بقـــدم سيدهاشـــم عيســـى مســـتغاًل 
كـــرة مشـــكوك فـــي صحتهـــا بعدمـــا 
تـــم دفـــع العـــب النجمـــة الـــذي أراد 
ابعـــاد الكـــرة وهـــو في الهـــواء؛ ليتم 
االعتراض على قـــراره الحكم ويتم 
علـــى إثرها طـــرد علي مـــدن بداعي 

االعتراض )54(.
استغل الرفاع النقص العددي ورمى 
بثقلـــه فـــي منطقـــة النجمـــة ونجـــح 
صولة بإضافة الهدف الثالث مستغاًل 
 .)56( الدفـــاع  وتفـــكك  المســـاحة 

وبعدها بدقائق أضاف كميل األسود 
الهـــدف الرابـــع والثاني له شـــخصًيا 
عبـــر نقطة الجزاء إثـــر عرقلة زميله 
صولـــه )59(. النجمة لم يتراجع وبدا 
عليـــه التقـــدم وهـــو منقـــوص العدد 
وهدد مرمى ســـيد شـــبر بتسديدات 
هشـــام منصـــور وعبدهللا نمـــر، وفي 
المقابـــل الرفـــاع أضـــاع فرًصا أخرى 
ركلـــة  ومنهـــا  الكعبـــي  لهـــا  تصـــدى 
الجزاء التي ســـددها كميل األســـود 

في الدقائق األخيرة.

من مباراة المحرق والحالة من مباراة الحد والمنامة

الفرحة الحداوية بعد الفوز على المنامة

أحمد مهدي  |   تصوير: رسول الحجيري

علي مجيد | تصوير: خليل إبراهيم

لجنة توثيق التاريخ الرياضي تشيد بتفاعل المجتمع
بــأطــروحــاتــهــم للمساهمة  العلمي  الــبــحــث  رواد  دعـــت 

أشاد أعضاء لجنة جمع وتوثيق تاريخ الرياضة البحرينية بالتفاعل الكبير الذي أبدته 
مختلف قطاعات المجتمع مع عملية توثيق وجمع التاريخ الرياضي الخاص بالمملكة، 
فــي الوقــت الــذي تواصلــت فيه اجتماعــات اللجنة برئاســة عبدالرحمن عســكر؛ لبحث 

آخر المستجدات المتعلقة بسير عملها.

وقطعـــت لجنـــة التوثيـــق الرياضـــي منـــذ 
تأســـيها في شـــهر يوليـــو الماضي شـــوًطا 
كبيـــًرا وفـــق رؤيـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب سمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، وبناًء 
لرئيـــس  األول  النائـــب  توجيهـــات  علـــى 
والرياضيـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 

البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، 
الراميـــة الـــى توثيـــق التاريـــخ الرياضـــي 
لمملكـــة البحرين ضمن مشـــروع المتحف 

الرياضي.
تاريـــخ  وتوثيـــق  جمـــع  لجنـــة  وعبـــرت 
الرياضة البحرينية عن جزيل شكرها لكل 

من ســـاهم بتقديم المعلومـــات أو الوثائق 
التي تشكل جزًءا مهًما من تاريخ المملكة 
فـــي القطـــاع الرياضـــي، إذ أكـــد أعضـــاء 
اللجنـــة خالل اجتماعهم األخير مســـتوى 
الوعي الذي لمسوه من قبل جميع أطياف 
المســـاهمة  علـــى  انعكـــس  مـــا  المجتمـــع، 
الكبيرة والتفاعل غيـــر المحدود من أجل 

دعم هذا المشروع الوطني الكبير.
في المقابـــل، جددت اللجنـــة دعوتها لكل 
مـــن يمتلـــك معلومـــات أو وثائـــق أو مواد 
مصـــورة من شـــأنها إثـــراء عمليـــة توثيق 

بالمســـاهمة  الرياضـــي  التاريـــخ  وجمـــع 
والتواصـــل مع المعنيين فيها، كما وجهت 
اللجنـــة دعـــوة لـــرواد البحـــث العلمي في 
المملكـــة؛ للمشـــاركة عبـــر تقديـــم بحـــوث 
وأطروحات الماجســـتير والدكتوراه ذات 
العالقة بالشـــأن الرياضـــي، إذ أكد أعضاء 
أهميـــة  األخيـــر  اجتماعهـــم  فـــي  اللجنـــة 
دور البحـــوث العمليـــة في إثراء مشـــروع 
أن  إلـــى  مشـــيرين  الرياضـــي،  المتحـــف 
القطـــاع االكاديمـــي الرياضـــي لـــه تاريـــخ 
كبير فـــي البحرين، وتوثيقـــه يمثل جزءا 

رئيسا من عمل اللجنة.
فـــي  المســـاهمة  فـــي  للراغبيـــن  ويمكـــن 
مشـــروع التوثيـــق الرياضـــي عبـــر تقديم 
المعلومـــات والوثائـــق والمـــواد المصـــورة 

التاريخيـــة لمســـيرة الرياضـــة البحرينية، 
التواصـــل علـــى أرقـــام الهواتـــف التاليـــة 
)17177116 - 17177164( أو عبر البريد 

.)asaeed@scys.gov.bh( اإللكتروني

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

جانب من االجتماع

ــوك فــيــه ــكـ ــشـ ــدن والـــــهـــــدف الـــثـــانـــي مـ ــ ــ ــة حــــمــــراء لـــعـــلـــي م ــاقـ ــطـ بـ
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جدول الترتيب )الجولة 17(

فرحة رفاعية تكررت 4 مرات  لقطات من المباراة



وفاء مكي: مشهد دفني في “الداية” أرعبني كثيرا
ــن مـــحـــمـــد ــ ــسـ ــ ــص لـــــــي الـــــفـــــنـــــان حـ ــ ــخـ ــ أقـــــــــــرب شـ

اســـتضاف برنامـــج “وطنـــي” بتلفزيـــون 
البحريـــن وضمن إحـــدى فقراتـــه الفنانة 
وفـــاء مكـــي، حيـــث طـــرح عليهـــا بعض 
يلـــي  وفيمـــا  ســـريع  وبشـــكل  األســـئلة 

نستعرض األسئلة وأجوبة وفاء: 
سلطنة عمان؟ بلدي الثاني بعد البحرين. 
أصعب مشهد مثلته وفاء؟ مشهد الدفان 
فـــي مسلســـل “الداية”، فقد كنـــت خائفة 
من الدفـــان بصورة كبيرة. لمـــاذا تحبين 
األدوار التـــي فيهـــا المعانـــاة؟ أتصـــور أن 
الممثـــل الـــذي يختـــار مثـــل هـــذه األدوار 
ويتقنها البد وأن هناك شـــيئا في داخله. 
هل وســـائل التواصـــل االجتماعي تخدم 

الفنان؟ نعـــم بكل تأكيـــد. مثلك األعلى؟ 
“مـــا في بالـــي أحد”. هل أحدث مسلســـل 

“الداية” نقله في حياتك؟ بكل تأكيد.
شـــهد وزهراء؟ حياتـــي. أقرب عمل لك؟ 

مســـرحية  أول  زمـــن”.  “بقايـــا  مسلســـل 
لك؟ مســـرحية “البيوت أســـرار”. المخرج 
الكويتـــي دحـــام الشـــمري؟  هـــو المخرج 
الوحيـــد الـــذي أعطانـــي أول فرصـــة في 

التلفزيون. أقرب شخص لك في الوسط 
الفنـــي؟ الفنـــان حســـن محمـــد. إلى مدى 
مجال التمثيل صعب؟ ليس صعبا، وإنما 

يحتاج إلى من يعرفه جيدا.

نعـــت الفنانـــة زهرة الخرجي ســـمو 
صبـــاح  الشـــيخ  الراحـــل  األميـــر 
األحمد، مؤكدة أنه كان منبع األمل 
لـــكل كويتـــي أو مقيـــم علـــى هـــذه 
األرض الطيبـــة، فـــكان إذا اشـــتكى 
أي إنســـان إلى صاحب السمو وجد 
حـــاً لمشـــكلته، إذ كان حقـــا منصفا 

لكل إنسان.
حياتنـــا  فـــي  الخرجـــي:  وتابعـــت 
دعائـــم  يعـــدون  أشـــخاص  يوجـــد 
الحيـــاة  تختـــل  بدونهـــم  أساســـية 
ويصـــاب اإلنســـان بعـــدم التـــوازن، 
الراحـــل  األميـــر  ســـمو  كان  هكـــذا 
لشعبه والمنطقة كلها، فكان مصدرا 
للتوازن في حياتنا والســـند والقوة 

وصمام األمان في كل محنة.

وأكـــدت أن هـــذا االنطبـــاع حقيقـــة 
مؤكدة عرفهـــا العالم كله، وآمن بها 
واعترف بسمو األمير الراحل قائدا 
لإلنســـانية، وبلده هي بلـــد الكرامة 
والعزة والرفعة، فعشـــنا في عصره 
رفاهيـــة ونهضـــة، وشـــعرت المـــرأة 
بريادتهـــا  األخيـــرة  العقـــود  خـــال 

المحلية والعالمية.

الخرجي: األمير الراحل كان لنا السند والقوة
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رزق مؤخرا 
”الجوكر” بمولوده 

األول من 
شريكته روني 
مارا ويختاران 
اسم “ريفر”؛ تكريًما 

لشقيق النجم خواكين 
فينيكس الراحل الذي 

توفي عن 23 عاًما في 
العام 1993.

tariq_albahhar

المخرج السعودي أنس الحميد: لم أتوقع نجاح “عودة”

بعد أن شـــارك المخرج السعودي أنس 
الحميـــد فيلمـــه القصيـــر “عـــودة” في 
مهرجان أفام كان السينمائي بفرنسا 
في ركن األفام القصيرة، قدم فيلمه 
الجميـــل فـــي الـــدورة السادســـة مـــن 
مهرجان أفام السعودية التي شهدت 
حضـــورا عبـــر المنصـــات اإللكترونيـــة 
مؤخـــرا وحقـــق فـــي مســـابقة أفـــام 
الطلبة جائـــزة النخلة الذهبية ألفضل 

فيلم.
المخرج الشاب استطاع لفت االنتباه 
إليه ببساطة تقديمه االفكار وتحدث 
مؤخـــرا لصحيفـــة ”ذا ناشـــونال“ عـــن 
وأمـــور  وقصتـــه  وتقديمـــه  الفيلـــم 

سينمائية أخرى:
ويـــروي فيلمـــه القصير “عـــودة” قصة 
شـــاب يتوجـــه إلى جدة بعـــد أن أجبر 
على ترك قريته خلفها، وهو من أفام 
حيـــث  حقيقيـــة،  بتجربـــة  الرحـــات 
اعتمـــد علـــى األحـــداث التـــي تحدث 
كإشـــارة  واســـتخدمه  الطريـــق  فـــي 
المســـتقبل  هـــو  للهروب، فالمســـتقبل 
المرغـــوب، فـــي مرآة الرؤيـــة الخلفية 

هو الماضي ومخاوف هذا المستقبل.
وهـــذا يجعل مـــن هذا المســـار األمثل 
الختبـــار مجموعـــة مـــن الشـــخصيات 
والســـمات، يقولـــون قصصـــا مختلفة 

للغاية.
يدعـــى  شـــاب  قصـــة  الفيلـــم  يـــروي 
وائـــل  الفيلـــم  فـــي  )يقدمـــه  عـــوده 
غبايـــش(، وهـــو يتجـــه إلى جـــدة بعد 
أن أجبـــر علـــى مغـــادرة قريته جنوب 
تتعطـــل  طريقـــة  المدينة، ووســـط 
سيارته، فيجبر أن يسأل أحد المارين 
في الشـــارع ألخذه، وأثناء ذلك تقف 
لـــه امـــرأة تدعـــى رزان )تقدمـــه فـــي 
الفيلـــم رزان طـــارق( وتبـــدأ األحداث 

معا في هذا الطريق الطويل.
يعتبـــر الفيلـــم ”عـــودة“ أول إنتاجـــات 
المخرج السعودي أنس الحميد والذي 
ســـاهم في كتابته أيضـــا، وأكد أنه لم 
يتوقـــع قط أن يفـــوز بالجوائـــز أو أن 
يصبح فيلمه مشهورا هكذا، فقد أدرك 
لبعـــض الوقـــت أن هذه قصـــة أراد أن 
يخبرنا بها فقـــط، يقول: “كنت أبحث 
عن الفكـــرة ألكثر من عـــام، ولكنها لم 

تجـــد شـــكلها الكامـــل قبـــل أن ألتقـــي 
أخـــذوا  الذيـــن  المشـــاركين،  الكتـــاب 
القصة إلى مســـتوى جديد“. وكان كل 
من الحميد وكتاب الفيلم عبدالرحمن 
القارنـــي وماجد األهدل قـــد اجتمعوا 
على أســـاس يومي تقريبا لمدة شهر، 
وضافوا وطوروا السيناريو إلى أن ما 
وصل إليه. ويقول الحميد: “كان ذلك 
فـــي اعتقـــادي الجـــزء األكثـــر صعوبة 
فـــي صناعة الفيلم، وأخيـــرا، كنا على 
استعداد لهذا التحول مع بداية العام، 
ولقـــد بدأنـــا فـــي البحث عـــن الجهات 
الفاعلة التي تلعب دورا مهما في هذا 
األمر من منتجين وغيرهم بالرغم من 

شـــحهم تقريبا“!: “اتصلت بأصدقائي، 
وأصدقاء األصدقاء للمســـاعدة، لكننا 
لـــن نســـمع إال مـــن بعضهـــم القليـــل“. 
وتـــم تصوير الفيلم خـــال ثاثة أيام 
فـــي يناير فـــي قرية علـــى بعد بضعة 
كيلومتـــرات جنـــوب جـــدة. ويضيـــف 
عمليـــة  ”كانـــت  الســـعودي:  المخـــرج 
المونتاج والمكساج والتعديل صعبة، 
ولكننـــا تخطينا كل الصعـــاب وأعتقد 
أننا جميعا سعداء بالنتيجة النهائية”.

بوستر الفيلم القصير

تم تصوير الفيلم خالل ثالثة أيام
عاد المؤلف الموســـيقي عصام الجودر من 
مدينـــة مانشســـتر ببريطانيا مؤخرا بعد أن 
قام بتســـجيل عدد مـــن أعماله من األغاني 
لصـــوت ميتـــزو  والتـــي كتبهـــا  األوبراليـــة 
ســـوبرانو )وهو صوت نسائي أقل حدة من 

صوت السوبرانو(، بمصاحبة البيانو.
قام بأداء األغاني مغنية األوبرا البريطانية 
علـــى  يصاحبهـــا  إليـــس”،  مـــاي  ”جورجيـــا 
بأحـــد  وذلـــك  إيدنهـــام،  جـــورج  البيانـــو 
األستوديوهات بمانشستر. واختار الجودر 
عـــددا من القصائد العربيـــة لبعض من أبرز 

الشـــعراء العـــرب، منها قصيدة “عاشـــق من فلســـطين” للشـــاعر الفلســـطيني 
محمـــود درويـــش، وهـــي مترجمـــة إلى اللغـــة اإلنجليزيـــة، وقصيـــدة “زهور 
للشاعر المصري أمل دنقل، وقصيدة “الحب جسٌد” للشاعر السوري أدونيس.

ويستعد الجودر إلصدار مجموعة األغاني األوبرالية هذه على قرص مدمج  «
وكذلك توفيرها على مواقع نشر الموسيقى العالمية.

معنوياتك مرتفعة وتعّزز موقعك بين الزمالء. 

تواجه تحدًيا جديًدا، لكّنك تخرج منه منتصًرا. 

يقترح عليك األصدقاء فكرة القيام بنشاط 
رياضي. 

ال تدع القلق يسيطر عليك، فأنت قادر على 
تخطيه. 

تجد تعاوًنا ملحوًظا من قبل الشريك وتشعر 
بارتياح. 

تستعّد لرحلة ترفيهية تقوم بها مع بعض 
األصدقاء. 

تسيطر على أمورك على نحو أفضل وتنجح. 

تكاد ال تجد وقًتا إلنجاز كل ما يترتب عليك 
عمله.

تعود إلى ممارسة نشاطك كما في السابق بعد 
المرض.

يوم ضاغط نوًعا ما، وقد ينتابك التعب 
واإلرهاق. 

الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك مميزا. 

عليك أن تحاول قدر اإلمكان االبتعاد عن 
الحلويات.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

انتهــى النجــم عمرو يوســف من تصويــر آخر مشــاهد حكاية 
“الناحية التانية” من مسلسل “نمرة اتنين” مع المخرج طارق 
العريان، بعد فترة تصوير استغرقت أسبوعين، بمشاركة صبا 
مبــارك ونهى عابدين وبســنت شــوقي وتامر فرج ومحســن 

محيي الدين، حيث يقدم “يوســف والعريــان” حكاية من حلقة 
واحــدة بقصة مختلفة في المسلســل الذي تــدور أحداثه خالل 8 

حلقات ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خالل األســابيع المقبلة. مسلسل 
“نمرة اتنين” يضم عددا كبيرا من نجوم مصر والوطن العربي.

حققت أغنية “يا حبيبي” للنجــم محمد رمضان والنجم 
العالمــي ميتر جيمــس، حاجز الـ 20 مليون مشــاهدة 
في أسبوعين منذ طرحها عبر القناة الرسمية لرمضان 
علــى موقع “يوتيــوب”، والتي صورها في دبي، وشــارك 

الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حســابه الشــخصي 
بموقــع إنســتجرام، بمقطع فيديو يظهر مــن خالله بعض 

من جمهوره في محافظة اإلســكندرية، وهم يرقصون على أغنيته الجديدة “يا 
حبيبي”. 

علقت الفنانة اللبنانية إليســا على احتضان مســرح األولمبيا 
العريــق بالعاصمــة الفرنســية باريس، في األول مــن أكتوبر 
حفال غنائيــا ضخما تحت عنوان “معا مــن أجل لبنان”، ضم 
فنانين لبنانيين وآخرين عالميين. وغردت الفنانة إليســا عبر 

حســابها الرســمي على تويتر: “شــكرا جزيال لكل الفرنســيين 
على تضامنهم وحبهم. حفل موســيقي ال ُينســى لدعم الشعب 

المصاب بصدمة والذي يحب فرنســا كثيًرا. وجــرى الحفل تحت اإلدارة الفنية للفنان 
الفرنسي اللبناني الموسيقار إبراهيم معلوف، ونقله التلفزيون الفرنسي الرسمي.

مًعا من أجل لبنانأغنية يا حبيبيالناحية التانية

4 أكتوبر

 1921
عصبة األمم تقرر عدم مساعدة 
روســـيا فـــي مواجهـــة المجاعة 
التي تعرضت لها بسبب تدهور 
االقتصاد وموجة الجفاف التي 
ضربت مســـاحات بها وذلك رًدا 
على استياء الشيوعيين على 

الحكم.

1957
االتحاد السوفيتي يطلق أول قمر اصطناعي في العالم، وهو سبوتنك - 1.

1958
اإلعان عن دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا الذي وافق عليه أكثر من 79 % من الفرنسيين.

 1959
المسبار السوفيتي لونا 3 يلتقط ثاث صور للجهة المظلمة من القمر.

 1969
جمهورية الصين الشعبية تعلن عن إجراءها تجربتين نوويتين.

1990
البرلمان األلماني يعقد اجتماعه األول بعد إعادة توحيد ألمانيا.
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محرر مسافات

ترجمة: طارق البحار

محرر مسافات

الجودر يسجل عددا من االعمال األوبرالية

وفاء مكيمشهد الدفن



200 شــخــص في  مـــن  أكـــثـــر  ســجــل 
ــادرة فــحــص الــقــلــب الــمــجــانــيــة  ــ ــب مــ
منذ  التخصصي  البحرين  بمستشفى 
شهر  من  األول  في  المبادرة  إطــاق 
مجتمع  لبناء  محاولة  فــي  سبتمبر  
يعد  المملكة.  في  وأماًنا  صحة  أكثر 
الرعاية  مــبــادرة  من  جــزًءا  البرنامج 
بالمستشفى  المجتمعية  الــصــحــيــة 
باليوم  لاحتفال  بها  التعهد  تم  التي 
الــعــالــمــي لــلــقــلــب، الـــذي يــصــادف 29 
الكشف عن وجود صلة  بعد  سبتمبر 
قوية بين عدوى كوفيد19- وأمراض 

القلب.
ويـــعـــد الـــطـــب الـــوقـــائـــي جـــــزء مــن 
لمكافحة  المستشفى  إستراتيجية 
ــــب فـــــي الــمــجــتــمــع  ــل ــ ــق ــ أمــــــــــراض ال
االكتشاف  هــذا  ويتضمن  البحريني. 
المخاطر  إلدارة  وخـــطـــوات  الــمــبــكــر 
في  المستشفى  قــام  الضرر.  وتقليل 

مرفق  أول  بــإنــشــاء  الــمــاضــي  ــعــام  ال
مختبر  أول  مع  القلب  لرعاية  خاص 
خاص للقسطرة في المملكة مساهًما 
الوصول والحصول على  في سهولة 

الرعاية القلبية بشكل أكبر. 
بمستشفى  الــمــنــتــدب  الــعــضــو  وقـــال 
عرداتي  قاسم  التخصصي،  البحرين 
فحوصات  تقديم  خــال  مــن  “نــأمــل 
ــئــك  ــة أول ــاصـ مــجــانــيــة لــلــجــمــيــع وخـ
الذين ثبتت إصابتهم سابًقا بفيروس 

اكتشاف  في  نساهم  بأن  كوفيد19- 
الــقــلــب فــي وقـــت مبكر بما  ــراض  أمــ
يكفي بحيث ال يكون لها تأثير سلبي 

على حياة المرضى”. 
وقد تم القيام بأكثر من 100 فحص 
المبادرة  وتضمنت  المستشفى  فــي 
التخطيط الكهربائي للقلب وتخطيط 
صـــدى الــقــلــب واالســتــشــارة مــع أحــد 
ــد انــتــهــى ســريــان  ــاء الــقــلــب، وقـ أطــب
المبادرة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي.

استئناف  عــن  الــخــلــيــج  أعــلــنــت طــيــران 
العاصمة  ــى  الــمــبــاشــرة مــن وإلـ رحــاتــهــا 
العمانية مسقط بدءا من اليوم )4 أكتوبر 

الجاري(.
وكانت طيران الخليج قد بدأت بتسيير 
ــى بين  ــ رحــاتــهــا الــمــبــاشــرة لــلــمــرة األولـ
البحرين وسلطنة عمان في العام 1957، 
حيث تعد مسقط من الوجهات الرئيسة 

للناقلة في منطقة الخليج العربي. 

وتسّير طيران الخليج رحاتها حاليا إلى 
كل من أبوظبي، ودبي، والكويت، وجدة، 
ــان، ولـــنـــدن، وبــاريــس،  ــّمـ والـــقـــاهـــرة، وعـ
وفــرانــكــفــورت، وأثــيــنــا، ومــانــيــا، ودكـــا، 
وعدد من الوجهات في الهند وباكستان.

القليلة  الــطــيــران  شــركــات  إحـــدى  كونها 
تستمر  التجارية،  عملياتها  واصلت  التي 
مع  كثب  عن  العمل  في  الخليج  طيران 
المعنية  والجهات  الحكومية  السلطات 

الستئناف  شبكتها  وجهات  مختلف  في 
عملياتها بمجرد فتح المطارات في تلك 
الوجهات. وتفخر طيران الخليج بشبكتها 
المرنة عبر التكيف الفوري مع التعليمات 
شــؤون  هــيــئــات  وتــوجــيــهــات  الحكومية 
الــطــيــران الــمــدنــي فــي وجــهــات شبكتها، 
والتحديثات  للتغييرات  واستجابتها 
المستمرة فيما يتعلق بالعمليات من وإلى 

كافة وجهات شبكتها.

ــفى ــتراتيجية المستشـ ــن إسـ ــزء مـ ــي جـ ــب الوقائـ الطـ

2020 أكــــتــــوبــــر   4 الـــــيـــــوم  مـــــن  بــــــــدءا 

“البحرين التخصصي”: أكثر من 200 فحص للقلب مجانيا

“طيران الخليج” تستأنف رحالتها لمسقط
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Tita-  أعلنت سامسونغ الخليج لإللكترونيات، أمس، عن توفر ساعة
تعتبر اإلصدار  البحرين، والتي  الذكية في   nium Galaxy Watch3
الناحية  مــن  تــطــورا وتــقــدمــا  األكــثــر  الــذكــيــة  مــن ساعتها  األحــــدث 
التكنولوجية حتى اآلن، والتي شهدت إقباال استثنائيا عند إطاقها 
بين  الذكية   Galaxy Watch3 العالمية. وتجمع ساعة  األســواق  في 
يجعلها  مــا  المتطورة،  والعافية  الصحة  ومــيــزات  التصميم  بــراعــة 
وروتينهم  المستخدمين  حياة  نمط  على  للحفاظ  المثالي  الصديق 
التي  القابلة لارتداء  اليومي. وتعتبر هذه الساعة من أهم األجهزة 

المتحمسين  يجب اقتناؤها من جانب 
ــاة صـــحـــيـــة وتـــعـــزيـــز  ــيــ لـــعـــيـــش حــ

ــيــة، أو  ــبــدن مــســتــوى لــيــاقــتــهــم ال
بتعزيز  الــراغــبــيــن  األشــخــاص 

على  إنتاجيتهم  مــســتــوى 
الــصــعــيــديــن الــشــخــصــي 

والمهني. وتم تزويد 
ــجــديــدة  الـــســـاعـــة ال
بالميزات ذاتها التي 
ــا الــنــســخــة  ــرهـ ــوفـ تـ
ــيــة الــتــي تم  األصــل
ــا الـــشـــهـــر  ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ إطـ

بلون  ولكن  الماضي، 
جـــديـــد مــتــمــيــز وفــريــد 

األناقة  من  لمسة  يضيف 
على الساعة الذكية.

“Titanium Galaxy Watch3” في البحرين

ــرة ــ ــت ــ ــس ــ ــا الــــــكــــــائــــــن ب ــ ــهـ ــ ــرضـ ــ ــعـ ــ فــــــــي مـ

“إبراهيم كانو” تطلق “تويوتا Hilux” الجديدة

كانو،  خليل  إبــراهــيــم  شــركــة  أعلنت 
الوكيل الحصري لسيارات تويوتا في 
تويوتا  مركبة  وصــول  عــن  البحرين 
الكائن  معرضها  في  الجديدة   Hilux

بسترة.
منذ إطـــاق هــذا الــمــوديــل فــي العام 
Hilux مبيعات  1968، حققت تويوتا 
مما  مــركــبــة،  ــيــون  مــل  18 تـــجـــاوزت 
جعلها تعد إحدى أكثر مركبات النقل 
نــجــاحــا في  أب(  )الــبــيــك  الــصــغــيــرة 
القوي  أدائها  إلى  ذلك  ويعود  العالم. 
إلــى  الصعبة  الــمــهــمــات  مختلف  فــي 
عامة  مــوديــات  به  تتميز  ما  جانب 
تحمل  قــوة  جــودة صنع،  مــن  تويوتا 

واعتمادية.
تتميز Hilux 2021 بتصميمها العصري 
األنيق والــذي يظهر بكل وضــوح من 
الــذي  الجديد  األمــامــي  شبكها  خــال 
المجددة  ومقصورتها  بالقوة  يوحي 
بالكامل. وتتوفر Hilux بعدة خيارات 
ــلــعــمــاء اخـــتـــيـــار ما  بــحــيــث تــتــيــح ل
ديزل  أو  بترول  محرك  من  يناسبهم 

توربيني، نظام الدفع الثنائي أو الدفع 
للعماء   Hilux تتيح  كما  الــربــاعــي. 
ــار بــيــن الــمــقــصــورة الــمــفــردة  ــي االخــت
اآللية  الحركة  ونــواقــل  والــمــزدوجــة 
)األتوماتيكية( واليدوية، مما يجعلها 
مركبة مثالية تتناسب مع احتياجات 

العماء المختلفة.
عالميا  المعروفة   Hilux لمركبة  يمكن 
بقوتها ومتانتها حمل وزن يصل إلى 
وجر  واحـــد(  )طــن  كيلوغرام   1,000
كيلوغرام   3,500 إلــى  تصل  حمولة 
مناسبة  يجعلها  مــا  وهــو  طــن(،   3.5(

ولعمليات  الثقيلة  الــحــمــوالت  لنقل 
الجر.

الــحــال فــي جميع طــرازات  وكما هــو 
تــويــوتــا، تــبــقــى الــســامــة ضــمــن أهــم 
Hi- تــويــوتــا فــي تصميم   األولـــويـــات 
مجموعة  تتضمن  إذ  الــجــديــدة،   lux
شــامــلــة مــن تــقــنــيــات الــســامــة التي 
توفر األمان والحماية لجميع الركاب 
نظام   ،)SRS( هوائية  وســـادات  مثل 
نظام   ،)VSC( السيارة  بثبات  التحكم 
المكابح المانع لانغاق )ABS(، نظام 
 )EBD( إلكترونيا  الكبح  قــوة  توزيع 

)BA(، ونــظــام  الــكــبــح  مــســاعــد  نــظــام 
.)TPWS( مراقبة ضغط اإلطارات

بجودتها  تــويــوتــا  مـــوديـــات  تــعــرف 
األمــر  العالية،  تحملها  وقــوة  الثابتة 
بأسعارها  احتفاظها  في  يسهم  الــذي 
ــادة بيعها في  لــمــدة طــويــلــة عــنــد إعــ
المملكة. هذا باإلضافة إلى ما توفره 
كانو من شبكة  إبراهيم خليل  شركة 
وخدمات  تويوتا  غيار  لقطع  شاملة 
صــيــانــة بـــجـــودة عــالــيــة وذلــــك وفــق 
مــعــايــيــر عـــامـــة تــويــوتــا الــمــعــتــمــدة 

لامتياز، التطور المستمر واالبتكار.
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بــتــلــكــو عـــن تــفــعــيــل تغطية  أعــلــنــت 
بنجاح   ”5G“ الخامس  الجيل  شبكة 
الشبكة  تتوفر  حيث  البحرين،  في 
المملكة  محافظات  في جميع  حالًيا 
وتصل إلى نسبة 95 % من السكان، 
مما يجعل بتلكو األولى في التغطية 
وكــذلــك   ،”5G“ الــــ  لشبكة  الــوطــنــيــة 
ضــمــن قــائــمــة شـــركـــات االتـــصـــاالت 

الرائدة في دول مجلس التعاون.
قـــامـــت شـــركـــة بــتــلــكــو خــــال شهر 
مع  اتفاقية  بتوقيع   ،2019 مـــارس 
بموجبها  ــقــوم  ت إريــكــســون  شــركــة 
األخيرة ببناء شبكة الجيل الخامس 

على الصعيد الوطني واالنتهاء منها 
خال عامين. وتعد إريكسون شريك 
تقني مفضل لدى العديد من شركات 
بما  العالم،  حول  الرائدة  االتصاالت 
T-”و ”O2“ و ”AT&T“ في ذلك شركة
Vo-“ وشركة   ”Verizon”و  ”Mobile
وألمانيا  المتحدة  بالمملكة   ”dafone
في  عالمية  سمعة  من  به  تتمتع  لما 
من  يونيو  شهر  وفــي  المجال.  هــذا 
أول  إنها  بتلكو  أعلنت  نفسه،  العام 
شركة اتصاالت تطرح شبكة الجيل 
الخامس “5G” تجارًيا في البحرين، 
مستوى  على  المشغلين  أوائــل  ومن 

المنطقة.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  وأوضـــح 
بتلكو، ميكيل فينتر “توفير التغطية 
الــخــامــس  الــجــيــل  لشبكة  الــوطــنــيــة 
الــبــحــريــن يــعــد مـــن أهــم  “5G” فـــي 
األهداف االستراتيجية لشركة بتلكو 
على مستوى الشركة وعلى المستوى 
ودورهــا في  نظًرا ألهميتها  الوطني 
قطاع  فــي  ــذري  جــ تــحــّول  تحقيق 
هذه  ستقوم  أن  حيث  االتــصــاالت، 
الــشــبــكــة بــتــقــديــم إمــكــانــيــات غير 

ميكيل فينترمحدودة في العالم الرقمي”.

الـــســـكـــان ــن  ــ مـ  %  95 ــبـــة  نـــسـ إلــــــى  تـــصـــل  ــة  ــكـ ــبـ ــشـ الـ

”5G”بتلكو” األولى في التغطية الوطنية لـ“

“الدراسات العليا بجامعة الخليج” تنظم  يوم التهيئة
2021 ـ   2020 والـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــــــــــوراه  ــر  ـــ ـــ ــي ـــ ـــ ــت ـــ ـــ ــس ــاج ـــ ـــ ــم ال ــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــب ـــ ـــ ــل ـــ ـــ ــطـــ ل

ــيــة الـــــدراســـــات الــعــلــيــا  ــظــمــت كــل ن
الطلبة  شئون  عــمــادة  مــع  بالتعاون 
بجامعة الخليج العربي يوم التهيئة 
واإلرشـــــــــاد لــلــطــلــبــة الــمــســتــجــديــن 
أبــنــاء  مــن  العليا  الـــدراســـات  بكلية 
ــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج  ــتـ مــجــلــس الـ
فـــي مختلف  الــمــقــبــولــيــن  الــعــربــيــة 
في  والــدكــتــوراه  الماجستير  برامج 
 ،2021 ـ   2020 األكـــاديـــمـــي  الـــعـــام 
كلية  عميد  نــائــب  الــلــقــاء  حــضــر  إذ 
التربوية  للدراسات  العليا  الدراسات 
أيوب،  الدين  الدكتور عاء  األستاذ 
العليا  الدراسات  كلية  عميد  ونائب 
مها  ــدكــتــورة  ال التقنية  ــلــدراســات  ل
ــدد مــن أعــضــاء الهيئة  الــصــبــاغ وعـ

األكاديمية بالكلية.

واشــتــمــل يـــوم الــتــهــيــئــة عــلــى لــقــاء 
كلية  بعميد  الــمــســتــجــديــن  الــطــلــبــة 
أســعــود  الــدكــتــور  العليا  الـــدراســـات 
المحاميد حيث أوضح خال اللقاء 
المرئي سر  االتصال  عبر  عقد  الــذي 
نجاح وتميز التخصصات االكاديمية 
التي تطرحها جامعة الخليج العربي، 
البرامج  طبيعة  شــرح  فــي  مفصاً 
االكاديمية وحقوق وواجبات طالب 
يمكن  كيف  مبينًا  العليا،  الــدراســات 
حتى  االكاديمية  اهــدفــه  يحقق  ان 
يــحــصــل عــلــى الـــدرجـــة االكــاديــمــيــة 

التي يسعى لها.
الــخــدمــات  عــن  المحاميد  وتــحــدث 
ــا كــلــيــة  ــرهـ ــوفـ ــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي تـ ال
الـــــدراســـــات الــعــلــيــا لــطــلــبــتــهــا فــي 

التخصصات  الدراسين في مختلف 
الطلبة  مطالبًا  والتقنية،  التربوية 
الجهود  أقــصــى  بــبــذل  المستجدين 
لنيل العلم لترك بصمة مؤثرة تخدم 
الخليج  لدول  التعاون  دول مجلس 

الــعــربــيــة الســيــمــا فــي ظــل الــدراســة 
تتطلب  استثنائية  ظـــروف  تــحــت 
العزيمة واالجتهاد والمثابرة للتغلب 
عن  التعليم  وتحديات  صعاب  على 

بعد.

ــبــه، رحـــب عــمــيــد شــئــون  ومـــن جــان
بالطلبة  يوسف،  عبدالرحمن  الطلبة 
مجلس  دول  أبناء  من  المستجدين 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة،  ــ الــتــعــاون ل
الــتــي أسست  الــجــامــعــة  أن  مــؤكــدًا 

ــعــيــن عـــامـــًا مــضــت بــنــظــرة  مــنــذ أرب
مستقبلية أسست لتجمع المواطنين 
الــخــلــيــجــيــيــن تــحــت ســقــف واحـــد 
المشترك،  الخليجية  للهوية  تعزيزًا 
السنوات  اجتياز  متطلبات  موضحًا 
العلمي  البحث  وأهــمــيــة  الــدراســيــة 
العليا،  ــدراســات  ال طالب  حياة  فــي 
ــزازه بكل  ــ ــت ــًا عـــن فــخــره واعــ مــعــرب
يرفدون  الــذيــن  الجامعة  خريجين 
التنمية المستدامة في دول الخليج 
ــيــة،  ــعــال ــهـــاراتـــهـــم ال بــخــبــراتــهــم ومـ
من  بــعــدد  ذاتـــه  بــالــوقــت  مستشهدًا 
ــوا مناصب  ــول ت ــذيــن  ال الــخــريــجــيــن 
كــاً  ــمــواقــع  ال فــي مختلف  قــيــاديــة 
المجتمع  داخــل  تخصصه،  بحسب 

الخليجي وخارجه.
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الجد ”ريميني“ يتخرج من الجامعة وعمره 93 عاًما
“يتعب المرء من كل شيء إال العلم”.. مقولة آمن بها وطبقها 
بالفعــل بينيتــو ريمينــي، المســن اإليطالــي الذي تخــرج من 3 

جامعات مختلفة طوال سنوات عمره الـ93.
 تخــرج ريمينــي الــذي يعيــش فــي مدينــة بييــا فــي إقليــم 
بييمونتى بشمالي الباد، األربعاء، للمرة الثالثة بتقدير امتياز 
مــع مرتبــة الشــرف فــي مجال الفلســفة مــن جامعة إيســترن 
بيدمونت اإليطالية، بعد حصوله على شهادتين جامعيتين.

وحصــل ريمينــي على درجــة العلــوم االقتصاديــة والتجارية 
وهــو فــي عمــر الـــ27 عامــا، فــي 1954 مــن جامعــة بيروجيــا، 
والثانيــة فــي علــم االجتمــاع عــام 1990 من جامعــة أوربينو 

وهو في الـ62 من عمره، وفقا لموقع “today” اإليطالي.
ريمينــي هو مدرس ســابق لاقتصاد واألعمــال في المدارس 
دفعتــه  بييــا،  فــي  معــروف  ومحاســب  المحليــة  الثانويــة 
خســارته لزوجتــه منــذ نحو 3 أعــوام في االلتحــاق بالجامعة 
للمــرة الثالثــة.   وقــال: قــّررت االلتحــاق بالجامعــة فــي عــام 
2016، بعــد وفــاة زوجتــي تيريزا، كان ذلك يوم 30 ديســمبر، 
لشــعوري بالخــوف الشــديد مــن عــدم قدرتــي علــى العيــش 

بدونها، لذا اخترت اتباع شغفي الكبير، الفلسفة”.
بعــد فقــدان زوجتــه، قّرر قضــاء وقته في الدراســة، إذ دفعه 
حــب الثقافــة والمعرفــة نحــو هــذا الهــدف االســتثنائي الــذي 

حصل عليه بعامات كاملة من أساتذة جامعة فرشيلي.
في إحدى قاعات كاتدرائية ســانت أندريا، أحد مكاتب قسم 
أوبــو للعلــوم اإلنســانية، ناقــش الجــد ريمينــي أطروحــة عــن 
هايدجر )الفيلسوف األلماني( بعنوان “موضوع األلم والعيش 
مــن أجــل الموت”، يــوم التخرج االســتثنائي الــذي رافقه فيه 

ابنه لويجي وزوجة ابنه أولجا وحفيدته الفينيا.
 أوضــح ريمينــي بعــد مناقشــة األطروحــة: “ال أحب الفلســفة 
فقــط، بــل أحــب المعرفة بشــكل عــام، فاالهتمــام بالمعرفة ال 
يمنحنــي فقــط الطاقــة، ولكــن أيًضــا القــوة والتصميــم علــى 
الدراســة والمضي قدًما”. وفي رحلة دراســته وحصوله على 
شــهادة التخــرج الثالثــة، كان ريمينــي يــدرس مــن 6 إلــى 9 
ســاعات يوميــا، علــى الرغم مــن معاناته مــن انخفاض ضغط 

الدم.

وكالة الفضاء األميركية “ناسا” ترسل 
أول مرحــاض فضائــي جديــد تابع لها 
منــذ عقــود مصنــوع مــن التيتانيــوم 
ليناســب  دوالر  مليــون   23 وتكلفتــه 

النساء بشكل أفضل.
المرحــاض  يصــل  أن  المقــرر  ومــن   
الجديــد إلــى محطــة الفضــاء الدولية 
فــي رحلــة تجريبية قبل أن يطير في 
معبــأ  المرحــاض  القمــر.  إلــى  النهايــة 

داخل سفينة شحن فضائية.
 45 المرحــاض  وزن  يبلــغ  وبالــكاد 
كيلوغراًما وطوله 71 سنتيمتًرا، وهو 
مــا يقرب من نصــف حجم مرحاضين 
روســيي الصنــع فــي محطــة الفضاء. 
إال أنه يناسب كبسوالت ناسا أوريون 
التــي ســتنقل رواد الفضاء إلــى القمر 

في غضون بضع سنوات.
ســيختبر قاطنو المحطــة ذلك لبضعة 
أشــهر. وإذا ســارت الرحلة التجريبية 
المرحــاض  فســيكون  جيــد،  بشــكل 

مفتوًحا للعمل المعتاد.

“ناسا” ترسل 
مرحاًضا إلى الفضاء

طرحت شركة “نتفليكس” ميزة جديدة تسّمى “Coming Soon”، والتي تعرض من 
خالهــا المقاطــع الترويجية لألفام والبرامج والمسلســات التــي تّمت إضافتها إلى 

المنصة، أو سيتم طرحها في المستقبل القريب.
وتجــري عمليــة تحديــث المحتــوى في هذا القســم الجديد بشــكل يومــي. ومع هذا، 
فــإن هــذا الميــزة الجديــدة مخصصــة لــكل ملــف تعريــف، لــذا فــإن المعاينــات التــي 
تراهــا ســتكون موجهــة لك فقط، وتعتمد علــى األفام والبرامج والمسلســات التي 

تشاهدها على المنصة.
كذلــك، يمكنــك إعــداد اإلشــعارات لهذه الميزة، لذلــك عندما يتم إطــاق العروض أو 

األفام التي تهتم بها، فإنه سوف يتم إطاعك على ذلك بشكل فوري.

عثــر باحثــون علــى قطــع باســتيكية ومــواد أخــرى غيــر قابلــة للهضم داخــل بطون 
أفيــال، التــى أصبحت بيئتها األصلية مهددة، وذلك بعد انتشــار صور تظهر عشــرات 

األفيال تبحث عن طعامها داخل مكب للنفايات فى سريانكا.
والتقــط ثارمابــان تياكســان، المصور المقيم فى مدينة جافنا الســريانكية، صوًرا 
مؤثرة ألفيال تتمشى وسط مقالب القمامة، وتلتقط بعض األشياء ألكلها، وذلك فى 
“أولوفيــل” بالمقاطعــة الشــرقية من البلد اآلســيوي. ويعلق تياكســان، على خطورة 
مكب النفايات المكشــوف الذى يشــكل مخاطر على أشهر حيوانات سريانكا، قائاً: 
“فــى المقاطعــة الشــرقية تعلــم قطيــع مــن األفيــال البريــة عــادة غريبة.. فــى اآلونة 

األخيرة شوهدت الحيوانات تبحث عن الطعام وسط القمامة”.

”Coming Soon“ نتفليكس” تقدم الميزة الجديدة“

باحثون يكتشفون مفاجأة في بطون أفيال تأكل القمامة

قبيلة في جزيرة 
إندونيسية 

تشتهر بعيونها 
الزرقاء والفريدة، 

تسمى هذه 
الحالة بمتازمة 

واردينبيرغ، والتي 
تؤثر على تصبغ 

الشبكية.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

جامعــة  أجرتهــا  دراســة  خلصــت 
العــام  أن  إلــى  تشــيلي  فــي  ســانتياغو 
لدرجــات  معــدل  أعلــى  ســجل   2020
الحرارة في شــبه جزيرة أنتركتيكا منذ 
ثاثــة عقــود. فبيــن ينايــر وأغســطس، 
وصلــت الحــرارة إلــى مــا بيــن درجتيــن 
وثاث درجات مئوية في شبه الجزيرة 
الواقعة في أقصى شــمال البر الرئيســي 
ألنتركتيــكا، وفقــا للباحثيــن فــي قاعدة 
فــري التابعة لســاح الجو التشــيلي في 
جزيــرة الملك جورج. وقال عالم المناخ 
راوول كورديــرو فــي بيــان صــادر عــن 
معهــد أنتركتيــكا التشــيلي إن درجــات 
الحرارة هــذه “أعلى بدرجتين مئويتين 
وأضــاف  المعتــادة”.  المســتويات  مــن 
كورديــرو “فــي أقصــى الطرف الشــمالي 
لشــبه جزيرة أنتركتيكا، تجاوز متوسط 
درجات الحرارة القصوى حتى اآلن هذا 
العــام مســتوى صفــر درجة مئويــة. هذا 

وضع غير مسبوق منذ 31 عاما”.

مــن جامعــة واليــة  باحثــون  حــدد 
ــا  واشــنطن األميركيــة، عامــاً جينيًّ
قالــوا إنه سيســمح لبشــرة البالغين 
بإصــاح نفســها مثــل جلــد المولود 
الجديــد، بمــا يمنــع بعــض عمليــات 
الشيخوخة في الجلد، ويساعد في 

عاج جروح الجلد بشكل أفضل.
وفــي دراســة ُأجريــت علــى فئــران 
التجــارب وُنشــرت فــي دوريــة »إي 
العامــل  الباحثــون  حــدد  اليــف«، 
الجيني )Lef1(، الذي يعمل كمفتاح 
جزيئــي في جلد الفئــران الصغيرة، 
حيــث يتحكم فــي تكوين بصيات 
خــال  نموهــا  أثنــاء  فــي  الشــعر 
األســبوع األول مــن الحيــاة، ويتــم 
إيقافه في الغالب بعد تشكل الجلد 
ويظــل مغلقــًا في األنســجة البالغة، 
وعندمــا تــم تنشــيطه فــي الخايــا 
البالغــة،  الفئــران  فــي  المتخصصــة 
كان جلدهــم قادًرا على االلتئام من 

الجروح دون تندب.

شبه جزيرة أنتركتيكا 
تشهد أعلى معدالت حرارة

اكتشاف جيني يقضي 
على شيخوخة الجلد

كشــفت دراســة حديثــة أن عدم تنظيف األســنان بالفرشــاة يمكن أن يــؤدي إلى اإلصابة 
بالسرطان.

وقالت الدراسة إن الكائنات الحية المسببة لألمراض المحيطة باألسنان، يمكن أن تسهم 
في أشكال “شديدة العدوانية” من سرطان الفم، وفقا لشبكة “روسيا اليوم” اإلخبارية.

وتشــمل عوامــل خطــر اإلصابــة بســرطان الفــم: التدخيــن وتعاطــي الكحــول وعــدوى 
فيــروس الــورم الحليمــي البشــري )HPV(، فيما قــال الخبراء اآلن إن مســببات األمراض 

الفموية يمكن أن تفسر تطور األورام في الفم.
ووجــد الخبــراء فــي جامعــة كاليفورنيا أن 3 أنواع من مســببات األمــراض، تعزز تكوين 
الــورم لــدى الفئــران، وُثّبطــت هــذه العوامل الممرضة عــن طريق العاج بالنيســين، الذي 
يســتخدم بشــكل شــائع كمادة حافظة لألغذية. وأوضح الباحثون أن هذه هي الدراســة 
األولــى التــي تقــدم دليــا مباشــرا علــى أن جرثومــة بكتيريــا تمنــع تكوين ســرطان الفم 
بوساطة مسببات أمراض اللثة، كما تشير النتائج إلى أن استخدام النيسين، ممكن كعاج 
أوســع كعامــل مضــاد للســرطان. وخلــص الباحثون إلى أنــه نظرا ألن الببتيــد الجرثومي 
يحمــي  النيســين،  البروبيوتيــك، 
بوســاطة  المســرطن  العامــل  مــن 
العوامــل الممرضــة، يمكــن لهذه 
النتائج أن تعزز عاج ســرطان 
نموذجــا  وتؤســس  الفــم 
جديدا لعاج السرطان، يركز 
علــى العاجــات القائمــة علــى 

مضادات الميكروبات.

عدم تنظيف األسنان يسبب السرطان

صورة جماعية لنساء وأطفال التقطها المصور اإليطالي ايلو باتيجيلي 
في القطيف سنة 1948 خال تواجده في السعودية ما بين -1946 1954 

وهي موجودة في متحف بيت ريفرز بجامعة أكسفورد.

حتى “العميل 007” ال يمكنه أن ينقذ عاًما كئيًبا في هوليوود كعام 2020، 
فقــد أصبــح فيلم جيمــس بوند الجديد )نو تايم تــو داي( “ال وقت للموت”، 
أحــدث األفــام المنتظــرة التي يتقرر تأجيل عرضها إلــى العام المقبل، في 
وقــت تســعى فيــه صناعــة الســينما للعــودة إلــى رواجهــا فــي ظــل جائحة 

كورونا. 
 ومــع تأجيــل عــرض فيلــم بوند الجديــد، يبقى فيلم )وونــدر وومن 1984( 
“المــرأة الخارقــة 1984”، والــذي ال يــزال مــن المقــرر عرضــه فــي يــوم عيد 
الميــاد خــال ديســمبر/كانون األول، واحــًدا مــن األفــام الكبيــرة القائــل 

التي ما زالت في قائمة العرض لعام 2020.
وتأجــل أيًضــا عــرض أفــام أخرى ذات ميزانيــات كبيرة إلى العــام المقبل، 
ومــن بينهــا فيلــم )باك ويــدو( “األرملة الســوداء” مــن إنتاج شــركة مارفل 

وكذلك جزء جديد لفيلم )توب جان(.
يأتــي هــذا القــرار في أعقاب جهــود مخيبة لآلمال إلعــادة األمريكيين إلى 
دور الســينما بعــد أن أدى الوبــاء إلــى إغاقهــا فــي جميع أنحــاء العالم في 
مارس، وال تزال دور العرض في مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس مغلقة.

تأجيل “جيمس بوند” إلى العام المقبل

أخــرى  مــرة  يوتيــوب  قــّدم 
فــي  الصــورة  لوضــع  دعًمــا 
 ،picture-in-picture صــورة 
داخل نظام التشــغيل الجديد 
وبحســب   ،iOS 14 آبــل  مــن 
 ”theverge“ موقــع  ذكــره  مــا 
خاصيــة  وكانــت  التقنــي. 

صورة في صورة قد اختفت بشكل غامض خال الشهر الماضي من هواتف 
آيفون، وبعد إطاق الجيل الرابع عشــر من نظام تشــغيل آبل، أتاح يوتيوب 
الميزة مرة أخرى في كل من متصفح ســفاري Safari ومتصفحات الجهات 

.Firefox أو Chrome الخارجية مثل
ومن خال ميزة صورة في صور يمكن لمستخدمي هواتف آيفون، مشاهدة 
مقاطــع الفيديــو فــي وضع ملء الشاشــة، أو الضغط علــى رمز صورة داخل 

صورة الصغير في الجزء العلوي األيسر من الواجهة.
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