
انتهت على خير قصة  «
طفلة بحرينية تاهت عن 
أهلها أمس بمقربة من 

ساحل مدينة سلمان ثم 
عثر عليها ذويها بعد نشر 
قصتها بوسائل التواصل 

االجتماعي.

أعلنت رابطة مصنعي  «
السيارات األوروبية أمس  في 
تقريرها الشهري أن سبتمبر 
الماضي شهد أول زيادة في 

العام الجاري في مبيعات 
السيارات الجديدة في االتحاد 

األوروبي.

قالت وكالة أنباء إيرانية، أمس، إن  «
أحد الهجومين اإللكترونيين على 
مؤسستين حكوميتين، استهدف 

البنية التحتية اإللكترونية للموانئ. 
وكانت منظمة تكنولوجيا المعلومات 

التابعة للحكومة أعلنت، الخميس، 
تعرض مؤسستين لتسلل إلكتروني.

قال الفنان يعقوب يوسف رئيس  «
اتحاد جمعيات المسرحيين لـ 

“البالد” إن االتحاد لم يحصل على 
مستحقاته المالية من هيئة 

الثقافة واآلثار أسوة بالجمعيات 
والمسارح األهلية األخرى، كما ال 

يوجد لالتحاد مقر مجهز.

تتجه األنظار اليوم )السبت( نحو  «
اللقاء المرتقب الذي يجمع فريقي 

المحرق واألهلي ضمن الجولة 
الثالثة واألخيرة من مربع كأس 

خليفة بن سلمان لكرة السلة وذلك 
في تمام الساعة 5.30 مساًء على 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  قالـــت 
اإللكترونية لــــ “البالد” إن بطاقة الهوية 
ال تســـتوعب بيانـــات رخصـــة القيـــادة 
اإلجـــراءات  بعـــض  بســـبب  )الليســـن( 
التي قد تســـتوجب فـــي بعض األحيان 
سحب الرخصة عند ارتكاب المخالفات 
المروريـــة الجســـيمة وهو مـــا ال ينطبق 
ببطاقـــة  المتعلقـــة  اإلجـــراءات  علـــى 

الهويـــة كونها وثيقة رســـمية وال يجوز 
مصادرتها إال وفقًا للقانون.

وأوضحت الهيئة ردا على استفسارات 

الصحيفـــة أن عـــدد المســـتفيدين مـــن 
إصـــدار أرقـــام مميـــزة لمواليدهـــم فـــي 
تزايـــد، وحظيـــت الفئـــة الفضيـــة ضمن 

قائمـــة األرقـــام المميـــزة بنســـبة إقبـــال 
تزيد عن الفئات األخرى.

وذكـــرت أن قضية الموظـــف المفصول 
قضيـــة قديمـــة تـــم التحقيـــق إداريًا مع 
 2018 العـــام  فـــي  المخالـــف  الموظـــف 
للموظـــف  التحقيـــق  لجنـــة  وتشـــكلت 
النيابـــة  إلـــى  إحالتهـــا  وتـــم  المخالـــف 
العامة في حينها، إال أن وسائل اإلعالم 
تداولتها في اآلونة األخير نظرًا لصدور 

الحكم القضائي بشأنها.

سحب “الليسن” بالمخالفات سبب عدم استيعابه بـ “الهوية”
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برنامـــج  مـــن  العاشـــرة  الحلقـــة  تســـلط 
البـــالد  بصحيفـــة  قانونيـــة”  “إضـــاءة 
الضـــوء على موضوع المســـاس بالهيئات 

النظامية.

للمحاميـــة  ســـؤاال  الصحيفـــة  ووجهـــت 
جنان أنور عن عقوبة المســـاس بالهيئات 

النظامية.
الهيئـــات  مـــن  المقصـــود  بـــأن  وأجابـــت 
النظاميـــة هـــي الســـلطات العامـــة للدولة، 
التشـــريعية  بالســـلطة  تتمثـــل  والتـــي 

)مجلســـي الشـــورى والنـــواب( والســـلطة 
التنفيذيـــة )الـــوزارات والهيئـــات العامـــة( 
والســـلطة القضائيـــة )المحاكـــم والهيئات 

ذات االختصاص القضائي(.
وذكرت أن المـــادة 216 بقانون العقوبات 
نصت على عقوبـــة الحبس بما ال يتجاوز 

3 سنوات أو الغرامة التي ال تتجاوز 500 
دينـــار لمـــن يهين بإحـــدى طـــرق العالنية 
الشـــورى  )مجلســـي  الوطنـــي  المجلـــس 
والنـــواب( أو غيره مـــن الهيئات النظامية 
أو الجيـــش أو المحاكـــم أو الســـلطات أو 

المصالح العامة.

لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  توقـــع 
“أميري” للصناعات عادل أميري، أن تبدأ 
الشـــركة أول إنتاجها مـــن منتجات إنارة 
الشـــوارع بتقنية الصمام الثنائي الباعث 
للضـــوء )ال إي دي( خـــالل 3 أشـــهر مـــن 

اآلن. 

بمثابـــة  الجديـــد  المشـــروع  ويعتبـــر 
توســـع للمجموعـــة التي تضم عـــدًدا من 
حيـــث  والصناعيـــة  التجاريـــة  األقســـام 
ســـيضاف هـــذا المنتج إلنتـــاج مجموعة 
أميري للصناعـــات، ومقرها منطقة الحد 
الصناعيـــة، ألـــواح المفاتيـــح الكهربائيـــة 
وأعمدة اإلنارة وتغطي نســـبة كبيرة من 

احتياجات البالد.

“أميري” تصنع أول منتج إلضاءة الشوارعالحبس 3 سنوات وغرامة 500 دينار لمن يهين المجلسين

أكـــد وزير الخارجية الســـعودي، فيصل بن فرحان، 
أنه أينما توجد المشاكل في العالم تجد إيران.

وقـــال خـــالل ظهـــور افتراضـــي فـــي مركـــز أبحاث 
أميركـــي “إيران تواصـــل زعزعة اســـتقرار المنطقة 
بدعـــم الميليشـــيات واإلرهابييـــن”، مشـــيرا إلى أن 
أزمة اليمن بسبب ميليشيات الحوثي ودعم إيران 

لها.
كما أضاف “جهود السالم يجب أن تركز على إعادة 

التفاوض بين الفلسطينيين واإلسرائيليين”.
وتابـــع “في نهايـــة المطاف، الشـــيء الوحيـــد الذي 
يمكـــن أن يحقق ســـالما دائما واســـتقرارا دائما هو 

اتفاق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين”.
واألربعاء، انطلق الحوار االســـتراتيجي الســـعودي 

األميركي في العاصمة واشنطن.
ويترأس الجلسات وزير خارجية السعودية األمير 
فيصـــل بن فرحـــان، وعن الجانـــب األميركي مايك 

بومبيو وزير خارجية الواليات المتحدة.

أينما توجد المشاكل بالعالم تجد إيران
وزير الخارجية السعودي: طهران مستمرة في زعزعة استقرار المنطقة بدعم اإلرهابيين

مايك بومبيو و فيصل بن فرحان

دبي ـ العربية نت
أكد وزير الماليـــة واالقتصاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بن 
الـــدور  خليفـــة   آل  خليفـــة 
األكبـــر التـــي مـــن الممكن أن 
تقـــوم بهـــا مؤسســـة التمويل 
والوكالـــة   )  IFC( الدوليـــة 
االســـتثمار  لضمـــان  الدوليـــة 
)MIGA ( فـــي تقديـــم الدعـــم 
للقطـــاع الخـــاص في تخطي 
للتجارة  الرئيسية  التحديات 
وسالســـل التوريد والتمويل 

لتجاوز هذه الفترة االستثنائية.
وأكد وزير المالية واالقتصاد الوطني  
أهميـــة اســـتمرار دعم أنظمـــة الصحة 
العامـــة مـــن أجـــل مكافحـــة فيـــروس 
كورونا )كوفيد - 19( والحد من آثاره 
االقتصـــادي  النشـــاط  علـــى  الســـلبية 
العالمـــي والعمالة، أخًذا بعين االعتبار 

الـــدور الحيـــوي الذي يمكـــن أن تقوم 
بـــه مجموعة البنـــك الدولـــي في هذا 

المجال.
جـــاء ذلك في البيان الذي ألقاه  وزير 
المالية واالقتصاد الوطني أمام لجنة 
التنمية باسم دول المجموعة العربية 
مملكـــة  تمثلهـــا  والتـــي  والمالديـــف، 

البحرين.

وزير المالية: الدور األكبر على 
وكاالت التمويل لدعم “الخاص”

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

المحرق واألهلي.. من يتأهل للنهائي؟ال مخصصات التحاد المسرحيينإيران: هجوم إلكتروني استهدف موانئناارتفاع مبيعات السيارات في أوروباالطفلة التائهة تعود ألهلها
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إطالق 1956 في بارقــة أمل إلمكانية احتمال إنهاء النزاع

انتهاء أكبر عملية لتبادل األسرى في اليمن

صنعاء ـ وكاالت

انتهـــت فـــي اليمـــن، أمـــس الجمعـــة، أكبر 
عملية تبادل لألســـرى منـــذ بداية الصراع 
إثـــر االنقـــالب الحوثـــي قبـــل نحـــو ســـت 
ســـنوات، في بارقة أمل إلمكانية احتمال 
األمـــم  بجهـــود  والدفـــع  النـــزاع،  إنهـــاء 

المتحدة في هذا اإلطار.
وأعلنـــت اللجنة الدوليـــة للصليب األحمر 
فـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر “نحن ســـعداء 
لرؤية إطالق سراح 1056 شخًصا وإتمام 
عمليـــة إطالق ســـراح ونقـــل المحتجزين 
الســـابقين التي تمـــت بالتعاون مع الهالل 
األحمر اليمني والهالل األحمر السعودي”.
النجـــاح  بهـــذا  “نستبشـــر  أضافـــت  كمـــا 
ونأمل أن يكون خطوة أولى من سلســـلة 
خطوات قادمة نحو نقل وإطالق ســـراح 

مزيد من المحتجزين”.
مـــن جانبه، أكد ماجد فضائل، العضو في 
اللجنة الحكومية لشـــؤون األسرى “لدينا 

جولة قادمة مـــن المفاوضات نهاية العام 
الجـــاري عن بقيـــة األســـرى والمختطفين 

لدى الحوثيين”.
الصفقـــة  “ستشـــمل  فضائـــل  وبحســـب 
مـــن  الدولـــة”،  قيـــادات  مـــن   4 القادمـــة 
بينهم العميد ناصر منصور هادي، شـــقيق 

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
أطلـــق  محتجـــًزا   352“ أن  إلـــى  يشـــار 
أمـــس  وصنعـــاء”  عـــدن  بيـــن  ســـراحهم 
الدوليـــة،  اللجنـــة  بحســـب  الجمعـــة، 
بينمـــا أطلـــق ســـراح أكثـــر مـــن 700 مـــن 

المحتجزين الخميس.

من مطار عدن

حميدان: 15 برنامج دعم غير مباشر أبرزها خدمات الكهرباء

زيادة الدعم المالي السنوي 7 % بقيمة 435 مليون دينار

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية واالجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  أكـــد 
االجتماعية جميـــل حميدان اهتمام 
فـــي ظـــل قيـــادة  البحريـــن  مملكـــة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة وبدعم من رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة ومـــؤازرة من ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
الـــوزراء صاحـــب  لرئيـــس مجلـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة بتحويـــل المواطن 
مـــن دائـــرة الحمايـــة واالحتياج إلى 
دائـــرة اإلنتـــاج، وتقديـــم 15 برنامج 
دعم غير مباشر ورفع إجمالي مبالغ 
الدعم المالي السنوي 7 % بمجموع 

435 مليون دينار.
جـــاء ذلك في تصريح خاص لوكالة 

اليـــوم  بمناســـبة  البحريـــن  أنبـــاء 
والـــذي  الفقـــر،  لمكافحـــة  العالمـــي 

يوافق 17 من أكتوبر من كل عام.
مملكـــة  حـــرص  حميـــدان  وبيـــن 
البحرين على توفير منظومة حماية 

اجتماعيـــة متكاملـــة للمواطنين من 
تحديـــدا  احتياجـــا  األكثـــر  الفئـــات 
لتضمـــن لهـــم حيـــاة كريمـــة، وذلـــك 
منـــذ العـــام 1972 حينمـــا تـــم إقـــرار 
مســـاعدة الضمـــان االجتماعي لهذه 
الفئـــات، تلتها مســـاعدات أخرى من 
عالوات وبدالت ودعم مادي مباشر 
وغير مباشر، واستمرت حتى اليوم، 
وتحديثهـــا  تطويرهـــا  يتـــم  حيـــث 
االقتصاديـــة،  للمســـتجدات  وفقـــا 
فقد أقرت الحكومـــة الموقرة أوجه 
دعم مختلفة مباشرة وغير مباشرة 
للمواطـــن، بحيـــث تســـهم فـــي رفـــع 
علـــى  وتعينـــه  المعيشـــي  مســـتواه 
تســـيير حياته بكرامة، حيث تتمثل 
مـــن  بباقـــة  المباشـــر  الدعـــم  أوجـــه 
المســـاعدات والبرامـــج التي تقدمها 

حكومة مملكة البحرين.

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1442 3030 صفر
Oct 2020 1717 أكتوبر

Year: 13السنة
No:4386العدد
SATالسبت

)04(

راشد الغائب
“المعلومات” لـ “البالد”:

 أولياء أمور المواليد 
الجدد يفضلون إصدار 

أرقام فضية

جائحـــة كورونـــا غيـــرت الكثيـــر مـــن 
أســـاليب الحياة منها “الـــزواج” فهناك 
نســـبة كبيـــرة اســـتغلوا هـــذه الفرصة 
لتخفيض كلفة الزواج التي تصل إلى 
نحـــو 10 آالف دينار إلقامة عقد قران 
“ملجة” وحفلة حنـــاء وحفلة خطوبة 

أو زواج.
التجهيـــزات  مـــع  حفـــالت   3 إقامـــة 
الخاصة بالعـــروس وضيافة المعازيم 
تتطلب دفع مبالغ لتوفير الالزم، منها 

مكيـــاج العروس الذي يتجاوز ســـعره 
150 دينـــارا وحجز صالة األفراح إلى 
800 شـــخص مع بوفيه العشاء بقيمة 
تصـــل إلـــى 2000 دينـــار، إضافـــة إلى 

المسرح واالكسسوارات االضافية.
وقال صاحـــب صالة الدانـــة لألفراح، 
صـــالح حميـــد، إن أصحـــاب صـــاالت 
األفـــراح مـــن أكثـــر أصحـــاب األعمال 
المتضرريـــن جـــراء جائحـــة كورونـــا 

وتكبدهم الخسائر.

“كورونا”... فرح للعرسان وتعاسة للصاالت

)05(

زينب العكري

)12(
)02(

وزير المالية واالقتصاد الوطني يلقى بيانًا باسم الدول

جميل حميدان

)12(

)06( )05(

علي الفردان

محرر الشؤون المحلية
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مدينة عيسى - وزاة التربية والتعليم

إنشاء روضة أجنبية 
بمسمى “ايتون هاوس”

اعــتــمــد وزيـــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم ماجد 
أطفال  روضـــة  بــإنــشــاء  قـــرارا  النعيمي 
 Eton House( مسمى  تــحــت  أجــنــبــيــة 
سن  ــن  مـ لــأطــفــال   )Kindergarten

الثالثة إلى الخامسة.

سمو ولي العهد يتلقى شكر وزير األشغال
تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية شكر من  وزير األشغال وشؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف، بمناســبة تكريــم ســموه للــوزارة ضمــن 
أفضــل الجهــات من حيــث األداء في النظام الوطني للمقترحات والشــكاوى )تواصل( 

للعام 2020.

وأعـــرب وزيـــر األشـــغال والبلديـــات 
والتخطيـــط العمراني خـــال البرقية 
عن أسمى آيات الشكر والعرفان على 
تفضل ســـموه بتكريم الـــوزارة ممثلة 
فـــي المركـــز البلـــدي الشـــامل وبلدية 
المنطقـــة الشـــمالية وبلديـــة المنطقة 
الجنوبية، وعلى ما يبديه ســـموه من 

حـــرص ومتابعـــة مســـتمرة أســـهمت 
ورفـــع  اإلنجـــاز  هـــذا  تحقيـــق  فـــي 
مســـتويات جودة وكفاءة الخدمات، 
مؤكـــدًا بـــأن هـــذا التكريـــم هـــو حافز 
الستمرارية العمل واالجتهاد لتقديم 
كل ما هـــو أفضل فـــي خدمة الوطن 

والمواطنين.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد

تعزيز التعاون الدولي للتصدي لتداعيات كورونا
وزيـــر الماليـــة يدعـــو وكاالت التمويـــل لدعـــم “الخـــاص” لتجـــاوز الفتـــرة الراهنـــة

أشـــاد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
باالهتمـــام الـــذي توليـــه مجموعـــة البنـــك 
الدولـــي فـــي مكافحـــة فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد - 19( واســـتجابة البنك الســـريعة 
فـــي  للـــدول  الـــازم  الدعـــم  بتخصيـــص 
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
للحد من انتشـــار الفيروس، إذ نوه بأهمية 
التعـــاون الدولـــي للتصـــدي لتداعيات هذا 
علـــى  آثـــاره  مـــن  والتخفيـــف  الفيـــروس 
مختلـــف المســـتويات. وأكد وزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطني أهمية اســـتمرار دعم 
أنظمـــة الصحـــة العامة من أجـــل مكافحة 
فيـــروس كورونا )كوفيـــد - 19( والحد من 
آثـــاره الســـلبية علـــى النشـــاط االقتصادي 
العالمـــي والعمالـــة، آخـــًذا بعيـــن االعتبـــار 
الـــدور الحيـــوي الـــذي يمكـــن أن تقـــوم به 

مجموعة البنك الدولي في هذا المجال.
جاء ذلك في البيان الذي ألقاه وزير المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي أمـــام لجنـــة التنميـــة 

باســـم دول المجموعة العربية والمالديف، 
والتـــي تمثلها مملكة البحريـــن، وذلك في 
إطار مشاركة معاليه في اجتماعات لجنة 
التنمية عن ُبعـــد على هامش االجتماعات 
الســـنوية المرئية لمجلس محافظي البنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أهمية التعاون الدولي للتصدي 
وتقليـــص  الفيـــروس،  هـــذا  لتداعيـــات 
“الفجـــوة الرقمية”؛ بهـــدف تحقيق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة وأهـــداف مجموعـــة 

البنك الدولي إلنهـــاء الفقر وتعزيز الرخاء 
المشـــترك وضمـــان ســـرعة نشـــر لقاحـــات 
)كوفيـــد - 19( مســـتقباً، خصوًصـــا للدول 
ذات  المناطـــق  أو  الدخـــل  المنخفضـــة 

األوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات.
البنـــك  مجموعـــة  دور  بأهميـــة  ونـــوه 
الدولـــي في تحديـــد وتنفيـــذ اإلصاحات 
علـــى مســـتوى الـــدول التـــي تســـاهم فـــي 
زيـــادة النمـــو االقتصـــادي، وتعزيـــز مرونة 
المؤسســـات الحكوميـــة، وإعـــادة أهـــداف 

التنمية المســـتدامة إلى مسارها من خال 
إيجاد حلول مبتكرة.

وفـــي هذا الســـياق، أكد على الـــدور األكبر 
التـــي مـــن الممكـــن أن تقـــوم بها مؤسســـة 
التمويـــل الدوليـــة )IFC( والوكالـــة الدولية 
فـــي تقديـــم   )MIGA( لضمـــان االســـتثمار 
تخطـــي  فـــي  الخـــاص  للقطـــاع  الدعـــم 
وساســـل  للتجـــارة  الرئيســـة  التحديـــات 
التوريـــد والتمويـــل لتجـــاوز هـــذه الفتـــرة 
االســـتثنائية. وأعرب الوزيـــر عن ترحيب 
المجموعة العربية بدعوة مجموعة البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة 
العربيـــة  المملكـــة  برئاســـة  العشـــرين 
السعودية الشـــقيقة لتمديد فترة تخفيف 
المنخفضـــة  الـــدول  عـــن  الديـــون  أعبـــاء 
تنفيـــذ  ومواصلـــة  الدخـــل  والمتوســـطة 
المنهج الذي يتبعه البنك الدولي في إطار 
العمل مـــع المقترضيـــن والدائنين، بما في 
ذلك مســـاعدة الدول على تحسين قدرات 
إدارة الديـــن العـــام وزيادة شـــفافية الدين 

وتعزيز االستدامة المالية.

وزير المالية واالقتصاد الوطني يلقى بيانًا باسم دول المجموعة العربية والمالديف

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

زيادة أعداد الكشف المبكر عن سرطان الثدي
ــرة ــ ــي اســـتـــقـــرار األس ــة فـ ــي ــاس ــزة أس ــيـ ــة الـــمـــرأة ركـ ــح خـــبـــراء: ص

أكـــد عـــدد مـــن األطبـــاء والعامليـــن فـــي 
القطـــاع الصحـــي والعمـــل األهلـــي ارتفاع 
مســـتوى وعـــي المـــرأة البحرينيـــة تجـــاه 
ضـــرورة الحفـــاظ على صحتهـــا من خال 
اتباعها أســـاليب الحيـــاة الصحية وتجنب 
األمراض الســـارية والمزمنـــة، بما في ذلك 
مبادرتها إلى الكشـــف المبكر عن ســـرطان 
الثدي، مســـتفيدة من الخدمـــات الصحية 
المتقدمة التي وفرتها مملكة البحرين في 

هذا المجال.
وأكـــدوا أهمية الحفـــاظ على صحة المرأة 
البحرينيـــة كركيـــزة أساســـية فـــي صحـــة 
أهميـــة  إيـــاء  إن  حيـــث  ككل،  المجتمـــع 
خاصـــة لصحـــة المـــرأة من شـــأنه أن يعود 
بالفائـــدة ليـــس عليهـــا فقـــط وإنمـــا علـــى 
البحرينـــي  والمجتمـــع  األســـرة  اســـتقرار 
عمومـــا. ونوهـــوا أيضـــا بأهمية المســـاندة 
األســـرية لتشجيع المرأة على اإلقبال على 
الفحوصـــات المبكـــرة والدورية لســـرطان 
الثدي، دليل إضافي على ارتفاع مســـتوى 
أفـــراد  كافـــة  لـــدى  والمســـؤولية  الوعـــي 

األسرة في مواجهة هذا المرض.

ارتفاع الوعي

رئيس جمعية البحرين لمكافحة السرطان 
والجراحـــة  الثـــدي  أمـــراض  استشـــاري 
العامـــة عبدالرحمـــن فخرو أكد أن رئاســـة 
الجمعيـــة فخريا مـــن قبل صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
قرينة جالة الملك، وحرص ســـموها على 
متابعـــة ودعم فعاليـــات الجمعية، هو أكبر 
دليل علـــى مدى اهتمام ســـموها بمختلف 
جوانب حياة المـــرأة البحرينية ومن ذلك 

الجوانب الصحية.
وأشـــار فخـــرو إلـــى أهمية الكشـــف المبكر 
تنبـــع مـــن أن ســـرطانات الثـــدي هـــي أحد 
أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء 
في مملكة البحرين، وأكد أن على النســـاء 
اللواتـــي تجـــاوزت أعمارهـــن الــــ 35 عامـــا 
أن يقمـــن بعمـــل الفحـــص الذاتي للكشـــف 
عـــن وجود أي اختاف فـــي تركيبة الثدي 
وأن يقمـــن علـــى الفـــور بمراجعـــة األطباء 
المختصيـــن في علم أمـــراض الثدي؛ ألنها 
الوســـيلة الوحيـــدة التـــي ينصـــح بهـــا، وال 
ننســـى هنـــا بـــأن الكشـــف المبكـــر يحتـــاج 

باإلضافـــة إلى التشـــخيص الســـريري إلى 
إجـــراء فحـــص الثـــدي بواســـطة األشـــعة 
الصوتيـــة ومعهـــا األشـــعة الســـينية، كمـــا 
تؤكد جمعية البحرين لمكافحة الســـرطان 
بـــأن أفضل الطرق للتشـــخيص هـــي التي 
كما وردت سابقا وأنه يجب باإلضافة إلى 
ذلـــك أن تعـــرف المـــرأة التي لديهـــا تاريخ 
ســـرطان الثدي في العائلـــة أن تبادر بعمل 
األشـــعة الصوتيـــة والســـينية فـــي وقـــت 
مبكر؛ ألن بعض السرطانات ال تسبب كتا 
فـــي الثدي، فهـــي بالتالي غير محسوســـة 
أثنـــاء عملية الفحص الذاتي أو الســـريري 
وإنما تكتشف باألشعة وأن هذه الفئة هي 

األكثر شفاء؛ ألن التشخيص بدأ مبكرا.
ولفـــت فخـــرو إلى أن زيادة عـــدد الحاالت 
المصابة بســـرطان الثدي يعود إلى الوعي 
بحـــدوث هـــذا المـــرض بغـــض النظـــر عـــن 
وجـــود إصابـــات فـــي العائلـــة، وأن علـــى 
النســـاء معرفـــة حقيقـــة واحـــدة وهي أنه 
كلما اكتشـــف المرض فـــي مراحله المبكرة 
زادت نســـبة الشـــفاء. كمـــا تقـــوم الجمعية 
بتوعية النساء بأن العاج ليس استئصال 
الثـــدي كاما كما يظـــن البعـــض، وإنما هو 
اســـتئصال الـــورم والغـــدد اللمفاويـــة فـــي 
نـــود  اإلبـــط إذا اســـتدعت الحاجـــة، كمـــا 
اإلشـــارة إلى حدوث تقدم هائل في طرق 

الكشف عن السرطان وعاجه.

تأثير كورونا

غـــادة  األطبـــاء  رئيســـة جمعيـــة  وأكـــدت 
القاســـم أهميـــة جهـــود المجلـــس األعلـــى 
بمـــرض  الوعـــي  نشـــر  أجـــل  مـــن  للمـــرأة 
ســـرطان الثـــدي، خصوصـــا وأن المجلـــس 
لديـــه القدرة الكافية للوصول إلى النســـاء 
بمختلـــف شـــرائحهن، وقالـــت “الحظنا أن 
جائحة كوفيد19- لم تثن المجلس األعلى 
للمـــرأة عن جهـــوده في نشـــر الوعي بهذه 
المـــرض، وذلك من خال رســـائل التوعية 

عبر مواقـــع التواصل االجتماعي للمجلس 
وغيرها”.

وقالت القاســـم إنه رغم أن العالم خصص 
شـــهر أكتوبر كمناســـبة للحديث والتوعية 
بســـرطان الثـــدي، إال أن النســـاء ال يجـــب 
أن يربطـــن الكشـــف المبكـــر بهـــذه الفتـــرة 
بـــل عليهـــن إجـــراء  فقـــط مـــن كل عـــام، 
فحوصـــات دورية بحســـب ما تشـــير إليه 
الدراســـات الحديثـــة وينصح بـــه األطباء 
أن  بالســـرطان، خصوصـــا  المتخصصـــون 
نســـبة الشـــفاء ترتفع إلـــى 95 % في حال 

اكتشاف المرض في مراحله األولى.

خدمات مجانية

إلى ذلك أكدت استشـــارية الصحة العامة 
بـــوزارة الصحة ورئيســـة جمعية أصدقاء 
الصحة كوثر العيد أن وزارة الصحة توفر 
كل مـــا يلزم من خدمات صحية وعاجية 
للمـــرأة، بمـــا في ذلـــك الخدمـــات الصحية 
المتقدمـــة، كمـــا تقـــوم الـــوزارة بحمـــات 
إعاميـــة مختلفـــة لنشـــر الوعـــي الصحي 
ودعـــوة جميـــع النســـاء إلجـــراء الكشـــف 

المبكر عن سرطان الثدي.
العيد، وهي ناشطة في مجال نشر الوعي 
الصحـــي، قالت “نرى أن المـــرأة البحرينية 
متابعة جيـــدة ألحدث المعطيات الصحية 
والطبية مـــن مصادرها الموثوقة، ومهتمة 
كثيـــرا بتحســـين صحتها ونوعيـــة غذائها 
وممارســـة التماريـــن الرياضية، وتســـتثمر 
كثيـــرا فـــي الحفـــاظ على حيويتهـــا، وهذا 
يـــدل على أن المـــرأة في مملكـــة البحرين 
تهتم بصحتها، وتضع نصب عينها الوقاية 

قبل العاج”.
للمـــرأة  ناصـــح  خيـــر  إن  العيـــد  وقالـــت 
عـــن  مبكـــر  كشـــف  إلجـــراء  البحرينيـــة 
ســـرطان الثدي هي المرأة ذاتها، وأضافت 
“نريـــد مـــن النســـاء أنفســـهن أن يشـــجعن 
فـــي  وزمياتهـــن  وأخواتهـــن  أمهاتهـــن 

العمل والمجتمع على إجراء هذا الكشـــف 
بشـــجاعة ودون خجـــل، ونقـــل المعلومـــة 
الصحيحـــة لهـــن مـــن مصادرهـــا الموثوقة 
حول أهميته في حياة المرأة بشكل عام”.

الفحص الذاتي

وقالت األستاذة الســـابقة في كلية العلوم 
الصحيـــة فـــي قســـم التمريـــض بجامعـــة 
البحريـــن منـــى العســـكري إن “وعي المرأة 
البحرينية الصحي ظهـــر جليا في جائحة 
كوفيـــد19-، ليس مـــن خال الـــدور البارز 
والشـــجاع الـــذي تنهـــض به فـــي الصفوف 
األماميـــة للتصـــدي لهـــذه الجائحـــة فقط، 
وإنمـــا أيضا من خـــال دورها كربة أســـرة 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  والتزامهـــا 
للوقايـــة مـــن العدوى بالفيـــروس والتأكيد 
مـــن تطبيـــق جميـــع أفـــراد األســـرة لتلـــك 
اإلجراءات، ونشـــر الوعـــي بالفيروس في 

محيطها العائلي ككل”.
إلـــى  مطمئنـــون  “نحـــن  بالقـــول  وتابعـــت 
وعـــي المـــرأة البحرينيـــة بأهمية الكشـــف 
المبكـــر عـــن ســـرطان الثـــدي، خاصـــة وأن 
الوعـــي  حمـــات  مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة 
الصحـــي فـــي البحريـــن تقـــوم بهـــا نســـاء، 
ســـواء تلـــك المتعلقـــة بالســـمنة أو تجنب 
والضغـــط  كالســـكري  المزمنـــة  األمـــراض 
والكوليســـترول، أو ممارسة حياة صحية 
بشـــكل عـــام. إضافـــة إلـــى ذلـــك يجـــب أال 
ننسى أن حضور المرأة البحرينية الطاغي 
في القطاع الصحي يجعلها مصدرا لنشـــر 
الصحيـــة  والمعلومـــة  الصحـــي  الوعـــي 
الموثوقـــة بيـــن مختلـــف شـــرائح النســـاء، 
حيث تشـــكل الطبيبات 65 % من إجمالي 
عـــدد األطباء في مملكة البحرين، و90 % 
من الممرضين، إضافة إلى حضورها البارز 
على مســـتوى اإلدارات العليا والمتوسطة 

في كثير من منشآت القطاع الصحي”.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

الثقافة األمنيـة
دالئل اإلدمان

ووطنيــا  دينيــا  واجبــا  المخــدرات  آفــة  مكافحــة  يعتبــر 
وأخاقيا، حيث ال يتوقف األمر على المكافحة فقط وإنما 
ينبغــي أيضا تســليط الضوء علــى المعلومات واإلرشــادات 
التــي تســهم فــي وقــف انتشــار المخــدرات، حيــث إن علــى 
مــن  ليتمكنــوا  أبنائهــم؛  تصرفــات  مراقبــة  األمــور  أوليــاء 
اكتشاف المشكلة ال قدر هللا قبل تفاقمها، فتعاطي المخدر 
ينتهي غالبا إلى إدمانه، وإدمانه يهدد ضحاياه المباشــرين 
وغيــر المباشــرين بأخطار فادحة، فالمخــدر يتلف تدريجيا 
مداركهــم وينتهــي بعــدد كبيــر منهــم إلى الموت أو الســجن 

أو الضياع.
وهناك دالئل تشــير إلى التعاطي، فالواقع يؤكد أن تعاطي 
المخــدرات يحــدث أســوأ األثــر فــي المدمــن فتــراه عصبي 
المــزاج ال يتحمــل الضغــط العصبــي الناتــج مــن المشــاكل 
الحياتيــة، ويميــل لابتعــاد واالنطــواء، ويفقــد اإلحســاس 
بالمســؤولية االجتماعية أو العائلية أو الزوجية، كما أكدت 
جميع الدراسات العلمية أن المتعاطي يتميز بضعف اإلرادة 
والميــل إلــى الامبــاالة ويبتعــد عــن الدراســة ويكــره العلــم 
والعمــل، فضــا عــن أن ولي األمــر يمكــن أن ياحظ تدهور 
صحــة ابنــه، وقــد يتأخر بعض أوليــاء األمور في اكتشــاف 
هذه األمور الخطيرة وبالتالي يتحول الشخص من متعاٍط 

إلى مدمن يصعب عاجه، فاإلدمان هو الخراب والدمار.
ولــذا ننبــه علــى أولياء األمــور إلى ضــرورة ماحظة وجود 
آثار تدل على اإلدمان، وهي ضمور جسم المدمن وشحوب 
وجهه وتغير في طريقة مشيته وضعف أعصابه، فالمدمن 
يســتنفذ مصروفه اليومي أو األســبوعي بشــكل ســريع، أما 
فــي مرحلــة متأخــرة مــن اإلدمــان، فــإن المدمــن يلجــأ إلــى 
ارتــكاب جرائــم جنائيــة يعاقــب عليهــا القانــون بعقوبــات 
شديدة دون أدنى إرادة؛ ألن هدفه هو شراء المخدر سواء 
حصــل علــى المــال بالســرقة أو االحتيــال أو بأيــة طريقــة 

أخرى.
ويمكــن لولــي األمــر أن يتعــرف علــى بعض العامــات التي 
تشــير إلــى درجــة اإلدمان وتشــير أيضا إلى الفتــرة الزمنية 
للتعاطــي وهــذه الدالئــل تتراوح من بســيطة إلــى خطيرة، 
وهــي احمــرار العيــن باســتمرار والتعــرق فــي الجــو البــارد 
وســرعة اإلحســاس بالتعب واإلرهاق واالبتعاد عن األلعاب 
الرياضيــة رغــم تعلقــه بهــذه األلعــاب، والســهر ليــًا خــارج 
المنــزل ومرافقــة المدمنيــن واإلهمــال المتزايــد فــي كافــة 
األنشطة، وإن رأى ولي األمر ظهور بعض من هذه الدالئل، 
يســرع  وأن  المختصيــن  علــى  المدمــن  يعــرض  أن  فعليــه 
ويحســن التصــرف، فالوقايــة خيــر مــن العــاج؛ لنتقي شــر 

المخدرات.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مديـــر  بأعمـــال  القائـــم  أفـــادت 
إدارة التعليـــم الخـــاص بـــوزارة 
التربيـــة والتعليـــم أمـــل الكعبي 
بتوزيـــع  قامـــت  الـــوزارة  أن 
أكثـــر مـــن 141 ألـــف مـــن كتـــب 
المواد الوطنيـــة على المدارس 
الخاصـــة، والتـــي تشـــمل مـــواد 
والتربيـــة  العربيـــة،  اللغـــة 
اإلســـامية، وتاريـــخ وجغرافيا 
البحريـــن، والتربيـــة للمواطنـــة، 
فـــي إطار التزام الوزارة بتوفير 
هـــذه الكتـــب لطلبـــة المـــدارس 
الحكوميـــة والخاصـــة على حٍد 

سواء.
بعـــض  أن  الكعبـــي  وأوضحـــت 
المـــدارس الخاصـــة قـــد طلبت 

شـــراء نسخ جديدة من الكتب، 
هـــذه  الـــوزارة  لهـــا  وســـهلت 
العمليـــة، مـــع التأكيـــد علـــى أن 
يتـــم بيـــع الكتـــب للطلبة بســـعر 
التكلفـــة، وترك الخيـــار ألولياء 
اســـتخدام  أو  لشـــرائها  األمـــور 
الكتـــب المجانيـــة التـــي وفرتها 
الوزارة بنســـخ بعضها مسترجع 

واآلخر جديد.
وشددت اإلدارة على المدارس 
مراعـــاة  بضـــرورة  الخاصـــة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة  كافـــة 
الصحيـــة، عنـــد توزيـــع الكتـــب 
الدراســـية على الطلبة؛ للحفاظ 
الطلبـــة  علـــى صحـــة وســـامة 

والهيئات التعليمية واإلدارية.

توزيع كتب المواد الوطنية على المدارس الخاصة

كوثر العيدعبدالرحمن فخرو منى العسكريغادة القاسم
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المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل قائد خفر السواحل اللواء 
قائـــد  ســـيادي  عـــاء  بحـــري  ركـــن 
القـــوات البحرية بالقيـــادة المركزية 
األمريكية وقائد األسطول الخامس 

الفريق بحري صمويل بابارو.
خفـــر  قائـــد  رحـــب  اللقـــاء  وخـــال 
الســـواحل بقائـــد القـــوات البحريـــة 
بالقيـــادة المركزيـــة األمريكية الذي 
أشـــاد بجهود مملكـــة البحرين عامة 

وجهـــود وزارة الداخلية خاصة في 
مجـــال مكافحـــة فيـــروس كورونـــا، 
التعـــاون  أوجـــه  مناقشـــة  تـــم  كمـــا 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  والتنســـيق 
األمريكيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  فـــي 
المشـــترك في مجال األمـــن البحري 
ومجـــال التدريـــب وبنـــاء القـــدرات 

والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

تعزيز التعاون في األمن البحري مع أميركا

أكدت الحكومة أنها تتفق مع أهداف االقتراح برغبة بشأن صرف 
عاوة لمرضى فقر الدم المنجلي )السكلر( لكونها متحققة بالفعل، 
مشـــيرة إلى ما تبذلـــه الجهات الحكومية من جهـــود نحو مرضى 
الســـكلر حيـــث يتـــم توفيـــر جميـــع الخدمـــات الصحيـــة المجانية 
مـــن خـــال مركـــز األمـــراض الوراثيـــة بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي 
والمراكـــز الصحية، وتوفيـــر العاج المجاني من خـــال العيادات 
متعـــددة التخصصـــات وتوفيـــر الدعم النفســـي من خـــال وحدة 

الدعـــم النفســـي وتقـــدم خدمـــات تبديل ونقـــل الـــدم وغيرها من 
الخدمـــات الصحيـــة والطبية. وبينت أن االشـــخاص من أصحاب 
األمراض المزمنة ومنهم مرضى الســـكلر ال يندرجون ضمن فئات 
المســـتفيدين مـــن المســـاعدات االجتماعية وفقا لقانـــون الضمان 
االجتماعـــي وال المســـتفيدين من مخصص اإلعاقـــة وفقا لقانون 
رعايـــة وتأهيـــل وتشـــغيل األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة. وذكـــرت أن 
وزارة العمـــل أبدت تعاونها التام مع كافة المرضى ومنهم مرضى 
الســـكلر الذيـــن أدى مرضهـــم الـــى إعاقـــة أو عجز وتم تســـجيلهم 

تحت فئة ذوي االعاقة أو العاجزين عن العمل.

وافقـــت الحكومـــة علـــى االقتـــراح برغبة 
بشـــأن قيـــام وزارة الصحـــة بعمـــل خطـــة 
الســـتحداث نظـــام مستشـــفيات جراحـــة 
بالكـــوادر  وتزويدهـــا  الواحـــد  اليـــوم 
تحقـــق  مؤكـــدة   الحديثـــة  واألجهـــزة 
خـــال  مـــن  بالفعـــل  االقتـــراح  االهـــداف 

تطويـــر كافة الخدمـــات الصحية وخاصة 
المقدمـــة بمجمع الســـلمانية الطبي بما في 
ذلـــك العمليـــات الجراحية.  وأشـــارت الى 
أنهـــا قامت بإعداد خطـــة متكاملة إلجراء 
العمليات في تخصص األطفال والباطنية 
والجراحـــة وســـيتم البدء فـــي تنفيذ هذه 
الخطـــة عند توفر االحتياجـــات المطلوبة، 
إضافـــة الـــى انـــه تمـــت زيـــادة العمليـــات 

الجراحية من النوع المتوســـط وإضافتها 
إلـــى جـــدول عمليـــات اليـــوم الواحـــد ،كما 
يقـــوم قســـم الجراحـــة بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي بشـــكل مســـتمر بدراســـة تحســـين 
جدولة العمليات الجراحية وتقليل قوائم 
االنتظـــار زيادة عمليـــات اليوم الواحد في 
ظل الموارد المتاحة ومحدودية المساحة 

بمجمع السلمانية الطبي.

ال عالوات اجتماعية لمرضى السكلر

زيادة العمليات الجراحية المتوسطة

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
أنـــه  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
فـــي إطـــار متابعـــة تنفيذ القـــرارات 
التنســـيقية  اللجنـــة  عـــن  الصـــادرة 
كورونـــا،  فيـــروس  انتشـــار  لمنـــع 
قامت اإلدارة وبالتنســـيق مع وزارة 
الصحة باتخاذ اإلجراءات القانونية 
وإغاق عدد من المطاعم والمقاهي 
الســـياحية بمحافظـــة العاصمة؛ إثر 
مخالفتها للقرارات الصادرة في هذا 

الشأن.
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
إلـــى  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
الحمـــات  تنفيـــذ  فـــي  االســـتمرار 
اتخـــاذ  مـــن  للتأكـــد  الميدانيـــة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة المطلوبـــة، 
اللجنـــة  بقـــرارات  الجميـــع  وتقيـــد 

التنسيقية لمكافحة انتشار الوباء.

غلق مطاعم 
ومقاه سياحية 

في العاصمة

المنامة - وزارة الداخلية بلدية المنطقة الشمالية

اجتمع رئيس شـــعبة التســـجيل 
خفـــر  بقيـــادة  والترخيـــص 
شـــؤون  مديـــر  مـــع  الســـواحل 
البحريـــة  والماحـــة  الموانـــئ 
بوزارة المواصات واالتصاالت، 
نقـــل  آليـــة  تـــم مناقشـــة  حيـــث 
وترخيـــص  تســـجيل  مهـــام 
وزارة  مـــن  الصغيـــرة  الســـفن 
الداخلية إلى وزارة المواصات 
واالتصـــاالت، وذلـــك بنـــاء علـــى 
المرســـوم بقانون رقم 32 لســـنة 

2020 بشـــأن قواعـــد التســـجيل 
الخاصـــة  والمراقبـــة  والســـامة 

بالسفن الصغيرة.
وخـــال االجتمـــاع، تـــم االتفاق 
النهائيـــة  الخطـــة  وضـــع  علـــى 
والجـــدول الزمنـــي لعمليـــة نقل 
المهـــام، حيث تـــم تحديد موعد 
اســـتقبال المراجعيـــن في مبنى 
وزارة المواصـــات واالتصاالت، 
وذلـــك اعتبـــارا مـــن تاريـــخ 01 

نوفمبر 2020.

انتهـــت على خير قصة طفلة بحرينية 
تاهـــت عـــن أهلهـــا يـــوم أمـــس بمقربة 
مـــن ســـاحل مدينـــة ســـلمان ثـــم عثـــر 
عليها ذووها بعد نشـــر قصتها بوسائل 

التواصل االجتماعي.
المواطـــن  يـــروي  التفاصيـــل،  وفـــي 
بـــراء عبـــدهللا لـ “البـــاد” إن طفلة تبلغ 
مـــن العمـــر 4 أعوام قد أضاعـــت أهلها 
بمنطقـــة ســـاحل مدينة ســـلمان. وذكر 
أنـــه كان جالًســـا بجانـــب البحـــر رفقة 
أصدقائـــه، وأتت لهم فتـــاة مصطحبة 
الطفلـــة، وتســـأل عما إذا مـــا كانوا من 

أهـــل الطفلـــة، وفـــور ذلك التقـــط براء 
صـــورا للطفلـــة، ونشـــرها علـــى مواقع 
التواصل االجتماعي مع رقمه الخاص 

ليتواصل من يعرفها معه.
وتابـــع: بعـــد عمليـــة بحـــث تـــم طلـــب 
المساعدة من إحدى دوريات الشرطة 
التـــي كانـــت متواجـــدة فـــي الموقـــع، 
وبعـــد ذلك أتى والـــد الطفلة الذي كان 
موجـــودا مـــع باقـــي العائلة فـــي البحر 
وعلى ما يبـــدو أن الطفلة كانت تلعب 
مـــع أقرانها قبـــل ضياعهـــا وبعد عودة 
الصغار افتقدوا وجودها، وتم تســـليم 

الطفلة لوالدها.

قامـــت بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية بإزالة 
بعـــض المخالفات في أحـــد العقارات في 
قريـــة الجنبية بمجمـــع 579 وذلك تنفيًذا 

لحكم قضائي صادر.
  واوضحـــت “الشـــمالية “ فـــي بيـــان لهـــا 
“أن البنـــاء الموجـــود فـــي العقار المشـــار 
إليـــه مخالف لقانون تنظيـــم المباني رقم 
)42( لســـنة 2014 وتعدياتـــه، باالضافـــة 
الى البناء خارج حدود الملك مما يشـــكل 
تعديـــا علـــى حقـــوق االخريـــن. ودعـــت 
البلديـــة المواطنيـــن والمقيمين بضرورة 
االلتـــزام باألنظمـــة والقوانيـــن المتعلقـــة 

بتراخيص البناء وعدم البناء أو اإلضافة 
دون ترخيص، وعدم مخالفة اشتراطات 
البناء حفاظا على سامتهم حيث ممكن 
أن يتســـبب ذلك في انهيار المبنى، حيث 
انه يتم في اغلب األحيان عمل إضافات 
عشـــوائية داخل المسكن بدون ترخيص 
مـــن البلديـــة، األمـــر الـــذي يهـــدد ســـامة 
تلـــك العوائـــل للخطـــر )انهيـــار ســـقف أو 
جـــدران مثـــا(. ونوهت إلـــى أن كل بناء 
أو عمـــل بموجـــب قانون تنظيـــم المباني 
يجـــري دون ترخيـــص أو خافـــا ألحكام 
الترخيص المعطى تعتبـــر مخالفة تتخذ 

البلديات اإلجراءات القانونية حيالها.

تسجيل طلبات السفن الصغيرة 1 نوفمبر

الطفلة التائهة بساحل مدينة سلمان تعود ألهلها

البلدية تزيل عقارا مخالفا في الجنبية

التشريعات العمالية في البحرين متوافقة مع المعايير الدولية
“العمـــل العربيـــة” تشـــيد بتعزيـــز إدمـــاج المـــرأة ورعايـــة حقوقهـــا الوظيفية

العمـــل  العـــام لمنظمـــة  المديـــر  أشـــاد 
العربيـــة فايـــز المطيري بالتشـــريعات 
والقوانيـــن والنظم التي أقرتها مملكة 
البحريـــن مؤخـــرا فـــي مجـــال تعزيـــز 
حقـــوق المـــرأة البحرينيـــة وتمكينهـــا 
وتطبيقهـــا  واجتماعيـــا  اقتصاديـــا 
لمبـــادئ المســـاواة بينها وبيـــن الرجل 
والتـــي  والمهـــن،  العمـــل  مجـــال  فـــي 
والعدالـــة  التحديـــث  روح  تعكـــس 
والتطـــور الجوهري نحو القضاء على 
كافـــة أشـــكال التمييز بين الجنســـين 

في سوق العمل.
جـــاء ذلـــك فـــي خطـــاب تلقـــاه وزيـــر 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، جميل 
حميـــدان مـــن المديـــر العـــام لمنظمـــة 
العمل العربية؛ بمناسبة إصدار مملكة 

البحريـــن مؤخـــرا تشـــريعات عماليـــة 
تهـــدف إلـــى تعزيـــز توظيـــف المـــرأة 
البحرينيـــة وترســـيخ مبـــادئ التكافؤ 
بيـــن الجنســـين فـــي توفيـــر الفـــرص 
الوظيفيـــة بالقطـــاع الخـــاص، والتـــي 
تتمثـــل فـــي القـــرارات التـــي أصدرها 

وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، 
وهـــي القـــرار الوزاري رقم )50( لســـنة 
ليـــاً،  النســـاء  تشـــغيل  بشـــأن   2020
والقرار الوزاري رقم )51( لسنة 2020 
بشأن األعمال التي يجوز فيها تشغيل 
النســـاء، حيـــث أجـــاز توظيـــف المرأة 

في كافة المهن واألعمال المتاحة في 
سوق العمل وفق المبادئ الواردة في 
قانـــون العمـــل في القطـــاع األهلي مع 
مراعاة االشتراطات الخاصة بتشغيل 

المرأة الحامل وحماية األمومة.
وأكد المطيري أن التشريعات العمالية 
تتوافـــق  البحريـــن  فـــي  المتطـــورة 
مـــع معاييـــر العمـــل العربيـــة والدولية 
ومبادئ حقوق االنســـان، مشـــيرا إلى 
أن تلك القوانين والنظم جاءت لتعبر 
عـــن التوجـــه اإلنســـاني الرفيـــع الـــذي 
يميـــز مملكة البحريـــن والنهج الراقي 
فـــي تعزيـــز بيئـــة عمـــل مناســـبة تعزز 
من قيم المســـاواة وحظر التمييز في 
االســـتخدام والمهنـــة، متمنيـــا التقدم 
واالزدهـــار للمملكة تحت قيادة عاهل 
الباد صاحـــب الجالة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

المنامة - بنا

3 وقفات في رحاب األمير خليفة بن سلمان
Û  الوقفــة األولــى: نحمد هللا ســبحانه وتعالــى الذي من علينا فــي بادنا الغالية

مملكة البحرين بنعم عظيمة، أولها قيادتنا الرشيدة التي تمضي في تحقيق 
اآلمــال والتطلعــات، وأتوقــف مع القــارئ الكريم أمام البرقيــات المتبادلة بين 
عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ورئيــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولي 
العهــد نائــب القائــد األعلى النائب األول لســمو رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة افتتاح االنعقاد الثالث من 

الفصل التشريعي الخامس لمجلسي النواب والشورى.
Û  لقــد احتــوت مضامين تلــك البرقيات على اإلجماع لمواصلة تعزيز وترســيخ

مــن  المزيــد  وتحقيــق  البــاد،  فــي  والتنمــوي  الديمقراطــي  العمــل  مســيرة 
اإلنجــازات التنمويــة والحضاريــة الكبيــرة، وتقدير دور ســمو رئيــس الوزراء 
وإســهاماته فــي هــذه المســيرة، فيمــا أكد ســموه لجالــة الملك تجديــد العزم 
لمواصلــة جهــود التنميــة المســتدامة علــى كافــة المســتويات، وبعــون هللا، 
ســنمضى جميًعــا فــي هذا الوطــن العزيز في ظل قيادتنا لنشــارك في صياغة 

مستقبل أبنائنا.
Û  الوقفــة الثانية: نترقب مطلع شــهر نوفمبر المقبــل انطاقة أول دورة لجائزة

“خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني”، فهذا حدث مهم باشك في 
ظل جائحة كورونا تواكبا مع مبادرة سموه التي حملت مسمى “يوم الطبيب 
البحرينــي”، وكل هــذا يؤكد تقدير الدولة لجهــود العاملين في الحقل الطبي، 
وحرص ســموه على فتح األفق الواســع للبحث العلمي، ولنا في هذه الوقفة 
أن نرفع الشــكر والتقدير إلى القائمين على الجائزة وأمانتها برئاســة الشــيخ 
محمــد بــن راشــد بن خليفــة آل خليفــة، وكيل ديــوان صاحب الســمو الملكي 
رئيس الوزراء لتدشين الموقع اإللكتروني الخاص بالجائزة؛ بهدف التعريف 
بها، ولكي يكون بين يد األطباء في األعوام القادمة – وحسب ما تم اإلعان 
عنه – “مرجًعا شــامًا بما يتناســب والقيمة الكبيرة لجائزة “خليفة بن ســلمان 
آل خليفة للطبيب البحريني”، والتي جاءت تقديًرا لألطباء البحرينيين على 
إســهاماتهم وتشــجيعا لروح التنافســية بينهــم في مجــاالت البحث العاجي 
والســريري والطبــي”، وفــي عالــم اإلعــام اإللكتروني، الشــك أن هــذا الموقع 
ســيكون له األثر الكبير في إيصال كل المعلومات المتعلقة بالجائزة، الســيما 
وأن التوقعات تشير إلى أن الكثير من األطباء يستعدون من خال األبحاث 
والدراســات التي يجرونها، للمشــاركة في نســخ األعوام المقبلة، ونســأل هللا 

التوفيق للجميع.
Û  الوقفــة الثالثــة: دعــوات من قلــوب المحبين.. وابتهال إلــى هللا المولى العلي

القدير، أن ينعم على ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة بالصحة والعافية والســعادة.. وهــذه الدعوات المباركات من أبناء 
وطننــا الغالــي لعــودة ســموه ســالًما غانًمــا، هــي فــي حقيقتها مصــداق للحب 
الكبيــر لقامــة ورمــز وقائــد فــذ هــو ذخــر لبادنــا.. اللهم يــا صاحــب المواهب 
الســنية، ويا دائم الفضل على البرية، أنعم على “أبي علي” بالصحة والعافية 

واحفظه من كل سوء ومكروه.. اللهم آمين يا رب العالمين.

عادل المرزوق

جميل حميدانفايز المطيري

تطوير مشاريع البنية التحتية في “خامسة المحرق”
الشـــوارع بعـــض  ومنافـــذ  قاللـــي  لمرفـــأ  الســـيارات  مواقـــف  بينهـــا 

استقبل وزير األشغال وشؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
بمكتبـــه فـــي شـــؤون األشـــغال ممثلـــي 
الدائرة الخامســـة في محافظة المحرق 
عضـــو مجلـــس النـــواب النائـــب خالد بو 
عنـــق وعضـــو المجلـــس البلـــدي لبلديـــة 
المحـــرق صالح بوهـــزاع بحضور وكيل 
الوزارة لشـــؤون األشغال أحمد الخياط، 
ومديـــر عـــام بلديـــة المحـــرق إبراهيـــم 

الجودر وعدد من مسؤولي الوزارة.
وتـــم خـــال المقابلـــة بحـــث عـــدد مـــن 
المواضيع المتعلقـــة باحتياجات الدائرة 
المحـــرق  محافظـــة  فـــي  الخامســـة 
والمتعلقـــة بتطويـــر الشـــوارع الرئيســـة 
األولـــى  المرحلـــة  مشـــروع  خصوصـــا 

لشـــارع ريا وتطوير المداخل والمخارج 
فـــي بعـــض الشـــوارع، ودراســـة تطويـــر 

البنية التحتية في الدائرة.
كمـــا تطرق النائب إلـــى احتياجات مرفأ 
قالـــي للصيادين لناحية تطوير مواقف 

السيارات وتوفير االحتياجات المتبقية 
في المرفأ وتعديل وقت اإلغاق.

وبحـــث الجانبان مشـــاريع الحدائق في 
الدائـــرة الخامســـة بالمحـــرق والمرحلـــة 
الثانيـــة من مشـــروع ممشـــى قالي إلى 

جانب عدد مـــن االحتياجـــات الخدمية 
في الدائرة.

وشـــدد الوزير خلف على حرص الوزارة 
علـــى تنفيـــذ توجيهات مجلـــس الوزراء 
برئاســـة رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة بالعمـــل مـــن أجل توفيـــر أفضل 

الخدمات للمواطنين والمقيمين.
مـــن جانبـــه، أشـــاد النائب خالـــد بوعنق 
والبلـــدي صالح بوهـــزاع بجهـــود وزارة 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني في تنفيذ المشـــاريع الخدمية 
في عمـــوم مملكـــة البحريـــن، والتطوير 
الحاصل على صعيد المشاريع الخدمية 

التي تقدمها.

وزير األشغال مستقبال ممثلي الدائرة الخامسة النيابي والبلدي

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

زينب العكري



قالــت هيئــة المعلومات والحكومة اإللكترونيــة لـ “البالد” بأن بطاقة الهوية 
ال تستوعب بيانات رخصة القيادة )الليسن( بسبب بعض اإلجراءات التي 
قــد تســتوجب في بعــض األحيان ســحب الرخصة عند ارتــكاب المخالفات 
المروريــة الجســيمة وهــو مــا ال ينطبــق علــى اإلجــراءات المتعلقــة ببطاقة 

الهوية كونها وثيقة رسمية وال يجوز مصادرتها إال وفقًا للقانون.

وأوضحت الهيئة ردا على استفسارات 
الصحيفـــة بأن عـــدد المســـتفيدين من 
إصـــدار أرقـــام مميـــزة لمواليدهـــم في 
تزايـــد، وحظيـــت الفئـــة الفضية ضمن 
قائمـــة األرقـــام المميـــزة بنســـبة إقبال 
تزيـــد عن الفئات األخـــرى. وفيما يأتي 
نص أسئلة “البالد” وإجابة الهيئة عنها:

سبب الوفاة

انتقلت مهمة إصدار شهادات  «
المواليد والوفيات للهيئة بدءا 

من 1 سبتمبر 2019، ولكن لوحظ 
إلغاء عدد من البنود الموجودة 

سابقا بشهادة الوفاة، ومن أبرزها 
“سبب الوفاة”، ويتضمن تفريعات: 
السبب المباشر، والحالة التي أدت 
إلى السبب المباشر –ان وجدت-، 

والمرض األصلي، وحاالت أخرى 
ساعدت على الوفاة وليس لها 
عالقة بالسبب المباشر. ما سبب 

إلغاء بند )سبب الوفاة( وتفاصيله 
من الشهادة الجديدة التي 

تصدرها الهيئة؟

- انطالقـــًا مـــن حرصهـــا وتأكيـــًد على 
باشـــرت  القوانيـــن  بتنفيـــذ  التزامهـــا 
الهيئـــة وفـــي إطـــار تنفيـــذ مـــا جـــاء 
فـــي المـــادة )12( مـــن القانـــون رقم 7 
لســـنة 2019 الخـــاص بشـــأن تنظيـــم 
تســـجيل المواليـــد والوفيـــات بالعمل 
للمراجعيـــن  خدماتهـــا  تقديـــم  علـــى 
مـــن مواطنيـــن ومقيميـــن والمتعلقـــة 
بإصدار شـــهادات الميالد والوفاة من 
خـــالل مركـــز الخدمة بمقرهـــا بمدينة 
عيســـى بعـــد نقـــل تبعية الوحـــدة من 
وزارة الصحـــة إلـــى هيئـــة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية.
 ووفقـــا للعمـــل بمـــا تضمنه المرســـوم 
)ســـبب  ذكـــر  عـــن  التوقـــف  يتـــم  لـــم 
الوفـــاة( بعد انتقال االختصاص لهيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة، 
إنما تم التوقف عن ذكر األسباب منذ 
وإصـــدار  التســـجيل  اختصـــاص  كان 

شـــهادات الميـــالد والوفـــاة معمول به 
في وزارة الصحة ويأتي ذلك مراعاًة 
لخصوصيـــة المتوفـــي وأقاربـــه على 
الصعيد اإلنســـاني واالجتماعي، وقد 
تم دراستها آنذاك، واقتصار ذكر سبب 
الوفـــاة في اإلخطـــار الطبـــي األصلي 
يقـــوم بتحريـــره الطبيـــب المعالـــج أو 
الطبيب الشرعي ويتم تسليمه لذوي 
المتوفـــي وليـــس فـــي الشـــهادة نظرًا 
القتصـــار اســـتخدامها كإثبات لواقعة 
الوفاة لدى بعـــض الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والبنوك.

“الليسن” وبطاقة الهوية

 ما زالت بطاقة الهوية ال تستوعب  «
معلومات رخصة القيادة بالرغم من 

أن تبعية الجهة المركزية إلصدار 
البطاقتين واحدة، وهي وزارة 

الداخلية، فمتى سيجري اعتماد 
بطاقة الهوية كبطاقة هوية 
تشمل بطاقة رخصة القيادة؟

- روعي في بطاقة الهوية منذ تدشينها 
ضمان قدرتها على اســـتيعاب وتحمل 
أكبـــر قـــدر مـــن البيانـــات والمعلومات 
ومواكبتها لعملية التطوير والتحديث 
المستمرة من خالل السعة التخزينية 
بالبطاقـــة  اإللكترونيـــة  للشـــريحة 
نظـــرًا  للتعديـــل واإلضافـــة  وقابليتـــه 
لديناميكية عملها، وهو ما أسهم واقعًا 
في اســـتيعابها لكم كبيـــر من البيانات 
والمعلومـــات وهـــو أتـــاح االســـتعاضة 
عنهـــا بـــدل بطاقـــة ذوي االحتياجـــات 
الخاصـــة من خالل دمج حالة اإلعاقة 

ببطاقة الهوية.
للمتطلبـــات  مواكبتهـــا  روعـــي  كمـــا   
وموافقتهـــا للمعايير المعتمـــدة عالميًا 
فـــي مجـــال الجـــودة واألمـــن والمزايا 

والخدمات المقدمة.
رخصـــة  ببيانـــات  يختـــص  وفيمـــا   
القيـــادة وبنـــاء علـــى مـــا تـــم التوافق 
عليـــه خليجيـــا بعـــدم إدراج الرخصة 
بعـــض  الســـيما  الهويـــة،  بطاقـــة  فـــي 

اإلجـــراءات التـــي قـــد تســـتوجب في 
بعـــض األحيـــان ســـحب الرخصة عند 
ارتكاب المخالفات المرورية الجسيمة 
وهـــو مـــا ال ينطبـــق علـــى اإلجـــراءات 
المتعلقة ببطاقـــة الهوية كونها وثيقة 
رســـمية وال يجوز مصادرتهـــا إال وفقًا 

للقانون.

األرقام المميزة

طرحت الهيئة خدمة إصدار الرقم  «
الشخصي المميز للمواليد الجدد، 
وبأسعار تتراوح ما بين 50 – 100 

دينار. كم عدد المستفيدين 
من المعامالت من هذا النوع 

بالعام 2017 و2018 و2019 
و2020؟ وكم تبلغ ايرادات إصدار 

هذه الخدمة بالسنوات المشار 
إليها؟ وإلى أي باقة يميل أكثر 
المواطنين من األصناف الثالثة 

)الذهبي أو الفضي أو البرونزي(؟

للمواليـــد  المميـــز  الرقـــم  خدمـــة   -
الجـــدد تأتي ضمن حزمـــة الخدمات 
اإللكترونيـــة لبطاقـــة الهويـــة والتـــي 
 ،2017 العـــام  الهيئـــة قبـــل  أطلقتهـــا 
وُتعـــد مـــن الخدمـــات ذات الطبيعـــة 
الراغبيـــن  للمواطنيـــن  االختياريـــة 
فـــي الحصـــول علـــى أرقـــام مميـــزة 
لمواليدهم الجدد، و ليســـت إجبارية 
كونها ال تشكل عبئا ماليا اضافيا على 
المواطن الســـيما وأن الهيئة ملتزمة 
بتقديمها وفـــق القانون واإلجراءات 

المعمول بها.
 وتتيـــح لمن يرغـــب بالحصول على 
رقم مميز لمولودة الجديدة التقديم 
لها عبر bahrain.bh ليتنســـى لجميع 
مـــن  االســـتفادة  مـــن  المواطنيـــن 
الخدمـــة، أو االســـتفادة مـــن جميـــع 
حســـب  الهويـــة،  بطاقـــة  خدمـــات 
مبالغهـــا المســـتحقة والمعروفة دون 

أي زيادة.
والخدمة مصنفة الـــى ثالثة أصناف 
االول هي للرقم الذهبي، يتلوه الرقم 

الفضي وأخيرا الرقم البرونزي.
 وتبـــدأ أســـعار هـــذه االرقـــام من 50 
ديناًرا وتصل الى 100 دينار كأقصى 
حـــد، فيمـــا يبلغ ســـعر الرقـــم الفضي 

نحو 75 ديناًرا.
 ووفقـــًا إلحصائيات الخدمة فقد بلغ 
عـــدد المســـتفيدين منهـــا للمواطنين 
المحبيـــن لألرقـــام المميزة في 2017 
ما مجموعة 700 مواطن، و726 في 

العام 2018.
اإلحصائيـــة  أظهـــرت  حيـــن  فـــي 
2019. وخـــالل  فـــي   794 اســـتفادة 
الجـــاري  العـــام  مـــن  األول  النصـــف 

2020 اســـتفاد منها حتى اليوم 338 
مواطًنا.

وحظيـــت الفئة الفضيـــة ضمن قائمة 
األرقـــام المميزة بنســـبة إقبـــال تزيد 
عن بقية الفئات وتشهد خدمة الرقم 
الشـــخصي المميـــز زيـــادة مـــن حيث 
زيـــادة  وبنســـبة  الخاصـــة  إيراداتهـــا 
ســـنوية تقدر بـ 13 % وهو ما يســـهم 
في زيـــادة ايرادات الدولـــة وبالتالي 
يـــؤدي إلى ترقيـــة نوعيـــة الخدمات 

المقدمة لفائدة جميع المواطنين. 

الموظف المفصول

 أيدت المحكمة االدارية العليا  «
االستئنافية، بجلسة عقدت في 
مايو 2020، قرار الهيئة بفصل 

موظف أصدر 450 بطاقة هوية 
ألجانب بطريقة مخالفة للتعليمات، 

فما إجراءات الهيئة لتفادي تكرار 
مثل هذه الجريمة؟ وما تدابير 

إلغاء استالم األموال النقدية من 
موظفي الخدمة األمامية؟

- وجـــب التنويه بأن قضية الموظف 

المفصول قضية قديمة تم التحقيق 
إداريًا مع الموظف المخالف في عام 
2018 وقـــد تشـــكلت لجنـــة التحقيق 
للموظـــف المخالف وتـــم إحالتها إلى 
أن  إال  حينهـــا،  فـــي  العامـــة  النيابـــة 
وســـائل اإلعالم تداولتهـــا في اآلونة 
األخير نظرًا لصدور الحكم القضائي 

بشأنها.
 وتؤكـــد الهيئـــة أنهـــا قـــد بـــادرت في 
حينها وحرصـــًا منها على عدم تكرار 
مثل هـــذه المخالفـــات باتخاذ حزمة 
المخاطـــر  لـــدرء  اإلجـــراءات  مـــن 
وســـد  اإلمـــكان  قـــدر  ومعالجتهـــا 
الثغـــرات وبمـــا يمكـــن الموظـــف مـــن 
تأديـــة الخدمـــة وفـــق أعلـــى معايير 
الجـــودة في ظـــل تطبيقهـــا لعدد من 
كتحديـــث  األمنيـــة  االشـــتراطات 
األنظمـــة ذات الصلة بـــإدارة الطباعة 
ذات  جديـــدة  طابعـــات  واســـتخدام 
مواصفـــات أمنيـــة عاليـــة فضـــالً عن 
النظـــام المركـــزي للســـجل الســـكاني 
وذلك بما يضمن ســـالمة اإلجراءات 
وانســـيابية تقديمها دون حدوث أي 

تالعب.

“المعلومات” لـ “^”: سحب “الليسن” بالمخالفات سبب عدم استيعابه ببطاقة الهوية
اســـتخدام طابعـــات جديـــدة بمواصفـــات أمنيـــة عاليـــة بعـــد قضيـــة الموظـــف المفصـــول

فئات األرقام
      المميزة للمواليد

راشــد الغـــائــب

محمد الستراوي
تصميم:

@albiladpress @albiladnews

100 دينـــــــار
75   دينـــــــارا
50  دينـــــــارا

األكثـــر 
تفضيال

زيادة عدد المستفيدين من األرقام المميزة

شخص2017700

شخصا2018726

شخصا2019794

شخصا2020338
(حتــــــى اآلن)

أولياء أمور 
المواليد الجدد 
يفضلون إصدار 

أرقام فضية

قضية الموظف 
المفصول قديمة 
وأحيلت للنيابة ثم 

حوكم

التوقف عن ذكر 
سبب الوفاة 

بالشهادة واقتصاره 
باإلخطار الطبي
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ابن مؤسس مطعم مندلي يروي لـ “^” قصة إغالقه.. وفتح تراثه في جدعلي
ــار.. والـــلـــحـــم مـــن شـــركـــة مــضــمــونــة ــ ــع ــ ــاألس ــ ب ــر  ــي الـــكـــبـــاب والـــشـــحـــم وال تــغــي ــد  ــوي ــج ت

تســتمر مســيرة مطعــم مندلــي فــي شــارع 11 فــي منطقــة جدعلــي بعد إغــالق أبواب 
المطعــم األصلي المشــهور الواقع بشــارع قاســم المهزع بقلب ســوق المنامــة. والتقت 
“البــالد” مــع ابــن مؤســس مطعــم مندلي، والــذي فتح مشــروعه الخــاص، وأطلق عليه 

اسم مطعم تراث مندلي.

اختالف أبناء المؤسسين

لماذا تم االنتقال من المنامة إلى  «
جدعلي وتغيير اسم المحل إلى 

تراث مندلي؟

يأتـــي اســـم تـــراث المندلـــي لإلشـــارة إلـــى 
التراث الذي خلقه المطعم منذ العام 1940 
بعـــد أن أســـس الوالـــد محمد علـــي المطعم 
وبعد ســـنوات قام بجلب أخيـــه للعمل معه 
ثـــم أصبحـــا شـــريكين بالمطعم.  بعـــد وفاة 
الوالـــد وعمـــي قمـــت مع ابـــن عمي بـــإدارة 

المطعـــم األصلـــي بالمنامـــة، ولكـــن بســـبب 
االختـــالف فـــي أمـــور إدارية تـــم االنفصال 
والبـــدء مـــن جديـــد بهـــذا المطعـــم )تـــراث 

مندلي(.

قصة االسم

متى تم تأسيس المطعم؟ «

 أسســـه والـــدي المرحـــوم محمـــد علـــي 
اســـمه مركـــب فيتـــم  جهرمـــي، ولكـــون 
اختصـــاره مندلـــي وأطلـــق اســـمه علـــى 
المطعم “مندلي” الذي اشـــتهر المطعم به 

منذ العام 1940 .

15 شعبان

متى افتتح مطعم تراث مندلي؟ «

 افتتحنا المطعم في 15 شعبان، وسيكون 

هنـــاك مـــكان للجلســـات داخـــل المطعم مع 

وقـــت تنفيـــذ قـــرار الســـماح لتنـــاول األكل 

بداخل المطعم.

سبب جدعلي

لماذا تم اختيار منطقة جدعلي بالخصوص؟ «

عثرنا على هذا المحل لإليجار بعد خروجنا 
من ســـوق المنامة، وبإمكان الجميع العثور 

علـــى الموقع اآلن مـــع تطـــور التكنولوجيا، 
وخاصيـــة البحث عبر تطبيق )قوقل ماب(، 
وأيضا لدينا حملة تسويقية مواكبة للتطور 
لإلعـــالن عـــن االنتقـــال والموقـــع الجديـــد، 
إلـــى  بانتقالنـــا  فرحـــون  الزبائـــن  وجميـــع 

جدعلي بسبب توفر مواقف السيارات.

لن تتغير

هل سيتم تغيير االسعار؟ «

األسعار لن تتغير، فهي كما كانت سابقا مع 
الكميـــات، كما أن الكباب أصبح أكثر جودة 

مع تغيير نوعية الشحم المستخدم.

مصدر اللحوم

ما مصدر اللحوم؟ «

مـــن شـــركة أصغر علي فـــي المنامـــة، وهو 
مضمون ويتم الذبح تحت إشرافهم.

راشد الغائب

زينب العكري | تصوير: رسول الحجيري

مشويات تراث مندلي مندوبة “البالد” تحاور مالك المطعم
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إبراهيم النهام | تصوير خليل إبراهيم

جبلة حبشي.. قرية الشوارع الضيقة
اإلرشــاديــة ــات  ــوح ــل ال ــاب  ــي وغ قليلة  ومــرتــفــعــات  كــثــيــرة  ــوادث  ــ ح

وقــف منــدوب “البــاد” بزيــارة قرية جبلة حبشــي، بمعية الناشــط االجتماعي حســين 
حمــادة، علــى األوضــاع الصعبــة التــي يعيشــها أهالــي القريــة يوميــا؛ بســبب التزايــد 
المطــرد لعــدد الســكان والســيارات، يقابلــه بنيتــه تحتيــه قديمــة ومترديــة، وشــوارع 

متشابكة، تتحول في بعض األحيان لساحات صراع بين السائقين.

وترتكـــز اإلشـــكالية الرئيســـة فـــي ضيـــق 
الشوارع، ودخول أطراف المساكن عليها، 
كمـــا أن أغلـــب األبـــواب الرئيســـة للبيـــوت 
تطل مباشرة عليها، بال أي ارتداد، وبشكل 
يمثل خطورة بالغة على أهاليها، خصوصا 
األطفـــال وكبـــار الســـن. والبدايـــة، كانـــت 
للشـــارع المالصق لمســـجد الشـــيخ خليف 
بمجمـــع 431، وهـــو شـــارع تنقـــل عدســـة 
“البالد” صوره لقرائها، غير مسفلت، ووعر، 
الخـــردة  علـــى أطرافـــه مخلفـــات  تتناثـــر 
والبنـــاء. وبالرغـــم مـــن تقديـــم البالغـــات 
المســـتمرة للبلديـــة، إال أنـــه ال يـــزال علـــى 
حاله من افتقاد للسفلته واإلنارة والرصف 

وإزالة المخلفات، فلماذا؟
هنالك أيضا دخل القرية، في الشارع 313 

مـــن جهة دوار عبدالكريـــم، والذي يتالقى 
مع الشـــارع المفضي للقرية، حيث يحتاج 
كليهمـــا إلـــى مرتفعـــات تخفف من ســـرعة 
السيارات المندفعة، وتحمي المشاة بذات 
الوقـــت، فاإلشـــكالية - كمـــا أســـلفنا بالذكر 
بهـــذه النقطـــة - وغيرها في شـــوارع جبلة 
حبشـــي، هـــي ضيقها وتداخلها وتشـــابكها 

بشكل أقرب للفوضوي.
الشارع المذكور، بحاجة أيضا إلى مرايات 
عاكســـة تبيـــن للســـائقين الوضـــع بالطرف 
اآلخر، ومن كال الجهتين، وتزايد الحوادث 
المرورية، عند مســـجد المقام تحديدا، لهو 
خير دليل على أهمية هذه اإلضافات كلها.

ومن أكثر النقاط خطورة، الشـــارع 3308، 
والـــذي يمتـــد بشـــكل متعرج وضيـــق بين 
البيـــوت، ويختنـــق بالســـيارات المركونـــة 
والقادمة من الجهتين في أغلب األوقات، 
تســـببت بوقوع حوادث متعددة ضحيتها 

األطفال من أبناء القرية.
الشـــكاوى  تقديـــم  مـــن  أيضـــا  وبالرغـــم 
المتكـــررة من قبـــل األهالي، إال أنه ال حياة 
لمـــن تنـــادي، فالشـــارع وببســـاطة بحاجة 

المرتفعـــات  رفـــع  إلـــى  وعاجلـــة  ملحـــة 
الالفتـــات  وتعديلهـــا وصباغتهـــا، ووضـــع 

اإلرشادية، كمرحلة أولى للحل.
وفي تقاطع آخر يربـــط المنطقة الجديدة 
بثالثـــة شـــوارع أخـــرى، رصـــدت عدســـة 
“البالد” الحالة الفوضوية للســـيارات وهي 
تتحرك في مســـارات متضـــادة ومتعرجة 
وبشكل شديد الخطورة، ما الذي يجري؟

شارع آخر باتجاه واحد، يوصل السيارات 
القادمة من الشارع الرئيسي المفضي إلى 
دوار القـــدم حتى داخل القرية، يرى بعض 
األهالـــي بـــأن من الضرورة عكس مســـاره، 
والســـبب أن نهايته بالشكل الحالي، تكون 
مســـتوره بالجدران مـــن الجهتين وبغياب 
رؤيـــة شـــبه كامـــل، وهو ما يجعـــل خروج 
الســـيارات منـــه إلى الشـــارع اآلخـــر داخل 

القرية، بأنه إمر أقرب لالنتحار.

أربعـــة   3363 رقـــم  الشـــارع  يأخـــذ  كمـــا 
اتجاهـــات مختلفـــة، مـــن دون وجـــود أي 
الوقـــوف أو صبـــغ  أو لوحـــات  مرتفعـــات 

األرصفة، أو إعادة تأهليها.
إلـــى ذلـــك، قام منـــدوب الصحيفـــة بزيارة 
المجمع الســـكني 435 والذي يفتقد شبكة 
المجاري منـــذ العـــام 2008 تقريبا، بالرغم 
مـــن تكـــدس المنازل فـــي كل زاويـــة فيه، 
وعليـــه يضطـــر األهالـــي لتأجير شـــاحنات 
سحب المياه على حسابهم الخاص بشكل 
أســـبوعي تقريبا، وتـــزداد القضية صعوبة 
مـــع الســـاكنين بالشـــقق، حيـــث يحتاجون 
لذلك بشكل أكبر من غيرهم. أعانهم هللا.

أثنـــاء الجولة، مررنا مصادفـــة بالقرب من 
شاحنة تسحب مياه المجاري من مدرسة 
خاصـــة قريبـــة، وكانـــت الرائحـــة المنبعثة 

مقززة بشكل كبير، أغرقت فيها المكان.

قال صاحب محل دار الكهرم 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والــمــســابــيــح 
ركودا  هنالك  إن  الريس  حمد 
فــي تــجــارة الــكــهــرم وهــو أمر 
المدارس،  افتتاح  مع  طبيعي 
األقساط  وقف  فترة  وانتهاء 
ــنــكــيــة الــمــجــانــيــة والـــتـــي  ــب ال
موضحا  شهور،  لستة  امتدت 
البنكية  األقــســاط  “وقـــف  أن 
للبنوك،  ــرســوم  ال دفـــع  بــنــظــام 

قلل من المبيعات”.
لـ  بتصريحه  الــريــس  وأوضـــح 
القطاعات  أغــلــب  أن  ــبــالد”  “ال
ــة مــــتــــضــــررة مــن  ــ ــاري ــجــ ــ ــت ــ ال
الــجــائــحــة، خــصــوصــا قــطــاع 
ــه “فــي  ــ ــيــات، مــبــيــنــا أن ــكــمــال ال
الناس اشتروا  السابقة  الفترة 
ما كانوا يرغبون فيه، أما اآلن 
فالوضع عاد الى سابق عهده”.

وبين أن التأثيرات التي طالت 
ــراء الــكــهــرم  ــ ــيــع وشــ قـــطـــاع ب
ــل قــطــاعــات  ــاب ــمــق ــال ــالـــت ب طـ
تــجــاريــة عــديــدة مــثــل قطاع 
إلى  الفتا  والفنادق،  السياحة 
بــيــعــا في  ــكــهــرم األكـــثـــر  ال ان 
ــة هـــو األصــفــر  ــراهــن ــفــتــرة ال ال

واألبــــيــــض، لــبــقــاء ســعــرهــمــا 
ــذي  ــ ولــجــمــالــيــتــهــمــا أيـــضـــا وال

يرغب الزبائن فيهما.
وعــــــــن قـــــطـــــاع الـــــــمـــــــزادات 
اإللــكــتــرونــيــة، والــتــي نشطت 
بـــوضـــوح بــالــفــتــرة الــمــاضــيــة، 
وقال الريس إن “هنالك ركود 
البحرين  فــي  لــيــس  لــهــا  كبير 
ــى مــســتــوى  ــا عــل ــمـ فـــقـــط، وانـ
األعباء  بسبب  الخليج،  دول 
ــات  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة وااللـ
كاهل  ُتثقل  التي  االقتصادية 
أولوية  ُتمثل  والــتــي  األســـرة، 
من  غيرها  دون  العائلة  لــرب 

االلتزامات”.

ركود في تجارة الكهرم مع افتتاح المدارس

قال عدد من معلمي مراكز التحفيظ القرآنية لـ”الباد” أن من أهم التحديات 
هواســتخدام  الكريــم،  القــرآن  حفــظ  فــي  الصغــار  الطــاب  تواجــه  التــي 
التكنولوجيــا الحديثــة، مــن برامــج وآليــة اســتخدامها وكيفيــة التفاعل مع 

المعلم.

وأوضحـــوا أن هـــذا األمـــر، دفع عددا 
مـــن مراكـــز التحفيظ إلقامـــة دورات 
تأهيليـــة للطـــالب لتعـــرف هـــم علـــى 
برنامج “ميكروســـوفت تيمـــز” وآلية 
اســـتخدامه، مؤكديـــن ضـــرورة قيام 
وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف بتوجيه المراكـــز كلها إلى 
تنظيم دورات فيديو لتعليم الطالب 
مركـــز  “كل  بقولهـــم  معـــًا،  المعلميـــن 

يجتهد حاليا لوحده”.
وبينوا أن غياب الوالدين عن المنزل 
لظـــروف العمـــل أو ألســـباب أخـــرى، 
يـــورط الطـــالب بهذا الجانـــب، حيث 
إن منهـــم مـــن يدخـــل الـــدورات )عن 
أوليـــاء  تلفونـــات  باســـتخدام  بعـــد(، 

األمور.
وأضافوا أن “عدم مقدرة رب األسرة 
-ببعـــض الحـــاالت- بشـــراء لوح ذكي 
أو )الب تـــوب( ألبنه، كما أن منهم من 
يعانـــي صعوبات فـــي الحصول على 
باقات )نت( معقولة، تســـاعد الطالب 
علـــى االنتظـــام فـــي حضـــور الدرس 

واالستفادة منه”.
وتابـــع معلمو مراكز التحفيظ “هنالك 
معلمـــون غيـــر مؤهليـــن الســـتخدام 
التكنولوجيا الحديثة، يقابلها مخالفة 
المعنييـــن بالـــوزارة لمن ال يســـتخدم 
منهـــم لبرنامج “ميكروســـوفت تيمز” 
لـــو اســـتخدم أدوات اتصـــال  حتـــى 
أخـــرى كـ)الواتســـاب( أو عبر االتصال 

العادي”.

بعـــض  دفـــع  األمـــر  هـــذا  “إن  وزادوا 
ظروفهـــم  -رغـــم  المراكـــز  معلمـــي 
المادية- لشـــراء تلفونـــات أو لوحات 

ذكية جديدة”.
وتابعـــوا أن “هنالـــك طـــالب كثيرون 
التجويـــد  دروس  عـــن  انقطعـــوا 
والتحفيـــظ بســـبب عـــدم معرفتهـــم 
برنامـــج  الســـتخدام  تقبلهـــم  أو 
أن  علمـــا  تيمـــز”،  “ميكروســـوفت 
االنتقـــال لهـــذا البرنامج كان ســـريعا 
جـــدا وغير متدرج، األمر الذي يعاني 
منـــه الطلبـــة والمعلمـــون علـــى حـــد 

سواء”.
وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع المكافـــآت 
الماليـــة، ومـــا اثيـــر عنها أخيـــرًا، قال 
المكآفـــات  تصـــرف  “لـــم  المعلمـــون 
-رغـــم محدوديتهـــا- لـــكل المعلميـــن 
بالرغـــم مـــن اإلعـــالن عن ذلـــك، ولقد 
عرض على البعض منهم، أن يعتبروا 
حتـــى  مفتوحـــة  بإجـــازة  أنفســـهم 

تصرف لهم”.

مراكز القرآن: أولياء األمور عاجزون عن شراء البتوبات
الحبس 3 سنوات وغرامة 500 دينار لمن يهين مجلسي الشورى والنواب
ــة” ــاءة قانونيـ ــج “إضـ ــن برنامـ ــرة مـ ــة العاشـ ــان بالحلقـ ــة جنـ المحاميـ

تســلط الحلقــة العاشــرة مــن برنامــج “إضــاءة قانونيــة” بصحيفــة البــاد 
الضــوء علــى موضــوع المســاس بالهيئــات النظاميــة. ووجهــت الصحيفة 

سؤاال للمحامية جنان أنور عن عقوبة المساس بالهيئات النظامية.

وأجابـــت بأن المقصود مـــن الهيئات 
العامـــة  الســـلطات  هـــي  النظاميـــة 
بالســـلطة  تتمثـــل  والتـــي  للدولـــة، 
الشـــورى  )مجلســـي  التشـــريعية 
التنفيذيـــة  والســـلطة  والنـــواب( 
)الوزارات والهيئات العامة( والسلطة 
القضائيـــة )المحاكـــم والهيئات ذات 

االختصاص القضائي(.
بقانـــون   216 المـــادة  أن  وذكـــرت 
العقوبات نصت على عقوبة الحبس 

بمـــا ال يتجاوز 3 ســـنوات أو الغرامة 
التي ال تتجاوز 500 دينار لمن يهين 
المجلـــس  العالنيـــة  طـــرق  بإحـــدى 
الوطني )مجلسي الشورى والنواب( 
أو غيـــره مـــن الهيئـــات النظاميـــة أو 
الجيش أو المحاكم أو الســـلطات أو 

المصالح العامة.

بروفايل

وأطلقـــت صحيفـــة البـــالد برنامجـــا 

للتوعية القانونيـــة والثقافة األمنية 

بعنوان “إضاءة قانونية”.

ويســـتضيف البرنامـــج فـــي كل يوم 

محاميـــا لإلجابـــة عـــن ســـؤال يهـــم 
المجتمع، وتسهم اإلجابة في تقديم 

المعلومة المفيدة.
زمـــالء   3 البرنامـــج  حلقـــات  وأعـــد 
قســـم  رئيـــس  وهـــم:  بالصحيفـــة 
والمحتـــوى  المحليـــة  الشـــؤون 
اإللكترونـــي الزميـــل راشـــد الغائب، 
ورئيس قســـم الرياضة رئيس فريق 
صحافة الفيديو الزميل أحمد كريم 
الفيديـــو  صحافـــة  فريـــق  وعضـــو 

الزميل اسماعيل السقاي.
يشـــار إلى أن صحيفة البالد أطلقت 
المرئـــي  لإلنتـــاج  اللفظيـــة  هويتهـــا 

)البالد بمختلف األبعاد(.

“كورونا”.. فرح للعرسان وتعاسة للصاالت: انكمشت المصروفات فزاد المتزوجون
جائحــة كورونــا غيــرت الكثيــر مــن أســاليب الحيــاة منهــا “الــزواج” فهناك نســبة 
كبيرة استغلوا هذه الفرصة لتخفيض كلفة الزواج التي تصل إلى نحو 10 آالف 

دينار إلقامة عقد قران “ملجة” وحفلة حناء وحفلة خطوبة أو زواج.

التجهيـــزات  مـــع  حفـــالت   3 إقامـــة 
الخاصـــة بالعـــروس وضيافـــة المعازيم 
تتطلـــب دفع مبالغ لتوفيـــر الالزم، منها 
مكيـــاج العـــروس الـــذي يتجاوز ســـعره 
150 دينـــارا وحجـــز صالة األفـــراح إلى 
800 شـــخص مع بوفيه العشـــاء بقيمة 
تصل إلى 2000 دينار، إضافة للمســـرح 

واالكسسوارات االضافية.

60 ألف دينار

قـــال صاحـــب صالـــة الدانـــة لألفـــراح، 
صـــاالت  أصحـــاب  إن  حميـــد،  صـــالح 
األفـــراح مـــن أكثـــر أصحـــاب األعمـــال 

كورونـــا  جائحـــة  جـــراء  المتضرريـــن 
وتكبدهم الخسائر.

وأوضـــح أنـــه اضطـــر لالســـتدانة مبلـــغ 
60 ألـــف دينار تقريبـــا وجميعها للتمكن 
مـــن إرجـــاع مبالـــغ الزبائن الذين ســـبق 
وحجـــزوا لحفـــل زواجهـــم قبل تفشـــي 
المـــواد  لتجـــار  أو  كورونـــا  فيـــروس 
الغذائيـــة، مبيًنا أن مســـاعدات الجهات 
قـــد  األولـــى  األشـــهر  فـــي  الحكوميـــة 
ســـاعدت بجـــزء بســـيط فـــي التخفيف 

من الخسائر.
تطالـــب  الملـــك  أصحـــاب  أن  وأضـــاف 
مـــن  عـــدد  وتواصـــل  بمســـتحقاتها، 

أصحـــاب الصـــاالت مع وزارة الســـياحة 
للسماح بفتح الصاالت أسوة بالمطاعم 
والمقاهي وتحديد عدد معين للضيوف 
إال أنهم أجابوا بالرفض وعدم الســـماح 

لحفالت الزواج حتى اآلن.
وأشـــار إلـــى أن االعتمـــاد الكلـــي لهـــذه 
المشـــاريع هي حفالت الزواج خصوصا 
في موسمه من يونيو وحتى أغسطس، 
الفًتـــا إلـــى اســـتعداد الجميـــع لتطبيـــق 
مســـاحة  أن  خصوصـــا  اإلجـــراءات 
الصاالت كبيرة تكفي إلى 600 شـــخص 

مع توفير الالزم من معقمات.

وقال إن سعر إيجار القاعة يعتمد على 
اختيـــار الخدمـــات المقدمـــة بمتوســـط 

2000 دينار.

الزيجات زادت

من جانبه، قال رجل الدين الشيخ بشار 
العالـــي، إن هناك ارتفاعا كبيرا في عقد 
القـــران فـــي العـــام الجـــاري مـــع جائحة 
كورونـــا، وكل ذلـــك يعود إلـــى تخفيف 
المصاريـــف حيـــث وفـــر الشـــخص نحو 
4 آالف دينـــار من إيجـــار صالة األفراح 

وحفالت الحنة وغيرها.

الديـــن  رجـــال  غالبيـــة  أن  وأضـــاف 
والمصرح لهم بعقد القران قد أوضحوا 
الذيـــن  عـــدد  أن  محـــرم  شـــهر  قبـــل 
يريـــدون الحجز لعقد القـــران كبير جًدا 
وجداولهـــم مزدحمـــة، إذ تكـــون لدينـــا 
مواســـم وتتوقـــف فـــي شـــهري محـــرم 

وصفر.

انخفاض العدد

مـــن جانبه قـــال رجل الديـــن والمأذون 
الشرعي عبدالباسط الدوسري، إنه في 
فترة الكورونا قد قل عدد المقبلين على 

الـــزواج على أمل أن تتحســـن األوضاع 
في الفترة المقبلة، فيما هناك مجموعة 
أخـــرى قـــد نظـــرت إلـــى الموضـــوع من 
جانب تخفيض مصاريف الزواج، داعًيا 
إلـــى ضـــرورة اســـتثمار هـــذه الفرصـــة 
وعقـــد القران لالســـتفادة مـــن تخفيض 

المصاريف.
وأشار إلى أن إجمالي من أبرم لهم عقد 
القران في الفتـــرة الماضية خالل أزمة 
جائحة كورونا قد بلغ نحو 20 شخص، 
االحتـــرازات  تطبيـــق  مـــع  ذلـــك  وكل 
الالزمـــة حســـب ما أكدتـــه وزارة العدل 
عـــدد  بوجـــود  االســـالمية  والشـــؤون 
ال يتجـــاوز 5 أشـــخاص فـــي المجلـــس 
وأخـــذ االحتياطات الالزمـــة واختصار 
الموعظـــة مـــع الوقـــت ولبـــس الكمـــام 

والتباعد بين الجميع.

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام

جنان أنور

حمد الريس

إبراهيم النهام

توقف صرف 
المكآفات وصعوبة 

في استخدام 
“ميكروسوفت 

تيمز”

محرر الشؤون المحلية
مالك صالة الدانة 

يستدين 60 ألف دينار 
بعد إلغاء حفالت

العالي: تخفيف 
المصروفات زاد 

عدد عقود القران

الدوسري: أبرمت 
20 عقدا بالفترة 

الماضية
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روما - بنا

أعلنـــت رابطـــة مصنعي الســـيارات األوروبية أمس الجمعة أن شـــهر ســـبتمبر 
الماضي شـــهد أول زيادة خالل العام الجاري في مبيعات الســـيارات الجديدة 
في االتحاد األوروبي. وذكرت الرابطة في تقريرها الشهري أن عدد السيارات 
التي بيعت في الكتلة األوروبية خالل الشهر الماضي قارب 934 ألف سيارة، 

بزيادة نسبتها 3.1 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأضافـــت الرابطـــة أن نســـبة الزيـــادة خـــالل ســـبتمبر بلغـــت فـــي إيطاليا 9.5 
% وفـــي ألمانيـــا 8.4 %، فيمـــا شـــهدت المبيعات تراجعا بنســـبة 13.5 % في 
اســـبانيا و3 % في فرنسا. وألقت جائحة فيروس كورونا بظاللها بشكل كبير 
على قطاع الســـيارات األوروبية، بعد أن تعثرت حركة المبيعات خالل أشـــهر 
االغـــالق بهـــدف احتواء الجائحـــة، حيث انخفضت المبيعـــات في ابريل على 

سبيل المثال بأكثر من 75 %.
وظلت مجموعة فولكس فاجن األوروبية في صدارة األسواق األوروبية من 
حيث حجم المبيعات، حيث وصلت حصتها الســـوقية خالل أول تسعة أشهر 

من العام إلى 25.7 %، حسب بيانات الرابطة.

ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا بأول زيادة هذا العام

دبي - سي ان بي سي تونس - بنا

هبطت أسعار النفط، إذ تأثرت سلبا بفعل مخاوف من أن ارتفاعا 
كبيـــرا لإلصابـــات بكوفيـــد19- فـــي أوروبـــا والواليـــات المتحدة 
يكبـــح الطلـــب فـــي منطقتين من بيـــن أكبر المناطق المســـتهلكة 
للوقـــود في العالم، بينمـــا أضافت قوة الـــدوالر األميركي المزيد 

من الضغوط على األسعار.
ونزلـــت العقـــود اآلجلة لخام برنت تســـليم ديســـمبر 38 ســـنتا أو 
ما يعادل 0.9 % إلى 42.78 دوالر للبرميل مع افتتاح األســـواق 
األوروبيـــة، بينمـــا هبطـــت العقـــود اآلجلـــة لخام غرب تكســـاس 
الوسيط األميركي تسليم نوفمبر 35 سنتا أو 0.9 % إلى 40.61 
دوالر للبرميل. وتراجع الخامان القياسيان على نحو طفيف في 
اليوم الســـابق، لكن لم يطرأ عليهمـــا أي تغير يذكر تقريبا مقارنة 

مع األسبوع الماضي.
وفـــي أوروبا، أعادت بعض الدول فرض حظر تجول وإجراءات 
الجديـــدة  فـــي اإلصابـــات  كبيـــرة  زيـــادة  لمواجهـــة  عـــام  عـــزل 
بفيروس كورونا، فيما فرضت بريطانيا قيودا أشد لكبح انتشار 

كوفيد19- في لندن اليوم.
كما تراجع النفط إذ اتجه الدوالر أمس ألفضل أداء أسبوعي في 
هذا الشـــهر ، إذ تســـبب ارتفاع اإلصابات بالفيروس وتعثر إحراز 

تقـــدم صـــوب تحفيـــز أميركي فـــي ســـعي المســـتثمرين القلقين 
لشراء األصول اآلمنة.

ويميل النفط الُمســـعر بالدوالر األميركي لالنخفاض حين يرتفع 
الـــدوالر إذ تصبح مشـــتريات الوقـــود للمشـــترين الذين يدفعون 

بعمالت أخرى أعلى تكلفة.
وأنهـــت لجنـــة فنيـــة تابعـــة لمنظمـــة البلـــدان المصـــدرة للبترول 
)أوبـــك( وحلفاء منتجيـــن للنفط، المجموعـــة المعروفة بأوبك+، 
اجتماعهـــا الخميس وأبدت قلقها بشـــأن ارتفـــاع إمدادات النفط 
فـــي الوقـــت الـــذي تقيد فيـــه قيـــود اجتماعية لكبـــح كوفيد19- 

استهالك الوقود.

قـــال مســـؤول حكومي أمـــس الجمعة إن 
تونـــس تتوقـــع أن تدفـــع أزمـــة فيـــروس 
كورونـــا عجـــز موازنتهـــا إلـــى 14 % مـــن 
العـــام  فـــي  اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج 
الجاري، أي مثلـــي الهدف األصلي وأعلى 

مستوى في نحو أربعة عقود.
تهـــدف  تونـــس  أن  المســـؤول  وأضـــاف 
لخفـــض العجـــز إلـــى 7.3 % فـــي2021 . 
وانكمـــش اقتصـــاد تونـــس المعتمـــد على 
الســـياحة 21.6 % فـــي الربـــع الثانـــي من 
2020 مقارنـــة مـــع مســـتواه قبل عـــام، إذ 
تضرر بشـــدة مـــن حظر الســـفر المفروض 

لكبح انتشار فيروس كورونا.
وكانـــت تونس تتوقع اقتـــراض 12 مليار 
دينار )4.36 مليـــار دوالر( في 2020، لكن 
احتياجاتهـــا زادت بشـــكل كبيـــر بســـبب 
أزمة فيـــروس كورونا. وحجم االقتراض 
الجديـــد للعـــام الجاري غيـــر معروف بعد، 

لكـــن مســـؤولين خريـــن يقولـــون إنـــه من 
المحتمل أن يتخطى 21 مليار دينار.

وقال المســـؤول الحكومي إن احتياجات 
البـــالد مـــن االقتـــراض فـــي العـــام المقبل 
ُتقـــدر بنحـــو 19.5 مليـــار دينار، مـــن بينها 

ستة مليارات دوالر قروض أجنبية.
لخفـــض  تخطـــط  تونـــس  أن  وأضـــاف 
الضرائـــب على الشـــركات إلـــى 18 % في 

العـــام القـــادم مـــن 20 % و25 % حاليـــا 
لمســـاعدة الشـــركات علـــى تجـــاوز األزمة 

وتعزيز االستثمار.
ويتعثـــر االقتصـــاد التونـــي بفعـــل ارتفاع 
الديـــن وتدهـــور الخدمـــات العامـــة، وهو 
مـــا تفاقـــم بفعل تفشـــي فيـــروس كورونا 
عالميـــا، وعام مـــن االضطراب السياســـي 

مما عقد جهود عالج تلك المشكالت.

ــاع إمـــــــدادات الــنــفــط ــ ــف ــ ــن ارت ــة مـ ــق ــل ــك” ق ــ ــ “أوبـ 2021 ــي  ــ ف الـــنـــصـــف  ــى  ــ إلـ ــه  ــض ــف ــخ ل تـــهـــدف 

هبوط النفط بفعل ارتفاع جديد إلصابات كورونا وقوة الدوالر تونس تتوقع عجزا للموازنة 14 % هذا العام

المنطقـــة إلـــى مختلـــف دول  والتصديـــر  أشـــهر  خـــال 

“أميري” البحرينية تطمح لتصنيع أول منتج إلضاءة الشوارع

توقـــع الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة 
أميـــري،  عـــادل  للصناعـــات  “أميـــري” 
مـــن  إنتاجهـــا  أول  الشـــركة  تبـــدأ  أن 
بتقنيـــة  الشـــوارع  إنـــارة  منتجـــات 
الصمـــام الثنائـــي الباعث للضـــوء )ال 
إي دي( خـــالل ثالثـــة أشـــهر من اآلن. 
ويعتبر هذا المشـــروع الجديد بمثابة 
توسع للمجموعة التي تضم عدًدا من 
األقســـام التجاريـــة والصناعية حيث 
سيضاف هذا المنتج إلنتاج مجموعة 
أميـــري للصناعـــات، ومقرهـــا منطقـــة 
المفاتيـــح  ألـــواح  الصناعيـــة،  الحـــد 
الكهربائيـــة وأعمـــدة اإلنـــارة وتغطي 

نسبة كبيرة من احتياجات البالد.
وأشـــار أميري، فـــي معرض رده على 
استفسارات لـ “البالد” بشأن مشروع 
خط اإلنتاج الجديد، إلى أن الخطوة 
تأخـــرت قليـــال عمـــا هـــو مخطـــط له 
بفعـــل تبعـــات جائحـــة كوفيـــد- 19، 
الفتا إلى أن الشـــركة قامت بإرســـال 
عينـــات مـــن المنتجـــات إلـــى خـــارج 
البحريـــن إلجراء االختبـــارات الفنية 
الالزمـــة قبـــل إطـــالق المشـــروع في 
شـــهادة  علـــى  والحصـــول  الســـوق، 

للمنتج.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي للمجموعة 

إنـــه تـــم االنتهـــاء مـــن أعمـــال 90 % 
مـــن التصميـــم، حيث ســـيتم اإلنتاج 
ضمن مرافق الشـــركة في الحد، عبر 
اســـتغالل مســـاحة متاحة فـــي أحد 
الشـــركة  المصنـــع، مضيفـــا أن  أدوار 
ســـتركز جهودهـــا من خـــالل منتجها 
علـــى  الشـــوارع،  إلنـــارة  الجديـــد 

التصديـــر خـــارج البحريـــن خصوصا 
أسواق الخليج.

وتبنـــت البحريـــن اســـتخدام أنظمـــة 
للطاقـــة  الموفـــرة  الحديثـــة  اإلنـــارة 
والمشـــروعات  الشـــوارع  إلنـــارة 
اإلســـكانية ضمـــن توجههـــا لتحقيـــق 
الطاقـــة  اســـتخدام  فـــي  الكفـــاءة 

الكهربائيـــة، إذ من المتوقع أن يرتفع 
الطلـــب علـــى إنـــارة )إل إي دي( فـــي 

الشوارع.
وبدأت “أميري” التوســـع من التجارة 
إلـــى الصناعة في العـــام 1991 حين 
لهـــا لصناعـــة  افتتحـــت أول مصنـــع 
وتجميع لوحات المفاتيح الكهربائية 
إذ  ســـترة،  منطقـــة  فـــي  )أميتـــاك( 
يتـــم صنـــع وتصميـــم إطـــار لوحـــات 
المفاتيـــح الكهربائية التي تســـتخدم 
كلوحـــة تحكـــم رئيســـة فـــي المنازل 
والشركات والقطاع التجاري، إذ تتم 
صناعـــة اإلطـــار فـــي البحريـــن، فيما 
تجلب المفاتيح من شـــركات عالمية 

 .ABBمثل شنايدر و
جانـــب  إلـــى  المجموعـــة  وتنتـــج 
مســـتلزمات  الكهربائيـــة  اللوحـــات 
أخرى مثـــل أعمدة اإلنارة والحواجز 
الجانبية للشوارع، حيث تنتج قرابة 
10 آالف عمـــود إنارة ســـنويا وقرابة 
250 كيلومتـــرا مـــن حواجـــز الطـــرق 
وحمايـــة المركبـــات مـــن الحـــوادث، 
معظـــم  المعـــدات  مصنـــع  ويغطـــي 
مـــن  المحليـــة  الســـوق  احتياجـــات 
حواجز الطرق، فـــي حين يوفر خط 
إنتـــاج أعمـــدة اإلنـــارة قرابـــة نصـــف 

احتياجات البحرين.

الرياض - العربية

3.1 مليار ريال 
اكتتاب األفراد في 

“بن داود”

أعلنت شركة بن داود القابضة مع شركة 
غــولــدمــان ســاكــس الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
السعودية،  العربية  مــورغــان  بــي  وجــي 
بصفتهما مستشارين ماليين، عن اختتام 
عملية االكتتاب العام األولي على أسهمها 
األفــــراد،  المكتتبين  بــشــريــحــة  الــخــاصــة 
مكتتب  ألــف   324 اكتتاب  شهدت  حيث 

من األفراد ضخوا 3.06 مليار ريال.

بورصة البحرين تحقق مكاسب بنهاية تداوالت األسبوع
الصناديـــق  و  األســـهم  كميـــة  بلغـــت 
االســـتثمارية العقاريـــة الــــمتداولة فـــي 
“بورصة البحريــــن” خالل هذا األسبوع 
ســـهًما  و176  ألًفـــا  و428  مليوًنـــا   30
ووحدة بقيمة إجـمالية قدرها 4 ماليين 
ا، نفذها  و395 ألًفـــا و439 ديناًرا بحرينيًّ
مـــن  الــــمستثمرين  لصالـــح  الوســـطاء 

خالل 444 صفقة.

حركة تداول األسهم 

تداول الـمستثمرون خالل هذا األسبوع 
أسهم 23 شركــــة، ارتفعت أسعار أسهم 
11 شـــركة، في حين انــــخفضت أسعار 
باقـــي  واحتفظـــت  شـــركات،   6 أســـهم 

الشركات بأسعار أقفالـها السابق.
وأغلق مؤشر البحرين العام مرتفعًا 19 
نقطة وبنسبة 1.3 % مع نهاية تداوالت 

األسبوع ليستثر عند 1477 نقطة.
القيمـــة  فـــي  القطاعـــات  مســـاهمة   
اإلجمالية واستحوذ على الـمركز األول 
قطـــاع  األســـبوع  هـــذا  تعامـــالت  فـــي 
الخدمـــات، حيـــث بلغـــت قيمة أســـهمه 
و921  ألًفـــا  و651  مليوًنـــا  الــــمتداولة 
ا أو ما نســـبته  37.58 %  ديناًرا بحرينيًّ
مـــن إجــــمالي قيمة األســـهم الــــمتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا 5 مالييـــن و403 آالف 
و686 ســـهًما، تــــم تنفيذهـــا مـــن خـــالل 

172صفقة.

أمـــا الــــمرتبة الثانيـــة فقـــد كانـــت مـــن 
نصيب قطـــاع البنـــوك التجارية، حيث 
بلغت قيمـــــــة أسهمه الـمتداولـــة مليوًنا 
ا بنســـبة  و549 ألًفا و963 ديناًرا بحرينيًّ
35.26 % مـــن إجــــمالي قيمـــة األســـهم 
الــــمتداولة في البورصة وبكمية قدرها 
7 مالييـــن و467 ألًفا و293 ســـهًما، تــــم 

تنفيذها من خالل 147 صفقة.

أداء الشركات المسجلة في البورصة

 أما على مســـتوى الشـــركات، فقد جاء 
البنك األهلي المتحد في الــــمركز األول 
من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أســـهمه 
ا  مليوًنـــا و396 ألًفا و799 ديناًرا بحرينيًّ

وبنســـبة 31.78 % مـــن قيمـــة األســـهم 
المتداولـــة وبكــــمية قــــــــدرها 4 ماليين 
و494 ألًفا و758 سهًما، تـم تنفيذها من 

خالل 92 صفقة.
وجـــاءت في الــــمركز الثانـــي مجموعة 
جـــي اف اتـــش الماليـــة بقيمـــة قدرهـــا 
ا وبنســـبة  965 ألًفا و115 ديناًرا بحرينيًّ
21.96 % من قيمة األسهم الــــمتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا 16 مليوًنـــا و740 ألًفـــا 
و485 سهًما، تــــم تنفيذها من خالل 75 

صفقة.

السندات والصكوك والصناديق 
العقاريـة

تداول المستثمرون خالل هذا األسبوع 
علـــى الصناديـــق االســـتثمارية العقارية 
المدرجـــة فـــي بورصة البحريـــن بقيمة 
ا أي  قدرها ألفـــان و490 دينـــاًرا بحرينيًّ

ما نسبته 0.06 % من القيمة اإلجمالية 
لـــأوراق الماليـــة المتداولة خـــالل هذا 
األســـبوع، فـــي حيـــن بلغـــت الكمية 30 
أاًلف، تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــالل صفقـــة 

واحدة.

المتوسط اليومي 

وبالعـــودة إلى معدالت التـــداول خالل 
األســـبوع مـــن خالل 5 أيام عمل، نــــجد 
أن الــــمتوسط اليومـــي لقيمـــة األســـهم 
العقاريـــة  االســـتثمارية  الصناديـــق  و 
ألًفـــا و88 دينـــاًرا   879 بلـــغ  الــــمتداولة 
الــــمتوسط  كان  حيـــن  فـــي  ـــا  بحرينيًّ
والوحـــدات  األســـهم  لكميـــة  اليومـــي 
الــــمتداولة 6 مالييـــن و85 ألًفـــا و635 
عـــدد  متوســـط  أمـــا  ووحـــدة  ســـهًما 
الصفقـــات خالل هذا األســـبوع فبلغ 89 

صفقة.

المنامة - بورصة البحرين

تركز التداوالت 
على قطاع 

الخدمات والبنوك

المجموعة تنتج 
قرابة 10 آالف 

عمود إنارة 
سنويا

البحرين تعتمد 
أنظمة اإلنارة 

الحديثة الموفرة 
للطاقة

علي الفردان

واشطن - رويترز

ســـحب المســـتثمرون العالميون قرابة 26 مليار 
دوالر مـــن صناديـــق النقـــد علـــى مدى األســـبوع 
الماضي وضخوا 17.6 مليار دوالر في السندات 
و8.6 مليـــار دوالر أخـــرى في أســـواق األســـهم، 
وثالـــث أكبـــر مبلـــغ علـــى اإلطـــالق فـــي األوراق 

المالية المدعومة بالرهن العقاري.
 ووفقـــا لـ “رويترز” قال محللو بنك أوف أمريكا، 
اســـتنادا إلى بيانات من شركات تتبع التدفقات 

المالية مثـــل إي.بي.إف.آر، إن مبلغا كبيرا قدره 
24 مليار دوالر جرى ضخه في صناديق األسهم 

في األسابيع األربعة الماضية.
 وجرى اســـتثمار 12.2 مليار دوالر في صناديق 
السندات المصنفة عند درجة جديرة باالستثمار 
ومرتفعـــة العائـــد فـــي األســـبوع المنتهـــي يـــوم 

األربعاء.
 وقال بنك االســـتثمار األميركي إن المستثمرين 

ســـحبوا 237 مليـــار دوالر من صناديق أســـواق 
النقد، مما يسلط الضوء على بقاء 4.4 تريليون 

دوالر في النقد وهو رقم ما زال مرتفعا.
 وفـــي ظـــل وضعهم المـــال في كل شـــيء، قال 
بنـــك أوف أمريـــكا إن المســـتثمرين ضخـــوا 1.2 
مليار دوالر أيضا في صناديق الذهب. وسجلت 
العقـــاري  بالرهـــن  المدعومـــة  الماليـــة  األوراق 

دخول تدفقات بقيمة 1.8 مليار دوالر.

بنك أوف أميركا: المستثمرون يشترون كل شيء ويتخلون عن النقد
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“ما بعد كالم الملوك كالم”
أيـــة اتفاقيـــات أو قرارات - أو “أي شـــي” - مع الشـــقيقة العظمى المملكة 
العربيـــة الســـعودية نستبشـــر بها نحن أهـــل البحرين خيرا، لما ســـنجني 
مـــن ورائها، ونســـعد بانعكاســـاتها اإليجابية الكبيرة ونرحـــب بها ونأمل 
اإلســـراع بتحقيقها سواء اآلنية أو المستقبلية، بدءا من “نواخذة البالد 
الكبـــار” حفظهـــم هللا تعالى، إلى آخر مواطن، ونتمنى الخير والمزيد من 

التعاون والتقدم والتطور والنماء في كل المجاالت.
حديثا صدر عن مجلس الوزراء السعودي الموقر برئاسة خادم الحرمين 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود حفظـــه هللا ورعاه 
بالتباحث مع الجانب البحريني لرفع مســـتوى رئاســـة مجلس التنســـيق 
المشـــترك إلـــى أوليـــاء العهـــود بالبلدين الشـــقيقين، ويعكس هـــذا القرار 
التاريخي الذي أخذ صدى واسعا وحديث الناس في األوساط الرسمية 
والشـــعبية مدى عمق وقوة ومتانة العالقات البحرينية الســـعودية التي 
ترتكـــز دائمـــا على دعائـــم قوية ومواقـــف مصيرية مشـــتركة وذلك منذ 

قيام المملكتين.
نحـــن كمواطنين نقول “ما بعد كالم الملوك كالم” كونه في المقام األول 

يصـــب فـــي مصلحة الشـــعبين الشـــقيقين البحريني والســـعودي، والذي 
يقـــول غير ذلك عليـــه أن يرجع إلى قراءة التاريخ والمواقف المشـــرفة 
لجميع ملوك السعودية العظمى ويتبصر بدقة متناهية سجالت مسيرة 
التعـــاون الثنائي المتميزة القائمة على األســـس المتينـــة والركائز القوية 
ووحـــدة المواقـــف في مختلف الظـــروف والعالقات الفريـــدة المتجذرة 
بيـــن المملكتيـــن، مســـتندين على مـــا يجمـــع البلدين من مصير مشـــترك 
إلـــى قيـــام الســـاعة، وال يفوتنا في هـــذا الوقت أن نرفع أصـــدق التهاني 
والتبريـــكات إلى المقام الســـامي لحضـــرة عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وإلـــى صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور القرار السعودي.
هنا نستذكر الدعوة التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب  «

الله ثراه باالنتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة االتحاد بين دول الخليج 
العربي، ونحن في البحرين نطمح ونحلم في يوم من األيام بأن نصل إلى هذه 

المرحلة مع المملكة العربية السعودية “وعند الله مب بعيد”. وعساكم عالقوة.

األمن السيبراني
يأتي صدور المرســـوم الملكي الســـامي رقم )66( لســـنة 2020 
بتعيين رئيس تنفيذي للمركز الوطني لألمن السيبراني تأكيدًا 
الهتمـــام القيـــادة الحكيمـــة بمواكبـــة التطـــورات والتحديـــات 
الراهنـــة والمســـتقبلية فيمـــا يتعلـــق بأمـــن المعلومـــات واألمن 
اإللكترونـــي، وضـــرورة الحفـــاظ علـــى المعلومـــات والتصـــدي 
للمخاطـــر الكامنة وراء أية محاوالت الختراقها من قبل أفراد 
أو جهـــات الســـتخدامها فيمـــا يســـيء لمصالح الوطـــن وأمنه 

واستقراره.
ويعـــد األمـــن المعلوماتـــي واإللكترونـــي مجاالً مـــن المجاالت 
المتســـارعة في التغير، كمـــا تأخذ التكنولوجيـــا حيزًا أكبر من 
االســـتخدام واالعتمـــاد يومـــًا بعـــد يوم علـــى مســـتوى العالم، 
وبالتالـــي يعتبر الحفاظ على أمـــن المعلومات والحيلولة دون 
المســـاس بها، مطلبًا غاية في األهمية والضرورة، حفاظًا على 

كل القطاعات في الدولة ومناحي الحياة.
ونأمل أن يأتي دور السلطة التشريعية مكمالً لهذه التوجهات 
والتطويرات، بأن يســـتكمل العمل على ســـن تشـــريعات كفيلة 
بهـــذه الحمايـــة والضمان األمنـــي، وأن تبقى الجهود مســـتمرة 
في هذا االتجاه في ســـبيل تعزيز الحماية األمنية للمعلومات 
فـــي مملكة البحريـــن، وبالتالي ضمان اســـتمرار تحقيق األمن 
واالستقرار، ضمن الجزئية الخاصة بسالمة شبكة المعلومات، 
وعـــدم تعرضهـــا للقرصنة أو التالعب أو ســـوء االســـتخدام ال 

سمح هللا.

ويرتبط تزايد استخدام التكنولوجيا بارتفاع معدالت الجريمة  «
بواسطتها ارتباطًا طرديًا، وال ننسى في ذلك أهمية المسؤولية 

المشتركة التي يقع جانب منها على عاتق الناس، وبالتالي 
فإن الوعي المجتمعي جدير بالمساهمة في التصدي لخطورة 
التهديدات اإللكترونية التي تهدف بال أدنى شك إلى زعزعة األمن 

واإلضرار بالمصالح.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

استفتاء تشيلي
في غمرة انشـــغال العالم بمستجدات مخاطر كورونا وبؤر التوتر 
التي تشعلها تباعًا أنقرة في شرق المتوسط وليبيا وأخيرًا القوقاز؛ 
مـــرت في الشـــهر الماضـــي الذكرى الســـابعة واألربعـــون لالنقالب 
العسكري الدموي الذي قام به الجنرال الراحل أوجستو بينوشيه 
في 11 سبتمبر 1973 في تشيلي على الرئيس المنتخب سلفادور 
اللينـــدي فـــي انتخابـــات 1970؛ حيث فاز حزبه “االشـــتراكي” في 
ائتـــالف انتخابـــي تحـــت اســـم “جبهـــة الوحـــدة الشـــعبية” ضمت 
فـــي صفوفهـــا ســـتة أحـــزاب وتكتالت يســـارية من بينهـــا الحزب 

الشيوعي.
وشـــرع الرئيـــس فـــي تعزيـــز دور القطـــاع العـــام وإجـــراء بعـــض 
التأميمات في اقتصاد الدولة معتمدًا على األغلبية البرلمانية مع 
الحفـــاظ علـــى نظامها الحر، تمامـــا على طريقة المـــرات التي فاز 
بها الحزب االشتراكي في فرنسا الرأسمالية بالتحالف مع الحزب 
الشـــيوعي في عصر اشـــتداد عود كليهما؛ إلـــى جانب قوى أخرى 
أضعـــف منهما. حوصر اللينـــدي بدبابات االنقالبيين يوم االنقالب 
وقتـــل فـــي القصـــر الجمهـــوري “المونيـــدا”، وبعد أيـــام توفى في 
ظروف غامضة الدبلوماســـي وشـــاعر تشيلي الشهير بابلو نيرودا 
الحائز على جائزة نوبل، كما قتل المغني الشعبي الشهير فيكتور 

جارا في أستاد العاصمة سانتياغو الذي اكتظ بالمعتقلين.
مهما يكن فقد حكم الجنرال الراحل بالده لمدة 17 سنة بقبضة  «

حديدية، وكشف النقاب بعدئذ عن تورط الـ “سي آي إيه” في 
دعم المخطط إبان عهد الرئيس األسبق نيكسون الذي اضطر 

لالستقالة 1974 إثر فضيحة “ووترجيت”. لكن االنقالب الذي جرى 
في زمن الحرب الباردة بين القوتين العظميين، الواليات المتحدة 
واالتحاد السوفييتي، وأضعف قوى اليسار كثيراً وترك ندوبًا غائرة 

ودروسا سياسية لم تتبدد حتى اليوم آثاره السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية التي انعكست على تفجر الصراع بين اليمين واليسار 

والذي يخيم مناخه على االستفتاء الدستوري الذي سيجري أواخر 
الشهر الجاري. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

رضي السّماك

سعدت كثيًرا وأنا أقرأ تصريحا للشيخ الدكتور راشد الهاجري رئيس 
مجلـــس إدارة األوقاف الســـنية بخصوص تكفـــل اإلدارة بـ 185 طالًبا 
في مختلف التخصصات وفي مختلف جامعات المملكة بكلفة تناهز 
نصـــف مليـــون دينار، ويأتي هذا المشـــروع اســـتجابة لمبـــدأ التكافل 
االجتماعـــي والشـــراكة المجتمعيـــة، حيـــث إن أعمـــال الخيـــر كثيـــرة 
وعديـــدة وهللا ســـبحانه وتعالـــى ســـوف يؤجـــر أصحـــاب الخير على 

مختلف أعمالهم ونياتهم الصالحة.
أقـــول للقائمين على هذه اإلدارة العريقة عســـاكم علـــى القوة، وأرفع 
لكـــم القبعة لهذه المبـــادرة الرائعة والمتميزة التي بدأتم بها منذ العام 
1995، والشـــكر موصـــول بالطبع لإلدارات الســـابقة التـــي نفذت هذه 
المبـــادرة وذلـــك لإلنصـــاف. إدارة االوقـــاف الســـنية تعتبـــر مـــن أقدم 
اإلدارات الحكوميـــة ليـــس فـــي المملكـــة فحســـب، بـــل فـــي الخليـــج 

العربي، حيث إنها تشكلت العام 1927.
لقـــد كتبت ســـابًقا اننـــا بأمس الحاجة إلـــى تنويع المشـــاريع الخيرية، 
فالجهـــات المســـؤولة عـــن ذلك يجب عليهـــا العمل على إيجـــاد أفكار 

خالقـــة. إن الحكومات المتقدمة تقـــدر العلم، وِعنَدما يكون المجتمع 
مثقفـــا ويقرأ ســـتحل جميع المشـــاكل، فالعلم طريق تســـلح المجتمع 
بالقوة من خالِل الســـيطرة على جميع مناحي الحياة مثل االقتصاد، 
والتجـــارة، والزراعـــة، والصناعـــة، والتكنولوجيـــا، وغيرهـــا، فتصبـــح 
الـــدول مكتفية بذاتها بأفراد المجتمع الذين يعيشـــوَن فيها، وبالتالي 
مـــن المهـــم أن يكـــون للعلـــم دور فـــي توجيه جميـــِع َمجـــاالت الحياة 
لِيكون المجتمع مبنيًا على َقواعد ثابتة ومدروسة. يقول هللا تعالى: 
“اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق، َخَلَق اإْلِْنَساَن ِمْن َعَلٍق، اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم، 
ْنَســـاَن َما َلـــْم َيْعَلْم”. هذه اآليات الخمس هي  الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم، َعلََّم اإْلِ
أول ما نزل من القرآن باتفاق العلماء، وقوله تعالى: “ُقْل َهْل َيْسَتِوي 

الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعَلُموَن”.
وال يخفى على أحد أن وزارة التربية والتعليم وبسبب الميزانية  «

المتواضعة المخصصة للبعثات يصعب عليها الوفاء بمتطلبات تقديم 
المنح والبعثات للطلبة المتفوقين مع األسف الشديد، ويجب أن نقر 

بأننا فشلنا في هذا الجانب ولم نعطه االهتمام المطلوب. “المقال 
كامال في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

األوقاف السنية... عساكم على القوة

إن أخـــذ كل الحقائق المهمة بنظر االعتبار ومقارنتها مع ما آلت إليه 
األوضاع واألمور في ظل حكم هذا النظام بعد حكم ظالمي قمعي 
دام أربعة عقود، فإن الحقيقة األهم التي تتوضح هي أن ما ناضلت 
وجاهـــدت من أجله منظمة مجاهدي خلق منذ تأســـيس هذا النظام 
وما استندت عليه من مبررات ومسوغات، إنما كان عين الصواب.

فقد حذرت مجاهدي خلق منذ البداية من أن نظام والية الفقيه هو 
نظام قمعي وامتداد لديكتاتورية الشـــاه، لكن بغطاء ديني، وأكدت 
اســـتحالة أن يحقـــق هـــذا النظـــام ما يصبو إليه الشـــعب مـــن أماني 

وطموحات وأهداف.
والســـيما عندما شـــددت على أن هذا النظام يسعى من أجل تحقيق 
مصلحتـــه وأهدافه الخاصة التي يمنحها األولوية ويضعها فوق كل 
االعتبـــارات األخـــرى، وإننا عندما نـــرى مدى اإلثـــراء الفاحش لقادة 
ومســـؤولي هـــذا النظـــام وكيف أنهم جعلـــوا إيران بمثابـــة إقطاعية 

يستغلونها من أجلهم فقط.
ونـــرى فـــي نفس الوقـــت أين وصل الحـــال بالشـــعب اإليراني حيث 
الفقـــر والحرمان والجوع وكل أنواع المشـــاكل واألزمات واألوضاع 

المعيشية الصعبة تحاصره.
فعندئذ يتوضح مدى فساد هذا النظام ومدى صحة ومصداقية كل 
ما أكدته وذكرته “مجاهدي خلق” بشـــأنه، بل إن رفع شـــعار إســـقاط 
النظام وجعله الشعار المركزي للمنظمة أثبت عمليته وواقعيته بعد 
أن ردد الشعب اإليراني في انتفاضتي أواخر عامي 2017، و2019، 
هتاف الســـقوط للنظام والموت للديكتاتور خامنئي ونظامه العفن، 
خصوصـــا بعـــد أن صـــار واضحا للعالـــم كله وليس للشـــعب اإليراني 
فقـــط الحصـــاد المـــر ألربعـــة عقود لهـــذا النظـــام المجرم ومـــن أنه ال 
خـــالص وال حيـــاة واقعية للشـــعب اإليراني إال بإســـقاط هذا النظام 

وإلحاقه بسلفه المقبور. “مجاهدين”.

عاتقة خورسند

حصاد نظام الماللي ألربعة عقود )2(

a.aziz.aljowder
@gmail.com

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

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

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

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

التاريخ: 14-10-2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل 
 CR 2020-143983 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغيير االســم التجــاري، فعلــى كل من لديــه أي اعتراض 

قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعــالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:      فوزية عبدالرحيم عبدهللا طقطق 

االسم التجاري الحالي:  مؤسسة الرحال التجارية

االســـــم التجـــاري المطلوب : مؤسسة الرحال لزينة السيارات

 رقم السجل : 1-81859

إعالن رقم )561( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

 

يعلن مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه 

قد تقدم إليه الشــركاء في الشــركة ذات المســئولية المحدودة التي تحمل 

اســم )بكجــات للســفريات ذ.م.م(، المســجلة بموجــب القيــد رقــم 116551 ، 

طالبين تغيير الشكل القانوني للشركة وذلك بتحويلها إلى شركة الشخص 

الواحــد، وبرأســمال مقــداره 2000 )ألفيــن( دينــار بحريني، وتســجل باســم 

السيد / محمد عبداألمير عبدالرضا محمد البحارنة .

القيد: - 92074
 التاريخ: 15-10-2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل 

ٕاعالن رقم ----لسنة 2020 
بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم ٕاليها الســيد 

- عطيــه امانــت علــي هللا بــدو - المالــك لـــ عطيه امانت علــي هللا بدو - (مٔوسســة فردية) 

والمســجلة بموجب القيد رقم - 92074 طالبا تحويل المٔوسســة الفردية ٕالى شــركة ذات 

مســٔيولية محــدودة برٔاســمال وقــدره 2000دينــار بحرينــي ، لتصبح الشــركة مملوكة من 

السادة التالية اسمأيهم:

MUHAMMAD SAQIB .2 - 1. عطيه امانت علي هللا ركا ميان بدو

السبت 17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442 - العدد 4386 08



Vacancies Available
INDUSTRIAL MARKETING CENTER AL-OT 

has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR SALES 

 suitably qualified applicants can contact
 17736322  or  ABDULLAH@AL-OTHMAN.COM

 REAL TEASTE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39593981  or  SH.ALAIRAQ.CARGO@GMAIL.COM 

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@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

  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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

CITY GLASSES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  acityglass@yahoo.com 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Layla line contracting 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39960906  or  LIFELONG.DC.H@GMAIL.COM 

Las bialmas Educational support 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33224415  or  AHMED@ALLIANZ-BH.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Anwaar Alhasabi Trading 
has a vacancy for the occupation of

  VEGETABLE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33302220  or  H232@HOTMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  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

  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

  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 

Tik talk Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66669929  or  HUTHAIFA-94@HOTMAIL.COM 

Legend palace furniture 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39812182  or  fahd.bahrain89@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Zaraei restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39810007  or  ZARAEI.AN@GMAIL.COM 

Queen House General Trade 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34428504  or  HASSAN11043@GMAIL.COM 

MERIT TECHNICAL SOLUTIONS  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17243466  or  AJU3210@GMAIL.COM 

TECHNO ELECTRO POWER INDUSTRIAL S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33316040  or  POWERONBIBIN@GMAIL.COM 

MERKAVA COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34114218  or  MERKAVABH@HOTMAIL.COM 

Panel for advertising 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 37772318  or  PANELBHADV@GMAIL.COM 

Sona Jewellers Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17223701  or  parekhau@gmail.com 

NOORANI FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33117989  or  SHAHIDANOOR20@GMAIL.COM 

GRAND MART STORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33297070  or  GRANDMART.T@GMAIL.COM 

Khalid city gate Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33383494  or  KHALIDALBALUSHI1983@GMAIL.COM 

Fameeda construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39255457  or  FAMEEDABH@GMAIL.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

MOOLY for Construction and structure CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT (TECHNICAL AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17325339  or  MOOLYBC@GMAIL.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

  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 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

ALLIANCE PROJECTS S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17535727  or  ACE10@BATELCO.COM.BH 

DALO CUE BULIARD AND SNOOKER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17778032  or  PSAQER@GMAIL.COM 

NASS FOODS 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.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 

Gulf Biotech B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33623023  or  dr.waqar.mughal@gmail.com 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17162244  or  hr@devjiaurum.com 

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

  RIGGER 
 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

  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 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 0  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

NOMI TECHNOLOGY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

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

ZOHOOR HUSAIN YUSUF MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609200  or  ZOHOOR75060@GMAIL.COM 

NASSER AHMED ALKHAIRANI / ALNAJEM - 4341 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33511889  or  BU.NASSER8@HOTMAIL.COM 

MOHAMED EBRAHIM MOHAMED ISA / AFRAAH1 
/ 10640 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39250059  or  MOHAMEDEBRAHIM083@GMAIL.COM 

ABDULAMIR EBRAHIM YOUSIF DAHNEEM(MAGNANI 6025 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17250905  or  ABDULAMEER5800@GMAIL.COM 

ALMANNAI TRADING & INVESTMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contact
 17697800  or  mannaigr@batelco.com.bh 

Glass Tech Industries B.S.C closed 
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact
 17697800  or  mannaigr@batelco.com.bh 

SABT SERVICES Est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

ALEKHTISAS STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39680228  or  PDC434@GMAIL.COM 

IN AND OUT SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39447117  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

MAJILAN CARGO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39642491  or  majilancago@gmail.com 

Leaders International Oil Establishment 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 77444454  or  A.A.QARATA.BH@GMAIL.COM 

ALNABATIYA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701979  or  falcon-i@hotmail.com 

SILVO JEWELLERY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact
 17255806  or  hainetbahrain@gmail.com 

EY Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17535455  or  sara.ebrahim@bh.ey.com 

ABU YOUNIS CARPENTARY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36434103  or  NAsSER321991@GMAIL.COM 

ALDEMSTANI STAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
 suitably qualified applicants can contact
 13105035  or  younis-dms@hotmail.com 

LAYALY ALAFRAH COFEE SHOOP 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17211566  or  LARI1674@YAHOO.COM 

JANOOB ALGHARBI EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730786  or  PAMBAVASANNAIR@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.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 

L.S.S TECHNOLOGIES W .L .L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17464006  or  RQAMBER@AMJPROJECTS.COM 

YAMAMA ALBAHRAIN FOOD STUFF EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33451252  or  YAMAMAALBAHRAIN@YAHOO.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  BRANCHES DIVISION ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

SANGEETHA RESTAURANT DELIGHTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17272768  or  BABUALRAFEEQ@GMAIL.COM 

SANGEETHA RESTAURANT DELIGHTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17272768  or  BABUALRAFEEQ@GMAIL.COM 

AL KHADHAR HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456955  or  BADERALBADER101@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 

LUXOR CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39027519  or  nani9953@gmail.com 

AL BAIRAMI CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39337515  or  m-albairami@live.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

HOTERS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

Arab Asian Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17251444  or  buahmed101@hotmail.com 

Al inma Construction Co.W l l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34342928  or  MH2990@HOTMAIL.COM 

Al inma Construction Co.W l l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34342928  or  MH2990@HOTMAIL.COM 

SAMBA GULF CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242566  or  ZHFN90@GMAIL.COM 

BANDAR ALDAR FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66300270  or  abdalialsanadi58@gmail.com 

KHADIJA EBRAHIM ABDALI ALATTAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66300270  or  G9237901@GMAIL.COM 

Neutral Fuels w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17879556  or  AKOTAIBI@GMAIL.COM 

AL MASHARIQ Saudi For Trading & Contracting CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER-ELECTRICAL-(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33332973  or  SAAD@ALMASHARIQ.COM 

Warsi and Partners Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35354223  or  EMRAN_WARSI@YAHOO.COM 

Confianza Business Consultancy company S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34674093  or  CINFIANZABUSINESSBH@GMAIL.COM 

A S SILVER COLD STORE- Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33761989  or  HIBHASALAHUDDIN2019@GMAIL.COM 

BBQ STATION THAI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33548005  or  BBQ13191@GMAIL.COM 

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  A/C & REFG TECH 
 suitably qualified applicants can contact

 17768181  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of
  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact
 66370888 

Mohammed Al Ojaimi Contracting Company S.P.C Owned by Mohammed A 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66370888

Crom construction company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38146197  or  HALLOERFAAN@GMAIL.COM

LADY SENORITA CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36434590  or  SENORITASERVICES2019@GMAIL.COM 

SHAHZADI MUHAMMAD RAFIQ MOSSA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33051349  or  SHERKHAN990099@GMAIL.COM 

Abu Zahra Building Services 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 66381786  or  TOP4CONTRACTING@GMAIL.COM 

IQBAL YOUSAF OWN AND LEASED PROPERTY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33779557  or  MOHAMMADILYAS227@YAHOO.COM 

Sweet Style Ladies Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR MADE TO MEASURE GARMENTS 
 suitably qualified applicants can contact

 39995065  or  SWEET.STYLE.BH@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 

Madarek Kindergarten 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36644115  or  A.H.SULAITI@HOTMAIL.COM 

JUST BIRIYANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 32365397  or  MDMOISH@GMAIL.COM 

Great Value for design training programs S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact
 36310919  or  AM1234GX@GMAIL.COM 

Beans Drop S.P.C Owned by MOHAMMED A.JALIL ALSARI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17211162  or  MALSARI85@GMAIL.COM 

INFO CITY FACILITIES SERVICES S.P.C Owned by SAKKARIYA CHADACHIK 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 39531396  or  INFOCITY.BH@GMAIL.COM 

INFO CITY FACILITIES SERVICES S.P.C Owned by 
SAKKARIYA CHADACHIK 

has a vacancy for the occupation of
  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact
 39531396  or  INFOCITY.BH@GMAIL.COM 

RIAZ UL JANNA ISLAMIC EDUCATION SERVICES Bahraini partnership co 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32139603  or  RIAZULJANNA1558@GMAIL.COM 

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39909933  or  ABRAHIM4321@gmail.com 

HASAN ALI HUSSAIN EBRAHIM ALMEHRI / FAREED 8133 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39846654  or  HASAN.ALMEHRI@CUSTOMS.GOV.BH 

RASHED ABDULRAHMAN AHMED ALMUTAWH 
has a vacancy for the occupation of

  CONCIERGE IN APPARTMENT 
 suitably qualified applicants can contact

 36600232  or  M.ALMUTAWEH@GMAIL.COM 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 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 

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

  RIGGER 
 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

  SHOVEL OPERATOR 
 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

  WELDER 
 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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 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

  MASON 
 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

  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 

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 

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

  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 

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 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

Arab Asian Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17251444  or  buahmed101@hotmail.com 

Arab Asian Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17251444  or  buahmed101@hotmail.com 

Arab Asian Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17251444  or  buahmed101@hotmail.com 

TRANS EAST FOR SALE OF EGG PLATES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36515391  or  ZANOOBY.91@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Mado  Cafe and restaurant Co SPC 
has a vacancy for the occupation of

  MAKER(ICE-CREAM) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38843999  or  GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

TEA TIME PLEASURE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

ABDALI JAAFAR ALI ABDALI ( DANAT ALKHNAIZA / 6206 ) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33638912  or  FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

ALAJOOZ & ASSOCIATES LOCAL & INT. LAW PRACTITIONERS 
has a vacancy for the occupation of

  PUBLIC RELATIONS CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17441834  or  HASAN@ALAJOOZBH.COM 

ALMUNTAZAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AWAL DAIRY COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17598598  or  sreekanth@awaldairy.com 

GENERAL CONTRACTING & TRADING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR (QUANTITY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700663  or  info@gcts-bahrain.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 

ALAMAL CARGO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292565  or  JASEER@ALAMALTRAVEL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

Global House Medical Equipments 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39600965  or  AL-ABDULAZIZ@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

AL AHLAM ALUMNIUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

AL JADEED FOOD STUFF CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17591325  or  EBRAHIMJADEE@GMAIL.COM 

BUREAU VERITAS 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17877574  or  BVBRN@BATELCO.COM.BH 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION 
CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  OFFICE BOY / FARRASH 

 suitably qualified applicants can contact
 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

BAHRAIN ARTISTIC FRAMES CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT (SALARY) 
 suitably qualified applicants can contact
 17717165  or  bahrainframes@gmail.com 

AL MUMTAZA TAILORING MATERIAL AND TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 37171397  or  UMALSADA278@GMAIL.COM 

Ideal aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39412355  or  CAMSDOC@GMAIL.COM 

GENERAL CONTRACTING & TRADING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700663  or  info@gcts-bahrain.com 

GENERAL CONTRACTING & TRADING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17700663  or  info@gcts-bahrain.com 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

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

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

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

YJM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 39222727  or  JABER-HASAN@HOTMAIL.COM 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ATCBAHRAIN830@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 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

Eagle for Safe and Security  S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.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 

SMART VENDORS CLEANING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35686242  or  ASIFBUTT888@GMAIL.COM 

BADER AHMED HASAN AHMED / FAIZ 11279 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36565205  or  Y4X@YAHOO.COM 

ALHANAA UPHOLSTERY & CURTAINS TAILORING Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17291993  or  JHUMOOD@HOTMAIL.COM 

WADI ALMELOK GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33982567  or  JSARHAN123@GMAIL.COM 

MISTER MACHINE B.S.C c 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700606  or  hr@unitedenterprises.biz 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17700606  or  hr@unitedenterprises.biz 

Dar TARADA Alabaya 
has a vacancy for the occupation of

  EMBROIDERER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 33256669  or  BORJ-ALASAD@HOTMAIL.CON 

AMNEH HAJI MOH’D 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39460276  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

ALTAWAKUL FOR VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17695756  or  abuyahywy@gmail.com 

JAMBO FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39612999  or  MAH_M999@HOTMAIL.COM 

MESO BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39648198  or  MESOO_SALOON.BH@HOTMAIL.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@
GMAIL.COM 

Scope labs & studios 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255554  or  SCOPE_MAMDOOH@HOTMAIL.COM 

MEGA MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17341070  or  RAJU@BABASONS.COM 

AL THAKIYA LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39895346  or  little.bigworld@HOTMAIL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17532010  or  MALBAYAT5@GMAIL.COM 

CLASSIC KENNEL 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330866  or  CLASSIC.KENNEL@OUTLOOK.COM 

Al Shaya Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556555  or  ayman.jafar@alshaya.com 

CUBAO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17277768  or  CUBAO_1970@YAHOO.COM 

VENUS REST CAR HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36983300  or  HUSAINALASFOOR39@GMAIL.COM 

KIMG KRAK CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

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

  HEAD / CHIEF OF DEPARTMENT / DEIVISION 
 suitably qualified applicants can contact

 17585778  or  girish.menon@ahliunited.com 

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

  WORK SUPERVISOR 
 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 

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 

TIHAMA CONSTRUCTION & MAINTENANCE EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39002777  or  TIHAMA@BATELCO.COM.BH 

CHADAR ABAYAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679997  or  famit_75@hotmail.com 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ATCBAHRAIN830@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 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33131917  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

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

  QUALITY INSPECTOR 
 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

  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

  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

  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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000786  or  RAYRAMZAN@GMAIL.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

ALETIQAN MECHANICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39958383  or  hassan791225@yahoo.com 

ABU KHALIL JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39402131  or  HAJI.QADEER@HOTMAIL.COM 

SEVEN PLUS BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39411622  or  AM.KAM99@GMAIL.COM 

Rabea Alwaha Supermarket 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33211622  or  AM.KAM7007@GMAIL.COM 

Al Hilal Multi Specialty Medical Center -Manama 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17824444  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - 
SALMABAD 

has a vacancy for the occupation of
  SPECIALISED DOCTOR 

 suitably qualified applicants can contact
 33601401  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

ROOTS GARDEN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17300186  or  CLARIFY.BS01@YAHOO.COM 

AL EZERAQ GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33552771  or  bmohdfati0@gmail.com 

ARSHAD FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FASHION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17710533  or  Abufaizanac@yahoo.com 

HAKEEMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39442011  or  MOHEDH@HOTMAIL.COM 

CLEANING LEADERS  S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

GRACE WELDING SMITHERY AND FEBRICATION 
WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 33220455  or  AL_JASSER_00@HOTMAIL.COM 

FAROOQ UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233336  or  FAROOQUPHOLSTRY@GMAIL.COM 

MAZARS CHARTERED ACCOUNTANTS 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17580079  or  falshehabi@mazars.bh 

MAZARS CHARTERED ACCOUNTANTS 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17580079  or  falshehabi@mazars.bh 

Dallah construction 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33885177  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

ALRAYAH SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 35123755  or  SAYEDJALAL.ADNAN@GMAIL.COM 

Swat Garage 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 33801802  or  SWAT.SK89@GMAIL.COM 

ALSAGHEER BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36459593  or  ABUOSAMA98@HOTMAIL.COM  
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أنجـــزت إدارة النادي األهلي أولـــى صفقاتها للفريق األول 
لكـــرة القـــدم، بالتعاقـــد رســـمًيا مـــع الالعب الدولـــي جمال 

راشد وذلك للموسم الرياضي الجديد.
وبذلـــك أنهـــى جمـــال الشـــكوك واألحاديث حـــول مصيره 
وخصوًصا أن عقده قد انتهى مع المحرق الذي قضى معه 
لســـنوات عديدة، ليعود مجدًدا للنادي الذي بزغ منه العًبا 

ونجًما في كرة القدم البحرينية. 
مـــن جانـــب آخـــر، أكد مصـــدر “البـــالد ســـبورت” أن النادي 
األهلـــي في صـــدد اإلعالن عن ثالث صفقـــات أخرى أتمها 

بشكل نهائي.
وبيـــن مصدرنا أن األهلي تحرك في وقت ســـابق من أجل 
تعزيـــز فريق القدم، ونجح في إتمام إجراءات التعاقد مع 
ثالثة العبين وهم: فيصل شوقي قادم من نادي المحرق، 

عبدهللا عبدالغني وأحمد القبيطي قادمين من االتفاق.
وأوضـــح مصدرنـــا أن هـــذه الصفقات مـــا هـــي إال البداية، 
كـــون اإلدارة ترصد الكثير مـــن الالعبين وهم في تواصل 
معهم للوصـــول لصيغة توافقة وخصوًصـــا ممن يمتلكون 

حريـــة االنتقال، وأيًضا هنـــاك مفاوضات مع بعض األندية 
للحصـــول على العبين يلعبون بمختلف المراكز التي يريد 

النادي شغرها.
إلـــى أن هنـــاك أســـماء مطروحـــة قيـــد  وأشـــار مصدرنـــا 
التفـــاوض أمثـــال حبيـــب هارون العـــب طمـــوح )الرفاع(، 
المهاجـــم مهـــدي عبدالجبار )الرفـــاع(، مهـــدي عبداللطيف 

)المنامة(.

جانب من التوقيع

إدارة األهلــي فــي صــدد اإلعــان عــن صفقــات أخــرى
جمــال راشــد يعــود لقلعــة النســور

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

رفــع رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحريني لكرة الســلة وليد العلوي 
خالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بمناســبة فــوز مملكــة البحريــن بالمركز األول عالميا في تنظيم ســباق 

نصف الماراثون الدولي الذي أقيم بشهر مارس 2019.

ورفـــع العلـــوي التهنئة كذلـــك إلى 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
األعلى للشـــباب والرياضة، رئيس 
اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 

بهذه المناسبة.
الـــذي  النجـــاح  أن  العلـــوي  وأكـــد 
حققتـــه المملكـــة بتحقيـــق المركز 
األول عالميـــا فـــي تنظيـــم ســـباق 
النصف ماراثون يعود الى الرعاية 
الفائقـــة التـــي تحظى بهـــا الحركة 
الرياضيـــة مـــن قبـــل عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 

عيسى آل خليفة   وحرص جاللته 
الموصـــول علـــى دعـــم البطـــوالت 
الرياضيـــة التـــي تقـــام علـــى أرض 
المملكـــة، األمـــر الـــذي جعـــل مـــن 
البحرين وجهة مفضلة الستضافة 

مختلف الفعاليات الرياضية.
وأكد العلوي أن هذا اإلنجاز يبرهن 
الطفـــرة الرياضيـــة التـــي حققتهـــا 
مملكة البحرين بفضل جهود سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
والتي جعلت مـــن مملكة البحرين 
منـــارة رياضية يشـــار إليها بالبنان 

في مختلف المحافل الرياضية.

االتحـــاد  لرئيـــس  العلـــوي  وبـــارك 
البحرينـــي أللعـــاب القـــوى محمـــد 
بن جالل، مشـــيدا بالعمل الدؤوب 
الـــذي قام بـــه االتحاد فـــي تنظيم 
واقتـــدار  براعـــة  بـــكل  الحـــدث 
ليحصـــد المركـــز األول عالميا بكل 

جدارة.

وليد العلوي

النجاح يعود للرعاية الفائقة التي تحظى بها الحركة الرياضية
العلوي يبارك بإنجاز “نصف الماراثون العالمي”
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الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  رعايـــة  تحـــت 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
الملكـــي  لالتحـــاد  الفخـــري  الرئيـــس 
ســـمو  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، أقيم 
ســـباقي التأهيل لمســـافة 80 كم و100 
كـــم )دولـــي( لموســـم ســـباقات القـــدرة 
البحريـــن  قريـــة  فـــي   2021  -  2020
الدوليـــة للقـــدرة بمشـــاركة واســـعة من 

االسطبالت والفرسان.
 وشـــهد الســـباق تنافســـا قويـــا ومثيـــرا 
بين االسطبالت والفرسان، إذ اشتملت 
مراحـــل ســـباق 100 كم )دولـــي( على 3 
مراحل، األولى لمسافة 40 كم والثانية 
لمسافة 30 كم والثالثة لمسافة 30 كم.

 وبهـــذه المناســـبة، أكـــد ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة أن الســـباق 
التأهيلـــي يعتبـــر مـــن أهـــم الســـباقات 
يتيـــح  إذ  البطـــوالت،  خـــوض  قبـــل 
الفرصة لالســـطبالت والفرسان بتأكيد 
االستعداد الجيد للموسم ويكون بوابة 
للمدربين بتطبيق خططهم الفنية التي 

سيعتمدون عليها في الموسم. 
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة “إن الســـباق التأهيلـــي لموســـم 
ومميـــًزا  كبيـــًرا  نجاًحـــا  شـــهد  القـــدرة 
بفضل المشـــاركة القويـــة والكبيرة من 
الذيـــن  والفرســـان،  االســـطبالت  قبـــل 
والمشـــاركة  التواجـــد  علـــى  حرصـــوا 
فـــي هذا الســـباق الـــذي يعطي مؤشـــًرا 
كبيًرا لالســـطبالت والفرسان بجاهزية 

الجياد”.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة “نشـــيد بالمســـتويات الفنية 

الرفيعة التي قدمها جميع الفرسان في 
الســـباق، وهي تدل على تميز الفرسان 
بإنهاء السباق بصورة مميزة واالطالع 
بشـــكل جيد على الجاهزية التامة قبل 
البطوالت القادمة، حيث كانت المراحل 
مثيـــرة ومحفزة بأن الموســـم ســـيكون 
أكثر إثارة من المواسم السابقة وهو ما 
نتطلع إليـــه دائًما بأن نواصل على قوة 

وإثارة السباقات”.
وأوضح ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أن صدارة فريـــق فيكتوريوس 
للسباق التأهيلي تؤكد النوايا البطولية 
الدائمـــة للفريـــق الـــذي دائًمـــا مـــا يكون 
المركز األول شـــعاره، مبيًنا ســـموه إلى 
أن الفريـــق جاهـــز لخـــوض البطـــوالت 
المنافســـة  أن  تماًمـــا  ويـــدرك  القادمـــة 
ســـتكون قوية وصعبة بين االسطبالت 

والفرسان.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة بالجهـــود الطيبـــة التـــي بذلهـــا 
االتحـــاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القدرة برئاسة ســـمو الشيخ عيسى بن 

عبدهللا آل خليفة وكافة اللجان العاملة 
اإلداريـــة  القـــدرات  بعكـــس  والحـــكام 
والتنظيمية بعد إخراج السباق بأفضل 
صـــورة تنظيميـــة وتطبيـــق التعليمـــات 
الصحية الصادرة مـــن الجهات المعنية 
وتطبيـــق التباعـــد االجتماعـــي بشـــكل 
جيد، مبيًنا ســـموه إلى أن هذه الجهود 

الطيبة لها أثر كبير بنجاح السباق.

الخاطري يتصدر التأهيلي

تصدر الفارس فهد هالل الخاطري من 
فريـــق فيكتوريوس الســـباق التأهيلي 
أنهـــى  إذ  كـــم،   100 لمســـافة  الدولـــي 
الســـباق بزمن وقـــدره )3:47:32(، فيما 
أنهـــى الفـــارس خالـــد إبراهيم الســـباق 
بزمـــن وقـــدره )04:04:30(، وثم فارس 
فريـــق الفرســـان خالـــد يوســـف بزمـــن 

.)04:06:29(

خالد: بداية مميزة

أكـــد مدير الفريـــق الملكي خالـــد أحمد 
حســـن، أن دعم ومتابعة ســـمو الشـــيخ 

بـــن حمـــد آل خليفـــة ســـاهمت  ناصـــر 
التأهيلـــي  للســـباق  النجـــاح  بتحقيـــق 
لموســـم القـــدرة، مبيًنـــا إلـــى أن ســـموه 
الدعـــم  كامـــل  تقديـــم  علـــى  حريـــص 

لتحقيق عوامل النجاح.
التأهيلـــي  الســـباق  أن  وأوضـــح خالـــد 
شـــهد منافســـة مثيرة بين االســـطبالت 
والفرسان المشاركين، وهو ما يؤكد بأن 
الموســـم ســـيكون على صفيح ســـاخن 
ومنافسة شرسة بين جميع المشاركين، 
مؤكـــًدا أن صدارة فريـــق فيكتوريوس 
تنـــذر بـــأن الموســـم ســـيكون ذا طابـــع 
خاص من حيث المنافسة. وقال خالد: 
إن االتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
القدرة برئاسة ســـمو الشيخ عيسى بن 
عبـــدهللا آل خليفة حريص على تقديم 
كامـــل الدعـــم لالســـطبالت والفرســـان، 
مبيًنـــا أن بداية الموســـم جاءت مميزة 
وســـط تطبيـــق االحتـــرازات الصحيـــة 
والتـــي تعـــاون جميـــع المشـــاركين مـــن 

أجل تنفيذها بأفضل صورة.

مستويات كبيرة

أكـــد الفـــارس فهد الخاطـــري من فريق 
فيكتوريـــوس، أن المســـتويات الفنيـــة 
الكبيرة التي ظهر عليها جميع فرســـان 
الفريق تترجم توجيهات ســـمو الشيخ 
ناصر بن حمـــد آل خليفة الداعم األكبر 
للفريـــق، مبيًنـــا أن ســـموه حريص على 

تقديم كامل الدعم للفريق.
النهائيـــة  االســـتعدادات  أن  وأوضـــح 
قبل المشـــاركة في منافســـات الموسم 
الجديـــد تعطي مؤشـــًرا إيجاِبيا للفريق 
بأنه سيكون جاهًزا لخوض المنافسات 
منصـــات  علـــى  التواجـــد  ومواصلـــة 
التتويـــج، وأكد أن هذا مؤشـــر إيجابي 
علـــى مواصلـــة نجـــوم الفريـــق الملكي 
النتائـــج المميـــزة والمراكـــز  تحقيقهـــم 

األولى في سباقات الموسم الجديد. 
وأعرب الخاطري عن تقديره إلى سمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة قائد 
الفريـــق على دعمه للفرســـان مؤكًدا أن 
هـــذا الدعم ســـيكون له األثـــر اإليجابي 

علـــى الفريـــق فـــي منافســـات الموســـم 
الجاري.

البنغدير: منافسات قوية

أشارت الفارسة دانة البنغدير من فريق 
فيكتوريـــوس إلى أن المنافســـة القوية 
في السباق التأهيلي تؤكد االستعدادات 
المثالية لالســـطبالت والفرسان، مؤكدة 
أن ســـباقات الموســـم ســـتكون صعبـــة 
ومثيرة في هذا الموســـم الذي سيكون 
واحًدا من المواســـم الســـاخنة والقوية 
وسط مشـــاركة إيجابية من قبل جميع 

الفرسان واإلسطبالت من البحرين. 
 وقالـــت إلـــى أن الجهـــود الكبيـــرة التي 
يقـــوم ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة فـــي تجهيـــز الفريـــق تؤكـــد أن 
الموسم الجديد ســـيكون موسًما مميًزا 
وقوًيا، وأن المســـتويات الفنية ستشهد 
التطـــور الكبيـــر الـــذي يواكـــب ويـــالزم 
للفرســـان  الفنيـــة  المســـتويات  تطـــور 
شـــاركت  التـــي  البحرينيـــة  والجيـــاد 

وتألقت في عالم القدرة.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

فهد الخاطري يتصدر السباق لمسافة 100 كم دولي
واالســـطبات الفرســـان  اســـتعدادات  لترجمـــة  القـــدرة  تأهيلـــي  حمـــد:  بـــن  ناصـــر 

سبورت

سموه: نشيد بمستوى 
الفرسان وجهود االتحاد 
بالتنظيم المميز للسباق

خالد: بداية مميزة.. 
والمشاركة الواسعة 

تؤكد قوة الموسم

الخاطري: 
“فيكتوريوس” جاهز 
وعيوننا على األلقاب



البوعينين شاكًرا جهود فريق البحرين: أنهينا موسًما استثنائًيا
قـــدم نائب رئيـــس اتحـــاد الكرة للشـــؤون 
اإلداريـــة والماليـــة علي البوعينين الشـــكر 
لفريـــق البحرين بقيادة ســـمو ولـــي العهد، 
علـــى الجهـــود المبذولـــة في ظـــل جائحة 

كورونا.
وقال البوعينين خالل استضافته ببرنامج 
القناة الرياضية المخصص لســـحب قرعة 
 -  2020 الجديـــد  للموســـم  الملـــك  كأس 
والرياضـــي  الشـــبابي  القطـــاع  إن   2021
واحد من القطاعات التي تأثرت بالجائحة 
وعلى عملية اســـتمرار األنشطة الرياضية، 
مشـــيًرا إلى أن الموسم 2020-2019 جاء 
شـــهًرا.   14 حوالـــي  بامتـــداده  اســـتثنائًيا 
ولفـــت إلى أن تداخل وضـــع الفيروس مع 

الموســـم ســـبب عـــدم وضـــوح فـــي كيفية 
اســـتكمال المســـابقات، مبيًنـــا أن االتحـــاد 
اتخذ قراًرا في 19 مارس بعد قرار اللجنة 
التنســـيقية بإيقاف مســـابقاته، مع التأكيد 
علـــى اســـتئنافها مبكـــًرا؛ لثقتـــه بالحكومة 
مناســـبة  أرضيـــة  إليجـــاد  وإجراءاتهـــا 

الستكمال المسابقات.
وذكـــر البوعينيـــن أن االتحـــاد البحرينـــي 

تواصل مـــع االتحاد الدولي لمعرفة كيفية 
المســـابقات فـــي ظـــل الوضـــع  اســـتكمال 
الراهن. وفيما يخـــص بطولة كأس الملك، 
أشـــار إلى أنها تحمل اسم الرياضي األول 

في المملكـــة، عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفـــة، الفًتا 
إلى أن االتحاد يســـتمد مـــن جاللته القوة 
واإللهـــام إلنجـــاح المســـابقة واســـتمرارها 

بالشـــكل المثالي، مؤكـــًدا أن االتحاد يولي 
المسابقة اهتماًما كبيًرا وبالًغا.

بـــدوره، قـــال عضـــو مجلـــس إدارة اتحـــاد 
الكرة ورئيس لجنة المســـابقات عبدالرضا 

حقيقـــي إن البطولـــة فـــي نســـختها الــــ 44 
ستشـــهد إلغـــاء نظـــام الذهـــاب واإليـــاب، 
واقتصار المباريـــات على إخراج المغلوب 
مـــن لقـــاء واحـــد. وبيـــن أن التوجـــه لهـــذا 
أكبـــر  نديـــة  علـــى  للحصـــول  النظـــام؛ 
وتنافسية أعلى في المباريات التي ستتم 
بجماليـــة أفضـــل. وأشـــار حقيقـــي إلى أن 
الـــدور التمهيـــدي لـــكأس الملك ســـينطلق 
يـــوم 20 نوفمبـــر المقبـــل، علـــى أن تلعـــب 
مباريات ثمن النهائي )دور الـ 16( بدًءا من 

ذات الشهر.
وقدم حقيقي شكره لجميع األطراف التي 
ساهمت في إنجاح الموسم 2019-2020، 

والذي وصفه استثنائًيا بكل المقاييس.

من برنامج سحب القرعةمن سحب قرعة كأس الملك

يبدأ موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته الثالثة اليوم 
الحديثة على كأس  بالمعدات  المحار  الهير الستخراج  بمسابقة  السبت، وذلك 
األعلى  المجلس  لرئيس  األول  النائب  خليفة  آل  حمد  بــن  خالد  الشيخ  سمو 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية. 

انتهت  للموسم  المنظمة  اللجنة  وكانت 
من كافة اإلجراءات التنظيمية الالزمة 
ــراءات  إجـ تــقــام وســط  الــتــي  للمسابقة 
لتوجيهات  تطبيقا  مــشــددة  احــتــرازيــة 
ــوطــنــي لــمــكــافــحــة فــيــروس  ــفــريــق ال ال

كورونا.
ووافـــقـــت الــلــجــنــة عــلــى مــشــاركــة 125 
التباعد  لــمــبــدأ  تحقيقا  فــقــط  شــخــصــا 
االجتماعي في مقر اللجنة بجزر أمواج، 
 25 على  المشاركين  تــوزيــع  تــم  حيث 

قاربا.
الــمــســابــقــة فــي وقـــت مبكر من  ــدأ  ــب وت

ساعات   5 لمدة  وتستمر  السبت  صباح 
شتية  هــيــر  منطقة  فــي  الــبــحــر  ــل  داخــ

الغنية باللؤلؤ.
للغواصين  المنظمة  اللجنة  وسمحت 
يتراوح  عمق  في  بالغوص  المشاركين 
بين 9 متر و14 مترا باستخدام معدات 
حديثة خاصة بالتنفس، حيث سيكون 
يراقب كل قارب  هناك فريق تحكيمي 

من المشاركين.
وبعد العودة من البحر يتم فلق المحار، 
اللؤلؤ المستخرج من  الذهاب لوزن  ثم 
“الــطــواويــش”  المحار ذاتـــه عــن طــريــق 

التابعين للجنة قبل إعالن النتائج.
الثاني  الشوط  المقبل  األسبوع  ويقام 
المحار  الســتــخــراج  الهير  مسابقة  مــن 
بــالــمــعــدات الــحــديــثــة عــلــى كـــأس سمو 
ممثل  آل خليفة  بن حمد  ناصر  الشيخ 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
رئيس  الوطني  األمن  مستشار  الشباب 
والــريــاضــة،  للشباب  األعــلــى  المجلس 

وذلك وفق االشتراطات ذاتها.
وانــتــهــت الــلــجــنــة مــن وضـــع الــضــوابــط 
هــذا  تــشــمــل  الــتــي  للمسابقة  الــرئــيــســة 
العام، اشتراطات صحية صارمة أبرزها 
في  االجتماعي  التباعد  قواعد  تطبيق 

مقر اللجنة.
ــلــجــنــة الــمــنــظــمــة فــريــقــا  وخــصــصــت ال
حــرارة  درجـــات  لقياس  مختصا  طبيا 
الــمــشــاركــيــن والــمــنــظــمــيــن، كــمــا وفــرت 
المعقمات في خيم المشاركين والحكام 

الخيام  شيدت  بينما  المنظمة،  واللجنة 
بــجــوانــب مــفــتــوحــة من 

جـــمـــيـــع االتـــجـــاهـــات 
إلبقاء التهوية بشكل 

أكبر.
ناصر  مــوســم  أن  يــذكــر 

بن حمد لرياضات الموروث 
البحري الذي يأتي بتنظيم 

البحرينية  اللجنة  مــن 
ــريــاضــات  ل
الــمــوروث 
الــشــعــبــي، 

ســيــقــتــصــر 
ــيــن فــقــط  ــقــت ــلـــى مــســاب عـ
ــمــحــار  ــراج ال ــخـ ــتـ هــمــا اسـ

ــحــديــثــة،  بـــالـــمـــعـــدات ال
ــة صـــيـــد  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ومـ

األسماك )الحداق(.

الرفاع - لجنة الموروث:

موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري يبدأ اليوم

حقيقي: مباريات 
“أغلى الكؤوس” 

بنظام إخراج المغلوب 
من لقاء واحد

أحمد مهدي

علي مجيد

تتجه األنظار اليوم )الســـبت( نحو اللقاء 
المرتقـــب الـــذي يجمـــع فريقـــي المحرق 
واألهلـــي ضمن الجولـــة الثالثة واألخيرة 
مـــن مربـــع كأس خليفـــة بن ســـلمان لكرة 
السلة وذلك في تمام الساعة 5.30 مساًء 

على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
ويأتـــي هـــذا اللقـــاء بعدمـــا ظفـــر األحمر 
بالمباراة األولى واألصفر بالجولة الثانية، 
ليحتـــدم الطرفان للمبـــاراة الفاصلة التي 
ســـتحدد هوية المتأهل للنهائي ومالقاة 
فريـــق المنامـــة الـــذي حســـم أمـــوره في 

مباراتين متتاليتين على نظيره الحالة.

من يتأهل للنهائي؟
ســـؤال يراود الكثير من عشاق وأنصار 

لعبة كرة السلة البحرينية، من سيتأهل 
للمبـــاراة النهائيـــة مـــن موقعـــة المحرق 
واألهلـــي، وخصوًصا أن الفريقين تمكنا 
من تحقيـــق الفوز علـــى بعضهما بعضا. 

المبـــاراة األولى كانـــت متكافئة لدرجة 
كبيـــرة بينهما وانتهت بالثواني األخيرة 
وبفارق نقطة، وفي اللقاء الثاني كسب 
األهلـــي الجولة بأداء عـــاٍل وفارق كبير 

للغاية دون أن يكون للمحرق أي وجود 
في تلك المباراة.

مبـــاراة اليـــوم، من المفتـــرض أن تكون 
مختلفة تماًما عن الجولتين السابقتين، 

ويحتـــدم فيهـــا الصـــراع علـــى خطـــف 
البطاقـــة الثانيـــة للنهائية؛ كـــون األمور 
مجـــال  وال  النهايـــة  لنقطـــة  وصلـــت 
للتعويـــض. األوراق هـــي نفســـها التـــي 

سيتســـلح بها مدربـــا المحـــرق واألهلي 
أحمـــد نجـــاة وأحمـــد جـــان، ولكـــن مـــن 
المؤكـــد أن تكـــون هنـــاك خطًطـــا فنيـــة 
تكتيكيـــة لكالهما، أن طبقت ســـتحدث 
الفارق في المواجهة وستحقق النتيجة 

المرجوة.
كفة األهلي هي األرجح في ظل اكتمال 
صفوفه بالمحليين المميزين واألجانب 
وأفضـــل  أقـــوى  مـــن  يعتبـــرون  الذيـــن 
الالعبيـــن فـــي الموســـم الجـــاري، ولكن 
هـــذا ال يعنـــي أن الفـــوز ســـيكون ســـهل 
المنـــال؛ كـــون المحرق هـــو اآلخر يتمتع 
بالعناصـــر القويـــة التي تســـتطيع إحراز 
الفـــوز كمـــا حدث فـــي الجولـــة األولى.. 

فمن سيتأهل للنهائي؟

السلة لــكــرة  ســلــمــان  ــن  ب خليفة  كـــأس  مــربــع  ــن  م ــرة  ــي األخ الــجــولــة 

المحرق واألهلي.. من يتأهل للنهائي؟

فريق األهلي لكرة السلة فريق المحرق لكرة السلة 2020

اللجنة اإلعالمية

أهــدى الشــيخ أحمــد بــن علــي آل خليفــة رئيس مجلــس إدارة نــادي المحرق باســمه ونيابــة عن كافة 
منتسبي النادي الفوز ببطولة كأس جاللة الملك المفدى لكرة القدم للموسم الرياضي 2019/ 2020م، 
لمقــام حضــرة صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد المفــدى الرئيس الفخري 
لنــادي المحــرق حفظــه هللا ورعــاه، وذلك عرفانًا منا على ما يحظى به النادي من رعاية ودعم ســخي 
واهتمام من لدن جاللته حفظه هللا ورعاه، وهو ما يشكل مصدر فخر واعتزاز لكافة منتسبي النادي.

 جـــاء ذلـــك في كلمـــة رئيس نـــادي المحـــرق أثناء 
العموميـــة  للجمعيـــة  العـــادي  لالجتمـــاع  ترؤســـه 
للنـــادي يـــوم الخميـــس الماضـــي، حيـــث تقدم في 
كلمته بخالص الشكر التقدير وعظيم االمتنان إلى 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب رئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة على حرص 
ســـموه على النهوض بالحركة الشبابية والرياضية 
فـــي المملكة من خالل المبادرات المتميزة لســـموه 

التـــي تهدف للتطوير والمحافظـــة على اإلنجازات 
والمكتســـبات التـــي حققتهـــا الرياضـــة البحرينيـــة 
فـــي العهـــد الزاهر لحضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 

المفدى حفظه هللا ورعاه.
  كمـــا شـــكر رئيـــس نـــادي ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية، على الدور الكبير الذي يقوم به ســـموه 
العمـــل  فـــي  والفنـــي  اإلداري  األداء  ســـبيل  فـــي 

الرياضي، في ســـبيل الوصول إلـــى أعلى المراتب 
في تشـــريف مملكـــة البحرين في جميـــع المحافل 

الرياضية.
  وأكد رئيس نادي المحرق على أنه في ظل تفشي 
جائحة كورونا فقد اتخذ نادي المحرق العديد من 

اإلجراءات االحترازية للحد من تفشـــي الفيروس، 
وذلك ضمن توجيهات اللجنة التنســـيقية برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، كما حرص مجلس اإلدارة 
على مد جسور التعاون مع الفريق الطبي الوطني 
من خالل تسخير منشـــآت النادي إلجراء الفحص 
العشـــوائي لمرات عديدة، ويأتـــي هذا ضمن الدور 
الوطنـــي الـــذي يقوم به النـــادي والـــذي هو مصدر 
لمجلـــس اإلدارة وكافـــة  بالنســـبة  فخـــر واعتـــزاز 

منتسبي النادي. 
  وقدم رئيس نادي المحرق الشـــكر لماجد سلطان 
مذكـــور عضو مجلس اإلدارة الســـابق على الجهود 
التـــي بذلهـــا خـــالل فتـــرة عضويتـــه فـــي مجلـــس 
اإلدارة، مشـــيرًا الـــى أن مذكور ســـيواصل عطاءه 

بالرأي والمشورة مع مجلس اإلدارة.
  بعدهـــا ناقشـــت الجمعيـــة العموميـــة التقريريـــن 
المنتهيـــة،  اإلداريـــة  للفتـــرة  والمالـــي  اإلداري 
باإلجمـــاع  العموميـــة  الجمعيـــة  أعضـــاء  ووافـــق 
علـــى التقريريـــن اإلداري والمالـــي، ليعلـــن رئيـــس 
نادي المحرق اســـتقالة المجلـــس الحالي، ثم أعلن 
حســـن بـــن رجـــب ممثـــل إدارة الرقابـــة والتدقيق 
بوزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة تزكية مجلس 
اإلدارة الجديد برئاســـة الشـــيخ أحمد بن علي آل 
خليفـــة وعضويـــة الشـــيخ راشـــد بـــن عبدالرحمن 
آل خليفـــة وغـــازي عبدهللا نـــاس ومحمد بن دينة 
وطالل العريفي وعبدالرحمن جمعة وعصام مطر 
والشـــيخ عبدالرحمـــن آل خليفة وحســـن الزياني 
وعبدالناصـــر  الغانـــم  ونـــواف  الشـــيخ  وإبراهيـــم 

الريس.

ــمــحــرق ــادي ال ــنـ ــة بـ ــي ــوم ــم ــع ــاع الـــعـــادي لــلــجــمــعــيــة ال ــم ــت ــاج ــه ل ــرؤسـ ــال تـ ــ خ
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أشار الى استمرارها في زعزعة استقرار المنطقة بدعم الميليشيات واإلرهابيين

إطــاق 1956 فــي بارقة أمــل إلمكانية احتمال إنهــاء النزاع

وزير خارجية السعودية: أينما توجد المشاكل بالعالم تجد إيران

انتهاء أكبر عملية لتبادل األسرى في اليمن

أكـــد وزير الخارجية الســـعودي فيصل 
بـــن فرحان، أنـــه أينما توجد المشـــاكل 

في العالم تجد إيران.
وقال أثناء ظهـــور افتراضي في مركز 
أبحـــاث أميركي “إيران تواصل زعزعة 
اســـتقرار المنطقـــة بدعم الميليشـــيات 
أزمـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا  واإلرهابييـــن”، 
الحوثـــي  ميليشـــيات  بســـبب  اليمـــن 

ودعم إيران لها.
يجـــب  الســـام  “جهـــود  أضـــاف  كمـــا 
أن تركـــز علـــى إعـــادة التفـــاوض بيـــن 

الفلسطينيين واإلسرائيليين”.
وتابـــع “فـــي نهايـــة المطـــاف، الشـــيء 
الوحيـــد الـــذي يمكن أن يحقق ســـاما 
دائمـــا واســـتقرارا دائما هـــو اتفاق بين 

الفلسطينيين واإلسرائيليين”.

الحـــوار  انطلـــق  األربعـــاء،  ويـــوم 
االســـتراتيجي السعودي األميركي في 

العاصمة واشنطن.
خارجيـــة  وزيـــر  الجلســـات  ويتـــرأس 
الســـعودية األميـــر فيصل بـــن فرحان، 

وعن الجانـــب األميركي وزير خارجية 
الواليات المتحدة مايك بومبيو.

الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
عاقاتنـــا  لتعزيـــز  نتطلـــع  الســـعودي: 
مع واشـــنطن، وبحـــث تعزيز اســـتقرار 

المنطقة، مشيًرا إلى أن “قوى اإلرهاب 
تواصل تهديد استقرار المنطقة”.

النـــووي  البرنامجيـــن  أن  أضـــاف  كمـــا 
والصاروخـــي إليـــران يمثـــان تهديـــدا 
بـــاده  أن  مضيفـــا  للمنطقـــة،  كبيـــرا 
ستواصل التصدي لزعزعة إيران ألمن 
المنطقـــة، مؤكـــًدا أن “نشـــاطات إيران 
النوويـــة والصاروخيـــة تمثـــل تهديـــدا 

كبيرا للمنطقة”.
هـــذا وســـتركز جلســـات الحـــوار علـــى 
األمـــن  لتعزيـــز  البلديـــن  التزامـــات 
والنمـــو  اإلقليمييـــن  واالزدهـــار 
االقتصـــادي والتواصل بين الشـــعبين، 
االســـتراتيجية  العاقـــات  وتعزيـــز 
بيـــن  لعقـــود  الممتـــدة  التاريخيـــة 

السعودية والواليات المتحدة.

الجمعـــة،  أمـــس  اليمـــن،  فـــي  انتهـــت 
أكبـــر عمليـــة تبادل لألســـرى منذ بداية 
الصراع إثر االنقاب الحوثي قبل نحو 
ست ســـنوات، في بارقة أمل إلمكانية 
احتمـــال إنهـــاء النـــزاع، والدفع بجهود 

األمم المتحدة في هذا اإلطار.
للصليـــب  الدوليـــة  اللجنـــة  وأعلنـــت 
األحمر فـــي تغريدة علـــى تويتر “نحن 
ســـعداء لرؤيـــة إطـــاق ســـراح 1056 
شـــخًصا وإتمـــام عملية إطاق ســـراح 
ونقل المحتجزين السابقين التي تمت 
بالتعـــاون مـــع الهـــال األحمـــر اليمنـــي 

والهال األحمر السعودي”.
كمـــا أضافـــت “نستبشـــر بهـــذا النجـــاح 
أولـــى  خطـــوة  يكـــون  أن  ونأمـــل 
نحـــو  قادمـــة  خطـــوات  سلســـلة  مـــن 

مـــن  المزيـــد  ســـراح  وإطـــاق  نقـــل 
المحتجزيـــن”. مـــن جانبـــه، أكـــد ماجد 
فضائـــل، العضو فـــي اللجنة الحكومية 
لشـــؤون األســـرى لفرانس بـــرس “لدينا 
جولـــة قادمـــة مـــن المفاوضـــات نهاية 

األســـرى  بقيـــة  حـــول  الجـــاري  العـــام 
والمختطفين لدى الحوثيين”.

وبحســـب فضائـــل “ستشـــمل الصفقـــة 
القادمـــة أربعـــة مـــن قيـــادات الدولـــة”، 
من بينهم العميـــد ناصر منصور هادي، 

شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هـــادي. يشـــار إلـــى أن “352 محتجـــًزا 
أطلـــق ســـراحهم بيـــن عـــدن وصنعاء” 
أمس الجمعة، بحسب اللجنة الدولية، 
بينمـــا أطلـــق ســـراح أكثر مـــن 700 من 

المحتجزين يوم الخميس.
وأتـــت عمليـــة التبادل هذه بعـــد اتفاق 
جرى الشهر الماضي من أجل استكمال 
ما نـــص عليه اتفـــاق ســـتوكهولم الذي 
عقـــد في ديســـمبر مـــن العـــام الماضي 
في الســـويد، ونـــص على إطاق جميع 
األســـرى المقدر عددهم بـ 10 آالف، إال 
أنـــه منذ ذلـــك التاريـــخ لم تنفذ ســـوى 
تلـــك  تعـــد  بينمـــا  عمليـــات محـــدودة، 
الخطوة التي جرت في هذين اليومين 

األكبر على اإلطاق.

دبي ـ العربية نت

صنعاء ـ وكاالت

مايك بومبيو و فيصل بن فرحان

من مطار عدن

طهران ـ وكاالت

قالـــت وكالـــة أنبـــاء إيرانيـــة، أمـــس 
الهجوميـــن  أحـــد  إن  الجمعـــة، 
اللذيـــن  الكبيريـــن  اإللكترونييـــن 
تعرضت لهما مؤسستين حكوميتين 
البنيـــة  اســـتهدف  األســـبوع،  هـــذا 

التحتية اإللكترونية لموانئ الباد.
تكنولوجيـــا  منظمـــة  وكانـــت 
للحكومـــة  التابعـــة  المعلومـــات 
الخميـــس،  أعلنـــت،  قـــد  اإليرانيـــة 
تعرض مؤسستين لتسلل إلكتروني، 
دون ذكـــر تفاصيـــل بشـــأن األهداف 
أو المنفذيـــن. ولـــم يتم بعـــد تحديد 
اللذيـــن  للهجوميـــن  الثانـــي  الهـــدف 

وقعا يومي االثنين والثاثاء.
وقالت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية 

لألنباء، نقا عن بيان أصدرته منظمة 
الموانئ والماحة البحرية اإليرانية، 
إن “أعـــداء” يحاولون تنفيذ هجمات 
إلكترونيـــة منذ مـــدة، مضيفة أنه تم 
اتخـــاذ إجـــراءات رادعـــة للحيلولـــة 
المؤسســـات”.  “مهـــام  تعطيـــل  دون 
وقال المســـؤول بمنظمة تكنولوجيا 
القاســـم صادقـــي،  أبـــو  المعلومـــات، 
الخميـــس، إن مؤسســـات حكوميـــة 
اإلنترنـــت  خدمـــات  أوقفـــت  عـــدة 
مؤقتـــا بعـــد الهجمـــات اإللكترونيـــة، 
أن  وأضـــاف  احتـــرازي”.  “كإجـــراء 
الهجمـــات التـــي وصفهـــا أنهـــا “مهمة 
التحقيـــق،  قيـــد  النطـــاق”  وواســـعة 

وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

إيران: هجوم إلكتروني استهدف موانئنا

موسكو ـ أف ب

الروســـي فاديميـــر  الرئيـــس  اقتـــرح 
بوتين، أمس الجمعة، أن تمدد موسكو 
وواشنطن لمدة عام ومن دون شروط 
معاهـــدة “نيو ســـتارت”، التي تعد آخر 
اتفاقية خاصة باألسلحة النووية بين 

البلدين.
ونقل بيان للكرمليـــن عن بوتين قوله 
خال اجتمـــاع المجلس األمني: “لدي 
مقتـــرح وهـــو تمديـــد االتفـــاق الحالي 
دون أي شروط مسبقة لمدة عام على 
األقـــل ليتســـنى لنا إجـــراء مفاوضات 
“فرانـــس  نقلـــت  حســـبما  حقيقيـــة”، 
بـــرس”. وازدادت حـــدة التوتـــر علـــى 
مـــدى شـــهور بشـــأن مصيـــر المعاهدة 

الـــرؤوس  عـــدد  تحـــد  التـــي 
بإمـــكان  التـــي  النوويـــة 

وموســـكو  واشـــنطن 
وتنقضـــي  امتاكهـــا 
مهلتها في الخامس من 

فبراير 2021.
وأفـــادت الواليـــات المتحدة في وقت 
ســـابق هذا األســـبوع أنها توصلت إلى 
اتفـــاق مبدئي مع روســـيا على تمديد 
ســـارعت  موســـكو  لكـــن  المعاهـــدة، 

برفض الشروط األميركية.
وقال بوتين أمس إنه سيكون “مؤسفا 
للغايـــة” إذا انقضـــت مهلـــة المعاهـــدة 
مشـــابهة.  بأخـــرى  تســـتبدل  أن  دون 
وأوضح أن “نيو ســـتارت” نجحت في 
السيطرة على ســـباق التسلح، مضيفا 
أن على المجتمع الدولي أال ُيترك دون 

“وثيقة أساسية من هذا النوع”.
مـــن  الحـــد  علـــى  المعاهـــدة  وتؤكـــد 
أنظمـــة اإلطـــاق بشـــتى أنواعها 
ســـواء كانت أنظمـــة صواريخ 
علـــى  أو  األرض  علـــى 
قاذفـــات  أو  غواصـــات 

مزودة بأسلحة نووية.

بوتين يقترح تمديد “نيو ستارت” النووية

عواصم ـ وكاالت

انتقـــد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أمس الجمعة، 
تدخل أنقرة في أزمة ناغورني كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا، 

فيما أكد دعم أثينا ليريفان في ظل “االستفزاز التركي”.
وقال دندياس عقب لقاء نظيره األرميني زهراب مناتساكانيان، 
إن تدخـــل تركيـــا في األزمـــة أثار مخاوف جدية على المســـتوى 

الدولي.
وأضـــاف وزيـــر الخارجيـــة اليونانـــي “جميع التوتـــرات واألعمال 
غير القانونية، السيما في سوريا والعراق وقبرص وليبيا وشرق 
البحـــر األبيض المتوســـط، لها قاســـم مشـــترك معروف. القاســـم 
المشـــترك هو تركيـــا. وذلك في تحد لدعـــوات االتحاد األوروبي 
الحتـــرام الشـــرعية الدوليـــة”. مـــن جانبه، نـــدد رئيـــس المجلس 
األوروبي شـــارل ميشال، أمس الجمعة، بما اعتبره “استفزازات” 
تركيـــا، منتقـــدا اســـتئناف أنقـــرة التنقيـــب عـــن الغـــاز في شـــرق 
البحـــر المتوســـط. وفـــي ختـــام قمة في بروكســـل، قال ميشـــال 
“نندد بتصرفات واســـتفزازات تركيا أحادية الجانب”، مؤكدا أن 
االتحـــاد األوروبي يعتزم دراســـة الوضع في ديســـمبر، للنظر في 

عقوبات ضد أنقرة، حسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وكانـــت تركيـــا قد ســـحبت الســـفينة من الميـــاه المتنـــازع عليها 

فـــي شـــرق البحـــر المتوســـط الشـــهر الماضـــي “إلتاحـــة المجـــال 
للدبلوماســـية” قبل قمة لاتحاد األوروبي بحثت فرض عقوبات 
على تركيا. لكن أنقرة عادت لترســـل ســـفينة األبحاث “أوروتش 
رئيـــس” للتنقيـــب عن النفط والغاز شـــرقي المتوســـط، وتحديدا 

قرب جزيرة كاستيلو ريزو اليونانية.
وأعلنت أنقرة عن إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في 
بحر إيجة، ردا على ما يصفه المسؤولون األتراك بنقل السلطات 

اليونانية أسلحة إلى جزر قريبة من البر التركي.

“االتحاد األوروبي” يندد بـ “اســتفزازات” أنقرة في شــرق المتوســط
اليونان: تركيا قاسم مشترك لجميع توترات المنطقة

عواصم ـ وكاالت

مع انقضاء اليوم الســـابع على إعانه، تراجعت اآلمال في ثبات 
وقف إطاق النار في ناغورنو كاراباخ وســـط اســـتمرار الخاف 

والمعارك.
وأعلنـــت وزارة الدفاع في اإلقليم الســـاعي إلى االنفصال، أمس 
الجمعـــة، أن 29 جنديا قتلوا، لترتفـــع حصيلة القتلى بين قواتها 
إلى 633 منذ اندالع القتال مع قوات أذربيجان في 27 ســـبتمبر 

الماضي.
ومع تزايد عدد القتلى وتصاعد االتهامات المتبادلة بين أرمينيا 
وأذربيجـــان بشـــن هجمات جديـــدة، وارتكاب انتهـــاكات، وئدت 
الهدنة اإلنسانية التي أعلن عنها السبت الماضي، بعد مفاوضات 
مضنيـــة امتـــدت ســـاعات برعاية موســـكو، بغيـــة تبـــادل القتلى 
بيـــن الطرفين. ففـــي حين جدد رئيس أذربيجـــان، إلهام علييف، 
أمـــس األول، تأكيـــده أن القـــوات المســـلحة لباده ســـوف تنتزع 
السيطرة على كل المناطق المحيطة بالجيب الجبلي المنشق إذا 
اســـتمرت أرمينيا في “التصرف بســـلبية”، اتهمـــت أرمينيا تركيا، 
حليفة أذربيجان، بعدم الســـماح لرحات جوية تنقل مساعدات 
عاجلة من التحليق في مجالها الجوي على الرغم من المخاوف 

المتصلة باحتمال حدوث كارثة إنسانية.

كمـــا أكـــد علييف أن عملية الســـام ال يمكن أن تبـــدأ إال في حالة 
انضمام تركيا لمحادثات الوساطة التي تديرها منذ زمن كل من 

روسيا وفرنسا والواليات المتحدة. 
وأوضح أنه ال يدعو إلى حل عســـكري لكن القوات األذربيجانية 
يمكن أن تنتزع السيطرة على كل المناطق الخمس الرئيسة في 
كاراباخ إذا لم تحدد أرمينيا جدوال زمنيا محددا لانسحاب من 

المنطقة.

تصاعــد االتهامــات المتبادلــة بيــن أرمينيــا وأذربيجان بشــن هجمــات جديدة
عّداد القتلى يرتفع في كاراباخ.. ووقف النار يتبخر

باريس ـ وكاالت

وجهت النيابة العامة في فرنســـا، 
أمـــس الجمعـــة، للرئيـــس الســـابق 
نيكـــوال ســـاركوزي تهمة “تشـــكيل 
قضيـــة  فـــي  إجراميـــة”  عصابـــة 

تمويل ليبي لحملته االنتخابية.
اتهام ســـاركوزي بتشـــكيل عصابة 
إجرامية يأتـــي في إطار التحقيق 
في احتمـــال أن يكون حصل على 
تمويـــل ليبـــي لحملتـــه االنتخابية 
العام 2007، علـــى ما قالت النيابة 
الماليـــة الوطنيـــة لوكالـــة فرانـــس 
بـــرس. وأتـــى توجيـــه التهمـــة بعد 

جلسات استجواب دامت 4 أيام.
وتضـــاف هذه الماحقـــة الجديدة 

إلـــى 3 تهـــم أخـــرى وجهـــت 
إلى ساركوزي في إطار 

فـــي  نفســـه  الملـــف 
مارس 2018.

وســـبق أن اســـتخدم 

علـــى  تنصـــت  أجهـــزة  محققـــون 
الهواتـــف لفحص مزاعـــم منفصلة 
بـــأن الزعيـــم الليبـــي الراحل معمر 
القذافي قد مول حملة ساركوزي، 
علـــى  اطلـــع  أنـــه  فـــي  واشـــتبهوا 
تفاصيل قضية منفصلة من خال 

شبكة من المخبرين.
وكان ســـاركوزي قد تولى رئاســـة 
فرنسا من 2007 حتى 2012، لكن 
خســـر االنتخابـــات أمام فرانســـوا 
إلعـــادة  ســـعى  عندمـــا  هوالنـــد 

انتخابه.
يواجـــه  الحيـــن،  ذلـــك  ومنـــذ 
سلســـلة مـــن التحقيقـــات تتعلـــق 
مزعومـــة،  جرائـــم  بارتـــكاب 
تتعلـــق بالفســـاد واالحتيال 
ومخالفات  والمحسوبية 
حملتـــه  تمويـــل  فـــي 

االنتخابية.

اتهام ساركوزي بـ “بتشكيل عصابة إجرامية”
القدس المحتلة ـ وكاالت

قال وزير الدفاع اإلســـرائيلي بيني 
غانتس، أمس الجمعة، إن العاقات 
بيـــن إســـرائيل واألردن ومصـــر قد 
“اهملـــت فـــي الســـنوات األخيـــرة”، 
اإلمـــارات  مـــع  االتفـــاق  معتبـــرا 

سيجلب االزدهار والتعاون.
االتفاقيـــة  أن  غانتـــس  وأضـــاف 
مـــع اإلمـــارات التـــي صـــدق عليهـــا 
الكنيســـت يوم الخميس، “ستجلب 
سياحة مزدهرة، وتعاونا اقتصاديا، 
وتعليما لقبول اآلخر، كما ســـتؤدي 

إلى تعاون مدني، معلن وقوي”.
ولفـــت أنـــه إلـــى أنـــه “إلـــى جانـــب 

االتفاقات التـــي نجلبها مع بلدان 
بعيدة، من المهم أن نتذكر 

واجب تعزيز العاقات 
وتقويتها مع جيراننا 
األردن  المباشـــرين، 
مشـــيرا  ومصـــر”، 

إلـــى أن “هـــذه العاقـــة لـــم تتقـــوى 
فـــي الســـنوات األخيـــرة، وربمـــا تم 
بمصالـــح  يضـــر  بشـــكل  تجاهلهـــا 

إسرائيل”.
وشدد غانتس على أن الوقت حان 
لتوسيع العاقات مع مصر واألردن 
أيضـــا فـــي المجـــاالت االقتصاديـــة 
والمدنيـــة، ما ســـيؤدي إلى إرســـاء 

السام.
وصدق الكنيست، مساء الخميس، 
علـــى اتفـــاق تطبيـــع العاقـــات بين 
إســـرائيل ودولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة بأغلبية كبيرة، وصوت 80 
نائبـــا إســـرائيليا بالموافقة، مقابل 
13 صوتـــا رافضا، وهم أعضاء 
القائمـــة العربيـــة، وذلك في 
أعقاب أكثر من 8 ساعات 

من النقاشات.

غانتس يدعو لتقوية عالقة إسرائيل مع األردن ومصر

وفيات كورونا تتخطى 
1,1 مليون في العالم

باريس ـ أ ف ب

وفاتهم  أحصيت  شخص  مليون   1,1 من  أكثر 
- 19، حسب  العالم جــّراء اإلصابة بكوفيد  في 
تعداد أجرته “فرانس برس” انطالًقا من مصادر 
سّجلت  اإلجــمــال،  وفــي  الجمعة.  أمــس  رسمية 
وفاة 1.100.056 شخصا من أصل 38.997.267 
إصابة مثبتة.  ويالحظ أن نحو وفاة واحدة من 
الدولة  المتحدة،  الواليات  في  سّجلت   5 أصل 
األكثر تضرًرا في العالم مع تسجيلها )217.798 
مع  البرازيل  وتليها  إصــابــة(.   7.985.356 وفــاة 
الهند  ثم  إصابة(،  و5.169.386  وفاة   152.460(
)112.161 وفاة و7.370.468 إصابة( والمكسيك 
والمملكة  إصــابــات(  و834.910  وفــاة   85.285(

المتحدة )43.293 وفاة و673.622 إصابة(.

سفينة تركية في شرق المتوسط

من ناغورنو كاراباخ
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هل المسرح ضمن 
خارطة الثقافة في 

مملكة البحرين؟

هناك قلة وعي في 
الوسط المسرحي 

بأهمية االتحاد

لدى بعض الفنانين 
المؤثرين حب الزعامة 
والمصلحة الشخصية

نحن بحاجة لوضع 
رؤية واضحة للمسرح

أسامة الماجد

ــة ــي ــل ــارح األه ــسـ ــمـ ــت الـ ــ ــ ــدة قـــديـــمـــة الزم ــقـ االســـتـــحـــقـــاق واألفـــضـــلـــيـــة.. عـ
ما إنجازات اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين  «

منذ تأسيسه العام 2018؟  

ســـعى اتحاد جمعيـــات المســـرحيين منذ تأسيســـه 
لتحقيـــق بعـــض األهـــداف التي نـــص عليهـــا النظام 
األساســـي لالتحاد كالتنســـيق بين المسارح األهلية 
واختيـــار العـــروض لتمثيـــل مملكـــة البحريـــن فـــي 
المهرجانـــات الخارجيـــة، إضافـــة إلـــى حـــل بعـــض 
المشـــكالت التي واجهت المســـارح األهليـــة، ومنها 
مشـــكلة إخـــالء المقـــار، حيـــث تـــم عرض المشـــكلة 
علـــى هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار؛ للحصـــول 
علـــى مقار بديلـــة. كمـــا أن االتحاد قد أشـــرف على 
تنظيـــم مهرجـــان البحريـــن المســـرحي األول الـــذي 
حظي بدعم الهيئة العربية للمســـرح ضمن مبادرات 
صاحب الســـمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
وأقـــام  العربيـــة.  المســـرحية  المهرجانـــات  لدعـــم 
االتحـــاد خـــالل هـــذا المهرجـــان بعـــض الفعاليـــات 
المصاحبة كالورش المســـرحية والنـــدوات الفكرية 
التـــي خصصـــت لتاريـــخ المســـرح البحريني شـــارك 
فيه نخبة من المتخصصين في المســـرح وتزامنت 
هذه النـــدوات الفكرية مع احتفـــال مملكة البحرين 

بمئوية التعليم.
كمـــا أن االتحـــاد أشـــرف علـــى إعـــداد كتـــاب قيـــم 
يحتـــوي علـــى دراســـات نقدية لألعمال المســـرحية 
التـــي قدمـــت خـــالل مهرجـــان البحرين المســـرحي 
األول، حيث شـــارك في هذه إعداد هذه الدراســـات 
مصـــر  جمهوريـــة  مـــن  داوود  عبدالغنـــي  مـــن  كل 
العربيـــة، ومحمد ســـيف مـــن الجمهوريـــة العراقية، 

وزهراء المنصور من مملكة البحرين. 
هذا الكتاب القيم كان من المفترض أن يدشن خالل 
فعاليـــات مهرجان البحرين المســـرحي الثاني الذي 
كان من المفترض أن يقام في شـــهر أبريل الماضي، 
لكنه وبســـبب جائحـــة كورونا تم تأجيلـــه إلى العام 
المقبـــل.  االتحـــاد أيضـــا مثـــل مملكـــة البحرين في 
شـــهر فبراير الماضي في مهرجـــان الفجيرة الدولي 
للمونودرامـــا بمســـرحية “امـــرأة في الظـــالم”، وهي 
مـــن تأليـــف الراحـــل الفنـــان إبراهيم بحـــر وإخراج 
الفنـــان حســـين عبدعلـــي وتمثيـــل الفنانة ســـودابه 
خليفـــة، باإلضافـــة لذلـــك وبهـــدف تشـــجيع الكتابة 
المســـرحية أقام االتحاد مسابقة للتأليف المسرحي 
شـــارك بها 18 متســـابقا، وقد تم اإلعالن عن أسماء 
الفائزين األسبوع الماضي وقدمت لهم جوائز مالية 

تشجيعية.
رغـــم ما ســـعى االتحاد إلنجازه، إال أنـــه ولألمانة لم 
يكـــن بمســـتوى الطمـــوح، حيـــث إن األهـــداف التي 
تضمنها النظام األساســـي لالتحاد كثيرة وطموحة، 
ولكـــن ما تـــم إنجازه لـــم يكن بالمســـتوى المطلوب، 
ولـــو ســـألتني عن األســـباب ســـأكون صريحـــا معك 
بأن هناك ســـببين، أولهما داخلي وأعني به المسارح 
األهلية والفنانين أنفسهم، حيث إن هناك قلة وعي 
في الوســـط المســـرحي بأهمية االتحـــاد ودوره في 
تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي، كما أن هناك عقد 
قديمة الزمت المســـارح األهلية بحجة االستحقاق 
واألفضليـــة والـــذي بســـببه - ولألســـف - صيـــغ بنـــد 
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة التســـعة في النظام 
األساســـي علـــى تعييـــن عضـــو مـــن كل مســـرح من 
المسارح الخمســـة وانتخاب بقية األعضاء األربعة، 
وهو ما يعني بشـــكل غير مباشر ضمان حصول كل 
مســـرح اســـتحقاقاته فـــي المشـــاركات والفعاليـــات 

الخارجية. 
هذا بالطبع أثر على ســـير عمل االتحاد في البداية، 
لكننـــا كمجلـــس إدارة حاولنـــا جاهدين تجـــاوز هذا 
الموضـــوع وذلـــك بتغيير هـــذا االعتقـــاد، وأن يمثل 
كل عضو في مجلس اإلدارة جميع المسرحيين في 
البحريـــن وليس الفرقة التي ينتمي لها. األمر اآلخر 
يتعلق بالفنانين أنفســـهم، ال أخفـــي عليك بأن هناك 
عقدا في الوسط الفني لدى بعض الفنانين ولألسف 

المؤثرين والفاعليـــن منهم تتمثل في حب الزعامة 
المصلحـــة  الشـــخصية علـــى  المصلحـــة  أو تقديـــم 
العامـــة أو النظـــرة الدونيـــة لآلخـــر والتقليـــل مـــن 
أهميتـــه أثرت كل هـــذه األمور علـــى تعطل تحقيق 

الكثير من أهداف االتحاد. 
الســـبب اآلخـــر واألهـــم هـــو عـــدم حصـــول االتحاد 
منـــذ تأسيســـه علـــى مســـتحقاته الماليـــة مـــن هيئة 
الثقافة واآلثار أسوة بالجمعيات والمسارح األهلية 
األخرى. يكفي أن أخبرك بأننا كاتحاد ال يوجد لدينا 

مقر مجهز بأبسط متطلبات العمل اإلداري.
 تصـــور أن االتحاد خالل الســـنتين الماضيتين كان 
يقيـــم اجتماعاته وأنشـــطته إما في مقار المســـارح 
لذلـــك وبســـبب  المقاهـــي.  بعـــض  فـــي  أو  األهليـــة 
شـــح الموارد الماليـــة، تعطلت الكثير من المشـــاريع 
الطموحة ومن أهمهما مشـــروع “أرشـــيف المســـرح 
البحرينـــي” الذي كان من ضمن األهداف األساســـية 
التي ناقشها مجلس اإلدارة في معظم اجتماعاته. 

كيف ترى دور الهيئة العربية للمسرح ودعم  «
سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي للمسرح 

العربي بشكل عام؟

أعتقد بأن الهيئة العربية للمســـرح هي أهم الجهات 
الحكومية الداعمة للحراك المســـرحي على مستوى 
الوطـــن العربـــي. األنشـــطة والمشـــاريع التـــي تقوم 
بهـــا الهيئـــة طموحـــة ومحفـــزة وتصب فـــي تفعيل 
دور المســـرح فـــي المجتمـــع من خـــالل المهرجانات 
العربية والورش والمســـرحية والفعاليات المتعددة 
باإلضافة للدراســـات النقدية والفكرية المتخصصة 
في المســـرح والتي تصدرها الهيئـــة. يأتي كل ذلك 
ضمـــن الرؤية الثاقبة لشـــيخ الثقافة ســـمو الشـــيخ 
الدكتـــور ســـلطان بـــن محمد القاســـمي الـــذي يولي 
اهتمامـــا كبيـــرا للثقافـــة والفـــن إيمانـــا منـــه بأهمية 
الثقافة والفن في المجتمع ودور المســـرح الطليعي 
في إبراز القضايا اإلنســـانية العادلة عموما، وقضايا 

المواطن العربي وهمومه خصوصا. 
من أهداف االتحاد التعاون مع االتحادات  «

المسرحية اإلقليمية والعالمية، حدثنا عن هذه 
الخطوة، وما االتحادات التي تم فتح أبواب 

التعاون معها؟  

فعال، التعـــاون مع االتحادات المســـرحية اإلقليمية 
والعالمية بغرض كسب الخبرات في مجال المسرح 
وتبادل الثقافات واألفكار هي أحد اهداف االتحاد، 
لكن لألســـف لـــم يحقق االتحـــاد هذا الهـــدف المهم 
نتيجة لألســـباب التي تم شـــرحها من قبل. رغم أنه 
قد تـــم التواصل مع بعض المؤسســـات المســـرحية 
في الخليج وتم تفعيل بعض األنشـــطة المسرحية، 

لكن لم يكن بالمستوى المطلوب. 
ماذا قدم مهرجان البحرين المسرحي إلى الساحة  «

الفنية؟

مـــن خـــالل مهرجـــان البحريـــن المســـرحي قدمـــت 
الفرق الخمس المشـــاركة تجارب مسرحية متنوعة 
فـــي رأيـــي الخاص أنها كانـــت دون المســـتوى؛ ربما 
ألنهـــا التجربة األولى في المنافســـة بين المســـارح. 
أنا متفائل وأعتقد بأن المهرجانات القادمة ســـتقدم 

أعماال أفضل.
قد يقودنا الســـؤال لمنحنى آخر وأشـــمل نطرح من 
خالله مجموعة من األسئلة بغرض تقييم التجارب 
المســـرحية فـــي البحريـــن وتقديـــم أعمـــال أفضل، 
وهـــي هل األعمـــال المســـرحية التـــي قدمت خالل 
الســـنوات الماضية بمســـتوى الطمـــوح؟ هل ال يزال 
الفنان المســـرحي يحمل هم المســـرح؟ هل تمارس 
الفـــرق المســـرحية دورها فـــي النهوض بالمســـرح؟ 
أين الناقد المســـرحي البحريني؟ هل المسرح ضمن 
خارطـــة الثقافة في مملكة البحرين؟ أين المســـرح 
المدرســـي؟ وأســـئلة أخرى كثيرة تحتـــاج إلجابات 
ربما نســـتطيع مـــن خاللها تقيم تجاربنا المســـرحية 
ومواكبة ما يقدم على المستوى األقليمي والعالمي. 

مهرجانات الشباب المسرحية تعتبر نقلة ضرورية  «
لمستقبل المسرح في دول الخليج...ما رأيك؟

علـــى  المجتمـــع  فـــي  الفاعلـــة  الفئـــة  هـــم  الشـــباب 
جميـــع األصعـــدة، وعلى صعيد المســـرح هم الوقود 
الدافـــع للحـــراك المســـرحي. يبقـــى أن نضع الخطط 
والمشـــاريع لتشـــجيع الشـــباب وتمكينهم للمســـرح. 
المهرجانات الشـــبابية رغم قلتهـــا في دول الخليج، 
إال أنها تعتبر إحدى المنصات المهمة للشباب؛ إلبراز 
مواهبهـــم وتشـــجيعهم ونقـــد تجاربهم المســـرحية. 
نعتـــز بأن يكون لنـــا في البحرين مهرجان للشـــباب، 
وهو مهرجان  ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد للمسرح 
الشـــبابي، والـــذي امتـــدت دوراته إلى اربـــع دورات 
تنافســـت علـــى جوائزه األنديـــة والمراكز الشـــبابية 
فـــي البحرين. خالل هذه الدورات برزت الكثير من 
المواهب الشـــابة على مســـتوى اإلخـــراج والتمثيل 
وفنيات المســـرح المختلفة. يبقـــى أن نواصل دعم 
هؤالء الشباب من خالل إقامة الورش المتخصصة 
في مجاالت المســـرح المختلفـــة وابتعاثهم لدورات 
فـــي المســـرح ومشـــاركة أعمالهـــم فـــي المهرجانات 
الخارجيـــة.  أحـــد المهرجانات الشـــبابية المهمة في 
البحريـــن وهـــو مهرجان مســـرح الصواري للشـــباب 
الـــذي امتـــدت دوراتـــه ألكثـــر مـــن 12 دورة خاللهـــا 
قدمـــت الكثيـــر مـــن التجـــارب المســـرحية الشـــابة 
وبـــرز من خاللـــه “أي المهرجان” ومن خالل مســـرح 
الصـــواري الكثير من الفنانين المتمكنين الذين نعتز 
بهـــم، فلقـــد مثلوا مملكـــة البحريـــن فـــي الكثير من 

المهرجانات وحصدوا جوائز مسرحية متعددة. 
أتمنى أن يواصل اإلخوة في مســـرح الصواري هذا 
المهرجـــان المهـــم، وأن يتـــم التركيـــز علـــى األعمال 

الشبابية البحرينية.
ما رأيكم في المسرح البحريني اليوم. هل أنت  «

راض عنه؟

ولألمانـــة غيـــر راض عمـــا يقدم، لكننـــي “وألنني ذو 
طبع متفائل” أعتقد بأن المســـرح البحريني ســـوف 
الخليجيـــة  المســـارح  وســـيواكب  مكانتـــه  تتعـــزز 
واضحـــة  رؤيـــة  لوضـــع  بحاجـــة  نحـــن  والعربيـــة. 
للمســـرح، ولدوره الطليعي على المســـتوى الرسمي 
والشـــعبي. هناك الكثير من المعوقـــات التي تواجه 
الفـــرق المســـرحية والمســـرحيين تتمثـــل في شـــح 
المـــوارد الماليـــة وعـــدم وجـــود قاعـــات للتدريبـــات 
والعـــروض المســـرحية، إضافة إلى توقـــف ابتعاث 
الدارســـين في مجاالت المســـرح المختلفة، وضعف 
قنـــوات التواصـــل مـــع المســـارح العالميـــة؛ لالطالع 
علـــى التجـــارب المســـرحية الحديثة. نحـــن بحاجة 
لوضـــع خطـــة شـــاملة لتذليل تلـــك المعوقـــات؛ لكي 
نتمكن من خلق مسرح طليعي يقدم األفضل، وهنا 

يأتي دور االتحاد.  
إن االتساع التقني للمسرح يقتضي إشباعه ظهور  «

العديد من المؤلفين، وفي الفترة األخيرة بدأت 
أسماء جديدة تغزو عالم المسرح.. ما تعليقك؟

الواعـــدة علـــى مســـتوى  التجـــارب  هنـــاك بعـــض 
التأليف اكتشفنا بعضها من خالل مسابقة التأليف 

المســـرحي التي نظمها االتحـــاد مؤخرا. يبقى أننا 
ال نـــزال نعانـــي قلة النصوص المســـرحية؛ بســـبب 
توقف الكثير من الكتاب المسرحيين المهمين في 
البحرين عن كتابة النصوص المســـرحية ألســـباب 
كثيـــرة، منهـــا أن نصوصهم المســـرحية ال تبرز وال 
يتم إخراجها باإلضافة إلى انعدام المردود المالي 

لتأليف النصوص المسرحية. 
الكاتـــب المســـرحي هـــو باألســـاس مفكـــر يتطرق 
من خالل نصوصه المســـرحية لمواضيع إنســـانية 
وإيجـــاد  إبرازهـــا  بغـــرض  مرحليـــة؛  ومجتمعيـــة 
الحلـــول لبعض مشـــاكلها. مـــا يقدم حاليـــا نتيجة 
لالتســـاع التقني ال يمت بالصلة للمسرح. هو نوع 
مـــن الترفيه واإلشـــباع المؤقت للـــذات من خالل 
إبـــراز قضايا مرحلية عامة بشـــكل كوميدي، لكنه 
ال يغـــوص فـــي العمـــق وال يناقـــش أصـــل القضية 

المطروحة، وال يبرز جذورها وال يعري أسبابها. 
النقد المسرحي في البحرين ال يتناسب مع كم  «

العروض التي تقدم.. كيف تنظر إلى هذه 
اإلشكالية؟

هـــذا  بخصـــوص  أمريـــن  لتوضيـــح  نحتـــاج  قـــد 
فـــي  المســـرحية  العـــروض  أن  أولهمـــا  الســـؤال، 
البحريـــن قليلـــة، واألمـــر اآلخر هـــو أن لدينا نقصا 
مواكبـــة  فـــي  وضعفـــا  المســـرحيين  النقـــاد  فـــي 
التجـــارب المســـرحية الحديثـــة. النقـــد هـــو أحـــد 
أهم الوســـائل لتطوير العمل المســـرحي من خالل 
تفكيك عناصره ودراسة كل شق من تلك العناصر 

على حدة بشكل موضوعي واع.
طبعا أنا أقصد النقد االيجابي البناء، وليس النقد 
الســـلبي الـــذي يبرز ألغراض شـــخصية أو بســـبب 
مواقـــف معاديـــة للقائميـــن على العمل المســـرحي 
سواء كانوا فرقة مسرحية أو شخوص مشاركين 
في العمل المســـرحي. هناك إشـــكاالت ذكرتها من 
قبل، وهي ضعف أو ربما توقف ابتعاث مسرحيين 
لدراسة النقد المسرحي في الخارج وعدم مواكبة 
النقـــاد المســـرحيين للتجارب المســـرحية العالمية 

الحديثة. 
الثمانينـــات  فـــي  متوفـــرة  كانـــت  أخـــرى  أمـــور 
والتســـعينات مـــن القرن الماضي لألســـف توقفت 
اآلن وهـــي االنطباعات التي كانت تنشـــر من قبل 
الصحفيين واإلعالميين المهتمين بالمســـرح على 
مســـتوى الصحافة واإلذاعة والتلفزيون. كثيرا ما 
أتســـاءل، أين أولئـــك الصحفيـــون واإلعالميون؟ 
وأيـــن صحافتنـــا وإعالمنـــا، وما دورهـــم في إبراز 
والمســـرح  والثقافيـــة عمومـــا،  الفنيـــة  التجـــارب 

خصوصا؟
نحن نعلم أنك من المدافعين عن المسرح  «

الشعبي باعتبارك مؤلفا قدمت العديد من 
النصوص.. ما السر في ذلك؟

أنا من المدافعين عن المسرح عموما. أعشق جميع 
المـــدارس المســـرحية وأحـــاول متابعتها وأتوقف 
عند العروض التي تبرز القضايا اإلنسانية وتطرح 
األســـئلة ســـواء كانت هـــذه العـــروض تجريبية أو 

كالســـيكية أو شـــعبية. ربما تســـتهويني العروض 
الشـــعبية بشـــكل أكثـــر؛ ألنهـــا تبـــرز الخصوصيـــة 
المحلية وتؤطر قضايانا المرحلية، وهو ما أحاول 

صياغته في النصوص التي أقوم بتأليفها. 
بعيدا عن المسرح.. ما دور إذاعة البحرين في  «

دعم المطربين البحرينيين الشباب واألغنية 
البحرينية؟

قـــد أجـــد جوابا لهـــذا التســـاؤل لو طرحتـــه عليَّ 
فـــي فتـــرة الثمانينات أو التســـعينات مـــن القرن 
الماضـــي، لكن في الوقـــت الحالي أعتقد بأن دور 
اإلذاعة أو التلفزيون في لدعم المطربين الشباب 
واألغنيـــة البحرينيـــة أصبح هامشـــيا. بمعنى أن 
الشـــباب يســـتطيعون إبـــراز أعمالهـــم مـــن خالل 
قنوات “السوشيال ميديا” المختلفة دون الحاجة 
للجوء للقنوات اإلعالمية. يبقي أن نتساءل عما 
يقدمه الشـــباب أو حتى غير الشـــباب في الوقت 
الحالـــي؟ أعنـــي بذلـــك نـــوع المـــادة الفنيـــة التي 
تقدم، هل هي بالمســـتوى المطلوب؟ هل تواكب 
العصـــر الحالـــي؟ هل التجـــارب الغنائية الحديثة 
مكملة لما وصلت له التجارب المضيئة السابقة؟ 
االجابـــة عـــن هـــذه التســـاؤالت ســـتعيد صياغـــة 
الســـؤال ليكـــون كالتالـــي: حتـــى لو توفـــر الدعم 
مـــن اإلذاعـــة والتلفزيون أو مـــن جهات حكومية 
أو  الشـــباب خصوصـــا  باســـتطاعة  هـــل  أخـــرى، 
المشـــتغلين في الوســـط الغنائي عموما اكتشاف 
أو إبـــداع تجـــارب غنائيـــة مغايرة لمـــا يجتر في 

الساحة الفنية في المرحلة الحالية؟ 
هل تشعر بالرضا تجاه عطائك الموسيقي وأثره  «

على الناس؟

أنا راض عن جميع األعمال الموســـيقية والغنائية 
التـــي قدمتهـــا مـــن قبـــل، بالرغـــم مـــن أن أعمالـــي 
تنوعت وشـــملت أغاني المســـرح بشـــقيه مســـرح 
الكبار واألطفـــال، إضافة إلى األعمال التلفزيونية 
فتـــرة  المسلســـالت  خـــالل  مـــن  قدمـــت  التـــي 

التسعينات وبداية األلفية الجديدة.
تنوعـــت تلك األعمـــال الغنائية في أســـاليبها بين 
األغانـــي الدرامية واألغانـــي الحوارية واألغاني 
الجماعيـــة، وكانـــت مكملـــة للمشـــاهد الدراميـــة 
للمسلســـالت التي شـــاركت بها. أيضا لي تجارب 
فـــي تلحين األوبريتات الوطنية التي قدمت من 
خالل بعـــض المؤسســـات الحكوميـــة والخاصة، 
أعتـــز بتلـــك التجـــارب كمـــا أعتـــز بتجاربـــي فـــي 
األغنية الفردية، والتي كان لي الشـــرف بتلحينها 
لبعـــض الفنانيـــن مـــن البحريـــن والخليـــج رغـــم 
قلتهـــا. كمـــا تالحـــظ بأن كل مـــا قدمتـــه من قبل 
اعتبـــره تجارب، والمجرب حتـــى لو زادت كثافة 
إنتاجـــه الغنائـــي فـــي فترة مـــا لن يصـــل لمرحلة 
الرضـــا الكاملة واإلشـــباع؛ ألنه “بالنســـبة لي على 
األقل” هنـــاك الكثير من التجارب الغنائية المهمة 
التـــي أحتفظ بها في األدراج؛ بســـبب عدم توفر 
متطلبـــات إنتـــاج تلـــك التجـــارب، وهو مـــا يعيد 
الحقيقـــة  فـــي  إننـــي  حيـــث  الجـــواب،  صياغـــة 
غيـــر راض عـــن الظـــروف التـــي أدت لحجـــر تلك 

التجارب وبقائها في األدراج.  
كيف يفكر اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين  «

ما بعد تجاوز كورونا؟

 التفكير المســـتقبلي ســـوف ينصـــب على تكثيف 
الـــورش  النشـــاط المســـرحي مـــن خـــالل إقامـــة 
باإلضافـــة  المتخصصـــة  المســـرحية  والنـــدوات 
لدعم الفرق المسرحية  األهلية التي هي األخرى 
تعاني شـــح الموارد الماليـــة والدفاع عن الفنانين 
المســـرحيين، كمـــا أن علـــى االتحـــاد التواصل مع 
الخارجيـــة؛  المســـرحية  واالتحـــادات  الهيئـــات 
لتبـــادل الخبـــرات ومواكبـــة التجارب المســـرحية 

الحديثة.

“البالد” تحاور يعقوب يوسف

يعقوب يوسف لـ “^”: ال مخصصات لالتحاد ونعقد االجتماعات في المقاهي

أصـــبـــح هــامــشــيــا الــمــطــربــيــن  ــم  دعـــ ــي  ــ ف ــون  ــزيـ ــفـ ــلـ ــتـ والـ اإلذاعــــــــة  دور 

قال رئيس اتحاد جمعيات المسرحيين يعقوب يوسف  لـ “البالد”: “إن االتحاد 
لم يحصل على مستحقاته المالية من هيئة الثقافة واآلثار أسوة بالجمعيات 
والمسارح األهلية األخرى، كما ال يوجد لالتحاد مقر مجهز بأبسط متطلبات 
العمــل اإلداري، ولهــذا فهــم يقيمون اجتماعاتهم وأنشــطتهم إمــا في مقار 

المسارح األهلية أو في بعض المقاهي”.
من جانب آخر، ذكر يوســف أن هناك الكثير من المعوقات التي تواجه 

الفــرق المســرحية والمســرحيين، تتمثــل فــي شــح المــوارد المالية 
وعدم وجود قاعات للتدريبات والعروض المسرحية وغيرها. 
وفيمــا يلــي نــص حــوار الملــيء بالصراحــة مع الفنــان يعقوب 

يوسف:
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تعد ZS مـــن أهـــم وأكثـــر الســـيارات 
تـــم  والتـــي   ،MG لـــدى مبيعـــا 
تقديمهـــا الول مرة فـــي 2017، ومع 
منهـــا  محدثـــة  تقديم MG نســـخ 
كموديل 2021 والتي ســـتعرض في 
البحريـــن قريبـــا جـــدا بعـــد وصولهـــا 
معارض الزياني للسيارات بالمعامير، 
قدمت الشـــركة العريقة في الموديل 
التحســـينات  مـــن  العديـــد  الجميـــل 
والداخليـــة  الخارجيـــة  واإلضافـــات 
المحدثـــة  النســـخ  معظـــم  مثـــل 
تركـــزت  فقـــد   ،RX5و MG6 مـــن
الواجهـــة األماميـــة،  فـــي  التغيـــرات 
والتـــي حصلـــت علـــى تصميـــم أكثر 
انســـيابية للمصابيـــح األماميـــة مـــع 
إضافة إضاءة نهارية LED، وشـــبكة 
تهويـــة أكبر حجمـــا، وتصميم جديد 

للصادم األمامي.

حصلـــت ZS علـــى عجـــات رياضية 
بتصميم جديد قياس 17 بوصة  مع 
تطعيمات باللون األســـود الامع في 
العجـــات والمرايـــا الجانبية، وحول 

النوافذ في الفئات األعلى.
الخلفـــي،  للتصميـــم  بالنســـبة 
مصابيـــح  فحصلت ZS علـــى 
خلفية LED بتصميـــم محـــدث، مـــع 
تصميم جديد للصـــادم الخلفي، ولم 
تحصل على تغير كبير في التصميم 
العـــام للمقصـــورة الداخليـــة، ولكنهـــا 
حصلـــت على لوحة عـــدادات رقمية 
ليفـــت  مثل MG6 الفيـــس  بالكامـــل 
الجديـــدة، مـــع نســـخة محدثـــة مـــن 
النظام المعلوماتي بشاشـــة وسطية 
أكبـــر حجمـــا، مـــع بعـــض اإلضافـــات 
األوامـــر  نظـــام  مثـــل  الجديـــدة، 

الصوتية وغيرها.

تقديم أم جي ZS الفيس ليفت 2021 الجديدة

ُتعتَبر “شـــفروليه كورفيت” أسطورة 
بحـــّد ذاتهـــا ويمكـــن تمييزهـــا بـــكل 
ســـهولة مـــن أي زاويـــة كانـــت. ومـــع 
هكـــذا تراث عريق، قّدمت “كورفيت 
للعـــام  كليـــا  الجديـــدة  ســـتينغراي” 
2020 فرصـــة هائلـــة للفريـــق تتمّثل 
بإمكان إعـــادة تصميـــم أيقونة بدًءا 
الصفـــر. وعبـــر تحويـــل  نقطـــة  مـــن 
أسطورة “كورفيت” لتصبح بتصميم 
ابتـــكار  تـــم  وســـطي،  محـــّرك  ذي 
“ســـتينغراي” للعـــام 2020 التي تعيد 

تعريـــف األداء والتقنيات والِحَرفية 
اليدوية والفخامة.

الجديـــد  الخارجـــي  التصميـــم  يكـــّون 
بالكامـــل تعبيـــرا جريئا ومســـتقبليا، مع 
أبعـــاد مثيـــرة تحّققت بفضـــل التصميم 
حافظـــت  بينمـــا  الوســـطي،  بالمحـــّرك 
الســـيارة علـــى كونهـــا “كورفيـــت” عـــن 
ســـتينغراي”  “كورفيـــت  وتتأّلـــق  حـــق. 
للعـــام 2020 بمظهرهـــا األنيـــق والقوي، 
مع شـــكل رياضي مهيب بحيث تعكس 
إحساسا بالحركة والقّوة من كل زاوية.

كليـــا  الجديـــدة  ســـوناتا  ُتعيـــد 
العمـــاء  توّقعـــات  فـــي  النظـــر 
بفئة ســـيارات السيدان، فتقّدم 
تصميما أكثر إثارة من قبل وذا 
طابـــع رياضي أوضح، الســـيما 
باتـــت  الســـيارات  ســـوق  وأن 
تنقســـم انقســـاما متزايـــدا إلى 

فئات أكثر تخصصا.
هيونـــداي  ســـيارة  وتجمـــع 
تأتـــي  والتـــي   ،2020 ســـوناتا 
فـــي جيلها الثامـــن، بين عناصر 

ومظهـــر  المميـــزة،  التصميـــم 
األنيـــق  الرياضـــي  الكوبيـــه 
رباعـــي األبـــواب، والـــذي ُيبـــرز 
أحدث أســـاليب التصميم التي 
التجاريـــة،  العامـــة  ابتكرتهـــا 
“الرياضـــي  التصميـــم  وهـــو 
Sensuous Sporti�  المؤثـــر”

ness. ممـــا يضفـــي مزيـــدا من 
الجاذبية واألناقـــة على مركبة 
السيدان متوسطة الحجم ذات 
الشهرة الواسعة من هيونداي.

إلنتـــاج  ســـكودا  تمكنت شـــركة 
الســـيارات من تطويـــر تطبيـــق جديـــد 
الســـيارة  للجـــوال يشـــخص مشـــكات 
علـــى  اعتمـــادا  وذلـــك  كبيـــرة  بســـرعة 
الصـــوت فقـــط. وأطلقـــت ســـكودا على 
األصـــوات”  “محلـــل  اســـم  التطبيـــق 
ويتمكن من اكتشاف مشكات السيارة 
وذلك بحسب الصوت الذي يصدر منها 

بسرعة وصفت بالفائقة. 
ويتمكن التطبيق من تســـجيل أصوات 
ويقارنهـــا  تشـــغيلها  أثنـــاء  الســـيارة 

باألنماط الصوتية المخزنة فيه وهو ما 
يجعله قادرا على اكتشـــاف المشـــكات 
بدقة نســـبتها تفوق الـ 90 % بحسب ما 

قالته سكودا.
األصـــوات  محلـــل  تطبيـــق  ويســـتطيع 
مـــن ســـكودا التعـــرف علـــى 10 أنمـــاط 
التوجيـــه  ألنظمـــة  مختلفـــة  صوتيـــة 
التـــروس  وصنـــدوق  الهـــواء  ومكيـــف 
وغيرها. التطبيق سيسهل من اكتشاف 
فـــي  وسيســـاهم  الســـيارة  مشـــكات 

اإلسراع من عملية الصيانة.

“كورفيت ستينغراي” الجديدة كليا

هيونداي سوناتا 2020.. تطور كبير

“سكودا” تطلق تطبيقا ذكيا لمشكالت السيارة

الطائــرات بكراســي  ذكيــة  ومســاحات  مريحــة  مقاعــد 

ضمن ســيــارات جــي ايــه ســي الــرائــدة 
دخلت  البحرين،  شوارع  في  الجديدة 
 GN6 سيارة عائلية رائعة اخرى وهي
ــي قــدمــتــهــا شـــركـــة الــتــســهــيــات  ــتـ والـ
الحصري  والــمــوزع  الوكيل  للسيارات 
ــدا فـــي الـــبـــاد،  ــنــاجــحــة جــ لــلــعــامــة ال
 GN6 جـــدا  العملية  الــســيــارة  وتعتبر 
الصينية  العامة  ضمن أجمل سيارات 
ــتــي تــأتــي فــي الــمــرتــبــة األولــــى في  ال

البحرين والعالم.
صفحـــة  فـــي  التجـــارب  زاويـــة  وفـــي 
التســـهيات  لنـــا  قدمـــت  الســـيارات، 
الســـيارة للتجربة لمدة طويلة؛ للتعرف 
عليهـــا ونقـــل كل ما تملك مـــن إمكانات 
وتكنولوجيـــا مـــع لغـــة جـــي ايـــه ســـي 
الجديـــدة التـــي تعتبر الجيـــل األول لها 
فـــي الشـــركة، وهـــي أصغر مـــن الرائعة 
كبريـــات  بجودتهـــا  وتنافـــس   GN8
الســـيارات المتخصصة في هـــذه الفئة 

.MPV
نبدأ كالعادة من التصميم الخارجي لها، 
فتقدم الســـيارة تصميم خارجي خاص 
جـــدا مـــن مقدمتهـــا، والتي مـــن الوهلة 
األولى تعرف بأنك أمام مركبة متميزة، 
تتجزأ هذه المقدمة إلى أقســـام خابة 
التصميـــم، شـــبك أمامي كبيـــر للتهوية، 
عديـــدة  بمزايـــا   LED أماميـــة  وأنـــوار 
فـــي التعديـــل شـــبك التهوية الســـفلية  
المدعومـــة بأضواء ضبـــاب وكاميرات، 
فـــي الخلف الســـيارة أوروبية التصميم 
جدا، بدءا من الجناح الرياضي بالخلف 
وبداخلـــه أضـــواء مدمجـــة انســـيابية، 
وأيضا تصميم اإلضاءة الخلفية تعطي 
نظرة قوية لكل من في الخلف أو حول 
GN6 مـــع حساســـات وكاميـــرا خلفيـــة 
متصليـــن مـــع البـــاب الخلفـــي للســـيارة 
الجميلـــة. تم تصميـــم GN6 بعناية من 
قبـــل فريـــق البحـــث والتطويـــر التابـــع 
لــــ GAC علـــى مـــر الســـنين، والـــذي تم 
تصميمـــه خصيصـــا لألفـــراد المنطلقين 
يتطلعـــون  الذيـــن  الذكيـــة  والعائـــات 
إلـــى االســـتمتاع بالحيـــاة فـــي ســـيارة 
هـــي  وأيضـــا  شـــيء  كل  لهـــم  تشـــكل 
ســـيارة ممتـــازة لاســـتخدام التجـــاري 

والسياحي بمساحاتها الذكية.
ــة  ــ ــي ــ ــل ــداخــ ــ ــورة ال ــ ــصـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ تـــتـــمـــتـــع الـ
لــلــســيــارة بــتــصــمــيــم جــمــيــل جــــدا مع 
العديد من المزايا المتقدمة، مع مقاعد 
عند  مريحة  الفاخر  الجلد  مــن  رحــبــة 
الــجــلــوس عــلــيــهــا لــفــتــرات طــويــلــة في 
ــام والــخــلــف وكــأنــهــا مــأخــوذة من  األمــ
تكييف  نظام  إلى  باإلضافة  الطائرات، 
بنظام التحكم األوتوماتيكي لمنطقتين 
المقاعد  ــركــاب  ل تكييف  فــتــحــات  مــع 
الرائدة  الشركة  تقدم  وأيضا  الخلفية، 

كونسول GN6 الوسطي بصورة فخمة 
يــضــم شــاشــة نــظــام الــتــرفــيــه مــقــاس 
وفتحات  بــالــلــمــس،  تعمل  بــوصــات   8
مع  جميلة،  بطريقة  مدمجة  التهوية 
نــظــام صــوتــي ســمــاعــات قــويــة، ذراع 
الكونسول  في  موجودة  الحركة  ناقل 
بالجلد  مغطاة  القيادة  األوسط، عجلة 
العدادات  وشاشة  الوظائف،  ومتعددة 
السيارة  وتشغيل  بــوصــات،   7 مقاس 
وشحن  ســرعــة،  ومثبت  زر،  بضغطة 
ــــجــــوال، وفـــتـــحـــة ســقــف  ــل ــ الســـلـــكـــي ل
التجهيزات  مــن  والــعــديــد  بــانــورامــيــة 
في  عليها  التعرف  تستطيعون  الــتــي 
بسترة  للسيارات  التسهيات  معارض 
ــضــمــان  ــركـــة فــــي ال ــع عــــــروض الـــشـ مــ
المجانية والعروض  الطويل والصيانة 
الخلفية   الــمــقــاعــد  بالطبع.  الــخــاصــة 
ممر  مــع  ومنفصلة  وواســعــة  مــريــحــة 
عريض للوصول للصف الثالث؛ لتوفير 
حرية أكبر في الحركة، المكيف بتحكم 
ــانـــي، وفــتــحــات  ــثـ ــلــصــف الـ مــنــفــصــل ل
ــى جــوانــب  الــتــكــيــف مـــوزعـــة فـــي أعــل
السقف، وأماكن للتخزين خلف مقاعد 
ومقاعد  للذراع  ومسند  األول،  الصف 
أشخاص،  لثاثة  تتسع  الثالث  الصف 
جوانب  فــي  تكييف  فتحات  ويتوفر 
الصف  خلف  للتخزين  ومكان  السقف، 
الهيكل  أكــواب. يضمن  الثاني وحاملة 
العريض من GN6 الذي يبلغ 1860 مم 
مقاس  جــًدا  طويلة  عجات  وقــاعــدة 
واسعة  مساحة  متطلبات  مــم   285
للعائات البحرينية التي لديها خمسة 
ركاب أو أكثر، خصوصا مع المساحة 
الصف  لــركــاب  تسمح  كما  الخلفية، 

الثالث بالمرور بسهولة، يستطيع ركاب 
الــصــف الــثــالــث أيــًضــا اتــخــاذ وضعية 
الجلوس المائل قلياً، مما يجعل السفر 
أكــثــر راحـــة والــتــنــقــل بــراحــة إلـــى كل 
أنها  بسهولة   GN6 تثبت وبهذا  مكان، 
الحتياجات  جــدا  المناسب  االخــتــيــار 
الــســفــر لــلــعــائــات الــكــبــيــرة والــشــبــاب. 
الــســيــارة مــجــهــزة بــمــحــرك مــن الجيل 
الثالث 270T وتطابق صندوق تروس 
Aisin 6AT، وتتميز بمحرك قوي جدا 
وكان  المختلفة،  السرعات  خــال  من 
هذا واضح من خال التجربة الطويلة 
بالكفاءة  تتسم  أنها  كما  أيــام،   ٣ لمدة 
ــوقــود بــصــورة كبيرة  فــي اســتــهــاك ال
ــدا، والحــظــنــا خـــال الــتــجــربــة كيف  جـ
الكامل  التحكم  للسائق   GN6 تتيح 
مــن خــال كــل مــن األجــهــزة والبرامج 
تحتوي  وهــي  الــســيــارة،  فــي  المضمنة 
مصممة  متعددة  قــيــادة  أوضـــاع  على 
المتنوعة،  القيادة  احتياجات  لتلبية 
قيادة  وتــجــربــة  فائقة  مــرونــة  وتــوفــر 
ــلــســيــدات مـــع رحــابــة  جــمــيــلــة أيـــضـــا ل
تتسع  التي  الداخلية  المقصورة  على 
توفر  الــمــؤكــد  ومــن  أشــخــاص،  لسبعة 
ميزات  مع  قيادة ممتعة  تجربة   GN6
بسعة  والــذي  الجديد،  القوي  المحرك 

1,5 لتر وقوة 166 حصانا، ذلك 
 265 دوران  عزم  مع 

حركة  ناقل  إلى  باإلضافة  نيوتن.متر، 
أوتوماتيك بـ 6 سرعات ناعمة، مع عزم 
إلى  باإلضافة  نيوتن.متر،   265 دوران 
سرعات،   6 حركة أوتوماتيكي بـ  ناقل 
للوقود  ممتاز  مــن  أكــثــر  اســتــهــاك  مــع 
بسعة 7,4 لتر لكل 100 كيلو متر وتبلغ 

سعة خزان الوقود 52 لترا.
وصلت  التي  الجديدة  الــســارة  تعتمد 
التجهيزات  من  العديد  على  البحرين 
التعرف  وهــي  الفخامة،  فــي  الكثيرة 
واألمــان  مفتاحها،  حامل  السائق  على 
للسائق  6 وسائد  مثل  والسامة طبعا 
األمــامــي، ووســائــد جانبية،  ــراكــب  وال
الصلب  من  هيكل  وبالطبع  وستائرية 
ســيــارات  بــاقــي  فــي  كــمــا  القوة  عالي 
بها  الــشــعــور  تستطيعون  المجموعة 
من  للجميع  الــكــامــلــة  الــحــمــايــة  تــؤمــن 
ــى نظام  يــركــب الــســيــارة، بــاإلضــافــة ال
االنتظار  خــال  اإللــكــتــرونــي  الــفــرامــل 
مــقــاعــد  لــتــثــبــيــت   ISOFIXو  ،)EPB(
أحزمة  بربط  تذكير  ونظام  األطــفــال، 
ــي الـــصـــف الـــثـــانـــي، ونــظــام  ــان فـ ــ األمــ
قــفــل األبـــــواب لــحــمــايــة األطـــفـــال في 
ضغط  مراقبة  ونــظــام  الــثــانــي،  الصف 
ــهــواء فــي اإلطـــــارات، وأوتــــو هــولــد،  ال
وزودتها  خلفية  وحساسات  وكاميرا، 
للسامة  أنظمة  بتسعة   GAC شــركــة 
الــمــانــع   )ABS( نــظــام  هـــي،  واألمــــــان، 
إلنغاق الفرامل، ونظام )EBD( لتوزيع 
ونظام  ــارات،  االطــ على  المكابح  قــوة 
)TCS(، ونظام  الثبات عند المنعطفات 
ونظام   ،HBA الفرملة  عند  المساعدة 
االستقرار اإللكتروني من بوش، ونظام 
منع  ونظام   ،BOS التجاوزي  الفرامل 
رجوع السيارة أثناء صعود المرتفعات، 
ونظام منع تسارع السيارة عند النزول 

من المنحدرات والمزيد.

كشفت مجموعة “دونغ 
فينغ” الصينية، الستار 

عن أول الطرز االختبارية 
لعامة “Voyah” صانعة 

السيارات الكهربائية، 
وذلك مع طراز جديد 
Voyah I�“ يحمل اسم

Land”، وينتمي إلى فئة 
السيارات السوبر رياضية 

الفارهة.

تعتبـــر حاليـــا كيـــا ســـيلتوس 2020 
أصغـــر  كليـــا  الجديـــدة  المدمجـــة 
مـــع  الكوريـــة  العامـــة  مـــن   SUV
مميزات متطورة لمنافسة طرازات 
كريتـــا  هيونـــداي  مثـــل  مختلفـــة 
ونيســـان كيكس، حيث تم تدشينها 
فـــي المملكـــة مؤخـــرا عبـــر الوكيـــل 

الرسمي.
مـــع   2020 ســـيلتوس  كيـــا  تأتـــي 

تصميم مميز للغاية يمزج بين الروح 
الشـــبابية والخطـــوط الحـــادة التـــي 
تعطيها شـــخصية منفردة، خصوصا 
مع شـــبك أنـــف النمر األمامـــي البارز 
مـــع مصابيـــح LED أمامية وجنوط 
بقياســـات تتـــراوح مـــن 16 إلـــى 18 
إنش تساهم في جعل السيارة ذات 
تصميـــم فريـــد مختلـــف تمامـــا عـــن 

المنافسين بالفئة ذاتها.

كيا سيلتوس 2020 المدمجة

طارق البحار

GAC Motors من GN6 تجربة قيادة: العائلية



السبت
17 أكتوبر 2020 

30 صفر 1442

ذكرت تقارير إعالمية أن النجمة كيت بيكنسيل لبت الدعوة المقدمة  «
من العائلة المالكة في موناكو، وشاركت بحضور األمير ألبرت الثاني 
وزوجته األميرة تشارلين، في حفل مونتي كارلو، تحت عنوان “صحة 

الكواكب” للعام 2020، الذي أقيم األسبوع الماضي في موناكو، حيث 
جمع أهم الشخصيات البارزة عالميا؛ من أجل زيادة الوعي بأهمية 

الحفاظ على النظم البيئية الصحية لمستقبل البشرية.
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الشهــــرة.. والبــريــق الكـــاذب

نـــور قوي يســـطع فـــي وجهـــك يجعلك تغمـــض عينيك 
مخافـــة أن تعمـــى، أضـــواء فـــي كل مـــكان وعدســـات 
التصويـــر تلتقـــط كل حركاتك وســـكناتك، فتعيش في 
فقاعـــة االهتمـــام والتأثير الـــذي ما إن تكبـــر فيها حتى 

تنفجر في وجهك انفجاًرا مدوًيا حينها يصعب عليك 
فهـــم ما حـــدث، وتعـــي حقيقـــة واحـــدة أنك في 

النهاية شـــخص عادي، ثم تفتـــح عينيك، ولكن 
هذه المرة أنت على أرض الواقع وأنت شخص 
عادي كأي شخص على هذه الخليقة ال يميزك 

عنهم سوى شيء واحد عقلك. 
الرقميـــة  التطـــورات  زحمـــة  مـــع 

المنصـــات  صفـــوف  وتزايـــد 
اإلعالميـــة أصبـــح مـــن الســـهل 
علـــى الجميـــع حجـــز تذكرتـــه 
الخاصة واالنطـــالق في عالم 
الشـــهرة واألضواء مع توفير 
خدمة التوصيل السريع ألي 
مستوى عاٍل منها، متناسين 
يســـمى  شـــيئا  هنـــاك  أن 

التدرج والتروي. 
أريـــد أن أصبـــح مشـــهوًرا، ترامـــت على مســـامعي هذه 
العبـــارة كثيًرا في اآلونة األخيـــرة خاًصة بعد أن أصبح 
الطريـــق إليها معبًدا ال يشـــوبه شـــائب، ولكن ما يقلقني 
حًقـــا هـــو تزايد أعداد المشـــاهير ولهاثهـــم وراء األلقاب 
االجتماعيـــة الزائفة دون محتـــوى مفيد يتم تقديمه 
للعالـــم. إن االنبهـــار الـــكاذب علـــى صفحـــات 
التواصـــل وشاشـــات التلفزيـــون يخلق في 
كثيـــرة،  وأحياًنـــا  وأراء  أفـــكار  اإلنســـان 
عليهـــا  ويبنـــي  ضعيـــف  أساســـها  مبـــادئ 
مـــن  اآلخريـــن  حيـــاة  وبالتالـــي  حياتـــه، 
حوله. قرأت عبارة للكاتب برنارد شـــو 
تقـــول: “إذا قـــرأ الغبـــي الكثيـــر من 
إلـــى  ســـيتحول  الغبيـــة،  الكتـــب 
غبي مزعـــج وخطير جـــًدا؛ ألنه 
ســـيصبح غبيا واثقا من نفســـه، 
وهنا تكمن الكارثـــة”. إن أغلب 
الساعين للشهرة وأجد أكثرهم 
مـــن المتصنعين لها يثبتون في 
كل مـــرة أنهـــا أهـــم مـــن القيمـــة 
المضافـــة، وبـــأن ســـحر األلقاب 

يلغـــي  وتعددهـــا 
قـــوة المحتوى 
 ، ح و لمطـــر ا

ســـبيل  فعلـــى 
المثـــال ال الحصر مســـمى اإلعالمي 

وتأثيـــر  الموجهـــة،  الرســـالة  مـــن  أهـــم 
صفحـــات  علـــى  والتعليقـــات  اإلعجـــاب 

التواصـــل أقوى من الكلمة. ال يزال هناك من 
يجهلـــون قوة التأثير وبأنـــك إذا أردت أن تصبح 

مؤثـــًرا، فعليـــك أن تكون صاحب رؤيـــة واضحة ومبدأ 
راســـخ وثابـــت، واألهـــم أنك تحتـــرم عقليتـــك وفكرك؛ 
حتى تستطيع أن تحترم اآلخر، وأال تمشي مع سياسة 

القطيع لتفرض نفسك على هذا وذاك. 
تعلمنـــا أن كل ما يلمع ذهًبـــا، ولكن قد يكون هذا البريق 
كاذًبـــا ومـــا نـــراه ذهًبـــا يكـــون حلًيا ويصـــدأ مـــع الزمن، 
وكذلك الشـــهرة نراها من بعيـــد ملئية باألضواء، ولكنها 
تفتقـــر للنـــور الحقيقـــي الصادق، قـــال لـــي أحدهم مرة 
عبـــارة عميقة جًدا فـــي معناها: “ال يجب على اإلنســـان 
أن يســـعى للشـــهرة يجدر به أن يســـعى لفـــرض )قيمة(، 
فهي التي ترفع من اإلنسان وتسمو بوجوده”، وقد كان 

صادقا في ذلك.

وديعة الوداعي

بعد مرور أسبوع على التعليم عن بعد في البحرين.. استنتاجات وتجارب ذاتية
ــيء ــل ش ــن كـ ــم مـ ــرغـ ــى الـ ــل ــراره ع ــمـ ــتـ ــل اسـ ــ ــن أج ــت مـ ــي ــب ــة وداخــــــل ال ــي ــم اســـتـــعـــدادات رس

أحدثــت جائحــة كورونــا فوضــى عارمة في العديد مــن القطاعات، ما أدى 
إلــى اختــاف الحيــاة فــي المجتمــع، وبذلــك أســلط الضــوء علــى القطــاع 
التعليمــي الــذي شــهد اضطرابــا كبيــرا فــي قضيــة التعليــم عــن بعــد والذي 
فــرض نفســه علــى الطاب ممــا انعكس في إطــاق المنصــات اإللكترونية 
التخاذهــا وســيلة بديلــة للتعليــم التقليــدي، ومــن هــذا المنظور نســتعرض 

تجارب وآراء بعض من األساتذة والطلبة وأولياء األمور.

تفاعل

أكد أشـــرف صالح )جامعـــة البحرين( أن 
تجربة التدريس عبر المنصة اإللكترونية 
والواتـــس اب في ظل الجائحة شـــديدة 
الصعوبة لعدم اعتماد هذا األســـلوب من 
ل التعليـــم التقليدي،  قبل. وأضـــاف أفضِّ
وال شـــيء يعادل االحتكاك المباشـــر بين 
الطالـــب واألســـتاذ، لتكتمـــل االســـتفادة 
العلمية، والذي يحدث التأثير المطلوب، 
فنجـــده أكثـــر عمقـــا وتأثيـــرا وتشـــكيال 
لشـــخصية الطالب. أمـــا التعليم عن بعد، 
فيفتقـــر التفاعل بيـــن الطرفين وكفاءته 
قليلـــة، وهـــذا الحـــل مقبـــول فـــي ظـــل 
األزمة، وأشـــار اتبعت سياسات مختلفة 
فـــي محاولـــة تبســـيط المـــادة وتدعيـــم 
المعلومـــات بأشـــكال توضيحية حســـب 
كل مقرر. ولفت من أبرز المشكالت التي 
يعانونهـــا حضـــور بعض الطالب شـــكليا، 
فالطالـــب يدخـــل المنصـــة ليظهر اســـمه 
أو  لينـــام،  ويذهـــب  الحاضريـــن،  ضمـــن 

يشاهد التلفاز! 

تواصل

قالـــت نوال التيتون )مســـاعدة مدرســـة 
فـــي التربيـــة الخاصـــة(: ”لـــم أســـتوعب 
التعليـــم عن بعـــد؛ كونه تجربـــة جديدة، 
فواجهت صعوبة مع الطالب واستلزمني 
وقتـــا طويال في كيفيـــة التواصل معهم 
وتقبلهـــم للتغيـــرات المفاجئـــة ولـــم أكن 
علـــى اســـتعداد تام في تقديـــم مثل هذا 
التعليـــم“، وذكـــرت جـــزءا كبيـــرا من فئة 
التربيـــة الخاصـــة لـــم تســـتطع التواصل 
فتعليمهـــم  الشاشـــة،  وراء  مـــن  معهـــم 
والبصـــري  الحســـي  التواصـــل  يتطلـــب 

والمهارات الحركية. 
وتابعـــت التعليم عن بعد يختلف نجاحه 
مـــن فئـــة ألخـــرى والفروقـــات تختلـــف 
حسب ظروف الطالب ومراحله، فتبعت 
سياســـات تناســـب قـــدرات كل طالـــب. 
وأشـــارت يمكن اتخـــاذ التعليـــم عن بعد 
فـــي دورات تدريبيـــة للموظفين والذين 
يحتاجـــون لشـــهادة معينـــة فـــي مجـــال 
فـــي  أو شـــهادات غيـــر متاحـــة  عملهـــم 
بلدنـــا أو في حال تبـــادل خبرات التعليم 
مـــع ذوي الخبـــرة واالختصـــاص متاحـــة 

خارجا.

تطور

قـــال باســـل عبـــاس طالـــب فـــي كليـــة 
البحرين للمعلمين: ”تجربتي تحدٍّ جديد 
الظـــروف  الدراســـة وتطويـــع  لمواصلـــة 
واإلمكانات المتاحـــة لتحقيق األهداف 
الدراسية“، وأوضح التعليم 
ال يقتصر فقط على التزود 
ف  ر لمعـــا با
النظريـــة، بل 

يمتـــد إلـــى التقـــارب االجتماعـــي وتلبية 
االحتياجات النفسية للمتعلم، مثل التعلم 
في المحيط والعمـــل التعاوني. وأضاف 
هذا النظام يتيح للطالب حرية الجلوس 
في المكان المناســـب لمتابعـــة الدروس، 
وارتداء ما يشـــعره باالرتيـــاح لكونه في 
المنـــزل ليـــس كالتواجـــد فـــي مؤسســـة 
تعليميـــة لهـــا ضوابـــط للملبـــس، ويعـــزز 
الثقـــة فـــي النفـــس، فالطالب المســـؤول 
األول عـــن أداء أعمالـــه. مـــن جانب آخر 
يحـــدث خلـــال فـــي نمـــط حيـــاة الطالب، 
في الدراســـة الحضورية يعـــرف الطالب 
نمـــط حياته مثـــل وقـــت الجامعة، وقت 
والشـــعور  الكآبـــة  يســـبب  كا  العائلـــة، 
باإلحبـــاط لكـــون الطالـــب حبيـــس الـــدار 
طـــوال فترة المحاضرات والتفاعل ليس 
حقيقيا، باإلضافة الفتقار بعض المناطق 
ال  وتابـــع  باإلنترنـــت.  الجيـــد  االتصـــال 
يوجـــد اختالف فـــي إيصال التســـاؤالت 
مع األساتذة مهما كانت طريقة الدراسة، 
فتواصـــل معهم في كل االوقـــات. وذكر 
هـــذا النظـــام إحـــدى نتائج التطـــور التي 

أفرزتها أزمة كورونا.

خطة

قال أحمد فاضل طالب فيجامعة البحر
ين )محاسبة(:  “لقيت بعض المخاوف في 
نـــــــظـــــــام الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم الـــــــجـــــــديـــــــد 
وهــكــذا طــبــيــعــة اإلنــســان تــثــيــره بــعــض 
المخاوف في كل بدايات، لكن مع مرور 

الوقت استطعنا التكيف”.
تتطلب الحضو وأشار المواد النظرية ال 
ر الشخصي؛ كونها تســـتوجب الحفظ. أ
ما المواد العملية، فتتطلب الفهم وتحتم 
وأضاف ضعف اتصال اإلنترن الحضور. 
التي واجهها، لكن بالم ت من المعوقات 
قابل يختصر الوقت والجهـــد. وذكر نظا
م التعليم عن بعد من الخطط المستقبل

ية، لكن جائحة كورونا عجلت به.

تجربة

ــي  ــ ــب فـ ــ ــالـ ــ ــي طـ ــ ــامـ ــ ــد سـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــال مـ ــ قـ
ــزا ــ ــك دي ــيــ ــرافــ ــن )جــ ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ــد ال ــهــ ــعــ مــ
ــيــدي  ــقــل ــت ـــــل الـــتـــعـــلـــيـــم ال يـــــــن(: ”أفـــــضِّ

وتــجــربــتــي صــعــبــة قــلــيــال، فــتــخــصــصــي 
يعتمد على الجانب العملي أكثر“.

وأوضح لتعليم عن بعد مميزاته، فيتي
ح إعادة المحاضرات المسجلة وسهول
ة التواصل مع بعض المدرسين عبر وس

ائل التواصل االجتماعي.
ت فـــي  ية  د ما بة  صعو ك  هنا كر  ذ و

تهيئة  و لتعليم  ا ت  ما مســـتلز فير  و
البيئة الدراسية.

ناجحة 

المرحلة اإلعدادي قالت سناء قاسم من 
ة التعليم عن بعد تجربة ناجحة وسهلة 
لكثرة اســـتخدامي  ولم أســـتصعبها 
وأضافت لـــل الوســـائل التكنولوجية. 
مســـير ح  نجا في  كبير  ر  و د ت  معلما
تبســـيط  خـــالل  مـــن  ة التعليم عن بعـــد 
الفرصـــة  وإتاحـــة  المحتوى الدراســـي 

للتساؤالت.

صعوبة

قالـــت ربـــاب جاســـم التجربـــة فـــي غاية 
الصعوبـــة البنهـــا البالـــغ ٨ ســـنوات لعـــدم 

التفاعـــل المباشـــر بيـــن المعلـــم والطالب 
مقارنة بالنظام التقليدي على الخصوص 
طالب مرحلة االبتدائية وعدم معرفتهم 
أنهـــا  وأضافـــت  الكمبيوتـــر،  باســـتخدام 
ولديهـــا  أمـــا،  كونهـــا  العقبـــات  واجهـــت 
أطفـــال الضطرارهـــا للجلـــوس مـــع ابنها 
لمواجهة الصعوبات في فهم المعلومات. 
وأشـــارت بالرغـــم مـــن الســـلبيات إال أنـــه 
يســـمح للمتعلـــم باالعتمـــاد علـــى النفس 

وعدم التقيد باألساليب التقليدية.

جديدة

قـــال توفيـــق الحـــاوي التجربـــة جديدة، 
نفســـيا  أبنائـــي  تهيئـــة  علـــى  فعملـــت 
وأوضـــح  المناســـبة.  البيئـــة  وتحضيـــر 
لـــم يواجـــه فروقـــات فردية بيـــن أبنائه؛ 
كونهـــم فـــي نفـــس المرحلـــة )ابتدائـــي(، 
فاســـتخدام الكمبيوتـــر لـــم يكـــن صعبـــا 
الذكيـــة.  األجهـــزة  اســـتخدامهم  لكثـــرة 
وتابع الفصل الســـابق تجربة ســـيئة جدا 
القتصـــار الدراســـة علـــى حـــل األنشـــطة 
ســـتكون  الفصـــل  هـــذا  ويعتقـــد  فقـــط، 
أكاديميـــة  واســـتفادة  أفضـــل  التجربـــة 
أكبـــر لوجـــود تهيئـــة. وأشـــار أن الطالب 
ســـيحصل علـــى مســـؤولية أكثـــر؛ نظـــًرا 

العتماده على نفسه في الدراسة.

مشاركة

قـــال برير أحمـــد إن تجربته مع ابنته 
فـــي الصـــف األول االبتدائـــي جيـــدة 
بالرغـــم من كونهـــا جديـــدة، فأتاحت 
بدورهـــم  األمـــور  ألوليـــاء  الفرصـــة 
كمشـــاركين فـــي العمليـــة التعليميـــة 

ومراقب لمستوى أبنائهم. 
ومـــن جانب آخر ذكـــر أن التعليم عن 
بعـــد يقتصر على محدودية اإلنترنت 
وطول الفترة الدراسية إلى ما يقارب 
٦ ســـاعات أمام شاشة الكمبيوتر مما 

يشعر الطالب باإلرهاق والملل.
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“ميت” يستيقظ بعد قضاء 20 ساعة في صندوق تجميد
أنقذت الشــرطة الهندية رجال يبلغ من العمر 74 عاما من 
مجمــد وضعــه شــقيقه فيه، بعــد أن افترضــت عائلته أنه 

توفي.
وكان باالســوبرامانيان كومــار فــي حالــة صحيــة حرجــة 
وطريــح الفــراش فــي قريتــه كاندامباتــي بواليــة تاميــل 
نادو، عندما الحظت أســرته أنــه توقف عن الحركة، وفقا 

لما ذكرته صحيفة “نيو إنديا إكسبرس”.
وبافتــراض وفاتــه، طلبت األســرة صنــدوق تجميد حتى 
يتمكنوا من االحتفاظ بالجثمان؛ ألداء الطقوس األخيرة.
ومع ذلك، عندما جاء موظف في شركة صناديق التجميد 
في الوقت نفسه في اليوم التالي ألخذ الصندوق، الحظ 
أن “الجثمــان” يرتجــف وال يــزال يتنفــس، حســبما ذكــرت 

التقارير.
ووقــع االتصــال باأُلســرة، وحيــن تحققــوا مــن “الجثمان” 
أدركوا أن كومار ال يزال على قيد الحياة، وقالت التقارير 
إن كومار ُنقل على الفور إلى مستشفى محلي في مدينة 
ســالم، حيــث قال الدكتــور ر. باالجناتــان لصحيفة “تايمز 

أوف إنديا”: “إنه يستجيب للعالج ويتعاون”.
وأشــارت التقاريــر اإلعالميــة المحلية إلــى أن الرجل ظَل 

في صندوق التجميد قرابة 20 ســاعة، قبل اكتشــاف أنه 
ال يزال على قيد الحياة.

وقالــت الصحــف الهنديــة إن ســارافانان، شــقيق كومــار 
للتحقيــق فيمــا يتعلــق بســلوك إهمــال محتمــل  يخضــع 
يعــرض حيــاة اإلنســان للخطــر ويهــدد حيــاة اآلخريــن أو 

سالمتهم الشخصية.
ومــع ذلــك، لــم يتــم القبض عليه، وتشــير التقاريــر إلى أن 

شقيقه ربما كان يعاني من مرض عقلي.
وقال أحد الضباط لصحيفة “تايمز أوف إنديا”: “ســنتخذ 

اإلجراءات الالزمة ضد سارافانان بعد التحقيق”.

عثــر صبي عمــره 12 عاما على هيكل 
عظمــي لديناصــور يعــود تاريخه إلى 

69 مليون عام.
وذكرت وسائل إعالم أن الصبي ناثان 
هروشــكين كان فــي نزهــة مــع والــده 
فــي منطقة معروفــة بوجود حفريات 
فــي ألبرتــا، في كنــدا في شــهر يوليو، 

حين رأى عظاما تبرز من صخرة.
ونقلــت هيئة اإلذاعــة البريطانية “بي 
بي ســي” عــن ناثان هروشــكين، قوله 
إنــه حين أبصــر العظام للمــرة األولى، 
ظــل عاجــزا عــن الــكالم، وتابــع: “لــم 
فــي  كبيرة…كنــت  بحماســة  أشــعر 
صدمــة كبيــرة، لقــد عثــرت فعــال على 

عظام ديناصور”.
واهتــم ناثــان بالديناصورات منذ كان 
في السادســة من عمره، وطالما قصد 
مــع والــده محمية كنــدا الطبيعية في 

“بادالندز” في ألبرتا.

صبي عمره 12 عاما 
يعثر على هيكل 

ديناصور
دانــت هيئــة محلفيــن والــدة مــن واليــة 
بإلقــاء  األميركيــة،  الجنوبيــة  كارولينــا 
اثنيــن مــن أطفالهــا فــي أكيــاس قمامــة 

بعد والدتهما بفارق 13 شهرا.
تواجــه األم أليســا دايفولت، بعد إدانتها 
بتهمتــي قتــل، عقوبــة الســجن لمدة 20 
عامــا، دون اإلفــراج المشــروط عــن كل 

جريمة.
وقــال المدعــون العامــون إن دايفولــت 
آخريــن،  لطفليــن  أم  وهــي  عامــا(،   32(
أخفــت حــاالت حملهــا في عامــي 2017 
ذلــك  فــي  بمــا  الجميــع،  عــن  و2018 
صديقهــا ووالدتهــا، وأنجبــت في منزلها 
فــي نــورث ميرتــل بيتــش وحدهــا، ثــم 
وضعــت الطفليــن حديثــي الــوالدة فــي 

أكياس القمامة وألقت بهما بعيدا.
وقالت السلطات إنها ال تملك دليال على 

أن األم هي من قامت بخنق طفليها.
فــي  الشــرطة  أخبــرت  ودايفلــوت، 
ولــدت  ابنتهــا  أن  مســجلة  مقابــالت 
والحبــل الســري ملفــوف حــول رقبتهــا 
وتوفيت في نوفمبر 2017. أما بالنسبة 

إلــى الــوالدة الثانيــة، فكانــت البنهــا في 
ديســمبر 2018، وقالــت إنهــا غابــت عــن 
دقيقــة   15 لمــدة  والدتــه  بعــد  الوعــي 
وبعــد أن اســتفاقت وجدتــه ميتا. وفي 
بالذعــر  أصيبــت  إنهــا  قالــت  المرتيــن 

وألقت الجثتين بعيدا.
إال أن أخصائيا في علم الجريمة أكد أنه 
وجــد فــي كيــس القمامــة بــراز لألطفال 
قيــد  الرضيــع كان علــى  أن  ممــا يؤكــد 
الحياة عندما تم إغالق الكيس وقطعت 

عنه إمدادات األكسجين ببطء.

إدانة “أم” بقتل طفليها ورميهما في أكياس للقمامة

أعضاء من الحرس الملكي البحريني يصلون إلى قمة 
ثامن أعلى جبل في العالم “ماناسلو” في النيبال )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أن  صحفيــة،  تقاريــر  كشــفت 
أوقفــت  البرازيليــة  الشــرطة 
سياسيا بارزا بعدما الحقته شبهة 
فســاد، لكن المفاجأة الكبرى كانت 
فــي الطريقــة التــي لجــأ إليهــا من 

أجل إخفاء مبلغ مالي.
“ســكاي  شــبكة  موقــع  وبحســب 
نيــوز” البريطانيــة، فــإن الشــرطة 
مجلــس  عضــو  بتوقيــف  قامــت 
رودريغيــس،  شــيكو  الشــيوخ، 
خــالل حملــة مداهمــة لبيتــه، يوم 

األربعاء الماضي.
وخالل المداهمة، حاول السياسي 
مهــم  حليــف  وهــو  البرازيلــي، 
لرئيــس البــالد جايير بولســونارو، 
أن يخفــي مبلغــا مــن المــال تحت 
مالبســه الداخليــة، وفــي ســرواله 

القصير تحديدا.

سياسي بارز يخبئ 
أمواله “المشبوهة” 

في مكان غريب
ذكــر تقرير نشــرته صحيفــة “ميرور” 
بســكويت  شــركة  أن  البريطانيــة، 
“بــوردر” أعلنت عــن وظيفة األحالم، 
التــي تؤمــن لك راتبا يقــدر بـ 52 ألف 

دوالر مقابل تذوق البسكويت.
وجــاء فــي إعــالن الشــركة “إذا كنت 
تعتبــر نفســك نوعــا مــا مــن الخبــراء 
ببســكويت  األمــر  يتعلــق  عندمــا 
“بكســترد كريمــات”، فشــركتنا تعلــن 

بحســب  أحالمــك”،  وظيفــة  عــن 
الصحيفة.

وتســعى شــركة بوردر حالًيا بالبحث 
عــن خبيــر تــذوق جديــد لضمــان أن 
تكون كل قطعة بسكويت يصنعونها 
متضمنــة النكهــة الخاصــة بالشــركة، 
والمطلــوب هــو عمل لمدة 40 ســاعة 
فــي األســبوع براتــب يصــل إلــى 52 

ألف دوالر سنوًيا.

وظيفة األحالم.. 52 ألف دوالر مقابل “تذوق البسكويت”

وأضافت الشركة: “نحن نبحث عن شخص لديه المهارات والخبرة والتجربة لضمان جودة منتجات 
شركة بوردر. لذلك إذا كنت تعرف ما يلزم لصنع بسكويت استثنائي، فنحن نريد أن نسمع منك!”.

قــام  حينمــا  مزحــة،  أنهــا  اعتقــد 
بتصويــر فيديو على الســناب شــات 
علــى  ويضعــه  لعابــه  يلعــق  وهــو 
كان  للتســوق،  مركــز  فــي  المناديــل 
يظــن أن أصدقــاءه ســيجدون ذلــك 
مضحــكا، لكــن لــم يكن األمــر كذلك، 
أبلغــوا  رأوه  الذيــن  النــاس  بعــض 

الشرطة.
كان بنياميــن بســت، البالــغ من العمر 
20 عامــا، يتســوق من أجــل أجداده 
خالل فترة اإلغالق الربيعي )الحجر 
الصحي(، ومسح لعابه على المناديل 
في المتجر في بريدبورت دورســت 
فــي إنجلترا. تم تصوير الفيديو في 
3 أبريــل، عندما كانــت البالد تخضع 
إلجراءات حجر صحي صارمة، نقال 

عن موقع “ديلي ميل”.
تــم إبالغ الشــرطة بالفيديو من قبل 
شــخص شاهد سناب شــات الخاص 
به، تم اتخاذ إجراء بحق هذا الشاب 
المتهور، وقال المدعي العام تشــارلز 
نايتنجيل لمحكمة ويماوث الجزئية 
إن  الجريمــة ارتكبــت عندمــا كانــت 
تدابيــر النظافة الصارمة مطبقة في 

محالت السوبرماركت.
في رسالة كتبها أحد أجداده، وصف 
بســت بأنه حفيد “لطيــف ومراعي”. 
وإنــه نــادم علــى مــا فعــل وكان ذلك 
بهدف الفكاهة. ولكن القاضية ديبي 
بويتولت ردت على الرســالة، وحكم 
عليــه بأمــر مجتمعي لمدة 18 شــهًرا 

و180 ساعة من العمل دون أجر.

مزحة تعرض صاحبها للمحاكمة

ســيلفي،  عصــا  علــى  ضخــم  نســر  حــط 
اللتقــاط  إســبانيان  مواطنــان  اســتخدمها 
الصــور، أثنــاء رحلة قاما بها على متن طائرة 

شراعية في الجبال جنوبي إسبانيا.
وبحســب صحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانية، 
فإن هذا النســر هو طائر مدرب وليس نســرا 
عاديــا، حيــث قــام بتســجيل هــذه المشــاهد 
المــدرب ســكوت ماســون، الــذي يعتبــر رائدا 

في مجال التدريب على الطيران. 
ونوهت الصحيفة إلى أن هذا النســر يســاعد 

المدرب على معرفة عواميد الهواء الساخن، أو تيارات الهواء الساخن، التي تساعد 
الطائرات الشراعية على التحليق لفترات طويلة في الهواء.

ويظهــر فــي الفيديــو كيــف يحافــظ النســر علــى مســافة قريبــة مــن طيــارة ماســون 
الشراعية، حيث يقوم بإرشاده إلى مسارات تيارات الرياح الساخنة في الهواء.

نسر يقدم مساعدة لطائرة شراعية على ارتفاع شاهق الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 
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أخبــر رجل زوجته أنه متوجه إلى خارج المدينة 
للعمــل، لكنــه ذهــب بــدال مــن ذلــك إلــى الكنيســة 

للزواج من امرأة أخرى.
مــن  مويونــدا،  أبراهــام  فيديــو،  مقطــع  وُيظهــر 
زامبيــا، وهــو أب لديــه 3 أطفــال، علــى وشــك أن 
يعقــد قرانــه مــع حبيبتــه، لكــن زوجتــه اقتحمــت 
الكنيســة فــي الوقــت المناســب للمطالبــة بإنهــاء 

حفل الزفاف.
وُيزعــم أنــه أخبــر زوجتــه أن لديــه عمــل قبــل أن 

يتوجه إلى الكنيسة مع عروسته الجديدة.
ومــع ذلــك، كشــفت الزوجــة خطة الرجل الســرية 
ذكــرت صحيفــة  أحــد جيرانهــا، حســبما  بفضــل 

“زامبيان أوبزرفر” المحلية.
وهرعت المرأة بعدها إلى الكنيسة مسرعة لوقف 
مراسم الزفاف، وقالت حين وصولها “هذا العرس 

ال يمكن أن يستمر... فهذا الرجل هو زوجي”.
وتابعــت، “هــذا الرجــل زوجــي. لــم نطلــق بعــد”، 
مضيفــة “لــم نتشــاجر قــط.. ال أعلــم مــاذا يحدث 
هنــا”. ونقلت التقارير أن مويوندا، يمكن أن يتهم 
بالزواج من زوجتين ويواجه عقوبة تصل إلى 7 

سنوات في السجن.

أخبر زوجته بذهابه للعمل فأمسكت به يتزوج بأخرى


