
صرح مدير عام مديرية شرطة  «
المحافظة الجنوبية أن شرطة 

المديرية تمكنت من القبض على 
امرأة وابنتها ) 43 و17 عاما( إثر 
سرقتهما جهازا لضخ الماء من 

أحد محالت السوق الشعبية 
بمدينة عيسى.

استقرت أسعار الذهب أمس،  «
إذ عوضت توقعات بإقرار حزمة 

تحفيز أميركية في نهاية المطاف 
إثر ضغوط فرضها الدوالر القوي. 
ولم يطرأ تغير ُيذكر على الذهب 

في التعامالت الفورية عند 
1903.36 دوالر لألوقية )األونصة(.

أعلنت السفارة األميركية في  «
تركيا، أمس،  في بيان نشرته على 
موقعها في اإلنترنت، عن تعليق 
خدمات إصدار التأشيرات بشكل 

مؤقت، بسبب تقارير عن احتمال 
وقوع أعمال إرهابية وحوادث 

خطف لمواطنين أميركيين.

قالت المخرجة ايفا داود لـ  «
“البالد” في حديثها عن  الفيلم 
الوثائقي “رؤية الوعد.. سلمان 

بن حمد” إن العلم كان ومازال 
هو الرمز األقدس للحضارات 

والشعوب وأسمى الغايات 
وأرفعها شأننا.

قاد نجم منتخبنا الوطني األول  «
لكرة القدم المحترف في صفوف 

نادي سلوفان ليبريتش التشيكي 
عبدالله يوسف فريقه إلى تحقيق 

فوز ثمين على حساب فريق جينت 
البلجيكي، في المباراة التي أقيمت 

مساء الخميس 22 أكتوبر الجاري.
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في البحرين تستشري ظاهرة خطيرة، تتمثل في ممارسات التطفيف 
مـــن قبل بعـــض المطففيـــن الجدد مـــن المطورين العقارييـــن العاملين 
فـــي الســـوق والمنخرطيـــن في دعـــم مشـــروعات البرامج اإلســـكانية 
المشـــمولة بمشـــروع مزايا. هذه الظاهرة لم تكن تجد أرضية مناســـبة 
لهـــا لوال وجـــود مجموعات من الشـــركات واألفراد الذيـــن يعملون في 
ســـوق العقـــارات المحلية ممن يســـتوفون حقوقهم كاملة ويبخســـون 
اآلخريـــن باعتبار أولئك الحلقة األضعف فـــي الدائرة، فهل هذا يدخل 

في إطار التدليس واالحتيال والنصب؟

المنامة - وزارة الخارجية

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما لمديري ومديرات 
المـــدارس عن آلية توزيع الكتب بالمدارس لطلبة التعليم 

المزدوج وكتب طلبة التعلم عن بعد. 
وأشـــارت الوكيل المســـاعد للتعليم العام والفني بالوزارة 
لطيفـــة البونوظـــة قائمة لطلبة التعليـــم المزدوج لتحديد 

الصـــف الدراســـي واســـتكمال تجهيـــز الكتـــب الدراســـية 
فـــي أكيـــاس ووضعها داخـــل الصفوف بحســـب الشـــعبة 
والجـــدول الزمني؛ للتوزيع مع اتبـــاع اإلجراءات الوقاية 
أثناء الفوز والتصنيف والتجهيز إلى جانب اآللية المتبعة 
في عملية االســـتالم والتسليم، وحددت البونوظة تاريخ 

التوزيع األسبوع األول من عودة الطالب. 
ومـــن جهـــة أخـــرى، حـــددت بعـــض المـــدارس االبتدائيـــة 

توزيـــع الكتـــب على طلبة التعليم المـــزدوج لطلبة الحلقة 
الثانيـــة داخل الصفوف بيـــوم اإلثنين المقبل الموافق 26 
أكتوبـــر2020، فيمـــا ســـيتم توزيـــع الكتب على المدرســـة 
لطلبـــة الحلقـــة األولـــى داخـــل الصفـــوف بيـــوم األربعـــاء 
الموافـــق 28 أكتوبـــر2020. أمـــا توزيع الكتـــب على طلبة 
التعليـــم عن بعد بدءا من غد األحد، مع اتباع اإلجراءات 

االحترازية أثناء التوزيع.

رحبـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحرين 
بالتوقيـــع علـــى اتفاق وقف إطـــالق النار 
الدائـــم في كافة أرجاء دولة ليبيا، والذي 
تم التوصل إليه فـــي مقر األمم المتحدة 
بجنيـــف بيـــن حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي 
والجيـــش الوطني الليبي، في إنجاز مهم 
وخطوة ضرورية ستســـهم في استتباب 

األمن واالستقرار في دولة ليبيا.

بكافـــة  الخارجيـــة  وزارة  اشـــادت  وإذ 
الجهود والمســـاعي التـــي بذلت وتوجت 
بهـــذا االتفـــاق، فإنهـــا اعربت عـــن تطلعها 
لمواصلـــة الجهـــود من قبـــل جميع الدول 
واألطراف المعنية لضمان اســـتقرار ليبيا 
ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات شعبها 
الشـــقيق في التنمية والرخـــاء واالزدهار 
اإلرهابيـــة،  التنظيمـــات  علـــى  والقضـــاء 

وإنهاء التدخالت األجنبية في شؤونها.

وقف إطالق النار يحقق االستقرار في ليبيا“التربية”: توزيع الكتب بالمدارس مع اتباع اإلجراءات االحترازية

المتحـــدة  الواليـــات  قـــادة  أعلـــن 
بيـــان  فـــي  والســـودان  وإســـرائيل 
مشـــترك أمـــس رســـميا، عـــن توصـــل 
الخرطـــوم وتـــل أبيـــب التفـــاق لبدء 

العالقات بينهما.
وأكـــد البيـــان أن الرئيـــس األميركـــي 
مجلـــس  ورئيـــس  ترامـــب  دونالـــد 
الســـوداني  االنتقالـــي  الســـيادة 
عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة 
الســـودانية عبد هللا حمدوك ورئيس 
بنياميـــن  اإلســـرائيلي  الـــوزراء 
نتنياهو، بحثوا أمس هاتفيا “التقدم 
الســـودان  أحـــرزه  الـــذي  التاريخـــي 
نحو الديمقراطية ودعم الســـالم في 

المنطقة”.
أن  علـــى  المشـــترك  البيـــان  وينـــص 
االتفاق المبرم يقضي بإقامة عالقات 

اقتصاديـــة وتجاريـــة بيـــن إســـرائيل 
والســـودان مـــع التركيـــز مبدئيا على 

الزراعة.

وفـــي وقت ســـابق مـــن أمـــس، أعلن 
فـــي  االنتقالـــي  الســـيادة  مجلـــس 
األميركـــي  الرئيـــس  أن  الســـودان، 

دونالد ترامب وقع رســـميا قرار إزالة 
الســـودان من قائمـــة الـــدول الراعية 

لإلرهاب.

إسرائيل والسودان يتفقان على بدء العالقات
اإلرهــاب قائمــة  مــن  الخرطــوم  رفــع  قــرار  يوقــع  ترامــب 

الرئيس األميركي دونالد ترامب

الخرطوم ـ وكاالت

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  أصـــدر 
حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة، 
تعميمـــًا إداريـــًا باســـتئناف أنشـــطة 
الحضانـــات  دور  فـــي  الرعايـــة 
المرخصـــة مـــن قبـــل وزارة العمـــل 
والتنميـــة االجتماعيـــة، ابتـــداء من 
األمـــور  ألوليـــاء  األحـــد  غـــد  يـــوم 
الذين يرغبون إحضار أطفالهم إلى 
دار الحضانـــة مـــع ضـــرورة االلتزام 
والضوابـــط  بالتوجيهـــات  والتقيـــد 
واإلجـــراءات االحترازيـــة المتخذة 

كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  للحـــد 
)كوفيد19-(.

االحتياطـــات  التعميـــم  وتضمـــن 
الوقائيـــة التـــي يجـــب اتخاذها في 
مقـــر الحضانة، ومـــن أهمها االلتزام 
بتعقيـــم مبنـــى دار الحضانة يوميًا، 
وأن يتـــم توظيـــف ممرضـــة بالـــدار 
التـــي لديهـــا طاقـــة اســـتيعابية من 
100 طفـــل فما فوق، وإلزامية لبس 
المربيات واقي الوجه )الكمامة( وال 

يطلب من األطفال ذلك. 

استئناف أنشطة الحضانات غًدا
مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

عبداهلل يوسف يسجل هدفه األول بالدوري األوروبيإيفا داود: العلم هو حلم الجميعسفارة أميركا بتركيا تحذر من هجماتاستقرار أسعار الذهب أم وابنتها تسرقان محال
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المنامة - شركة عقارات السيف

أعلنت شركة عقارات السيف، عن 
إعـــادة فتـــح الجلســـات الداخلية 
للمطاعم والمقاهي في مجمعاتها 
أنحـــاء  مختلـــف  فـــي  المنتشـــرة 
المملكة لعمالئها، بما ال يتعدى 30 
شخًصا بداخل كل مطعم ومقهى 

بدًءا من اليوم السبت.
المطاعـــم  جميـــع  وســـتعاود 

جلســـات  بهـــا  التـــي  والمقاهـــي 
داخليـــة فـــي مجمعـــات الســـيف 
افتتاح أبوابها من الساعة 10:00 
 10:00 الســـاعة  ولغايـــة  صباحـــًا 
مســـاًء فـــي أيـــام األســـبوع، ومن 
 11:00 ولغايـــة  صباًحـــا   10:00
نهايـــة  عطـــالت  خـــالل  مســـاًء 

األسبوع.

مجمعات السيف ُتعاود افتتاح 
الجلسات الداخلية للمطاعم اليوم

عواصم ـ وكاالت

الخارجيـــة  وزيـــر  أعلـــن 
األميركـــي مايـــك بومبيـــو، أن 
أدرجـــت  المتحـــدة  الواليـــات 
اثنين من “حزب هللا” اللبناني، 

على الئحة العقوبات.
وكتـــب بومبيـــو، فـــي تصريح 
موقـــع  علـــى  حســـابه  عبـــر 
“تويتـــر”: “ال يـــزال حـــزب هللا 
للواليـــات  تهديـــدا  يشـــكل 
اليـــوم  وحلفائنـــا.  المتحـــدة 
بفـــرض عقوبـــات علـــى اثنين 
هللا،  حـــزب  مســـؤولي  مـــن 
ممـــا يزيد مـــن فضح أنشـــطة 
اإلرهابيـــة وتعطيل  الجماعـــة 
شـــبكاتها التشـــغيلية... يجـــب 
العمـــل  البلـــدان  جميـــع  علـــى 
على تقييد أنشـــطة حزب هللا 

وحماية نفسها”.

بومبيو: 
“حزب اهلل” ما يزال 

يشكل تهديدا

16 صفحة - 210 فلوس

طبيبة توليد: فرص حياة الجنين بعمر أقل من 24 أسبوعا ضئيلة

الحبس 10 أيام إلى 3 سنوات للمتسبب بوفاة التوأم

بعـــد قصة وفـــاة التوأم، تواصلـــت “البالد” 
مـــع طبيبة مختصة بالوالدة؛ للتعرف على 
المعاييـــر واإلجـــراءات المتبعة مع األجنة، 
ومـــا تنـــص عليـــه البروتوكـــوالت الطبيـــة 
إلنعـــاش الجنيـــن فيمـــا لـــو ولـــد بظـــروف 
صعبـــة واإلجهـــاض وفرص حيـــاة الجنين 

وخلوه من اإلصابات.
وقالت استشارية أمراض النساء والوالدة 
برتوكـــوالت  إن  “البـــالد”  لــــ  أجـــور  وفـــاء 
األجنـــة  حـــاالت  مـــع  التعامـــل  إجـــراءات 
تناولـــت أمورا عـــدة بينها عمر اســـتحقاق 
الجنين في أن يعيش، ومتى يقرر األطباء 
المختصون أن هذا الجنين يجب أن تقدم 
لـــه الرعاية الطبية الالزمـــة ليعيش، يجب 
إجـــراء عمليـــات اإلنعـــاش، ويتـــم وضعـــه 
ضمـــن األطفال الخـــدج للرعايـــة الصحية 

المركزة وفي أجهزة األطفال الخدج.
أن  تســـتوجب  المعاييـــر  أن  وأوضحـــت 
أســـبوعا   24 الجنيـــن   يكـــون فيهـــا عمـــر 

)منتصـــف الشـــهر الســـادس( فمـــا فوق من 
مدة الحمل، ووزنه أكثر من 500 غرام.

وعن العقوبـــة المذكورة بالقانون لما جرى 
بقصـــة التـــوأم، أفـــادت المحاميـــة ســـهى 
الخزرجـــي لــــ “البـــالد” بأن المـــادة 342 من 
“يعاقـــب  تنـــص علـــى:  العقوبـــات  قانـــون 
بالحبـــس أو بالغرامـــة من تســـبب بخطئه 
في موت شخص. وتكون العقوبة الحبس 
إذا وقعـــت الجريمة نتيجة إخالل الجاني 

بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته 
أو حرفتـــه أو كان تحـــت تأثيـــر ســـكر أو 
تخديـــر عند وقوع الحـــادث أو نكل حينذ 
عـــن مســـاعدة المجني عليـــه أو عن طلب 

المساعدة له مع استطاعته ذلك )...(”.
والمقصـــود بفتـــرة الحبـــس أال يقـــل حـــده 
األدنى عن 10 أيام وال يزيد حده األقصى 
علـــى 3 ســـنوات ما لم ينـــص القانون على 

خالف ذلك.
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رواد األعمـال من الذكـور واإلنـاث متسـاوون فـي اإلبـداع
الدوســـري  نجـــاء  الباحثـــة  نالـــت 
درجـــة الدكتوراه من جامعة الخليج 
العربي فـــي دراســـتها “بوصلة ريادة 
اإلبـــداع  إلدراك  كمؤشـــر  األعمـــال 
وأنمـــاط التفكير لـــدى الرياديين في 
مملكـــة البحرين”، والتـــي تهدف إلى 
توجيـــه رواد األعمال نحو المجاالت 
المناســـبة لهـــم، وقـــد أشـــرف عليهـــا 
األســـتاذ الدكتور عـــاء الدين أيوب، 

والدكتورة هدى سعود الهندال.
دراســـتها  فـــي  الدوســـري  وأشـــارت 
تشـــجيع  ضـــرورة  إلـــى  األكاديميـــة 
اإلنتاجيـــة واإلبـــداع وهـــو مـــا تدعو 
لـــه رؤيـــة البحريـــن 2030 من خال 
تشـــجيع  نحـــو  الحكومـــي  التوجـــه 
واســـتثمارها،  اإلبداعيـــة  األفـــكار 

فريادة األعمال ما هي إلى تداخات 
وترابـــط ما بيـــن نمط التفكيـــر الذي 
يســـيطر علـــى تفكيـــر رائـــد األعمال 
واتجاهـــه نحـــو اإلبـــداع ومجموعة 

من المهارات الريادية.
باســـتفتاء  الباحثـــة  قامـــت  فقـــد 
األعمـــال  ورائـــدات  رواد  مـــن   ١٠٨
نتائـــج  كشـــفت  وقـــد  البحرينييـــن، 
الدراسة عن ظهور ثاثة مجموعات 
فـــي  يتمثلـــون  األعمـــال  لـــرواد 
مرتفعي الريادة ومتوســـطي الريادة 
ناحيـــة  الريـــادة، ومـــن  ومنخفضـــي 
اختافـــات  هنـــاك  تكـــن  لـــم  أخـــرى 
فـــي درجـــة مهـــارات ريـــادة األعمال 
واإلبـــداع وأنماط التفكيـــر بين رواد 
األعمـــال من فئـــة اإلنـــاث أو الذكور، 
وقـــد يكـــون ذلـــك لمـــا تســـهم فيـــه 

حكومة مملكة البحرين من تشـــجيع 
لإلبداع لكا الجنســـين وبغض النظر 
النـــوع  أو  األكاديمـــي  المؤهـــل  عـــن 
االجتماعـــي، حيـــث يمكـــن للجميـــع 
المشـــاركة فـــي البرامـــج والنـــدوات 
التـــي  والمســـابقات  والمحاضـــرات 
مـــن  ســـواًء  الســـاحة،  علـــى  تطـــرح 
الخاصـــة  القطاعـــات  أو  الحكومـــة 

والمؤسسات الداعمة لإلبداع.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى أســـفرت نتائج 

البحث عـــن عدم اختـــاف ما يملكه 
رواد األعمـــال مـــن مهـــارات رياديـــة 
المجـــاالت  جميـــع  فـــي  إبداعيـــة  أو 
ســـواء  يشـــغلونها  التـــي  الرياديـــة 
أو  الصناعـــي  أو  التجـــاري  المجـــال 
الصحـــي أو الزراعي أو التكنولوجي 

أو التعليمي والتدريبي.

وقـــد أوصـــت الدراســـة إلـــى أهميـــة 
توجيـــه المبدعيـــن نحـــو االســـتثمار 
ومحاولـــة  اإلبداعيـــة  بأفكارهـــم 
نحـــو  بيدهـــم  واألخـــذ  إرشـــادهم 
االســـتفادة مـــن إبداعهـــم ، والســـعي 
وراء تنميتـــه والحفاظ عليـــه، لما له 
مـــن دور فعـــال فـــي ازدهـــار مملكـــة 

البحريـــن اقتصاديـــا، وكذلـــك إعداد 
البرامج التدريبية واإلرشادية لرواد 
األعمال، ونشـــر الوعي حـــول أهمية 
أن يتعرف كل فرد على نمط تفكيره 
لما له من إســـهام في فهم الشـــخص 
لنفسه والمجاالت الحياتية المناسبة 

له.

الدوسري: 
االسترشاد برؤية 

البحرين 2030 
لتعزيز اإلنتاجية
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 المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ بذكرى 

استقالل زامبيا

ــاد صـــاحـــب  ــ ــبـ ــ ــل الـ ــاهــ بـــعـــث عــ
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
رئيس  إلــى  تهنئة  برقية  خليفة، 
لونغو،  ــار  إدغـ زامبيا  جمهورية 
استقال  ذكــرى  بمناسبة  ــك  وذل

باده.

البحرين: إنجازات بارزة لألمم المتحدة في حفظ األمن
بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  وولـــي 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيات 
تهنئة إلـــى األمين العام لألمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس، 
الخامســـة  الذكـــرى  بمناســـبة 
األمـــم  إلنشـــاء  والســـبعين 

المتحدة.
وأشـــادوا فـــي البرقيـــات بمـــا 
حققته منظمة األمم المتحدة 

علـــى  بـــارزة  إنجـــازات  مـــن 
الصعيـــد الدولي للحفاظ على 
العالمييـــن،  والســـام  األمـــن 

متمنيـــن لـــه موفـــور الصحـــة 
األمـــم  ولمنظمـــة  والســـعادة 

المتحدة التوفيق والنجاح.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

الثقافة األمنيـة
مخاطر إهمال السخانات

المخاطــر التــي يســببها ســخان المــاء كثيــرة، حيــث يعــد أخطرهــا االنفجــار أو 
التماس الكهربائي وكاهما من األسباب المؤدية إلى الحوادث والموت المحقق 
لمســتخدمي جهــاز الســخان أو للقاطنيــن فــي المــكان، والتمــاس الكهربائي يقع 
نتيجــة التوصيــل غيــر المتقــن للتيــار الكهربائــي كالتصــاق األســاك الكهربائيــة 
ببعضهــا البعــض نتيجــة عدم المعرفــة التامة بضــرورة عزلها، أو تركيب أســاك 
كهربائيــة مــن النــوع الــرديء الــذي ال يتحمل الضغــط الكهربائي العالــي، أو ربما 
تــرك بعــض هــذه األســاك مكشــوفة ومعرضــة لعوامــل الرطوبــة والمــاء الــذي 
يســاهم وبشــكل كبير في ســرعة تلفها، وبالتالي تســببها في التماس الكهربائي، 
وهــي أمــور فنية يختص بها فني الكهرباء وإهمالها يســبب الصعقة الكهربائية، 
وكم من األشــخاص األبرياء راحوا ضحية لمثل هذه الحوادث والمؤســف حقا 

أنه كان يمكن تداركها وبأقل التكلفة وقليل من العناية واالنتباه.
أمــا الخطــر اآلخــر الــذي يســببه ســخان المــاء، فهــو االنفجــار الــذي يصــدر عــن 
الســخان نتيجــة انقطــاع الماء عنه، حيــث يقع ذلك نتيجة تبخــر الماء المتبقي 
في الســخان أو عدم وصول الماء إليه من األســاس مع اســتمرار ارتفاع درجة 
الحرارة حتى تصل إلى درجة الغليان المئوية، وبالتالي يحدث التبخر، فيؤدي 

ذلك إلى حدوث ضغط هائل بداخل السخان ثم االنفجار.
ومــن األســباب المؤديــة إلى ذلــك أيضا وجود عطل أو تلف فــي منظم الكهرباء 
)الترموســتات( الــذي يقــوم بفصل التيار الكهربائي عنــد وصول الماء إلى درجة 
حــرارة عاليــة، فــإن كان بــه عطل ســيؤدي إلــى اســتمرار ارتفاع درجــة الحرارة 
بداخــل الســخان دون فصــل التيــار مــن قبــل المنظــم )الترموســتات(، وبالتالــي 
ســيصل المــاء إلى درجة التبخر ويرتفع الضغط بشــكل هائــل يؤدي في النهاية 
إلى االنفجار، ومن أســباب انفجار الســخان عدم وجود تهوية مناســبة للســخان 
فــي األنابيــب المخصصــة لذلك أو انســداد صمام األمان نتيجة للترســبات التي 
تتكون مع مرور الوقت، فيجب عزل التيار الكهربائي عن الســخان عند انقطاع 

الماء ألي سبب كان؛ حتى نمنع عملية ارتفاع الحرارة بداخله.

صيانة السخانات
وتشتمل صيانة السخانات ما يلي:

تنظيف الســخان، حيث يؤدي بقاء المياه في خزان الســخان لفترة طويلة إلى 
تكّون الصدأ وترســب األماح، وبالتالي إلى تلف الســخان، ولتافي ذلك يجب 
تفريــغ الميــاه مــن الســخان الكهربائــي كل فترة تتراوح ما بيــن 30 إلى 60 يوما 
علــى مــدار العــام، ويتــم ذلك بفتــح صمام الصرف فــي الجانب الســفلي للخزان 
وترك الماء يخرج حتى يصبح نظيفا، وهذه العملية تمنع ترسب المواد في قاع 

الخزان، فإنه يجب فتح صمام التنفيس؛ لكي يسمح بتدفق الماء وإخراجها.
ومــع أن الســخان التجــاري ال يوجــد لــه فتحــات تصريــف إال أنــه يمكــن تنظيفه 

بنزع صمام األمان ووصات المياه ومحاولة ملئه بالماء وتفريغه عدة مرات.
ويجب قبل البدء بتنظيف الســخان أخذ االحتياطات الازمة؛ حتى ال يتعرض 

من يقوم بذلك للخطر، ومن تلك االحتياطات ما يلي:
1. فصل التيار الكهربائي.

2. االنتظار لحين يبرد الماء داخل الخزان.
3. إغاق صمام تغذية السخان.

يجــب اســتبدال المنظــم الحــراري إذا أثبــت الفحــص عــدم صاحيتــه أو عــدم 
كفاءته، ويتم ذلك حسب الخطوات التالية:

1. فصل التيار الكهربائي عن السخان.
2. فك األساك الموصلة للمنظم الحراري.

3. سحب المنظم واستبداله بجديد من نفس الطراز.
يجب تغيير عنصر التسخين إذا ثبت عدم صاحيته حسب الخطوات التالية:

1. تفريغ السخان من الماء.
2 . فك المنظم الحراري، ثم فك الصامولة المثبتة لعنصر التسخين وسحبه من مكانه.

3. تركيب عنصر التسخين الجديد وتركيب المنظم الحراري. 

جائزة عيسى بن علي التطوعية تتمتع بسمعة عربية طيبة
النعيمـــي: “مســـاق خدمـــة المجتمـــع” يزخـــر بتنميـــة قيـــم التكافـــل

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  تســـلم 
النعيمي جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علـــي آل خليفـــة للعمـــل التطوعـــي، التي 
قدمت للـــوزارة خال الحفل االفتراضي 
للنســـخة العاشرة من الجائزة، الذي أقيم 
لتكريـــم الكـــوادر الوطنية فـــي الصفوف 
األمامية للتصدي لجائحة كورونا كوفيد 
- 19، مشـــيًدا بالـــدور الكبيـــر الـــذي يقوم 
به وكيل وزارة شـــؤون مجلـــس الوزراء 
الرئيـــس الفخري لجمعيـــة الكلمة الطيبة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة 
فـــي تعزيـــز قيـــم العمـــل التطوعـــي فـــي 
المجتمع، وما تتميز به الجائزة من سمعة 

طيبة على مستوى الوطن العربي.
جاء ذلـــك أثناء اســـتقبال الوزير لرئيس 
االتحـــاد العربـــي للتطوع رئيـــس جمعية 

الكلمـــة الطيبـــة حســـن بوهـــزاع، ونائـــب 
رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة للجائـــزة نائـــب 
رئيـــس الجمعيـــة أنـــور بوحســـن، مؤكًدا 
الوزيـــر أن التكريم يحمل معاني التقدير 
واالعتـــزاز بجهود منتســـبي الـــوزارة في 
ظل هذه الظروف االستثنائية وحرصهم 
عبـــر  وذلـــك  التعليـــم،  اســـتدامة  علـــى 

تقديـــم الدروس التعليمية عبر الوســـائل 
المختلفة، مثل المحتوى الرقمي والبوابة 
التعليمية والقنـــاة التعليمية التلفزيونية 
وقنـــوات اليوتيوب وعددها 14 قناة، بما 
فيها قنـــاة للطلبة مـــن ذوي االحتياجات 

الخاصة والدروس المركزية.
وأشـــار إلى الدور الذي تقـــوم به الوزارة 

فـــي تعزيـــز قيـــم العمـــل التطوعـــي عبر 
تطبيق مســـاق خدمة المجتمع بالمرحلة 
المؤسســـات  مـــع  بالتعـــاون  الثانويـــة 
الحكوميـــة، الـــذي يهـــدف إلـــى إكســـاب 
فـــي  والخبـــرات  االتجاهـــات  الطـــاب 
مجال التواصل االجتماعي مع اآلخرين، 

وتنمية قيم التكافل والعمل التطوعي.
الـــدور  علـــى  بوهـــزاع  أثنـــى  وبـــدوره، 
الواضح واألساس الذي تقوم به الوزارة 
للتصـــدي  األماميـــة  الصفـــوف  ضمـــن 
لجائحـــة كورونـــا كوفيـــد - 19، مـــا أهلها 
للفـــوز بهـــذه الجائـــزة التـــي تعتبـــر مـــن 
أبـــرز الجوائـــز العربية في مجـــال العمل 
ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  مشـــيًدا  التطوعـــي، 
بتعاون الوزارة مع جمعية الكلمة الطيبة 
التـــي  الطابيـــة  األنشـــطة  مجـــال  فـــي 

تنفذها الجمعية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

استئناف أنشطة الحضانات غًدا باشتراطات صارمة
األطفال على  ومنعها  الكمامة  ــداء  ــارت ب المربيات  ــزام  إلـ “الــعــمــل”: 

أصـــدر وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية، 
جميـــل حميـــدان، تعميمًا إداريًا باســـتئناف 
الحضانـــات  دور  فـــي  الرعايـــة  أنشـــطة 
المرخصـــة من قبـــل وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة، ابتـــداء مـــن يـــوم غـــد األحـــد 
وذلك ألولياء األمور الذين يرغبون إحضار 
أطفالهـــم إلـــى دار الحضانـــة مـــع ضـــرورة 
االلتـــزام والتقيـــد بالتوجيهـــات والضوابط 
واإلجـــراءات االحترازيـــة المتخـــذة للحـــد 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد19-(.
أكـــد  المناســـبة،  بهـــذه  لـــه  تصريـــح  وفـــي 
حميـــدان علـــى أهمية التـــزام أصحاب دور 
الحضانة وأعضاء الهيئة اإلدارية ومربيات 
دار الحضانـــة والمســـاعدات وأوليـــاء أمور 
األطفـــال بتنفيـــذ التوجيهات الصـــادرة من 
قبـــل وزارة الصحـــة بمـــا مـــن شـــأنه صـــون 
الصحـــة العامة، كمـــا يتعين علـــى أصحاب 
دار الحضانة توفير كل ما من شـــأنه حماية 
األطفال المتواجدين في مقر دار الحضانة 

من فيروس كورونا )كوفيد19-(.
الوقائيـــة  التعميـــم االحتياطـــات  وتضمـــن 

التي يجب اتخاذها في مقر الحضانة، ومن 
أهمها االلتـــزام بتعقيم مبنـــى دار الحضانة 
يوميـــًا، وأن يتـــم توظيـــف ممرضـــة بالدار 
التي لديها طاقة اســـتيعابية من 100 طفل 
فما فـــوق، وإلزاميـــة لبس المربيـــات واقي 
الوجـــه )الكمامـــة( وال يطلـــب مـــن األطفال 
ذلك. ويســـمح لفرد واحد فقـــط من العائلة 
بالدخـــول إلى مدخل الحضانة لتوصيله أو 
اســـتامه، وأن تكون المربية مســـؤولة عن 
إحالة األطفـــال الذين يعانـــون من أعراض 
فيروس كورونا )كوفيد19-( إلى المسؤولة 

عن الرعاية الصحية.
ومـــن االحتياطـــات الوقائيـــة كذلـــك إلـــزام 
أوليـــاء األمور توفير جميع متطلبات األكل 
والشـــرب لألطفـــال وتجهيزها مـــن المنزل، 
وعـــدم الســـماح بالبوفيهـــات أو غيرهـــا من 
أشكال تجمعات الوجبات، والمياه، على ان 
تقـــدم الحضانة زجاجات ميـــاه معقمة في 
حال عـــدم جلب الطفل للمـــاء، ومنع إقامة 
الحفـــات وأعياد المياد وإحضار األطعمة 

والحلويات لألطفال في دار الحضانة.
لـــدار  االســـتيعابية  للطاقـــة  وبالنســـبة 
الحضانة، فإنه يجـــب تقليلها بحيث تكون 

مربية واحدة لكل طفلين لمن هم دون سن 
18 شهرًا، وتخصيص مربية ومساعدة لكل 
8 أطفال لمن هم أكبر من 18 شهرًا. وبشأن 
األلعاب والتربية البدنية، فإنه لضمان بقاء 
األطفال نشـــيطين والحفاظ على صحتهم، 
تســـتأنف التماريـــن على عدة فتـــرات، وأن 
تكـــون األنشـــطة الرياضيـــة خارجيـــة كلمـــا 
أمكن ذلـــك. وفيما يتعلق بـــإدارة الحوادث 
واالستعداد للطوارئ، فإنه وفي حال بدأت 
أعراض الفيـــروس بالظهور على الطفل، أو 
المربيـــة، أو الموظفين فيجـــب عزلهم على 

الفـــور، واالتصال علـــى الفـــور بالرقم 444، 
وإخطـــار ولـــي األمـــر، وإحالـــة الحالـــة إلى 
المستشـــفى مع عدم عودته إلـــى الحضانة 
حتى انتهاء فترة العزل أو الحجر الصحي. 
وفـــي حال تم التأكـــد من أن نتيجة فحص 
PCR الموظفيـــن أو المشـــرفين أو األطفال 
إيجابيـــة، فـــا يمكنهم العـــودة للمركز ما لم 
يتـــم إثبـــات خروجهم مـــن العـــزل الصحي 
الحضانـــة  تلتـــزم  أن  ويجـــب  االحتـــرازي، 
بإجـــراءات تتبـــع المخالطيـــن، مـــن خـــال 
تزويـــد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيروس كورونا بجميع الســـجات الازمة 
لتتبـــع جهـــات االتصـــال المحتملـــة لحاالت 
وزارة  وســـتقوم  المؤكـــدة.   COVID-19
بالتفتيـــش  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
الدوري العشوائي على جميع دور الحضانة 
من قبل مفتشـــي الوزارة وذلـــك للتأكد من 
االلتزام بجميع الشروط والمعايير الصحية 
معاييـــر ومواصفـــات  نظـــام  فـــي  الـــواردة 
ومرافقهـــا  الحضانـــة  دار  واشـــتراطات 
والوظائـــف فيهـــا. وفـــي حال عـــدم امتثال 
دور الحضانـــة ألي مـــن التعليمـــات الواردة 

سيتم اتخاذ اإلجراء القانوني المناسب.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

وزير التربية والتعليم يتسلم جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي

جميل حميدان

محرر الشؤون المحلية
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متحف مساعد.. مليون قطعة تراثية ووثائق
مـــن بينهـــا كراســـة الصـــف الخامـــس االبتدائـــي للكاتـــب حافـــظ الشـــيخ

في زيارة مختلفة، ومعلم مختلف، بدا المتحف الشــخصي لعلي مســاعد في 
البســيتين مغايًرا عن بقية نظرائه بمدن وقرى المملكة والتي تعبر بمحتواها 
عن أصالة الشعب، وتاريخ وطن بني منذ البدايات األولى على سواعد أبنائه.

فالمتحـــف والذي يتكون مـــن ثالثة أدوار 
دفعـــة واحـــدة، يحتضـــن عشـــرة أقســـام 
رائعـــة، تقـــود الزائر في رحلة ســـريعة إلى 
الماضـــي، إلى زمان أول، ليســـتذكر خاللها 
يوميـــات البقالة وغرفة العروس والغوص 
الحالقـــة  وصالـــون  المعيشـــة  وغرفـــة 

وغيرها، كيف كانت وما هو لونها؟
يقـــول مســـاعد “بدأت فـــي تجميـــع القطع 
التراثيـــة المختلفـــة العـــام 1980م كهـــاو، 
ثـــم قمـــت بجمعهـــا فـــي هـــذا المتحف كي 

أحفظها من الضياع العام 2000م”.
 وعـــن عدد القطع المتواجـــدة “تقدر بأكثر 
مـــن مليـــون قطعـــة، غيـــر المركونـــة فـــي 
“لـــدي عشـــرة  المخـــزن”. ويزيـــد مســـاعد 
أقســـام، أبرزهـــا الـــدكان والقهوة الشـــعبية 
والمطبـــخ الشـــعبي والمجلـــس، والحالق، 

وغيرها، كال منفصل عن اآلخر”.
 وعـــن أبـــرز محتويـــات المطبـــخ الشـــعبي 
و)الكابـــات(،  القديمـــة،  “)الجـــدور(  قـــال 
اهتممـــت  ولقـــد  والســـالل،  و)الصحـــون( 
بإبرازها ألنها كانت من أساسيات المطبخ 
بمدينـــة  خصوًصـــا  حينهـــا،  البحرينـــي 

المحرق”.
وعـــن الـــدكان قـــال “جهـــزت الـــدكان فـــي 
للـــدكان  متحفـــي بحيـــث يكـــون مطابًقـــا 
القديم تمامًا، ويشـــمل كل المرطبات التي 
كانـــت تباع في الســـوق البحريني القديم، 

و)المشـــن(،  و)الكـــراش(،  كـ)النامليـــت(، 
والعنـــب كوال، والرمان كوال، باإلضافة إلى 
الحليب والحلويات والشوكوالتة، وزاوية 

صغيرة لـ)الحواج(، وغيرها الكثير”. 
 وفي زيارتنـــا للمجلس القديم، كان بواقع 
األمـــر مذهـــالً، وكأنـــك ركبـــت آلـــة للزمـــن، 
وعدت الى خمسينيات القرن الماضي في 
زيـــارة خاطفة، وبدت الجلســـة الخشـــبية 
فـــي صدارتـــه أنيقـــة وبحالة ممتـــازة رغم 
عتقها، الـــدالل على أطرافه، وعدد واســـع 
مـــن التحـــف واللوحات والصـــور القديمة، 
القديمـــة،  والدواليـــب  )المناظـــر(  وأيًضـــا 
وعـــدد وال حرج. ويكمل مســـاعد “أعددته 
كجزء رئيســـي من المتحف، كما أنه مكان 

الستقبال الضيوف”.
لجمـــال  كثيـــرة  صـــوًرا  “أرى  هنـــا  ســـألته 
عبدالناصر في زوايا متحفك، ما الحكاية”.

جمـــال  “نعشـــق  معلًقـــا  مســـاعد  ابتســـم 
عبدالناصـــر بالوراثة، ولقـــد كنا نرى صوره 
فـــي كل مـــكان ونحـــن أطفال صغـــار، في 
البيـــوت، والدكاكيـــن، وصالونات الحالقة، 
وفي غرفـــة والدي -كمثـــال- كانت صورة 

في كل أرجائها”.
انتقلنـــا بعدهـــا في زيـــارة لقســـم األجهزة، 
بالكاميـــرات  غارًقـــا  المـــكان  بـــدا  حيـــث 
القديمـــة،  والراديوهـــات  والتلفونـــات 
وأوضـــح مســـاعد بأنـــه قـــام بشـــراء كافة 

الكاميـــرات من محل )ِشـــير( بالمنامة، بعد 
أن عرضهـــا للبيـــع بأســـعار التصفيـــة قائالً 
“شريتها كلها بحدود سبعمائة دينار، وهي 
كاميـــرات نـــادرة وبحالة ممتـــازة، ومرفق 

معها معدات التحميض ولوازمها”.
الركـــن مهـــم،  “هـــذا  قـــال مســـاعد   وهنـــا 
ويجـــذب اهتمـــام الـــزوار، خصوًصـــا وأن 
أغلـــب مقتنياتـــه ال تـــزال بحالـــة ممتـــازة، 
ولكنـــك إن ســـألتني ســـأقول لك أن قســـم 
الوثائـــق هـــم األهـــم”. وأشـــار الـــى زاويـــة 

قريبة، وهو يتابع بحديثه “حياك”.
البحريـــن،  تاريـــخ  القســـم  “بهـــذا  ويكمـــل 
مـــن وثائـــق ومراســـالت أصيلة لمستشـــار 
البحريـــن الســـابق، ووثائـــق تعـــود للحرب 
العالميـــة الثانيـــة وتوثق مراحـــل التحول 
للشـــيخ  ووثائـــق  حينهـــا،  البحريـــن  فـــي 
عيسى بن علي آل خليفة وغيره من رموز 

األسرة المالكة الكريمة”.
ويزيد “باإلضافة لعدد واسع من الجوازات 
القديمة، ودفاتر البنوك، ودفاتر شـــخصية 

مختلفة، منها كراســـات مدرسية لعدد من 
شـــخصيات المجتمـــع المعروفة، ككراســـة 
الصف الخامس االبتدائـــي للكاتب حافظ 
الشـــيخ”. وعن آخـــر الوثائق التـــي اقتناها 
قرابـــة  مؤخـــًرا  “اشـــتريت  قـــال  مســـاعد 
كلهـــا قديمـــة  الثالثمائـــة وثيقـــة أصليـــة، 
ونادرة، وتخص عوائل بحرينية معروفة، 

على أيام زمن الغوص ومن بعده”.
ويزيد مساعد “كما ترى فإن هنالك أقساًما 
مهمـــة، مثـــل غرفة العـــروس والتـــي تنقل 
الزائـــر للغرفـــة األصلية بكافـــة محتوياتها 
وتجهيزاتهـــا بذلـــك الوقـــت، وفيها صورة 
الرائـــع، حيـــث كان  للتكافـــل االجتماعـــي 
الجيـــران واألصدقاء يشـــاركون العروس 
الهدايـــا والتجهيـــزات فـــي ليلـــة العمر، من 

عطور، ومرايا، وغيرها”.
 ويواصـــل مســـاعد” هنالـــك أيًضـــا غرفـــة 
أدوات  كافـــة  تحتضـــن  والتـــي  الغـــوص 
ومعدات البحارة األصلية، وأيًضا عدد من 

الوثائق لطواويش ونواخذه”.

متحف علي مساعد

الحبس 10 أيام إلى 3 سنوات للمتسبب بوفاة التوأم
طبيبـــة توليـــد: فـــرص حيـــاة الجنيـــن بعمـــر أقـــل مـــن 24 أســـبوعا ضئيلـــة

بعــد قصــة وفــاة التوأم، تواصلــت “البالد” مع طبيبــة مختصة بالــوالدة؛ للتعرف 
علــى المعاييــر واإلجــراءات المتبعــة مــع األجنة، وما تنــص عليــه البروتوكوالت 
الطبيــة إلنعــاش الجنيــن فيمــا لــو ولــد بظروف صعبــة واإلجهاض وفــرص حياة 

الجنين وخلوه من اإلصابات.

النســـاء  أمـــراض  استشـــارية  وقالـــت 
فـــي  دقيـــق  وتخصـــص  والـــوالدة، 
جراحـــة األورام النســـائية والتناســـلية 
“البـــالد”  لــــ  أجـــور  وفـــاء  والتجميليـــة، 
أن برتوكـــوالت إجـــراءات التعامـــل مع 
حـــاالت األجنة تناولت عـــدة أمور بينها 
عمر اســـتحقاق الجنين فـــي أن يعيش، 
ومتـــى يقـــرر األطبـــاء المختصـــون أن 
هـــذا الجنين يجب أن تقـــدم له الرعاية 
وبالتالـــي  ليعيـــش،  الالزمـــة  الطبيـــة 
وجوب إجراء عمليـــات اإلنعاش، ويتم 
وضعه ضمـــن األطفال الخـــدج للرعاية 
الصحية المركزة وفـــي أجهزة األطفال 
الخـــدج. وأوضحـــت أن تلـــك المعاييـــر 
تســـتوجب أن يكون فيهـــا عمر الجنين  
24 أســـبوعا )منتصف الشـــهر السادس( 
فمـــا فوق مـــن مدة الحمـــل، ووزنه أكثر 

من 500 غرام.
واســـتدركت “لكن إذا كان أقل من هذه 
المعايير، فتعتبـــر الحالة كأنها إجهاض، 
وفرصـــة نجـــاة الجنيـــن للحيـــاة ضئيلة 
جـــدا، وإذا عاش فإنه قـــد يعيش لفترة 

مؤقتة، وقد يكون مصابا بعيوب خلقية 
كثيرة ومشكالت صحية عديدة”.

حالـــة  “لـــكل  بالقـــول:  واختمـــت   
خصوصيتها حسب ما تتطلبه كل حالة 
علـــى حـــدة. ويجـــب التأكـــد مـــن حالـــة 

األجنة قبل تسليمهم لألب”. 

التوأم

وفي حـــال قصة التوأم المنتشـــرة يوم 
أمـــس، فإن والـــدة الجنينيـــن المتوفين 
وكانـــت  الســـلمانية،  مجمـــع  دخلـــت 
باألســـبوع 22 من الحمل )بداية الشـــهر 

السادس(.

إضاءة  

وعـــن العقوبـــة المذكـــورة بالقانـــون لما 
جـــرى بقصة التـــوأم، أفـــادت المحامية 
ســـهى الخزرجـــي لــــ “البالد” بـــأن المادة 
342 مـــن قانـــون العقوبـــات تنص على: 
“يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب 
بخطئـــه فـــي مـــوت شـــخص. وتكـــون 
العقوبـــة الحبـــس إذا وقعـــت الجريمـــة 

نتيجة إخـــالل الجاني بما تفرضه عليه 
أصـــول وظيفتـــه أو مهنتـــه أو حرفتـــه 
أو كان تحـــت تأثيـــر ســـكر أو تخديـــر 
عنـــد وقوع الحـــادث أو نـــكل حينذ عن 
مســـاعدة المجنـــي عليـــه أو عـــن طلـــب 

المساعدة له مع استطاعته ذلك )...(”.
وذكـــرت المحاميـــة أن مـــا ارتكب بحق 
التوأم يعتبر خطأ طبيا جسيما وفادحا، 
مشـــيرة أنـــه كان يجـــب علـــى الطبيـــب 
المســـؤول والمتواجد وقت الحادث أن 
يكون أكثـــر دراية وحـــذرا باتخاذ كافة 
الفحوصات الالزمة الطبية واإلشعاعية 

نتيجـــة  مـــن  والتأكـــد  والمختبريـــة، 
الفحوص والتحاليل.

والمقصـــود بفترة الحبـــس أال يقل حده 
األدنـــى عـــن 10 أيـــام وال يزيـــد حـــده 
األقصـــى علـــى 3 ســـنوات مـــا لـــم ينص 

القانون على خالف ذلك.
والمقصـــود بالغرامـــة أنهـــا ال تنقص عن 
دينـــار وال يزيـــد حدهـــا األقصـــى فـــي 
وفـــي  دينـــار،   1000 علـــى  الجنايـــات 
الجنـــح على 500 دينـــار وذلك مع عدم 
اإلخالل بالحـــدود التي يبينهـــا القانون 

لكل جريمة.

سهى الخزرجي وفاء أجور

“^” ترصد مقبرة للسفن بفرضة المحرق
رصـــدت عدســـة “البالد” جمع من الســـفن 
الخشـــبية المحطمـــة والمهجـــورة وهـــي 
متروكـــة علـــى حالهـــا بفرضـــة المحـــرق، 
بمشهد غريب، والمياه اآلسنة تحيط بها 

بجوانب عدة.
بيـــن  مـــا  تفاوتـــت  المذكـــورة،  الســـفن 
المختلفـــة  و”الطراريـــد”  “البوانيـــش” 
األحجـــام، لكـــن المالحـــظ هو أنهـــا بحال 
مـــزر، وملوث للبيئـــة، وللمنطقـــة، كما أنه 
مشـــوه للمنظـــر الجمالي للســـاحل والذي 
يطل على الشـــارع الرئيسي الذي يفضي 

الى المطار مباشرة.
وحاول مندوب الصحيفة االستفسار من 
البحـــارة عن ما يحدث هنا، فأوضح عدد 
منهم بأنهـــا متروكة على حالها منذ فترة 

طويلة، دون أن يعرف أحدا لها صاحبًا.

المياه اآلسنة 
تحاصرها وأصحابها 

مجهولو الهوية!

مكانة اإلسهامات الجليلة لدى األمير خليفة بن سلمان
Û  يطيــب لنا، بادئ ذي بدء، أن نرســل أجمــل باقات الزهور والتهاني إلى طبيباتنا

الفائــزات بجائزة “خليفة بن ســلمان آل خليفة للطبيــب البحريني”، ونعرب لكل 
من الفائزتين بالفئة األولى من هذه الجائزة “جائزة االبتكار واإلبداع في البحث 
العالجي والســريري والطبي”، وهما الدكتورة جميلة الســلمان والدكتورة نجاة 
أبو الفتح، والدكتورة غفران جاسم والفائزة بالفئة الثانية “فئة الوفاء والعطاء 
الممتــد” وهــي الدكتورة مريم الهاجري، والتهنئة بــكل معانيها العطرة موصولة 

إلى كل األطباء والطبيبات والعاملين في الحقل الصحي في مملكتنا الغالية.
Û  وألننــا فــي انتظــار مناســبة وشــيكة ســتحل علينا يــوم األربعاء الرابع من شــهر

نوفمبــر المقبــل، وهــي “يوم الطبيب البحريني” التي أطلقها ســمو األمير خليفة 
بن سلمان، فإنه من دواعي السرور أن تسبق المناسبة االحتفالية مرحلة إعالن 
نتائــج المســابقة، والتي أشــاعت الفرح والســعادة في نفوس أهــل البحرين في 
ظرف نحتاج فيه إلى الفرح والسعادة ونحن نعيش جائحة كورونا التي نسأل 
هللا أن يخلصنــا ويخلــص البشــرية منها، على أن كل هــذه الصورة الرائعة تؤكد 
لنا من جانب آخر، مكانة اإلسهامات الطبية الجليلة لدى سمو األمير خليفة بن 
ســلمان، والحال أن كل اإلســهامات واإلنجازات التي تخدم الوطن وتســهم في 
تطــوره ورقيــه هــي ذات مكانــة عالية لدى ســموه، إال أن حديثنا في شــأن يوم 

الطبيب البحريني ينطلق من ثالثة محاور كما التالي:
Û  أواًل، ألن مملكــة البحريــن، تميــزت علــى كل دول العالم قاطبة بإعالن مناســبة*

يــوم الطبيــب وجائــزة األبحاث العلميــة، ففي ظل ظروف الجائحة، تســعى كل 
الدول للحد من االنتشار والبحث عن التحصين الدوائي والتعامل مع تداعيات 
الفيــروس وتطبيــق الخطــط إلنجاح المواجهــة، وهذا العمل صحيح دون شــك 
وهــو ذاتــه التــي تتقدم فيــه مملكة البحرين وتتشــارك فيه مع ســائر الدول، إال 
أن مبــادرة ســمو األميــر أضاءت فكرة حضارية ولدت فــي عمق الظرف القاهر، 

لتحمل بارقة األمل والتقدير والتكريم لألطباء ولألبحاث العلمية.
Û  ،ثانًيا، أثبتت الجائزة أن أبناء البحرين لديهم إمكانيات علمية البد من إبرازها*

ولهــذا فإنــه، وكمــا قالــت وزيــرة الصحــة الســيدة فائقة الصالــح، أبــدى الخبراء 
الدوليــون فــي لجنــة التحكيم اإلعجاب بما قدم من بحوث وأعمال بارزة وقوة 
المنافســة واختيــار الفائــز في ظــل تعدد الكفاءات، ما يعنــي أن الجائزة حققت 

الهدف من نسختها األولى.
Û  ثالًثا، جاءت تهاني وتحيات سمو األمير خليفة بن سلمان، والتهنئة من وكيل*

ديوان صاحب الســمو الملكي ورئيس أمانة جائزة خليفة بن ســلمان آل خليفة 
للطبيب البحريني الشيخ محمد بن راشد بن خليفة آل خليفة، وباقات التهاني 
التي انتشرت في الوسائط واإلعالم اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي، 
لتؤكــد أن البحريــن وأهلها يعتــزون بإنجازات أبناء البلد، وهذا الجانب يقودني 
للحديث عما قاله معالي الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة في اجتماع ترتيب 
الجائــزة مــع وزير الصحــة حينما ركز على أهمية مبادرة ســمو األمير خليفة بن 
ســلمان كونهــا تعكــس رؤى وتطلعــات ســموه فــي دعــم الكــوادر الوطنيــة، وبما 
يتماشــى مع الجهود التي تبذلها الحكومة برئاســة سموه بهدف تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.
Û  ختاًما، أسعدتنا هذه المبادرة، وقلوبنا تدعو وكفوفنا مرفوعة إلى هللا سبحانه

وتعالى أن يمتع أميرنا “أبا علي” بالصحة والعافية ويعيده إلينا سالًما، ونبتهج 
باحتفال البحرين بيوم طبيبها وهو بين أهل بلده.. اللهم آمين.

عادل المرزوق

إبراهيم النهام

إذا كان عمر الجنين أقل من 24 أسبوعا 
ووزنه أقل من 500 غرام يعتبر إجهاضا

بدور المالكي

أكـــد مركـــز المنامـــة لحقوق اإلنســـان 
متابعتـــه واقعـــة تضرر والـــد توأمين 
مـــن  إليـــه  ســـلما  الـــوالدة  حديثـــي 
والدتهمـــا  تمـــت  الـــذي  المستشـــفى 
فيمـــا  متوفيتـــان  أنهمـــا  علـــى  فيـــه 
تبيـــن لـــه بالمغتســـل أنهمـــا علـــى قيد 
الحيـــاة، مشـــددًا على ضـــرورة اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة تجاه 
مـــن يثبت بحقـــه التقصيـــر واإلهمال 
في هذه الواقعة. وبينت رئيس مركز 
المنامـــة لحقـــوق اإلنســـان المحاميـــة 
دينـــا  اللظـــي أن الحادثة كان لها وقع 
مؤلم على الجميع، وأن مركز المنامة 

يتابع عن كثب كل ما يتصل بها.
ونوهـــت إلـــى ضـــرورة التعامـــل مـــع 
الحادثة بشـــكل متفرد ال يمس جميع 
الكـــوادر الطبية التي كانـــت وال تزال 
مواجهـــة  فـــي  األولـــى  فالصفـــوف 

جائحة فيروس كورونا.

أن  يجـــب  المخطـــأ  أن  وأضافـــت   
يحاسب في إطار شخصي غير ممتد 
آلخريـــن، كمـــا أكـــدت علـــى ضـــرورة 
تركيـــز التحقيق على مكامـــن الخلل، 
فـــإذا كان فرديـــًا، فيتـــم تجنبـــه مـــن 
التدريـــب  مســـتويات  تعزيـــز  خـــالل 
واإلرشـــادات وفـــق المعاييـــر الطبيـــة 
الدولية، وإذا مـــا كان الخطأ تنظيميا 
ومرفقيـــا، فيتم إعـــادة النظر في كل 
مـــا يتصـــل بالمســـائل التنظيميـــة في 

هذا الجانب.

اللظي: للمحاسبة الشخصية للمخطئين
المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان

دينا  اللظي



كان وال يزال مشـــروع مزايا أمل المواطن 
ذوي  أصحـــاب  مـــن  البســـيط  البحرينـــي 
الدخـــل المتوســـط الـــذي فتح لهـــم الخيار 
باقتناء منـــزل العمر، وألن األمل راوده وال 
يريـــد أن يتعلـــق األمـــل بخشـــبة األمنيات 

ويقع.
حســـن جواد أحد هؤالء المواطنين الذين 
واجهتهـــم حالة من حـــاالت التطفيف، رفع 
هاتفـــه الشـــخصي ألحـــد وســـطاء شـــركة 
عقارية معروفة، بـــدأ الحديث “رأيت على 
حســـاب شـــركتكم فـــي االنســـتغرام أرض 
فـــي قرية الهملـــة بحجم 195 متـــرا مربعا، 
عرضتموهـــا بــــ 43 ألـــف دينـــار وتصنيفهـــا 
ســـكني )RA( هل هذا هو السعر النهائي؟”، 
يجيـــب الوســـيط )ونعنـــي ممثل الشـــركة( 
موجـــودة  زالـــت  مـــا  األرض  هـــذه  “نعـــم 

وسعرها النهائي 42 ألف دينار”.
محدثـــي حســـن معلًقـــا علـــى ما أشـــار إليه 
الوســـيط أثنـــاء حديثـــه معـــه عـــن الســـعر 
النهائـــي قـــال “اتفقنا علـــى الســـعر، ولكني 
وجدت في حســـابكم أيًضـــا أنكم تقومون 
ورغبـــات  لتفاصيـــل  وفًقـــا  األرض  ببنـــاء 
الزبـــون، وأنـــا أريد أخـــذ هـــذه األرض وأن 
أبنيهـــا طابقـــا واحـــدا بحجم بنيان ســـعته 
ألحـــكام  وفًقـــا  واشـــتريها  متـــرا(   240(
وقوانيـــن برنامـــج “مزايـــا” التابـــع لـــوزارة 
اإلســـكان، فكم تكون حســـبة البناء والبيع 
لديكم”، يرد الوســـيط أعطنـــي مجال لكي 
أعـــرض األمـــر علـــى قســـم التشـــييد لدينا 

وبعدها أعطيك السعر النهائي.
يقـــول حســـن كنـــت متفائـــا بشـــكل كبير، 
أذ إن ســـعر المنـــزل لن يفـــوق 90 ألف على 
أسوأ التقادير، بل سيكون أخفض من هذا 

السعر في نظري.
الوســـيط فـــي رده علـــى مـــا استفســـر عنه 
محدثـــي حســـن “إن الســـعر النهائـــي للفيا 
ســـيكون 120 ألـــف دينـــار”، وعلـــى الفـــور 
كبيـــر  ســـعر  إنـــه  “لمـــاذا؟  قاطعـــه حســـن، 
بالنســـبة للتفاصيـــل التـــي تحدثنـــا عنهـــا” 
فأجابه الوسيط “إن هذا سعر السوق، فإن 
أردت حياك هللا وإال بين المشتري والبياع 
انتهـــت  العبـــارة  هـــذه  وعنـــد  هللا”  يفتـــح 

المكالمة.
بيـــن  دار  مـــا  ظـــروف  عرضـــت  “البـــاد” 
محدثها حســـن والوســـيط إلى المختصين 
دون إضافـــة أو نقصان، فعلـــق أولهم وهو 
الخبيـــر العقاري علي المخلـــوق، قائا: “إن 
الربح الـــذي فرضته الشـــركة غير منطقي، 
ونســـبة الربـــح المنطقيـــة المتعـــارف عليها 
في األوســـاط ســـوق العقار من 20 % إلى 
30 % مـــن رأس المال كأقصى حد، وغالًبا 
مـــا يكـــون 20 %، وهـــو ال يتعـــدى 20 ألف 
دينـــار فـــي أفضل األحوال، فـــا أعلم لماذا 
فرضـــت هـــذه الشـــركة مبلًغـــا ربحًيـــا بهذا 

الحجم تحت حجة وضع السوق.
ويتابع المخلوق: “نســـبة الربـــح الموجودة 
فـــي القضية المثارة أكثـــر من 40 %، وهو 
شيء كبير، ولكن يبدو أن المطور العقاري 
تحدث مع نفســـه، وقال: إذا كنت استطيع 
أن أربـــح 40 إلـــى 50 ألـــف دينـــار مـــن هذه 
الصفقـــة لمـــاذا أتقيـــد بالقليـــل مـــن الربـــح 
تحت نسبة 20 % فقط”، مؤكًدا أن النسبة 
التـــي يطلبها المطـــور مبالغ فيهـــا وكبيرة”، 
مشيًرا إلى أن مثل هذه الممارسات تحدث 
فـــي الســـوق لطالمـــا األمر متـــروك ألمزجة 

المطورين.

 اآللة الحاسبة

ما القيمة الحقيقية للفيا التي اســـتعرضنا 
قضيتها؟ هل ســـعرها ما ذكره حسن جواد 
بأنهـــا لـــن تفـــوق 90 ألـــف كأقصى حـــد، أو 
أنهـــا 120 ألـــف دينـــار كمـــا قالـــت الشـــركة 
العقارية، طرحنا األمر على خبير العقارات 
والمقـــاوالت محمود الشـــيخ، وقام ببســـط 
الموضـــوع قائـــا: “إن ســـعر األرض هو 42 
ألـــف دينـــار، وهـــو ثاتـــب وواضح، وســـعر 
بنـــاء 240 متـــرا مربعا كأقصى حد للســـعر 
التجـــاري للبنـــاء 140 دينـــارا للمتـــر المربع 
وســـيكون   ،)FINISHING نهائـــي  )بنـــاء 
ســـعر البناء حســـب هذه الحســـبة 33,600 

دينـــارا طبًعـــا هذا ســـعر يشـــمل البنـــاء مع 
الربـــح، وكذلك ســـعر األرض مـــع الربح 42 
ألف دينار، فســـيكون مجموع سعر المنزل 

75,600 دينار”.
وأوضح أن 75,600 دينار هو سعر مشمول 
فيها ربح في قيمة األرض وكذلك ربح في 
عمليـــات البنـــاء؛ كـــون أن الشـــركة المعنية 
تعـــرض وكذلك تبني العقـــارات، لذلك فإن 
الســـعر الحقيقي مـــع الربح هو مـــا ذكرناه، 
وأن مســـألة رفع السعر إلى 120 ألف دينار 
يعني أن الشـــركة تربح في حدود 60 ألف 

دينار عن الفيا”.
هـــذه القصـــة تكشـــف ما يقـــوم بـــه العديد 
الســـوق،  فـــي  العقارييـــن  المطوريـــن  مـــن 
إذ يبالغـــون بشـــكل كبيـــر فـــي رفع أســـعار 
المنـــازل وفوائـــد عمليـــات البيـــع والشـــراء 
التي يشملها برنامج مزايا بنسبة تفوق 40 
% وفـــي بعض األحيان تصـــل إلى حد 65 

% من قيمة رأس المال.

صورة مروعة

وعلى ذات الهامش تقاطعت معلومات من 
مصادر فضلوا عدم ذكر أسمائهم أن وزارة 
اإلســـكان قامت بشـــراء 100 فيا من أحد 
المشـــروعات العقارية الذي تم إنشاؤه في 
منطقة جنوسان، إذ بلغ إجمالي سعر الفيا 

الواحـــدة 65 ألف دينار، في حين قبل ذلك 
معروضـــة مـــن قبل وســـيط عقـــاري بواقع 

120 ألف دينار للفيا الواحدة.
ورأوا أن الفـــارق الشاســـع بيـــن الســـعرين 
لذات الفيا العقارية في فترة زمنية قريبة 
يعطي صورة مروعة عما آل إليه موضوع 

التطفيف وبالذات في أسعار العقارات.

 ضرورة التدخل

وبـــدوره، قـــال الخبيـــر العقـــاري والمديـــر 
التنفيذي لشركة هاوس مي العقارية عمار 
البوســـطة في نظرنـــا فيما يتعلق بالســـكن 
يتخطـــى  أال  يجـــب  )مزايـــا(  االجتماعـــي 
هامـــش الربح حاجـــز )20 %( على إجمالي 
تكلفـــة البناء، إال أن ما يحدث في الســـوق 
أن أغلب المطورين يعتمدون على تســـعير 
العقـــارات وفًقا للقيمة الســـوقية للوحدات 
المشابهة حتى وإن كان هامش الربح فيها 

غير منطقي.
البوســـطة مشـــدًدا طالب بضـــرورة تدخل 
وزارة اإلســـكان فـــي عملية تحديد ســـقف 
للوحدات الســـكنية المعنية بمشروع مزايا 
واصًفـــا هـــذا التدخـــل بالجيد، مشـــيًرا إلى 
أن ترك الســـوق للعـــرض والطلب مع تزايد 
الطلب على هذه الوحدات ســـتجد ارتفاعا 

في أسعار الوحدات بشكل أكبر.

وقـــال: “فـــي اعتقادنـــا أن هامـــش الربحية 
يعتمد بشـــكل كبيـــر على القيمة الســـوقية 
للعقـــارات المشـــابهة فـــي المنطقة نفســـها، 
منطقـــة  فـــي  وحـــدة  بنـــاء  تكلـــف  فربمـــا 
كـــرزكان مثـــا 80 ألـــف دينار عنـــد المطور 
)أ(، لكنهـــا قـــد تكلـــف المطـــور )ب( 60 ألـــف 
دينـــار فقـــط، لســـبب امتاكـــه قطعة أرض 
منذ مدة تم االســـتحواذ عليها بتكلفة أقل، 
إال أن متوســـط القيمة الســـوقية للعقارات 
المشـــابهة في الســـوق 120 ألـــف دينار، وال 
يقبـــل أغلـــب المطوريـــن بالبيـــع بأقـــل مـــن 
القيمة السوقية، لذلك ستجد تفاوتا كبيرا 

بين أرباح المطور )أ( والمطور )ب(”.
وحول مـــا يتعلـــق بالقيمة الواقعيـــة للفلل 
المعروضة للبيع وفًقا لمشـــروع مزايا قال: 
حســـب العرض والطلب وعمليات التداول 
الحاليـــة نجد أن األســـعار منطقية نوًعا ما، 
لقبـــول العمـــاء بهـــا، لكننـــا ال نهمـــل عامل 
الدعم الحكومي الذي يســـهم بشـــكل كبير 
فـــي تـــداول هذا النـــوع من الوحـــدات عبر 
برنامـــج مزايـــا، وفـــي اعتقادنـــا لـــو ال هـــذا 
الدعم ســـتجد األســـعار أقل بنسب تتراوح 

بين 10 % إلى 15 %”.

الخبير العقاري علي النشابة أكد أن اقتصار 

الســـوق علـــى مطوريـــن عقارييـــن الذين ال 
يزيـــد عددهم عن أصابـــع الكف الواحد هو 
مـــا جعـــل هامش الربـــح والتطفيـــف يصل 
إلى ما وصل إليـــه؛ ألنهم يعتبرون هوامير 
الســـوق العقاريـــة الذيـــن يتحكمـــون فـــي 
عمليـــة البيـــع والشـــراء للعقـــارات المعنيـــة 

بمزايا.
وقـــال: وهنالـــك مطورون صغـــار هؤالء ال 
نعنيهـــم أبد، حيث إن تكلفـــة البناء لهؤالء 
جـــًدا مرتفعة كذلـــك تكلفة شـــراء األرض، 
مؤكًدا أن بناء الوحدات الخاصة بالســـكن 
االجتماعي تكلف ما بين 30 ألف دينار إلى 

40 ألف دينار كأحد أقصى”.
وتابع: “هنالك مشروع يتبع أحد المطورين 
الكبـــار في منطقة صدد عـــرض الفلل بـ 95 
ألـــف دينار وتم شـــراء عدد مـــن الفلل عند 
هذا السعر وبعد أن طرحت وزارة اإلسكان 
مشـــروع الســـكن االجتماعي )مزايـــا حالًيا( 
رفع ســـعر الفيـــا على الفور إلـــى 120 ألف 

دينار”.

اإلقرار باالنخفاض

ذلك ما أفاض به المعنيون وناقشت معهم 
مـــا يدور في هذه الجنبـــة، ولكن يا ترى ما 

هو موقف وزارة اإلسكان.
وزارة اإلســـكان أقـــرت في آخـــر إحصائية 
نشـــرتها في شهر )مايو 2020( أن متوسط 
قيمـــة الوحـــدة الســـكنية التابعـــة لبرنامج 
مزايا للســـكن االجتماعي بوزارة اإلســـكان 
انخفض من 120 ألـــف دينار إلى 100 ألف 
دينـــار، وأن عدد إجمالي المســـتفيدين من 
مشـــروع مزايـــا لنهاية شـــهر مايـــو 5 آالف 

و449 شخًصا وفًقا إلحصاءات الوزارة.
عـــدد  وصـــل  فقـــد  البيانـــات،  وبحســـب 
المســـتفيدين من الخدمة اإلســـكانية التي 
توفرهـــا الـــوزارة إلـــى 82 شـــخصا خـــال 
الفتـــرة المذكـــورة، فـــي حيـــن يصـــل العدد 
اإلجمالـــي للمســـتفيدين بالبرنامـــج إلـــى 5 

آالف و449 شخصا.
ومشـــروع مزايا هـــو أحد المبـــادرات التي 
مـــع  بالتعـــاون  اإلســـكان  وزارة  تطرحهـــا  
القطاع الخاص؛ لتوفير السكن االجتماعي 
للمواطنين المدرجة أســـماؤهم على قوائم 
االنتظار، وتقـــوم فكرة البرنامج على قيام 
المواطن الذي تنطبق عليه المعايير بشراء 
وحـــدة ســـكنية مـــن خـــال حصولـــه علـــى 
تمويـــل من أحـــد البنـــوك المشـــاركة بقيمة 
أقصاهـــا )81 ألـــف دينـــار(، علـــى أن تقـــوم 
الحكومـــة بتوفير الدعم المالـــي للمواطن، 
والمتمثـــل فـــي ســـداد الفـــارق بيـــن قيمـــة 
القســـط الفعلي لمبلغ التمويـــل المحدد من 
قبل البنك الممول، وقيمة القســـط الشهري 
المســـتحق على المواطن والذي ال يتجاوز 

25 % من راتب المواطن كحد أقصى.

بيوت بيعت وفق برنامج مزايا محمود الشيخعمار البوسطة

“مــــزايــــا” ــوت  ــ ــي ــ ب بـــأســـعـــار  عـــقـــاريـــيـــن   تـــحـــكـــم  عــــن   ”^“ ــق  ــي ــق ــح ت

 الفلل عند 120 ألف 
دينار واألرباح تالمس 

الـ 55 ألفا

مطور عرض 
فلال بالسوق بـ 

120 ألفا وباعها 
للوزارة بـ65 ألفا

كلفة بناء الفيال 
35 ألف دينار 

فقط

عقاريون: على 
“اإلسكان” 

أن تشدد في 
االجراءات 

خبراء: على وزارة 
اإلسكان التدخل 

لتوازن األسعار

هامش الربحية 
غير منطقي 

ومطالبات بأال 
يفوق 25 %

التطفيف يسيطر 
على سوق “مزايا” 

والضحايا المواطنون

فلل عرضت بـ 95 
ألف دينار ورفع 

السعر بعد “مزايا” 
إلى 120 ألفا
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فـــي البحرين تستشـــري ظاهـــرة خطيرة، تتمثل في ممارســـات التطفيـــف من قبل بعض 
المطففيـــن الجـــدد من المطوريـــن العقاريين العاملين في الســـوق والمنخرطين في دعم 

مشروعات البرامج اإلسكانية المشمولة بمشروع مزايا.
هـــذه الظاهـــرة لـــم تكن تجـــد أرضية مناســـبة لها لـــوال وجـــود مجموعات من الشـــركات 
واألفـــراد الذيـــن يعملـــون في ســـوق العقارات المحليـــة ممن يراعون الحق ألنفســـهم وال 

يراعونـــه لغيرهـــم، ويســـتوفون حقوقهم كاملة ويبخســـون حقـــوق اآلخرين باعتبـــار أولئك 
الحلقـــة األضعـــف فـــي الدائرة، فهل هذا يدخل فـــي إطار التدليس واالحتيال والنصب؟ أم إنه ســـلوك جبل عليه 

هؤالء المعنيون وأرادوا تطبيع فرضه وتطبيعه على من فرضت عليهم الظروف ممن ال يجدون حيلة لشـــراء ســـكن 
العمر؟ فهل المطففون الجدد ظالمون أم مظلومون؟ ذلك ما سنكتشفه بين جنبات االستقصاء التالي.

علوي الموسوي    | )العنوان بخط الزميل علي جمعة(



منـــذ ســـتة أشـــهر مضت، كانـــت جمعية 
ا معروًفا  المعاني السامية تستهدف حيًّ
باســـم “البمبرة”، وحســـب المشهور بين 
األهالي، فإن هذا االســـم ارتبط بوجود 
ا باسم  أشجار السبستان المعروفة شعبيًّ
“البمبر”، فتولدت فكرة إعادة الروح إلى 
المكان بغرس أشـــجار البمبر من جديد، 
فيمـــا تـــم اختيـــار بعـــض األراضـــي في 
مجمـــع هنـــا أو هنـــاك، لزراعة األشـــجار، 

ومنهـــا أشـــجار النخيـــل.  هـــذه الخطوة 
“الزاهـــرة” التي خطتهـــا جمعية المعاني 
السامية، وحســـب رئيسها السيد حسن 
الســـيد ســـعيد، فإنهـــا عبارة عن نشـــاط 
بيئي واجتماعي من أجل إضفاء منظر 
جمالي، واستغالل فترة جائحة كورونا 
تنفـــع  “ديناميكيـــة”  وجمودهـــا لحركـــة 
األهالـــي، وبالطبع، القت هـــذه الخطوة 
استحســـان األهالي وتقديرهم ال ســـيما 
بالنســـبة لمـــن ال يجدون بالقـــرب منهم، 
مكاًنـــا يتوافـــر فيـــه الظل، عـــالوة على 

وجمالهـــا.  الخضـــرة  تعشـــق  العيـــن  أن 
ولـــم يكن صـــوت اآلليـــات مزعًجا وهي 
تحفـــر األرض، فالجيـــران يعلمـــون بأن 
هذا العمل ســـيكون في القريب، جمياًل 
بتمايـــل أغصـــان أشـــجاره، وهنـــا يقول 
الســـيد حســـن إن باكورة العمل شـــملت 
أرًضـــا بالقرب من صالة اإلمام الحســـن 
والبدايـــة  عبدالكريـــم”،  الحـــاج  “مأتـــم 
ا، حيث بـــدا المنظر  كانـــت مشـــجعة جدًّ
مبهًجـــا بعـــد زراعـــة 8 أشـــجار نخيـــل، 
باإلضافـــة إلى مواصلة العمل لتشـــجير 

المزيـــد مـــن المواقـــع. بعـــد االنتهاء من 
الحفر، وكلمســـة جماليـــة اعتمدت على 
فكرة “التدوير”، تم استخدام اإلطارات 
القديمة بعد تلوينها لتكون الحلقة حول 
حفرة الشجرة، وبهذا يمزج المشهد بين 
الخضرة واللون الزاهي، ويبدو أن هذه 
الخطـــوة من الـــذكاء واألثـــر اإليجابي، 
بحيث شـــجعت األهالي على المشاركة 
أخـــرى،  مواقـــع  بتشـــجير  والمطالبـــة 
وأجمـــل ما في األمر هو مشـــاهدة هذه 

األشجار تنمو وتزهر مع الزمن.

بعدقبلالسيد حسن السيد شرف

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة 
شـــرطة  أن  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
المديريـــة تمكنـــت مـــن القبض على 
امـــرأة وابنتهـــا ) 43 و17 عامـــا ( إثر 
قيامهمـــا بســـرقة جهاز لضـــخ الماء 
من أحد المحالت التجارية بالسوق 

الشعبية في مدينة عيسى.
وأوضـــح أنه بعد رصد مقطع مصور 
للواقعة على بعض مواقع التواصل 

االجتماعي، وتسجيل بالغ لصاحب 
المحـــل التجاري، باشـــرت المديرية 
عمليات البحث والتحري، حيث تم 
تحديد هويـــة المذكورتين والقبض 

عليهما.
وأشـــار مديـــر عـــام مديرية شـــرطة 
المحافظة الجنوبيـــة إلى أنه قد تم 
اتخـــاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

حيال الواقعة.

أم وابنتها تسرقان محال في سوق المقاصيص
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إعادة الروح إلى “بمبرة الدراز” والقاحلة تخضر
ــة ــي ــام ــس ــة الـــمـــعـــانـــي ال ــي ــع ــم ــوة “زاهـــــــــرة” نـــّفـــذتـــهـــا ج ــطـ خـ

كشـــف بروفســـور علـــم المناعة 
معـــز بخيـــت عـــن أن الحـــد من 
انتشـــار فيروس كوفيد 19 بين 
النـــاس، ال يتـــم باإلغـــالق التـــام 
أو االنفتاح الشـــامل، مؤكًدا، أن 
الخطـــوات التي اتخذها الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
كورونا بقيـــادة ولي العهد نائب 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ســـاهمت 
بالتصـــدي والحـــد مـــن انتشـــار 

الفيروس.
الكامـــل  اإلغـــالق  أن  وأوضـــح، 
“غلط “واالتجـــاه لمناعة القطيع 
العـــدوى  ألن  أيًضـــا،  “غلـــط 
بالفيروس وانتشاره بين الناس 
خطـــورة  مـــدى  علـــى  تعتمـــد 
الفايروس أو “خباثة الفيروس” 
التـــي  الفيـــروس  وكميـــة  أوالً، 
تدخل الجســـم ثانًيـــا، مبيًنا، أن 
هـــذا الفيـــروس ليـــس “قاتال “لو 
اإلجـــراءات  بالبحريـــن  طبقنـــا 
االحترازيـــة التـــي يدعـــو اليهـــا 
الفريـــق الوطني، وهـــي التباعد 
والنظافـــة  التجمعـــات  وحظـــر 
الكمامـــة  وارتـــداء  والتعقيـــم 
والكفوف وتقوية جهاز المناعة 
واالبـــالغ عن الحـــاالت وإجراء 

الفحص.
 وأشـــار فـــي تصريحـــات لقنـــاة 
العربيـــة إلى أن بريطانيا اتبعت 
أســـلوب مناعـــة القطيـــع، وكان 
خطـــأً كبيـــًرا لتعـــرض الناس مع 

االنفتـــاح إلـــى هجـــوم “كميـــات 
كبيرة مـــن الفايروس” خصوًصا 
كبـــار الســـن واألطفـــال، فكانت 
إصابـــات  حـــدوث  النتيجـــة 
للحـــد  تراجعـــت  ثـــم  كارثيـــة، 
الثانـــي “االغالق الكامـــل” وهذا 
أيًضـــا خطأ لعـــدم مقـــدرة جهاز 
علـــى  التعـــرف  علـــى  المناعـــة 
هـــذا الفيـــروس الجديـــد، بينمـــا 
توجهت دول أخرى إلى “مناعة 
المتبـــع” باعتمادهـــا علـــى وعـــي 
المجتمع والتزامـــه باإلجراءات 
االحترازية، مؤكًدا، أن الحل هو 
التـــوازن “فاألفضـــل هـــو انفتاح 
ولكن مع مسؤولية المجتمعية، 
ممـــا ســـيخلق مناعـــة مجتمعية 
حتى العودة للحيـــاة الطبيعية، 

وحتى توفر لقاح قريب.
االخيـــرة  الدراســـات  إن  وقـــال 
أوضحـــت أن كثيـــًرا مـــن أفـــراد 
 “ “مناعـــة  اكتســـبوا  المجتمـــع 
ضد الفيروس بســـبب تعرضهم 
لكميـــات قليلـــة مـــن الفيـــروس، 
لكميـــات  التعـــرض  كان  بينمـــا 
ا مـــن الفيـــروس في  كبيـــرة جدًّ
حـــاالت االنفتـــاح األولـــى، دون 
االحترازية،  اإلجـــراءات  اتبـــاع 

سبًبا في وفاة عدد كبير منهم.

بروفيسور بخيت: “كورونا” غير قاتل 
لو طبقتا “اإلجراءات االحترازية”

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  أصـــدرت 
تعميمـــا لمديري ومديـــرات المدارس 
عـــن آليـــة توزيـــع الكتـــب بالمـــدارس 
لطلبـــة التعليم المـــزدوج وكتب طلبة 

التعلم عن بعد. 
وأشـــارت الوكيـــل المســـاعد للتعليـــم 
العام والفني بوزارة التربية والتعليم 
لطيفة البونوظة قائمة لطلبة التعليم 
المـــزدوج لتحديـــد الصـــف الدراســـي 
واســـتكمال تجهيز الكتب الدراســـية 
في أكيـــاس ووضعها داخل الصفوف 
بحســـب الشـــعبة والجـــدول الزمنـــي؛ 
للتوزيـــع مع اتباع اإلجراءات الوقاية 
والتجهيـــز  والتصنيـــف  الفـــوز  أثنـــاء 
إلـــى جانب اآللية المتبعـــة في عملية 
وحـــددت  والتســـليم،  االســـتالم 
البونوظـــة تاريـــخ التوزيـــع األســـبوع 

األول من عودة الطالب. 
ومـــن جهة أخـــرى، أشـــارت البونوظة 
إلـــى آليـــة توزيـــع الكتـــب علـــى طلبة 
التعلم عن بعد بتحديد قائمة بأسماء 
طلبة التعلم عن بعد في تجهيز الكتب 
الدراســـية فـــي أكيـــاس ووضعها في 
مـــكان قريـــب من الغرفـــة المخصصة 
للتواصل مع أولياء األمور في الفترة 

المذكورة.
جـــدول  إعـــداد  التعميـــم  وتضمـــن 
يحـــدد فيـــه تاريـــخ وزمـــن االســـتالم 
لـــكل مجموعة بحيـــث ال يكون هناك 
مـــع  المجموعـــات،  بيـــن  تداخـــل  أي 
موافاة اإلدارة التعليمية بنســـخة من 
الجـــدول، وألزمت مديـــري ومديرات 
المـــدارس بالجدولـــة الزمنيـــة لتوزيع 
الكتـــب علـــى طلبـــة التعلـــم عـــن بعد 
بحسب المستوى الدراسي أو الشعبة 

بحيـــث يحقـــق التباعـــد االجتماعـــي، 
أثنـــاء  االحترازيـــة  األمـــور  واتبـــاع 

التوزيع. 
بعـــض  حـــددت  أخـــرى،  جهـــة  ومـــن 
المـــدارس االبتدائيـــة توزيـــع الكتـــب 
علـــى طلبـــة التعليـــم المـــزدوج لطلبة 
الصفـــوف  داخـــل  الثانيـــة  الحلقـــة 
 26 الموافـــق  المقبـــل  اإلثنيـــن  بيـــوم 
توزيـــع  ســـيتم  فيمـــا  أكتوبـــر2020، 
الكتـــب على المدرســـة لطلبـــة الحلقة 
األولى داخل الصفوف بيوم األربعاء 
الموافق 28 أكتوبـــر2020. أما توزيع 
الكتـــب علـــى طلبـــة التعليم عـــن بعد 
بـــدءا مـــن يـــوم األحـــد الموافـــق 25 
أكتوبـــر2020، مـــع اتبـــاع اإلجراءات 

االحترازية أثناء التوزيع.

“التربية”: توزيع الكتب بالمدارس 
مع اتباع اإلجراءات االحترازية

الحبس سنة أو الغرامة 100 دينار عقوبة السخرية من االحتفاالت الدينية
المحامـــي ربيـــع بالحلقـــة األخيـــرة مـــن برنامـــج “إضـــاءة قانونيـــة”

14 واألخيـــرة مـــن  تســـلط الحلقـــة 
برنامج “إضـــاءة قانونية” بصحيفة 
موضـــوع  علـــى  الضـــوء  البـــالد 
المساس بالدين وازدراء األديان أو 

الملل. 
ووجهت الصحيفة ســـؤاال للمحامي 

محمود ربيع عن عقوبة ذلك.
وأجـــاب بأن المـــادة 309 من قانون 
العقوبات نصت على عقوبة الحبس 
مـــدة ال تزيـــد عـــن ســـنة أو بالغرامة 
التـــي ال تجاوز 100 دينار من تعدى 
بإحـــدى طـــرق العالنية علـــى إحدى 
الملـــل المعتـــرف بهـــا أو حّقـــر مـــن 

شعائرها.
ـــن أن المـــادة 310 مـــن القانـــون  وبيَّ

تنص على تجريم اآلتي:
1. من طبع أو نشر كتابا مقدسا عند 
أهـــل ملة معترف بها إذا حرف نصه 
عمدا تحريفا يغير من معناه أو حقر 

من أحكامه أو تعاليمه.
2. مـــن أهـــان علنـــا رمزا أو شـــخصا 
يكـــون موضـــع تمجيـــد أو تقديـــس 

لدى أهل ملة.
3. من قلد علنا نســـكا أو حفال دينيا 

بقصد السخرية منه.

بروفايل

وأطلقـــت صحيفة البـــالد برنامجا 

والثقافـــة  القانونيـــة  للتوعيـــة 

األمنية بعنوان “إضاءة قانونية”.

ويســـتضيف البرنامج في كل يوم 

محاميـــا لإلجابـــة عن ســـؤال يهم 
فـــي  اإلجابـــة  وتســـهم  المجتمـــع، 

تقديم المعلومة المفيدة.
وأعـــد حلقـــات البرنامـــج 3 زمالء 
بالصحيفـــة، وهـــم: رئيـــس قســـم 
والمحتـــوى  المحليـــة  الشـــؤون 
اإللكتروني الزميل راشـــد الغائب، 
رئيـــس  الرياضـــة  قســـم  ورئيـــس 
فريـــق صحافـــة الفيديـــو الزميـــل 
أحمد كريم، وعضو فريق صحافة 
الفيديو الزميل إسماعيل السقاي.

البـــالد  صحيفـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
أطلقـــت هويتهـــا اللفظيـــة لإلنتاج 

المرئي )البالد بمختلف األبعاد(.

محمود ربيع

مواطن: خلعتني زوجتي األولى وهجرتني الثانية
ســـــنـــــوات  9 مـــــنـــــذ  الـــــســـــكـــــن  عــــــــــــاوة  تــــــوقــــــف 

خلعتني الزوجة األولى وهجرتني الزوجة 
الثانيـــة والســـبب وزارة اإلســـكان، هكـــذا 
الـــوزارة  المواطـــن هشـــام حســـين  حمـــل 
معاناته الشخصية والحياتية، مشيًرا إلى 
أنه لم يحصل مـــن الوزارة على ما وعدته 
به األمـــر الذي يعد مخالفـــة لحقه األصيل 

كمواطن حسب قوله.
حســـين وهو يكشـــف عـــن معاناتـــه يقول: 
“قطعت وزارة اإلســـكان المخصص المالي 
بالعالوة اإلســـكانية المقدره بــــ 100 دينار 
شـــهرًيا عنـــي منذ تســـع ســـنوات ألســـباب 
ال زلـــت أجهلهـــا، وبعـــد متابعـــات مضنيـــة 
لفتـــرات طويلـــة لـــم أحصـــل علـــى ســـبب 
لوقـــف العـــالوة وبذلـــك لـــم أحصـــل علـــى 
العـــالوة، وأنا في أمـــس الحاجة لها كوني 
مواطنا مقعدا ومتقاعدا ومعاشي الشهري 

ال يفوق 285 دينارا”.
وتابـــع: “تزوجـــت وقدمـــت طلـــب وحـــدة 
ســـكنية )منـــزل( لـــدى وزارة اإلســـكان في 
العـــام 2005، ورزقنـــي هللا بابنتين )الحمد 

للـــه( ولكـــن نشـــبت خالفـــات بينـــي وبيـــن 
زوجتي بسبب المســـكن الذي نعيش فيه، 
وهي شقة صغيرة في منزل والدي تتكون 
من حمـــام ومطبخ وغرفة من دون تهوية 

وال يوجد لدينا صالة للمعيشة”.
وأضـــاف: “اشـــتدت حـــدة الخالفـــات فـــي 
الوقـــت الـــذي لـــم تجـــد الـــوزارة فيـــه حال 
مؤقتا لي كشقة لحين استحقاقي للمنزل، 
ووصلنـــا إلـــى الطـــالق، وبعدهـــا بســـنوات 
وتحديًدا فـــي العام 2012 تزوجت بامرأة 
أخـــرى وبعـــد زواجـــي بعام أوقفـــت وزارة 
اإلســـكان عـــالوة الســـكن )100 دينـــار( من 

دون تقديم أي أسباب”.

وأكـــد حســـين أنه تابع مع وزارة اإلســـكان 
عـــدة مرات حـــول مشـــكلة إيقـــاف عالوة 
الســـكن ومشـــكلة عـــدم تخصيـــص شـــقة 
ســـكنية مؤقته له إال أنه لم يجد أي حلول 

لمشكلته.
وأشـــار: “مـــع تقدم أيـــام الحيـــاة وضغطها 
المـــادي علّي وعلى عائلتي عادت مشـــاكل 
العائلـــة مع زوجتـــي الثانية وذلك بســـبب 
ثـــّم  مـــن  الخالفـــات  المســـكن، وتطـــورت 
هجرتنـــي واآلن هـــي تعيـــش فـــي منـــزل 
عائلتهـــا وتطالبنـــي بإيجاد ســـكن لتلتحق 
بـــي في بيـــت الزوجيـــة”. وتطرق حســـين 
لتفاصيـــل مشـــكلته بالقـــول: “أنـــا إنســـان 

معـــاق منذ والدتـــي وإعاقتـــي تتعبني مع 
تقدمي في الســـن، وال يوجد لدي مســـكن 
يلمنـــي مع عائلتـــي وأواجه مشـــكلة حين 
تزورنـــي بناتي من زوجتـــي األولى ألنه ال 
يوجـــد لدي مكان يجمعنـــي بهم حتى ولو 
بشـــكل مؤقت لذلك كنت أســـتضيفهم في 

غرفتي الخاصة مع زوجتي الثانية”.
طلقـــت  المســـكن  وضـــع  “بســـبب  وذكـــر: 
زوجتي األولى وأنا اليوم ال أريد أن أطلق 
زوجتـــي الثانيـــة، كل مـــا أريده مـــن وزارة 
اإلســـكان توفير سكن مالئم لي ولزوجتي 
وبناتـــي حتى أنـــي أخبرتهم ال أريد عالوة 
ـــا أريـــد شـــقة مؤقتـــة حتـــى  الســـكن حاليًّ
يحيـــن الوقت الذي يتـــم تخصيص وحدة 

سكنية لي”.
وأكـــد أن اإلعاقـــة تعيقـــه بمراجعـــة وزارة 
اإلســـكان بشكل مســـتمر كما أنه )أمّي( وال 
يجيد التواصـــل عبر القنوات اإللكترونية، 
وكلـــه أمـــل أن تجد الوزارة حال لمشـــكلته 
فـــي القريب العاجـــل ليلتئم شـــمل العائلة 
ويقبـــل علـــى الحياة مـــن جديد مـــن دون 

مشاكل.

االستشارية عزيزة علي: “البوتكس” لعالج المثانة العصبية
قـــــــلـــــــق “كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا” أحــــــــــــــد االســـــــــبـــــــــاب

حـــذرت استشـــارية طـــب العائلـــة عزيـــزة 
“المثانـــة  بمـــرض  اإلصابـــة  مـــن  علـــي، 
العصبيـــة”، مؤكـــدة ،أن بعـــض البحرينيين 
والمقيميـــن أصبحـــوا يعانون مـــن مظاهر 
هذا المرض بســـبب زيـــادة القلق والتفكير 
لديهـــم بســـبب الوضـــع والتحديـــات التي 
ســـببتها جائحـــة كورونـــا وتأثيرهـــا علـــى 
الوضع االقتصادي لبعض األسر، لما سببته 
من تغيير في الحيـــاة الطبيعية وما لحقه 
مـــن إغـــالق وتوقـــف فـــي الســـفر والحياة 
االجتماعية والدراسة وغيرها، والذي كان 
له تأثير ســـلبي كبير على الحالة النفســـية 

لـــدى البعض خصوصا األمهات ، وأدى الى 
االصابـــة بقلـــة المناعـــة وبالتالـــي االصابة 
بالعديـــد مـــن االمـــراض ، مشـــيرة الـــى أن 
نسبة اإلصابة لدى النساء بهذا المرض في 
البحريـــن والعالـــم هـــي األكثر مـــن الرجال 

وتصل الى 70 % من مجموع اإلصابة.
المثانـــة  مريـــض  إن  عزيـــزة  وأوضحـــت 
العصبية يعاني من ضعف انقباض المثانة، 
ويشعر المريض بعدم القدرة على التبول، 
وضعـــف اندفاع البول، فضاًل عن الشـــعور 
بعدم تفريغ البول بشـــكل كامل ، مشـــيرة ، 
أن مرض الســـكري يعد أيضا من مســـببات 
“المثانـــة العصبية ، مشـــددة ، أن خطورته 
تتمثـــل فـــي احتماليـــة اإلصابـــة بتضخـــم 

في الكليتيـــن وقصور فـــي وظائف الكلى 
والتهابات المســـالك البولية، وذلك نتيجة 

لتخزين البول في المثانة.
وقالـــت االستشـــارية عزيـــزة، أن األطبـــاء 
حاليـــا يقومون بعـــالج “المثانـــة العصبية” 
والتـــي  البوتكـــس”   “ حقـــن  بــــاستخدام 
حققت نتائج باهرة ناجحة جدا وقد تمتد 

لسنة كاملة.
الضغـــط  تقليـــل  ضـــرورة  إلـــى  داعيـــة 
النفســـي وإيجـــاد حلول بديلـــة للعديد من 
التحديـــات التـــي تواجهنا بســـبب جائحة 
كورونا، ومحاولة ممارسة بعض التمارين 
الرياضيـــة كالمشـــي واليوغا، وبـــث االمل 
لدى أفراد االســـرة بأن هـــذه الجائحة هي 

والنـــوم  مواجهتـــه  وعلينـــا جميعـــا  تحـــدٍّ 
لســـاعات كافيـــة واالبتعاد الســـهر، وتقليل 
شـــرب الشـــاي والقهـــوة والمنبهـــات ألنهـــا 
أحـــد أهم األســـباب التي تـــؤدي إلى تهيج 

المثانة.
يذكـــر أن المثانة العصبيـــة هي زيادة عدد 
مرات التبول )أكثر من ســـبع مرات يوميا(، 
مع وجود شـــعور مفاجئ بضرورة الذهاب 
إلـــى الحمـــام إلفـــراغ المثانـــة، حتـــى وإن 
لـــم تكـــن المثانـــة ممتلئـــة حًقـــا، وأظهرت 
دراســـات عـــدة أن عـــوارض المـــرض تؤثر 
علـــى جـــودة حيـــاة المريـــض، أكثـــر بكثير 
من مرض الســـكري وضغط الدم وأمراض 

القلب.

محرر الشؤون المحلية

علوي الموسوي

بدور المالكي

سعيد محمد من الدراز

مروة خميس

26 أكتوبر توزيع الكتب 
على طلبة التعليم 

المزدوج وبدءا من 25 
للتعليم “عن بعد”

االنفتاح الكامل 
تسبب بالوفيات 
واإلغالق التام 

“غلط”

محرر الشؤون المحلية
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استقرت أسعار الذهب أمس 
إذ عوضـــت توقعـــات بإقـــرار 
حزمـــة تحفيـــز أميركيـــة في 
نهايـــة المطـــاف إثـــر ضغـــوط 

فرضها الدوالر القوي.
ولـــم يطـــرأ تغيـــر ُيذكـــر على 
التعامـــات  فـــي  الذهـــب 
 1903.36 عنـــد  الفوريـــة 
)األونصـــة(،  لألوقيـــة  دوالر 
بعـــد أن نـــزل مـــا يزيـــد عن 1 
الســـابقة.  الجلســـة  فـــي   %

وارتفعـــت العقـــود األميركية 
اآلجلـــة للذهـــب 0.01 % إلى 

1905.80 دوالر.
وبالنســـبة للمعـــادن النفيســـة 
األخـــرى، نزلت الفضة 0.9 % 
لألوقيـــة،  دوالر   24.54 إلـــى 
لكنها تتجه الرتفاع أسبوعي 
وتراجـــع   .%  1.5 بنســـبة 
الباتين 0.3 % إلى 882.40 
دوالر وصعـــد الباديـــوم 0.6 

% إلى 2387.02 دوالر.

الذهب مستقر مع معادلة آمال التحفيز األميركي للدوالر القوي

“طيــران الخليج”: 22 مليونا لدعم ومســاندة قطع غيــار “األيرباص”

قيمة إرساء 379 مناقصة بالربع الثالث

أرســـى مجلس المناقصات والمزايدات 
بالربـــع الثالـــث مـــن العام الجـــاري 379 
مناقصة ومزايـــدة بنحو 270.9 مليون 

دينار.
وكانـــت أعلـــى 5 جهـــات حكوميـــة من 
المناقصـــات  ترســـيات  قيمـــة  حيـــث 
والمزايـــدات بالربـــع الثالـــث مـــن العـــام 
الجـــاري، كالتالـــي: أوال جـــاءت شـــركة 
حظيـــت  والتـــي  للبتـــرول  تطويـــر 
بأعلى الـــوزارات والهيئات والشـــركات 
الحكومية من حيـــث قيمة المناقصات 
والمزايدات المرساة بنحو 66.5 مليون 
دينـــار ما نســـبته 24.6 % مـــن إجمالي 
قيمـــة الترســـيات، ثانًيـــا وزارة الصحة 
بقرابة 64 مليون دينار ما نســـبته 23.6 
% من إجمالـــي قيمة الترســـيات، ثالًثا 
تقـــدر  بقيمـــة  الكهربـــاء والمـــاء  هيئـــة 
بقرابة 37.4 مليون دينار، رابًعا شـــركة 
مليـــون   34.5 بنحـــو  الخليـــج  طيـــران 
دينار، وأخيًرا وزارة األشـــغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي بنحو 
ألحـــدث  ووفًقـــا  دينـــار.  مليـــون   31.4
شـــهر  فقـــد  نشـــرت،  رســـمية  بيانـــات 
ســـبتمبر الماضي ترســـية 140 مناقصة 
ومزايـــدة تابعـــة لــــ 33 جهـــة حكوميـــة 

بنحو 85.6 مليون دينار. 
واســـتحوذت شـــركة طيـــران الخليـــج 
قيمـــة  مـــن  األكبـــر  النصيـــب  علـــى 
المناقصـــات والمزايدات التي أرســـيت 
مليـــون   23.9 بنحـــو  ســـبتمبر  فـــي 
دينـــار، تشـــكل مـــا نســـبته 27.9 % من 
إجمالي قيمـــة المناقصات والمزايدات، 
تمثلـــت فـــي 14 مناقصـــة، كان أبرزها: 
والمســـاندة  الدعـــم  لتقديـــم  مناقصـــة 
لقطـــع غيـــار أســـطول األيربـــاص بنحو 
 21.9 مليـــون دينـــار فـــازت بهـــا شـــركة 

.)Societe Air France(
كما اســـتحوذت هيئة الكهربـــاء والماء 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  27.6 علـــى 
المناقصات والمزايدات التي أرســـيت، 

بنحـــو 23.6 مليـــون دينـــار، تمثـــل 20 
مناقصـــة، كان أبرزها: مناقصة إلنشـــاء 
محطـــة الضخ الثانية في موقع محطة 
الـــدور لضـــخ المياه بنحـــو 19.3 مليون 
دينار فازت بها شركة تيكتون للهندسة 
واإلنشـــاء، ومناقصـــة لتركيب المحول 
الرابـــع فـــي محطـــة أم الحصـــم لنقـــل 
الكهربـــاء جهـــد 400 كيلوفولـــت بنحو 
بهـــا شـــركة  فـــازت  2.3 مليـــون دينـــار 
إينيرجـــي  أنـــد  إليكتريـــك  هيونـــداي 

سيستمز.
تطويـــر  شـــركة  اســـتحوذت  وكذلـــك 
للبترول، على 18.6 % من إجمالي قيمة 
المناقصات والمزايدات التي أرســـيت، 

بنحـــو 15.9 مليـــون دينـــار، تمثـــل 12 
مناقصـــة، كان أبرزهـــا: مناقصة لتوقيع 
عقـــد زمنـــي لمـــدة 5 ســـنوات لتوريـــد 
حفـــر  فـــي  المســـتخدمة  البئـــر  رأس 
آبـــار النفـــط والغـــاز بنحـــو 7.9 مليـــون 
Stream-( شـــركة  بهـــا  فـــازت  دينـــار 
لتوريـــد  ومناقصـــة   ،)Flo Industries
لتوفيـــر  الفنيـــة  والكـــوادر  المعـــدات 
خدمـــات تشـــغيل أنابيب الحفـــر بنحو 
بهـــا شـــركة  فـــازت   2.5 مليـــون دينـــار 
.)Oil industry supplies & Services(
وأيًضا استحوذت شركة نفط البحرين 
إجمالـــي  مـــن   %  15.7 علـــى  )بابكـــو( 
التـــي  المناقصـــات والمزايـــدات  قيمـــة 

أرســـيت فـــي ســـبتمبر الماضـــي، بنحو 
13.4 مليـــون دينار، تمثل 6 مناقصات، 
كان أبرزهـــا: مناقصـــة لتوفيـــر خدمات 
الحريـــق  العـــزل واإلصـــاح ومقاومـــة 
فـــي مناطـــق عمليـــات الشـــركة بنحـــو 
6.4 مليـــون دينـــار، ومناقصـــة لتقديـــم 
خدمـــات التموين والخدمـــات اإلدارية 
وتوصيـــل الوجبـــة إلى مواقع الشـــركة 
دينـــار  مليـــون   3.5 بنحـــو  المختلفـــة 
فازت بها شـــركة فاين فوود، ومناقصة 
لتوقيـــع اتفاقية طويلـــة األجل لمدة 5 
ســـنوات لتوفير الخدمات الميكانيكية 
المتخصصـــة لخزانـــات التخزيـــن بنحو 
2.7 مليون دينار فازت بها شركة شركة 

البحرين للصيانة وأعمال الغوص.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، اســـتحوذت وزارة 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي على 8.6 
المناقصـــات  قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %
والمزايدات التي أرســـيت في ســـبتمبر 
الماضـــي، بنحو 7.4 مليون دينار، تمثل 
مناقصـــة  أبرزهـــا:  كان  مناقصـــات،   5
لمراجعـــة  استشـــارية  شـــركة  لتكليـــف 
برنامـــج التـــوزان المالـــي بــــ 425 ألـــف 
دينار فازت بها شركة الزارد، ومناقصة 
لتقديـــم الخدمات االستشـــارية لتنفيذ 
الرابعـــة(  )المرحلـــة  المضافـــة  القيمـــة 
بنحو 6.9 مليون دينار فازت بها شركة 

أوليفر وايمان.
عـــاوة على ذلك، شـــهد شـــهر ســـبتمبر 
الماضي إرســـاء 26 مناقصـــة ومزايدة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  لـــوزارة 
والتخطيـــط العمراني بنحو 4.4 مليون 
دينـــار، كان أبرزهـــا: مناقصـــة لتقديـــم 
للتصميـــم  االستشـــارية  الخدمـــات 
واإلشـــراف على مشـــروع إنشاء شارع 
بمرحلتـــه  الدائـــري  البحريـــن  جنـــوب 
الثانية بنحو 1.1 مليون دينار، ومليون 
دينار لمناقصة المقاولة الزمنية لتزويد 
للعاميـــن  الســـامة  حواجـــز  وتركيـــب 
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اتفاق للتجارة الحرة 
بين اليابان وبريطانيا

اتفاقية  أمس  وبريطانيا  اليابان  وقعت 
ــمــقــرر أن تــدخــل  لــلــتــجــارة الـــحـــرة مـــن ال
االنتقالية  الفترة  انتهاء  مع  التنفيذ  حيز 
االتــحــاد  مــن  الــمــتــحــدة  المملكة  لــخــروج 
ــعــام  األوروبـــــــي )بـــريـــكـــســـت(، بــنــهــايــة ال
الجاري. ويبدأ سريان االتفاقية في األول 
بريطانيا  خــروج  عقب   ،2021 يناير  مــن 
لالتحاد األوروبي.  التجارية  القواعد  من 
ــرى االتـــفـــاق مـــن حــيــث الــمــبــدأ على  وجــ
الشاملة”  االقتصادية  الشراكة  “اتفاقية 

بين اليابان وبريطانيا الشهر الماضي.

تطوير التعاون بين البحرين وكوريا الجنوبية بتقنية االتصاالت
ــا الــمــالــيــة ــي ــوج ــول ــن ــك ــت ــي وال ــاع ــن ــص ــاء ال ــ ــذك ــ ــل الــخــامــس وال ــي ــج ــات ال ــك ــب ــن بــيــنــهــا ش مـ

أكد الســـفير الكوري لـــدى البحرين هاو 
كوان تشـــونج ضـــرورة تعزيـــز التعاون 
قطـــاع  فـــي  وســـيول  المنامـــة  بيـــن 
المعلومـــات واالتصاالت؛ نظـــًرا للفرص 
الكبيرة التـــي يتيحها مثل هذا التعاون 
االقتصاديـــن،  كا  نجـــاح  تعزيـــز  فـــي 
الكـــوري والبحريني، مشـــيًدا بمســـتوى 
التطـــور الذي وصلت إليه صناعة تقنية 
المعلومـــات واالتصاالت فـــي البحرين، 
وارتفـــاع نســـبة مســـاهمتها فـــي تنويع 
مصـــادر الدخـــل وفـــي الناتـــج المحلـــي 
اإلجمالي، منوها بتوجه مملكة البحرين 

الراسخ نحو بناء اقتصاد المعرفة.
جـــاء ذلك خـــال لقـــاء عقدتـــه جمعية 
البحريـــن لشـــركات التقنيـــة “بتـــك” مـــع 
الســـفير هـــاو كـــوان تشـــونج، بحضـــور 

العبيدلـــي،  عبيدلـــي  الجمعيـــة  رئيـــس 
هللا  عطيـــة  أحمـــد  ومستشـــارها 
الحجيـــري، وجـــرى خاله بحث ســـبيل 
تعزيـــز التعاون مع كوريـــا الجنوبية في 
قطـــاع تقنيـــة المعلومـــات واالتصاالت 
مـــن خـــال شـــركات القطـــاع الخـــاص 
لدى البلدين، واالســـتفادة من التجارب 
هـــذا  فـــي  منهمـــا  كل  لـــدى  المتقدمـــة 
المجال، خصوصـــا وأن كا البلدين كانا 
مـــن أوائـــل الـــدول التي أطلقت شـــبكة 
الجيـــل الخامـــس لاتصـــاالت وســـعت 
لاســـتفادة من تطبيقاتها في قطاعات 
الصحة والمواصات الحضرية والمدن 

الذكية وغيرها.
بـــدوره، أكـــد العبيدلي حـــرص الجمعية 
بيـــن  التعـــاون  عاقـــات  تعزيـــز  علـــى 

شـــركات التقنية البحرينيـــة ونظيراتها 
يخـــدم  بمـــا  الجنوبيـــة،  كوريـــا  فـــي 
مصلحتهمـــا المشـــتركة ويتيـــح المجال 
أمام تبادل الخبرات وتطوير المنتجات 
والخدمات وتعزيز التنافســـية، مشـــيًدا 
بالنهضـــة الكبيـــرة التي يشـــهدها قطاع 
فـــي  والمعلومـــات  االتصـــاالت  تقنيـــة 
بالحضـــور  ومنوًهـــا  الجنوبيـــة،  كوريـــا 
الذي تســـجله شـــركات التقنية الكورية 

في األسواق العالمية.
ولفـــت العبيدلي إلـــى أن البحرين يمكن 
لشـــركات  واســـعة  بوابـــة  تشـــكل  أن 
التقنيـــة الكورية الجنوبية إلى أســـواق 
المنطقة، خصوصـــا مع امتاك البحرين 
لبنيـــة تحتيـــة متقدمة جدا فـــي قطاع 
المعلومـــات واالتصـــاالت، ومـــا تتحلـــى 

به مـــن جاذبية لألعمـــال ووجود كوادر 
وطنية مؤهلة وتشريعات سهلة وحرية 

في تملك الشركات وانتقال األموال.
وأشـــار العبيدلي إلـــى أن دعوته لتعزيز 
دور قنـــوات التعـــاون البحريني الكوري 

في مجـــال تقنية المعلومـــات يأتي في 
إطـــار توجـــه الجمعية نحو استكشـــاف 
آفاق جديدة لتطورات أســـواق صناعة 
المعلومـــات واالتصـــاالت، مؤكًدا أهمية 
الكوريـــة  التجربـــة  مـــن  االســـتفادة 

الجنوبيـــة في مجال تقنيـــة المعلومات 
التجـــارب  وتوطيـــن  واالتصـــاالت، 
المتقدمـــة في البحريـــن، خصوصا وأن 
الظـــروف الراهنـــة التي ســـببتها جائحة 
كوفيد - 19 أكـــدت أهمية إياء المزيد 
مـــن االهتمـــام والدعـــم بقطـــاع تقنيـــة 
المعلومـــات واالتصـــاالت فـــي البحرين 
ل  كواحـــد من القطاعات الرئيســـة المعوَّ
عليهـــا فـــي تنميـــة االقتصـــاد البحريني 
الوطنـــي،  الدخـــل  مصـــادر  وتنويـــع 
وختـــم عبيدلـــي قائـــا إن هـــذا القطاع 
نما وتوســـع أفقيـــا وعموديـــا حتى بات 
يضـــم قطاعـــات متعـــددة مثـــل تطوير 
البرمجيات والذكاء الصناعي وساسل 
الكتـــل وألعـــاب الفيديـــو والتكنولوجيا 

المالية وغيرها.

المنامة - بتك

االجتماع مع السفير الكوري

مجمعات السيف ُتعاود افتتاح الجلسات الداخلية للمطاعم اليوم
بنـــاء على اإلعـــان الصـــادر مـــن الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
أعلنـــت شـــركة   ،”19  - كورونـــا “كوفيـــد 
فتـــح  إعـــادة  عـــن  الســـيف،  عقـــارات 
الجلســـات الداخلية للمطاعـــم والمقاهي 
فـــي مجمعاتهـــا المنتشـــرة فـــي مختلـــف 
أنحاء المملكة )مجمع الســـيف – ضاحية 
المحـــرق   – الســـيف  ومجمـــع  الســـيف، 
ومجمع السيف – مدينة عيسى( لعمائها 
الكـــرام، وذلـــك بما ال يتعدى 30 شـــخصًا 
بداخل كل مطعم ومقهى بدًءا من اليوم 

السبت.
المطاعـــم  جميـــع  ســـتعاود  وعليـــِه، 
والمقاهـــي التي بها جلســـات داخلية في 
مجمعـــات الســـيف افتتـــاح أبوابهـــا مـــن 
الســـاعة 10:00 صباحـــًا ولغايـــة الســـاعة 
األســـبوع،  أيـــام  خـــال  مســـاًء   10:00

 11:00 ولغايـــة   صباًحـــا   10:00 ومـــن 
مســـاًء خـــال عطـــات نهاية األســـبوع. 
فيمـــا ســـتواصل دور الســـينما، والمراكـــز 
الترفيهيـــة الخاصـــة باألطفـــال االلتـــزام 

بقرار اإلغاق المؤقت. 
ب على جميع  مـــن جهٍة أخـــرى، ســـيتوجَّ
العاملين في المطاعم والمقاهي والزبائن 
الوقائيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام  الكـــرام 
الحـــرص  إلـــى  باإلضافـــة  عنهـــا  المعلـــن 
علـــى تطبيق مبـــدأ التباعـــد االجتماعي، 
والمطاعـــم  المحـــات  وســـتلتزم جميـــع 
والمقاهي بالمجمعات التجارية بعمليات 
الازمـــة  اإلجـــراءات  واتخـــاذ  التعقيـــم 
لضمـــان عـــدم تزاحـــم الزبائـــن بداخلهـــا، 
فضـــاً عن توفيـــر منطقة انتظـــار خارج 

المحات.
يذكر أن شركة عقارات السيف كانت من 

أوائل الشركات الوطنية التي بادرت منذ 
ظهور الفيـــروس في البحريـــن بإخضاع 
وقائيـــة  إلجـــراءات  مجمعاتهـــا  جميـــع 
تتضمـــن تنظيـــف وتعقيم جميـــع مرافق 
المجمعات بصورة مكثفة وشاملة بهدف 
علـــى صحـــة وســـامة جميـــع  الحفـــاظ 
عمائهـــا الكرام والعاملين لدى شـــركائها 
المســـتأجرين. كمـــا ويجري العمـــل حالًيا 
على اتخاذ المزيد من الخطوات المكثفة 
الخاصة بتنظيف وتطهير جميع المرافق 

لضمـــان تعزيـــز الســـامة العامـــة وتوفير 
بيئة آمنة للتسوق والترفيه.

كمـــا وقامت الشـــركة بتثبيـــت الُمعقمات 
وذلـــك  مجمعاتهـــا  جميـــع  أنحـــاء  فـــي 

كإجـــراء احتـــرازي إضافي لمنع انتشـــار 
الفيروس عن طريق مامســـة األســـطح. 
كمـــا وتتابـــع فـــرق األمن فـــي المجمعات 
عملية التزام جميـــع المتواجدين بعملية 

التباعـــد االجتماعي امتثـــااًل للتوجيهات 
الصـــادرة مـــن الســـلطات المحليـــة، وهو 
ما أوصت عليـــه منظمة الصحة العالمية 
بغرض الحد من انتقال عدوى الفيروس.

المنامة - شركة عقارات السيف

بناًء على اإلعالن الصادر 
من الفريق الوطني 

الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا
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دينار مليون 

أمل الحامد

2.5 مليون دينار 
لتوريد المعدات 
والكوادر الفنية 

لتشغيل أنابيب الحفر

استشارات التصميم 
واإلشراف على شارع 

جنوب البحرين الدائري بـ 
1.1 مليون دينار

“الكهرباء”: 19.3 
مليون دينار إلنشاء 
محطة الضخ الثانية 

بـ “الدور”

6.4 مليون دينار 
لخدمات العزل 

واإلصالح ومقاومة 
الحريق بـ “بابكو”
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مملكـــة البحريـــن من الـــدول التي قاتلـــت ومازالت في قتال شـــرس 
بـــل وتخـــوض معركة العصر الكبرى بكل ما لديها من أســـلحة صحية 
حديثـــة، وذلـــك مـــن أجـــل تطهيـــر األرض مـــن هـــذا الوبـــاء المؤقـــت 
مســـتعينة بمـــا لديها من إمكانيـــات مالية وبشـــرية وصحية ووقائية 

وغيرها الكثير، وسخرت كل اهتماماتها لتدمير الجائحة.
فـــي ذات الوقت شـــعب البحرين “قول وفعل”، فقـــد أثبت بما ال يدع 
مجـــاال للشـــك وكما عهدناه دائمـــا وأبدا بأنه من الشـــعوب المتحضرة 
الواعية التي أدركت مبكرا خطورة الوضع الصحي العالمي وتعاملت 
معه بكل شـــجاعة ومســـؤولية وإرادة قويـــة لتضميد الوضع الصحي 
النـــازف بشـــعور وطني خالـــص، وهرولت نحـــو تلبية دعـــوة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء بمواصلة “االلتـــزام للبحرين”، وبالفعل المواطن قطع 
على نفسه عهدا بأن يفّعل تلك الدعوة الكريمة وكذلك المقيم، وبهذا 
التزم الجميع بما يصدر من تعليمات وإرشـــادات ونصائح صادقة من 
الفريـــق الطبـــي البحريني البطل الـــذي أمانة لن نخرج مـــن “يزاه” لما 

يقدمه لنا ويقوم به من جهود وطنية مخلصة على مدار الساعة.

لذلـــك ها هي األخبار والتقارير تبشـــرنا خيـــرا بانخفاض ملحوظ في 
عـــدد المصابين وبنســـبة بلغـــت 45 بالمئة خـــال أربعة أســـابيع، هذه 
النتائـــج المفرحة جدا تعكس االلتزام المجتمعي وتعطينا كمواطنين 
دافعـــا قويا لمواصلة االلتزام والتقيد والضبـــط والربط، أيضا تزودنا 
وتـــزود الفريـــق البحريني الطبي بشـــحنة كبيرة من األمـــل والتفاؤل 
واالنفـــراج مـــن هذه األزمـــة الصحية الدوليـــة بعد االنتكاســـات التي 
حصلـــت قبا نتيجة اإلهمال وعدم التقيـــد التام بالتباعد االجتماعي 

والمخالطة، و”كأن ما في شي” يهدد صحة البشر.
في الســـياق ذاتـــه نبارك لألطبـــاء الدكتـــورة مريم إبراهيـــم الهاجري 
الوكيل المســـاعد للصحة العامة والدكتورة جميلة السلمان استشاري 
أول األمراض المعدية والدكتورة نجاة أبوالفتح مديرة إدارة الصحة 
العامـــة والدكتـــورة غفـــران أحمـــد استشـــاري طبيـــب األســـرة، وذلك 
بمناســـبة حصولهن على “جائزة خليفة بن ســـلمان آل خليفة للطبيب 
البحرينـــي”، الهادفة لتســـليط الضـــوء على فئة األطبـــاء البحرينيين 
تقديـــرا لجهـــود وتضحيـــات هـــذه الفئـــة المهمـــة والفاعلة. وعســـاكم 

عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

الشعب البحريني قول وفعل

حجـــم تأثيـــر جائحة كورونا )COVID-19( علـــى النظام التعليمي في 
مملكـــة البحريـــن على المعلم والمتعلم، يتزايد بشـــكل مضطرد، فبعد 
أن كان التعليـــم بالحضـــور الفيزيائـــي لكل من المعلـــم والمتعلم “بيئة 
فيزيائيـــة واحـــدة” أصبـــح اآلن غير متيســـر بســـبب جائحـــة كورونا، 
فبالتالي البد من ابتكار طرق جديدة تتاءم مع الوضع الحالي الذي 
نعيـــش فيه وخلق بيئة تعليمية تعلمية مناســـبة كبديل عن الحضور 

الفيزيائي وذلك للمحافظة على التنمية المستدامة.
البيئة التعليمية التعلمية االفتراضية، مثل الدراسة عن بعد، المعتمدة 
على التقنية الرقمية، هي المجال الحيوي الخصب لتحقيق متطلبات 
هـــذه المرحلـــة، مرحلـــة التباعـــد الفيزيائي بيـــن المعلـــم والمتعلم مع 
ضمان جودة التعليم، ولخلق بيئة تعليمية افتراضية فعالة – المعلم، 
المتعلـــم، أدوات التعليـــم )حلقـــة الوصـــل بينهما( والقيـــاس - البد من 

توافر األدوات المناسبة والطرق التعليمية المبتكرة.

الواقـــع االفتراضي عبـــارة عن عالم بديل للعالـــم الفيزيائي التقليدي، 
ويشـــكل بســـبب التطـــور التقنـــي في ذاكـــرة الحاســـبات ويخلق بيئة 
فيزيائية كونية ال متناهية مخترقة المســـافات والبيئات، وله القدرة 
على تقديم آفاق ومجاالت واســـعة لتطور العقل البشري، وابتكر هذا 
المصطلـــح العالـــم “جورن الينر”. يقـــوم هذا الواقع علـــى نقل األفكار 
والخبـــرات والتجـــارب مـــن خـــال التقنية الرقميـــة بعيدا عـــن البيئة 
الفيزيائيـــة للمتحـــدث والمتلقـــي، ويعتبـــر الواقـــع االفتراضـــي واقعا 
وســـطيا بيـــن الخيال والحقيقـــة، إذ من خاله يتـــم تحقيق األحداث 
المؤثـــرة افتراضيا وليس حقيقيا، وبما أنهـــا تؤثر فهي إذا بعيدة عن 

الخيال.
الســـؤال الذي يطرح نفســـه هو كيف يمكن أن نوظـــف هذه التقنية – 
بالطـــرق المثلـــى – في واقعنا التعليمي لتحقيـــق األهداف العليا التي 

نصبو إليها؟. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

د. حبيب عاشور

آفاق تطور العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا باستخدام البيئة االفتراضية

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

للتواصل: 17111483

سفير سياسي أم مبعوث إرهاب
فـــي خطـــوة تعمـــدت مـــن خالهـــا طهـــران اســـتفزاز المجتمـــع الدولي 
وتحدي قرارات مجلس األمن، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
اإليرانية تعيين ســـفير لطهران في حكومة الحوثي غير المعترف بها 
دوليًا، حيث قامت بتعيين حســـن إيرلو ســـفيرًا فـــوق العادة له مطلق 

الصاحيات في اليمن.
على الرغم من أن قرار طهران ال يمتلك أية صفة شـــرعية اليوم كون 
المجتمـــع الدولـــي ال يعتـــرف بمليشـــيا الحوثـــي كممثل عـــن الحكومة 
والشـــعب اليمنـــي، حيث إن القانـــون الدولي يصفهـــم بأنهم انقابيون 
وطالبهم بتسليم األراضي التي قاموا باالستياء عليها، إال أن التيقن 
مـــن دعـــم طهران لإلرهاب ورعايتها له هو الفعـــل الوحيد الذي أثبتته 

من خال قرارها هذا.
ففـــي حيـــن ســـحبت دول العالـــم أجمـــع بعثاتهـــا الدبلوماســـية وغادر 
سفراؤها وممثلوها صنعاء، نرى طهران وحيدة تهرب مبعوثها لليمن، 
في خطوة ال يمكن شرحها إال في نطاق دعمها اإلرهاب الحوثي، ذلك 
ما يمكن االستدالل به من خال خلفية المبعوث الذي اختارته طهران 

ليمثلها في صنعاء، حيث إن حسن إيرلو وهو السفير المعين لم يعرف 
عنه قط اشتغاله بالسلك الدبلوماسي، بل جل ما اشتهر به هو عاقته 
بفيلق القدس، حيث قام إيرلو بتدريب اإلرهابيين عســـكريًا في لبنان 
والعراق واليمن، هنا تتضح الصورة والغاية التي سعت لها طهران من 
تعيين سفير لها في اليمن، فالتنسيق العسكري في سبيل دعم مليشيا 

الحوثي الغاية التي تنشدها طهران من هذا التعيين. 
بـــذل المجتمع الدولي جهودًا كبيـــرة إلتمام المراحل األولى من عملية 
تبادل األســـرى فـــي اليمن، خطوة ســـرعان ما عكـــرت فرحتها طهران 
مجـــددًا بهـــذا القـــرار الـــذي يدل علـــى قـــرب تصعيد جديـــد من خال 
التنســـيق العســـكري الـــذي تســـعى له بواســـطة حســـن إيرلو فـــي الغد 
القريب، وعلى المجتمع الدولي اليوم مسؤولية كبيرة تجاه ما يحصل 
اليوم في اليمن، فالدعم الســـافر الذي تقدمه طهران لمليشيا اإلرهاب 
الحوثـــي ال يمكن التغاضي والتغافل عنه، حيث إنه بالتأكيد ســـيؤدي 
الستفحال وتفاقم الوضع في اليمن، ما ينذر بالمزيد من اإلرهاب في 

المنطقة.

bedoor.articles
@gmail.com

بدور عدنان

مقطع فيديو مؤلم
انتشـــر منـــذ أســـبوع على مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي مقطع 

فيديو ال أحسب أحدًا تابعه إال واعتصره األلم. المقطع لموظف 

من هيئة الكهرباء يؤدي واجبه الروتيني اليومي بقطع الكهرباء 

عن المتخلفين عن الدفع من محات تجارية وعمارات وبيوت 

مواطنيـــن، والبيـــت الذي تم قطع الكهربـــاء عنه يبدو متواضعًا 

مـــن فئـــة ذوي الدخـــل المحـــدود لمواطـــن يعيش فيه مـــع أمه، 

وربما تلقى إنذارات بالقطع ولم يســـتجب لضيق الحال، فما أن 

أوشك الموظف على مباشرة مهمته حتى بدا كمن “ضبطه” في 

مهمتـــه فحاججه: “مو حرام تقطعون الكهربـــاء علينا أنا وأمي 

ومـــا عندنا ندفع”، والموظـــف يضبط أعصابه ويرد عليه: “خلك 

مكانـــي إشبســـوي؟”، األم شـــعرت بالقطـــع المفاجـــئ فخرجـــت 

مذعورة تستفسر عما إذا كان كل الجيران قد ُقطعت الكهرباء 

عنهـــم لخلـــل ما في المنطقـــة، فيجيبها االبـــن: نحن فقط. وفي 

حـــدود علمـــي لم ترد أيـــة جهة معنية حتـــى اآلن على الفيديو، 

ال مـــن جهـــة النواب وال البلديـــات، وال وزارة الكهربـــاء، وأعتذر 

مقدمـــًا إن حـــدث رد فعل إيجابي ما متعاطـــف مع المواطن لم 

أكن أعلمه.

لنكـــن صريحيـــن مـــع النفس، ثمـــة فئات فـــي تقديرنـــا ال تدفع: 

األولـــى ال مباليـــة وقـــادرة علـــى الدفع رغـــم وضعها المعيشـــي 

المتردي، والثانية للســـهو واإلهمال، والثالثة نموذجها المواطن 

موضـــع حديثنـــا شـــبه المعـــدم، وهي التـــي في تقديرنـــا ينبغي 

علـــى الحكومة مراعاة وضعها المعيشـــي، وهـــي األولى بالدعم 

مـــن وفورات صنـــدوق التأمين ضد التعطل، ولـــو بوضع معدل 

مفتـــرض الســـتهاكها مـــن الكهربـــاء والمـــاء لتعفى مـــن الدفع، 

وأعتقد أن دراسة حالة هذه الفئة المعيشية ليست أمرا صعبا.

رضي السّماك

يتاجر بأرواحهم باسم الدين
المشـــهد اليوم، امرأة تلقي طفليها مـــن فوق نهر دجلة، حيث 
كان األمـــر بإرادتهـــا ومـــات الطفـــان “دون قصـــد”، نعـــم هـــي 
ألقتهـــم ولكن الظروف التي أوصلت أهلنا في العراق إلى هذا 
الوضع األليم هي السبب، ولسنا في وارد الكام عن األسباب 
الظاهريـــة وكيـــف أن “القضـــاء منـــح أب الطفليـــن الحضانـــة 
عليهمـــا فـــي ســـبتمبر الماضي، بعد تطليقها بســـبب مشـــاكل”، 
ولكن ضع تحت كلمة “مشـــاكل” ألف خط، هذه المشاكل قد ال 

تخفى على اللبيب الفطن المتابع.
كلمة أخيرة ولتكن همسة في األذن: من كانوا يحلمون بعراق 

أجمل، أيقنوا أن هناك من يتاجر بأرواحهم باسم الدين.
أمـــا أنت أيتهـــا المرأة العراقية رغم بشـــاعة فعلك، لن نلومك، 
فليـــس هنـــاك أم تفعل هذا لـــوال عمق الدوافع، نقـــول هذا وال 
نبـــرره، لكـــن نضيف أن وجهـــة النظر هذه لـــن يفهمها أصحاب 
العقـــول الســـاذجة، إال إذا صـــاروا تحـــت تلـــك المعانـــاة التـــي 
يعيشـــها أهلنـــا فـــي العـــراق، حينها فقـــط ســـيدركون كيف أن 

فعلها ليس عنهم ببعيد.
اللهـــم أعـــد العـــراق كمـــا كان، اللهم بـــدل أحوالهـــم وأرجع لهم 
األمـــان وأبـــدل خوفهـــم أمنـــا، اللهم ألـــف بين قلوبهـــم ووحد 
صفوفهم واجبر كســـرهم واجعلهم إخـــوة متآخين متكاتفين 

أمام أعدائهم.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة
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17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

لإليجار
 for Rent

Manamaالمنامة

محالت تجارية 

Shops

floors

Offices

 40 to 50 Sqm       Rent price: BD 5 Per Sqm

50 to 90 Sqm       Rent price: BD 4 per Sqm

730 to 830  Sqm     Rent price: BD 4 per Sqm

طوابق مفتوحة
 �| 730 - 830 م� | بسعر 4 دينار للم

مكاتب تجارية 
�| 50 - 90 م� |  بسعر 4 دينار للم

�| 40 - 50 م� | بسعر 5 دينار للم

www.grnata.com

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
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للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444
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Vacancies Available
TIHAMA CONSTRUCTION & MAINTENANCE EST. 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 39002777  or  TIHAMA@BATELCO.COM.BH

 Al -Mahd Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36686683  or  mohd@al-mahd.com 

N R BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C OWNED BY MD RAHIM MIAH MIAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66669918  or  NRBUILDING8@GMAIL.COM 

Climate control mechanical and electrical maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

FUL FLOWERS S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300212  or  ABBAS86Z86@HOTMAIL.COM 

AL KWAR RESTAURANT & GRILLS  CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 77116644  or  ahmed.arahman@gmail.com 

Fahad Phone Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77028802  or  FAHDFON88@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.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 

Alomran General Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17792777  or  ALOMRAN99@GMAIL.COM 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

FARANCE LINE SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 32222398  or  ISAASAS@HOTMAIL.COM 

FADHEL EBRAHIM EDHRABOOH / SAQER ALSAFON - 8146 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33849736  or  ALJAZEERICD@GMAIL.COM 

HUSAIN ABDULLA ALI ZAYED (GAYB AL KIR 1 / 10874) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39877836  or  ESSAM-73@HOTMAIL.COM 

CRAZY FROG CARS CARE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33663993  or  a3_1202@HOTMAIL.COM 

J & J International W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17323441  or  AHARIES@LIVE.COM 

Sweet box foodstuff 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33022259  or  ALWANI007@HOTMAIL.COM 

K M KOOHEJI TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17682526  or  KKOOHEJI@HOTMAIL.COM 

Hot Pack Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39655624  or  ABDUL@HOTPACK.AE 

EMIRATES WATER CO. PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731040  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

Anaqat Dubai Trading Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344415  or  Jalal.yafaee@gmail.com 

Aseel tower decor 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(BUILDING DECOR) 
 suitably qualified applicants can contact

 39912799  or  ASEKAT_ALI@HOTMAIL.COM 

SAM TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17410606  or  SAMTRADEZ@GMAIL.COM 

Switch On Computer 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888675  or  ABDUL-MUNEER@HOTMAIL.COM 

Space creators Carpentry wll 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39964163  or  SPACECREATORS.BH@GMAIL.COM 

Dilli Tadka Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34188143  or  MOHD.ALI22TST@GMAIL.COM 

AL TARIQ BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35578505  or  USMAN94104@GMAIL.COM 

Seven Star Sweet Water 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33764045  or  MUSARATIZATULLAH@GMAIL.COM 

Seven Star Sweet Water 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 33764045  or  MUSARATIZATULLAH@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@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 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@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 

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 

SAMI SALMAN EBRAHIM EJWAIR 
has a vacancy for the occupation of

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

Mr. sparkle cleaning 
has a vacancy for the occupation of

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

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33629071  or  human.resources@binrajab.co 

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

  STEEL FABRICATOR 
 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 

SALEH AHMED KADHEM JUMA(SROOR ALKHATER/7292) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33729552  or  Salehahmed3654@gmail.com 

TAREQ ISA MAJED ALMAJED (WELLD MAJED  / 9102) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39625239  or  WALADMAJED@GMAIL.COM 

Al Zahrawi Medical Supplies Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ENGINEERING DEPARTMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 34447793  or  ARAMADAN@ZAHRAWIMEDICAL.COM 

ALNOSAIF MARBLE AND GRANITE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655626  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

GURMAN AC WORKSHOP SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34339786  or  TOCHAGREWAL@GMAIL.COM 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM 

Forza Contracting Co. Partnership for its owners Fawzia Abdel Ra 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 35457897  or  TAHIRMAHMOOD0788@GMAIL.COM 

Land Of civilaization Consultamcy Co.SPC 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33206900  or  AWAD.IMC@GMAIL.COM 

GULSHAN NISA UMMAT RASOOL EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33916107  or  PARAGONCITY88@GMAIL.COM 

Modern Prince Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39630634  or  PRINCESALON.BH@GMAIL.COM 

DANTY LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34187080  or  ZAMANNOOR26@GMAIL.COM 

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 

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36020031  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

BAWABAT ALNASIJ  RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33260969  or  KUM1S1@HOTMAIL.COM 

SILVER FILS INTERNATIONAL CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33975147  or  RAFEEK_MHMMD@YAHOO.COM 

THE KIDS CLINIC MEDICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17715515  or  thekidsclinic83@gmail.com 

AL MUKHTAR GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39843909  or  ELYA.H@HOTMAIL.COM 

Saad alShammari company Bahraini partnership owned by Saad alSha 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39767167  or  SAAD300098@HOTMAIL.COM 

Prestige Carpentry Est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33434035  or  prestigebh@outlook.com 

AJYAL ALMUSTAQBAL kindergarten 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35057933  or  SALMAN.YTY@GMAIL.COM 

Cali barbar shop.S.P.C owner by Humayun Kabir Akkas 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33861261  or  HK652977@GMAIL.COM 

SUEZ CANAL MARKETING & CARGO CO. S.P.C OWNED BY MOHAMMED AHMED FOUAD 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33309332  or  FOUADMOHAMED1611@GMAIL.COM 

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33780777  or  MRITHUPHARMACY@GMAIL.COM 

Juice for you s.p.c. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

Zaidies Studio W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33789177  or  ZAIDIESBAHRAIN@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 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 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

ABRAJ ALKHAMIS TRADING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

BIN NASS CLENING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36858085  or  CLEDERAJOWELYN@YAHOO.COM 

MERKAVA COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34114218  or  MERKAVABH@HOTMAIL.COM 

MERKAVA COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34114218  or  MERKAVABH@HOTMAIL.COM 

Nuzul Constructions And Interior Design W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38888784  or  mseyadi@nuzulgroup.com 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

A 10 SWEETS & MATHAI.. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33303930  or  PACMAN169@GMAIL.COM 

MOHAMED JUMA ABDULLA JUMA ALROMAIHI ( ALMASA) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36099244  or  MOHAMMED_ALROMAIHI@HOTMAIL.COM 

YOUSIF JAFFAR ALI ABEDALI / NOOR BASAM 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17255536  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM 

MOHAMMED EBRAHIM SALIM ALBOAINAIN / ALWADHEHE 8235 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17773367  or  ebrahimmohamed609@gmail.com 

SHOUSHA ADVERTISING CO S.P.C OWNED BY SALAH FAWZY HAFEZ SHOUSHA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33676669  or  SHOUSHASALAH@YAHOO.COM 

MMS INTERIOR DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37775384  or  SUFYANAFZALBH@GMAIL.COM 

UMAR HAYAT CONSULTANCY S.P.C Owned by umar hayat 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66907626  or  ABCDEF1234098765@GMAIL.COM 

Fixperts building maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33392869  or  FIXPERTSBH@OUTLOOK.COM 

AAZI CLEANING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39010529  or  RDCBH434@GMAIL.COM 

CAKES AND BAKES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403411  or  MKUWAITI@BATELCO.COM.BH 

RAWAN ALDIRAH REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 66644699  or  SAMIALSAAD89@GMAIL.COM 

AJK contracting co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33153325  or  AJK_CONTRACTING88@OUTLOOK.COM 

S U F TECHNOLOGY Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

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

AL KENAWY MAINTENANCE AND REPAIR OF VEHICLES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(CARS ENGINES) 
 suitably qualified applicants can contact

 36802688  or  AMRKENAWY24@GMAIL.COM 

The Ninety Nine Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36110720 

Lynns One Stop Printing Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 37778120  or  EBRAHIMMASUD90@GMAIL.COM

Raees Sharif Logistics Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33764006  or  WFATHAR@YAHOO.COM 

KINETIC PIXEL MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39241856  or  AZHARAKAN@GMAIL.COM 

Ruman palace general trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17642485  or  SERVICEANSBH@GMAIL.COM 

Spartan Fitness S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PHYSICAL TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  LMRA@KECC.ME 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727712  or  MKSA51@BATELCO.COM.BH 

KOREAN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17214358  or  info@palmyaentepie.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@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 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

Creative Style S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

WAHAT TYLOS CERMICA . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36685211  or  MZAH_85@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  LABORATORY TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

Almuntazah stationery 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

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

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

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  A/C & REFG TECH 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

AL Jazira Supermarket B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33272097  or  SHAIMAABBASSHAHEEN@GMAIL.COM 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or   Ahmed.hamdan@gulfhotelbahrain.com 

YOUSIF AL-ZAYANI TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ALFARIS TRAVEL 
has a vacancy for the occupation of

  TICKETING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17707111  or  kecco7bn@batelco.com.bh 

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

  SETTER(MARBLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17290111  or  OFFICE@SAYYAR.BH 

ALMOAYYED  AL MUKHAIMER CONSTRUCTION co. w.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

MANSOOR ALNASHABA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17211001  or  MODAWIB@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

BIN GHAREEB BUTCHERY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888668  or  GHAREEB93@OUTLOOK.COM 

AL SAYED SALEH TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77005022  or  ST-100@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

KAINAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  KHADIJASUFI57@GMAIL.COM 

DELMON PRECAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

ABUSAHEB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274196  or  PSABDULLAHPUTHUR@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  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

  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

  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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.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 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LEAD MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464729  or  hussain.mansoor@engie.com 

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 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

CITY CANYON CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66633465  or  CITYMANAMA@GMAIL.COM 

ABDULLA JASSIM JABUR ALRUMAIHI ‘JALSAT ALKHAIR’ 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17840061  or  alromahiali@gmail.com 

AL NAKHEEL BRIDGE MARKET AND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33918999  or  IAMRALLA@GMAIL.COM 

DALLAH CONSULTATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LEGAL CONSELLOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77444111  or  soheila@umakewebake.com 

ALI ALTHAWADI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39949910  or  MTHWWF@yahoo.co.uk 

GHARNATAH CARPENTERY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36634333  or  HAMEED@BHXSUPPORT.COM 

COTTON HOUSE FOR QUILT 
has a vacancy for the occupation of

  MASTER CUTTER(GENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 38325464  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

ALMANAR PRESS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39668282  or  almanabh@hmail.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

KOOKITO AUTO ELECTRICAL REPAIRS & SPARE PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39522338  or  KOOKITOCO@HOTMAIL.COM 

FUTURE GOLD SMITH. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39870064  or  DIPAKSAGAR786@GMAIL.COM 

ALNAIROOZ GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GRILLING) 
 suitably qualified applicants can contact

 36062662  or  KKOOHEJI@HOTMAIL.COM 

COLD HOUSE WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17781556  or  ALLAMIAT55@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

CERAMIC DELMON CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17608208  or  md.delmon@gmail.com 

GULF RUBBER FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785495  or  GULFRUBBER@HOTMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

JASSIM ALASFOOR VEGETABLES&FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39636316  or  AL-AWSAJ@HOTMAIL.COM 

GULF CORPORATION FOR TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17239393  or  HR.GCT@GCTBAHRAIN.COM 

ADHARI FOR FRUTS & VEGTABLES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39623691  or  ABBAS-86@HOTMAIL.COM 

AAZ ALAWTAN 
has a vacancy for the occupation of

  MASTER CUTTER(GENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 36058888  or  MOHAMEDALHASHEMI66@GMAIL.COM 

Crown steelmould W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT OPERATIONS MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830038  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

FLAWLESS BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17295967  or  RMS.JHO@GMAIL.COM 

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

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ADEL ALI MOHAMED CONSTRUCYION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36638917  or  ZXCV10155@GMAIL.COM 

ALNAKHWAH COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39607066  or  fatima55@hotmail.com 

I 196 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36000022  or  196aljabribh@gmail.com 

ALYUSR MOTOR CYCLES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39666758  or  k.dahneem@gmail.com 

Copy plus printing service 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38204074  or  ALASSRI@OUTLOOK.COM 

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

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

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.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 

ALSAEGH TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33441020  or  ALSAEGH@LIVE.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 

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 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464729  or  hussain.mansoor@engie.com 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464729  or  hussain.mansoor@engie.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER (SHIPBUILDING YARD) 

 suitably qualified applicants can contact
 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER(SHIP PIPES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

KATALONI CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274714  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

Golden Krystal Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17366811  or  BADERB77@HOTMAIL.COM 

Hasiba COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39043725  or  MARIAM1952M@GMAIL.COM 

SELECT CAPITAL ECONOMIC RESERCH SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  RESEARCHER(ECONOMIC) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877222  or  landroverbh@gmail.com 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

ALABRAR GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WIREMAN(ELECTRICAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39467807  or  ALABRAR00@HOTMAIL.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

GOLDEN FRESH SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17458191  or  ABOOTY@HOTMAIL.COM 

Miracle Land Contractor 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877098  or  SERVICES@MIRACLEGROUPS.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 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

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

Misbar Gate Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33007733  or  SQWEEZY.M@GMAIL.COM 

AL GHIAM AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33440114  or  ALGHAEEM@GMAIL.COM 

BINT JUBAIL UPHOLSTERY & SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

AYAAN GATE ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  REPAIRER(ELECTRONIC EQUIPMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

TELL SMART Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36266626  or  TARIQ770097@GMAIL.COM 

ZAHRAT AL RIFFA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39621070  or  m.waqas2112@GMAIL.COM 

WADIE GUL EMTY BAGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 13636695  or  SAJID_TAJJ@YAHOO.COM 

AL-RASHEED COMPANY FOR ALUMINIUM FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (INTERNATIONAL RELATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39469624  or  HASSANALFARSANI@GMAIL.COM 

JOHNNY ROCKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17711772  or  ty@KHARAFIGLOBAL.COM 

AWTAD COLDSTOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

Choices home furnituer 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 63333316  or  BAGHDAD-F@HOTMAIL.COM 

TAIBAT AL BAHRAIN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39669971  or  ALSULAIBIKH@LIVE.COM  
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اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  هنـــأ 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
الســـلة وليـــد العلـــوي، رئيـــس 
للكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
الطائرة الشيخ علي بن محمد 
فـــوزه  بمناســـبة  خليفـــة؛  آل 
بعضويـــة المكتـــب التنفيـــذي 
للكـــرة  اآلســـيوي  لالتحـــاد 
الطائرة، وذلـــك في انتخابات 
منطقة غرب آسيا التي جرت 

مساء األربعاء الماضي.
الشـــيخ  أن  العلـــوي  وأكـــد 
اســـتحق  محمـــد  بـــن  علـــي 
ثقـــة الجمعيـــة العموميـــة لمـــا 
تحمله مســـيرته من نجاحات 
المحلـــي  المســـتويين  علـــى 

واإلقليمي.
وأضـــاف العلوي بأن ســـعادته 
ســـيكون كمـــا هـــو دومـــا أهالً 
تـــوكل  جديـــدة  مهمـــة  لـــكل 
لـــه، وإضافـــة كبيـــرة للمكتـــب 
التنفيذي في االتحاد القاري. 

كـــرة  اتحـــاد  رئيـــس  واعتبـــر 
الســـلة أن فـــوز الشـــيخ علـــي 
بـــن محمد يعد إنجـــازا جديدا 
مملكـــة  لســـجل  يضـــاف 
دوام  لـــه  متمنيـــا  البحريـــن، 
التوفيـــق ومزيـــد مـــن التقدم 
واالزدهـــار، خدمـــة وتطويـــرا 
اآلســـيوية،  الطائـــرة  للكـــرة 
لتستمر في منافسة نظيراتها 
العالـــم  قـــارات  بقيـــة  فـــي 

بالمحافل الدولية.

العلوي يهنئ علي بن محمد بالمنصب اآلسيوي

 بكين - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

أبــدى رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، النائــب األول لرئيــس االتحــاد 
الدولــي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم آل خليفة ثقتــه التامة بقدرة 
جمهورية الصين الشــعبية على تهيئة الظروف المثالية الحتضان منافســات 
كأس آسيا 2023، مشددا على دعم االتحاد القاري للجهود المبذولة في دفع 

مسيرة التحضيرات إلقامة الحدث الكبير. 

جاء ذلك في الكلمة المسجلة التي وجهها 
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أثناء 
حفل اإلعالن عن تشـــكيل اللجنة المنظمة 
المحليـــة لبطولة كأس آســـيا 2023 والذي 
أقيـــم مســـاء يـــوم الخميس فـــي العاصمة 
مـــن  العديـــد  بحضـــور  بكيـــن  الصينيـــة 

الشخصيات الرسمية والرياضية. 
آل  إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وقـــال 
خليفـــة: أود أن أشـــكر الجهـــات المختصة 

فـــي جمهورية الصين علـــى عملهم المميز 
لغايـــة اآلن من أجل اإلعداد لنســـخة نتفق 
علـــى أنها ســـتكون اســـتثنائية فـــي تاريخ 
كأس آسيا، هنالك 10 مدن حديثة ورائعة 
في كل زاوية من أرجاء الصين، وكل منها 
تضم ملعبا جديدا أو محدثا للمساهمة في 
تقديـــم أفضل صـــورة ألهم بطـــوالت كرة 
القدم في قارة آســـيا، ممـــا يعكس قدرات 
الصيـــن على تنظيم حـــدث رياضي عالمي 

مميـــز. وأضاف: نحن نتشـــارك مع الرئيس 
الصينـــي جـــي، فـــي أن الصيـــن ســـتصبح 
قوة رئيســـة في كرة القدم العالمية خالل 
الســـنوات المقبلة، والفعاليات الكبرى مثل 
كأس آســـيا يمكن أن تســـاعد على تحقيق 
هـــذا الهدف، ونتشـــارك معكـــم في طموح 

التفاعل مع أكبر قدر من الجماهير.
وأوضـــح رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكرة 
القدم: ســـيقوم االتحـــاد بدعمكم في هذه 
الرحلـــة المثيرة، وســـوف يســـاعدكم كلما 
أمكـــن، نحـــن واثقـــون مـــن قدرتكـــم على 
تنظيـــم نســـخة رائعـــة مـــن بطولـــة كأس 
آسيا في الصين العام 2023، ونهنئكم من 
جديد جميعا على تشكيل اللجنة المنظمة 
التوفيـــق  كل  وأتمنـــى  اليـــوم،  المحليـــة 

والنجـــاح ألعضاء اللجنـــة. من جهته، قال 
تشين جينينغ عمدة بكين أن بطولة كأس 
آســـيا 2023 فـــي الصيـــن ســـوف تزيد من 

أهمية المدينة على المستوى العالمي.
واعتبـــر دو زهـــاوكاي نائـــب وزيـــر اإلدارة 
 2023 آســـيا  كأس  أن  للرياضـــة،  العامـــة 
ســـتكون قاعـــدة جيـــدة لعـــرض إنجازات 
القـــدم  كـــرة  لتطويـــر  والترويـــج  الصيـــن 
االقتصـــادي  التطويـــر  وكذلـــك  الصينيـــة، 

واالجتماعي.
وأكد نائب الوزير أن الصين ســـتعمل على 
دعـــم االرتقاء بأهـــم بطـــوالت المنتخبات 
الوطنيـــة فـــي قـــارة آســـيا لتصبـــح ضمـــن 
الفعاليـــات الرياضيـــة الكبـــرى فـــي العالم؛ 
أهـــم  تنظيـــم  فـــي  البـــالد  لتعزيـــز مكانـــة 

األحداث الرياضية.
وأوضح: تســـير جميـــع أعمال االســـتعداد 
وفـــق ما هـــو مقرر رغـــم جائحـــة فيروس 
كورونـــا المســـتجد، وســـوف تتـــرك بطولة 
كأس آســـيا 2023 فـــي الصيـــن إرثـــا كبيرا 
للبالد؛ مـــن أجل اســـتضافة أكبر األحداث 
الكبرى لكرة القدم العالمية في المستقبل.

وأكد دو، أنه بعد استكمال تشكيل اللجنة 
المنظمـــة، فإنهـــا ســـتعمل علـــى  المحليـــة 
مساعدة المدن العشـــر المضيفة؛ من أجل 
إعداد مكاتبها، وتشـــكيل آليـــات التواصل 
الفعالـــة؛ مـــن أجـــل الربـــط بيـــن االتحـــاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم والمـــدن المضيفة 

واللجنة المحلية المنظمة.

سلمان بن إبراهيم آل خليفة يسلم اتفاقية تنظيم كأس آسيا 2023

ســلمان بن إبراهيم ألقى كلمة مسجلة في حفل تشكيل اللجنة المنظمة المحلية 

الصين قادرة على تنظيم بطولة استثنائية لكأس آسيا 2023

علي مجيد

أحمد مهدي

“الماروني” يجري تغييًرا شاماًل على الجهاز الفني
الــشــبــاب ــادي  ــن ب األول  ــرة  ــك ال لــفــريــق  مـــديـــًرا  ــاس  ــب ع مــحــمــد 

تغييـــًرا  الشـــباب  نـــادي  إدارة  أجـــرت 
شامالً على الجهاز الفني للفريق األول 
لكـــرة القدم بالنادي للموســـم الرياضي 
الجديـــد 2021-2020. يأتـــي ذلك بعد 
الدرجـــة  دوري  إلـــى  الفريـــق  هبـــوط 

الثانية.
إلعـــالن  الشـــبابية  اإلدارة  وتتجـــه 

تعاقدها الرســـمي مع المدرب الوطني 
محمـــد عدنـــان أيـــوب؛ ليكـــون مدرًبـــا 
للفريـــق في الموســـم المقبـــل، على أن 
تســـند مهمـــة المســـاعد إلـــى المـــدرب 
الوطني موســـى القطان، فيما سيكون 
المـــدرب الوطني صالح ســـلمان مدرًبا 
للحراس. ولن تتعاقد اإلدارة الشبابية 

مع مدرب للياقة البدنية.

الالعـــب  الوطنـــي  المـــدرب  وكان 
الدولـــي الســـابق حســـين علـــي “بيليه” 
مدرًبـــا للشـــباب فـــي الموســـم الماضي 
مـــع مســـاعده المدرب الوطنـــي محمد 
سلمان، إال أن اإلدارة المارونية أجرت 
تغييـــًرا على الجهـــاز الفني في خطوة 
لتصحيـــح أوضاع الفريق وعودته إلى 
مكانـــه الطبيعـــي، خصوًصـــا مـــع عدم 

وجـــود النية للتجديد مع الجهاز الفني 
السابق.

إلى ذلك، ســـيكون اإلعالمي والمدرب 
الوطنـــي الشـــاب محمد عبـــاس مديًرا 
بنـــادي  القـــدم  لكـــرة  األول  للفريـــق 
إذ  المقبـــل،  الموســـم  خـــالل  الشـــباب 
يأتي ذلـــك بعدما قدم عبدهللا الفردان 

اعتذاره عن المواصلة مع الفريق.

موسى القطان محمد عباس محمد عدنان أيوب

فـــي خطـــوة مفاجئـــة، قـــرر عبـــدهللا الفـــردان 
التوقـــف عـــن مواصلـــة العمـــل اإلداري بنـــادي 
الرياضـــي  الموســـم  انتهـــاء  بعـــد  الشـــباب 

.2020/2019
ن الفردان الذي شـــغر منصب مدير الفريق   وبيَّ
األول لكـــرة القـــدم فـــي دوري ناصـــر بـــن حمد 
الممتـــاز الـــذي انتهى مؤخًرا، عن قـــرار ابتعاده 
وتوقفـــه عبـــر حســـابه الشـــخصي فـــي موقـــع 
قائـــال  “االنســـتغرام”،  االجتماعـــي  التواصـــل 
“لـــكل شـــيء خاتمـــة ونهايـــة، والبد مـــن نقطة 
نهايـــة بعد مشـــوار ألكثر مـــن اثني عشـــر عاما 
وســـط هذا الكيان العزيز على القلب. األســـتاذ 
الفاضل ميرزا أحمد ربان الســـفينة يا من أدين 
لـــه بالفضـــل الكبيـــر فيمـــا أعطاني مـــن خبرته 
وأخالقه، هذا الكيان كيان عظيم وأنا على ثقة 
بأنه في المســـتقبل ســـيكون في المـــكان الذي 
يســـتحقه”. قـــرار التوقـــف يعد خســـارة كبيرة 
لنادي الشـــباب خصوًصا والرياضـــة البحرينية 
عموًما؛ كون الفردان يعتبر من الطاقات الشابة 

المميـــزة بعطائهـــا، وخدم المارونـــي في لعبتّي 
القـــدم واليـــد بإخالص وتفـــاٍن وســـار معه في 
“الحلـــوة والمـــرة”، األمـــر الـــذي جعله يكتســـب 
الخبـــرة والحنكـــة اإلدارية التي قـــل تواجدها 

حالًيا في رياضتنا ومن الصعب تعويضها.
وبـــدء الفردان عملـــه منذ العـــام 2008 كإداري 
لفئة الشـــباب لكـــرة القدم حتـــى 2011، وحقق 
بطولتـــّي الدوري والكأس فـــي العام 2009، ثم 
شغّر منصب مدير الفريق األول ومشرف لكرة 
اليـــد من 2011 إلى 2013 وحقق كأس التفوق 
حينهـــا، ومنذ 2013 حتـــى 2020 انحصر عمله 

مع كرة القدم كإداري، ثم مدير الفريق األول.

“فردان الشباب” يتوقف عن العمل اإلداري
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خالد بن حمــد: الحدث فرصة للترويج لقيم ومبادئ الحركة األولمبية

اليوم األولمبي يعزز الوعي بأهمية الرياضة

 تحتفل اللجنة األولمبيـــة البحرينية باليوم األولمبي 
2020 ابتداء من اليوم الســـبت 24 ولغاية 31 أكتوبر 
الجـــاري عبـــر حزمة مـــن األنشـــطة والفعاليـــات التي 
ســـتقام عن بعـــد عبر منصـــات التواصـــل اإلجتماعي 
ومختلـــف وســـائل اإلعالم األخرى فـــي ظل الظروف 
االســـتثنائية التـــي يمر بهـــا العالم جراء تفشـــي وباء 

كورونا )كوفيد - 19(.
 وبهذه المناســـبة، أكد ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، رئيس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية على 
اهتمـــام اللجنـــة باألحتفـــال باليـــوم األولمبـــي والذي 
يمثل فرصة مثالية للترويج للحركة األولمبية ونشـــر 
المبـــادئ والقيـــم األولمبيـــة التي تهدف إلى تشـــجيع 
كافة فئات المجتمع على ممارسة األنشطة الرياضية.
 وأضـــاف ســـموه “تحتفـــل مملكـــة البحريـــن والعالـــم 
هـــذا العـــام باليـــوم األولمبـــي العالمـــي 2020 بصورة 
مغايـــرة عن األعوام الماضية بســـبب الجائحة والتي 
لـــم نجعلهـــا عائقـــا لالحتفـــال بالحـــدث العالمـــي عبـــر 
إقامـــة مجموعة من األنشـــطة والبرامج عبر منصات 
التواصل االجتماعي وبمشاركة نخبة من أبرز النجوم 
والرياضيين لنســـاهم في غـــرس القيم األولمبية لدى 

المجتمع والتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة ..”.
 وأكـــد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة أن 

االحتفـــال باليـــوم األولمبـــي 2020 عـــن بعـــد يعكـــس 
تعزيـــز  إلـــى  الراميـــة  ورســـالته  اليـــوم  هـــذا  أهميـــة 
الوعـــي بأهميـــة الرياضـــة ودورهـــا في حيـــاة األفراد 
والمجتمعـــات، مؤكدا علـــى حرص اللجنـــة األولمبية 
هـــذه  العالـــم  لتشـــاطر  بالحـــدث  ســـنويا  لإلحتفـــال 

المناسبة الرياضية العالمية.
 وتابع ســـموه “ اليـــوم األولمبي أكثر من مجرد حدث 
رياضـــي ، اليـــوم األولمبـــي هـــو دعـــوة للعالـــم أجمـــع 
الرياضيـــة  األفـــراد والمؤسســـات  لجميـــع  وتشـــجيع 
ومختلـــف المواطنيـــن والمقيمين لممارســـة النشـــاط 
البدنـــي والرياضـــي والتعـــرف علـــى القيـــم األولمبية 
واكتشاف ألعاب رياضية جديدة، وعلى مدار أسبوع 

كامـــل نتطلـــع لالحتفـــال بهـــذا الحـــدث عبـــر منصات 
التواصـــل االجتماعـــي ووســـائل اإلعـــالم المختلفـــة 
وفـــق أفضـــل صورة، داعيـــن جميع أطيـــاف المجتمع 
للمشـــاركة عـــن بعـــد والتفاعـــل اإليجابي مـــع الحدث 
العالمـــي بمـــا يحقـــق الغايـــة والهـــدف مـــن االحتفـــال 
بتأسيس الحركة األولمبية والتي تشكل مصدر إلهام 

لجميع الرياضيين..”.
 يذكر أن اليوم األولمبي يصادف الـ 23 من شهر يونيو 
من كل عام وتســـمح اللجنـــة األولمبية الدولية للجان 
األولمبيـــة الوطنيـــة باختيار تاريخ آخـــر لالحتفال به 
للترويـــج للقيـــم األولمبية والتشـــجيع على ممارســـة 

الرياضة.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

سمو الشيخ خالد بن حمد

بطولة الهير على كأس ناصر بن حمد تنطلق اليوموليد العلوي
موســـم المـــوروث البحـــري مســـتمر بشـــوط جديـــد الســـتخراج المحـــار

تســـتأنف منافســـات موســـم ناصر بن حمـــد لرياضات 
المـــوروث البحـــري في نســـخته الثالثة اليوم الســـبت 
بإقامـــة بطولـــة الهيـــر الســـتخراج المحـــار بالمعـــدات 
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  كأس  علـــى  الثانيـــة  الحديثـــة 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيس المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة.  ويدخل 
المشـــاركون المنافســـات بعد البطولة األولى األسبوع 
بيـــن  قويـــة  منافســـات  شـــهدت  والتـــي  الماضـــي 

المشاركين.
ويبـــدأ التجمع فجـــرا في جـــزر أمواج، 

المشـــاركين  يتـــم تقســـيم  حيـــث 
علـــى 25 قاربا قبـــل دخول البحر 
لمنطقـــة هيـــر شـــتية التي تشـــهد 

الغوص باســـتخدام المعدات الحديثة 
فـــي عمـــق يتـــراوح بيـــن 9 و14 متـــر 

الستخراج المحار.
ويفـــوز الفريق الـــذي يجمع أعلى وزن من اللؤلؤ في 

نهايـــة المطـــاف بعـــد 5 ســـاعات يتـــم 
فيها جمع المحار داخل البحر. ويأتي 
موســـم ناصر بن حمد لرياضات 
المـــوروث البحـــري بتنظيـــم من 
لرياضـــات  البحرينيـــة  اللجنـــة 
المـــوروث الشـــعبي التابعـــة للمجلس 
األعلى للشباب والرياضة، حيث أقيم 
األســـبوع الماضي بطولة الهير األولى 

على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

الرفاع - لجنة الموروث:

عبدالله الفردان



لألســف الشــديد، أن المقصــورة الرئيســة الســتاد النــادي األهلــي بالماحــوز 
والــذي احتضــن دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكــرة القــدم، لم تكــن مؤهلة 
الســتضافة الشخصيات ومنتسبي األندية وأصحاب البطاقات المخول لها 

الدخول لهذه المنطقة؛ ألنها كانت بأبهت صورة!

فعلـــى رغـــم حداثـــة صيانة االســـتاد 
الزاهيـــة  واأللـــوان  كافـــة،  بمرافقـــه 
التـــي تســـر عيـــن الناظـــر، إال أن مـــن 
يدخـــل المقصورة الرئيســـة ويجلس 
على أحد الكراســـي الموجودة سواء 
فـــي الصفـــوف األماميـــة أو الخلفية، 
الكراســـي  رداءة  يكتشـــف  فإنـــه 
البالستيكية وعدم جودتها، وبعضها 

“مشلوخه ومفتوقه”، والبعض اآلخر 
في طريقها لما سبقوها!

ما يثير الدهشة والغرابة، أن كراسي 
المقصـــورة قد وصلت لهـــذه المرحلة 
رغـــم أن اســـتخدامها مقتصـــر علـــى 
الجلـــوس، إذا ما ذكرنا أنها مخصصة 
ألشـــخاص محـــددة بخـــالف مـــا يتم 
الجمهـــور  فـــي منطقـــة  اســـتخدامها 

ســـبورت”  “البـــالد  عدســـة  عموًمـــا.  
أعـــاله،  عنـــه  تتحـــدث  مـــا  رصـــدت 
وتكشف بالصور حقيقة ذلك، وتوجه 
فـــي الوقت ذاتهـــا نداءهـــا للمعنيين، 

النظر لهـــذه الحالة ومعاودة دراســـة 
اختيار الكراســـي من حيـــث كفاءتها 
حتـــى تليـــق بهـــذه المنشـــأة وتظهـــر 

بأبهى صورة، وليس بأبهت صورة!

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ينعـــى 
االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم 
الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 
الوطنـــي  المـــدرب  خليفـــة،  آل 
عبدالعزيـــز أميـــن، والذي انتقل 
 23 الجمعـــة  ربـــه،  جـــوار  إلـــى 

أكتوبر الجاري.
 ويعتبـــر المرحـــوم عبدالعزيـــز 
التدريـــب  أعمـــدة  مـــن  أميـــن 
بكرة القـــدم البحرينيـــة، إذ قاد 
منتخبنـــا للناشـــئين إلـــى إحراز 
المركـــز الرابع فـــي كأس العالم 
والتـــي   ،1989 عـــام  للناشـــئين 

أقيمت في اسكتلندا.
 ويعتبـــر عبدالعزيـــز أمين العًبا 
)الوحـــدة  العربـــي  أنديـــة  مـــن 

فالنجمـــة(، إذ تـــدرج فيـــه مـــن 
األول،  الفريـــق  حتـــى  الفئـــات 
التدريبـــي  بـــدأ مشـــواره  فيمـــا 
عـــام 1979، واختيـــر لتدريـــب 
منتخـــب الناشـــئين فـــي العـــام 

1988، كما أشرف على تدريب 
المحليـــة:  األنديـــة  مـــن  عـــدد 
والرفـــاع  البســـيتين  النجمـــة، 

الشرقي.
 ويتقدم الشيخ علي بن خليفة 
باســـمه  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن 
مجلـــس  أعضـــاء  عـــن  ونيابـــة 
إدارة االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
القـــدم وجميـــع منتســـبي كـــرة 
بخالـــص  البحرينيـــة،  القـــدم 
ألســـرة  والمواســـاة  التعـــازي 
عـــز  المولـــى  ســـائالً  الفقيـــد، 
وجـــل أن يتغمد الفقيد بواســـع 
رحمته، ويســـكنه فسيح جنته، 
وأن يلهـــم أهلـــه وذويـــه الصبر 

والسلوان.

عبدالعزيز أمين

قاد منتخب الناشئين إلى إحراز المركز الرابع بكأس العالم للناشئين 1989
رئيس اتحاد الكرة ينعى المدرب الوطني عبدالعزيز أمين

دشـــنت فـــرق السداســـي مبارياتهـــا التجريبية اســـتعداًدا 
الســـتئناف المرحلة المتبقية والمقـــرر إقامتها في النصف 

الثاني من الشهر المقبل.
حيث لعب فريق الشـــباب مع نظيره األهلي يوم الخميس 
وانتهـــت المواجهـــة بفوز المارونـــي بنتيجـــة )25/26( في 
المباراة التي أقيمت على صالة نادي الشباب. وفي مباراة 
أخـــرى أقيمـــت على صالـــة االتحـــاد البحريني لكـــرة اليد، 
حقـــق فريق االتفـــاق نتيجة الفوز على منتخب الناشـــئين 

بنتيجة )22/31(. 
إذ من المتوقع أن تخوض فرق السداسي )النجمة، باربار، 
الشـــباب، االتحـــاد، االتفاق، األهلـــي(، عدًدا مـــن المباريات 
التجريبيـــة فـــي األيـــام المقبلة، بهدف االطـــالع والوقوف 
علـــى جاهزيـــة الالعبيـــن، بعدما انحصـــرت التدريبات في 
الفترة الماضية على التقوية البدنية جراء التوقف الكبير 
الـــذي طالهـــا بســـبب فيـــروس كورونـــا، باإلضافـــة لوجود 
تغييـــرات حدثت باألجهزة الفنية بالفرق نفســـها، كانتقال 
عادل السباع إلى األهلي، وعبدالرحمن محمد إلى االتحاد، 

ومحمـــد المراغي إلى الشـــباب، وســـيد علـــي الفالحي إلى 
النجمة، وحسن مدن في باربار ورائد أكبر في االتفاق. 

وتبقـــت 4 مباريات لكل فريق بعدما لعبـــوا الجولة األولى 
مـــن المرحلة السداســـي قبـــل التوقف، حيث فاز الشـــباب 

على األهلي، النجمة على باربار، االتفاق على االتحاد.

لقاء الشباب واألهلي

اســتعداًدا الســتئناف المرحلة المتبقية بالشــهر المقبل
فرق السداسي تدشن مبارياتها التجريبية

علي مجيد

Sports@albiladpress.com
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تعاقـــدت إدارة نـــادي المنامة مع الالعب 
األول  الفريـــق  ليمثـــل  جميـــل؛  حســـان 
لكـــرة القـــدم بالنـــادي للموســـم الرياضي 
الجديـــد 2020-2021. وسيســـتمر عقـــد 
حســـان جميل مع المنامة موسًما واحًدا 
العقـــر  توقيـــع  مراســـم  وجـــرت  فقـــط، 
فـــي مقر النـــادي بحضـــور المديـــر الفني 

عبدالصاحـــب عبدالنبي. ويعتبر حســـان 
جميـــل مـــن الالعبيـــن الذيـــن يجيـــدون 
والوســـط،  الدفـــاع  خطـــي  فـــي  اللعـــب 
األنديـــة  مـــن  عـــدد  تمثيـــل  لـــه  وســـبق 
الوطنية آخرها نادي النجمة في الموسم 

الرياضي الماضي 2019 - 2020. 
ويأتي التعاقد مع حســـان ضمن سلسلة 
التعاقدات التـــي تبرمها اإلدارة المنامية 

للموسم الجديد.

كرة المنامة تتعاقد مع حسان جميل

عبداهلل يوسف يسجل هدفه األول بالدوري األوروبي
الــمــشــوار ــة  ــداي ب ــي  ف مــهــمــة  ــاط  ــق ن  3 ــى  إلـ التشيكي  فــريــقــه  ــاد  قـ

قاد نجم منتخبنا الوطني األول لكرة القدم المحترف في 
صفوف نادي سلوفان ليبريتش التشيكي عبدهللا يوسف 
فريقـــه إلى تحقيق فـــوز ثمين على حســـاب فريق جينت 
البلجيكـــي، فـــي المباراة التي أقيمت مســـاء الخميس 22 
أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة األولى للمجموعة 

L بالدوري األوروبي.
وواصـــل عبـــدهللا يوســـف تألقه فـــي المالعـــب األوروبية 
مشـــرًفا الرياضة البحرينيـــة عموًما وكرة القدم البحرينية 
خصوًصـــا، إذ منـــح ناديه التشـــيكي فوًزا مســـتحًقا ومهًما 
في مشواره بالبطولة األوروبية، حينما سجل هدف الفوز 
الوحيد في الدقيقة )29( من زمن المباراة وسط احتفالية 

كبيرة لالعب المحترف في األراضي التشيكية.
وتفاعـــل الوســـط الرياضـــي البحرينـــي مـــع هـــدف النجم 
البحريني في منافســـات الـــدوري األوروبي، إذ يأتي ذلك 
اســـتمراًرا لسلســـلة نجاحاتـــه فـــي االحتـــراف، خصوًصـــا 
بعدما شـــارك الموسم الماضي في منافسات دوري أبطال 

أوروبـــا مـــع نـــادي ســـالفيا بـــراغ التشـــيكي، وبالتحديـــد 
فـــي مرحلـــة المجموعات التـــي تضم 32 فريًقا. وشـــهدت 
مواقـــع التواصل االجتماعي تفاعالً كبيًرا مع هدف النجم 
البحرينـــي. كمـــا تفاعل االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم مع 

هـــدف نجم منتخبنـــا الوطنـــي، إذ وصفه بصانـــع التاريخ 
لمملكـــة البحريـــن. وبهـــذا الهـــدف، يكون عبدهللا يوســـف 
كتب التاريخ لنفسه؛ كونه أول العب بحريني يسجل في 

المسابقات األوروبية.

عبدالله يوسف خالل المباراة فرحة عبدالله يوسف بالهدف

أحمد مهدي

أحمد مهدي

سبورت

كراسي المقصورة بأبهت صورة!
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باستثناء تركيا.. ترحيب دولي باتفاق ُيخرج المرتزقة من طرابلس

طرفا النزاع الليبي يوقعان اتفاق وقف إطالق النار

وّقع طرفا النـــزاع الليبي على “اتفاق 
أمـــس  النـــار”،  إطـــاق  لوقـــف  دائـــم 
اســـتمرت  محادثـــات  بعـــد  الجمعـــة، 

خمسة أيام في األمم المتحدة.
وقالـــت بعثة األمـــم المتحـــدة للدعم 
في ليبيا على صفحتها في فيسبوك: 
“تتـــوج محادثـــات اللجنة العســـكرية 
المشـــتركة 5+5 فـــي جنيـــف )أمـــس( 
توصـــل  حيـــث  تاريخـــي،  بإنجـــاز 
الفرقـــاء الليبيـــون إلـــى اتفـــاق دائـــم 
لوقـــف إطاق النار فـــي جميع أنحاء 
نقطـــة  اإلنجـــاز  هـــذا  ويمثـــل  ليبيـــا. 
تحـــول مهمـــة نحـــو تحقيـــق الســـام 
ونشـــرت  ليبيـــا”.  فـــي  واالســـتقرار 
البعثـــة بثـــا مباشـــرا علـــى صفحتهـــا 
لحفل التوقيع الذي استمر 10 دقائق 

وأعقبه تصفيق. 
األمـــم  مقـــر  فـــي  المراســـم  وجـــرت 
المتحـــدة فـــي جنيـــف، حيـــث وقـــف 
أعضـــاء الوفديـــن الليبيين ورئيســـة 
فـــي  للدعـــم  المتحـــدة  األمـــم  بعثـــة 
ليبيـــا باإلنابة ســـتيفاني وليامز وهم 
يضعـــون كمامات أمام وثائق االتفاق 

التي وقعوا عليها الحقا.
وفـــي رد فعل ســـريع، نقلت قناة “تي 
آر تـــي عربـــي” التركية، عـــن الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان، قوله: 
نوايـــا  صـــدق  مـــن  متأكديـــن  “لســـنا 

سحب المرتزقة من ليبيا”.
واعتبـــر أردوغـــان أن “اتفـــاق وقـــف 
أقـــل  يعـــد  ليبيـــا  فـــي  النـــار  إطـــاق 

مستوى من االتفاقات السابقة”.
ومـــن جهة أخـــرى، قال األميـــن العام 
لألمـــم المتحدة أنطونيـــو غوتيريش 
إن اتفـــاق وقف إطاق النار في ليبيا 
الذي تم االتفاق عليه، أمس الجمعة، 
الســـام  نحـــو  أساســـية  “خطـــوة 
واالســـتقرار” فـــي الدولة، لكـــن هناك 
الكثير من العمل الشاق في االنتظار.
كل  “أناشـــد  للصحافييـــن:  وأضـــاف 
األطـــراف المعنية والقـــوى اإلقليمية 

احترام بنود اتفاق وقف إطاق النار 
وضمان تنفيذه دون تأخير”.

ودعـــا غوتيريـــش أيضـــا إلـــى تطبيق 
كامـــل لحظر األســـلحة المفروض من 

األمم المتحدة على ليبيا.
كمـــا رحبـــت الســـفارة األميركيـــة في 
ليبيـــا باالتفـــاق، وأكـــدت أنـــه “يمثـــل 
خطوة كبيرة إلى األمام نحو تحقيق 
المصالح المشـــتركة لجميـــع الليبيين 
واالســـتقرار  التصعيـــد  خفـــض  فـــي 

ورحيل المقاتلين األجانب”.
وأضافـــت الســـفارة: “نهّنـــئ الطرفين 
على النتيجة الناجحة لمفاوضاتهما، 
كمـــا نهّنـــئ الممثلـــة الخاصـــة لألمين 
ويليامـــز  ســـتيفاني  باإلنابـــة  العـــام 
علـــى دورهـــا المحـــوري في تســـهيل 

المحادثات”.
وحثـــت الســـفارة “الجهـــات الفاعلـــة 
الداخليـــة والخارجية اآلن على دعم 

تنفيذ االتفاق بحسن نّية”.
وأوضحـــت أن “اإلنجاز الـــذي تحّقق 
اليوم يمّهد الطريق لمزيد من التقّدم 
فـــي منتدى الحوار السياســـي الليبي 
المقبـــل؛  األســـبوع  ســـينطلق  الـــذي 

دائـــم  حـــّل  إلـــى  التوصـــل  بهـــدف 
للصراع”.

وانزلقـــت ليبيـــا فـــي الفوضـــى منـــذ 
أطاحت انتفاضة دعمها حلف شـــمال 
معمـــر  األســـبق  بالرئيـــس  األطلســـي 
القذافي وأدت إلى مقتله في 2011.

وتشـــهد البـــاد نزاعـــا بيـــن حكومـــة 
الوفـــاق ومقرهـــا طرابلس مـــن جهة، 
وســـلطة فـــي شـــرق الباد يجّســـدها 
المشـــير خليفـــة حفتر، قائـــد الجيش 
الوطنـــي الليبـــي، ويدعمه قســـم من 
البرلمـــان المنتخـــب ورئيســـه عقيلـــة 

صالح.
وكّثف طرفـــا النزاع مفاوضاتهما في 
األســـابيع األخيرة في مسعى لتهيئة 
الظـــروف للتوصـــل إلـــى وقـــف دائـــم 
إلطاق النار. وأسفر النزاع عن مقتل 
المئـــات وأجبـــر عشـــرات اآلالف على 

النزوح.
أن  الجمعـــة،  اإلعـــان،  شـــأن  ومـــن 
ليبيـــا  لســـكان  أمـــل  بصيـــص  يوفـــر 
الذيـــن أرهقتهم ســـنوات من المعارك 

واالنقسامات.
وقد انطلق المسار األمني التفاوضي، 

اإلثنيـــن الماضـــي، فـــي جنيـــف، وهو 
أحـــد المســـارات الثاثـــة التـــي تعمل 
عليها بعثة األمم المتحدة إلى جانب 
والسياســـي،  االقتصـــادي  المســـارين 
انبثقـــت عـــن مؤتمـــر برليـــن  والتـــي 
2020 حـــول ليبيـــا وتبناهـــا مجلـــس 

األمن عبر قراره 2510.
واألربعـــاء الماضي، أعربـــت ويليامز، 
مبعوثة األمم المتحدة إلى ليبيا، عن 
تفاؤلها بالمفاوضات واللقاءات التي 
تجري بين أطراف الصراع على عدة 
أصعـــدة، مرجحـــة أن يســـتمر المناخ 
اإليجابـــي، وهو ما أســـفر بالفعل عن 

التوصل إلى اتفاق في النهاية.
المجتمعيـــن  أن  ويليامـــز  وأعلنـــت 
توافـــق  إلـــى  توصلـــوا  جنيـــف  فـــي 
حـــول العديد مـــن القـــرارات المهمة، 
منهـــا ضـــرورة االســـتمرار في خفض 
التصعيد العســـكري، فضـــا عن فتح 

المسارات الجوية والبرية.
التدخـــل  أن  علـــى  شـــددت  كمـــا 
الخارجـــي فـــي البـــاد الغارقـــة منـــذ 
سنوات في النزاع والقتال، كبير جدا 

وغير مقبول.

عواصم ـ وكاالت

من مراسم توقيع االتفاق الليبي

أنقرة ـ وكاالت

أعلنت السفارة األميركية في تركيا، 
أمـــس الجمعـــة، عن تعليـــق خدمات 
إصـــدار التأشـــيرات بشـــكل مؤقـــت، 
بســـبب تقاريـــر عـــن احتمـــال وقوع 
خطـــف  وحـــوادث  إرهابيـــة  أعمـــال 

لمواطنين أميركيين.
وقالت الســـفارة األميركية في بيان 
نشـــرته علـــى موقعها فـــي اإلنترنت: 
“تلقـــت البعثـــة األميركية فـــي تركيا 
تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية 
وعمليـــات اختطـــاف محتملـــة ضـــد 
ومواطنيـــن  أميركييـــن  مواطنيـــن 
أجانـــب في إســـطنبول، بما في ذلك 
للواليـــات  العامـــة  القنصليـــة  ضـــد 
أخـــرى  مواقـــع  وكذلـــك  المتحـــدة، 

محتملة في تركيا”.
وأضاف البيـــان: “ُينصح المواطنون 
األميركيـــون بتوخي الحذر الشـــديد 
فـــي المواقـــع التـــي قد يتجمـــع فيها 
األمريكيون أو األجانب، بما في ذلك 
مبانـــي المكاتـــب الكبيـــرة أو مراكـــز 

التسوق”.
وأكدت السفارة األميركية في تركيا 
أنـــه “ســـيتم تعليـــق جميـــع خدمـــات 
التأشـــيرات والمواطنين األمريكيين 
فـــي مرافـــق البعثـــة األمريكيـــة فـــي 
تركيـــا )بما في ذلك ســـفارة الواليات 
والقنصليـــة  أنقـــرة  فـــي  المتحـــدة 
إســـطنبول  فـــي  العامـــة  األمريكيـــة 
أضنـــة  فـــي  األمريكيـــة  والقنصليـــة 
والوكالـــة القنصليـــة األمريكيـــة فـــي 

إزمير( مؤقًتا.

سفارة أميركا في تركيا تحذر من هجمات وتعلق التأشيرات

طهران ـ أ ف ب

لـــوزارة  بيـــان  فـــي  إيـــران  أعلنـــت 
فـــرض  الجمعـــة،  أمـــس  خارجيتهـــا، 
عقوبـــات علـــى الســـفير األميركـــي في 
بغـــداد لدوره في أعمـــال “إرهابية” ضد 
مصالحها، منها اغتيال الجنرال قاســـم 
ســـليماني، وذلك غداة فرض واشـــنطن 
عقوبات على سفير طهران في العراق.

وأفـــادت الخارجيـــة فـــي البيـــان الـــذي 
نشره المتحدث باســـمها سعيد خطيب 
زاده، عـــن فرض عقوبات على الســـفير 
ماثيـــو تولر ونائبـــه والقنصل األميركي 
في مدينة أربيل مركز إقليم كردســـتان 
بشـــكل  “انخرطـــوا  لكونهـــم  الشـــمالي؛ 

فاعـــل في تنظيـــم، تمويـــل، قيادة، 
وارتكاب أعمال إرهابية ضد 

مصالح حكومة أو شعب 
الجمهوريـــة اإلســـامية 

اإليرانية”.
الخارجيـــة  واتهمـــت 

بــــ  الثاثـــة  الدبلوماســـيين  اإليرانيـــة 
“انتهـــاك القوانيـــن األساســـية ومبـــادئ 
الحقوق الدولية”، والسيما “الضلوع في 
اغتيال الجنرال الحاج قاسم سليماني” 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، 
الذي قتل بضربـــة جوية أميركية قرب 
مطـــار بغـــداد الدولـــي فـــي الثالـــث من 

يناير.
وعددت الخارجية من بين أسباب هذه 
العقوبـــات الرمزيـــة إلى حـــد كبير، دور 
الدبلوماسيين األميركيين وبادهم في 
دعم تنظيمـــات “إرهابية” في المنطقة، 
أبرزهـــا تنظيـــم داعـــش، و”دورهـــم في 
وغيـــر  الظالمـــة  العقوبـــات  تطبيـــق 

القانونية ضد شعب إيران”.
المتحـــدة  الواليـــات  وكانـــت 
فرضـــت الخميـــس عقوبـــات 
على الســـفير اإليراني في 

بغداد إيرج مسجدي.

إيران تفرض عقوبات على سفير واشنطن بالعراق

كشـــف مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة لمكتـــب شـــؤون 
الشـــرق األدنـــى ديفيـــد شـــينكر لواليـــات المتحدة 
األميركيـــة، عـــن أن عاقـــات أميـــركا مـــع حلفائهـــا 
االســـتراتيجيين في منطقة الخليـــج هي عاقات 
اســـتراتيجية وتصب في تطور ونماء هذه الدول، 
مؤكـــدا أن توقيـــع اتفاقيـــة الســـام بيـــن اإلمارات 
والبحريـــن وإســـرائيل يصـــب فـــي أمن واســـتقرار 
المنطقـــة وبناء مســـتقبل أفضل لألجيـــال القادمة 
وتشـــجيع التعـــاون بيـــن دول المنطقـــة بمـــا يخدم 

شعوبه وبنيتها التحتية.
وفيمـــا يتعلـــق بإيران، أكـــد اســـتمرار “تركيز حملة 
الضغـــوط القصوى األميركية في ممارســـة أقصى 
قدر من العزلة الدبلوماســـية على إيران، وممارسة 
لدفـــع  العســـكري  والـــردع  االقتصاديـــة  الضغـــوط 

النظام إلى تغيير سلوكه”.
وفـــي رده علـــى ســـؤال عن حـــل النـــزاع الخليجي 
القطـــري، قـــال إنـــه عقـــد الشـــهر الماضـــي حـــوارا 
اســـتراتيجيا مع قطر وإن القضية نوقشـــت ضمن 
الحـــوار االســـتراتيجي وإن القضيـــة ظلـــت تمثـــل 

اولويـــة لـــدى الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة مـــع 
شركائها في منطقة الخليج ..

وتأتـــي تصريحات شـــينكر لدى مشـــاركة صحيفة 
“البـــاد” بإيجـــاز صحافـــي عبـــر الهاتـــف بمشـــاركة 
مســـاعد وزير الخارجية األميركي لشـــؤون الشرق 
األدنـــى ديفيـــد شـــينكر، بترتيـــب من مكتـــب دبي 
الخارجيـــة  لـــوزارة  التابـــع  اإلقليمـــي  اإلعامـــي 

األميركية.
وقال المســـؤول األميركي أن االستعدادات جارية 

للحصـــول علـــى موقـــع جديـــد لســـفارة واشـــنطن 
بالرياض بكلفة مليار دوالر، الى جانب القنصليتين 
األميركيتيـــن الحاليتين في جدة والظهران. وبين 
أن مســـاحة الموقـــع الجديد تبلغ قرابـــة 26 فدانا، 

متوقعا افتتاحه بحلول العام 2026.
وأكـــد شـــينكر أن حـــزب هللا منظمـــة إرهابية وأن 
بفـــرض  تســـتمر  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
لبنـــان وحلفائـــه  فـــي  العقوبـــات ضـــد حـــزب هللا 
فـــي  ينخرطـــون  الذيـــن  هـــؤالء  وكل  اللبنانيـــن 
الفســـاد وسوء استخدام الســـلطة بغض النظر عن 
المحادثـــات الجاريـــة بشـــأن الحـــدود البحريـــة أو 
أي محادثـــات اخـــرى، مؤكدا أن لبنـــان بحاجة إلى 
حكومـــة تلتـــزم بالشـــفافية وعـــدم الفســـاد بعد أن 
وصـــل لبنان الـــى الحالة التي وصـــل إليها من فقر 
والذي يجب أن يشـــكل أولويـــة قوية ألي حكومة 

مقبلة.

ديفيد شينكر

شينكر: اتفاقية السالم بين البحرين وإسرائيل تعزز أمن المنطقة
ضغوط اقتصادية وردع عسكري لتغيير سلوك طهران

الخرطوم ـ وكاالت

أعلن قـــادة الواليات المتحدة وإســـرائيل 
والسودان في بيان مشترك أمس الجمعة 
رســـميا، عن توصل الخرطـــوم وتل أبيب 

التفاق لتطبيع العاقات بينهما.
وأكد البيـــان أن الرئيس األميركي دونالد 
ترامب ورئيس مجلس السيادة االنتقالي 
الســـوداني عبد الفتـــاح البرهـــان ورئيس 
الحكومـــة الســـودانية عبـــد هللا حمـــدوك 
بنياميـــن  اإلســـرائيلي  الـــوزراء  ورئيـــس 
نتنياهـــو، بحثـــوا أمـــس هاتفيـــا “التقـــدم 
التاريخـــي الـــذي أحـــرزه الســـودان نحـــو 
الديمقراطية ودعم السام في المنطقة”.

وينص البيان المشـــترك علـــى أن االتفاق 
المبرم يقضـــي بإقامة عاقات اقتصادية 
وتجاريـــة بيـــن إســـرائيل والســـودان مـــع 

التركيز مبدئيا على الزراعة.
وفي وقت سابق من أمس، أعلن مجلس 
أن  الســـودان،  فـــي  االنتقالـــي  الســـيادة 
الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامـــب وقع 
رســـميا قـــرار إزالـــة الســـودان مـــن قائمة 

الدول الراعية لإلرهاب.
وقـــال مجلـــس الســـيادة، فـــي بـــاغ، إن 
التوقيع تم بصفة رسمية من قبل ترامب، 

مضيفا “سيتم اإلعان بعد قليل”.
الصفحـــة  علـــى  المنشـــور  البـــاغ  وذكـــر 
الرســـمية للمجلس على فيسبوك، أن هذا 
اليـــوم “يـــوم تاريخـــي للســـودان ولثورته 
المجيـــدة”.  وكان ترامب ذكر في تغريدة 
على حســـابه الرسمي في تويتر، االثنين، 

أن “حكومة السودان الجديدة التي تحرز 
تقدما هائا، وافقت على دفع 335 مليون 

دوالر لضحايا اإلرهاب وعائاتهم”.
أشـــطب  الدفـــع، ســـوف  “فـــور  وأضـــاف: 
الراعيـــة  الـــدول  قائمـــة  مـــن  الســـودان 
لإلرهاب”. وتابع:” وأخيرا، العدالة للشعب 

األميركي، وخطوة كبيرة للسودان”.
وخلـــف إعـــان ترامـــب بشـــأن الســـودان، 

أصداء إيجابية كبيرة في الخرطوم.

الرئيس األميركي دونالد ترامب

ترامــب يوقــع قــرار رفــع الخرطــوم مــن قائمــة اإلرهاب
إسرائيل والسودان يتفقان على تطبيع العالقات

بكين ـ وكاالت

حـــذر الرئيـــس الصين، شـــي جينبينغ، 
أمـــس الجمعـــة، أي “غـــزاة” محتملين، 
فـــي  العســـكرية  بكيـــن  عزيمـــة  مـــن 
خطـــاب أدلى به بمناســـبة ذكرى مرور 
70 عاما علـــى تدخل بلده في الحرب 
الكوريـــة وهـــي المـــرة الوحيـــدة التي 
شـــهدت مواجهة بين القوات الصينية 

واألميركية.
وقال شـــي فـــي خطاب طويـــل مفعم 
بالوطنية واألمثلة على بسالة القوات 
الصينيـــة، إن النصـــر الـــذي تحقق في 
الحـــرب التـــي اســـتمرت بيـــن العامين 
1950 و1953 يعـــد تذكيـــرا بـــأن بلده 

مســـتعد لمحاربة أي جهة “تتسبب 
عتبـــة  علـــى  باضطرابـــات 

الصين”.
تســـتغل  مـــا  وعـــادة 
الصين مناسبات كهذه 
تحذيـــرات  لتوجيـــه 

مبطنـــة للواليـــات المتحـــدة مـــن قوة 
“الصين الجديدة” العسكرية.

وتعد الحرب الكورية محطة أساسية 
بالنســـبة للحـــزب الشـــيوعي الذي كان 
هدفا في الســـنوات األخيـــرة للرئيس 
األميركـــي، دونالـــد ترامب، فـــي إطار 
نـــزاع امتد مـــن التجارة وصـــوال على 
التكنولوجيا وحقوق اإلنســـان ووضع 
تايـــوان، التـــي تصـــر الصين علـــى أنها 

جزء ال يتجزأ من أراضيها.
الصينيـــون  “ال يتســـبب  وقـــال شـــي: 

باضطرابات، وال يخشونها أيضا”.
وتابـــع: “لـــن نجلـــس مكتوفـــي األيدي 
لســـيادتنا  أضـــرار  أي  ونشـــاهد 
الوطنيـــة. ولـــن نســـمح قط ألي 
تقّســـم  أو  تغـــزو  بـــأن  قـــوة 
األم  الوطـــن  أراضـــي 

المقّدسة”.

رئيس الصين يحذر واشنطن.. ويتعهد باالنتقام
باريس ـ أ ف ب

أرميـــن  األرمينـــي،  الرئيـــس  ناقـــش 
الفرنســـي  نظيـــره  مـــع  ساركيســـيان، 
إيمانويـــل ماكرون فـــي باريس الوضع 
بناغورنو كارابـــاخ، وقد أعرب ماكرون 
العســـكرية  األعمـــال  إزاء  قلقـــه  عـــن 
الجارية، فيما اعتبـــر الرئيس األرميني 
تركيـــا  نشـــرتهم  الذيـــن  المرتزقـــة  أن 
األذربيجانـــي  الجانـــب  مـــن  للقتـــال 
يشـــكلون تهديدا خاصـــا للمنطقة، وقد 

ينتهي بهم المطاف في أوروبا.
واتفق الجانبان وفـــق ما أوردته وكالة 
أرمنبـــرس الرســـمية على أنـــه ال يوجد 
بديل عن التســـوية السلمية للنزاع في 

اإلقليم وسلطا الضوء على الحاجة 
إلى تنفيذ االتفاقات المتعلقة 

بوقف األعمال العدائية.
الرئيـــس األرمينـــي قال 
األذريـــة  الهجمـــات  إن 
المدعومة من تركيا على 

كارابـــاخ مســـتمرة وأدت إلـــى ســـقوط 
العديد من الضحايا بين السكان، معربا 
عـــن قلقه العميق إزاء الدعم العســـكري 

السياسي التركي ألذربيجان.
كمـــا اعتبـــر أن مشـــاركة تركيـــا كطرف 
ثالـــث تؤدي إلى تصعيد الوضع بشـــكل 
واألمـــن  االســـتقرار  ويعـــرض  أكبـــر 

اإلقليميين للخطر.
وقـــال ساركيســـيان إن المرتزقـــة مـــن 
المنظمـــات اإلرهابيـــة الذيـــن نشـــرتهم 
تركيـــا للقتال من الجانـــب األذربيجاني 
يشـــكلون تهديـــدا خاصـــا للمنطقة وقد 
ينتهي بهم المطاف في دول أخرى بما 

في ذلك أوروبا في وقت الحق.
ويذكر أن إقليم ناغورنو كاراباخ 
انفصـــل عـــن أذربيجان قبيل 
تفكك االتحاد الســـوفيتي 

في العام 1991.

أرمينيا: مرتزقة تركيا خطر محدق بأوروبا

تدمير طائرتين مفخختين 
للحوثي باتجاه السعودية

دبي - قناة العربية

اليمن،  فــي  الشرعية  دعــم  تحالف  أعــلــن 
طائرة  وتدمير  اعــتــراض  الجمعة،  أمــس 
مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيات الحوثي 
ــســعــوديــة. وفـــي وقـــت ســابــق،  بــاتــجــاه ال
ح الــُمــتــحــدث الــرســمــي بــاســم قــوات  ــرَّ صــ
العقيد  اليمن،  في  الشرعية  دعــم  تحالف 
التحالف  قوات  بأن  المالكي،  تركي  الركن 
من  الــجــمــعــة،  صــبــاح  تمكنت،  المشتركة 
اعـــتـــراض وتــدمــيــر طـــائـــرة بــــدون طــيــار 
الحوثية  الميليشيات  أطلقتها  )مفخخة( 
ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة  ــيــة،  اإلرهــاب
والمدنيين  المدنية  األعــيــان  الســتــهــداف 
بالمنطقة الجنوبية، بحسب وكالة األنباء 

السعودية )واس(.

 بدور المالكي
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لدي فيلم طويل 
جاهز بانتظار 

الحصول على 
تمويل له

نجاح برنامج 
المنح كسب ثقة 
واحترام محافل 

العلم لما تقدمه

طارق البحار

العمـــل احتفـــاء بمســـيرة 20 ســـنة علـــى إطـــاق برنامـــج ولـــي العهـــد للمنـــح الدراســـية
حقق الفيلم الوثائقي “رؤية الوعد.. سلمان بن حمد” للمخرجة البحرينية إيفا 
داود خالل العام 2020 منجزات كثيرة، حيث تم عرضه في مهرجانات أفالم 
عالميــة وحظــي بإشــادات واســعة وحصل على عدد مــن الجوائز وتم عرضه 

في مختلف الصاالت في مدن كبرى بأميركا، آسيا وأوروبا. 
ويلقي هذا الفيلم الضوء على جهود صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء في االستثمار في العنصر البشري والطاقات البحرينية الواعدة عبر 
تبني وإطالق مشروع برنامج سموه للمنح الدراسية العالمية، الذي يستفيد 
منــه الطــالب والطالبــات مــن خريجــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة فــي 

مملكة البحرين. 
“البــالد” كانــت لهــا لقاء خاص مع مخرجة العمــل المخرجة المبدعة ايفا داود 
التي تحدثت معنا في هذا اللقاء الشــائق عن كل ما يتعلق بهذا العمل الكبير 

من صعاب وتوجيهات وحب:

حدثينا أوال عن أفكار تنفيذ  «
الفيلم الوثائقي “رؤية الوعد.. 

سلمان بن حمد“؟  

األقـــدس  الرمـــز  هـــو  العلـــم كان ومـــازال 
للحضـــارات والشـــعوب وأســـمى الغايـــات 
وأرفعها شـــأننا، وفيلم رؤية الوعد سلمان 
بـــن حمـــد فيلـــم أنتجتـــه هيئـــة البحريـــن 
للثقافة واآلثار احتفاء بمســـيرة عشـــرين 
سنة على إطالق برنامج ولي العهد للمنح 
الدراســـية بالتزامن مـــع مئة عام على بدء 

التعليم في البحرين. 
الدرامـــا  مســـمى  تحـــت  ينـــدرج  الفيلـــم 
وثائقي، وصنعنا الفيلم بنســـختين، نسخة 
تتحـــدث  ونســـخة  بالعربيـــة،  تتحـــدث 
باإلنجليزية، مدة الفيلم ثماني وعشـــرون 
دقيقة. جوهره الرئيس مبني على برنامج 

منحة ولي العهد للمنح الدراسية. 
تـــم تشـــريفي بإخراج هـــذا الفيلم من قبل 
وقـــد  واآلثـــار،  للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة 
أعطيـــت مطلق الحريـــة بأن أقـــدم الفيلم 
برؤيـــة إخراجيـــة أختارهـــا تليـــق بهويـــة 
البرنامج البحريني عالميا مع التركيز على 
إظهـــار الهـــدف الرئيـــس، لجوهـــر الفيلـــم. 
باشرت بالتحضير دراسة كل تفاصيل هذا 
البرنامـــج بالتعاون مع المكتـــب المختص 
واإلشـــراف  وبإدارتهـــا  المنـــح  ببرنامـــج 
عليهـــا، الجميـــع كان متعاونـــا قدمـــوا لنـــا 
كل المســـاعدة التـــي نحتاجهـــا على جميع 

األصعدة. 
وقمـــت  الفيلـــم  ســـيناريو  بكتابـــة  بـــدأت 
بالتعـــاون مـــع مـــي الجشـــي علـــى كتابتـــه 
وكتابة األسئلة التي سنوجهها بنسختين، 
اختيارهـــم  تـــم  لمـــن  وإنجليزيـــة  عربيـــة 
للظهـــور فـــي الفيلـــم. وعليه تركيـــزي في 
الفيلـــم كان منقســـما علـــى ثالثـــة محـــاور 
أردت إبرازها فـــي الفيلم، وهي المضمون 
اإلنســـاني وهـــو االســـتثمار غيـــر الربحـــي 
باإلنســـان وتعليمه غير المشـــروط تماشيا 
مـــع نهـــج ورؤيـــة ســـمو ولـــي العهد. ثانيا 
إبـــراز جوهر هذه المنحـــة ما جعلها فريدة 
بفكرتها غير المسبوقة من المنح التعليمية 
التقليديـــة بكل مكان مـــن العالم، فهي من 
اســـمها منـــح، وليســـت بعثـــات، بأنهـــا غير 
ملزمة أو مشروطة بأي التزام أو قيد على 
الخريجين، وثالثـــا تقديم مملكة البحرين 
جماليا من خالل اختالف مواقع التصوير 
الجانـــب  إبـــراز  متعمـــدة  اخترتهـــا  التـــي 
الجمالـــي للمملكـــة الطبيعـــي والحضـــاري؛ 
ليتسنى للمشاهدين في الطرف اآلخر من 
العالم التعـــرف على مملكتنا خالل الرحلة 

البصرية للفيلم. 

قلت لنا إنه يصنف فيلما وثائقيا  «
دراما؟ ما معنى ذلك؟  

اختـــرت أن أقـــدم الفيلـــم بشـــكل مختلف 
عن نشـــرات األخبار أو البيانات الصحفية؛ 
لذلـــك قدمتـــه كقصـــة قصيـــرة تـــروي من 
الحقيقييـــن  بأشـــخاصها  الفيلـــم  خـــالل 
بانســـيابة ســـمعية وبصرية دون أن يشعر 
الثمانـــي  يتابـــع  وهـــو  بالملـــل  المشـــاهد 
برشـــاقة  تمـــر  التـــي  دقيقـــة  والعشـــرين 
يحملهـــا،  التـــي  لألفـــكار  ممتـــع  وتنـــوع 
إضافة للموســـيقى التصويرية التي ألفت 
خصيصا لهـــذا الفيلم من قبل أحد تالمذة 
المبدع هانززمر، والتي أضافت عليه وقعا 

خاصا للخط الزمني للفيلم.

وصفوا الفيلم بالعديد من  «
المهرجانات بالفيلم الملهم، 

فما سر هذه األصداء الناجحة 
في المهرجانات العالمية؟ 

العلـــم هو حلم الجميع عندما تتوفر لديهم 
فـــرص وظـــروف تمكنهـــم مـــن الحصـــول 
عليـــه، فمـــا بالك وفيلمنا ســـمح لهم برؤية 
هذه األمنية تتجســـد حقيقة، السيما أنهم 
كانـــوا يشـــاهدون شـــهادات حقيقيـــة مـــن 
الخريجيـــن والطلبـــة المســـجل أســـماؤها 
فـــي أهم الجامعـــات والمعاهد العريقة من 

العالم العلم هو الغاية األسمى.
فـــي  الفيلـــم  شـــاهدوا  عندمـــا  لذلـــك 
وبإعجـــاب  بغبطـــة  تلقـــوه  المهرجانـــات 
وبإشـــادة ببرنامـــج المنح، كأثمـــن ما يقدم 
لجيـــل الشـــباب، متمنيـــن أن يوجـــد مـــن 

يقتدي بها وتطبيقها لديهم في بلدانهم. 

أعطينا نبذة عن الفيلم؟  «

محتـــوى الفيلم باختصار هـــي رحلة عدنا 
فيهـــا للماضـــي بطريقـــة بصريـــة مبتكـــرة 
الوثائقيـــة،  بالســـينما  مـــرة  ألول  قدمـــت 

فنحن عدنا ألرشـــيف التعليم في البحرين 
مـــن مئة عـــام وركزت كمخـــرج على صور 
لطـــالب وطالبـــات بحرينييـــن كانـــوا فـــي 
الماضي الركيزة األولى للنهوض المعرفي 
ونصـــل  بالقصـــة  لنتـــدرج  مملكتنـــا،  فـــي 
للحاضـــر القريـــب عند تولي جاللـــة الملك 
قيادة المملكة واالســـتمرار بمســـيرة العلم 
والمعرفـــة، وكانـــت معهـــا بدايـــة إطـــالق 
العهـــد  لولـــي  الدراســـية  المنـــح  برنامـــج 
مـــن خـــالل رؤاه التـــي شـــقت المســـتقبل 
وتحدياته وأهميـــة التحصن بالعلم ألبناء 

مملكتنا وأهلها.
ومع جســـر المحرق وبحرها عقدنا اتصاال 
بين أجيال الماضي والحاضر والمستقبل؛ 
لنقـــف على ناصية رؤيـــة الوعد، وعد ولي 
للمســـتقبل  رؤاه  تجســـدت  الـــذي  العهـــد 
التعليمـــي واألكاديمـــي بمنحته الســـامية. 
فمـــرة كنا نتوقف مع طـــالب المنحة ومرة 
مع عائالتهم؛ ليرووا لنا كل منهم على حدة 
بسرد مختلف قصصهم المميزة منذ اليوم 
األول لبدء دخولهم هـــذا البرنامج إلى أن 
وقـــع عليهـــم االختيـــار بعد أن اســـتحقوه 
مجتازيـــن كل المراحـــل التـــي أوصلتهـــم 
الســـتحقاق هذه المنحة، وســـنتعرف على 
بعـــض طـــالب المنحة أيـــن هـــم اآلن، وما 
مناصبهـــم المرموقـــة التـــي بـــدأت تـــوكل 
إليهـــم في حال كانـــوا مـــن الخريجين، أو 
أين هم اليوم في رحلة سعيهم األكاديمية 
العلمية في أعرق جامعات العالم في حال 

كانوا ال يزالون طلبة. 
القصـــص التـــي قدمناهـــا مليئـــة بالتحفيز 
واإللهـــام بأنـــه ال يوجد معنى للمســـتحيل، 
إذا تحقـــق شـــرط اإلرادة بالتفوق والتميز 
وهـــذا  مشـــروط،  غيـــر  بدعـــم  مصحوبـــا 
تمامـــا مـــا يقدمـــه برنامج المنـــح وال يزال 
يقدمـــه برنامج المنـــح لألفواج العشـــرين 
عبـــر العشـــرين عامـــا، ليرووا لنـــا قصصهم 
الشـــخصية مـــع المنحة، طريقـــة وصولهم 

للمرحلة النهائية وكسبهم المنحة. وأظهرنا 
مـــن خـــالل الفيلـــم شـــهاداتهم عـــن نزاهة 
وشـــفافية االختيار التي خاضوا بأنفسهم 
تجربتهـــا، وتوقفنـــا من خـــالل الفيلم عند 
نقطـــة مهمـــة وملفتـــة من خالل شـــهادات 
والمعنييـــن  واألهـــل،  أنفســـهم،  الطلبـــة 
ببرنامـــج المنحـــة. فعبـــر هـــذه الســـنوات 
العشـــرين لـــم يتظلـــم أو يشـــتكي أحد من 
مـــن  المنحـــة  برنامـــج  علـــى  المتقدميـــن 
أقرانهم ممن لم يحالفهم الحظ بها، وكيف 
أنها قائمة على أساس صادقة، وواضحة، 
وال مجـــال مطلقـــا لتدخـــل أيٍّ كان، ومهما 
عـــال شـــأنه أن يتدخـــل بنتائـــج االختيـــار، 
وبشـــهادة كل مـــن لـــم يحالفهـــم الحظ بها 
بأنهـــا منحـــت بجـــدارة لمـــن اســـتحقوها. 
وأضافـــوا لنـــا أنهـــم ورغم عـــدم حصولهم 
علـــى المنحة، لكن خوضهـــم في غمار هذا 
البرنامـــج مكنهـــم مـــن اكتســـاب مهـــارات 
وخبرات اســـتطاعوا الحقا أن يســـتفيدوا 
منه في حياتهـــم األكاديمية والعملية. ثم 
توقفنـــا مـــع بعـــض اإلدارييـــن والداعميـــن 
لبرنامـــج المنـــح مـــن القطـــاع الحكومـــي 
والخاص في مملكتنا، واستمعنا منهم عن 
مـــدى أهميـــة هـــذا البرنامج علـــى الصعيد 
االقتصـــادي والعلمي للمملكة، هي شـــرف 
يتنافـــس عليـــه كل مـــن اختـــار أن يدعـــم 
المنحـــة ويســـتثمر فـــي بناء اإلنســـان من 
جيل الشـــباب من أبناء مملكتنا، وأخبرونا 
بمـــا يدعو للفخر كيـــف أن المنحة حظيت 
باحترام وسمعة جيدة من قبل الجامعات 
العريقـــة في العالم، ففي كل عام دراســـي 
الجامعـــات  تلـــك  مـــن  اتصـــاالت  يردهـــم 
مـــن  لهـــم طلبتنـــا  يرســـلوا  أن  يســـألونهم 
المنـــح الدراســـية، وهـــذا إن دل  برنامـــج 
على شـــيء، فإنما يدل على نجاح برنامج 
المنح وبكسب ثقة واحترام محافل العلم 
لما تقدمه، وأيضا لتمييز طلبتنا المبتعثين 

ونجاحهم كسفراء للعلم خارج المملكة. 

تقديـــم  اختـــرت  الفيلـــم  قصـــة  وختـــام 
مقابلتين لعائلتين زرناهم مشـــكورين في 
منازلهـــم مـــن أهـــل الطلبـــة الذيـــن حصلوا 
أعجـــز  مـــا  المنحـــة، وستشـــاهدون  علـــى 
عـــن نقله لكم بحـــروف اللغة، لكـــن أقل ما 
يمكننـــي وصفـــه عن هذيـــن اللقاءين أنهم 
قـــد غمـــروا الفيلـــم بفيـــض مـــن المشـــاعر، 
كأجمل وأصدق ما يمكن أن يترجم للشكر 
واالمتنـــان لولـــي العهـــد وبرنامـــج المنـــح 

الدراسية. 

هل واجهتكم صعوبات أو  «
عقبات خالل تصوير الفيلم أو 

التحضير له؟ 

ليســـت صعوبـــات بقـــدر ما هـــي تحديات، 
فمثـــال تـــم تكليفـــي بصناعـــة الفيلـــم قبل 
يوميـــن مـــن موعـــد اســـتقبال ولـــي العهد 
ســـلمان بـــن حمـــد لطـــالب المنحـــة الجدد 
ولـــم أكن بعد قد وضعت أي خطة لســـياق 
الفيلـــم أو أي تصور لـــه، وال أريد أن أفوت 
هـــذه اللحظـــات لتصويرهـــا. الصعوبة هنا 
كانت عدم توفر معدات ســـينمائية في أي 
شـــركة إنتاج في البحريـــن وال مصوريين 
ســـينمائيين احترافييـــن وقتها، والســـبب 
أننـــا كنـــا بتوقيـــت متزامـــن قبـــل أســـبوع 
والجميـــع  رمضـــان،  بشـــهر  دخولنـــا  مـــن 
منهمـــك بإنهاء مسلســـالت شـــهر رمضان، 
اســـتئجرت  قـــد  الســـينمائية  والمعـــدات 
منـــذ أكثر من شـــهرين من تلك الشـــركات، 
ولـــم أملـــك الوقـــت الكافـــي للتعاقـــد مـــع 
مصوريـــن ســـينمائيين من الخـــارج. لكني 
كنـــت مصممـــة علـــى تصويـــر هـــذا اللقـــاء 
المهم حتى لو اضطررت أن اشـــتري كميرا 
ديجتل وأصوره بنفســـي، لكن ولله الحمد 

تم التصوير.
أمـــا التحـــدي الثانـــي كان الحـــرارة العالية 
والرطوبـــة التـــي ســـتعيق إنجـــاز الفيلـــم، 
فالكاميـــرات ال تتحمـــل درجـــات الحـــرارة 
المرتفعة جدا في المواقع الخارجية التي 
أردت التصويـــر بهـــا، وال أريـــد أن أخســـر 
محـــورا من محاور الفيلم التعريف بجمال 
البحرين، وزد عليه أننا كنا دخلنا في شهر 
رمضـــان، مما جعلني أنقـــل وقت التصوير 
مـــع الطـــالب مـــن أصحـــاب المنـــح إما في 
الصبـــاح الباكر جدا، أو في ســـاعات الليل 

بعد اإلفطار. 

هروبا من درجات الحرارة  «
المرتفعة والرطوبة إًذا في أي 

ساعة كنِت تبدئين التصوير؟ 

فـــي الخامســـة صباحا، كنا نبـــدأ التحضير 
فـــي الموقـــع الخارجـــي الذي عملـــت على 

اختيـــاره حســـب شـــخصية كل خريـــج أو 
مهنتـــه؛ ليتناســـب مـــع روح قصتهـــم التي 
ســـيروونها لنـــا، ففـــي الســـاعة الخامســـة 
صباحـــا كنا نبـــدأ تحضير موقـــع التصوير 
السادســـة  الســـاعة  فـــي  التصويـــر  لنبـــدأ 
صباحا مع الخريجين من برنامج المنحة. 
ومن هـــذه اللقاءات التـــي صورناها كانت 
جـــدا  المتميـــزة  الخريحـــات  إحـــدى  مـــع 
بتفوقها العلمي مـــن برنامج المنح، طلبت 
منهـــا أن تتواجـــد فـــي الســـاعة السادســـة 
صباحـــا، والتـــي بدورها لم تتـــردد للحظة 
بالتواجـــد فـــي هذا الوقـــت الباكر جدا من 
شـــهر رمضـــان، والـــذي يميـــز لقاءنـــا معها 
أنها قطعت مســـافة طويلة جدا من السفر 
بالطائـــرة قادمـــة للبحرين فقـــط من أجل 
التصويـــر معهـــا وكان موعدنـــا معهـــا بعـــد 
ســـاعات مـــن وصولهـــا - ال أعتقـــد لشـــديد 
لطفهـــا وتفهمهـــا أنهـــا حتـــى قـــد تمكنـــت 
مـــن النوم ذلـــك اليـــوم - وفعـــال تمكنا من 
تصويرها وتصوير أجمـــل اللقطات يومها 

معها. 

أعلم أنكم كفريق عمل كنتم  «
خمسة أشخاص وأنِت، كيف 

تغلبتم على اإلجهاد والتعب 
وأنتم فريق صغير جراء التصوير 

مرتين في اليوم، وكم يوم 
استغرقكم التصوير الخارجي؟  

لن أخفيك أنـــا وفريق العمل كنا ال ننام إال 
ســـاعات ال تتجاوز الثـــالث أو األربع؛ ألننا 
نصـــور صباحا ومســـاء في اليـــوم الواحد، 
ولمـــدة خمســـة أيـــام متتاليـــة. كنـــا ننهـــي 
التصويـــر الصباحـــي ونعود لنفـــرغ المواد 
التـــي صورناها ونتفقدهـــا، ونحضر خطة 
التصويـــر في الموقع  التالي مســـاء. لكننا 
وبـــكل أمانة وصدق كنـــا مفعمين بالحافز 
والســـعادة بمـــا نصـــوره، وهـــذا مـــا أعطانا 
الطاقة والنشـــاط لنواصـــل العمل دون أن 

نشعر بالتعب وقتها. 

أين جديدك من المشاركات  «
السينمائية الشخصية بعد فيلم 

”سارق النور“؟

فيلـــم ســـارق النـــور هـــو أيضا مـــن تأليفي 
وإخراجي، هذا الفيلم بات يشـــكل ظاهرة 
ســـينمائية؛ ألنـــه ال يـــزال يجـــوب أروقـــة 
المهرجانـــات ويحصد فيهـــا جوائز عديدة 
تجاوزنا فيها المئة جائزة عالمية والملفت 
أن عمره السينمائي في دائرة المهرجانات 
بـــات كبيرا، فهو إنتـــاج العام 2015 ونحن 
نعلم أن عمـــر الفيلم الذي يقبل في معظم 
المهرجانات هو سنتين من تاريخ اإلنتاج، 
لكن ولله الحمد ال تزال إدارة المهرجانات 
تراســـلني وتطلبه للمشـــاركة فـــي أروقتها 
ويحظى بأرفع التقديرات من النقاد وننال 

الجوائز.

وماذا بعد “رؤية الوعد.. سلمان  «
بن حمد“؟

 لدي فيلم طويل جاهز بانتظار الحصول 
علـــى تمويـــل له لنبـــدأ بالتحضيـــر إنتاجيا 
لـــه هـــو فيلم دراما اســـمه: بصحـــة الكلب، 
هذا الفيلم القصة من تأليفي والســـيناريو 
والحوار مـــن كتابة كاتبة أمريكية اســـمها 
شـــارلين بـــات، والكاتـــب البحرينـــي فريد 

رمضان. يدعم المنحة ويستثمر في بناء اإلنسان من جيل الشباب 

مخرجة الفيلم الوثائقي “رؤية الوعد.. سلمان بن حمد”.. إيفا داود: العلم هو حلم الجميع

الفيلم شارك حتى اآلن بما يقارب العشرين مهرجانا سينمائيا وحقق العديد من الجوائز

اخترت أن أقدم 
الفيلم بشكل 

مختلف عن 
نشرات األخبار

الحرارة العالية 
والرطوبة كانت 

ستعيق إنجاز 
الفيلم

الفيلم يندرج تحت مسمى الدراما الوثائقي
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قّدمـــت “جي إم ســـي” مركبـــة “هامر 
مـــن   2022 للعـــام  الكهربائيـــة   ”EV
اإلصـــدار األول التي ُتعتَبر الشـــاحنة 
رة  الفائقـــة األولـــى من نوعهـــا المطوَّ
دون  مـــن  جديـــدة  دروب  لرســـم 
أي انبعاثـــات. وســـوف تكـــون هـــذه 
الشـــاحنة اإلضافة األولى الكهربائية 
إم  “جـــي  مجموعـــة  إلـــى  بالكامـــل 
ســـي” والمرتِكـــزة على تقنيـــة الدفع 
القـــادم  الجيـــل  مـــن   EV الكهربائـــي 
والتـــي توفـــر قـــدرات غير مســـبوقة 
وأداًء  الوعـــرة،  الـــدروب  علـــى 
اســـتثنائيا علـــى الطرقـــات العاديـــة، 
مة لوضع  وتجربة قيادة غامرة مصمَّ

الرّكاب في قلب كل لحظة.
ريـــوس،  مـــارك  قـــال  هـــذا،  حـــول 

“تأتـــي  موتـــورز”:  “جنـــرال  رئيـــس 
هذه الشـــاحنة المبتَكرة إلى الســـوق 
د، وبالتالي  مع ســـرعة وهـــدف محـــدَّ
ب “جنـــرال موتـــورز” أكثر  فإنهـــا تقرِّ
بالكامـــل.  كهربائـــي  مســـتقبل  مـــن 
 Ultium Drive وعبر هندســـة الدفـــع
كأســـاس ألداء واســـع المدى بشـــكل 
اســـتثنائي، فـــإن “هامـــر EV” مثاليـــة 
للعمـــاء الذيـــن يرغبون االســـتمتاع 

بالقدرات والكفاءة واألداء”.
علـــى   ”EV “هامـــر  تحصـــل  ســـوف 
 Ultium بطاريـــات  مـــن  الطاقـــة 
الجديـــدة بالكامـــل والقـــّوة الدافعـــة 
الـــذي   ،Ultium Drive نظـــام  مـــن 
 EV يشّكل وحدات الدفع الكهربائية

الحصرية من “جنرال موتورز”.

“جي إم سي هامر EV” الكهربائية 2022

قدمـــت أســـتون مارتن عن ســـيارة 
 One-77 فريدة مبنية على أســـاس

.Victor وستحمل اسم
خاصـــا  تصميمـــا   Victor تحمـــل 
الشـــركة  تصاميـــم  مـــن  مقتبســـا 
القـــرن  فـــي ســـبعينات وثمانينـــات 
الماضـــي، وحافظـــت فيكتـــور على 
األســـاس   V-12 لتـــر   7.3 محـــرك 
مـــن One-77 مـــع رفع قوتـــه لينتج 
836 حصانـــا، وعـــزم 821 نيوتـــن-

متر، وســـتحمل ناقل حركـــة يدويا 
من ســـت ســـرعات ما يجعلها أقوى 
ســـيارة أســـتون مارتن بنقال حركة 
يـــدوي إضافة إلى كلتش خاص بها 

ألجل التعامل مع القوة الكبيرة.
الســـيارة  تصميـــم  مـــع  تماشـــيا 
اللـــون  ذي  الكاســـيكي  الخارجـــي 
الكاســـيكية  واللمســـات  األخضـــر 
جلـــود  علـــى  الداخليـــة  ســـتحصل 

خضراء اللون.

األول  المركـــز  حصلت لكزس علـــى 
فـــي دراســـة خدمـــة ورضـــا العمـــاء 
عنهـــا للعام 2020 مـــن المركز البحثي 
 ،JD Power المرمـــوق  األمريكـــي 
وهو تحســـن عن المركـــز الثاني العام 

الماضي.
مـــاك  رضـــا  مـــدى  الدراســـة  وتتبـــع 
الســـيارات الذيـــن زاروا مراكـــز خدمة 
العمـــاء والصيانة، مـــع تركيزها على  
جـــودة الخدمـــة والنصائح ومســـتوى 

المنشآت.
وفي الجدول المرفـــق ترون المقارنة 
مع عامات السيارات الفاخرة األخرى 
وانفينيتـــي  وبـــورش  كاديـــاك  مثـــل 

ولينكون ومرسيدس.
يذكر أن الدراســـة التـــي أثبتت تفوق 
لكـــزس تســـتند إلـــى تجربـــة 70,000 
مالك سيارة فاخرة موديل 2016 إلى 
2019، علمـــا أن الدراســـة أجريت في 
عـــززت هوندا حضورهـــا في قطاع الفترة بين أكتوبر إلى ديسمبر 2019.

الميني فان المتوســـطة الحجم من 
الـــذي   J أوديســـي  خـــال طرازهـــا 
يتمتـــع بمقصـــورة رحبـــة خصوصـــا 
في القســـم الخلفـــي، وبمقاعد ذات 
تصميـــم تواكـــب فـــي بنيتهـــا تلـــك 
األعمـــال  رجـــال  لفئـــة  المخصصـــة 

وكبار الشخصيات في الطائرات.
بخلـــوص   J وديســـي  وصممـــت 
يمّكـــن  للغايـــة  منخفـــض  أرضـــي 
المقصـــورة  إلـــى  الســـهل  الوصـــول 

التـــي تتمتع بمـــواد عاليـــة الجودة، 
لتتكامـــل  بالرفاهيـــة،  والمقرونـــة 
البنيـــة التصميمية مع هيكل صلب، 
وأنظمـــة تعليـــق، ومخمـــدات توفر 
امتصاصا عاليا لاهتزازات، بجانب 
كسوة داخلية، تعزز جميعها عوامل 
الهـــدوء فـــي المقصـــورة. وقدمـــت 
هوندا لســـياراتها أوديسي J فئتين 
 EX-V مـــن التجهيـــزات، إذ حصلت
علـــى فتحة ســـقف وكســـوة جلدية 

فاخرة.

تقديم أستون مارتن Victor الفريدة لكزس في المركز األول برضا العمالء 2020

إبــداع الفخامة والســياقة بجوهــر العالمة األلمانيــة العريقة

تجربة قيادة: E class... القلب النابض لعالمة مرسيدس بنز

تجســـّد الفئـــة E مـــن مرســـيدس بنـــز 
طـــراز 2021 األناقـــة والمظهـــر األنيـــق 
والداخليـــة الفاخـــرة، وهي خيـــر دليل 
على أن الشركة األلمانية الكبيرة يمكن 
صنـــع جميع الســـيارات التـــي يحتاجها 
النـــاس حـــول العالـــم بجميـــع الفئـــات، 
وموديـــل E كاس توافـــق مـــع جميـــع 
أســـاليب الحياة في الفئـــة العليا، وهي 
متوفرة كســـيارة ذات أربعـــة أبواب أو 
كوبيـــه ذات بابيـــن وكباريوليـــت، كمـــا 
توفـــر مجموعة من المحـــركات القوية 
والذكيـــة تتراوح بين أربع أســـطوانات 
ســـت  إلـــى  هجيـــن  إلـــى  للمبتدئيـــن 

أسطوانات مزودة بشاحن توربيني. 
أول مـــا تقـــدم الســـيارة الجديـــدة هي 
أجواء مريحة وهادئة بفضل التصميم 
الداخلـــي الهـــادئ وال تختلـــف التجربة 
عن إصدار الفئة S الفاخرة للغاية، فقد 
جربنـــا هـــذه الســـيارة الجديـــدة بفئتها 
الفاخـــرة 200 والتـــي وصلـــت مؤخـــرا 
البحريـــن عند الحداد للســـيارات وكيل 
العامـــة الرائعة، وقمنـــا بتجربتها لكم؛ 
للتعـــرف عليهـــا أكثـــر وعلـــى إمكاناتها 

الكثيرة.
الســـيارة  علـــى  التغييـــرات  تنطبـــق 
بصورة خيالية جـــدا، وتصميما جديدا 
بالكامل لعجلة القيـــادة، وأحدث نظام 
للمعلومـــات والترفيـــه MBUX، وتقنية 
علـــى  المحســـنة  الســـائق  مســـاعدة 
تحديث منتصف العمر لمجموعة الفئة 
E للعـــام 2021 مـــن مرســـيدس، وتأتي 
بتجهيـــزات كثيـــرة تتضمـــن شاشـــتين 
كبيرتيـــن بحجـــم 12.3 بوصـــة / 31.2 
أساســـية  بصـــورة  متجاورتيـــن  ســـم 
اليـــوم  وأصبحـــت  الشـــركة  قدمتهـــا 
األخـــرى،  الشـــركات  كل  تقليـــد  منبـــع 
لكـــن بمجـــرد اســـتخدام هذه الشاشـــة 
تعـــرف مدى قوتهـــا وجودتهـــا مع أول 
لمســـة عالية الوضـــوح مـــع العديد من 
الخصائص للتحكم بكل شيء بسهولة 
كبيـــرة، مع األوامر التي يتم تنشـــيطها 
 MBUX بواسطة الصوت، ويأتي نظام
Apple Car- مـــع قياســـية   كميـــزة 
لمـــن  يمكـــن   .Android Autoو  Play
يرغبـــون فـــي الحصـــول علـــى ميـــزات 
 Burmester رائعـــة الترقية إلى نظـــام
ســـتيريو قوي وشحن السلكي بحسب 

الموديات والدول.
تتميز كابينة الفئة E بتفاصيلها الرائعة 
والخشـــب  المصقـــول  األلمنيـــوم  مـــن 
الجميـــل وبعـــض المقاعـــد األكثر راحة 
التـــي اختبرناها على اإلطاق، ويتوفر 

إضـــاءة  مـــع  قياســـي  بشـــكل  الطـــراز 
للتخصيـــص  قابلـــة  محيطـــة  داخليـــة 
ومجموعـــة  مدفـــأة  أماميـــة  ومقاعـــد 
مقاييـــس رقميـــة مقـــاس 12,3 بوصة 
الســـائق  لمقعـــد  ذاكـــرة  وإعـــدادات 
والراكـــب األمامي. تتضمـــن الخيارات 
تدليك المقاعد األمامية، وفتحة سقف 
بانوراميـــة، ووســـائد ذات تهويـــة فـــي 
المقعـــد األمامي، مع صنـــدوق األمتعة 
الـــذي يوفـــر مســـاحة أقـــل مـــن بعـــض 
المنافســـين، ولكـــن بنـــز لديـــه التغلـــب 
بتخزيـــن  األمـــر  يتعلـــق  عليـــه عندمـــا 
المتعلقـــات الداخليـــة، فيـــؤدي خفـــض 
فتـــح  إلـــى  الخلفيـــة  المقاعـــد  ظهـــور 
مســـاحة أكبـــر لنقـــل الحمولة بســـهولة 
وذكاء، وتوفر E كاس صندوق أمتعة 
بطـــول 10 أقـــدام مكعبـــة وتمكنت من 

حمل خمس حقائب!
 E 2021 رســـميا لـــم يتـــم اختبار الفئـــة
حتـــى اآلن بواســـطة اإلدارة الوطنيـــة 
لســـامة المـــرور على الطرق الســـريعة 
)NHTSA( أو معهـــد التأميـــن لســـامة 

الطـــرق الســـريعة )IIHS(. علـــى الرغـــم 
من أنه يأتي بشـــكل قياسي مع العديد 
مثـــل  الســـائق،  مســـاعدة  أنظمـــة  مـــن 
الكبـــح التلقائـــي فـــي حـــاالت الطوارئ 
المســـتترة  المناطـــق  فـــي  والمراقبـــة 
والمزيـــد مـــع أحـــدث أنظمة مســـاعدة 
الســـائق من مرســـيدس التي شاهدتها 
في التجربة، وتوفر مســـتوى عاليا من 
الســـامة النشـــطة، مع ميزة استشـــعار 
رفـــع يدي الســـائق عـــن عجلـــة القيادة 
األكثـــر حساســـية، ما يعزز من ســـهولة 
اســـتخدامها عنـــد القيـــادة فـــي وضـــع 
القيـــادة شـــبه األوتوماتيكـــي، وأيضـــا 
تقـــدم الســـيارة العديـــد مـــن األنظمـــة 
Active Brake As-  الذكية مثل  نظام

sist كتجهيز أســـاس، والذي يســـتطيع 
في كثيـــر مـــن المواقف تفعيـــل الكبح 
المســـتقل؛ لمنـــع حـــدوث التصـــادم أو 
تخفيف حدته، ويمكن أن يكبح النظام 
الســـيارة أيضا في حال توقف السيارة 
التـــي أمامك أو في حال عبور المشـــاة 
عند الســـرعات العاديـــة داخل المدينة، 

كمـــا يمنـــع النظـــام التصـــادم بحســـب 
الوظيفـــة  هـــذه  وأصبحـــت  الموقـــف، 
ممكنة أيضا عند االنعطاف عبر المسار 
Driv-  القـــادم كجـــزء من باقة مســـاعد

ing Assistance التـــي تأتـــي كتجهيز 
اختياري.

التركيـــز على الســـامة مطلب أســـاس 
اليـــوم فـــي شـــراء أي ســـيارة، وبالطبع 
المجـــال  فـــي هـــذا  مرســـيدس رائـــدة 
أمـــان  فـــي  بأننـــا  فأحسســـنا  باشـــك، 
تـــام وكأن الفئـــة E 2021 عيـــن ثالثـــا 
لنـــا أثنـــاء التجربـــة، مـــع العديـــد مـــن 
األنظمة مثل الكاميـــرا الثاثية األبعاد 
360 والدخـــول والخـــروج مـــن موقف 
الســـيارة أوتوماتيكيا بســـهولة شديدة 
مع تحذيـــر بوجود العوائق للســـيارات 
التـــي تمـــر خلـــف ســـيارته، ويســـتطيع 
تولـــي كبـــح الســـيارة في حـــال لم يقم 
الســـائق بذلـــك بنفســـه بـــذكاء العامة 

األلمانية المعروفة.
فـــي الســـياقة هـــذه التحفـــة الجميلـــة 
وشـــخصيا  تختارهـــا  كثيـــرة  أنمـــاط 
جربت جميعهـــا، كل واحدة تتخصص 
فـــي نمـــوذج مثالي بحســـب مـــا تصبو 
إليـــه أنـــت في الســـياقة الفاخـــرة جدا، 
فمـــع نمط Modern Classic تعود إلى 
جـــذور مرســـيدس الرائعـــة المعروفـــة 
وأيضـــا  بأناقـــة،  الناعمـــة  بالســـياقة 
عجبني شخصيا نمط Sport الرياضي 
عالـــي القـــوة مـــع الرســـومات الخاصة 
أمـــام الســـائق، باإلضافـــة إلـــى النماذج 
األخـــرى مـــع المحافظـــة علـــى جوهـــر 
الســـيارة المعروفـــة بقوتهـــا ونعومتهـــا 
واعتماديـــة العامـــة توفيـــر كبيـــر في 
عـــن  جـــدا  المحســـن  الوقـــود  صـــرف 

الموديل السابق.
تعد الفئة E السلســـلة األكثر مبيعا في 
تاريخ مرســـيدس بنز، حيـــث بيع منها 
أكثـــر من 14 مليون ســـيارة منـــذ العام 
1946. ويـــرى كثيـــرون أن هـــذه الفئـــة 
تمثل “القلب النابض لعامة مرسيدس 
بنـــز”. وقـــد أرســـى الجيـــل العاشـــر من 
العـــام  فـــي  معاييـــر جديـــدة   E الفئـــة 
2016 بفضـــل تصميمـــه األنيق المتفرد 
بمكوناتهـــا  الداخليـــة  ومقصورتـــه 
الحصريـــة عالية الجـــودة، والمجموعة 
المتنوعـــة المبتكـــرة ألنظمة مســـاعدة 
الســـائق. وقد أثبت هذا المزيج األنيق 
والمتفـــرد والذكـــي فـــي الوقت نفســـه 
نجاحـــه الفائق، حيث اشـــترى أكثر من 
1.2 مليـــون عميـــل حـــول العالـــم حتى 

.E اآلن سيارة من أحد أجيال الفئة

تم الكشف عن بي أم 
دبليو BMW الفئة الرابعة 

المكشوفة 2021، بعد نحو 
35 عاًما من إطاق أول 

سيارة مكشوفة من الفئة 
الثالثة. تقول BMW إن 

السقف الجديد يساعد على 
تقليل الوزن، وتحسين 
مساحة الشحن، ويوفر 
للسيارة مركز ثقل أقل 

لتحسين التماسك والمناورة.

فـــي  التشـــيكية  الشـــركة  عمـــدت 
مجموعـــة فولكـــس واغـــن للكشـــف 
عن ســـيارة “فابيـــا” الجديـــدة والتي 
تتميـــز هـــذه الهاتشـــباك بإضـــاءة ال 
اي دي فـــي كا الطرفيـــن )األمامـــي 
والخلفـــي(. باالضافـــة إلـــى تموجات 
وطالـــت  الهيـــكل.  علـــى  رياضيـــة 
التعديـــات الناحيتيـــن التصميميـــة 
والتقنيـــة، مـــن ناحيـــة التصميـــم تم 
تعديـــل المقدمـــة والخلفيـــة بطريقة 
عصريـــة، وأصبحـــت المصابيح على 
الجهتيـــن تتمتعان بتقنيـــة ليد ألول 

فـــي طـــرازات فابيـــا. ويمكـــن  مـــرة 
يصـــل  رياضيـــة  عجـــات  اختيـــار 

قياسها إلى 18 بوصة.
كمـــا تم تعديل المقصـــورة الداخلية، 
العـــدادات  لوحـــة  ناحيـــة  مـــن 
وديكـــورات خاصـــة بلوحـــة القياظة 
والكونســـول والمقاعـــد التـــي تأتـــي 
شاشـــة  الـــى  باإلضافـــة  بلونيـــن، 
 6.5 بقيـــاس  والترفيـــه  المعلومـــات 
بوصـــة ونظـــام “ســـكودا كونيكيـــت” 
ونظـــام أبل كاربـــاي وأندرويد أوتو 

وميرورلينك.

سكودا فابيا الجديدة بتعديالت رائعة

طارق البحار

هوندا أوديسي J سيارة الميني فان المتطورة
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“نتفليكس” تحتفي بـ “كفاح لبنان”.. 19 فيلما ترصد اآلمال واألحالم
أفـــام  مجموعـــة  “نتفليكـــس”،  أطلقـــت 
تحـــت عنـــوان “صنع في لبنـــان”؛ إلعطاء 
وآمالهـــم  اللبنانييـــن  كفـــاح  عـــن  “لمحـــة 
وأحامهم” في وقت يمر فيه البلد بأزمة 

سياسية واقتصادية خطيرة منذ عام.
وتشـــمل هـــذه المجموعـــة المختـــارة 19 
فيلما مـــن بينها 5 للراحل مارون بغدادي 
الـــذي كان حتـــى مقتلـــه المفاجئ عن 43 
عاما بعـــد نهاية الحـــرب األهلية )-1975
1990( صاحـــب أكبر حضـــور عالمي بين 

المخرجين اللبنانيين. 
أفامـــه  أشـــهر  “نتفليكـــس”  واختـــارت 
وهي “خارج الحيـــاة” )الذي يتناول أزمة 
الرهائـــن الغربييـــن فـــي لبنـــان( و”حروب 
صغيرة” و”حنين إلى أرض الحرب” وكلنا 

للوطن” و”بيروت يا بيروت”.
وأشـــارت “نتفليكـــس” إلـــى أنهـــا “المـــرة 
األولـــى التـــي تعـــرض فيها هـــذه األفام 
المرممة عالميا عبر منصة للبث التدفقي 
بعد 30 عاما علـــى عرضها العالمي األول 
علـــى أشـــرطة فـــي إتـــش إس”. وتضـــم 
المجموعـــة أفامـــا لمخرجيـــن لبنانييـــن 

آخرين أبرزهم الفرنســـي اللبناني فيليب 
“نتفليكـــس”  اختـــارت  الـــذي  عرقتنجـــي 
من أفامه “بوســـطة” “اســـمعي” و”تحت 
القصـــف” و”ميراث”، واألخيـــر مزيج بين 
الفيلـــم الروائي والســـيرة الذاتيـــة، يخبر 
فيـــه أوالده الثاثـــة بتجربته في الحرب 

ومغادرته وطنه ثم عودته إليه.
مجموعـــة  مـــن  عـــدة  أفـــام  وتـــدور 
“نتفليكـــس” حول “األحداث”، وهو تعبير 
لوصـــف  اللبنانيـــون  اســـتخدمه  ملطـــف 

قتيـــل  ألـــف   150 خلـــف  الـــذي  الصـــراع 
وآالف المفقوديـــن قســـرا، لكـــن البعـــض 
اآلخر من هـــذه األفام ال يتناول الحرب 
فـــي ذاتها بصـــورة مباشـــرة ومنها “غداء 

العيد” للوسيان بو رجيلي. 
رجيلـــي  بـــو  يـــروي  الفيلـــم،  هـــذا  فـــي 
الـــذي كان أحـــد األصـــوات الناشـــطة في 
التـــي شـــهدها  الفســـاد  االنتفاضـــة ضـــد 
لبنـــان قبل عام، قصة عائلة تجتمع للمرة 
األولى منذ سنتين على مأدبة غداء، لكّن 

حادثـــا يطـــرأ فجـــأة فيعّكرها. وشـــّددت 
“نتفليكـــس” فـــي بيانهـــا على أنهـــا “تلقي 
الضوء )من خال هـــذه المجموعة( على 
غنى اإلرث الثقافي اللبناني وعلى إبداع 
المواهب اللبنانيـــة”. وال تضّم المجموعة 
المختـــارة على “نتفليكس فرنســـا” أفام 
اثنين من أبرز مخرجي الســـينما اللبنانية 
الجديـــدة هما نادين لبكـــي وزياد دويري 
)“بيـــروت الغربيـــة” و”الصدمـــة” و”قضية 

رقم 23”(. 

إعداد: طارق البحار

انشغلت التقارير مؤخرا بالحديث عن توتر في العالقة بين النجمة إيما  «
روبرتس ووالدتها، فحسب عدد من المواقع وأبرزها “جاست جيرد” أن 

والدة روبرتس، كيلي كنينغهام هي الشخص الذي أكد خبر حملها دون 
موافقتها، وقد حظرتها النجمة الشهيرة البالغة من العمر )29 عاما( 

عن صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل االجتماعي.
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العودة للمدارس بأمان .. في زمن الكورونا
يســـتعد الطاب في البحريـــن للعودة إلى 
بجانـــب  انقطـــاع طويـــل  بعـــد  المـــدارس 
أطفـــال العديـــد مـــن الـــدول حـــول العالـــم 
وســـط مخـــاوف كثيرة من انتقـــال عدوى 
الكورونـــا، خصوصـــا بعد التحذيـــرات من 

موجه ثانية مع دخول فصل الشتاء.
المتحـــدة  األمـــم  منظمـــة  لموقـــع  ووفقـــا 
للطفولـــة )يونيســـف( التـــي كتبـــت: “نظـــرا 
لصعوبـــة األوضـــاع وتنوعهـــا فـــي جميـــع 
أنحـــاء العالم، تخـــوض البلـــدان المختلفة 
حاليا في مراحل مختلفة من حيث كيفية 
التخطيط إلعادة فتح المدارس وتوقيت 
ذلـــك. وعادة مـــا ُتتخذ هذه القـــرارات من 
قبـــل الحكومـــات الوطنيـــة أو حكومـــات 
الواليـــات، وغالبـــا عبر حوار مع الســـلطات 
الصحيـــة، ويحـــب أال يعاد فتـــح المدارس 
ومـــن  للطـــاب،  آمنـــة  تكـــون  عندمـــا  إال 
المرجـــح أن تبـــدو العـــودة إلـــى المـــدارس 
مختلفـــة قليـــا عمـــا اعتـــادت عليـــه ومـــا 
اعتـــاد عليـــه طفلك فـــي الســـابق“ فيجب 

تعليـــم الطفـــل وتوجيهـــه التباع أســـاليب 
الوقايـــة فـــي المدرســـة وفـــي كل المرافق 
الـــى جانب الفريـــق التعليمي والمســـؤلين 
بالرغـــم مـــن أنـــه ال يوجـــد دليل بعـــد على 

بانتقـــال  مرتبطـــة  كبيـــرة  تفـــش  حـــاالت 
العدوى فـــي البيئة المدرســـية، ولكن ذلك 
كله يرتبط بالمجتمع وثقافته وممارســـاته 
ووضعـــه الصحي العـــام، ومملكة البحرين 

من أكثر الدول في العالم اهتمام بذلك من 
خـــال الفريق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونا المستجد ”كوفيد19-“ المتابع لكل 
الظروف. ولعودة سليمة للمدارس وآمنة.

غسل اليدين

تعليم الطفل غسل يديه بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

 ارتداء الكمامة

 تعليم الطفل أهمية ارتداء الكمامة في األماكن العامة.

تعزيز نظام المناعة

تناول األطعمة الصحية وممارسة الرياضة والضحك وعاج أسباب التوتر.

العادات الصحية

 تجنب األسطح الملوثة ومشاركة األدوات مع اآلخرين واستخدام المناديل.

النوم الصحي 

يؤثر في الصحة الجسدية والعاطفية وجودة األداء الدراسي.

أغذية مفيدة 

تناول بعض األغذية ذات التأثير اإليجابي على األداء المعرفي والذاكرة واالنتباه.

وجبات خفيفة صحية 

تساعد الطفل في الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها طوال اليوم.

التباعد االجتماعي

 تعليم الطفل أهمية االلتزام بالتباعد االجتماعي والتنسيق
مع المدرسة لتطبيقه.

نصائح صحية من عدد من المواقع المتخصصة لسالمة الجميع:

عبير نعمة تحيي أولى حفالت مهرجان البحرين الدولي للموسيقى
شـــهد موقـــع قلعـــة البحريـــن، المســـجل 
على قائمة التراث العالمي لليونيســـكو، 
انطاقـــة  الماضـــي  الخميـــس  مســـاء 
مهرجـــان البحريـــن الدولي للموســـيقى 
في نســـخته التاســـعة والعشرين، حيث 
أحيـــت الفنانة عبيـــر نعمة أولى حفات 
المهرجان بعنوان “موسيقى دلمون إلى 
العالـــم”. وأخـــذ الحفـــل الجمهـــور، الذي 
كان حاضرًا مباشـــرة عبر السيارات، في 
رحلـــة موســـيقية عكســـت تـــراث العالم 

الثقافي بغناه وتنوعه. 
وبهـــذه المناســـبة، قالـــت الشـــيخة هـــا 
بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة 
والفنون بهيئـــة البحرين للثقافة واآلثار 
إن مهرجان البحرين الدولي للموسيقى 
يأتـــي هذا العام فـــي ظل ظروف صعبة 
“نقـــاوم  كلـــه وأكـــدت:  العالـــم  يعيشـــها 
بالثقافة والموسيقى والجمال، ونسخة 

المهرجان التاســـعة والعشـــرون تنظمها 
الهيئـــة بجانب قلعـــة البحرين التي هي 
أول موقـــع للمملكـــة على قائمـــة التراث 
العالمـــي، إيمانًا منا بأهمية هذه المواقع 

في حفظ تاريخ وهوية األوطان”. 
انطاقـــة  حفـــل  إحيائهـــا  وبمناســـبة 
مهرجـــان البحريـــن الدولي للموســـيقى 

بنســـخته ال29، توجهـــت الفنانـــة عبير 
نعمة بالشكر إلى هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار الختيار ما تقّدمه من موســـيقى 
عربية وعالمية ليكون باكورة أمســـيات 

وحفات مهرجان الموسيقى. 
حفـــاً  نعمـــة  عبيـــر  الفنانـــة  وقّدمـــت 
اســـتثنائيًا جمـــع تراثـــًا غيـــر مـــادي مـــن 

العالم، بدأته بأغنية “رجعت العصفورة” 
لألخويـــن رحباني معلنـــًة بداية الحفل، 
كي تتابع مع تراثنا العربي والموشحات 
مـــع “طلعت يـــا محـــا نورها” و”لمـــا بدا 
يتثنى” و”جـــادك الغيـــث”، تبعتها أغنية 
“كل ما تقلي” الخاصة، ومن ثم تهويدة 
أمازيغيـــة قديمـــة و”ســـوزلي” الكرديـــة 

جامعـــًة بصوتهـــا تراَثيـــن بيـــن الشـــرق 
والغـــرب العربـــي، ثـــم أغنيـــة “لبيـــروت” 
وحضـــور المدينـــة التي تطلب الســـام، 
تـــاه أغنية “نـــون بوتو روبـــوزاري” من 
ســـردينيا وموســـيقى إيطاليا الشـــعبية، 
إلـــى “يـــا تـــرى” مـــن ألحانهـــا الخاصـــة، 
وديـــع  الفنـــان  ذكـــرى  تحضـــر  كـــي 

الصافـــي وأغنيـــة “رح حلفـــك بالغصـــن 
يـــا عصفور”ثـــم “وينـــك” مـــن أغنياتهـــا. 
وبعدهـــا قّدمت وصلة فيهـــا من التراث 
والدعوة للســـام ما تجمعه الموســـيقى 
فالمكان ل”ويشـــناف جان تو” من اللغة 
الهنـــدي القديمـــة الغودجاراتيـــة والتـــي 
تعود للقرن الخامس عشر وكانت صاة 
المهاتمـــا  رافقـــت حيـــاة  التـــي  الســـام 
مـــن  “كوتشـــيليري”  ثـــم  ومـــن  غنـــدي، 
مـــن  األذربيجانـــي و”كيليكيـــا”  التـــراث 
التقليـــد األرمنـــي، ثم أكملت مـــع أغنية 
“غريبين وليل” و”شـــباك حبيبي” مازجًة 
بين العربيـــة والتركية، و”فوق إلنا خل” 
مـــن التراث العراقـــي، “هاألســـمر اللون” 
القـــدود الحلبيـــة، كـــي تعـــود للموشـــح 
األندلسي “يا ليل الصب” وتختم بتحية 
لمملكـــة البحرين وأغنية “ما معاكم خبر 

زين”.
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دبي تطل على العالم.. برقم قياسي جديد
بأضــواء متعــددة األلــوان ومضخات قوية تدفــع المياه عاليا 
في الســماء، ســجلت أحدث منطقة جذب في اإلمارات رقما 

قياسيا كأكبر نافورة في العالم.
وكشفت اإلمارات النقاب عن نافورة النخلة الواقعة في )ذي 
بوينــت( بمنطقة نخلــة الجميرة، الواجهــة البحرية لدبي، في 

فعالية جرى بثها مباشرة حول العالم ليل الخميس.
وقالــت مديــرة األصــول فــي نخيــل مولــز المطــورة للنافورة، 
جيــل سانجســتر، إنهــا تقع على مســاحة 1300 متــر مربع من 

مياه البحر.
القــدرة  فائقــة  مضخــة   128 علــى  تحتــوي  أنهــا  وأضافــت 
تدفــع الميــاه إلى ارتفــاع 105 أمتار.  ودخلــت نافورة النخلة 
موســوعة غينيس لألرقام القياســية كأكبر نافورة في العالم، 
حيــث اســتحوذت على اللقب من نافــورة بانبو موناليترينبو 
فــي كوريا الجنوبيــة. وهذه هي النافــورة الوحيدة المتعددة 
األلــوان فــي دبي، وهي مزينة بأكثــر من 3 آالف من مصابيح 
الصمام الثنائي الباعث للضوء )ليد( ومزودة بأدوات للتحكم 
فــي درجة اللون والبريق. والنافورة المفتوحة للجمهور على 
مــدار العــام مصممة بحيث تؤدي عروضــا مائية راقصة لمدة 
3 دقائــق كل 30 دقيقــة. وتقــع “نافــورة النخلــة” التــي تغطي 

مســاحة 14366 قدمــا مربعــا، فــي منطقــة تســوق فــي نخلــة 
جميــرا، الجزيــرة االصطناعيــة في اإلمــارة. والشــهر الماضي 
حطــم الفنــان البريطانــي، ساشــا جفري، في دبــي أيضا الرقم 
القياســي ألكبــر لوحة فنية بمســاحة 1595 متــرا مربعا، وفقا 
لموســوعة غينيس لألرقام القياســية. وقال الفنان )44 عاما( 
إنــه يأمــل فــي جمــع 30 مليــون دوالر لتمويــل مبــادرات فــي 
مجــال الصحــة والتعليــم لألطفــال فــي المناطــق الفقيرة من 
العالــم. وتملــك دبــي المعروفــة بأبراجهــا الشــاهقة، عــددا من 
األرقــام القياســية، بما في ذلك بــرج خليفة األعلى في العالم 
والبالــغ ارتفاعــه 828 متــرا، وأســرع ســيارة شــرطة من طراز 

بوغاتي فيرون.

تطبيــق  مســتخدمي  بإمــكان  أصبــح 
واتســاب تجنب الدردشات المزعجة إلى 
األبــد، بعــد أن كان التطبيــق يتيــح هــذه 

الميزة لمدة أقصاها عاما واحدا فقط.
ويتيح “واتســاب” في إصداره التجريبي 
لألجهــزة العاملة بنظــام أندرويد ويحمل 
كتــم  إمكانيــة   ،)2.20.201.10( الرقــم 
أجــل  مــن  األبــد،  إلــى  الدردشــة  صــوت 
بعــض  مــن  المزعجــة  الرســائل  تجنــب 

األشخاص أو المجموعات.
واســتبدلت شــركة واتســاب خيــار الكتم 
لمــدة عــام بـــ “دائــم”، األمــر الــذي اعتبــره 
كثيــرون خيــارا ذكيــا، إذ كان يتعين على 
المســتخدم إعــادة تفعيل هــذه الخاصية 
أوال،  المزعجــة:  عام.الدردشــات  كل 
افتــح تطبيق واتســاب، ثانيــا، انتقل إلى 
الدردشــة التــي تريد كتمهــا، ثالثا، اضغط 
علــى اســم المجموعــة أو جهــة االتصال، 
رابعــا، اضغــط علــى خيــار كتــم الصــوت 

وحدده دائًما )أو خيارات أخرى(.

“واتساب”.. وداع نهائي
 لـ “الدردشات المزعجة”

الغــدد  مــن  العلمــاء مجموعــة  اكتشــف 
اللعابيــة تقــع في أعمــاق الجــزء العلوي 
 Live مــن الحلــق، وفقــا لما نشــره موقــع
هنــاك  أن  ُيعتقــد  يكــن  ولــم   .Science
أي أعضــاء فــي منطقــة البلعــوم األنفــي 
- خلــف األنــف - ســوى الغــدد اللعابيــة 
المنتشــرة والمجهريــة. ولكن تــم حديًثا 
اكتشــاف مجموعــة مــن الغــدد اللعابيــة 
يبلغ طولها نحو 3.9 سم في المتوسط.

وأطلــق العلمــاء الهولنديون اســم الغدد 
اللعابية األنبوبية على العضو المكتشف 
حديًثــا بســبب موقعــه فــوق قطعــة من 
الغضــروف تســمى تــورس توباريــوس. 
لنتائــج  عــرض  فــي  العلمــاء،  وكتــب 
أبحاثهم على الموقع اإللكتروني لدورية 
أن  األورام”،  وعلــم  اإلشــعاعي  “العــالج 
الغدد ربما تقوم بتليين وترطيب الحلق 

العلوي خلف األنف والفم.

تمكــن اثنان من حيوانــات الراكون، 
خــالل الليل، مــن التســلل إلى مبنى 
بواليــة  ســيتي  ريــدوود  فــي  بنــك 
كاليفورنيــا فــي الواليــات المتحدة، 
وتســبب ذلــك بضجــة وفوضــى في 

المبنى.
إن  نيــوز”،  فوكــس   “ قنــاة  وقالــت 
وجــود  الحــظ  البنــك  عمــالء  أحــد 
الحيوانيــن، عندما قــرر في الصباح 

الصــراف  الباكــر اســتخدام ماكينــة 
خــالل  ومــن  الشــارع.  فــي  اآللــي 
الزجــاج، شــاهد الحيوانيــن والتقط 

صور عدة لهما.
“فــي  للقنــاة  عيــان  شــاهد  وذكــر 
حييــن  غيــر  أنهمــا  قــررت  البدايــة 
ألنهما كان مستلقيين على الطاولة. 
لكنهمــا قفــزا فجــأة وباشــرا بالجري 

في أرجاء الغرفة”.

بالصدفة.. اكتشاف عضو جديد في حلق اإلنسان

حيوانات الراكون تتسلل إلى بنك في كاليفورنيا

الممثل األميركي توم كروز يقفز بين مركبين أثناء 
تصوير لقطة من فيلم “مهمة مستحيلة: ليبرا” في 

البندقية، إيطاليا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ســردينيا  جزيــرة  فــي  مزرعــة  شــهدت 
اإليطاليــة والدة جــرو نــادر بلون أخضر 

فاتح سماه صاحبه فستق.
فقــد  ســي”،  بــي  “بــي  وكالــة  وبحســب 
ولــدت كلبة الفالح اإليطالي كريســتيان 
جــروا  متوقــع  غيــر  بشــكل  مالوتشــي 

أخضر اللون.
وولــدت الكلبــة في المزرعــة الكائنة في 
جزيــرة ســردينيا، 5 جــراء، 4 منهــا لهــا 
لــون األم، أمــا الخامــس، فســتق، فولــد 

بلون فريد.
نــادر  الــكالب  فــي  اللــون  هــذا  ويعتبــر 
جــدا، ويعتقد أنــه نتيجــة صبغة خاصة 
احتــك بهــا الجــرو فــي رحم أمــه تدعى 

بيليفردين”.
لكــن اللــون الفســتقي بدأ يخبو وســوف 

يستمر في ذلك.
وينظــر إلى اللون األخضــر على أنه لون 
مالوتشــي،  قــال  كمــا   ، والحــظ  األمــل 
وأضــاف “هذا شــيء نحتاجه كثيرا في 

العام 2020”.

والدة جرو نادر بلون 
فستقي في إيطاليا

من “مسيرة العرائس” في سانتو دومينغو التي تهدف الى نشر الوعي 
بشأن انتشار العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس في 

الجمهورية الدومينيكية )أ ف ب(

تداول المســتخدمون صــورا لتلميذ 
مدرســة صيني، رين كيــو، عمره 14 

عاما، يصل طوله إلى 2.21 متر.
وتقــدم كيــو مــن مدينة ليشــان، في 
مقاطعــة سيتشــوان، جنــوب غربــي 
موســوعة  لدخــول  بطلــب  الصيــن، 
غينيــس لألرقــام القياســية كأطــول 
طالــب فــي العالــم. وســبق أن حمــل 
وبلــغ  اللقــب  هــذا  أميركــي  مراهــق 
طوله 2.159 متر في عمر 16 عاما.

واحتــاج كيــو أثاثــا خاصــا للدراســة 
حتــى  وطاولــة  كرســي  لــه  فصنــع 
كيــو  وقــال  الدراســة.  مــن  يتمكــن 
“منــذ أن دخلــت المدرســة، الحظــت 
أننــي أطــول من األطفــال اآلخرين”، 
وأضاف: حتى أن العديد من طالب 

لكنــي  زميلهــم  اعتبرونــي  الجامعــة 
لــم أكتــرث لذلــك، وقدمــت الطلــب 
إلــى غينيــس لمعرفة إن كنــت قادرا 
القياســي  الرقــم  علــى  الحصــول 
إصــدار  ضابــط  وقــال  العالمــي. 
شــهادات غينيــس، لــو لــي “يجب أن 
يكون المنافس ذكًرا ويتراوح عمره 

بين 13 و 18 عاًما”.
يبلــغ  الحالــي،  الوقــت  “فــي  وتابــع 
عمــر الحائــز الســابق لقب موســوعة 
غينيس لألرقام القياسية 18 عاًما”.

وبعــد قيــاس الطــول ســيتم إرســال 
فــي  للتدقيــق  لنــدن  إلــى  البيانــات 
مقــر غينيس، وبمجــرد تأكيدها، من 
صاحــب  كيــو  يصبــح  أن  المتوقــع 

الرقم القياسي العالمي الجديد.

العثور على أطول تلميذ مدرسة في العالم

أثــار ثــور هــارب حالة مــن الذعر، 
فــي طــرق بريدة، أمــس الجمعة، 
بعد تحطيمه عددا من السيارات.

ونشــر نشــطاء مواقــع التواصــل 
المقاطــع  مــن  عــددا  االجتماعــي 
الثــور  ترصــد  التــي  والصــور، 
الهــارب يتجول في أحياء شــرق 

مدينة بريدة.
وتضمنــت المقاطــع قيــام مــرور منطقــة القصيــم فــي محافظــة بريــدة، بالتدخــل 
والســيطرة علــى الثور الهارب. وأكد مغــردون على مواقع التواصل أن الحادث وقع، 
صبــاح أمــس الجمعــة، وأن دوريــات من مــرور منطقــة القصيم باشــرت حالة هروب 

الثور، وذلك عقب ورود بالغ ألمانة منطقة القصيم.
وتــم رصــد الثــور الهــارب وهــو يتجــول علــى الطرقــات الســريعة وفي أحياء شــرق 

مدينة بريدة محدًثا تلفيات ببعض المركبات، وتم في النهاية اإلمساك به.

ثور هارب يثير الذعر في بريدة السعودية الفجر:  
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تداولت وســائل إعالم إيرانية مقطعا لفتاة تتعرص لضرب 
شديد ولمس بدني عندما ذهبت تشكو تعرضها لالغتصاب 
والتحــرش مــن قبــل مســؤول فــي مصفــاة عبــادان للنفــط، 

جنوب إيران.
وتظهــر الفتاة التي تدعى “بهار” في المقطع، وهي تتعرض 
للضرب المبرح من قبل زوجة وأبناء أحمد جهان نجاديان، 
الوكيــل الســابق لمصفــاة نفط عبــادان، والــذي أقيل مؤخرا 

من منصبه بسبب قضايا فساد مالية.
كمــا يظهــر حــارس األمــن الخــاص بمنــزل مســؤول مصفاة 
النفط وهو يضربها بهراوة، ثم رجله ويده على صدر الفتاة، 
بينمــا كانــت الدمــاء تنــزف مــن وجههــا وجســمها وتتنفــس 
بصعوبــة. وكان الصحافــي اإليرانــي، داريــوش معمــار، قــد 
ســرد قصــة هــذه الحادثــة للفتــاة التــي تعمــل موظفــة فــي 
مصفــاة النفــط، علــى “تويتــر” ما أدى إلــى تفاعــل كبير عبر 
مواقــع التواصــل الناطقة بالفارســية. من جهتــه، ذكر موقع 
“خورنا” المحلي أن الفتاة كانت تنوي الكشــف عن تعرضها 
لالغتصــاب وكذلــك التحــرش والتهديد المســتمرين لها من 
بمســاعدتها  العائلــة  لتناشــد  قبــل أحمــد جهــان نجاديــان، 
فــي التخلــص مــن ممارســات األب، لكنهــا قوبلــت بالضــرب 
والسحل. وذكر تقرير الموقع أن حارس األمن الذي اعتدى 

جسديا على الفتاة المصابة، هو رجل يدعى مهدي كاظمي، 
اعتقلتــه الشــرطة ويخضع للتحقيق. وبحســب إعالن قائد 
شــرطة عبــادان، فــإن جميــع مرتكبــي الحــادث الموجودين 
فــي الفيلــم، ومنهم أحمد جهــان نجاديــان والمعتدون على 

الفتاة، رهن االعتقال المؤقت لتتم إحالتهم إلى القضاء.

فتاة إيرانية اشتكت اغتصاب مسؤول لها فأوسعت ضربا


