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اســـتأنفت صحيفة “البالد” مبادرتهـــا “البالد تزور 
والوقـــوف  المناطـــق  بزيـــارة  المعنيـــة  الطيبيـــن” 
علـــى أبـــرز احتياجـــات األهالـــي. ونظـــرا لظروف 

جائحـــة كورونـــا، جرى ترتيـــب انطـــالق المبادرة 
عن بعد، واختيرت قريتي الدير وســـماهيج بهذه 
االنطالقة. وشـــارك فـــي لقاء “البالد” مـــع األهالي 

أكثـــر مـــن 70 مشـــاركا مـــن الجنســـين ويمثلـــون 
مختلف المواقع واألطياف بالدير وسماهيج.

وفـــي الحلقـــة األولى مـــن اللقاء هيمـــن موضوع 
المطالبـــات العالقة مـــع إدارة األوقـــاف الجعفرية 
بلقـــاء األهالـــي. ومـــن بين أبـــرز شـــكاوى األهالي 

عدم تســـجيل بعض الوقفيـــات، وتأخر رد االدارة 
علـــى طلبات قادة المؤسســـات الدينية، وبما أدى 
لتعطيل مشروعات توسعة بعض المآتم القديمة.
كمـــا يعانـــي أهالي ســـماهيج من بـــطء إجراءات 
الكبيـــر،  جامعهـــم  منـــارة  تصـــدع  مـــع  التعامـــل 

والتـــي يصل طولهـــا لقرابة 18 متـــرا، والمخاوف 
متصاعدة من انهيار المئذنة لتهالك قاعدتها.

األثريـــة  التنقيبـــات  أن  عـــن  األهالـــي  وتحـــدث 
بمقبرة ســـماهيج بدأت تقلص من مساحة الدفان 

بالمقبرة.

“^” تلتقي أهالي الدير وسماهيج... وأكثر من 70 مشارًكا
المقبرة ــن  ــداف م تقلص  والتنقيبات  تــســجــيــل...  دون  األوقــــاف  مــئــات 

)04 و05(

“^” تنشر مبدأ لـ “التمييز”: النفقة دين في ذمة الزوج ال تسقط إال باألداء أو اإلبراء

بحكم قضائي... سقوط النفقة إذا لم تعد الناشز لبيت الزوجية

أرســـت محكمـــة التمييز مبدأ يرســـي 
ضمانـــات للزوجـــات الناشـــزات الالئي 
يغادرن بيت الزوجية بسبب خالفات 
زوجية ثم يالحقـــون أقرانهن قضائيا 

لسداد النفقة.
وقالـــت المحكمة فـــي مبدأ جديد غير 
إن  “البـــالد”،  عليـــه  منشـــور، حصلـــت 
نفقة الزوجة تعد دينا في ذمة زوجها 
كســـائر الديون األخرى وال يســـقط إال 
باألداء أو اإلبراء، وال يسقط بالطالق 

أو بنشوز الزوجة.
واشـــترطت المحكمة إلسقاط تسديد 
حكـــم  بتنفيـــذ  الـــزوج  قيـــام  النفقـــة 
قضائي بإلزام الزوجة باالنتقال لبيت 

العمر، وامتناع الزوجة عن ذلك.
وكســـبت مطلقة حكمـــا قضائيا بإلزام 
زوجهـــا الســـابق بســـداد النفقـــة بعـــد 

رفض محكمة االستئناف طلباتها.

وصـــدر الحكم في شـــهر يوليو 2020. 
ويحمـــل الطعن رقم 18 لســـنة 2020/  

شرعي.
وأوضح المحامي محمود ربيع أنه إذا 
امتنعت الزوجة عـــن الطاعة واإلقرار 
بمســـكن الزوجية دون مسوغ شرعي 
يكـــون للـــزوج أن يطلـــب مـــن القضاء 
صـــدور الحكـــم بالرجـــوع إلى مســـكن 

الزوجيـــة والدخـــول فـــي طاعته، وال 
تســـقط نفقتها إال بعـــد ثبوت امتناعها 
عـــن تنفيـــذ الحكـــم النهائـــي الصـــادر 
بطاعتهـــا لزوجهـــا، وبعـــد ذلـــك صدور 
حكـــم بالنشـــوز ومتى حاز قـــوة األمر 
المقضي سقط حق الزوجة في النفقة 
بمـــا فيهـــا حق الســـكنى، إلـــى أن تعود 

الزوجة لطاعة زوجها.

موسكو - وكاالت

اعتقلت الشـــرطة الروســـية أمس 
أكثر من ألف شخص في مختلف 
تجمعـــات  خـــالل  البـــالد  أنحـــاء 
فـــي عشـــرات المـــدن بدعـــوة من 
نافالنـــي  أليكســـي  المعـــارض 
فيمـــا  عنـــه  باإلفـــراج  للمطالبـــة 
وقعـــت صدامـــات فـــي موســـكو، 
حيث تجمع آالف المحتجين رغم 

منعهم من قبل السلطات.
الخارجيـــة  وزارة  وأعلنـــت 
اســـتدعت  التـــي  الروســـية 
دبلوماســـيين أميركييـــن أن علـــى 
فـــي  المتحـــدة  الواليـــات  ســـفارة 
موســـكو تقديم توضيحات بشأن 
نشر موقعها اإللكتروني معلومات 
تحـــدد “وجهـــة” متظاهريـــن مـــن 

المعارضة في روسيا أمس.

اعتقال ألف 
متظاهر في 

روسيا
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وزير “المواصالت” متفقدا مراكز التحكم بمبنى المسافرين 

المحرق - شركة المطار

وقـــف وزيـــر المواصـــالت واالتصاالت رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
مطـــار البحريـــن كمال أحمد، علـــى جهوزية مراكز التحكم الرئيســـة 
في مبنى المســـافرين الجديد،؛ لبدء تشـــغيل العمليات في 28 يناير 
الجاري. وأشاد الوزير بجهوزية مراكز التحكم الرئيسة واستعدادها 
التـــام لبـــدء العمليـــات التشـــغيلية، إذ تـــم تشـــييدها وفًقـــا ألفضـــل 

المقاييس والمواصفات العالمية في إدارة المطارات.

مراكز التحكم بمبنى 
المسافرين جاهزة للتشغيل

)07(
)06(

المنامة- بنا

أفاد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بأنه تم تســـجيل أكثر من 36 
مليـــون و800 ألف زيارة من البحرين والعالـــم للبوابة اإللكترونية حتى 
الخميـــس 21 ينايـــر الجاري، إلـــى جانب تقديـــم 3104 حصص مركزية 
لصفـــي الثالـــث االعـــدادي والثانوي، مشـــيرا إلى أن تشـــجيع االســـتثمار 
فـــي التعليـــم الخاص رفع عدد المـــدارس فيه إلـــى 79 ورياض األطفال 
إلـــى 157، ولفـــت إلى نجـــاح الوزارة في اتخاذ إجراءات فورية شـــاملة 
207 مـــدارس  146,510 طالبـــا فـــي  ســـاعدت علـــى اســـتدامة تعليـــم 
حكوميـــة، والمتابعـــة والرقابـــة علـــى تقديـــم الخدمـــات التعليمية لعدد 
83,603 طـــالب وطالبـــات بــــ 79 مدرســـة خاصـــة، ,آالف الطلبة برياض 

األطفال ومؤسسات التعليم العالي.

النعيمي: 36.8 مليون زيارة للبوابة اإللكترونية

)02(

التداول العقاري بانخفاض 11 %
المنامة - المساحة والتسجيل العقاري

صرح رئيس جهاز المساحة والتسجيل 
العقـــاري رئيس مجلس إدارة مؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ ســـلمان بـــن 
بـــأن  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
مجمـــوع حجـــم التداول العقـــاري للعام 
الماضـــي 2020 بلغ نحو 717 ألفا و436 
بنتائـــج  ومقارنـــة  دينـــارا،  و872  ألفـــا 
العـــام الذي ســـبقه 2019، كان قد وصل 
التـــداول العقـــاري لنحـــو 804 مالييـــن 

بنســـبة  أي  دينـــارا،  و154  ألفـــا  و934 
نقصان تقدر بـ 11 %.

وأضـــاف أن التـــداول العقـــاري ســـجل 

زيـــادة في الربعين األخيريـــن، إذ بلغت 
نســـبة الزيادة في الربـــع الرابع واألخير 
نحـــو 20 %، وأما الربع الثالث فوصلت 

نسبة الزيادة فيه إلى نحو 14 %. 
إيجابيـــة  تعتبـــر  النتائـــج  أن  وأوضـــح 
في ظـــل الظـــروف التي يمر بهـــا العالم 
المتمثلة فـــي جائحة كورونا وما ترتب 

)07(عليها من تداعيات اقتصادية.

0207101413

الرفاع الشرقي يحقق فوًزا ثانًيا على التواليالذوادي رئيسا للجنة تحكيم في “العين السينمائي”إيران: دعم الميليشيات مساعدات إنمائيةمناقشة الضبطية القضائية بالتستر التجاريتغريم 5 محال 15 ألف دينار
صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات  «

العامة بأن المحكمة حكمت أمس 
بتغريم 5 محال تجارية والمسؤولين 

عن إدارتها لمخالفتهم اإلجراءات 
والتدابير االحترازية بغرامات 

تتراوح بين ألف وألفي دينار بما هو 
مجموعه 15 ألف دينار.

تم التنسيق بين وزارة الصناعة  «
والتجارة والسياحة والنيابة العامة، 

في عقد ورشة عمل “الضبطية 
القضائية في جريمة التستر 

التجاري”، لتعزيز ثقافة مأموري 
الضبط القضائي باألدوات واآلليات 

التي تعينهم في أداء مهماتهم.

زعم وزير الخارجية اإليراني  «
محمد جواد ظريف، أن دعم إيران 

للجماعات المسلحة الموالية 
لطهران في الشرق األوسط ليست 

“بالوكالة” بل هي “مساعدات 
إنمائية” و ”إنفاق لمصلحة 

السياسة الخارجية”، حسب وصفه.

تم اختيار المخرج البحريني بسام  «
الذوادي لرٔياسة لجنة التحكيم 

لمسابقة “الصقر الخليجي لألفالم 
الطويلة”، ومسابقة “الصقر 

الخليجي لألفالم القصيرة” في 
مهرجان العين السينمأيي بدورته 

الثالثة المقام في العين.

أسفرت نتائج منافسات ختام  «
الجولة 7 لدوري ناصر بن حمد 

الممتاز، عن فوز الرفاع الشرقي 
على المنامة والنجمة على المحرق 
بنتيجة واحدة، وهي هدفان مقابل 

واحد، في المباريات التي أقيمت 
مساء السبت على االستاد الوطني.

مليون دينار 
717
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“األهلي المتحد”: جائزة بمليون دوالر كل 3 أشهر
المنامة - األهلي المتحدة

قـــام البنـــك األهلـــي المتحـــد باإلعـــالن عن 
هيـــكل الجوائـــز النقديـــة لبرنامج حصادي 

في العام 2021. 
يذكـــر أن حصـــادي هـــو برنامـــج التوفيـــر 
األقـــدم فـــي المملكـــة، وستشـــهد النســـخة 
الجديـــدة منه دخـــول 4 فائزيـــن إلى نادي 
أصحاب الماليين خالل هذه السنة، إضافة 
إلى العديد من الفائزين اآلخرين كل شهر.

وسيشهد حساب حصادي هذا العام دخول 
مزيـــد مـــن عمالئه نادي أصحـــاب الماليين 
مقارنـــة بأي عام مضى، عبر تقديمه جائزة 
كبرى بقيمة مليون دوالر كل 3 أشـــهر. كما 
ســـيمنح البرنامـــج 4 جوائـــز كبيـــرة بقيمة 
100,000 دوالر  لكل فائز، إضافة إلى 400 

جائـــزة شـــهرية بقيمـــة 1000 دوالر 
لكل فائز.

الصالح: ما نشرته “^” عن توظيف األجانب بـ “البلديات”... فضيحة

اســـتمرار  إن  الصالـــح  ممـــدوح  النائـــب  قـــال 
وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي بطلـــب توظيـــف أجانـــب والتجديـــد 
ألجانب آخرين رغم وجود بحرينيين مؤهلين 
لشـــغلها - وفـــق ما كشـــفت عنه وثائق رســـمية 
نشـــرتها صحيفة “البـــالد” - هـــو فضيحة تؤكد 
عـــدم جدية الـــوزارة فـــي االلتـــزام بتوجيهات 

الحكومـــة بشـــأن بحرنـــة الوظائـــف، وتعمـــده 
مخالفة دستور المملكة والتشريعات والخطط 

الحكومية الرامية إلى إحالل البحريني.
وأعرب الصالح عن أســـفه الشـــديد لما نشـــرته 
صحيفـــة “البـــالد” مـــن وثائـــق أظهـــرت بطلـــب 

الوزارة التجديد لـ 60 أجنبًيا.
إلى ذلك، طالبت جمعية الحقوقيين البحرينية 
كال من الحكومة والسلطة التشريعية بتوطين 

وظيفة “مستشار قانوني” أو “خبير قانوني”.

راشد الغائب

محرر الشؤون المحلية

سورات سايغال ممدوح الصالح )15(

الشيخ سلمان بن عبدالله

20 % زيادة 
التداوالت في 

الربعين األخيرين 
2020
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مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  أكـــد 
االجتماعية جميل حميدان، أهمية 
القطاعـــات  فـــي  التدريـــب  تعزيـــز 
الحيوية التي تستقطب المواطنين 
وتشـــكل قيمـــة مضافـــة لالقتصـــاد 
الوطنـــي، وفـــي مقدمتهـــا القطـــاع 
المالـــي والمصرفـــي، والذي يشـــهد 

نموا مستمرا في البحرين.
جـــاء ذلـــك فـــي تصريـــح أدلـــى بـــه 
حميـــدان، عند توقيع تمديد مذكرة 

التفاهـــم لمـــدة 3 أشـــهر بيـــن وزارة 
العمل التنميـــة االجتماعية، ومعهد 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
والماليـــة )BIBF(. وأكـــد حميـــدان، 
أن نجـــاح العمـــل بمذكـــرة التفاهـــم 
وما حققته من أهداف شـــكل دافعا 
بالمذكـــرة،  العمـــل  فتـــرة  لتمديـــد 
مشـــيرا إلـــى أنـــه تـــم تدريـــب 391 
باحثـــًا عن عمل منـــذ توقيع مذكرة 

التفاهم في يونيو 2020.

حميدان: تدريب 391 باحًثا عن عمل

المنامة - بنا

الـــوزارات  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
والجهـــات العامـــة بـــأن المحكمـــة 
حكمـــت امـــس بتغريـــم 5 محـــال 
تجارية والمســـؤولين عن إدارتها 
والتدابير  اإلجـــراءات  لمخالفتهم 
االحترازيـــة لمنع انتشـــار فيروس 
كورونا المســـتجد بالغرامات التي 
تتـــراوح مـــا بيـــن ألـــف إلـــى ألفي 
دينـــار بمـــا هـــو مجموعـــه 15 ألف 
دينـــار.   وكانـــت النيابة العامة قد 
تلقـــت صباح أمـــس 5 بالغات من 
إدارة الصحـــة العامة حول ضبط 
3 مطاعم ومقهى وســـوبرماركت 
مساء أمس لمخالفتهم اإلجراءات 
والتدابيـــر االحترازيـــة المفروضة 
لمنـــع انتشـــار فيـــروس كورونا، إذ 
رصـــدت مخالفات متعـــددة بتلك 
المحـــال تنوعت بين عدم االلتزام 
بالتباعد االجتماعي وعدم وجود 
مســـافة مترين بين الطاوالت كما 
لوحظ اســـتخدام أكثر من 50 % 
مـــن الطاقة االســـتيعابية الطاولة 
مـــع وجـــود عـــدد أكثـــر مـــن ســـتة 
أشـــخاص على الطاولـــة الواحدة، 

فضالً عن وجـــود عدد من الزبائن 
يفوق الطاقة االســـتيعابية للمحل 
وعدم قياس درجة حرارة الزبائن 
قبـــل دخول المحل والســـماح لهم 
وإزاء  المحـــل،  داخـــل  باالنتظـــار 
تلـــك المخالفـــات باشـــر مأمـــوري 
الضبـــط القضائي بـــوزارة الصحة 
محاضـــر  بتحريـــر  اختصاصهـــم 
المحـــال  وإغـــالق  بالمخالفـــة 
المخالفـــة اداريـــا، وقد تـــم إخطار 
والتـــي  بالوقائـــع  العامـــة  النيابـــة 
فـــور  األوراق  بعـــرض  أمـــرت 

استكمال اإلجراءات القانونية.
وباشـــرت النيابـــة اجراءاتهـــا فور 
ورود البالغـــات وأســـندت االتهام 
الـــى 5 من المســـؤولين على إدارة 
المحال فضالً عن تقديم 5 محال 
وقـــررت  اعتباريـــة  كشـــخصية 
المحكمـــة  الـــى  القضايـــا  إحالـــة 
الصغرى الجنائية المختصة بنظر 
مخالفات اإلجـــراءات االحترازية 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  لمنـــع 
المســـتجد والتي أصـــدرت حكمها 

المتقدم.

5 محال مخالفة تتكبد غرامات بـ 15 ألف دينار

وزارة الصحة ودردشة بين الوزراء
فــي المقــال الــذي نشــرته األســبوع الماضــي، وفي 
معــرض التطــرق إلــى مــا حققتــه مملكــة البحريــن 
مــن إنجــازات في إطار الصــراع والتصدي لجائحة 
كورونا المرعبة، ذكرت أن الكفاءات الطبية البشرية 
والخدمــات والمرافق والتجهيــزات الصحية كانت 
علــى درجــة عالية جــًدا من الجــودة، وكانت كافية 
وظلــت صامدة، فلم ُيحرم أي مواطن أو مقيم من 
الرعايــة الصحيــة والعناية والفحوصــات المطلوبة 
والعالج، وكل من احتاج وجد مكانا له في مرافق 
الحجــر الصحــي أو ســرير فــي المستشــفيات، ولــم 
نسمع عن قصور في االهتمام، أو نقص في األدوية 
أو أجهــزة التنفــس الضروريــة، بينمــا رأينــا كيــف 
والخدمــات  والمرافــق  الصحيــة  األنظمــة  انهــارت 
الطبيــة فــي أكثر الــدول تطــورا ونمًوا وثــراًء أمام 

زحف ووطأة الجائحة الشرسة.

هــذه الحقيقــة جعلتنــي أعــود بذاكرتــي إلــى العام 
1995 عندمــا تــم تشــكيل مجلــس وزراء جديــد، 
ضــم عــددا مــن الــوزراء الجدد، وأســندت فيــه إلّي 
حقيبــة وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة. وبعد 
أول اجتماع للمجلس، وفي جلســة جانبية حميمة 
لطيفــة ضمــت عددا من الــوزراء الجدد دار حديث 
أو دردشــة بشــأن أهم وأصعب الــوزارات الخدمية 
بالمواطــن  والتصاًقــا  وتواصــاًل  اتصــااًل  وأكثرهــا 
والمقيم، وتوصلنا في نهاية الدردشــة إلى أن أكثر 
وزارة خدميــة اتصاال والتصاًقا بالمواطن وهمومه 
واحتياجاته هي وزارة الصحة، فهي معنية بصحة 
األجنبــي المقيــم والزائــر أيًضــا منــذ اللحظــة التــي 
تطــأ فيهــا قدمــاه بالدنــا إلــى اللحظــة التــي يغــادر 
فيهــا، وبالنســبة للمواطن، فإن التفاعــل والتواصل 
المباشــر يبــدأ معــه وهــو جنين في رحــم أمه، ومن 
لحظــة الحمــل ثم الوالدة )وأحياًنــا قبل الحمل في 
حالة العقم( إلى آخر ساعة من حياته )وربما بعدها 
فــي حــاالت الحاجــة إلى تشــريح الجثــث أو دفنها 

على سبيل المثال(.
وفــي  الــوزارة،  هــذه  فــإن  والحقيقــة،  وللتاريــخ 

مختلــف الحقــب والظــروف واألوضــاع، اضطلعت 
بمســؤولياتها ومهامهــا علــى أحســن وجــه، وأدت 
رســالتها بــكل أمانــة واقتــدار منــذ نشــأتها، وحتــى 
اليــوم ونحــن نراهــا تقــف صامــدة لتثبــت قدرتهــا 
وكفاءتهــا وهــي تخــوض صراًعــا صعًبــا وتقف في 
قلب المعركة في مواجهة جائحة كورونا الشرسة.

إن النجــاح الــذي حققتــه وتحققــه وزارة الصحــة، 
والذي يشــيد به ويشــهد له الجميع في هذا الظرف 
بالــذات، والذي أشــرنا إلى بعــض جوانبه في مقالنا 
السابق، لم يأت من فراغ، لكنه جاء نتيجة اللتزام 
واهتمــام ومتابعــة قيادتنا الحكيمة مــن أعلى قمة 
فيهــا متمثلــة اليــوم فــي حضــرة صاحــب الجاللــة 
الملــك المفــدى، وصاحب الســمو الملكي ولي العهد 

رئيس الوزراء الموقر، حفظهما هللا ورعاهما.
إن تمكن خدمات ومرافق الرعاية الصحية والعناية 
الطبيــة والعالجيــة في البالد من الصمود في وجه 
جائحــة كورونــا العاتيــة راجــع إلــى صالبــة ومتانة 
القواعــد التي بنيت عليها منظومتنا الصحية التي 
ُوضعــت لبناتهــا األولى قبل 129 عاًمــا، وبالتحديد 
فــي العــام 1892 عندما فتح ســمويل زويمر عيادة 
صغيرة قرب ســوق المنامة في ذلك العام، وزويمر 
هــذا لم يكــن طبيًبا، بل كان مبشــرا وباحثا ورحالة 
أميركيــا قضــى ربــع قرن تقريًبــا يتنقل بيــن الدول 
العربيــة فــي الخليــج ســاعًيا إلــى تنصيــر ســكانها 
المســلمين، وفــي حيــن أنــه فشــل فشــاًل ذريًعــا في 
تحقيــق أهدافــه التبشــيرية، فإنــه نجــح فــي بــذر 
البذور وإرســاء أساســات منظومتنــا الصحية التي 

نتباهى ونفاخر بها اليوم.
فيكتوريــا  مستشــفى  افتتــح   1900 العــام  وفــي 
التــذكاري ليكون أول مستشــفى ُيقام في البحرين 
ومنطقــة الخليــج العربــي، وتــاله فــي العــام 1903 
بناء مستشــفى اإلرســالية األميركية الذي ما يزال 

قائًما حتى اآلن وآخذ في التوسع.
وفــي عهــد رائد التحديــث المغفور له الشــيخ حمد 
بــن عيســى بــن علــي آل خليفــة حاكــم البحريــن، 
افتتــح فــي العــام 1942 أول مستشــفى حكومــي، 

وهو مستشــفى النعيم للرجال والنساء، وقد سكن 
فــي الطابــق الثانــي مــن هــذا المستشــفى الدكتــور 
لحكومــة  الطبيــة  الدائــرة  رئيــس  ســنو  ريتشــارد 
البحريــن وزوجتــه، حتى تقاعده فــي العام 1970، 
وكان الدكتــور ســنو إنســاًنا مخلًصــا متفانيــا فــي 
خدمتــه، يعمل بجد واجتهاد ليــاًل نهاًرا، ولم يتردد 
أنــواع  كل  وإجــراء  األمــراض  كل  معالجــة  عــن 
العمليــات الجراحية، مع قلــة األجهزة وعدم توافر 
اإلمكانات المطلوبة في كثير من األحيان في ذلك 

الوقت.
بعــد  البحريــن  فــي  شــكلت  حكومــة  أول  وفــي 
طبيــب  أول   1971 العــام  فــي  ُعيــن  االســتقالل، 
بحرينــي اختصاصــي وجــراح القلــب الدكتور علي 
محمــد فخــرو وزيــًرا للصحــة، الــذي ظــل فــي هــذا 
فــي  الفضــل  يعــود  وإليــه   ،1982 المنصــب حتــى 
إحــداث قفــزة نوعيــة واســعة للخدمــات الصحيــة 
البشــرية  والطاقــات  الكفــاءات  وتنميــة  والطبيــة 
أرســى خططــا  أنــه  كمــا  المتخصصــة،  البحرينيــة 
وبرامــج لتطوير وتوســيع مجمع الســلمانية الطبي 
لــه  المغفــور  منــه  األولــى  المرحلــة  افتتــح  الــذي 
الشــيخ ســلمان بن حمد آل خليفة فــي 1959، وتم 
افتتاحه رســميا في عهد المغفور له الشيخ عيسى 
بــن ســلمان آل خليفــة فــي 1978، بحيــث أصبــح 
اآلن أكبــر مجمــع لتوفير الرعايــة الصحية والطبية 
للمواطنيــن والمقيميــن، كمــا أصبــح يشــكل مركــزا 

تعليميا وبحثيا للمختصين في مجال الصحة.
خريــج  الصحــة  وزارة  تســلم   1982 العــام  وفــي 
القانــون واألدب اإلنجليــزي المشــهود لــه بالكفــاءة 
اإلداريــة المتميــزة األســتاذ جــواد ســالم العريــض 
الذي أكمل وأضاف وأسرع في دفع عجلة التطوير 
والتحديــث للخدمات والمرافق الصحية في البالد 
حتــى العــام 1995. فــي ذلــك العــام وحتــى 2002 
تســلم حقيبــة وزارة الصحــة اختصاصــي جراحــة 
العظــام الدكتور فيصل رضي الموســوي جالًبا معه 
إلــى كرســي قيــادة الــوزارة حوالــي 30 عاًمــا مــن 
الخبرة التخصصية واإلدارية في المجال الصحي.

ثالثــة وزراء فقــط تســنموا حقيبــة وزارة الصحــة 
خالل 31 سنة؛ أي بمعدل أكثر من 10 سنوات لكل 
وزيــر، إال أنــه ومن العــام 2002 وخالل الـــ 13 عاًما 
الالحقة شهدت الوزارة حالة من التجديد وتسارع 
وتيــرة تغيــر وتبــدل الــوزراء، وبمعــدل وزيــر لــكل 
ســنتين فقــط؛ إذ تعاقــب علــى حمل هــذه الحقيبة 
المهمــة فــي الفتــرة المذكــورة 6 وزراء مــن خيــرة 
الكفــاءات الوطنية التي حظيت الوزارة بخبراتهم 
وتخصصاتهــم وجهودهــم وعطائهــم، وهم الجراح 
وطبيــب األطفال البارع عضو الجمعية البريطانية 
لجراحــة األطفــال الدكتــور خليــل إبراهيــم حســن، 
والدكتــورة نــدى حفــاظ، وهــي أول امــرأة تتقلــد 
حقيبــة وزاريــة فــي مملكــة البحريــن وأول ســيدة 
تشــغل منصــب وزيرة للصحــة في الوطــن العربي، 
درجــة  علــى  الحاصــل  الحمــر  فيصــل  والدكتــور 
الدكتــوراه مــن جامعــة ليــد البريطانيــة فــي مجال 
التخطيط الصحي، والدكتور نزار البحارنة الحاصل 
على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من 
جامعــة ويلــز البريطانيــة، الــذي اســتقال بعــد أقــل 
مــن شــهر مــن تســلمه الحقيبــة نتيجــة إلرهاصــات 
األحــداث المؤســفة التــي مرت بها البــالد في العام 
2011، والدكتــورة فاطمة البلوشــي وزيرة التنمية 
الصحــة  وزارة  بأعمــال  كلفــت  التــي  االجتماعيــة 
باإلضافــة إلــى عملهــا، والمرحــوم صــادق الشــهابي 
المستشــفيات  إدارة  فــي  ماجســتير  علــى  الحائــز 
والعلوم الصحية من الواليات المتحدة األميركية.
فائقــة  الســيدة  فــإن   ،2015 العــام  واليــوم، ومنــذ 
الصالح الحاصلة على درجة الماجستير من جامعة 
لجامعــة  األســبق  المســاعد  العــام  واألميــن  لنــدن، 
الــدول العربية تحمل على عاتقها مســؤولية قيادة 
هــذه الوزارة، ومثل من ســبقوها، فإنها تقوم بأداء 
مهامهــا والتزاماتهــا بكل إخــالص وتفــاٍن واقتدار، 
وعلينــا جميًعــا أن ندعــو لهــا بمزيــد مــن التوفيــق 

والنجاح.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

االنتهاء من تشييد محطة النبيه صالح لتوزيع المياه
الشمسية ــة  ــاق ــط ال بــنــظــام  وتــعــمــل  ديــنــار  مــايــيــن   3.5 بكلفة 

صرح وزير شـــؤون الكهربـــاء والماء وائل 
محطـــة  تشـــييد  مشـــروع  بـــأن  المبـــارك 
النبيـــه صالـــح لتوزيـــع المياه يأتـــي ضمن 
لزيـــادة  والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  جهـــود 
وتعزيـــز القـــدرة التخزينية وتعزيز شـــبكة 
نقـــل الميـــاه لمنطقـــة النبيه صالـــح وتلبية 
احتياجاتها بما فيها المشـــاريع اإلســـكانية 
والخدمية بما يسهم في تحقيق األهداف 
الطلـــب  لمواكبـــة  للهيئـــة  اإلســـتراتيجية 

المتنامي على خدمتي الكهرباء والماء.
وأوضـــح المبـــارك أن الهيئـــة وبنـــاء علـــى 
فـــي  مســـتمرة  الحكومـــة  توجيهـــات 
التـــي تدعـــم  التنمويـــة  المشـــاريع  تنفيـــذ 
البنيـــة التحتيـــة بمـــا يســـهم فـــي التطوير 
خدماتهـــا  ومســـتوى  لنوعيـــة  المســـتدام 
المقدمة للمشـــتركين. وقامت شركة ناس 

للمقاوالت بإنشـــاء جميـــع مرافق المحطة 
وتزويدها بأحدث التجهيزات الميكانيكية 
والكهربائيـــة والتحكـــم واالتصـــاالت مـــن 
الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال. 
كمـــا قامـــت شـــركة أحمـــد منصـــور العالي 
بأعمـــال تغطية الخـــزان العلـــوي وتركيب 
ألواح الخاليا الشمســـية. وقد بلغت تكلفة 
األعمال اإلنشـــائية الكاملـــة لمحطة النبيه 
صالـــح نحـــو 3.5  مالييـــن دينـــار. وقامت 
االستشـــارية  ماكدونالـــد  مـــوت  شـــركة 

البريطانية باإلشراف على المشروع.
وكان وزير شـــؤون الكهرباء والماء قد زار 
لمحطـــة النبيـــه صالح لتوزيـــع المياه التي 
تـــم االنتهاء من تشـــييدها وجـــاري العمل 
حاليا على تدشين نظام األلواح الشمسية 
علـــى الخـــزان العلـــوي، والتـــي تأتي ضمن 
مشـــروع تطوير شبكة نقل المياه للمرحلة 

األولـــى يرافقـــه الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
الكهرباء والماء الشـــيخ نواف بن إبراهيم 
آل خليفة، ورئيس مجلس أمانة العاصمة 
صالـــح طـــرادة. من جانبه، صـــرح الرئيس 
ضمـــن  المشـــروع  بـــأن  للهيئـــة  التنفيـــذي 
مشـــاريع الهيئة المســـتمرة لتطوير شـــبكة 

نقـــل الميـــاه للمرحلـــة األولـــى، حيـــث تـــم 
إنشـــاء خـــزان علـــوي تبلـــغ ســـعته مليون 
جالون مع تمديدات األنابيب والصمامات 
المصاحبـــة، وكذلـــك إنشـــاء مبنـــى يحوي 
التحكـــم  وأجهـــزة  الكهربائيـــة  األجهـــزة 

ونظام معالجة المياه بالكلور.

 

المنامة- هيئة شؤون الكهرباء والماء

النعيمي: 36 مليون و800 ألف زيارة للبوابة اإللكترونية
التعليم مستقبل  مامح  ترسم  والتكنولوجيا  االصطناعي  الذكاء  تخصصات 

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أفـــاد 
النعيمـــي بأنه تم تســـجيل أكثـــر من 36 
مليـــون و800 ألـــف زيـــارة مـــن البحرين 
حتـــى  اإللكترونيـــة  للبوابـــة  والعالـــم 
الخميـــس 21 يناير الجـــاري، إلى جانب 
تقديـــم 3104 حصـــص مركزيـــة لصفي 
مشـــيرا  والثانـــوي،  االعـــدادي  الثالـــث 
إلى أن تشـــجيع االســـتثمار فـــي التعليم 
الخـــاص رفـــع عـــدد المـــدارس فيـــه إلى 
79 وريـــاض األطفـــال إلـــى 157، ولفـــت 
إلـــى نجاح الوزارة فـــي اتخاذ إجراءات 
فورية شـــاملة ســـاعدت على اســـتدامة 
تعليـــم 146,510 طالبا وطالبة في 207 
مـــدارس حكوميـــة، والمتابعـــة والرقابة 
علـــى تقديـــم الخدمـــات التعليمية لعدد 
83,603 طـــالب وطالبات بـ 79 مدرســـة 
خاصة، إلى جانـــب آالف الطلبة برياض 

األطفال ومؤسسات التعليم العالي.
جـــاء ذلـــك فـــي مقابلة مـــع وكالـــة أنباء 

البحرين؛ بمناسبة اليوم الدولي للتعليم 
الموافـــق فـــي 24 مـــن ينايـــر، إذ أوضح 
مملكـــة  حققتـــه  مـــا  أن  التربيـــة  وزيـــر 
البحريـــن فـــي العـــام 2020 علـــى صعيد 
مواجهـــة تحـــدي جائحـــة كورونـــا فـــي 
المجال التعليمي يعد إنجازا مشـــرفا، لم 
يكـــن ليتم دون وجـــود الدعم الكبير من 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وبمساندة وجهود 
فريق البحرين برئاسة ولي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
مؤكـــدا  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
التوجه التعليمي القادم والذي يتمحور 
والطاقـــة  االصطناعـــي  الـــذكاء  حـــول 
المتجـــددة والنانـــو تكنولوجي، مشـــيرا 
إلـــى تبني أســـلوب الخريطـــة التعليمية 
نوعيـــة  مبـــادرات  وإيجـــاد  المتطـــورة، 
التعليميـــة  المســـيرة  لتدويـــر  وبرامـــج 
انســـجاما مع المهارات المطلوبة للعيش 

في القرن الحادي والعشرين.
 وأشـــار إلـــى قرب اســـتالم الـــوزارة هذا 
مـــن  كل  فـــي  أكاديمـــي  لمبنـــى  العـــام 
مدرسة الرفاع الغربي اإلعدادية للبنات 
ومدرسة ســـمو الشيخ محمد بن خليفة 

االبتدائية اإلعدادية للبنين.
وتابع أن الـــوزارة واصلت خالل الفصل 
الدراسي الماضي جهودها الجبارة التي 
بدأتهـــا منذ تفشـــي الجائحة في الفصل 

الثانـــي من العام الدراســـي الماضي، مع 
التوســـع الكمي والنوعي فـــي الخدمات 
التعليمية المقدمة لطلبة مملكة البحرين 
وعلـــى  الدراســـية،  مراحلهـــم  بجميـــع 
اختالف قدراتهم واحتياجاتهم، ســـواًء 
عن بعد أو بالتعلم المدمج الذي يشتمل 
على الحضور الجزئي للمدرسة؛ لضمان 
إيصال الحق في التعليم للجميع، حيث 
نجحنـــا في إيصـــال الخدمـــة التعليمية 
الحكومية لعدد 146,510 طالب وطالبة 
موزعيـــن علـــى 207 مـــدارس حكومية، 
إضافـــة إلـــى أداء دور الرقابة والمتابعة 
للمؤسسات التعليمية الخاصة بمختلف 
فيهـــا  العمـــل  ســـير  لضمـــان  مراحلهـــا؛ 
بالصـــورة المطلوبة، بما فـــي ذلك التأكد 
مـــن وصـــول الخدمـــة التعليميـــة لعـــدد 
83,603 طالـــب وطالبـــة بــــ 79 مدرســـة 
خاصة، إلى جانـــب آالف الطلبة برياض 

األطفال ومؤسسات التعليم العالي.

ماجد النعيمي

المنامة- بنا
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استثمر اليوم  
في برنامج  

حصادي 

اربح اآلن أكبر الجوائز  
مع حصادي 

تمتد الحملة الترويجية خالل الفترة من فبراير ٢٠٢١ ولغاية يناير ٢٠٢٢. لن تكون هناك جائزة شهرية خالل السحوبات على الجوائز ربع السنوية. سيتم إدراج جميع عمالء البنك األهلي 
المتحد ش.م.ب المؤهلين للدخول في السحوبات على الجوائز. تتم تغطية االيداعات لدى البنك األهلي المتحد ش.م.ب في المملكة تحت الالئحة التنظيمية لحماية الودائع 

والحسابات االستثمارية غير المقيدة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وفقًا للقرار رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٠. تطبق الشروط واألحكام. 

السحب القادم على مليون دوالر أمريكي بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢١.  

سارع باإليداع قبل ١٢ أبريل ٢٠٢١. 



اســـتأنفت صحيفة “البالد” مبادرتها “البالد تزور 
الطيبيـــن” المعنيـــة بزيـــارة المناطـــق والوقـــوف 

على أبرز احتياجات األهالي.
ونظرا لظروف جائحة كورونا فقد جرى ترتيب 
انطالق المبادرة عن بعد، واختيرت قريتا الدير 

وسماهيج بهذه االنطالقة.
وفـــي بداية اللقاء، قّدم رئيـــس التحرير مؤنس 

المردي كلمة ترحيبية بالمشاركين باللقاء.
وقـــال المـــردي “تهتم صحيفة )البـــالد( بأن تلبي 

احتياجـــات المواطنيـــن، ســـواء قبـــل الجائحـــة 
وخاللهـــا وبعدهـــا، ونســـعى ألن نكـــون قريبيـــن 

منكم، ونعتز بخدمتكم”.
وأضـــاف “الدير وســـماهيج مـــن المناطـــق التي 
نهتم بتســـليط الضوء عليها وعلـــى احتياجاتها 

الخدمية والمتنوعة األخرى )...(”.
وقـــال: نحـــرص بصحيفـــة “البـــالد” مهمـــا طالت 
المســـافات بيننـــا أن نكـــون قريبين منكـــم، وأن 
تكـــون الصحيفـــة المنبـــر الـــذي يمثـــل صوتكم، 

ويعبر عنه.
المحليـــة  الشـــؤون  رئيـــس قســـم  اللقـــاء  وأدار 

والمحتوى اإللكتروني الزميل راشد الغائب.
وشـــكر الغائب جميع من لبى الدعوة للمشـــاركة 
فـــي هذا اللقاء، إذ بلـــغ إجمالي عددهم أكثر من 
70 مشـــاركا مـــن الجنســـين، ويمثلـــون مختلـــف 

المواقع واألطياف بالدير وسماهيج.
وشـــهد لقاء “البـــالد” مع األهالي مشـــاركة فعالة 
لشـــخصيات المنطقـــة وأبرزهـــم نائـــب الدائـــرة 
هشام العشيري، وشخصيات حكومية متقاعدة 
بالقريتيـــن  المجتمـــع  مؤسســـات  وقيـــادات 

باإلضافة لعدد من المواطنين من الجنسين.

تحـــدث نائـــب رئيس جمعية ســـماهيج 
الخيريـــة والمعلم المتقاعـــد علي أحمد 
حســـن، بلقاء صحيفة “البالد” مع أهالي 
جامـــع  منـــارة  عـــن  وســـماهيج،  الديـــر 
ســـماهيج التـــي تحتـــاج إلـــى ترميم أو 

إعادة بناء، ويبلغ طولها 18 مترا.
وقـــال: المتابعة “ضائعـــة” بين األوقاف 
إطـــار  فـــي  التواصـــل  رغـــم  والبلديـــة 
وتســـهيل  اإللكترونيـــة  الحكومـــة 
اإلجـــراءات، ونتمنـــى التنســـيق بينهـــم 

بشأن موضوع المنارة.
وبعـــد اللقاء، قّدم حســـن تفاصيل أكثر 
يأتـــي  وفيمـــا  المنـــارة،  موضـــوع  عـــن 

ملخص للمشكلة:
- جامـــع ســـماهيج ليـــس لديـــه وثيقـــة 

رسمية.
بضـــرورة  إشـــعار  وضعـــت  البلديـــة   -
 2020 ديســـمبر   7 بتاريـــخ  مراجعتهـــا 
لوجود تصدعات خطيرة بقاعدة منارة 

الجامع.
- تـــم التواصـــل بيـــن جمعية ســـماهيج 
الجعفريـــة  األوقـــاف  وإدارة  الخيريـــة 

إلبالغهـــا باألمـــر وطلـــب الموافقة على 
هدم وإعادة بناء المنارة.

- تمـــت مخاطبـــة مهنـــدس مـــن أبنـــاء 
القريـــة ولديـــه مكتـــب هندســـي لهـــدم 
وإعـــادة بناء المنـــارة، وقـــد وافق على 

ذلـــك وتكفـــل بمصاريف توفيـــر األيدي 
العاملـــة المناســـبة للمشـــروع مـــع وضع 

تصور للتكلفة المالية المشروع.
األوقـــاف  إدارة  مـــع  التواصـــل  تـــم   -
الجعفرية برسالة إلصدار وثيقة لجامع 

ســـماهيج حتى نتمكن من هدم وإعادة 
بناء المنارة.

إدارة  موافقـــة  علـــى  الحصـــول  تـــم   -
األوقـــاف الجعفريـــة بشـــرط أن تصـــدر 
البلديـــة إجازة ترميـــم للجامع والبلدية 
موافقـــة ولكـــن تنتظـــر أن يكـــون 
للجامـــع وثيقـــة رســـمية، ولذلـــك 
وزارة  مخاطبـــة  إلـــى  نحتـــاج 
العـــدل عـــن طريق النائـــب البلدي 
وهـــذا يتطلـــب وقت طويـــل للرد 
مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار إشـــعار 
البلديـــة بتاريخ 7 ديســـمبر 2020 
بضـــرورة المســـارعة فـــي الهـــدم؛ 
نظرا لوجود تصدعات خطيرة قد 
تؤدي إلصابة المصلين أو السكان 

المجاورين للجامع.
- رصـــدت األوقـــاف مبلـــغ 3 آالف 
ولكـــن  الشـــاملة،  للصيانـــة  دينـــار 
تبين لفريق الصيانة التابع لإلدارة 
وإعـــادة  الهـــدم  أعمـــال  كلفـــة  أن 
البناء تتطلب ميزانية أكبر. وقّدر 
الكلفـــة  العمليـــة  بهـــذه  المتعهـــد 

بقرابة 8 آالف دينار.

والناشـــط  المـــدون  تحـــدث 
االجتماعي من ســـماهيج بدر 
الحاج بلقـــاء صحيفة “البالد” 
مـــع أهالـــي الدير وســـماهيج، 
عـــن أن لديـــه أرقامـــا توضـــح 
طلبات مؤرخة من سنة 2015 
إلـــى 2020 تتعلق ببعض دور 
العبـــادة مـــن مســـاجد ومآتـــم 
في القرية وصلـــت إلى إدارة 
وهـــي  الجعفريـــة،  األوقـــاف 
لـــم  طلبـــات راكـــدة وقديمـــة 
تبصر النور، وأبرزها طلب من 
العـــام 2018 إلصـــدار وثيقـــة 
ســـماهيج  لجامـــع  جديـــدة 
لتمكين الجمعية الخيرية من 
إعـــادة بنـــاء المنـــارة، وطلـــب 

منـــذ العـــام 2015 إلصـــدار وثيقـــة جديـــدة 
لمأتـــم، وطلـــب منـــذ العـــام 2017 إلصـــدار 
وثيقة جديدة وشـــهادة مسح لمأتم، وطلب 
منـــذ العـــام 2020 إلصـــدار وثيقـــة جديـــدة 
وتجديـــد شـــهادة المســـح لمســـجد الشـــيخ 
رشـــيد. وواصـــل “بالنســـبة لتســـريح الكثير 
مـــن القيميـــن، لـــدي أوراق رســـمية عمرهـــا 
أكثـــر مـــن 10 ســـنوات بشـــأن موظفيـــن لم 

يتم تثبيتهـــم، وهناك بعض 
عليهـــا  يقـــوم  المســـاجد 
بعـــض اإلخـــوة تطوعًيا وال 
تحاســـبهم  أن  تســـتطيع 
ألنهـــم يعملـــون لوجـــه هللا، 
وحتـــى لو لم يتـــم تثبيتهم 
فباإلمـــكان منحهـــم مكافأة 
يؤمن بها رزقهم”. وتساءل 
مـــن  االجتماعـــي  الناشـــط 
الديـــر مصطفـــى الخوخـــي 
“بالنســـبة للمؤذنيـــن الذيـــن 
أقصوا من عملهم وتم قطع 
رواتبهـــم، لمـــاذا تـــم اتخاذ 
هـــذا اإلجراء وما المســـوغ 

إليقاف رواتبهم؟”.
وعقب النائب هشـــام العشـــيري بالقول “عن 
قيمي المســـاجد طلب مني اإلخوة بمجلس 
اإلدارة الســـابق لألوقاف أن أرشح القيمين 
الجديـــدة  لـــإلدارة  وبالنســـبة  فاعتـــذرت، 
لألوقاف فقد طلبت من الجمعيات الخيرية 
التـــي تشـــرف علـــى المســـاجد تثبيت بعض 
القيميـــن فـــي الدير وفـــي ســـماهيج وهناك 
حركـــة، فدعونـــا نتعـــاون ونحـــرك كل تلـــك 

الملفات”.
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البالد

الحلقة 1

ــع األهـــالـــي ــي لـــقـــاء الــصــحــيــفــة مـ ــن 70 مــشــاركــا فـ الــغــائــب يــشــكــر أكـــثـــر مـ

المردي للمشاركين من الدير وسماهيج: “^” تمثل صوتكم

إشعار البلدية عن المنارة كلفة هدم المنارة 8 آالف دينار

التصدعات خطرة وقد تؤدي إلصابة المصلين

الزميل راشد الغائب أدار اللقاءرئيس التحرير ملقيا كلمة في افتتاح اللقاء

البالد

منارة جامع سماهيج ستنهار.. والمتابعة ضائعة بين األوقاف والبلديةطلبوا من العشيري ترشيح قيمي المساجد.. واعتذر
طولها 18 مترا.. وكلفة هدمها وإعادة البناء تصل إلى 8 آالف دينار

البالد

فريق التغطية:

منسق مبادرة “^ تزور الطيبين”: رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني راشد الغائب

التغطية: سعيد محمد وإبراهيم النهام

اإلسناد التقني: عباس إبراهيم | تصوير: رسول الحجيري وخليل إبراهيم 

البالد

البالد

قال رئيس جمعية الهدى اإلسالمية بالدير 
بلقـــاء صحيفـــة  محمـــد عيســـى جاســـم، 
“البـــالد” مـــع أهالي الدير وســـماهيج “لدى 
جمعية الهدى أرض مقابلة لمسجد القرية 
الغربـــي، واســـتأجرتها جمعيـــة الهدى منذ 
العـــام 2015، وهـــذه أرض غيـــر مســـجلة، 
ومن المؤسف أن إدارة األوقاف الجعفرية 
تتقاضى إيجارات على الجمعية. وأضاف 
“ذهبـــت الجمعية لألوقاف أكثـــر من مرة، 
وكان برفقـــة الوفـــد المرحـــوم علي هالل، 
الـــذي استفســـر مـــن إدارة األوقـــاف عـــن 
مســـوغ مطالبة الجمعية بسداد إيجار عن 
أرض غير مســـجلة، وال تستطيع الجمعية 
تشـــييد أي مشـــروع عليهـــا حتـــى اليوم”. 
وعلـــق النائب هشـــام العشـــيري بأنه ألول 
مـــرة يســـمع عـــن موضـــوع أرض جمعيـــة 
الهدى. وطلـــب تزويده بجميع المعلومات 
والمســـتندات ليتحرك فـــي هذا الموضوع 

مع الجهات المعنية.

أشـــار المـــدون والناشـــط االجتماعـــي من 
بلقـــاء صحيفـــة  الحـــاج،  بـــدر  ســـماهيج 
وســـماهيج،  الديـــر  أهالـــي  مـــع  “البـــالد” 
إلـــى وجـــود معلـــم أثـــري مهم فـــي مقبرة 
مالـــك  الشـــيخ  وهـــو مســـجد  ســـماهيج، 
اكتشـــاف  أول  يعتبـــر  الـــذي  األثـــري، 
البحريـــن  فـــي  النســـطورية  للمســـيحية 

وخرج المسجد من يد األوقاف.
ويشـــير الحـــاج إلى قـــرار هيئـــة البحرين 
للثقافة واآلثار الصادر قبل عام بتسجيل 
تـــل مقبرة ســـماهيج ضمن قائمـــة التراث 

الوطني. 
األثـــري  الموقـــع  أن  القـــرار  فـــي  وجـــاء 
يتضمـــن تـــال أثريـــا يقـــع بوســـط مقبـــرة 
سماهيج ويضم بقايا أثرية تعود لمسجد 

باســـم مســـجد الشـــيخ مالك وبقايا مبنى 
قديم يعود للفترة المسيحية.

تـــم  األثـــري  الموقـــع  أن  الحـــاج  وبيـــن 
أثـــرت  التنقيـــب  وعمليـــات  تســـييجه، 
على مســـاحة المقبـــرة، إذ بـــدأت تتقلص 
مســـاحة الدفـــن بمقبرة ســـماهيج، مطالبا 
إدارة األوقـــاف الجعفرية بطمأنة األهالي 

بحفظ حقهم بالمقبرة األثرية.

ال تستطيع الجمعية تشــييد أي مشروع عليها حتى اليوم بعد اكتشاف مسجد الشيخ مالك األثري ومبنى مسيحي وتسييجهما

“األوقاف” تتقاضى إيجارا عن أرض “الهدى” غير المسجلة عمليات التنقيب تقلص مساحة الدفن بمقبرة سماهيج

بقايا أثرية تعود لمسجد وبقايا مبنى قديم يعود للفترة المسيحيةمسجد الشيخ مالك األثري

محمد عيسى جاسم

علي أحمد حسن

بعض الطلبات 
المرسلة لـ 

“الجعفرية” راكدة 
منذ 2015

مصطفى الخوخي

مقر جمعية الهدى

أرض الجمعية الوقفية غير مسجلة 
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أمام مأتم محمد علي بالدير

“حــظــوره” خسر  ”الــشــمــالــي”  و  ــة...  ــن س  11 منذ  الجنوبي  الــمــأتــم  توسعة  تعطيل 

 تناول لقاء صحيفة “البالد” عن بعد مع أهالي الدير 
وســـماهيج مطالبـــات األهالي لألوقـــاف الجعفرية، 
ضمـــن مبـــادرة الصحيفـــة “البـــالد تـــزور الطيبيـــن”، 

لتسليط الضوء على أبرز احتياجات األهالي.
وتحـــدث نائب رئيس مجلس إدارة المأتم الجنوبي 
بالدير الحاج علي حسن بوعباس عن أن “في مأتم 
الدير الجنوبي لدينا طلبات في األوقاف منذ تاريخ 
23 مـــارس 2010، وكان لدى مجلـــس اإلدارة آنذاك 
توجه لتوســـعة المأتـــم وضم العقاريـــن المالصقين 
لـــه، وقـــد تـــم إعـــداد الخرائـــط الهندســـية وعقـــدت 
اجتماعـــات عـــدة إلى أن وصلنا إلـــى العقبة الكؤود، 
وهي الحصول على موافقة من اإلسكان واألوقاف، 
وقالـــوا لنـــا إن المأتـــم ليـــس لـــه وثيقـــة، فطلبنا من 
وزارة العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف التي 
تواصلت مع جهاز المساحة إصدار الوثيقة، وبعدها 
شـــهادة مســـح، ولم نحصل حتى اآلن على شـــهادة 
المســـح، وها نحن ندخل الســـنة الحادية عشرة في 
انتظار الشهادة... المشـــروع متوقف وملفه سلمناه 

كاماًل إلى النائب هشام العشيري”.

األوقاف مسؤولة 

وذكـــر رئيـــس مأتـــم محمـــد علـــي، عبـــدهللا منصور 
عيســـى أن “مـــن المعـــروف أن األوقـــاف تأسســـت 
فـــي العشـــرينات مـــن القـــرن الماضي وأنيطـــت بها 
مسؤولية اإلشراف على كل األمور المتعلقة بأوقاف 
المآتم والمســـاجد والمنشـــآت الدينية، ومعنى ذلك 
أنـــه قبل تأســـيس األوقاف كان بإمـــكان الواقف أن 
يوقـــف دون تســـجيل فـــي ذلـــك الوقـــت، ولكن بعد 
أن أصبحـــت األوقاف ضمن صالحيـــات اختصاص 

إدارة، فهنـــاك العشـــرات إن لـــم يكـــن المئـــات مـــن 
األوقاف، ومنذ العشـــرينات إلى اآلن دون تسجيل، 
وهي أوقـــاف ثمينة جًدا، ومن ضمنهـــا مأتم الحاج 
محمـــد علـــي الجزيـــري، وهو مـــن أقـــدم المآتم في 
البحرين وتأسس في العام 184، وأجرى الكثير من 
األوقاف من نخيـــل وحظور صيد، فهناك ما يقارب 

مـــن 8 حظور للصيد ذهبـــت ووثائقها عند األوقاف، 
ثـــم هنـــاك العديد من المســـاجد والمآتـــم أوقافها لم 
تســـجل، ولهـــذا فـــإن األوقـــاف الجعفرية مســـؤولة 
عن هذه الخســـائر، ولدى الحاج أحمد يوســـف وأبو 
حمزة حظرتان في بحر البســـيتين تم شراء األولى 
فـــي العـــام 1356 هجرية )1937 ميـــالدي(، والثانية 

في العام 1369 هجرية )1950 ميالدي( أي قبل 70 
إلى 80 سنة وهي مسجلة وتحمل وثائق”.

يشـــار إلـــى أن رئيـــس مأتـــم محمـــد علـــي، عبـــدهللا 
منصور عيســـى، هو عضو أسبق بالمجلس الوطني 
للشـــؤون  مســـاعد  وزارة  ووكيـــل   ،1973 بالعـــام 
اإلدارية والمالية بوزارة األشـــغال والكهرباء والماء 

بالعـــام 1992. وقـــال المدون والناشـــط االجتماعي 
من ســـماهيج بدر الحاج إن رســـالة من مأتم محمد 
علـــي تتعلق بأرض وقفيـــة وتتضمن طلب بناء منذ 

سنة 2013، وهي معطلة حتى اليوم.

تسجيل الوثائق... عقبة

وقـــال عبدالحســـن الديـــري، نائـــب رئيـــس مجلـــس 
“ســـعينا  الجعفريـــة  األوقـــاف  فـــي  ســـابق  إدارة 
لتســـجيل وقفيات وإصدار شهادات مسح، وهي ما 
تزال عقبة ومشـــكلة كبيرة في تســـجيل الوقفيات، 
والبـــد مـــن حلها علـــى أعلـــى المســـتويات، فالوقت 
ينقســـم إلى تســـجيل الوقف من جهـــة، وتنمية هذا 
الوقف من جهة أخرى، ولم يقصر األهالي في شراء 
األراضي ووقفها لكن التسجيل وإصدار الوثائق هو 

العقبة الكأداء”.

موضوعات عالقة

وعلـــق النائـــب هشـــام العشـــيري بأنه رتـــب زيارات 
عـــدة من األوقاف الجعفرية للمنطقة، وشـــكر عضو 
عبدالجليـــل  الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  مجلـــس 
العويناتي لتعاونه في هـــذا المجال، داعيا لتزويده 
بالطلبـــات لمتابعتهـــا مـــع األوقـــاف؛ ليرتـــب زيارات 

لبحث الموضوعات العالقة.
وواصـــل “رتبنا العديد من الزيارات مع المســـؤولين 
ووجدنـــا التعـــاون اإليجابـــي مـــن قبل وزيـــر العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة وكذلـــك مـــن إدارة األوقاف 
الجعفريـــة، وتبيـــن أن الكثير من الطلبـــات متوقفة 
ليـــس لدى األوقـــاف، بل لدى وزارة العـــدل أو هيئة 
الكهربـــاء، وطلبت من األوقاف اســـتالم الخطابات 

لكي أتابعها”.

الصغيـــرة  المؤسســـات  جمعيـــة  رئيـــس   .1
العالمـــي  لالتحـــاد  العـــام  المنســـق  والمتوســـطة، 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات  لمنظمـــات 

)اليونيسمو( عبدالحسن الديري.
2. رئيـــس جمعيـــة الهدى االســـالمية بالدير محمد 

عيسى جاسم.
3. رئيـــس نـــادي الديـــر الرياضـــي والثقافـــي علـــي 

الماضي.
4. رئيس جمعية الدير الخيرية محمد شهاب.

5. رئيـــس مأتـــم محمـــد علـــي، عبـــدهللا منصـــور 
عيســـى، وهـــو عضـــو أســـبق بالمجلـــس الوطنـــي 
بالعام 1973، ووكيل وزارة مساعد سابق للشؤون 
اإلدارية والمالية بوزارة األشغال والكهرباء والماء 

بالعام 1992.

6. نائب رئيس جمعية الدير التعاونية االستهالكية 
إبراهيم الباقر.

7. نائب رئيس جمعية ســـماهيج الخيرية والمعلم 
المتقاعد علي أحمد حسن.

عبـــدهللا  النقابـــي  ســـماهيج  نـــادي  ســـر  أميـــن   .8
المسيح.

9. المدون والناشـــط االجتماعي والرئيس السابق 

لمنتدى الدير اإللكتروني أحمد يوسف مهدي.
10. نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة المأتـــم الجنوبـــي 

بالدير الحاج علي حسن بوعباس.
11. الصياد من الدير غانم عباس.

12. مدير مدرسة حكومية متقاعد عيسى طاهر.
13. المدون والناشط االجتماعي من سماهيج بدر 

الحاج.

14. المهنـــدس بشـــركة صناعية والناشـــط المدني 
من الدير فاضل عباس.

15. المواطن والناشـــط االجتماعي من الدير حمد 
يوسف الخليف.

16. المواطنة من الدير مدينة محمد.
مصطفـــى  الديـــر  مـــن  االجتماعـــي  الناشـــط   .17

الخوخي.

مئات األوقاف “الثمينة” دون تسجيل منذ العشرينات

أبرز المشاركين في لقاء “^” مع أهالي الدير وسماهيج

بوعباس: حصول المأتم 
الجنوبي على الوثيقة 
والمسح “عقبة كؤود”

عبدهللا منصور: مأتم 
محمد علي من 

أقدم مآتم البحرين

الحاج: طلب رخصة 
بناء بمأتم محمد علي 

معطل منذ 8 سنين

الديري: لم يقصر 
األهالي في شراء 

األراضي ووقفها

العشيري: أكثر الطلبات 
متوقفة لدى “العدل” و 

“الكهرباء” وليس األوقاف

البالد

المأتم الجنوبي بقرية الديرمأتم محمد علي من ٌأقدم المآتم بالبحرين وتأسس بالعام 1846 

رسالة من وزير العدل بشأن شهادة المسح للمأتم الجنوبي بالديررسالة من رئيس األوقاف بالعام 2012 لطلب شهادة مسح عن المأتم الجنوبي بالدير

طلب رخصة بناء لمأتم محمد علي... بال رد

كل المخططات جاهزة لضم العقارين المالصقين للمأتم الجنوبي بالديررئيس األوقاف الجعفرية



طالبــت جمعيــة الحقوقييــن البحرينيــة، وفي إطــار أهدافها الــواردة في 
بتوطيــن  التشــريعية  والســلطة  الحكومــة  مــن  كال  األساســي،  نظامهــا 
وظيفــة “مستشــار قانوني” أو “خبير قانوني”، مؤكــدة أن االتجاه لتعيين 
األجانــب فــي هذه الوظائف في ظل وجود كفاءات وطنية يخل بحقوق 

المواطنين في تولي الوظائف العامة ويعد إهداًرا صريًحا للدستور.

وأكدت الجمعية في بيان أمس، 
البحرينييـــن  القانونييـــن  أن 
أثبتـــوا كفـــاءة كبيرة فـــي مجال 
عملهـــم ولديهم الخبرة والتجربة 
والشـــهادات العليا التـــي تمكنهم 
بالوظائـــف  اإلضطـــاع  مـــن 
القانونيـــة اإلستشـــارية، كمـــا أن 
لعاهـــل  اإلصاحـــي  المشـــروع 
الملـــك  الجالـــة  البـــاد صاحـــب 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، عزز 
مـــن حصولهـــم علـــى الشـــهادات 
مـــن  يعـــد  فلـــم  وبالتالـــي  العليـــا 
تكـــون  أن  ذلـــك  بعـــد  المقبـــول 
وظيفـــة  فـــي  التعييـــن  أولويـــة 
مستشار قانوني أو خبير قانوني 

للخبرات األجنبية.
التعييـــن  فكـــرة  أن  وأوضحـــت 
والتوظيـــف وفقـــا لنظـــام العمـــل 
فـــي القطـــاع الخـــاص أو القطاع 
يعطـــي  البحريـــن  فـــي  العـــام 
أولوية ســـواء في التشريعات او 
السياســـات المعلنـــة للمواطنيـــن، 
التوجـــه  لهـــذا  مخالفـــة  أي  وأن 
ولهذه السياسة المعلنة سواء من 
الحكومة أو الســـلطة التشريعية 
الدســـتور  علـــى  تعديـــا  يعـــد 
غيـــر  أمـــر  وهـــو  والتشـــريعات، 

مقبـــول فـــي دولـــة الديمقراطية 
والمؤسســـات، وفـــي دولـــة تعلي 

من شأن مبدأ “سيادة القانون”.
واستدركت الجمعية بأن اللجوء 
للخبرات األجنبية يعد مقبوال في 
ظل عدم وجـــود العنصر الوطني 
المؤهـــل والمـــدرب، فـــإذا توافـــر 
هـــذا العنصر بات مـــن الازم منح 

األولوية للقانونيين الوطنيين.
وستعقد الجمعية لقاء مع رئيس 
مجلـــس النـــواب ورئيس مجلس 
الشـــورى ورئيس ديوان الخدمة 
هـــذه  فـــي  للتباحـــث  المدنيـــة 
المســـألة، كمـــا أنها بصـــدد عرض 
عدد من السير الذاتية لقانونيين 
بحرينييـــن مؤهليـــن، كنـــوع من 
فقـــط  وليـــس  الحلـــول  تقديـــم 

عرض المشكات.

اللجوء للخبرات 
األجنبية بظل 
غياب العنصر 

الوطني المؤهل

local@albiladpress.com
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الحكم بالنشوز ال يعني إجبارها بالقوة للعودة لبيت الزوجية
يحق للزوجة االمتناع عن طاعة الزوج إذا سكن أهله بمسكنها دون رضاها

مـــن المقـــرر فقها وقانونـــا أن الطاعة 
واجبـــة علـــى الزوجـــة لزوجهـــا متى 
توافرت شروطها وثبتت أمانة الزوج 
الطاعـــة  دعـــوى  منـــاط  وأن  عليهـــا، 
هـــو هجر الزوجـــة لزوجهـــا وإخالها 
بواجـــب اإلقامـــة المشـــتركة والقرار 
المســـتوفي  الزوجيـــة  مســـكن  فـــي 
لكافـــة شـــروطه الشـــرعية مـــن كونه 
الغيـــر  ســـكن  عـــن  مســـتقا  مســـكنا 
ومائما لها ويوفر لها األمن والراحة 
ومنفقـــا مع حالـــة الـــزوج المالية من 
حيـــث بنـــاؤه و محتوياتـــه. واألصل 
يجـــب أن يكـــون المســـكن خاليا من 
أهله وغيرهم إال برضاها شـــريطة أال 
تضرر بســـبب ســـكناها فيه، حيث ال 
يجوز إدخال الضرر عليها بالتضييق 
تخلفـــت  وإذا  مســـكنها،  فـــي  عليهـــا 
هذه الشـــروط آنفة البيان ولم تتوفر 
فيه الشـــروط االزمة إللـــزام الزوجة 
باإلقامـــة معه فـــي مســـكن الزوجية 
ويكـــون  شـــرعيته،  المســـكن  فقـــد 
للزوجـــة االمتنـــاع عن طاعـــة الزوج 

وفق مسوغ شرعي.
قانـــون  مـــن  )54(/ب  المـــادة  تنـــص 
األســـرة رقم 19 لســـنة 2017 )يكون 
امتنـــاع الزوجـــة عـــن االنتقـــال إلـــى 

مسكن الزوجية بعذر إذا كان الزوج 
غيـــر أمين على نفســـها أو عرضها أو 
مالهـــا، أو لم يدفع معجل مهرها قبل 
الدخـــول، أو لـــم يقم بإعداد مســـكن 
الزوجية، ووفقا للفقه الســـني كذلك 
إذا امتنـــع عـــن اإلنفاق عليهـــا، أو لم 
تســـتطع تنفيذ الحكـــم بنفقتها لعدم 

وجود مال ظاهر له(.
إن ســـبب نفقة الزوجـــة على زوجها 
هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة 
عليـــه، وهـــي تكـــون كذلـــك بالعقـــد 
نفقتهـــا،  تجـــب  حيـــث  الصحيـــح، 
وهي تشـــمل مـــا يكفيها مـــن الطعام 
والشـــراب واإلدام، والكسوة الائقة، 
والســـكنى المناســـبة، وتقدر بحسب 
حال المنفق يســـرا وعسرا مع اعتبار 
لحال المنفق عليه استنادا إلى قوله 
بالمعـــروف(،  )وعاشـــروهن  تعالـــى: 
وقولـــه تعالـــى: )لُينفق ذو ســـعة من 

ســـعته ومن قدر عليـــه رزقه فلينفق 
ممـــا آتـــاه هللا ال ُيكلف هللا نفســـا إال 

ما آتاها(.
وإذا امتنعـــت الزوجـــة عـــن الطاعـــة 
دون  الزوجيـــة  بمســـكن  واإلقـــرار 
أن  للـــزوج  يكـــون  شـــرعي  مســـوغ 
يطلـــب مـــن القضـــاء صـــدور الحكم 
الزوجيـــة  مســـكن  إلـــى  بالرجـــوع 
والدخـــول فـــي طاعتـــه، وال تســـقط 
امتناعهـــا  ثبـــوت  بعـــد  إال  نفقتهـــا 
عـــن تنفيـــذ الحكـــم النهائـــي الصادر 
بطاعتهـــا لزوجها، وبعـــد ذلك صدور 
حكم بالنشـــوز ومتى حاز قوة األمر 
المقضـــي ســـقط حـــق الزوجـــة فـــي 
النفقة بما فيها حق الســـكنى إلى أن 

تعود الزوجة لطاعة زوجها. 
وتعتبر الزوجة ناشـــزا بامتناعها عن 
طاعة زوجها في المسكن الذي أعده 
لها إذا كان هذا المسكن مناسبا لحال 

الزوج الماليـــة واالجتماعية، وتأمن 
فيـــه علـــى نفســـها ومالهـــا، وخاليـــا 
من ســـكنى الغير، وأن يشـــتمل على 
جميـــع المرافـــق واألدوات المنزليـــة 
وفقـــا لحـــال أمثـــال الـــزوج حســـبما 

يجري به العرف.
يجـــوز  ال  آخـــرا  ليـــس  و  وأخيـــرا 
أو  الجبريـــة  القـــوة  اســـتخدام 
االســـتعانة برجـــال الشـــرطة إللـــزام 
بيـــت  إلـــى  الرجـــوع  علـــى  الزوجـــة 
الزوجيـــة كمـــا يعتقـــد البعـــض، بـــل 
يقتصـــر األمـــر علـــى ســـقوط نفتهـــا 
وذلـــك لصريح المـــادة 55 من قانون 
األســـرة البحرينـــي التـــي تنص على 
أال ُينفـــذ حكـــم المتابعة إلى مســـكن 

الزوجية جبرا على الزوجة.

بقلم المحامي محمود ربيع

المنامة - جمعية الحقوقيين البحرينية

“الحقوقيين” تفاعال مع خبر “البالد”: لتوطين 
وظيفة المستشار والخبير القانوني

إذا لم تعد الناشز لبيت الزوجية بحكم قضائي تسقط نفقتها
“^” تنشر مبدأ لـ “التمييز”: النفقة دين في ذمة الزوج ال تسقط إال باألداء أو اإلبراء

أرســت محكمــة التمييز مبدأ يرســي ضمانــات للزوجات الناشــزات الالئي 
يغــادرن بيــت الزوجيــة بســبب خالفــات زوجيــة ثــم يالحقــون أقرانهــن 

قضائيا لسداد النفقة.

وقالـــت المحكمـــة فـــي مبـــدأ جديد غير 
منشـــور، حصلت عليه “الباد”، بأن نفقة 
الزوجة تعد دينا في ذمة زوجها كســـائر 
الديون األخرى وال يسقط إال باألداء أو 
اإلبـــراء، وال يســـقط بالطاق أو بنشـــوز 

الزوجة.
واشـــترطت المحكمة إلســـقاط تســـديد 
النفقـــة قيام الزوج بتنفيذ حكم قضائي 
بإلـــزام الزوجـــة باالنتقـــال لبيـــت العمر، 

وامتناع الزوجة عن ذلك.
وكســـبت مطلقـــة حكمـــا قضائيـــا بإلزام 
زوجها السابق بســـداد النفقة بعد رفض 

محكمة االستئناف طلباتها.
وصـــدر الحكـــم في شـــهر يوليـــو 2020. 
ويحمـــل الطعـــن رقـــم 18 لســـنة 2020/ 

شرعي.

قصة القضية

وفـــي التفاصيـــل، رفعـــت ســـيدة قضية 
ضد طليقها، الذي خلعته، أمام المحكمة 
الســـنية(.  )الدائـــرة  الشـــرعية  الصغـــرى 

وتطلب الحكم بـ:
- نفقة شهرية قدرها 100 دينار.

- كســـوة للعيدين قدرها 100 دينار لكل 
عيد.

- تأديـــة متجمد النفقة اعتبارا من العام 
2017 لغايـــة 2019، حيـــث امتنع الزوج 

عن االنفاق عليها.
وقـــررت المحكمة الشـــرعية بحكم أول 
درجـــة بفـــرض نفقة مقدارهـــا 50 دينارا 
شـــهريا، وكســـودة للعيديـــن قدرهـــا 50 
دينـــارا لكل عيد، وتأديـــة متجمد النفقة 
قدرهـــا 1250 دينـــارا، ومتخلف كســـوة 

العيدين ومقدارها 300 دينار.
اســـتأنف الـــزوج ضـــد الحكـــم. ونقضت 
المحكمة الكبرى الشـــرعية االستئنافية 

الحكم. وقررت رفض الدعوى.
ولجـــأت الســـيدة لمحكمـــة التمييـــز بعد 
خســـارتها القضية بمحكمة االســـتئناف 

للفصل بشأن هذا الموضوع.

الحيثيات

وفي تفاصيل القضية، تبين أن خافات 
بيـــن الزوجين تصاعدت، حيث امتنعت 
الزوجـــة عن االنتقال لمســـكن الزوجية، 

وصـــدر حكـــم قضائـــي بإلزامهـــا بذلـــك، 
ولكن الزوج لم يقدم دعوى النشوز ولم 
يتخـــذ إجـــراءات تنفيذ الحكـــم الصادر 
لصالحـــه فـــي هذا الشـــأن، وهـــو ما أدى 

النهيار طلبه بمحكمة التمييز.
وذكـــرت المحكمـــة فـــي حيثياتهـــا أنـــه 
يشـــترط لتحقق نشوز الزوجة وإسقاط 
نفقتها أن يســـتصدر الـــزوج من القضاء 
الزوجـــة  بالـــزام  يقضـــي  نهائيـــا  حكمـــا 
بمتابعة زوجها إلـــى بيت الزوجية، وأن 
يقـــوم الـــزوج بتنفيذ الحكـــم الصادر له، 
وأن تمتنـــع الزوجـــة عـــن تنفيـــذ الحكم، 
ثبـــت  الســـابقان  الشـــرطان  وإذ تحقـــق 
نشـــوز الزوجـــة علـــى زوجهـــا ومـــن هذا 
التاريخ يسقط حقها في نفقة الزوجية.

وأضافـــت المحكمـــة أن نفقـــة الزوجة – 
فـــي حالـــة وجوبهـــا –تعد دينـــًا في ذمة 
زوجها كســـائر الديون األخرى من وقت 
امتناعـــه عن اإلنفـــاق عليها وال يســـقط 
هـــذا الديـــن إال بـــاألداء أو االبـــراء فـــا 

يسقط بالطاق أيًا كان نوعه وال بنشوز 
الزوجة الاحق إذ النشوز يسقط النفقة 
مدة النشـــوز فقط، فهـــو دين يقابل حقًا 
استهلك بالفعل، فمتى وجب بأنه اليقبل 

االسترداد وال يرد عليه االسقاط.
الطاعنـــة  أن  إلـــى  المحكمـــة  وخلصـــت 
كانت زوجة للمطعون ضده حتى تاريخ 
الخلـــع ومـــن ثـــم، فـــإن نفقتـــه عليه من 
تاريخ امتناعه عن تاريخ اإلنفاق عليها، 
وال يســـقطه مجـــرد صدور حكـــم نهائي 
بإلزامها بمتابعة الزوج لمسكن الزوجية، 
بـــل يجب أن يقوم الزوج بتنفيذ الحكم 
الصـــادر له وتمتنع الزوجـــة عن تنفيذه، 

وهو ما خلت منه األوراق.
وبينـــت المحكمـــة بـــأن حكـــم محكمـــة 
متخلـــف  بإســـقاط  قضـــى  االســـتئناف 
لـــم  مـــا  وهـــو  الزوجـــة،  لنشـــوز  النفقـــة 
يتحقـــق، فإنـــه يكون معيبـــا بالخطأ في 
تطبيق القانون والقصور في التســـبيب 

مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

الزوجة طلبت 300 
دينار نفقة وكسوة.. 

و”االستئناف” 
خفضت المبلغ

المحامي محمود ربيع

راشد الغائب

ُيشترط إلسقاط 
النفقة ثبوت 

امتناعها عن تنفيذ 
حكم الطاعة والرجوع 

تعتبر الزوجة ناشزا 
بامتناعها عن طاعة 
زوجها والخروج دون 

مسوغ من مسكن الزوجية

“المشروع الوطني للتوظيف”
Û  رغم ما تمر به مملكة البحرين والعالم، ورغم التفشي األعظم لجائحة

كورونا واحتياجها لمعظم أرجاء الكون، إال أن الحكومة مازالت تفكر 
وتفكر، تحاول وتحاول، حتى اهتدت والهداية من رب العالمين إلى 
مشــروع وطنــي فــارق للتوظيــف، مشــروع أطلقــه ولي العهــد رئيس 
الــوزراء حفظــه هللا ورعــاه قبل أيــام لتوظيف نحــو 25 ألف بحريني 
فــي العــام 2021، وفــرص تدريبيــة لحوالــي 10 آالف مواطــن فــي 
مختلــف التخصصــات المهنيــة والفنية واإلدارية التي يتطلبها ســوق 

العمل العام واألهلي على حد سواء.
Û  المبادرة الكريمة على نجاعة مقصدها والقرار على رجاحة توجهه إال

أنــه ســيكلف ميزانية الدولة نحو 120 مليــون دينار، وهذه تكلفة في 
نظري تصب في قناتها الصحيحة وفي مضمونها المطلوب، حيث إن 
الدولــة دائًمــا وأبــًدا ما تحرص على التنمية البشــرية كجــزء ال يتجرأ 
مــن نمــاء مســتدام صنوانه اإلنســان وحجر زاويته مهارتــه وكفاءته، 

وقدراته المعرفية.
Û  سمو ولي العهد رئيس الوزراء يدرك ضمن اهتمامه التاريخي بالبشر

قبــل الحجــر، أن التنمية البشــرية هــي الطريق األقصر نحــو الوظيفة 
المائمــة لــكل متــدرب أو متعلــم أو خريــج، وأن اإلعــداد والتهيئــة 
المثالييــن يأتيــان مــن األهمية بمكان بحيث تصــب في توجيه طالب 

العمل نحو وجهته الصحيحة.
Û  مشكلة مشروعاتنا الوطنية للتوظيف كانت في فترات سابقة تعاني

مــن توفيــر الوظيفــة مــن دون النظــر إلــى مؤهــل طالبهــا، ومــن دون 
مراعــاة خبراتــه المكتســبة أو معرفتــه التدريبيــة بالمهنة التي ســيتم 
إرســاله إليها، ومشــكلة هذه المشــروعات كانت تذهب بكل حسن نية 
إلــى كل مــن لــم يتخصــص، وكل مــن لــم يــدرك أن موقــع العمــل الذي 
ســيذهب إليــه هــو ذلــك المــكان الــذي قد يقضــي فيه أكثــر من نصف 
عمــره، وأنــه المحــراب الــذي يجــب أن يجــد ويجيــد فيــه مــن أجــل 

المساهمة في تحسين بيئة العمل.
Û  نحــن نعــرف أن “تمكيــن” ربمــا يرصــد حوالــي 30 مليون دينــار خال

هــذه الســنة، وهــذا المبلــغ يمكــن أن ُيحــدث نقلــة نوعيــة فــي التنمية 
البشرية لو تم توجيهها إلى مستحقيها الحقيقيين حسب “كرايتيريا” 
أو معاييــر قيــاس دقيقة لطالبــي العمل بعد الحصول على التأهيل أو 
التدريب المعتبرين، لكننا ندرك أن الدولة بحســها الوطني، والشعبي، 
قــد أدركــت مــن خــال المشــروع الوطنــي للتوظيــف أن هنــاك حاجة 
ماســة إلزاحة شــبح البطالة من أروقة القطاع الذي يكتظ بالباحثين 
عن عمل أكثر من كونه مزدحما بهؤالء الذين يســجلون أنفســهم طلًبا 

للوظيفة من دون أن يتقنونها أو يعرفون أدبيات خصائصها.
Û  ونحمد هللا ونشكر فضله أن المشروع الوطني للتوظيف الذي أطلقه

ولــي العهــد رئيس مجلس الوزراء مؤخــًرا يربط التدريب بالتوظيف، 
واضًعا في االعتبار أن لكل 25 ألف وظيفة مشــروعا عماقا لتدريب 
وتأهيل 10 آالف، وهي نســبة مرتفعة جًدا قياًســا بتلك النســب التي 
كانــت تفتــرض أن أعــداد طالبــي العمــل مــن الخريجيــن خصيًصا هم 
مؤهلــون بالضــرورة، ولكن ونظًرا لوجــود حاالت نحن نعلم أنها كانت 
خــارج الســيطرة خــال فترات بعينها إال أن تلــك الحاالت ومن خال 
المشــروع الحيوي للتوظيف ومشــروع تدريب العشــرة آالف، ســوف 
يتــم ســد تلــك الثغــرة بيــن فرصــة العمــل المتاحــة، وتوفــر اإلمكانيــة 
لطالبيهــا، بيــن مــا هــو مطــروح علــى األرض وما هــو موجــود بالفعل، 
بيــن كل من يــدرس ويتدرب، وبين موقع العمل الذي يتلقى الطلبات 
ويرحــب ويمــد فتــرات التدريــب مــع العمــل علــى اســتقامتها ســواء 
كان ذلــك فــي القطــاع العــام أو الخــاص أو البيــن بيــن، وهللا الموفــق 

والمستعان.

د. عبداهلل الحواج

الصالح: ما نشرته “^” عن توظيف األجانب بـ “البلديات”... فضيحة
ــف ــائـ ــوظـ الـ ذات  لـــشـــغـــل  مـــؤهـــلـــيـــن  عـــاطـــلـــيـــن  ــل  ــاهـ ــجـ تـ

قـــال النائب ممـــدوح الصالح إن اســـتمرار 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
توظيـــف  بطلـــب  العمرانـــي  والتخطيـــط 
أجانـــب والتجديـــد ألجانـــب آخريـــن رغم 
وجـــود بحرينييـــن مؤهلين لشـــغلها وعدم 
التزامهـــا بوضـــع خطـــط للبحرنـــة - وفـــق 
مـــا كشـــفت عنـــه وثائـــق رســـمية نشـــرتها 
صحيفـــة البـــاد - هو فضيحـــة تؤكد عدم 
فـــي  والبلديـــات  األشـــغال  وزارة  جديـــة 
االلتزام بتوجيهات الحكومة بشأن بحرنة 
الوظائف، وتعمده مخالفة دستور المملكة 
والتشـــريعات والخطط الحكومية الرامية 
إلـــى إحـــال البحرينـــي. وأعـــرب الصالـــح 
عـــن أســـفه الشـــديد لمـــا نشـــرته صحيفـــة 
“البـــاد” من وثائـــق أظهرت قيـــام الوزارة 
بطلـــب التجديـــد لــــ 60 أجنبًيـــا، وهو األمر 
المدنيـــة،  الخدمـــة  ديـــوان  رفضـــه  الـــذي 

موجًهـــا التحيـــة لديوان الخدمة ورئيســـه 
أحمـــد الزايـــد لموقفـــه الوطنـــي الشـــجاع، 
إذ قـــام بإخطـــار الوزارة بضـــرورة االلتزام 
بخطـــط البحرنـــة وتوبيخهـــا بســـبب عدم 
االلتـــزام بالقوائم التـــي رفعها الديوان إلى 
البحرينييـــن  أســـماء  وتضمنـــت  الـــوزارة 
أن  وأكـــد  الوظائـــف.  لشـــغل  المؤهليـــن 
موقـــف وزارة األشـــغال ينم عن اســـتهتار 
وال مبـــاالة بكل التوجيهـــات، كما تعبر عن 
صـــم آذانها عـــن جميع النـــداءات الوطنية 
الصادقة التي تنطلق من كل المنابر ومنها 
مجلـــس النـــواب والداعيـــة إلـــى ضـــرورة 
إعطـــاء األولوية ألبناء الوطـــن في جميع 
الوظائف. وتســـاءل الصالح مســـتغرًبا عن 
دفـــاع الـــوزارة المســـتميت عـــن خططهـــا 
المزعومـــة فـــي البحرنـــة بعـــد أن قـــام في 
جلســـة ســـابقة لمجلـــس النـــواب بعـــرض 
جانـــب من واقـــع البحرنة في الـــوزارة، إذ 

ردت الـــوزارة ببيان طويل جًدا اجتهد في 
إنكار الحقائق التي عرضناها، في حين أن 
كل األدلة والشواهد والشهادات والوثائق 
الرســـمية، التي وصلتنا ومازالت ومنها ما 
كشـــفت عنهـــا صحيفـــة “البـــاد”، تؤكد أن 
الـــوزارة آخر مـــا تفكر فيه هـــو البحريني، 
وأنهـــا توظف األجانـــب وتقدمهم وتهمش 
البحرينيين. وأردف الصالح “كنا ســـنتفهم 
لـــو أن الـــوزارة لجـــأت إلـــى تجديـــد عقود 
أجانب فـــي وظائف لتخصصـــات نادرة ال 
يوجـــد من البحرينيين من يشـــغلها، ولكن 
الـــوزارة  أرادت  التـــي  الوظائـــف  جميـــع 
التجديـــد لها هي فـــي وظائف يوجد آالف 
العاطلين عن العمل من المؤهلين لشـــغلها، 
مثل: مستشار قانوني، أخصائي حاسوب، 
هندســـة  فنـــي  ميكانيكـــي،  مهنـــدس 

معمارية”.
ومضـــى قائا “أال يدل ذلك على اســـتهتار 

حقيقـــي وأننـــا لم نطلق التهـــم جزاًفا على 
أحد، خصوًصـــا أن ديوان الخدمة المدنية 
بنفسه زود الوزارة بقائمة من البحرينيين 
المؤهلين لشـــغل الوظائف، فما هو السبب 
الذي يدعـــو الوزارة لتجاهل هـــذه القائمة 
ولتجاهـــل آالف العاطلين عن العمل الذين 
يتوقـــون لخدمـــة وطنهـــم فـــي أي موقـــع 
مـــن المواقـــع؟! وأكـــد “إننـــا حينمـــا طرحنا 
الموضـــوع تحـــت قبـــة مجلـــس النـــواب، 
وانتقدنا بشـــدة هـــذه التوجهـــات، لم يكن 
الذي يحركنا تجاه ذلك سوى الحرقة على 
أبنـــاء وطننـــا ونحن نرى هذه الممارســـات 

من قبل الوزارة في توظيف األجانب”.
وشـــدد علـــى أن وزير األشـــغال والبلديات 
يتحمـــل المســـؤولية كاملـــة لكونـــه الوزير 
المســـؤول، ونحن النـــواب تلزمنا األدوات 
الرقابيـــة التـــي بأيدينـــا بتحميـــل الوزيـــر 

كامل المسؤولية عن ذلك.

المنامة - مكتب النائب ممدوح الصالح
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المنامة -  جمعية المصارف المنامة - بنا

اســتضافت جمعيــة مصــارف البحريــن لقــاء عــن بعــد نظمتــه الســفارة اليابانيــة لــدى 
المنامــة جــرى خالله بحث التعاون بين القطاعين المالي والمصرفي لدى كال البلدين، 
والمبــادرات التــي اتخذتها الحكومة اليابانية مؤخرا لتعزيز الســوق المالية في البالد 

وجذب المزيد من المشتغلين في األعمال المالية والمهنيين إلى اليابان.

الياباني  الــجــانــب  وكــشــف 
خـــال الــلــقــاء عــن مــبــادرة 
جـــديـــدة تــتــضــمــن تــقــديــم 
ــات “مــكــتــب  ــدمــ جــمــيــع خــ
دخــــول األســــــواق الــمــالــيــة 
اليابانية” باللغة اإلنجليزية، 
يعمل  الـــذي  المكتب  وهــو 
ــدفــــق  ــ ــل ت ــيــ ــهــ ــســ ــ ــى ت ــ ــلـ ــ عـ
إلى  األجنبية  االستثمارات 

اليابان.
وأشار الجانب الياباني إلى 

هذا  عمل  آلــيــة  تطوير  أن 
الــمــكــتــب تــأتــي فـــي إطـــار 
ــادرات  ــمــب مــجــمــوعــة مــن ال
الحكومة  اتــخــذتــهــا  ــتــي  ال
ــيـــة وتــــرمــــي إلـــى  ــانـ ــابـ ــيـ الـ
تــحــويــل الــبــاد إلـــى مركز 
ــي آســيــا  مـــالـــي عـــالـــمـــي فــ
ــا يــســاعــد  ــمــ ــ والــــعــــالــــم، وب
ــمــال  ــز ال ــراكـ فـــي تــنــويــع مـ

واألعمال حول العالم.
التنفيذي  الرئيس  وأعــرب 

البحرين  مصارف  لجمعية 
وحيد القاسم، عن أمله في 
أن تشكل مبادرة استخدام 
اإلنــجــلــيــزيــة ألول  الــلــغــة 
ــرة فـــي “مــكــتــب دخـــول  مــ
اليابانية”  المالية  األســواق 
نــــقــــطــــة انـــــــطـــــــاق نـــحـــو 
الفرص  على  أكثر  االنفتاح 
لدى  والخبرات  والتجارب 
الماليين في كل  القطاعين 

من البحرين واليابان.

والتجارة  الصناعة  وزارة  بين  التنسيق  تم 
والسياحة والنيابة العامة، في إطار تكثيف 
التجاري  التستر  لمكافحة  المبذولة  الجهود 
وانطاقا من التكامل بين األجهزة الحكومية 
في الحد من هذه الظاهرة ومعالجة أركانها، 
في  القضائية  “الضبطية  عمل  ورشــة  لعقد 
ــتــجــاري” لــتــعــزيــز ثقافة  جــريــمــة الــتــســتــر ال
مأموري الضبط القضائي باألدوات واآلليات 
مسألة  في  مهامهم  أداء  في  تعينهم  التي 

الكشف عن التستر التجاري.
والموارد  للرقابة  المساعد  الوكيل  وأعــرب 
والسياحة،  والــتــجــارة  الصناعة  وزارة  فــي 
عبدالعزيز األشراف، عن بالغ شكره وتقديره 
محمود  نــايــف  المستشار  الــعــام  للمحامي 
دعمه  على  المالية  الــجــرائــم  نيابة  رئــيــس 

ملف  في  الـــوزارة  لجهود  والفاعل  المباشر 
التستر التجاري، وعلى مبادرته الطيبة في 
عقد ورشة العمل المشار إليها والتي تعتبر 
بين  التعاون  أواصــر  لتعزيز  عملية  ترجمة 

الجانبين.  
وأشار األشراف إلى أن الورشة أقيمت يوم 
رئيس  مشكورا  وقدمها  الــجــاري،  يناير   20
ــارك بــهــا 27  الــنــيــابــة عــدنــان الـــوداعـــي، وشــ
القضائي  الضبط  ومــأمــوري  مسؤولي  مــن 
الصناعة  ــوزارة  ب التفتيش  إلدارة  التابعين 
البحرين  هيئة  ومــن  والسياحة  والــتــجــارة 

للسياحة والمعارض.
العديد  طــرح  الورشة  في  تم  بأنه  وأضــاف 

ــمــحــاور الــمــهــمــة مــثــل مــحــاضــر جمع  مــن ال
ومرحلة  التحريات  ومرحلة  االســتــدالالت، 
الـــضـــبـــط وصـــاحـــيـــات مــــأمــــوري الــضــبــط 
التستر  عمليات  كشف  على  تعينهم  الــتــي 
قويا  تفاعا  الورشة  شهدت  وقد  التجاري. 
على  الوداعي  فيها  أجــاب  حيث  وإيجابيا، 
بقضية  المرتبطة  والحيثيات  األسئلة  كافة 

التستر التجاري.  
ــــوزارة  ال بـــأن  ــراف تصريحه  األشــ واخــتــتــم 
توجيهات  تنفيذ  على  حثيث  بشكل  تعمل 
اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد رئيس 
الملكي  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ ــ ال مــجــلــس 
لتعزيز  خليفة؛  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
والتي  العادلة  التنافسية  التجارية  البيئة 
عــلــى ضــوئــهــا انــطــلــقــت الــحــمــلــة الــوطــنــيــة 
لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع عدد 

من الجهات ذات االختصاص.

طوكيــو إلــى  االســتثمارات  تدفــق  لتســهيل  أركانهــا ومعالجــة  الظاهــرة  مــن  للحــد  الجهــود  تكثيــف 
خدمات “األسواق المالية اليابانية” بـ “اإلنجليزية” “الصناعة” و “النيابة” تستعرضان “الضبطية القضائية بالتستر التجاري”

حجم التداول العقاري بانخفاض 11 %
2020 األخيريـــن  الربعيـــن  فـــي  التـــداوالت  زيـــادة   %  20

صرح رئيس جهاز المســاحة والتســجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسســة التنظيم العقاري 
الشــيخ ســلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة، بأن مجموع حجم التداول العقاري للعام الماضي 
2020 بلــغ نحــو 717 ألفــا و436 ألفــا و872 دينارا، وبمقارنة هذه النتائج بالعام الذي ســبقه 2019 
والتــي وصــل فيهــا التــداول العقاري نحو 804 مالييــن و934 ألفا و154 دينارا أي بنســبة نقصان 

تقدر بـ 11 %.

ــاف أن الـــتـــداول الــعــقــاري  وأضــ
ــل زيــــــــادة فــــي الــربــعــيــن  ــجـ سـ
بــلــغــت نسبة  األخــيــريــن حــيــث 
الزيادة في الربع الرابع واألخير 
حوالي 20 % وأما الربع الثالث 
فيه  الــزيــادة  نسبة  وصلت  فقد 

إلى نحو 14 %. 
تــعــتــبــر  الـــنـــتـــائـــج  أن  وأوضـــــــح 
ــروف  ــظـ ــل الـ إيـــجـــابـــيـــة فــــي ظــ
المتمثلة  الــعــالــم  بــهــا  يــمــر  الــتــي 
فــي جائحة كــورونــا ومــا ترتب 

اقتصادية،  تداعيات  من  عليها 
مردفا أن النتائج اإليجابية في 
الربعين األخيرين تأتي كنتيجة 
لـــــإجـــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
حكومة مملكة البحرين للحفاظ 
االقتصادي بشكل  النشاط  على 
ــام ومـــنـــهـــا بــطــبــيــعــة الـــحـــال  ــ عـ
وازنــت  حيث  العقاري،  القطاع 
الحكومة بين اتخاذ اإلجراءات 
الدعم  االحترازية، وبين تقديم 
وتوفير المناخ المناسب لضمان 

استمرارية العمل في القطاعات 
ومنها  الــحــيــويــة،  االقــتــصــاديــة 
ــقــطــاع الــعــقــاري والـــتـــي كــان  ال
استقراره  فــي  الكبير  األثـــر  لها 
لتعزيز  كـــان  وايـــضـــا  الــنــســبــي، 
االجراءات االلكترونية دور في 
تسهيل إجراءات المعامات في 

ظل هذه الظروف. 
المساحة  جهاز  رئيس  واختتم 
القطاع  بأن  العقاري  والتسجيل 
استثمارية  بيئة  يمتلك  العقاري 

جــاذبــة لــمــا يــتــوافــر فــي مملكة 
ضامنة  تشريعات  من  البحرين 
هــذا  فــي  للمتعاملين  وحــامــيــة 
القطاع من جهة، وما يلقاه هذا 
من  ودعـــم  اهتمام  مــن  القطاع 

قبل الحكومة من جهة أخرى.

الشيخ سلمان بن عبدالله

المنامة - المساحة والتسجيل العقاري

كشف األمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات، محمد بهزاد، عن ترسية 
مناقصــات ومزايــدات بأكثر من 25 مليار دينار منذ إنشــاء المجلس في العام 

2003 وحتى نوفمبر 2020.

بهزاد خال فيديو منشور  وأوضــح 
عــلــى حــســاب مــجــلــس الــمــنــاقــصــات 
على  عمل  المجلس  أن  والمزايدات 
تــحــقــيــق أقــصــى درجـــــات الــكــفــاءة 
العام  المال  يحفظ  بما  االقتصادية 
والموارد الوطنية، مبيًنا أن في العام 
ــورات وصــلــت إلــى  2019 حــقــق وفــ
106 مليون دينار عن طريق السماح 

إلى 164 عملية تفاوض مختلفة.
من  المجلس  تمكن  بــهــزاد  ــاف  وأضـ
ــاقــصــات الـــمـــحـــدودة  ــمــن تــقــلــيــص ال
بشكل إيجابي من 25 % إلى 19 %، 
واألهم من ذلك هو التعاقد المباشر 
اذ كان في 2018 يشكل 18 % من 
والمشتريات  المناقصات  إجــمــالــي 

ــحــكــومــيــة، وتــمــكــن  ــعــات ال ــي ــمــب وال
المجلس في 2019 من الوصول إلى 
أال وهي  العالمية  الممارسات  أفضل 
نسبة  10 % من إجمالي المشتريات 
الــنــســب  أن  مــــؤكــــًدا  الـــحـــكـــومـــيـــة، 
المستثمر  ثقة  تعزيز  فــي  ساهمت 

في االستثمار في البحرين.
ــمــتــصــرفــة  ال الـــجـــهـــات  أن  وذكـــــــر 
ــة لـــــقـــــانـــــون مـــجـــلـــس  ــ ــعـ ــ ــاضـ ــ ــخـ ــ الـ
المناقصات والمزايدات تبلغ حوالي 
100 جهة متصرفة وعدد الموردين 
النظام  في  المسجلين  والمقاولين 
ــي لـــنـــظـــام الـــمـــزايـــدات  ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
ألف   11 نحو  إلى  اإللكتروني يصل 

مورد أو مقاول.

إجمالي المناقصـــات المرســـــاة

ــاء ــاث ــث ال ــرار”  ــ ــق ــ ال “دار  ـــ  لـ افــتــراضــيــة  ــدوة  ــ نـ ــي  فـ

مناقشة تحديات التحكيم التجاري المرئي

لدول  التجاري  التحكيم  مركز  يستعد 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
إفتراضية،  نــدوة  إلقامة  الــقــرار”  “دار 
بعنوان  “زووم”  برنامج  عبر  بعد  عــن 
“تــحــديــات الــتــحــكــيــم الــمــرئــي ومــدى 
ــح وأنــظــمــة مركز  ــوائ مــاءمــتــهــا مــع ل
لـــــدول مجلس  ــاري  ــتـــجـ الـ الــتــحــكــيــم 

التعاون الخليجي” وذلك يوم الثاثاء 
الساعة  من   2020 يناير   26 الموافق 

12 ظهرا حتى 2 مساء.
الــمــكــلــف لمركز  الـــعـــام  ــال األمـــيـــن  ــ وق
لـــــدول مجلس  ــاري  ــتـــجـ الـ الــتــحــكــيــم 
“الــنــدوة  إن  المقهوي،  نــاصــر  الــتــعــاون 
ــن أهــمــهــا  ــاور مـ ــحـ ــدة مـ ــاول عــ ســتــتــن
التحكيم في فرض  مدى سلطة هيئة 
بالوسائل  التحكيم  عملية  إجـــراءات 

اإللــكــتــرونــيــة، مــبــدأ الــقــوة الــقــاهــرة أو 
الــتــعــســف فــي اســتــعــمــال الــحــق فيما 
أحــد  رفـــض  إذا  ــراءات  ــاإلجــ ــ ب يتعلق 
إلكترونيا،  إجراءها  التحكيم  أطــراف 
التحكيم  ــال  حـ فــي  الــتــحــكــيــم  مــكــان 
بـــالـــوســـائـــل االلـــكـــتـــرونـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا 
متفقا  كــان  ما  إذا  خصوصا  الجلسات 

بين األطراف على مكان التحكيم”.
وأضاف المقهوي أن “الندوة ستتناول 

المختصة  الــمــحــكــمــة  مـــن  كـــل  أيــضــا 
في  الحكم  في  البطان  دعــاوى  بنظر 
اإللكترونية/   بالوسائل  إصــداره  حــال 
االفــتــراضــيــة، األحـــكـــام الـــصـــادرة من 
ــاوى بــطــان أحــكــام  الــمــحــاكــم فــي دعــ
تحكيم في دعــاوى تحكيمية أجريت 
بالوسائل اإللكترونية/  االفتراضية في 

ظل جائحة كورونا، وجوانب أخرى”.

المنامة - دار القرار

المنامة - رجال األعمال البحرينية

تحفظ على مد اإلخطار 
بإنهاء عقد العمل

أبدت جمعية رجال األعمال البحرينية 
تحفظها على االقتراح بقانون بتعديل 
ــانـــون الــعــمــل فـــي الــقــطــاع األهــلــي  قـ
بمجلس  الــخــدمــات  لجنة  مــن  الــمــقــدم 
الشورى بشأن إخطار أحد طرفي عقد 
العمل الطرف اآلخر بإنهاء العقد قبل 
من  بــداًل  أشهر  بأربعة  انتهائه  موعد 
الجمعية،  رئــيــس  واحـــد.وأشـــار  شهر 
ــــى أن الــتــعــديــل  أحــمــد بـــن هـــنـــدي، إل
بمصلحة  يضر  أن  شأنه  من  المقترح 

صاحب العمل والعامل أيضا.

قام وزير المواصات واالتصاالت رئيس 
البحرين  مــطــار  شــركــة  إدارة  مــجــلــس 
كــمــال أحــمــد، فــي إطـــار االســتــعــدادات 
إلى  التشغيلية  العمليات  لنقل  الجارية 
مــبــنــى الــمــســافــريــن الــجــديــد فــي مطار 
لمراكز  تفقدية  بزيارة  الدولي،  البحرين 
الجديد،  المبنى  فــي  الرئيسة  التحكم 
ومركز  الهندسية  العمليات  مركز  وهي 
عمليات المطار ومركز الشبكات التقنية 
األمتعة ومركز عمليات  ومركز عمليات 
على جهوزية  الوقوف  بهدف  الطوارئ، 
المراكز والعاملين فيها قبل بدء تشغيل 
الــعــمــلــيــات فــي الــثــامــن والــعــشــريــن من 
يناير الــجــاري، ورافـــق الــوزيــر عــدد من 

المسؤولين من شركة مطار البحرين.
وأشـــــــــاد الـــــوزيـــــر بـــجـــهـــوزيـــة مـــراكـــز 
التام  واســتــعــدادهــا  الرئيسية  التحكم 
مبنى  فــي  التشغيلية  العمليات  لــبــدء 

المسافرين الجديد، إذ تم تشييدها وفًقا 
ألفضل المقاييس والمواصفات العالمية 
تهيئتها  تــم  كما  الــمــطــارات،  إدارة  فــي 
الــازمــة  التقنيات  بــأحــدث  وتجهيزها 
أوال  األمـــور  على  الــوقــوف  تتيح  الــتــي 
المراكز  هذه  في  العاملين  وُتمكن  بأول 
لاحتياجات  السريعة  االستجابة  مــن 
ــو ما  ــال ظــهــورهــا، وهـ والــمــتــطــلــبــات حـ
الخدمات  بــجــودة  االرتــقــاء  فــي  يسهم 
العاملين  أو  للمسافرين  سواء  المقدمة 
في المرافق المختلفة في المبنى، مؤكًدا 
على ثقته التامة في الكوادر البحرينية 
إدارة  مسئولية  عاتقها  على  تأخذ  التي 
على  تعمل  التي  المراكز  هذه  وتشغيل 

مدار الساعة.
البالغ   وأضــاف “أنــه من دواعــي فخرنا 
ــاالت  واالتـــصـ الـــمـــواصـــات  وزارة  فـــي 
وشــركــة مــطــار الــبــحــريــن أن الــمــشــروع 
بقيادة  النور  إلى  التنموي الضخم خرج 
البحرينيين  مــن  معظمه  يتألف  فــريــق 

الشابة  البحرينية  السواعد  من  وبدعم 
العاملة في قطاع الطيران، ومما ال شك 
فيه أن بناء القدرات والكفاءات وصقل 
ركائز  أهــم  من  يعتبر  العاملين  مهارات 
تنتهجها شركة  التي  النمو  استراتيجية 
إدارة  وفــي  عــام  بشكل  البحرين  مطار 

هذا المشروع خصوصا”.
المعدات  تشغيل  أن  إلــى  الوزير  وأشــار 
ــم تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات  ــظـ ــحــديــثــة وُنـ ال
الجديد  المسافرين  بمبنى  الــمــتــطــورة 
ــن الــخــبــرة  يــتــطــلــب مــســتــوى فـــائـــًقـــا مـ

والــمــهــارة، ومـــن ثــم فــقــد حــصــل أفـــراد 
ــفــريــق عــلــى تـــدريـــب مــكــثــف وعــالــي  ال
الـــمـــســـتـــوى فــــي الـــبـــحـــريـــن وخـــارجـــهـــا 
بمنتهى  لــلــعــمــل  مــؤهــلــيــن  ــبـــحـــوا  وأصـ
ــي مـــخـــتـــلـــف الـــمـــجـــاالت  ــ الــــكــــفــــاءة فـ
ــود هــذا  الــمــتــخــصــصــة، مــضــيــًفــا أن وجــ
الــذيــن  البحرينيين  مــن  الــكــبــيــر  ــعــدد  ال
يؤكد  بالمطار  مهمة  مناصب  يشغلون 
عــلــى مـــدى تــقــدم الــبــحــريــن فــي قطاع 
الذي  تحليق  برنامج  وفاعلية  الطيران 
تزود  وتطويرية  تدريبية  مبادرة  يمثل 

ضمن  المطلوبة  بالمهارات  المشاركين 
برنامج تحديث المطار.

وأكد أن مبنى المسافرين الجديد بمطار 
تسليط  في  سيساهم  الدولي  البحرين 
الضوء على التقدم الهائل الذي أحرزته 
على  الجوي  النقل  قطاع  في  البحرين 
ذلك  فــي  الفضل  ويــعــود  عالمي،  نطاق 
الــكــفــاءة  عــالــيــة  المحلية  ــوادره  ــ كـ إلـــى 
أشــاد  كما  األصــيــل.  البحريني  وطابعه 
ــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا  ــفــاعــل بــالــخــطــوات ال
قــدرات  لتنمية  البحرين  مــطــار  شــركــة 

البحرينيين وصقل مهاراتهم وإعدادهم 
النقل  لتولي مناصب قيادية في قطاع 
الجوي، وهو ما يأتي ضمن أهم أهداف 
مع  يتفق  كما  المطار،  تحديث  برنامج 
البحرين  ورؤية  الحكومة  عمل  برنامج 

االقتصادية 2030.
بتنمية  البحرين  مــطــار  شــركــة  وتــلــتــزم 
مهارات المواطنين البحرينيين ليتمكنوا 
وتحقيق  إمكاناتهم  أقــصــى  بــلــوغ  مــن 
طموحاتهم، وفي الوقت الحالي، يشكل 
البحرينيون 86 % من إجمالي موظفي 
إدارات  اســتــحــداث  تـــم  كــمــا  الــشــركــة، 
المسافرين  لمبنى  خــصــيــًصــا  إضــافــيــة 
بــمــا فــي ذلـــك إدارة خــدمــات  الــجــديــد، 
المطار  عمليات  ومركز  األمتعة  مناولة 
بحرينيون  موظفون  فيها  يعمل  التي 
الجودة  عالية  خدمات  بتقديم  مكلفين 
والسامة  األمن  مستويات  ألعلى  وفًقا 

التشغيلية.

وزير “المواصالت” متفقدا مراكز التحكم بمبنى المسافرين 

المحرق - شركة المطار

مراكز عمليات التحكم الرئيسة بمبنى المسافرين جاهزة للتشغيل 28 يناير
ــاع الـــطـــيـــران ــطـ ــي قـ ــ ــة الـــعـــامـــلـــة ف ــابـ ــشـ ــة الـ ــي ــن ــري ــح ــب ــد ال ــواعـ ــسـ ــم الـ ــدعـ بـ

المحرر االقتصادي

مليار دينار
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ناصر محمد ناجي لزينة السيارات ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســادة أصحــاب شــركة ناصــر محمــد ناجي لزينــة الســيارات ذ.م.م ،المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 126270، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري من شــركة ناصر 

محمد ناجي لزينة السيارات ذ.م.م إلى شركة هايدن العقارية ذ.م.م 
 

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد : 94183-1
التاريخ : 2021/01/20 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن  لسنة 2021
بشأن تغيير اسم المجموعة لشركة فعاليات لإلدارة ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســادة أصحــاب شــركة فعاليــات لــإلدارة ذ.م.م ،المســجلة بموجــب القيد رقم 

1-94183، طالبين تغيير اسم المجموعة  
من شركة فعاليات لإلدارة ذ.م.م إلى فعاليات ذ.م.م   

 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

األحد 24 يناير 2021 - 11 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4485 08



Vacancies Available
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of
  GARDENER 

 suitably qualified applicants can contact
 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

YAFEA POULTRY & LIVESTOCK GARDEN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39629333  or  arabpoul@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Saeeda trading est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39267838  or  ALIVIRK@HOTMAIL.COM 

RANWA STONE CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM 

ROYAL FALCON CONSTRACTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250162  or  M.ALKHALIFA1@HOTMAIL.COM 

Nadia Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34094903  or  nadiatradingadv@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17305665  or  info@haiderwood.com 

ROYAL FALCON CONSTRACTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250162  or  M.ALKHALIFA1@HOTMAIL.COM 

ESSA ALNACHAS CAR SERVICE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17554401  or  ALNACHAS33@GMAIL.COM 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

Rifa fort bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39933439  or  ADEL33155@HOTMAIL.COM 

ROYAL FALCON CONSTRACTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250162  or  M.ALKHALIFA1@HOTMAIL.COM 

MIDAC COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888675  or  ABDUL-MUNEER@HOTMAIL.COM 

ROYAL FALCON CONSTRACTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250162  or  M.ALKHALIFA1@HOTMAIL.COM 

BANGKOK INTERNATIONAL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17740666  or  RIYASBANGKOK@YAHOO.COM 

MBCON construction  Est 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17665458  or  mbcbahrain@gmail.com 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

ALHAKMA CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17411610  or  AL.HIKMACARPENTRY75@YAHOO.COM 

AL MERZAM PEOPLE DRESSES SHOPS FOR MEN 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17651017  or  NA1234174@HOTMAIL.COM 

ROSHAN DIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34344537  or  spearalliancebh@gmail.com 

BABA ISSA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37703555  or  SAWSANALNAHHAM@GMAIL.COM 

M K JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39651893  or  UMESHJEW@YAHOO.COM 

GOLDEN MAJESTIC CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39043725  or  AKRAMMADAN@HOTMAIL.COM 

SADAD PIPES TRADING AND SANITARY WARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630166  or  SADAD.PIPES-SPT-@HOTMAIL.COM- 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

ABDULLA HASSAN ABDULLA ALBASRI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39622778  or  habasri@hotmail.com 

ALMASHRIQ KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620026  or  alkhshram@gmail.com 

Ramzi trading est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211001  or  SAMEERASAFAR@HOTMAIL.COM 

ALMASHRIQ KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620026  or  alkhshram@gmail.com 

ARABIA INTERNATIONAL DOCUMENTS CLEARANCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 34306903  or  ALABER122@HOTMAIL.COM 

Alraban Vegetables And Fruits 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39608198  or  NASSERRASHEDALNOAIMI@GMAIL.COM 

Johainah food industries 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39699914  or  HALWACHIFOOD@HOTMAIL.COM 

Sabr ayoob restaurant and grills 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17682434  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

SPARKLE SKY CLEANING BUIDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39937557  or  KHALED-KARIMI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

MOTOROX Restaurants  W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253030  or  faiza@maxmediaco.com 

IMERYS AL ZAYANI FUSED MINERALS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17531177  or  DIRK.VANDENHEEVER@IMERYS.COM 

HOUSTON CLEAN Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231818  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM 

Taprobane Consultants and Hospitality Management S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33737550  or  BRIANWJOSEPH@GMAIL.COM 

LIYANA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33022013  or  MOHDYASEEN_ASM@YAHOO.CO.IN 

SAAD BIN MOHAMMED ALGHAMDI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13104204 

MOTOROX Restaurants  W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253030  or  faiza@maxmediaco.com

AHSAN SULTAN AKBAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39238877  or  MFSMINHAS855@GMAIL.COM 

The Bahrain Emperor of Falafel 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 37777738  or  OSOOLALKHALEEJ@GMAIL.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

NUSAIFA MATHAI AND SWEET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712689  or  M.ALBAKER87@GMAIL.COM 

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

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

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

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17166827  or  ahmed.abdulla@mtqos.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

Take Away Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36666924  or  KFALKHAJA@HOTMAIL.COM 

The Bahrain Emperor of Falafel 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 37777738  or  OSOOLALKHALEEJ@GMAIL.COM 

Dar al etihad contracting and trading 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 34567893  or  HASHEM.ALMAHARA@GMAIL.COM 

Orange Suites Hotel Apartment w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

Fashion Port W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33182718  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

Take Away Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36666924  or  KFALKHAJA@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

ALSAYED JAMAL ALHASHIMI & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17211252  or  salman@omniabahrain.com 

Take Away Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36666924  or  KFALKHAJA@HOTMAIL.COM 

HASSAN EBRAHIM BUKAMAL & SONS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244665  or  HRD@BUKAMAL.COM 

White restaurants 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39966131  or  ALSAWARI@HOTMAIL.COM 

King Krak Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

Johnson Controls Bahrain spc owned by Johnson controls holding 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ELECTRICAL ENGINEERING).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 77016612  or  AQEEL.SHEIK@GMAIL.COM 

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

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

3lines restaurant Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17761311  or  main@3linesgroup.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

ESQUIREES COFFEE HOUSES 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 77110001  or  NROSINTAN@YAHOO.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

British American Tobacco Middle East 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 36774321  or  MELISSA_BRAGANZA@BAT.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

FRENCH BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  CHOCOLATE MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17820009  or  FRENCHBAKERYBH@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17540777  or  SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

Boulevard Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com 

SHABER SPICY ALOO SAMOSA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36701769  or  SARFRAZJUTT267@GMAIL.COM 

Daffodils Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17293903  or  VENUSQC@YAHOO.COM 

Tech Orbit World W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36662488  or  najeeib@gmail.com 

Allianz computer 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33525441  or  AHMED@ALLIANZ-BH.COM 

ALLAYALI ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280050  or  ALSAWARI@HOTMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

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

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

Intercol Electro-Mechanical Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727600  or  Personnel@intercol.com 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17464006  or  RQAMBER@AMJPROJECTS.COM 

ART OF INTELLECTUAL PROPERTY SOLUTIONS & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39775351  or  ATCBAHRAIN1@GMAIL.COM 

SAT performance garage 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33367776  or  SADADIRACING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

ZA Innovation Publicity & Advertising Agency 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33070008  or  ZAINNOVATION.BH@GMAIL.COM 

TRINITY MENA Establishment 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33310444  or  SHAKEELAGHA@GMAIL.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

Eye craft design and decor 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17440032  or  ABDULLA.K@eyecraftbh.com 

SAT performance garage 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33367776  or  SADADIRACING@GMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

ROSARIO MAINTENANCE AND SERVICES CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33795999  or  H.ABGHANI@GMAIL.COM 

Seventies Karak 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17578287  or  AMNAHALMEADI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

Lulu Bahrain Hypermarket S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

GREAT WALL CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77371367  or  BACCUMIYA01@GMAIL.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17514166  or  ABUNAJID@GMAIL.COM 

Lulu Bahrain Hypermarket S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

R K construction 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 39994199  or  REEDHA.87@GMAIL.COM 

The Story Fashion 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17786822  or  info@albanoosh.co 

AL THARA SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39733449  or  abojawad75@hotmail.com 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.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 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460926  or  MUBARAK@olympic.bh 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

AL SABBAGH TRANSPORT Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33852522  or  anwrooo@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALKUWAITI FOR ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672254  or  alkuwaiti74@gmail.com 

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17382265  or  marwa@PROPELCONSULT.COM 

ATLAS ALUMINUM S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39997929  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17875600  or  JSA@BPC.BH 

KOHINOOR PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17340282  or  FALRAYES@HOTMAIL.COM 

ALI MAHDI ABDULNABI KHALAF ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36666247  or  AKHALAF8808@GMAIL.COM 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

AL MANARTAIN COMPANY AND ALI ALSHEAB GROUP WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@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 

ATLAS ALUMINUM S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39997929  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

Asghar Ali Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17215577  or  INFO2@ASGHARALI.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

AL REDHA BUTCHERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33881889  or  JAFFERALASFOOR77@GMAIL.COM 

TRANSWORLD INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMMER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17740300  or  EMAD@TRANSWORLDIT.COM 

SADIQ ABAD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35060195  or  WEAKPOINT37@GMAIL.COM 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17875600  or  JSA@BPC.BH 

Grand Truck Auto Spare parts WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33167252  or  MUNEERMAYANCHERI@GMAIL.COM 

ALSABAH A/C WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786599  or  alabah.aiconditioning@gmail.com 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

WAAD CAFITARYA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

COFFEE POINT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

Huawei technologies Bahrain s.p.c. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

Concrete Land reclamation Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33313181  or  ZAMZAM_SPRING@HOTMAIL.COM 

COFFEE POINT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

AL WAJIH TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39661808  or  MK_ALKHALIFA36@HOTMAIL.COM 

Alhoora spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36330225  or  BOURSHAID2@HOTMAIL.COM 

ALSABAH ELECTRICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786599  or  alsabah.airconditioning@gmail.com 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

COFFEE POINT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

REEM ALZAIN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 66700086  or  TAIMREEM@YAHOO.COM 

MARAYIM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39956999  or  GOLDYEST@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

LUCKY STAR SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39267627  or  SALAH697697@GMAIL.COM 

GRANDEUR CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

MIDLE EAST EDUCATIONAL SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17241138  or  MSCHOOL@BATELCO.COM.BH 

East Plum Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33701007  or  PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.COM 

AL WAJIH TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39661808  or  MK_ALKHALIFA36@HOTMAIL.COM 

Bahrain Guarding Solutions SPC owned by Mohamed Alrayes 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

JUMANA JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33334737  or  LAMASATALHASSAN@GMAIL.COM 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

LA PASTA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 32002988  or  LAPASTA57747@OUTLOOK.COM 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Mc 6 Construction S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252163  or  tariqba6@gmail.com 

Castillo Trading & Construction 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17717474  or  CASTELECT@GMAIL.COM 

FAIEQ ALZAYANI CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

 39823100  or  NOOR@FAZCO.ME 

FOCALLURE ARABIA COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33494804  or  INFO@FOCALLUREARABIA.COM 

Fashion Port W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33182718  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

Spaunder Real Estate S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 36768882  or  MBONIAKUM@GMAIL.COM 

NUHAD ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273525  or  alihasan@gmail.com 

BLACK SAND CONTARUCTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33339332  or  MOHD81SKK@HOTMAIL.COM 

Shaheen Electromechanical S.P.C owned by Shaheen Group B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

GOLDEN PLATES RESTAURNT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17234265  or  E-YASSIN@HOTMAIL.COM 

TREND BUILDING CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 13643837  or  SSULTAN973@GMAIL.COM 

Rashid and Assad  and Partner Co.Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33999644  or  BDFURNITURE28@HOTMAIL.COM 

KYRO  LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 32121715  or  PETERELKHAIR@GMAIL.COM 

TRANSPARENT ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592009  or  TRANSPARENT.FABRICATION@GMAIL.COM 

AL SHARAFI CLASS METERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877165  or  ALSHARFIGLASS@HOTMAIL.COM 

Anwaar aali baker 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33993115  or  JAFFARA729@GMAIL.COM 

AUTHENTIC JEANS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17291474  or  ranyeh10@gmail.com 

Ammoos Construction & Mechanical Contracts W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39393655  or  murali6088@yahoo.com 

Isfahani Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742428  or  reeman@ISFAHANIRESTAURANTS.COM 

AL MISBAR CAFTERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17783278  or  DOSERI77@HOTMAIL.COM 

BAB ALMORAD GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36600882  or  ALIABDULLA157@GMAIL.COM 

POWER CARGO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 39000770  or  KBUHASAN79@GMAIL.COM 

HAMBURG INTERNATIONAL GENERAL TRADING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

AL JABED MECHANICAL AND CONTRACTING CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 34110813  or  AL0336260@GMAIL.COM 

BATOOL42 TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39940989  or  BATOOL.ABBAS67@YAHOO.COM 

HAMAD STYLE GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 66301611  or  IALMAS2126@GMAIL.COM 

SUPER SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32731010  or  AN4@GMAIL.COM 

SUPER SUN TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39444207  or  AN4@GMAIL.COM 

Kevin and Mini Associates WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 38311043  or  SYSMARKBAHRAIN@GMAIL.COM 

BIG BASKET FRUITS & VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33207945  or  ABD.AWAN90@GMAIL.COM 

KADINE PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17780995  or  ALIANNAN444@GMAIL.COM 

Redx Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROAD-ROLLER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33503313  or  redxhr@redxindustries.com 

Redx Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33503313  or  redxhr@redxindustries.com 

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

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

UNION PLASTICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

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

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

Spakling Wonderful Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39213510  or  530321732@QQ.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17720180  or  CONTACT@WATECHMENA.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 
has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17300616  or  karim.eissa@falghanim.com 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

LION CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact
 17610233  or  info@lionconstruction.net 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36746666  or  HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

9667 contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33009736  or  BU-KHALID-@HOTMAIL.COM 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

ABU ADIL COOL POINT MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39631903  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

ALZAIN TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17212444  or  hrd@alzainjewellery.com 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

Tyre express 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888397  or  NSAQ81@GMAIL.COM 

TENDER FOR CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36182987  or  tender.clerance@gmail.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

Printo max company  S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 36831991  or  INFO@PRINTMAX.ME 

YAQEEN UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

 39955306  or  ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

ABLE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39275734  or  M-RAHMA@HOTMAIL.COM 

SAEDAT ALBAYIH BAKRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  SAEDATALBAYINB.BH@GMAIL.COM 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404435  or  khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

HOUSTON CLEAN Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231818  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

FIRST AND BEST CONSTRUCTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17785131  or  INFO@FIRSTANDBESTCONSTRUCTIONS.COM 

Al noor palace cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39122259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  cfmbah@gmail.com 

MARDEEN FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33692238  or  MOHDHAZEEM@HOTMAIL.COM 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@HOMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38734606  or  zawraqalalwan@hotmail.com 

Jassim Mohammed Ali Abbas Zayer Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785199  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

WAAD CAFITARYA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Abo-hatim building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

ABU ALKHAIR Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36425424  or  ABUALKHAIR.BH@GMAIL.COM 

City gate caferteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39461060  or  LRASHED.ALROWAIE@GMAIL.COM 

QAMER JAMEEL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33969087  or  HURIA.JARRAL@GMAIL.COM 

PATONG THAI RESTAURANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39024896  or  JURGENMULLER22@YAHOO.COM 

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

  MANAGER (DATA PROCESSING PLANNING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17456916  or  raja@orionedge.com 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17274843  or  HAYWARD.TRADING1@GMAIL.COM 

Srilatha Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33340804  or  SSNEHA123@YAHOO.COM 

OSCAR PLAZA TRADING 2 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17570040  or  EMINHD6@GMAIL.COM 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

PALACE ENTERPRISES S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17748989  or  WSHARIF@BATELCO.COM.BH 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

NEXT STEP  REAL ESTATE AND PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232177  or  MNAZ24@GMAIL.COM 

SAMI JAFFAR HABIB ALI 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39836099  or  AJIALMANSY@GMAIL.COM 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

AL KHAMEES PUBLICITY AND ADVERTISING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66901949  or  AITZAZAHMED285@GMAIL.COM 

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

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

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17460047  or  SAAD.HARBAN@MOVENPICK.COM 

CHANDPUR BUSINESS SUPPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39100040  or  CHANDPURSPC@MAIL.COM 

ALSHAYA TRADING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM 

Redx Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33503313  or  redxhr@redxindustries.com 

Redx Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33503313  or  redxhr@redxindustries.com 

Redx Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33503313  or  redxhr@redxindustries.com 

Redx Industries Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33503313  or  redxhr@redxindustries.com

UNION ENVELOPS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17737732  or  MD@UNIONGROUP.CC
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ميليشــيا الحوثي تواصل انتهاكاتها الجسيمة بحق اليمنيين

تدمير “هدف جوي معاد” فوق الرياض

دّمـــرت القوات الســـعودية “هدفا جويا 
معاديا” فـــوق الرياض يرجح أن يكون 
مصـــدره اليمـــن المجـــاور، فـــي هجوم 
يأتي فـــي وقت صنفت فيـــه الواليات 
المتحدة األميركية ميليشيا الحوثيين 
“منظمـــة إرهابيـــة”. ولم تتضـــح الجهة 
التـــي شـــّنت الهجـــوم، بينمـــا لـــم تتهم 
الســـعودية فـــي بيانهـــا المقتضـــب أي 
جهـــة، في حيـــن أكد الحوثيـــون أنه ال 

صلة لهم بما حصل.
ودوى صـــوت انفجار قـــوي في أجواء 
العاصمـــة الســـعودية حوالـــي الســـاعة 
أفـــاد  حســـبما  ت.غ(،   08:00(  11:00

مراسلو وكاالت أنباء وسكان.
حـــي  فـــي  مقيمـــة  ســـعودية  وقالـــت 
الريـــاض لفرانـــس  الســـليمانية وســـط 
بـــرس عبر الهاتف “ســـمعت صوتا قويا 
وظننت ان شيئا ما سقط على األرض. 

المنزل كله اهتز للحظات”.
وبحســـب التحالـــف العســـكري العربي 
الذي تقوده الســـعودية في اليمن، فقد 
تم “اعتراض وتدمير هدف جوي معاٍد 
تجـــاه الريـــاض”، وفقـــا لما نقلـــت قناة 
“اإلخباريـــة” الحكوميـــة، مـــن دون أن 

تعطي تفاصيل إضافية.
وأفـــاد موقع مطار الملـــك خالد الدولي 
في الرياض بتأخير في وصول العديد 
مـــن الرحـــات، لكـــن لـــم يتضـــح علـــى 
الفـــور ما إذا كان ذلك مرتبطا بمحاولة 

استهداف المدينة.
باســـم  المتحـــدث  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
قـــوات  أن  ســـريع  يحيـــى  الحوثييـــن 
المتمّردين “لم تنفذ أي عملية هجومية 
ضـــد دول المجـــارة خال الـ24 ســـاعة 
الماضيـــة”. وأفاد بأنه “يتم اإلعان عن 

أية عملية يتم تنفيذها“.
وتتعرض السعودية لهجمات متواصلة 
مـــن قبـــل المتمرديـــن الحوثييـــن فـــي 

اليمن المدعومين من إيران.
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  وتقـــود 
التحالـــف العســـكري فـــي اليمـــن منـــذ 

2015 دعمـــا للحكومـــة المعتـــرف بهـــا 
دوليا التي تخوض نزاعا مسلحا داميا 
مع الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا 

على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.
اليمنـــي  النـــزاع  فـــي  وقتـــل وأصيـــب 
عشـــرات آالف األشـــخاص وسط أسوأ 
أزمة إنســـانية فـــي العالـــم، وفقا لألمم 
المتحـــدة. وتســـبب كذلك بنـــزوح نحو 
3.3 مايين شـــخص وترك بلدا بكامله 

على شفير المجاعة.
ويأتـــي إعـــان اعتـــراض هـــدف فـــوق 
الرياض في وقـــت تبحث إدارة بايدن 
إمـــكان العودة عن تصنيـــف الحوثيين 
إدارة  قـــررت  كمـــا  إرهابيـــة”  “منظمـــة 
دونالـــد ترامـــب، خوفـــا مـــن تأثير ذلك 

على إيصال المساعدات لليمنيين.

قصص مأساوية لشباب 

يمنيين 

تواصـــل ميليشـــيا الحوثـــي المصنفـــة 
أميركيا على الئحة اإلرهاب، ممارســـة 
اليمنييـــن،  بحـــق  جســـيمة  انتهـــاكات 
ففي قصتين مأساويتين يروي شابان 
تعرضهما لـــألذى على يد الميليشـــيات 
وتعرضهمـــا  إيـــران،  مـــن  المدعومـــة 

لإلعاقة والمعاناة.
فالقصـــة األولـــى، بطلهـــا محمـــد حيدر 
وهـــو أحـــد أبنـــاء محافظـــة الحديـــدة 
الذيـــن تعرضـــوا النتهـــاكات مـــن قبـــل 
ميليشـــيات الحوثـــي. وأصيـــب محمد 
فـــي رأســـه بعمليـــة قنـــص حوثـــي في 
الغربـــي،  الســـاحل  الدريهمـــي  منطقـــة 
حينهـــا أدت إصابتـــه إلـــى تلـــف جـــزء 
مـــن الدماغ وســـببت له شـــلا جســـديا 

وفقدان الحركة والكام.
كمـــا يعانـــي محمـــد مـــن عـــدم متابعـــة 
حالتـــه صحيا؛ نظـــًرا لمعانـــاة أهله من 
األوضاع المعيشية الصعبة التي حالت 
دون االستمرار في متابعة حالته التي 

تتدهور يوما بعد آخر.
هـــذا ولـــم يكـــن محمـــد وحـــده ضحية 
الميليشـــيات بل أســـرته أيًضا تعرضت 
لماحقـــات وانتهـــاكات حوثيـــة اعتقل 
وظـــل  الميليشـــيات  قبـــل  مـــن  والـــده 
في الســـجن نحـــو عام تعـــرض خالها 
للتعذيب الجســـدي والنفســـي ويعاني 

من حالة نفسية صعبة.
مـــن جهته، روى مرشـــد علي يوســـف، 
شـــاب يبلـــغ مـــن العمـــر 26 عاًمـــا مـــن 
اليمـــن، قصـــة  محافظـــة ريمـــة غـــرب 

بســـبب  أســـرته  مـــع  نزوحـــه  معانـــاة 
ميليشيات الحوثي ومعاناته الصحية.
وقـــال إنه نزح قبـــل عامين ونصف مع 
والده وبقية أســـرته إلى مدينة المكا، 
فـــي محافظـــة حضرمـــوت هرًبـــا مـــن 
انتهاكات وجرائم تمارســـها ميليشيات 

الحوثي بحق أبناء المحافظة.
وبعـــد أشـــهر مـــن النـــزوح توفـــي والد 
مرشـــد مخلًفا وراءه أســـرة تتكون من 
7 أفـــراد أكبرهـــم ُمرشـــد الـــذي يعانـــي 
من إعاقتين حركية ســـببها ضمور في 
األعصاب وبصرية سببتها مياه زرقاء. 
واضطر مرشد للبحث عن عمل يغطي 
به بعـــض من احتياجات األســـرة التي 
ُتعانـــي ويات النـــزوح واليتـــم والفقر 

والمرض.
ويعمـــل ُمرشـــد في مجال شـــراء وبيع 
األســـماك منـــذ عاميـــن، ويحصـــل على 
تجـــار  قبـــل  مـــن  أحياًنـــا  مســـاعدات 

السمك.
حقـــوق  انتهـــاك  الميليشـــيا  وتواصـــل 
أبشـــع  مرتكبـــة  اليمـــن  فـــي  اإلنســـان 
الجرائم بحق المدنيين، ســـواء بقتلهم 
أو إصابتهـــم وإعاقتهـــم، أو تجنديهـــم 

قسًرا.

الرياض، صنعاء  - وكاالت

مرشد يوسفمحمد حيدر

كابول - وكاالت

رحـــب مســـؤولون كبـــار في الحكومـــة األفغانية أمـــس بإعـــان إدارة الرئيس 
األميركـــي الجديـــد جـــو بايـــدن رغبتها فـــي مراجعـــة االتفاق الموقـــع في 20 
فبراير الماضي بين واشـــنطن وحركة “طالبان”؛ خصوصا أن المتمردين كثفوا 

هجماتهم في األشهر الماضية.
وقالت إيميلي هورن المتحدثة باســـم مستشار األمن القومي األميركي جيك 
ســـوليفان، فـــي بيـــان إن ســـوليفان اتصل بنظيـــره األفغاني حمـــد هللا مهيب 
وأبلغه بوضوح نيته مراجعة االتفاق. وأضافت أن سوليفان طلب من مهيب 
خصوصا “تقييم ما إذا كانت حركة طالبان تفي بالتزاماتها قطع العاقات مع 
الجماعـــات اإلرهابية وخفض العنف في أفغانســـتان والدخول في مفاوضات 

هادفة مع الحكومة األفغانية وشركاء آخرين”.
وينص االتفاق الموقع في الدوحة، الذي لم تصادق عليه حكومة كابول التي 
لم تشـــارك في المفاوضات، على أن تســـحب الواليات المتحدة كل قواتها من 
أفغانستان بحلول مايو 2021 مقابل تعهد “طالبان” بعدم السماح لمجموعات 
إرهابيـــة بالعمـــل من المناطق التي تســـيطر عليهـــا. وعبر ســـوليفان عن رغبة 
الواليـــات المتحدة فـــي أن ينتهز جميع القادة األفغان هذه الفرصة التاريخية 

للسام واالستقرار.

بايدن يعتزم مراجعة االتفاق مع “طالبان”

طرابلس - وكاالت

يبقـــى اتفاق وقف إطاق النار الدائم 
فـــي ليبيا، مع انتهـــاء المهلة المحددة 
لخـــروج المرتزقة والقـــوات األجنبية 
منهـــا، مهـــدًدا خصوصـــا مـــع احتمال 
انـــدالع أعمال عســـكرية مجـــددا بين 
طرفي النزاع، حســـبما يـــرى محللون 

وخبراء.
وقال خالد المنتصر أســـتاذ العاقات 
الدوليـــة فـــي ليبيـــا، إن قـــرار إخـــراج 
المرتزقة “ليـــس بيد األطراف الليبية 
بل بيد القوى األجنبية المتنافسة في 
ليبيا”. وتقضي أهم بنود االتفاق على 
رحيـــل القـــوات األجنبيـــة والمرتزقة 
أمـــس  انتهـــت  يومـــا   90 مهلـــة  فـــي 

السبت.
لكن لم يصدر أي إعان صباح أمسعن 

رحيل أو تفكيك هذه القوات.
وبثـــت قنـــاة “ســـي إن إن” األميركية 
بأقمـــار  التقطـــن  صـــورا  يـــوم  قبـــل 

اصطناعيـــة عرضت علـــى أنها خندق 
ضخم حفره في جنوب مدينة سرت 
روســـيا.  تدعمهـــم  مرتزقـــة  )شـــمال( 
ونقلـــت القنـــاة عن مســـؤول أميركي 
لم تســـمه قوله إن هـــذا دليل على أن 
هـــؤالء المرتزقة “ينوون البقاء لفترة 

طويلة”.
المتحـــدة  األمـــم  مبعوثـــة  وكشـــفت 

باإلنابة إلـــى ليبيا ســـتيفاني ويليامز 
مطلع ديسمبر الماضي عن وجود 20 
ألفا من “القوات األجنبية والمرتزقة” 
في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا “مروعا” 
للســـيادة الوطنيـــة. كمـــا أشـــارت إلى 
وجود 10 قواعد عســـكرية في ليبيا، 
تشـــغلها بشـــكل جزئـــي أو كلي قوات 

أجنبية ومرتزقة.

مقاتلون أجانب في ليبيا   )أرشيف(

األجنبية ــلــقــوات  ل ــددة  ــح ــم ال الــمــهــلــة  انــتــهــاء  ــع  م
تأخر خروج المرتزقة يهدد وقف النار بليبيا

موسكو - وكاالت

اعتقلت الشـــرطة الروســـية أمـــس أكثر 
مـــن ألـــف شـــخص فـــي مختلـــف أنحاء 
عشـــرات  فـــي  تجمعـــات  خـــال  البـــاد 
المـــدن بدعـــوة مـــن المعـــارض أليكســـي 
نافالنـــي للمطالبـــة باإلفـــراج عنـــه، فيما 
وقعـــت صدامـــات فـــي موســـكو، حيـــث 
تجمع آالف المحتجيـــن رغم منعهم من 

قبل السلطات. 
الروســـية  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنـــت 
التي اســـتدعت دبلوماســـيين أميركيين 
أن علـــى ســـفارة الواليـــات المتحدة في 
موســـكو تقديم توضيحات بشـــأن نشـــر 
موقعهـــا اإللكترونـــي معلومـــات تحـــدد 
“وجهـــة” متظاهريـــن مـــن المعارضة في 
روســـيا أمـــس. فـــي العاصمـــة الروســـية 
بيـــن  الظهـــر  بعـــد  جـــرت أعمـــال عنـــف 
شـــرطيين كانوا يســـتخدمون الهراوات 
ومتظاهريـــن كانـــوا يرشـــقونهم بكـــرات 
الثلـــج. ونشـــر فريـــق نافالنـــي الناشـــط 

الشـــهير فـــي مكافحة الفســـاد الذي كان 
ضحية تســـميم مفترض خال الصيف، 
طـــوال النهـــار مقاطـــع فيديـــو عـــن هذه 
أو  عشـــرات  كان  حيـــث  التظاهـــرات، 
حتـــى مئات وآالف االشـــخاص يرددون 
شـــعارات مثـــل “نافالنـــي، نحـــن معك” و 

”الحرية للسجناء السياسيين”. 
وحركـــة االحتجاج هـــذه تنظم صفوفها 

قبل أشـــهر مـــن االنتخابات التشـــريعية 
خلفيـــة  علـــى  الخريـــف  فـــي  المرتقبـــة 
تراجـــع شـــعبية الحزب الحاكم “روســـيا 
الموحـــدة”. وجـــرت التظاهـــرات األولى 
أمســـفي أقصـــى شـــرق روســـيا، حيـــث 
خرج آالف األشـــخاص إلى الشوارع في 
فاديفوســـتوك وخاباروفســـك وقوبلت 

بعدد كبير من عناصر الشرطة.

جانب من التظاهرات في روسيا

لنافالني لــلــمــعــارض  مــؤيــدة  ــات  ــاج ــج ــت اح ــال  خـ
اعتقال نحو ألف متظاهر في روسيا

 وكاالت

اإليرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  زعـــم 
دعـــم  أن  ظريـــف،  جـــواد  محمـــد 
المســـلحة  للجماعـــات  إيـــران 
الشـــرق  فـــي  لطهـــران  المواليـــة 
األوسط ليســـت “بالوكالة” بل هي 
”إنفـــاق  و  إنمائيـــة”  “مســـاعدات 
الخارجيـــة”،  السياســـة  لمصلحـــة 
ادعـــاء  ويأتـــي  وصفـــه.  حســـب 
فيـــه  أنفقـــت  فـــي وقـــت  ظريـــف 
طهـــران 16 مليـــار دوالر منذ العام 
2012 لدعم رئيس النظام السوري 
أخـــرى  ومليـــارات  األســـد،  بشـــار 
لتمويل الجماعات الموالية لها في 
اليمن والعراق ولبنان وفلســـطين. 

فقـــد  دوليـــة،  لتقاريـــر  ووفقـــا 
مســـاعدات  تراوحـــت 

إيران السنوية لحزب 
هللا وحده بين 200 
مليـــون دوالر و830 

اعتمـــاًدا  ســـنوًيا،  دوالر  مليـــون 
علـــى الوضـــع االقتصـــادي إليران. 
كما قدرت مســـاعداتها للجماعات 
بمـــا  لهـــا   المواليـــة  الفلســـطينية 
يتراوح بين 60 و70 مليون دوالر 

في بعض السنوات.
واعتبـــر وزير الخارجيـــة اإليراني 
إيـــران يمكـــن أن تدخـــل فـــي  أن 
“مفاوضات شـــاملة” مـــع الواليات 
المتحـــدة لحل القضايـــا الخافية 
االتفـــاق  علـــى  تقتصـــر  ال  التـــي 
النـــووي. وقال ظريـــف في مقابلة 
مـــع صحيفـــة “اعتمـــاد” اإليرانيـــة، 
أمس، إنه يمكن إجراء مفاوضات 
األميركيـــة  اإلدارة  مـــع  شـــاملة 
لحل الخافات العالقة بشـــأن 
قضايا النفط وأمن الخليج 
والسام في أفغانستان.

إيران: دعم الميليشيات مساعدات إنمائية
بكين - وكاالت

صـــادف يوم أمس الســـبت ذكرى 
مرور عام على فرض تدابير عزل 
صارمـــة اســـتمرت 76 يومـــا فـــي 
مدينـــة ووهان الصينية للحد من 
وبـــاء “كوفيـــد 19”، فيمـــا تفرض 
دول أخرى عدة في العالم تدابير 
جديدة الحتـــواء الفيروس الذي 
مـــن  لـــم يتراجـــع ويثيـــر مزيـــدا 
القلـــق مع ظهـــور نســـخ متحورة 
منـــه. ويأتـــي ذلـــك غـــداة تحذير 
الرئيـــس األميركي جو بايدن من 
أن حصيلـــة الوباء فـــي الواليات 
المتحـــدة قـــد تتخطـــى 600 ألف 

وفاة. 
المناطـــق  بعـــض  وتشـــهد 

األيـــام  فـــي  الصينيـــة 
عـــودة  األخيـــرة 

للوبـــاء.  محـــدودة 
وبـــدأت بكين حملة 

فحـــوص لمليونـــي شـــخص بعـــد 
رصـــد بضـــع إصابـــات بالفيروس، 
المتحـــورة  بالنســـخة  بعضهـــا 

اإلنكليزية. 
لكن المشهد مختلف في ووهان، 
فقـــد ازدحمـــت شـــوارع المدينـــة 
وعربـــات  المواطنيـــن  بســـيارات 
أرصفـــة  واكتظـــت  العـــام  النقـــل 
المـــارة، مـــا يؤكد حجـــم التعافي 
فـــي المدينـــة الكبيـــرة التـــي يبلغ 
عـــدد ســـكانها 11 مليـــون نســـمة 
ورصـــدت فيهـــا أولـــى اإلصابـــات 
بالفيروس قبـــل أن يجتاح العالم 
ويـــودي بمليونـــي شـــخص حتى 

اآلن. 
الســـكان بحريتهـــم  واحتفـــل 
فيمـــا كان بعضهـــم يمارس 
علـــى  أمـــس  الرياضـــة 

طول نهر يانغتسيه.

عام على إغالق ووهان الصينية

وفاة المحاور األميركي 
الشهير الري كينغ

غيب الموت مقدم البرامج الحوارية 
كينغ  الري  األمــيــركــي  التلفزيونية 
أمس  أعلنت  ما  وفــق  عاما،   87 عن 
لمع  بــعــدمــا  مــيــديــا”،  “أورا  شــركــتــه 
اسمه على مدى عقود في الواليات 
المتحدة وخارجها. ولم تحدد “أورا 
ميديا” سبب الوفاة، لكّن شبكة “سي 
كينغ  أن  أعلنت  األميركية  إن”  إن 
أصيب بفيروس كورونا وكان يعاَلج 
في أحد مستشفيات لوس انجليس.

لوس انجليس - أف ب

واشنطن - وكاالت

أميركيـــة  إعـــام  وســـائل  كشـــفت 
عـــن أن الرئيس األميركي األســـبق 
دونالـــد ترامـــب فّكر في اســـتبدال 
وزيـــر العدل باإلنابـــة آنذاك جيفري 
ايه روزن بمحام فـــي وزارة العدل 
إجبـــار  علـــى  مســـاعدته  بإمكانـــه 
إلغـــاء  علـــى  جورجيـــا  مســـؤولي 

نتيجة االنتخابات في الوالية.
أن  تايمـــز”  “نيويـــورك  وذكـــرت 
ترامـــب لـــم يتراجـــع عـــن الخطوة 
إال بعدمـــا تـــم إباغـــه بـــأن جميـــع 
كبار المســـؤولين فـــي وزارة العدل 
إذا  بشـــكل جماعـــي  سيســـتقيلون 
مضى قدما بالخطة. وتأتي األنباء 

التي نشـــرتها “واشـــنطن بوســـت” 
كذلك، في وقت يتوقع بأن 

ترامـــب  محاكمـــة  تتـــم 
الشـــيوخ  أمام مجلس 
“التحريـــض  بتهمـــة 

علـــى التمـــّرد” على خلفيـــة اقتحام 
انصـــاره مقر الكونغـــرس في مطلع 

يناير.
امتعـــاض  التقاريـــر  ووصفـــت 
ترامـــب المتزايـــد من رفـــض روزن 
تدخـــل وزارة العـــدل فـــي نتيجـــة 

االنتخابات.
ووضع خطـــة مفترضة باالشـــتراك 
محـــام  وهـــو  كارك،  جيفـــري  مـــع 
ادعـــاءات  أّيـــد  العـــدل  فـــي وزارة 
ترامـــب بشـــأن عدم صحـــة نتيجة 
روزن  الســـتبدال  االنتخابـــات، 
بكارك. لكن في مواجهة استمرت 
ثاث ســـاعات انخرط فيها الثاثة 
تايمـــز”  “نيويـــورك  وأوردتهـــا 
نقـــا عـــن مســـؤولين، تراجع 
ترامـــب بعدمـــا قيـــل له إن 
الخطوة ستشعل موجة 

استقاالت واسعة.

ترامب فّكر في قلب نتيجة االنتخابات
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البرنامج الوطني للتوظيف.. اهتمام كبير بالكوادر البحرينية
يعتبـــر البرنامـــج الوطنـــي للتوظيف مشـــروعا كبيـــرا بأبعاد عاليـــة، ويحمل في 
طياتـــه أهميـــة خاصـــة كونه يتعلق بالـــدور الفاعل الـــذي يقوم بـــه المواطن في 
خدمـــة الوطـــن والتنميـــة والبنـــاء، وتحقيـــق المنجـــزات وصونهـــا وحمايتهـــا، 
وحكومتنـــا الموقـــرة دائما تنظـــر إلى اإلنســـان البحريني باعتبـــاره أثمن عناصر 
التنميـــة وأغالها، وكل نجاحاته في القطاعين الحكومي والخاص ماثلة للعيان 

وال تحتاج إلى برهان.
وتنفيـــًذا لتوجيهـــات ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تم إطالق النسخة الثانية من البرنامج 
الوطنـــي للتوظيف، حيث “خصصت “تمكين” ميزانيـــة قدرها 120 مليون دينار 
بحرينـــي لثالثة أعوام )2021 - 2023( لدعم توظيـــف البحرينيين، والذي يمثل 
ضعـــف مـــا تـــم تخصيصه خـــالل الســـنوات الخمـــس الماضيـــة، مع زيـــادة مبالغ 
ومـــدة الدعم المقدم للمســـجلين علـــى قوائم وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 
والداخليـــن الجـــدد إلـــى ســـوق العمـــل واســـتحداث حوافـــز وبرامـــج جديـــدة، 
ويســـتهدف البرنامـــج توظيـــف 25 ألف مواطن في العام 2021، وتوفير عشـــرة 
آالف فرصة تدريب، وتشـــمل المبادرة الثانية تمديد فترة اإلعالن عن الشـــواغر 

قبل استقدام العمالة من أسبوعين إلى ثالثة أسابيع، أما المبادرة الثالثة فترتكز 
علـــى تشـــديد اإلجـــراءات األمنيـــة للرقابة على العمالـــة غير النظاميـــة، هذا إلى 

جانب االستمرار في تقديم مبادرات البرنامج في نسخته األولى”.
إن هذا البرنامج الوطني الذي ســـيحقق بال شك معدالت عالية من فرص العمل 
والبـــذل واإلنتاج مـــن أجل البحريـــن، تأكيد علـــى االهتمام الكبيـــر والالمحدود 
بالكـــوادر البحرينيـــة وتأميـــن كل مقومـــات االســـتقرار لها وتحســـين مســـتواها 
المعيشي وتوفير اإلمكانيات لتنميتها وتشجيعها على المزيد من المساهمة في 
خدمة الوطن والحفاظ على مكتســـباته وإنجازاته، كما أنه يستنهض إمكانيات 
المواطـــن وتأهيلـــه ليكـــون األول في إدارة عجلـــة التنمية والتطوير، وســـيعمل 
بصورة فاعلة على خفض نســـبة البطالة بشـــكل جذري وملء احتياجات ســـوق 
العمـــل المســـتقبلية، وتفعيـــل دور القطـــاع الخـــاص وتحفيـــزه لخلـــق مزيـــد من 

الوظائف وبحوافز مجزية.
ولعـــل النجـــاح الالفـــت للبحرين هو االســـتمرار فـــي الخطط والبرامـــج وتقديم 
الدعـــم للمواطنيـــن فـــي كل المجـــاالت، بالرغـــم مـــن تحديـــات جائحـــة كورونـــا 

وتبعاتها االقتصادية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أباطرة الُبخل و ”45” دقيقة بالسلمانية
 رغـــم الـــدروس والعبـــر التـــي قدمهـــا فيـــروس “كورونـــا” للتجـــار  «

والمقتدرين وكانزي األموال، إال أن الكثير منهم ال يزالون على تعنتهم 
من الُشـــح والبخل، وكأنها أموالهم وليســـت أمـــوال هللا وهم مكلفون 
بها.. قصص وحكايات األسر المُتعففة، وما أكثرها، تشير بوضوح إلى 
أن هناك من ال يخرج الزكاة أو الصدقات وال بحجم رأس اإلبرة، رغم 
استطاعته، ولو كان ذلك لكان الناس بغير الحال، فمتى سيلزم أباطرة 

البخل بإخراج ما عليهم بتشريع يكمم أفواههم؟

وعكة صحية مباغتة تعرض لها صديق، دفعتني بظهيرة الثالثاء  «
الماضـــي لزيـــارة طوارئ مستشـــفى الســـلمانية الطبي بمعيتـــه، والذي 
تكثـــر حوله القصـــص واألحاديث والنكات والنقـــد الالذع، لكن حقيقة 
مـــا رأيتـــه كان خـــالف ذلك.. ففـــي 45 دقيقـــة بالضبط، تمت مباشـــرة 
حالتـــه وتقديم كل اإلجـــراءات العالجية المطلوبة بإشـــراف ومتابعة 
من األطباء أحمد العالي، ومجيد الشامسي، والممرضة المتدربة سمر 
البقالـــي، حيث تابعـــوا حالته باللحظة، إنها قصـــة نجاح تعكس جهود 
حكومة البحرين بتقديم الممكن لتوفير الرعاية المطلوبة واالستفادة 
من التجارب وتحســـين جـــودة الخدمات المقدمة بطوارئ الســـلمانية 

الذي يقصده الكثيرون على مدار الساعة.

توجه بعض المواطنين إلى منصات “السوشـــال ميديا” للمناشـــدة  «
في طلبات العالج وتســـديد الديون العاجلة، وإيجار المسكن وغيرها، 
يؤكد أن هناك خلالً ما يجب المباشرة بحله حفاظًا على كرامة الناس، 

وتسهيال لظروفهم ومساعدتهم.

 مـــا تـــزال قطـــر على نهجهـــا العدائي المعـــروف عبـــر توظيفها كل  «
المـــوارد المالية واإلعالمية لإلضرار بســـمعة البحرين وأمنها الداخلي، 
واســـتثمارها عالقاتهـــا مـــع المنظمـــات الحقوقيـــة المأجـــورة لفبركـــة 
التقاريـــر، وإشـــغال الدولـــة بالصراعـــات الجانبيـــة، وكذلك اســـتهداف 

الصيادين البحرينيين.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

يقـــول جو بايـــدن الرئيـــس الجديد للواليـــات المتحدة األميركيـــة إنه يعمل 
علـــى إنقـــاذ االقتصـــاد األميركي حاليا بعد ما آل إليه مـــن دمار، فيما أرى أن 
االقتصـــاد األميركي وحســـب ما ذهب له المحللـــون كان في أوجه في فترة 
حكـــم الرئيـــس الســـابق دونالد ترامـــب، والحقيقـــة أن خطاب بايـــدن األول 
كان عاطفيـــا بامتيـــاز حيث عمل على اســـتعطاف الشـــعب األميركي بطرح 
خطـــة إنقـــاذ تعمـــل على حد قولـــه على إخـــراج ١٢ مليون مواطـــن أميركي 
مـــن دائرة الفقر، وهو ما اســـتوقفني كثيرا، فهذا اعتـــراف قيم وصريح بأن 
الدولة العظمى في العالم لديها أكثر من ١٢ مليون مواطن يعيشـــون تحت 
خـــط الفقر، ومنهم كثيرون مشـــردون، ومنهم مـــن ال يملك قوت يومه وعند 
الحاجـــة والمـــرض ال تســـتقبله المستشـــفيات لرعاية صحته وإنقـــاذ حياته، 

ناهيك عن ارتفاع نسبة األمية بين الشباب من الجنسين.
ال أعلـــم ما مدى واقعية “الدولة العظمى” كمصطلح إذا لم تكن الدول قادرة 
على مد الشعب باحتياجاته وإسعافه بكل ما تملك من قوى في حال احتاج 
إلـــى ذلك، وال يســـعني ســـوى أن أؤكـــد أننا نعيش في دولـــة عظمى حقيقية 
بعيـــدا عن المصطلحـــات ودهاليز السياســـة وما يترتب عليهـــا من تحركات 
كرقعة لعبة الشـــطرنج، ببساطة شديدة مملكة البحرين دولة عظمى، يكفي 

أن شـــعبها متعلـــم وتـــكاد تكـــون األميـــة بـــه معدومـــة وال يوجد مـــن يعيش 
تحـــت خـــط الفقر، ومن يعاني من ضيق المعيشـــة تعمـــل الدولة على صرف 
المعونـــات له، فيما هناك العديد من األطراف التي تتابع توظيف الخريجين 
وصرف عالوات المعيشـــة والغالء وحقوق المرأة ســـواء العاملة أو المطلقة 
أو غيرها، ناهيك عن ما قدمته البحرين من تفان شـــديد في تقديم الرعاية 
الصحية وضخ الســـيولة في المشـــاريع الوطنية لسد احتياج االقتصاد ابان 
أزمـــة كورونـــا، ثم يأتي أحدهم ويتغنى بحرية الغرب وما يقدمه لمواطنيه، 

يا للعجب.

ومضة

في دول الغرب مازالت المرأة تقبض معاشا أقل من الرجل الذي يشغل  «
نفس الوظيفة لمجرد أنها امرأة، وهناك أيضا ال يزال يسري قانون 

الطوارئ الذي يسمح بالقبض عليك وإيداعك السجن مدى الحياة دون 
أسباب مطلقة سوى االشتباه بك، ببساطة شديدة عزيزي القارئ أنت 

تعيش في دولة عظمى وهي مملكة البحرين، فكن حامدا شاكرا واعيا 
لما وهبك الله من خير ونعمة.

سمر األبيوكي

البحرين دولة عظمى

مـــع بداية تكثيف الـــدول عمليات التطعيم المضـــاد لفيروس كورونا، 
أصبـــح واضحـــا أن هنـــاك هجمـــة واضحة علـــى اللقاحـــات وجدواها 
فـــي مواجهة هـــذا الفيروس الـــذي توحش وأطبق علـــى دول أوروبا 
وأميـــركا بشـــكل مرعـــب، وهناك عمليات تشـــكيك وتخويف واســـعة 
النطـــاق تمـــارس حاليا، ليس فقط على وســـائل التواصل االجتماعي 
ومـــا يكتنفها من فوضى وســـوء اســـتخدام وغياب لألمانـــة العلمية، 
لكـــن أيضا على وســـائل اإلعالم التقليدية التي بدأت تفتح نقاشـــات 

حول مخاطر محتملة لتعاطي اللقاحات. 
ال تزال إذا نظرية المؤامرة تســـيطر على عقول البشـــر حول فيروس 
كورونـــا، والتي شـــككت مـــن قبل في حقيقة المـــرض ذاته ثم جاءت 
اآلن من جديد لكي تشكك في جدوى اللقاح وتخلق جوا من الرعب 
حوله، فتجد من ينشر على الفيسبوك أن هذا الشخص أو ذاك تحول 
وجهـــه إلـــى وجه نعجة وتحـــول كالمه إلى ثغـــاء كثغـــاء الغنم، وإذا 

انتقلت إلى بعض المواقع اإلخبارية تجد عشرات األخبار المزيفة عن 
وفاة عدد من األشخاص في دولة كذا بعد حقنهم باللقاح.

فهل إذا توفى شـــخص أو أكثر بعد تعاطي اللقاح بشـــهر أو أسبوع أو 
يوم، يكون حتما ســـبب الوفاة اللقاح الذي تعاطاه؟ والســـؤال بشكل 
آخـــر: هل اللقاح الذي يتعاطاه الشـــخص ســـيمنع وفاتـــه إذا ما كانت 
لديه أسباب أخرى للوفاة غير اللقاح؟ البد أن يقتنع الناس أن اللقاح 
نقطـــة الضـــوء الوحيدة في نهاية النفق المظلم الذي دخل العالم فيه 
منذ أكثر من عام وال يزال يتخبط فيه، وال خالص إال في اللقاح لمن 

استطاع إليه سبيال.

النقطة السلبية الوحيدة والمزعجة في مسألة اللقاح هي سيطرة عدد  «
ضئيل من الدول الغنية على 95 % منه.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

حرب على اللقاح

إرث ترامب
من المستحيل أن يتفق الجميع على شخص ما في أي مجال من 
المجاالت مهما سطع نجم هذا الشخص أو لمع اسمه، فما بالنا إن 
كنا بصدد شـــخصية مثل دونالد ترامب الذي غادر البيت األبيض 
مؤخـــًرا ليحـــل محله رئيـــس أميركي آخر وهو جـــو بايدن، إال أنه 
لم يكن من المتصور أن تبلغ نســـبة تأييد ترامب بين األميركيين 
29  % فقط وفًقا الستطالع للرأي أجراه مركز “بيو” لألبحاث، إذ 
تعد نسبة ضئيلة للغاية بالنظر إلى اإلنجازات الكبيرة التي حققها 
ترامب رغم أنه كان الرئيس األكثر إثارة للجدل حتى قبل وصوله 
البيت األبيض قبل أربع ســـنوات وطيلة ســـنوات حكمه بأســـلوبه 
غيـــر التقليدي وكثـــرة لجوئه ألدوات غير معهودة مثل تويتر في 
اإلعـــالن عن سياســـاته وقراراته، وعـــدم اعترافه وانســـحابه من 
الكثيـــر مـــن االتفاقيـــات العالمية التـــي كانت بالده طرًفـــا فيها أو 

شريًكا في التوصل إليها مثل اتفاقية باريس للمناخ.
رغم كل هذه الممارســـات والصفات التي اتســـمت بها فترة حكم 
ترامب، إال أن أهم ما يحسب له أن دافعه ومحركه األساسي هو 
تحقيق المصالح األميركية، أو ما عبر عنه ترامب بشـــعار “أميركا 
أوال” الذي رفعه منذ البداية، والحقيقة أنه التزم به ســـواء اتفقنا 
أو اختلفنـــا حول بعض سياســـاته وقراراتـــه وخصوصا تلك التي 
تتعلـــق بمنطقتنـــا والعالقات الدولية عموًمـــا، فترامب بالنهاية لم 
يكـــن معنًيـــا بتقييم الخارج أو بأن يكـــون مثالًيا لهذا الخارج، إنما 
كان يعمـــل وفـــق مـــا يثـــق بأنه في مصلحـــة بالده، ولعـــل هذا هو 
اإلرث الحقيقـــي واألهـــم لترامب، والذي دفعـــه لتحقيق نجاحات 

داخلية هائلة، خصوصا على الصعيدين االقتصادي والمالي.
إال أن رد الفعـــل غيـــر المألوف الذي أظهـــره ترامب برفضه اإلقرار 
بنتائـــج االنتخابـــات الرئاســـية وفـــوز بايـــدن ومـــا تـــال ذلـــك مـــن 
انقســـامات وتوتـــر داخلـــي وفوضـــى كبيـــرة تجســـدت في أســـوأ 
صـــورة لهـــا باقتحام مبنى الكونجرس وهـــو الحدث الذي انتقص 
كثيًرا من بهاء الديمقراطية األميركية وأحدث ثقوًبا واســـعة في 

جدرانها.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي



كوستا النجمة يتألق واألهلي يفـــوز
راشد بن  عيسى  بــدوري  بالبقاء  أحقيته  ويؤكد  عالي  يتخطى  جمرة  بني 

بــأداء مهــزوز نجــح األهلــي فــي تحقيق فــوزه الثاني عشــر بدوري عيســى بن 
راشــد ألنديــة الدرجــة األولى للكــرة الطائرة عندمــا تخطى النجمــة بصعوبة 
3/ 2 في المواجهة التي أقيمت بين الطرفين مســاء أمس الســبت على صالة 
عيسى بن راشد الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

وجاءت نتائج األشـــواط الخمسة 
 ،25 /21  ،21 /25  ،25 /22 كالتالـــي: 
المواجهـــة  وأدار   ،10 /15  ،24 /26
طاقم الحـــكام الدولي المكون من 
األول جعفـــر المعلم والثاني ســـيد 

جعفر حسين.
الفـــوز منح األهلـــي نقطتين ليرفع 
رصيـــده إلـــى 36 ويعتلـــي صدارة 
الترتيـــب مؤقتا خلف المحرق )35 
نقطـــة( بينمـــا حصـــد النجمة نقطة 
 19 إلـــى  رصيـــده  ليرفـــع  واحـــدة 
نقطة بالمركز الرابع لكنه لم يضمن 
مـــن خاللها بلـــوغ المربـــع الذهبي، 
نتائـــج  علـــى  يعتمـــد  ذلـــك  إن  إذ 
مواجهتـــي النصـــر المقبلتيـــن مـــع 
نتيجـــة لقـــاء النجمة وبنـــي جمرة 

بالجولة األخيرة.
األهلي ارتكب الكثير من األخطاء 
علـــى مســـتوى إضاعة اإلرســـاالت 
واالســـتقبال والهجـــوم ولـــم تكـــن 
حوائطـــه بالقـــوة المعروفـــة عنـــه، 
إذ مـــر البرازيلي كوســـتا منها بكل 
سهولة، ومع ذلك فإن خبرة األهلي 
وبراعـــة عناصـــره خصوصـــا ناصر 

عنان في الشـــوط الحاسم رجحت 
كفتـــه، ورغم خســـارة النجمة فإنه 
قدم مســـتوى متميز وكان كوســـتا 
النجم األلمع فـــي تخليص الكرات 
الهجوميـــة ليرهـــق حوائط األهلي 

كثيرا.

بني جمرة يجتاز عالي

أكـــد بنـــي جمـــرة أحقيتـــه بالبقـــاء 
بدوري األضـــواء بعدما حقق فوزا 
مســـتحقا علـــى حســـاب عالـــي بـ3 
أشواط مقابل شوط )25/  22، 25/  

.)19  /25 ،25  /17 ،20
وبذلـــك االنتصار أحـــرز بني جمرة 
فـــوزه الرابـــع فـــي الـــدوري ورفـــع 
رصيـــده إلـــى 11 نقطـــة بينما ظل 
عالـــي علـــى نقاطـــه الخمـــس فـــي 

المركز قبل األخير.
واســـتطاع بنـــي جمـــرة أن يفرض 
ســـيطرته في ظل تعدد الخيارات 
فـــي  والممثلـــة  لديـــه  الهجوميـــة 
الفلبيني اســـبيدو ويوسف عاشور 
المؤثـــرة  االرســـاالت  تنفيـــذ  مـــع 
واستقرار الكرة األولى بينما عانى 

أبنـــاء الفخـــار مـــن األخطـــاء على 
مستوى الهجوم واالستقبال.

أدار اللقـــاء طاقم الحـــكام الدولي 
المكـــون مـــن األول ســـامي ســـويد 

والثاني محمد خاتم.

مباريات اليوم

مباريـــات  )األحـــد(  اليـــوم  تســـتكمل 
الجولـــة الثالثـــة عشـــرة عندمـــا يلتقي 
البســـيتين والنصر الســـاعة 6 مســـاء، 
فيمـــا يتقابـــل فـــي المواجهـــة األخرى 
 7:30 الســـاعة  والمحـــرق  داركليـــب 

مساء.
فـــي اللقـــاء األول مازال البســـيتين )3 
نقـــاط( بقيـــادة المـــدرب الوطني خالد 
عبدالقادر يطمح في تحقيق انتصاره 
المؤخـــرة  األول لالبتعـــاد عـــن مركـــز 
بعدمـــا اقتـــرب مـــن الهبـــوط للدرجـــة 
الثانيـــة كثيـــرا، وفـــي حـــال لـــم يوفق 
فـــي الفوز اليـــوم فإنه ســـيكون أقرب 

للهبـــوط، أمـــا النصر خامـــس الترتيب 
)16 نقطـــة( بقيـــادة المـــدرب الوطنـــي 
حســـن علي فإنـــه يتطلع للفـــوز وعدم 
خســـارة أي نقطـــة لتعزيـــز آمالـــه فـــي 
بلـــوغ المربـــع الذهبي في ظـــل الفارق 

النقطي البسيط بينه وبين النجمة.
وكانت نتيجة الذهـــاب انتهت لصالح 

النصر 3/ 2.
وفي المواجهـــة األخرى بين داركليب 
والمحـــرق فـــإن الفـــوز يشـــكل دافعـــا 
معنويـــا ألحـــد الفريقيـــن بعـــد ضمنـــا 
تأهلهمـــا للمربع الذهبـــي، علما أن لقاء 
الذهاب انتهى لمصلحة المحرق 3/ 0.

الوطنـــي  المـــدرب  بقيـــادة  المحـــرق 
محمد المرباطي يحتل مركز الصدارة 
بـ 35 نقطة دون أن يتلقى أي خسارة، 
أما داركليب بقيادة المدرب البرازيلي 
ســـيرجيو فإنه يحتـــل المركز الثالث بـ 

25 نقطة.

من لقاء عالي وبني جمرة كوستا تألق أمام األهلي
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رفــع رئيــس االتحــاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ عيســى بن عبــدهللا آل خليفة باســمه ونيابة عن أعضــاء مجلــس ادارة االتحاد وجميع 
منتسبي االتحاد والفرسان والفارسات الشكر واالمتنان العميقين للنائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، على رعايته السنوية الحدى بطوالت قفز الحواجز ودعمه المستمر لرياضة الفروسية بالمملكة.

 وأكـــد ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
عبدهللا آل خليفة أن ســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة يقـــدم 
للرياضـــة البحرينيـــة عموًمـــا دعما 
غيـــر محـــدود ورياضة الفروســـية 
الرعايـــة  أن  مشـــيًرا  خصوًصـــا، 
الســـنوية من سموه الكريم لبطولة 
القفـــز يحقـــق لها النجاح المنشـــود 
والذي يســـعى لـــه الجميـــع، كما أن 
للبطولـــة  الكريمـــة  ســـموه  رعايـــة 
أنهـــم  خصوًصـــا  الفرســـان  يحفـــز 
التحـــدي  مـــن ســـموه  يســـتلهمون 
ويعتبـــرون  واإلصـــرار  والعزيمـــة 
أنهـــم  كمـــا  لهـــم،  قـــدوة  ســـموه 
بفـــارغ  البطولـــة  هـــذه  ينتظـــرون 
وتحقيـــق  فيهـــا  للتنافـــس  الصبـــر 

ألقابها الغالية.
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  وهنـــأ 
عبـــدهللا آل خليفـــة فـــارس فريـــق 
قوة دفـــاع البحرين صابر ســـلمان 
المســـابقة  لقـــب  بتحقيقـــه  فـــرج 
الكبـــرى فـــي بطولة ســـمو الشـــيخ 
خالد بـــن حمـــد آل خليفة مشـــيًدا 
بالمســـتوى الفني الـــذي ظهر عليه 
جميع الفرسان وتنافسهم الشريف 
أن  ســـموه  وأكـــد  الميـــدان،  فـــي 
المســـتويات الفنيـــة ارتفعت كثيًرا 
فـــي اآلونـــة األخيـــرة وأن االتحاد 
الملكـــي حريـــص كل الحرص على 
يســـهم  بمـــا  المســـابقات  تطويـــر 
فـــي رفـــع مســـتوى رياضـــة القفـــز 
بالمملكة، كما أشاد سموه بالجهود 
التـــي تبذلهـــا اللجنـــة المنظمة من 

عوامـــل  كافـــة  اســـتحضار  أجـــل 
النجاح ببطوالت القفز.

 عبد هلل بن محمد يتوج الفائزين 

 وتـــوج الشـــيخ عبـــدهللا بـــن محمـــد 
آل خليفـــة نائـــب رئيـــس لجنـــة قفـــز 
الحواجـــز الفارس صابر ســـلمان فرج 
بلقـــب المســـابقة الكبـــرى والفائزيـــن 
بالمراكـــز األولـــى في هذه المســـابقة، 
مـــع  ســـلمان  صابـــر  تمكـــن  حيـــث 
دي  بـــي  فـــورت  دو  ألتيـــكا  الجـــواد 
إف مـــن تحقيـــق المركـــز األول فـــي 
المســـابقة الســـابعة وهـــي المســـابقة 
الكبـــرى بعـــد تعديـــه جميـــع الحواجز 

فـــي جولتـــي المســـابقة التـــي بلغـــت 
متـــر   1.45 حواجزهـــا  ارتفاعـــات 
وبزمـــن بلغ 64.16 ثانيـــة متغلًبا على 
جميع منافســـيه ومؤكـــًدا االمكانيات 
العالية لدى فرســـان فريق قوة دفاع 
البحرين، بينما جاء في المركز الثاني 
ووصيًفا للمسابقة الفارس المخضرم 
باسل الدوســـري من فريق قوة دفاع 
البحريـــن أيًضـــا مـــع الجـــواد المافـــي 
تـــي إف كـــي بزمـــن بلـــغ 53.39 ثانية 
وبــــ4 أخطاء، في المركـــز الثالث جاء 
فارس فريق وزارة الداخلية حســـين 
محمـــد داد هللا مع الجواد تشـــامبين 

بزمن بلغ 57.08 ثانية و4 أخطاء.

يـــوم مثيـــر وشـــيق وحبـــس   وبعـــد 
المســـابقة  فـــي  خصوًصـــا  األنفـــاس 
الكبـــرى أعـــرب نائـــب رئيـــس لجنـــة 
قفـــز الحواجـــز الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
محمـــد آل خليفـــة عـــن عميق شـــكره 
وتقديره لســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة على رعايته هذه البطولة، 
وإلى ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
الملكـــي  رئيـــس االتحـــاد  آل خليفـــة 
علـــى  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
دعمـــه غيـــر المحـــدود لرياضـــة قفـــز 
الحواجـــز، ومهنئا الفرســـان الفائزين 
بالمراكز األولى في جميع المسابقات 
ومشـــيًدا بالمســـتويات الفنيـــة التـــي 

ظهروا عليها وما وصلوا إليه، متمنًيا 
للجميع التوفيق فـــي بقية البطوالت 

والمسابقات. 
أحمـــد  المخضـــرم  الفـــارس  وتمكـــن 
الجهرمي مع جـــواده كابري كولر من 
صعود منصـــة التتويج بالمركز األول 
للمتقدميـــن  الرابعـــة  المســـابقة  فـــي 
)مســـابقة علـــى مرحلتيـــن( وارتفـــاع 
حواجزها 115 ســـم، ســـرعة المسلك 
تمكـــن  أن  بعـــد  دقيقـــة،  متـــرا/    350
من إنهاء المســـلك بأســـرع زمن وبلغ 
26.49 ثانيـــة فـــي الجولتين دون أي 
خطـــأ، تـــارًكا المركـــز الثانـــي ألقـــرب 
إبراهيـــم  هشـــام  الفـــارس  منافســـيه 
عبدالعـــال مـــع الجـــواد كالرا والـــذي 
أنهى المســـلك بزمن بلغ 34.78 ثانية، 
الفـــارس  جـــاء  الثالـــث  المركـــز  فـــي 
ســـلمان فـــرج مـــع الجـــواد أنجـــل آي 

بزمن بلغ 34.94 ثانية.
والمسابقة الخامســـة فئة المتقدمين 
التأهـــل  مســـابقة  الثالـــث  المســـتوى 
لمرحلـــة التمايـــز وارتفـــاع حواجزها 
125 ســـم، سرعة المســـلك 350 مترا/  
دقيقـــة تألق مجـــدًدا وأبـــدع الفارس 
أحمـــد الجهرمي الـــذي خطف األنظار 
عندمـــا تخطـــى جميـــع الحواجـــز في 

الجولتيـــن دون اســـقاط أي منهـــا مع 
جـــواده كابـــري كولـــر وبأســـرع زمـــن 
وبلـــغ 34.06 ثانيـــة، بينمـــا حـــل فـــي 
المركز الثاني فارس فريق قوة دفاع 
البحرين صابر سلمان فرج مع الجواد 
أوداســـي بي دي إف بزمن بلغ 37.29 
ثانية، وفي المركز الثالث جاء فارس 
فريق قوة دفاع البحرين أيًضا أحمد 
منصـــور مع الجـــواد بحرين بزمن بلغ 

36.71 ثانية و8 أخطاء.
والمســـابقة السادســـة مســـابقة جمـــع 
النقـــاط مـــع حاجـــز الجوكـــر وإرتفاع 
حواجزها 135 ســـم، ســـرعة المسلك 
350 متـــرا/  دقيقـــة شـــهدت تشـــارك 
الفـــارس حســـين داد هللا مـــن فريـــق 
وزارة الداخليـــة مـــع الفـــارس باســـل 
دفـــاع  قـــوة  فريـــق  مـــن  الدوســـري 
تمكـــن  إذ  األول،  المركـــز  البحريـــن 
الدوســـري مع الجـــواد المافي تي إف 
كـــي وداد هللا مـــن احـــراز زمـــن بلـــغ 
47.02 ثانيـــة وبرصيد 44 نقطة لكل 
منهمـــا، بينما جاء فـــي المركز الثالث 
الفـــارس هيثـــم البســـتكي مـــن فريق 
الجـــواد  مـــع  أيًضـــا  الداخليـــة  وزارة 
ثانيـــة   49.81 بلـــغ  بزمـــن  الباتـــرون 

وبرصيد 44 نقطة.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

عيسى بن عبد هلل يرفع شكره إلى خالد بن حمد
الحواجــز قفــز  فــي  العمــوم  مســابقات  شــهدتها  قويــة  منافســات 

سمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

من التتويج

تلقى منتخبنا الوطني خسارته الثانية في الدور الرئيس لنهائيات 
كأس العالم لكرة اليد والمقامة حالًيا في مصر.

أمـــام منتخـــب قطـــر  ذلـــك  وجـــاء 
بنتيجة )23/28( بعدما كان الشوط 
األول انتهى بتقدم لصالح منتخبنا 
ظـــّل  وبذلـــك   ،)13/14( الوطنـــي 
منتخبنـــا دون رصيـــد حتـــى اآلن، 
مباراتـــه  فـــي  منتخبنـــا  وســـيلتقي 
المنتخـــب  االثنيـــن  يـــوم  األخيـــرة 

الياباني.
قـــدم منتخبنـــا  للمجريـــات،  عـــودة 
أداًء كبيًرا من خالل النصف الثاني 
للشـــوط األول عبر القـــوة الدفاعية 
وصحـــوة  الهجوميـــة  والنجاعـــة 
الحـــارس محمد عبدالحســـين التي 
رجحـــت كفـــة “األحمـــر” بالنتيجـــة 

.)14/13(
ففـــي النصـــف األول للشـــوط عانى 
الدفاعـــي  الجانـــب  فـــي  منتخبنـــا 
كثيـــًرا، وفـــي الهجوم ورغـــم نجاح 
محاوالت حســـين الصيـــاد ومحمد 
ومحمـــد  ميـــرزا  وعلـــي  حبيـــب 
كانـــت  إال  بالتســـجيل  عبدالرضـــا 
الـــذي  األمـــر  حاضـــرة،  األخطـــاء 
أعطى قطر األفضلية بالتقدم مراًرا 
بالنتيجـــة رغـــم مســـاعي منتخبنـــا 

بتقليصها ومعادلتها.
وفي النصف األخير، أحسن العبونا 
التمركـــز بالدفـــاع واالحـــكام علـــى 
العبـــي قطـــر، وفـــي الهجـــوم لعـــب 
صناعـــة  فـــي  كبيـــًرا  دوًرا  الصيـــاد 
الكـــرات الحاســـمة للمتألقـــان كميل 

اللـــذان  محفـــوظ ومحمـــد حبيـــب 
اخترقـــا حصون قطر وهزا شـــباكه، 
باإلضافة لمهدي سعد وأحمد جالل 
باالنطالقات الســـريعة، كما ُيحسب 
رميـــات  تســـجيل  حبيـــب  لمحمـــد 

الجزاء باحترافية كبيرة.
حملـــت  الثانـــي،  الشـــوط  وفـــي 
الدقائق العشـــرة األولـــى الكثير من 
األحـــداث، منهـــا تســـجيل هدفـــان 
فقـــط عبـــر كميل محفـــوظ ومحمد 
ميرزا، فيما شـــكلت إيقافات جاسم 
الســـالطنة وعلي ميـــرزا واألخطاء 
وإضاعـــة  والهجوميـــة  الدفاعيـــة 
الكـــرات منعطًفـــا، إذ اســـتغلها قطر 
ووســـع الفـــارق لصالحـــه بفـــارق 4 

أهداف )16/20(.
اشـــتدت أعصاب العبينا في بعض 
األلعاب وضد قرارات الحكام، ليقع 
العبينـــا فـــي موجـــة مـــن األخطـــاء 
عـــن  فضـــالً  المتتاليـــة  الهجوميـــة 
تفـــكك التغطية الدفاعية، ليتوســـع 

الفارق لصالح قطر )17/24(. 
أجـــرى مدربنـــا تغييـــرات بأرضيـــة 
الميـــدان ونجح معهـــا منتخبنا في 
تســـجيل األهداف عـــن طريق علي 
ميرزا وجاسم الســـالطنة “هدفين” 
وحســـن  “فاســـت”  جـــالل  وأحمـــد 
شـــهاب في الدائـــرة ويقلص الفارق 
)22/26( مـــع تبقـــي 3 دقائق، إال أن 

قطر أنهى اللقاء لصالحه.

“أحمر اليد” يخسر للمرة الثانية

سبورت



مع تبقي جولتين على نهاية الدور التمهيدي لدوري عيسى بن راشد ألندية 
الدرجــة األولــى للكــرة الطائــرة يحتــدم الصراع بيــن النصــر والنجمة على 
خطف المقعد الرابع المؤهل للمربع الذهبي الذي سينطلق 6 فبراير المقبل 

بعدما حسم كل من المحرق واألهلي وداركليب تأهلهم.

يتفـــوق النجمـــة صاحـــب المركـــز الرابع 
بعـــدد النقـــاط )18 نقطـــة( وعـــدد مرات 
الفوز )6 انتصارات( على النصر الخامس 
)16 نقطـــة( من 5 انتصـــارات، ومع ذلك 
فإن “أبناء الجفير” يملكون فرصة بلوغ 
المربع الذهبي والحسم بيدهم في حال 
خطفـــوا النقـــاط الســـت كاملـــة أمام كل 
من البسيتين وعالي مع خسارة النجمة 
فـــي مواجهـــة واحـــدة بنتيجـــة 3/ 0 أو 
3/ 1 عندمـــا يواجه األهلـــي وبني جمرة 
علـــى التوالي، كما ســـتكون الحســـابات 
فـــي حـــال  مفتوحـــة علـــى مصراعيهـــا 

حصول أي مفاجآت.
تشـــير المعطيات الفنيـــة إلى أن النجمة 
بقيادة المدرب الوطني فؤاد عبدالواحد 
قـــادر علـــى اإلطاحـــة ببنـــي جمـــرة في 
الجولـــة األخيـــرة خصوصـــا أنـــه تغلـــب 
عليه ذهابـــا 3/ 0 ، بينما من الصعوبة أن 
يتخطـــى األهلي الذي هزمـــه ذهابا 3/ 1 
وبنـــاء على تلك الفرضيـــة، فإن النجمة 
ســـينهي رصيـــده بالقســـم الثانـــي عنـــد 
21 نقطـــة حين يخطف النقـــاط الثالث 
كاملة، مع تأكيد أن بني جمرة الذي قدم 
عروضا جيدة هذا الموسم بإمكانه قلب 

الطاولة على منافسه وكسب ولو نقطة 
واحـــدة ربمـــا تعقـــد موقـــف النجماوية 

عندما يصبح رصيدهم عند 20 نقطة.
علـــى الطرف اآلخـــر، فإن النصـــر بقيادة 
المـــدرب الوطني حســـن علـــي ينبغي له 
خطـــف النقـــاط الســـت كاملـــة مـــع عدم 
التفريـــط بأي نقطة إذا مـــا أراد الدخول 
في حســـابات التأهل، فهو سبق وأن فاز 
على البســـيتين 3/ 2  وأطـــاح بعالي 3/ 0 
بالقســـم األول )الذهاب( وهـــو ما يجعله 

مرشـــحا للتغلـــب عليهمـــا مجـــددا لينهي 
رصيـــده بـ 22 نقطة متقدما بفارق نقطة 
واحدة عن النجمة لبلوغ المربع الذهبي، 
مع العلم بأن مشـــواره لن يكون مفروشا 
بالورود في ظل حاجة البسيتين وعالي 
يتشـــبث  الـــذي  األول  خصوصـــا  للفـــوز 

ببصيص أمل للبقاء بالدرجة األولى. 
صحيـــح أن النصـــر خســـر جهـــود العبه 
ولكـــن  عبدالكريـــم،  يونـــس  األبـــرز 
المحترف اإلندونيســـي “دوني” يشـــكل 
قـــوة ضاربة مع صبيـــح إبراهيم وباقي 
عناصـــر الفريق التي قدمت مســـتويات 

رائعـــة في ظـــل تســـلح الفريـــق بالروح 
القتاليـــة واإلرادة رغـــم غيـــاب نجمهـــم 

األبرز يونس عبدالكريم.
النصـــر والنجمـــة يشـــكالن قطبا رئيســـا 
على مســـتوى اللعبة فـــي المملكة، إال أن 
غيـــاب األول عـــن المربـــع الذهبي خالل 
مجـــددا  وعودتـــه  الماضيـــة  المواســـم 
ستسلط األضواء عليه بصورة أكبر بعد 
حالـــة التراجع التي تعرض لهـــا، كما أنها 
ســـتفتح بـــاب االنتقـــادات للنجمـــة الذي 
ظهر بمســـتوى متذبـــذب متأثـــرا بغياب 
الدولـــي يوســـف خالـــد الذي يمثـــل أحد 
الركائـــز األساســـية فـــي صفوفـــه، فهـــل 
سنشـــهد عودة النصر للمربـــع الذهبي أم 

تكون للنجمة كلمة أخرى؟

هل يتأهل النصر للمربع الذهبي؟

فؤاد عبدالواحد حسن علي

قلـــب النجمة تأخره أمـــام المحرق 
بهدف إلى فوز باثنين، في المباراة 
التـــي جمعـــت الطرفيـــن، الســـبت، 
على االســـتاد الوطني، ضمن ختام 
منافســـات الجولة 7 لـــدوري ناصر 

بن حمد الممتاز لكرة القدم.
ورغـــم تقـــدم المحرق بهـــدف جاء 
في الشوط األول من زمن المباراة 
الالعـــب  عبـــر   39 الدقيقـــة  عنـــد 
أن  إال  عبداللطيـــف،  إســـماعيل 
النجمـــة عـــاد فـــي الشـــوط الثانـــي 
وســـجل هدفيـــن، إذ بلغـــت اإلثارة 
مـــن  جونيـــور  تمكـــن  إذ  ذروتهـــا، 
تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 
71 مســـتغال عدم الرقابة في ركلة 
ركنية مسددا كرة في سقف مرمى 
حارس المحرق سيد محمد جعفر، 

قبل أن يســـجل البديل آرثر الهدف 
الثاني للنجمة من كرة رأســـية في 
الدقيقـــة 84 منحت النقاط الثالث 

للنجماويين.

علـــي  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
السماهيجي، وعاونه محمد جعفر 
الدوســـري، والحكم  وعبدالرحمـــن 

الرابع محمد خالد.

من المباراة

ــي ــوال ــت ــى ال ــل ــة ع ــي ــان ــد الـــمـــحـــرق خـــســـارة ث ــب ك
النجمة يقلب تأخره إلى فوز ثمين

نادي الشباب - المركز اإلعالمي

أشـــاد رئيس مجلـــس إدارة نادي الشـــباب 
الرياضـــي ميرزا أحمد، بالـــدور البارز الذي 
يقـــوم بـــه رئيس االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
القـــدم الشـــيخ علي بـــن خليفـــة آل خليفة 

في دعم مسيرة األندية.
وأشـــاد أحمـــد بخطـــوات رئيـــس االتحـــاد 
المباركـــة  الجهـــود  عبـــر  األنديـــة  تجـــاه 
الكبيـــر  واالهتمـــام  الحثيثـــة  والمتابعـــة 
دعـــم  أجـــل  مـــن  لألنديـــة،  يوليـــه  الـــذي 
خطـــط وبرامـــج األندية الوطنيـــة الرامية 
الـــى تحقيـــق التطـــور المســـتمر لمنظومـــة 
العمـــل فيها. ونوه أحمد بترشـــيح االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم فريـــق كـــرة قـــدم 
الصـــاالت بنـــادي الشـــباب للمشـــاركة فـــي 
بطولـــة خورفـــكان الدوليـــة الثانيـــة لكـــرة 
الصاالت التي يســـتضيفها نادي خورفكان 
اإلماراتـــي فـــي الفتـــرة مـــن 22 وحتى 27 
ينايـــر الجاري، بعد حصول فريق الصاالت 

بالنـــادي علـــى لقـــب بطولـــة دوري االتحاد 
للموسم الرياضي 2019 -  2020.

وأكـــد أحمد أن نادي الشـــباب ســـوف يظل 
داعمـــًا رئيســـيًا لكافـــة الخطـــط والبرامـــج 
واالنشـــطة التي ينفذها االتحاد البحريني 
الكـــرة  لتطويـــر  الراميـــة  القـــدم  لكـــرة 
البحرينيـــة. وأشـــاد رئيـــس نادي الشـــباب 
بالجهود الكبيرة التـــي يبذلها األمين العام 
لالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم إبراهيـــم 
البوعينيـــن في عملية المتابعة المســـتمرة 

ولنـــادي  عـــام  بشـــكل  الوطنيـــة  لألنديـــة 
الشباب بشكل خاص. ونّوه أحمد بالجهود 
المضنيـــة التـــي بذلها األمين العـــام التحاد 
الكـــرة لتوفيـــر كافـــة المســـتلزمات لفريـــق 
كرة قدم الصاالت بنادي الشـــباب وتسهيل 
مشاركته ببطولة خورفكان الدولية، معرًبا 
عن شـــكره وتقديره لما بذلـــه األمين العام 
مـــن جهـــود متواصلة في الفتـــرة الماضية 
إلنجـــاح  التنســـيق  عمليـــة  متابعـــة  فـــي 

مشاركة فريق النادي في البطولة.

ميرزا أحمد علي بن خليفة

ــرزا أحـــمـــد يـــنـــوه بـــالـــدعـــم والــمــتــابــعــة ــ ــي ــ م
نادي الشباب يشيد بجهود رئيس اتحاد الكرة

)19 نقطة(الرفاع1

)16 نقطة(الرفاع الشرقي2

)11 نقطة(المنامة3

)9 نقاط(البديع4

)8 نقاط(النجمة5

)8 نقاط(المحرق6

)8 نقاط(الحد7

)6 نقاط(البسيتين8

)5 نقاط(األهلي9

)5 نقاط(المالكية10

جدول الترتيب

اســـتهل فريق كرة قـــدم الصاالت بنادي 
خورفـــكان  ببطولـــة  مشـــواره  الشـــباب 
الدوليـــة الثانية لكـــرة الصـــاالت، بالفوز 
علـــى صاحـــب األرض والضيافـــة فريق 
مقابـــل  أهـــداف  بــــ3  نـــادي خورفـــكان، 
واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء 
أمس السبت، على صالة نادي خورفكان 
بإمارة الشـــارقة، ضمن إطار منافســـات 
المجموعـــة  لحســـاب  الثانيـــة  الجولـــة 

األولى من الدور التمهيدي للبطولة.
وأنهـــى الماروني الشـــوط األول متقدما 
علـــي  توقيـــع  حمـــال  لواحـــد،  بهدفيـــن 

أن  قبـــل  عبدالنبـــي،  وأحمـــد  العلوانـــي 
يعزز تقدمه في الشـــوط الثاني بالهدف 
الثالث مـــن إمضاء الالعب ســـيدفاضل 
باالنتصـــار  المارونـــي  وحقـــق  رضـــي. 
خطـــوة مهمـــة نحـــو بلـــوغ الـــدور نصف 
النهائـــي، إذ يتعّيـــن عليه تحقيـــق الفوز 
لحســـم  بالبطولـــة  لقاءاتـــه  ثانـــي  فـــي 
وبطاقـــة  األولـــى  المجموعـــة  صـــدارة 
التأهـــل للمربـــع الذهبـــي، حينمـــا يواجه 
فرق اتحاد كلباء اإلماراتي، في الساعة 
الواحدة )بتوقيت البحرين(، من مســـاء 

اليوم األحد.

“ماروني الصاالت” يتخطى خورفكان اإلماراتي
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7 بحرينيين يشاركون في ورشة التنسيق والتصوير
نظمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عبر المنظومة اإللكترونية

بترشيح من االتحاد البحريني لكرة القدم، شارك 7 إعالميين بحرينيين، في 
ورشــة عمــل اتحاد غرب آســيا لكرة القدم، والتي أقيمــت عبر تقنية االتصال 

المرئي عن بعد، بعنوان التنسيق اإلعالمي للمباريات والتصوير الرياضي.

فـــي  بحرينييـــن  إعالمييـــن   7 وشـــارك 
و21   20 يومـــي  عقـــدت  التـــي  الورشـــة 
ينايـــر الجاري عبـــر المنظومة اإللكترونية، 
واإلعالميـــون الذيـــن تـــم ترشـــيحهم مـــن 
االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم هم: رئيس 
المركز اإلعالمي باالتحـــاد البحريني لكرة 
القـــدم أحمـــد مهـــدي، المنســـق اإلعالمـــي 
لمنتخبنا الوطني األول لكرة القدم محمد 
عبدالغفـــار، الصحافية بجريدة GDN ريم 
الدعيســـي، مصـــوري االتحـــاد البحرينـــي 
لكرة القدم ســـيد علي شـــبر وســـيد هشام 
عدنـــان، المنســـق اإلعالمي لفريـــق الرفاع 
فريـــق  ومصـــور  نبيـــل  عيســـى  الشـــرقي 

المحرق محمد بوجيري.
 وشـــهدت الورشة محاضرات مكثفة على 
مـــدار يومين بٕاشـــراف المنســـق اإلعالمي 
الرئيســـي،  علـــي  الُعمانـــي  اآلســـيوي، 
والمصـــور والمحاضر اآلســـيوي، الكويتي 
خليـــل نـــدوم، بمشـــاركة نحـــو 70 إعالمًيا 
يمثلون االتحـــادات المنضوية كافة تحت 

مظلة اتحاد غرب آسيا.
 وتنـــاول المحاضـــر علـــي الرئيســـي فـــي 
اإلعالمـــي  المنســـق  تعريـــف  محاضرتـــه 
وعـــن  وواجباتـــه،  ومهامـــه  وتعريفـــه 
الجانـــب اإلعالمـــي للمباريـــات مـــن حيث 
تســـبقها  التـــي  الصحفيـــة  المؤتمـــرات 

وتتبعهـــا والمقابـــالت الســـريعة، وعالقـــة 
المنســـق اإلعالمـــي مـــع األفـــراد اآلخرين 
المباريـــات،  تنظيـــم  عـــن  المســـؤولين 
وأدواره المتنوعـــة قبل المبـــاراة وخاللها، 
مـــن  العديـــد  لتنفيـــذ  وضـــرورة متابعتـــه 
المتطلبات األساسية في االجتماع الفني 
أو المؤتمـــر الصحافـــي أو فـــي تدريبـــات 
الفريقين والمباراة، والتعامل مع الحضور 
اإلعالمـــي فـــي المباريـــات. بـــدوره، فـــإن 

المحاضـــر خليل ندوم تطـــرق إلى تعريف 
التصوير الرياضي، وعن الفكرة األساسية 
مـــن  المصـــور  واحتياجـــات  للتصويـــر، 
معدات ومهـــارات للقيام بمهامـــه، إضافة 
إلى مـــا يتوجب على المصور معرفته من 
أخـــالل أدواره فـــي الملعـــب. كمـــا تحدث 
إلـــى جانـــب ذلك، عـــن إعـــدادات الكاميرا 
والعدســـات وطـــرق ضبطها بما يتناســـب 

مع األجواء المحيطة بالمباريات.

أحمد مهديريم الدعيسي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ينافس النجمة 
على المقعد 
الرابع بدوري 

عيسى بن راشد

الرفاع الشرقي يحقق فوزا ثانيا على التوالي
تــــخــــطــــى الـــــمـــــنـــــامـــــة فـــــــي مــــــــبــــــــاراة مـــثـــيـــرة

حقـــق الرفاع الشـــرقي فـــوزا ثمينا 
المنامـــة  حســـاب  علـــى  ومهمـــا 
بهدفيـــن مقابل واحد، في المباراة 
التـــي جمعـــت الطرفيـــن، الســـبت، 
ضمـــن  الوطنـــي،  االســـتاد  علـــى 
منافســـات الجولة 7 لـــدوري ناصر 

بن حمد الممتاز.
ونجـــح الرفاع الشـــرقي في تقدم 
بنتيجـــة المبـــاراة عبر هـــدف جاء 
مـــن كـــرة رأســـية للمهاجـــم محمد 
الرميحـــي عجـــز حـــارس المنامـــة 
لهـــا  التصـــدي  عـــن  محمـــد  عمـــار 
األول  الشـــوط  لينتهـــي  )33(؛ 
بتقدم الشـــرقاويين. وفي الشوط 

هـــدف  المنامـــة  ســـجل  الثانـــي، 
التعادل عبر كرة طولية من إسراء 
عامـــر للمهاجـــم مهـــدي عبدالجبار 
الذي ســـدد كـــرة قوية علـــى يمين 
الحارس حمد الدوسري )72(. ولم 

تـــدم فرحـــة المنامييـــن بالتعـــادل 
ســـوى 10 دقائـــق، إذ ســـجل لويـــز 
هـــدف الفـــوز للرفاع الشـــرقي من 
منطقـــة  خـــارج  مـــن  قويـــة  كـــرة 
الجـــزاء ســـكنت الشـــباك المناميـــة 

بروعة )82(.
أدار المبـــاراة الحكم وليد محمود، 
وعاونـــه نـــواف شـــاهين وصـــالح 
جناحـــي، والحكـــم الرابـــع أســـامة 

إدريس.

حسن علي

محمد الدرازي

فرحة الماروني باالنتصار على خورفكان

أحمد مهدي I تصوير: رسول الحجيري

من المباراةفرحة شرقاوية تكررت مرتين

أحمد مهدي I تصوير: رسول الحجيري



البحرينـــي  المخـــرج  اختيـــار  تـــم 
لرٔياســـة  الـــذوادي  بســـام  القديـــر 
لجنـــة التحكيـــم لمســـابقة “الصقر 
الطويلـــة”،  لألفـــام  الخليجـــي 
الخليجـــي  “الصقـــر  ومســـابقة 
لألفـــام القصيـــرة” فـــي مهرجان 
العيـــن الســـينمأيي بدورته الثالثة 
فـــي  العيـــن  مدينـــة  فـــي  المقـــام 
الفتـــرة بيـــن 23 ينايـــر وحتى 27 
ينايـــر 2021 تحت شـــعار “ســـينما 
المســـتقبل“ تحـــت رعاية الشـــيخ 
ســـلطان بـــن طحنـــون آل نهيـــان 
عضو المجلـــس التنفيـــذي ألمارة 

أبوظبي.
وتـــم اســـتقبال أعمال ســـينمائية 
بالرغم من الظروف االســـتثنائية 
أزمـــة  فرضتهـــا  التـــي  الصعبـــة 
تداعيـــات “كورونـــا” علـــى العالم، 
بأكثر مـــن 325 فيلما بأنواعها من 
روائية ووثائقية، طويلة وقصيرة 
بينهـــا  فيمـــا  ســـتتنافس  والتـــي 
علـــى الجوائـــز ضمن المســـابقات 
اإلماراتـــي  “الصقـــر  الرســـمية: 
الخليجـــي  و”الصقـــر  القصيـــر” 

و”الصقـــر  والقصيـــر”  الطويـــل 
ألفـــام الطلبـــة” و”الصقـــر ألفـــام 
“اصنـــع  ومســـابقة  المقيميـــن”، 
فيلمـــك في زمن كورونا” الخاصة 

بالدورة الثالثة للمهرجان.
بســـام  القديـــر  مخرجنـــا  ويعـــد 
الـــذوادي أحـــد أهم رواد الســـينما 
فـــي البحريـــن، وقـــدم العديد من 
األفـــام الناجحـــة، كما شـــارك في 
مهرجانـــات عربيـــة وعالمية عدة 
كرئيس لجـــان تحكيم إلى جانب 
خبرتـــه الطويلـــة فـــي عالـــم الفن 
الســـابع، ولـــه لمســـات كبيـــرة في 

السينما.

الذوادي رئيس لجنة تحكيم بمسابقات “العين السينمائي”
طارق البحار
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تعاقدت هنا الزاهد رسميا 
على تقديم دور البطولة 

النسائية أمام النجم مينا 
مسعود في فيلمه الجديد 

“في عز الظهر”، الذي 
يخوض به أولى بطوالته 

السينمائية في مصر.

tariq_albahhar

أفالم هوليودية تأجلت إلى العام المقبل... بسبب كورونا
نختلـــف حـــول العـــام 2020، إال أن بإمكاننا جميًعا 
أن نجتمـــع حول كونها ســـنة اســـتثنائية، خصوصا 
عندمـــا يتعلـــق األمر باألفـــام، إذ تســـبب فيروس 
كورونـــا )كوفيد- 19( في هدم كثير من المشـــاريع 

السينمائية لهذا العام.
وأعلنـــت كثيـــر مـــن شـــركات اإلنتـــاج الســـينمائي 
تأجيل أفام 2020 إلى 2021، كي تضمن تحقيق 
هـــذه األفام إيـــرادات كافية بعد أن أوشـــك العام 

على االنتهاء.

The Eternals .1

كان مـــن المفترض طـــرح فيلم مارفـــل “الخالدين” 
6 نوفمبـــر 2020، لكـــن شـــركة اإلنتـــاج منحت هذا 
الموعـــد لفيلـــم “بـــاك ويـــدو” الـــذي كان يفتـــرض 

طرحه في مايو الماضي.
وأعلنـــت مارفـــل طـــرح الفيلـــم 12 فبرايـــر2021، 
حيث يدور حول مجموعة أبطال خارقين خالدين 
يجتمعون إلنقاذ العالم من األشرار، وهو من بطولة 

كيت هارينجتون وأنجلينا جولي وسلمى حايك.

Morbius .2

تتطلع شركة ســـوني لطرح فيلم )موربيوس(، بعد 
نجـــاح فيلم “فينوم” في شـــباك التذاكـــر األمريكي 
العـــام 2018، فيلـــم “موربيوس” مـــن بطولة جريد 
ليتو، ويدور حول مصاص دماء حي جنى قدراته 

بعد عضه بواسطة وطواط.

قصة الفيلم التي قد تضع سوتي في ورطة بسبب 
فيروس كورونا، جعلت الشركة تقرر تأجيل الفيلم 

من 30 يوليو 2020 إلى 19 مارس 2021.

F9 .3 )السرعة والغضب 9(

أعلنت شـــركة وورنر بروس تأجيل الجزء التاســـع 
من سلســـلة أفام األكشـــن “فاســـت أند فيوريس” 
من مايـــو 2020 إلى 2 أبريـــل 2021؛ لضمان طرح 

الفيلم في مختلف دول العالم.

The Conjuring .4
 The Devil Made Me Do It 

تحقـــق سلســـلة أفام الشـــعوذة نجاًحـــا منذ طرح 
أول أجزائهـــا، لذلك كان الجمهور في حالة تشـــوق 
لطـــرح جـــزء جديـــد هـــذا العـــام، قبـــل أن يحـــول 
فيـــروس كورونـــا دون تحقيق ذلـــك، حيث أعلنت 

شـــركة وورنر بروس تأجيل الفيلم من 11 سبتمبر 
2020 إلى 4 يونيو 2021.

Top Gun: Maverick .5

انتظـــر عشـــاق فيلـــم “تـــوب جـــان” مـــا يقـــرب من 
20 عاًمـــا حتـــى طرح جزء ثـــاٍن للفيلـــم، وكان من 
المفتـــرض طرح الفيلم أخيًرا في 12 يوليو 2019، 
ثـــم تأجل إلـــى العام 2020، وتأجل مجدًدا بســـبب 
الوباء إلى 2 يوليو 2021. الفيلم بطولة توم كروز.

Halloween Kills .6

يعـــود القاتـــل مايـــكل مايـــرز مـــن جديـــد لترويـــع 
المشـــاهدين، حيـــث يحـــاول إنهـــاء مهمتـــه التـــي 
فشـــل فيها ســـابًقا، وكان من المفترض طرح فيلم 
)الهالوييـــن يقتل( أكتوبر 2020، إلى أن تم تأجيله 

إلى نفس الموعد 2021.

بسام الذوادي

24 يناير

 1946
 الجمعية العامة لألمم المتحدة 
ــي فــيــه  ــوصــ ــ ــدر قـــــــــراًرا ت ــصــ ــ ت
للطاقة  السلمي  بــاالســتــخــدام 
ــة، وذلــــــك بـــعـــد قــيــام  ــ ــووي ــ ــن ــ ال
بتفجير  ــمــتــحــدة  ال ــات  ــ ــوالي ــ ال
قنبلتين نوويتين فوق 
مدينتي هيروشيما 
ونــــــــــاغــــــــــازاكــــــــــي 

اليابانيتين

 1953
أديب الشيشكلي يعتقل عدًدا من المعارضين الذين حضروا مؤتمر حمص في منزل هاشم األتاسي

 1981
 انعقاد مؤتمر القمة اإلسامية في الطائف في المملكة العربية السعودية

 1983
 سقوط القمر الصناعي السوفيتي “كوزموس” في المحيط الهادي

 2011
 تفجير عنيف يهز مطار دوموديدوفو الدولي في موسكو

 2020
 زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب والية معمورة في شرق األناضول

نشر الفنان حسين الجسمي مقطع فيديو عبر حسابه في 
“إنســتغرام”، وظهر خالله وهو يجلس على بيانو، وعلق 
“جهزوا أنفســكم ألحدث عمل موســيقي، ألحــان وغناء 
الفنان حسين الجسمي... خليكم معنا... حّي هالصوت”. 

واعتاد الجسمي تشــويق جمهوره بهذه الطريقة في حال 
اقتراب موعد طرح أي أغنية، وكذلك أي حدث سيشــارك فيه. 

يذكر أن أغنية “بالبنط العريض” للجســمي اقتربت من 400 مليون مشــاهدة، 
عبر قناته على “يوتيوب”، منذ طرحها في 15 أغسطس الماضي.

طرحت سميرة سعيد، كليب أغنيتها الجديدة “بحب معاك” 
أولى أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل نفس االسم، عبر 
قناتهــا الرســمية على يوتيــوب، متمنية أن تنــال إعجاب 
جمهورها، وهي من كلمــات محمود طلعت، ألحان أحمد 

العدل، توزيع أحمد حسام، مكيس وماستر إلهامي دهيمة، 
وجيتارات أحمد حسين. وقالت بعد طرح األغنية، عبر حسابها 

على انســتغرام “حبيت ابتدي بأغنية فيها كم من الحب والمشــاعر واألحاسيس. 
وما أحوجنا إليها في ظل هذه الظروف، أتمنى أن ُيعجبكم اختياري األول”.

أعلن الفنان أحمد الفيشــاوي االنتهاء من تصوير كليب 
أغنيتــه الجديدة “نمبــر 2”، وأنه ســوف يطرحها قريبا، 
كاشفا عن صورة من الجزء الدعائي والترويجي لألغنية، 
إذ نشــر صورة من كواليس تصوير الكليب، عبر حسابه 

على إنســتغرام، أتبعهــا قائال “خلصنا تصويــر نمبر2 “. 
كما كشف الفيشاوي، عن البرومو الدعائي األول لفيلم “30 

مــارس”، المقرر عرضــه قريبا في دور العرض الســينمائي. وتدور أحداثه في 
إطار “ التراجيديا”، إذ تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله.

نمبر 2بحب معاكجهزوا أنفسكم

تواجه اليوم تحديا كبيرا ربما سيؤثر على 
حياتك المهنية.

حاول أن تتحلى بالهدوء والثقة حتى تتخطى 
هذه المرحلة.

هناك أشخاص يريدون إقصائك من مكانك الذي 
وصلت إليه.

تصرفاتك تجاه عدد من العاملين معك اليوم 
تعكس غرورك.

أنت شخص رومانسي مهما حاولت أن تظهر 
جانبك القوي.

حاول أن تحسن حالتك المزاجية قبل بدء العمل 
بمكتبك.

حاول أن تهتم بصحة شعرك من خالل تناول 
األطعمة الصحية.

حاول أن تثبت نفسك بين زمالئك في الفترة 
المقبلة.

احرص دائًما على شرب الماء الذي يجعلك تشعر 
بالحيوية.

حاول أن تهدأ وتفكر جيًدا قبل وضع أي خطة 
أو أي قرار.

ال تحمل أشياء ثقيلة وحافظ على ممارسة 
التمارين الرياضية.

حالة من التنقالت الجذرية قد تحدث في الفترة 
المقبلة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

شفيقة يوسف: “سوالف أم هالل” بداية الشهرة واالنطالقة
بتلفزيـــون  “وطنـــي”  برنامـــج  اســـتضاف 
البحريـــن أخيرا الفنانة شـــفيقة يوســـف، 
فـــي حديـــث ممتـــع عـــن مســـيرتها الفنية 
عـــن  شـــفيقة  تحدثـــت  فقـــد  الطويلـــة، 
أحـــد أدوارهـــا المؤثـــرة وهـــو دور المـــرأة 

“العمياء”. 
الـــدور  تقمـــص  قبـــل  أنهـــا  وأوضحـــت 
شـــاهدت العديد من األعمال التي قدمت 
مثل هـــذه النوعية من الشـــخصيات لكي 
تكـــون قريبة مـــن روح الفنـــان وطريقته 
فـــي التعامـــل مـــع الموقف والشـــخصية، 
مشيدة بالدور الكبير الذي يلعبه المخرج 
القديـــر أحمد يعقوب المقلة في بث روح 
التحدي والثقة في نفوس كل الفنانين. 

وتحدثـــت شـــفيقة عـــن مشـــاركتها فـــي 

المسلســـل الشـــهير “ســـوالف أم هال” مع 
القديرة ســـلوى بخيـــت، والفنـــان الراحل 
محمـــد عـــواد، وزوجهـــا الفنـــان الراحـــل 
جاســـم شـــريدة، والفنان جاســـم الصايغ، 
والفنـــان إبراهيم البنكي، وكيف كان لهذا 
وتقديمهـــا  شـــهرتها  فـــي  دور  المسلســـل 

إلـــى الجمهور، والتناغـــم الكبير بين كافة 
فريق العمـــل، وروح األلفة والتعاون بين 

الجميع. 
وفي اتصال هاتفي للبرنامج تحدث ابنها 
الفنان محمد شريدة عن والدته، موضحا 
أن عاقـــة األم بابنهـــا عاقـــة فريـــدة من 

بالتعريفـــات،  يمكـــن وصفهـــا  وال  نوعهـــا 
وبنبرة مليئة بالوفاء والبر بالوالدين قال 
محمـــد لوالدته: شـــكرا لك يا أمي. شـــكرا 
علـــى كل قطـــرة دواء أخذناها من يديك 
ونحـــن مرضـــى. شـــكرا لـــكل دقيقـــة مـــن 
وقتك لســـعادتنا. شكرا الهتمامك وتعبك 

وســـهرك مـــن اجل راحتنا. مـــا قدمتيه لنا 
ال يمكـــن أبـــدا أن نـــرد ولـــو جزءا بســـيط 
منـــه. لم تكونـــي مجرد أم، بـــل أم وأخت 

وصديقة وأب”.
وبدمـــوع األم المتفانية في تربية أبنائها، 
علقت شفيقة أن ما قامت به تجاه أبنائها 

هـــو ما تقـــوم بـــه أي أم فـــي هـــذا الكون، 
فالخـــوف علـــى االبـــن ومتابعته والســـهر 

على راحته أمر طبيعي وفطرة إلهية.
وفـــي تعريفهـــا لكلمـــة الوطـــن قالـــت “أم 
محمـــد”: مـــن الصعب جـــدا وصـــف كلمة 
وأهلـــي  بيتـــي،  هـــو  فالوطـــن  الوطـــن، 
وناسي، واإلنســـان با وطن يكون خارج 
دائـــرة الحياة، فليس هنـــاك أجمل وأروع 

من كلمة الوطن.
يذكر أن الفنانة شـــفيقة يوســـف شاركت 
فيديـــو  أغنيـــة  فـــي   2020 يوليـــو  فـــي 
كليـــب “أربع ســـنين”، مع المطرب الشـــاب 
أســـامة الدوســـري، وأضافت بقـــوة أدائها 
واحترافيتهـــا جمـــاال خاًصـــا لألغنيـــة، ما 
ســـاعد في انتشـــارها في مختلف وسائل 

التواصل االجتماعي والمنصات.

محرر مسافات
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

كشـــفت الشـــركة اليابانيـــة لتصنيع الســـيارات الفخمـــة “انفينيتي” عـــن أرقام 
مبيعاتها القوية في منطقة الشـــرق األوسط خالل عام 2020، حيث تصدرت 
القائمـــة موديـــالت الكـــروس أوفـــرQX50، وســـيارة الدفـــع الرباعـــي الفاخـــرة 
QX80، وذلـــك علـــى الرغم من التحديات التي واجهـــت العالم في عام 2020 

بسبب انتشار وباء “كوفيد19-”.
وفـــي إطار ســـعي شـــركة “انفينيتي” لتكون فـــي الصدارة خصوصـــًا في هذه 
المرحلة الصعبة، ستكشـــف إنفينيتي الشـــرق األوســـط عن الجيل الجديد من 
أســـطول سيارات إنفينيتي الرياضية InTouch متعددة االستخدامات كبيرة 
الحجـــم 2021 الجديدة كليـــًا في أكتوبر المقبل، والمـــزودة بنظام المعلومات 
والترفيه المتميز )P-IVI( الذي يضم شاشتين عاليتي الدقة للعرض، باإلضافة 
إلـــى الخرائـــط ثالثية األبعاد وتقنيات أبل كار بـــاي، ونظام أندرويد أوتو، إلى 

جانب فئة “اإلصدار األسود” الجديد. 
وحققـــت ســـيارة الكـــروس أوفـــر المتميزة متعـــددة االســـتخدامات إنفينيتي 
QX50 زيـــادة فـــي المبيعات بنســـبة 32 % في النصف الثانـــي من عام 2020 
مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها من عام 2019، كمـــا حافظ هذا الموديـــل، الذي يتميز 
بأول محرك في العالم بنسبة ضغط إنتاجية متغيرة، والحائز على العديد من 

الجوائز، على مرونته في المنطقة على الرغم من تحديات الوباء.

“إنفينيتي” تحقق مبيعات عالية 2020 بالشرق األوسط

أعلنـــت الشـــركة المتحـــدة للتأميـــن “UIC” عـــن تعييـــن 
ميساء الكوهجي مديرا عاما لها، حيث تتمتع الكوهجي 
بأكثـــر مـــن 12 عاًما مـــن الخبـــرة الغنيـــة والمتنوعة في 
قطاع التأمين وإعادة التأمين، بدأت حياتها المهنية في 
المجموعـــة العربيـــة للتأميـــن “ARIG” وشـــغلت مناصب 

مختلفة في شركة Globemed البحرين.
انضمـــت الكوهجي إلى شـــركة الصناعـــات المتحدة في 
أبريل 2017. وكانت تشـــغل منصـــب نائب المدير العام، 
وتـــم تعيينها اآلن فـــي منصب المدير العـــام. الكوهجي 
حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاســـبة المالية 
مـــن جامعـــة البحرين، عضو مشـــارك في معهـــد التأمين 
القانونـــي مـــن المملكة المتحـــدة، كما أنهـــا حاصلة على 
دبلـــوم فـــي التأمين علـــى الحياة والتأميـــن الصحي من 

الواليات المتحدة األميركية.
تواصـــل الســـيدة الكوهجي تعليمها فـــي إدارة المخاطر 
المشـــتركة مـــن الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة. كما أنها 
حاصلة على العديد من الشـــهادات المهنية المتخصصة 

وحضرت العديد من الدورات التدريبية.
وتعليًقا على التعيين، قال رئيس مجلس اإلدارة، سمير 
الـــوزان “إن تعيين الكوهجي يجلـــب ثروة من الخبرات 
والمهـــارات الشـــبابية لفريـــق إدارة الشـــركة، وهـــو أمـــر 
يتطلع إليه مجلس اإلدارة من أجل تحسينه. سير العمل 
ومواكبـــة التكنولوجيـــا الحديثة والتحديـــات الحديثة، 

ونتمنى لها كل التوفيق والنجاح في منصبها الجديد”.

بالقطــاع خبــرًة  عاًمــا   12 مــن  بأكثــر  تتمتــع 

ميساء الكوهجي مديرا عاما لـ “المتحدة للتأمين”

معقـــدة  مجوهـــرات   ”Precious Lace“ مجموعـــة  تضـــم 
التصاميـــم ومرّصعـــة بأكملهـــا باأللمـــاس. وتصّنـــف المجموعة 
فـــي وقتنـــا الحاضـــر ضمـــن فئـــة الكالســـيكيات المعاصرة في 
عالـــم المجوهـــرات. ويمكـــن تمييزهـــا فـــور رؤيتهـــا باعتبارها 
تحمل بصمة األســـلوب الفني المميز لدار شوبارد، حيث تتميز 
المجوهرات ضمن هذا الخط بوزنها الخفيف وأنوثتها الفاتنة، 
وببصمة شـــوبارد الفريدة التي تؤلف بين التصاميم البســـيطة 
والمهارات الحرفية البارعة. استوحيت المجموعة من شرائط 
الدانتيل البيضاء التي تتالعب بالضوء والفراغات، ونســـجت 
بالذهب واأللماس على شـــكل مشـــغوالت انســـيابية ومخّرمة 
ومفعمة بالتفاصيـــل الدقيقة، فتجلت النتيجة في مزيج رائع 
جمـــع بين القوة والرّقة، وبين جمال الجوهر وجاذبية المظهر، 
وبيـــن التألق الدائم لأللمـــاس والتصميم الفائـــق الخّفة لقطعة 
مجوهرات شـــبيهة بشـــريط دانتيل تنســـاب بمنتهـــى النعومة 
علـــى الجســـم، حيـــث يحار المـــرء فـــي تصنيفهـــا كمجوهرات 
فاخـــرة أو أزيـــاء راقية. تتحـــرك هذه المجوهـــرات بتناغم مع 
حركة الجســـد، فتضفي على البشـــرة لمســـة حريرية وساحرة 
تعكس تماما قيم “اتحاد مصممي األزياء” الذي تشـــارك ضمنه 

شوبارد كصانع مجوهرات. 
أعادت شـــوبارد في هذه المجوهرات تجسيد تأثيرات شرائط 
الدانتيـــل البارعـــة المصنوعـــة يدويـــا وذلك من خـــالل الدمج 
بيـــن أحجـــار األلمـــاس الدائريـــة والكمثريـــة الشـــكل، الســـيما 
واالســـتفادة من أشـــكالها وظاللها ضمن المســـاحات المخّرمة 
فـــي كل تصميـــم؛ إلضفاء إيقـــاع متأللئ وانســـيابية متالعبة 
وأســـلوب معاصر على الطابع األساســـي الكالسيكي لموضوع 
المجموعـــة. وقـــد نجحت الدقـــة الفائقة للمشـــغوالت الذهبية 
في محاكاة رقة أشرطة الدانتيل، وساهمت رهافة التركيبات 
وخفتها في تســـليط الضوء على بريـــق األلماس، وفي الوقت 
ذاته، اســـتعرضت مـــدى البراعة الفائقـــة للحرفيين المهرة في 
دار شـــوبارد الذيـــن يتمتعون خبرة شـــبيهة بتلـــك التي تتمتع 
بهـــا األصابـــع الرشـــيقة للخياطـــات المعروفـــة باســـم “األنامـــل 
البارعـــة” )petites mains( فـــي مجال خياطة األزياء الراقية، 
والتي تشترك معها شوبارد في عدد من القيم األساسية، مثل 
اســـتخدام أفخـــم المـــواد، والعناية بـــأدق التفاصيـــل، وضمان 
الراحة لمرتديها، وعالوة على ذلك كله، الشعور بحب حقيقي 

تجاه المرأة بشكل عام.

المجموعة تصّنــف ضمن فئة الكالســيكيات المعاصرة
“Precious Lace” تضم مجوهرات مرّصعة باأللماس

“بي نت” تدشن مركزها المتميز لعمليات الشبكة الذكية
لدعم مزودي الخدمة المرَخصين في البحرين

افتتحت “بي نت”، الشـــركة الوطنية المسؤولة عن 
تزويد خدمات شبكة النطاق العريض في البحرين، 
والتـــي تـــم إطالقهـــا فـــي أكتوبـــر 2019، مركز “بي 
نـــت” المتميز لعمليات الشـــبكة الذكية NICE؛ لدعم 
مهمـــة “بي نت” المتمثلة في تقديم خدمات شـــبكة 
آمنة وموثوقة ومستقرة لعمالئها، مزودي الخدمة 

المرخص لها في المملكة.
تم تطوير وإنشـــاء مركز “بي نت” المتميز لعمليات 
وإدارة  مراقبـــة  لتوفيـــر   NICE الذكيـــة  الشـــبكة 
استباقية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع )24 
ساعة/ 7 أيام( لشـــبكات البنية التحتية لالتصاالت 
الرقمية فـــي البحرين؛ لضمان اســـتمرارية عمليات 
الشـــبكة وخدماتها من خالل معالجة أي مشـــكالت 
فـــي الوقـــت الفعلـــي، حيث يدعـــم المركـــز الجديد 
الهـــدف اإلســـتراتيجي لشـــركة “بي نـــت” والمتمثل 

في تقديم عمليات رقمية محسنة وفعالة.
يذكر أن إدارة األعطال تعتبر إحدى الوظائف التي 

يغطيهـــا مركز “بـــي نـــت” المتميز لعمليات الشـــبكة 
الذكيـــة؛ لتمكين حل أخطاء الشـــبكة واالنقطاعات 
فـــي الوقـــت المناســـب، وإدارة األداء، للتنبؤ ولمنع 
حـــدوث أي انقطاع في الخدمة من خالل المراقبة 
االســـتباقية للشـــبكة والتي ســـتضمن االتســـاق في 

مستوى األداء. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة “بي نـــت” محمد 
بوبشـــيت، إنـــه “يســـر شـــركة )بـــي نـــت( أن تطلـــق 
مركزها المتميز لعمليات الشبكة الذكية NICE، بعد 
إطالقها مؤخرا مركز إدارة الخدمات )SMC( لدعم 
مزودي خدمـــة االتصاالت في المملكـــة، حيث يقع 
كال المركزين في المقر الرئيس لشـــركة بي نت في 

الهملة”. 
هـــو ضمـــان حصـــول  “هدفنـــا  بوبشـــيت  وأضـــاف 
المشـــغلين المرخـــص لهـــم فـــي المملكة علـــى دعم 
مـــدار  علـــى  احتياجاتهـــم  لجميـــع  ســـلس وفعـــال 
خدمـــات  تقديـــم  مـــن  يتمكنـــوا  حتـــى  الســـاعة؛ 

ُفضلـــى ذات جـــودة وكفـــاءة عاليـــة، والـــذي يصب 
نهايـــًة في مصلحـــة المســـتهلك النهائـــي، والعمالء 
مـــن المســـتهلكين، والشـــركات فـــي جميـــع أنحـــاء 
المملكـــة. وعالوة علـــى ذلك، فإننا نركـــز على تبني 
حلول حديثة ذات مســـتوى عالمي لتلبية المعايير 

الدولية”.
وتابـــع “أن الدعـــم المســـتمر الذي نتلقـــاه من رئيس 
مجلس إدارة شـــركة “بي نت” سمو الشيخ علي بن 

خليفـــة آل خليفة وجميع أعضاء مجلس إدارة “بي 
نت” هو محل تقدير كبير لكونه ُيساهم في تمكين 
فريقنـــا مـــن اســـتكمال المبـــادرات اإلســـتراتيجية 
أهـــداف  مـــع  لتتماشـــى  التـــي صممناهـــا  الرئيســـة 

المملكة لقطاع االتصاالت”. 
ومـــن جانبـــه، قـــال القائـــم بأعمـــال الرئيـــس الفني 
فـــي “بـــي نت” محمـــد الكعبـــي “إن أهميـــة خدمات 
وعمليـــات شـــبكة )بي نت( تتطلب مركزا بمســـتوى 

عالمي لمراقبة عمليات الشـــبكة، وإن عمليات مركز 
 NICE بـــي نـــت( المتميز لعمليـــات الشـــبكة الذكية(

الجديد تلبي تماما هذا المطلب”.
وأضـــاف الكعبـــي “يســـعى مركـــز “بي نـــت” المتميز 
لعمليات الشبكة الذكية NICE جاهدا للعمل بكفاءة 
وفعالية لتشغيل البنية التحتية لالتصاالت الرقمية 
فـــي مملكة البحرين باســـتخدام أحدث االبتكارات 

الرقمية؛ لضمان خدمات آمنة وموثوقة”.

المالييــن” “نــادي  لـــ  مزيــد  دخــول  سيشــهد  “حصــادي” 

للصحــة” “األعلــى  رئيــس  برعايــة  افتراضيــة  نــدوة  فــي 

“األهلي المتحد”: جائزة بمليون دوالر كل 3 أشهر

“البحرين الطبية” تستعرض األبحاث العلمية عن “كوفيد 19”

قــام البنــك األهلــي المتحــد باإلعــان عن هيــكل الجوائز 
النقدية لبرنامج حصادي في العام 2021. 

يذكر أن حصـــادي هو برنامج 
التوفيـــر األقدم فـــي المملكة، 
وستشـــهد النســـخة الجديـــدة 
فائزيـــن  أربعـــة  دخـــول  منـــه 
إلـــى نـــادي أصحـــاب الماليين 
خالل هذه الســـنة، إضافة إلى 
العديد مـــن الفائزين اآلخرين 

كل شهر.
حصـــادي  حســـاب  وسيشـــهد 
هـــذا العـــام دخـــول المزيد من 
عمالئه نادي أصحاب الماليين 

مقارنة بـــأي عام مضى، وذلك 
كبـــرى  جائـــزة  تقديمـــه  عبـــر 
بقيمة مليـــون دوالر كل ثالثة 
أشـــهر. كما سيمنح البرنامج 4 
جوائز كبيرة بقيمة 100,000 
دوالر  لـــكل فائـــز، إضافـــة إلى 
بقيمـــة  شـــهرية  جائـــزة   400

1000 دوالر لكل فائز.
وتعتبر هذه هي السنة الثانية 
يشـــهد  التـــي  التوالـــي  علـــى 
فيهـــا البرنامـــج تحديثا كبيرا. 

مفتوحـــا  البرنامـــج  وســـيظل 
للمواطنيـــن والمقيميـــن علـــى 
حـــد ســـواء، وســـتكون جميع 

الجوائز حصريـــة للعمالء في 
البحرين فقط.

وبهـــذه المناســـبة، قـــال نائـــب 
للمجموعة  التنفيـــذي  الرئيس 
المصرفيـــة  الخدمـــات   –
ســـايغال  ســـوڤرات  لألفـــراد، 
“نحـــن نعتبـــر برنامج حصادي 
تجربـــة  مـــن  األهـــم  الجـــزء 
عمالئنـــا في خدمات التجزئة، 
ولذلك فإننا نعتز كثيرا برؤية 
تتحقـــق.  وهـــي  أحالمهـــم 
نحـــن عازمـــون علـــى مواصلة 
ليكـــون  البرنامـــج  تحديـــث 

أقـــرب إلـــى تطلعـــات عمالئنا، 
متواصـــل  بشـــكل  وســـنعمل 
بســـخاء  مكافأتهـــم  علـــى 
أكبـــر. باالســـتناد إلـــى أبحاثنا 
الســـوقية وآراء عمالئنـــا، فقد 
قررنا فـــي العـــام 2021 زيادة 
عـــدد الجوائـــز الكبـــرى؛ بهدف 
مـــن  المزيـــد  أحـــالم  تحقيـــق 
عمالئنـــا. نحـــن ممتنـــون جدا 
لـــكل مـــن وضعـــوا ثقتهـــم في 
برنامـــج حصـــادي، وهـــذا هـــو 
أسلوبنا في التعبير عن جزيل 

شكرنا لهم”.

للجراحيـــن  الملكيـــة  الكليـــة  نظمـــت 
في أيرلنـــدا - جامعـــة البحرين الطبية 
افتراضيـــة  نـــدوة   ،)RCSI Bahrain(
بعنـــوان “األبحـــاث العلميـــة التعاونيـــة 
عـــن فيـــروس كورونـــا كوفيـــد19- في 
البحرين”، تحت رعاية  رئيس المجلس 
األعلى للصحة، الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بن عبد هللا آل خليفة بالتعاون 
مـــع فريـــق العمـــل الوطنـــي لمكافحـــة 
فيـــروس كورونا )كوفيـــد19-( والهيئة 

الوطنية لتنظيم الصحة.
ترحيبيـــة  بمالحظـــات  النـــدوة  بـــدأت 
لضيف الشـــرف قائـــد الخدمات الطبية 
الملكية ورئيس اللجنة البحثية لفريق 
فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنـــي  العمـــل 
الشـــيخ  اللـــواء  كورونـــا )كوفيـــد19-(، 
خالد بن علي آل خليفة، حيث خاطب 
الشـــيخ خالد الحاضرين وأبـــرز أهمية 
البحـــث العلمـــي المتعـــاون الـــذي يتـــم 
إجراؤه اســـتجابة لجهـــود المملكة في 

مكافحة )كوفيد- 19(”.

وقـــال رئيـــس جامعة البحريـــن الطبية 
النـــدوة  علـــى  تعليقـــا  العتـــوم  ســـمير 
“فـــي جامعـــة البحريـــن الطبيـــة نـــدرك 
التعاونـــي  البحـــث  بأهميـــة  ونؤمـــن 
المبتكـــر وشـــعرنا بأنـــه مـــن واجبنـــا أن 
نكـــّرس خبراتنـــا ومواردنـــا للمســـاهمة 
فـــي المشـــاريع البحثيـــة؛ لكـــي ندعـــم 
جهـــود البحرين العظيمـــة في مكافحة 
كورونـــا  فيـــروس  وبـــاء  واحتـــواء 

)كوفيد- 19(”.
وقـــام رئيـــس كليـــة الدراســـات العليـــا 

واألبحـــاث في جامعة البحرين الطبية 
معلومـــات  بعـــرض  أتكيـــن  ســـتيفن 
الســـريرية   Favipiravir دراســـة  عـــن 
التجريبيـــة، والتـــي تـــم إجراؤهـــا فـــي 
عـــدة مستشـــفيات حـــول المملكـــة من 
 RCSI“ قبـــل خريجـــي كلية الطب مـــن

البحرين”.
قام أيضـــا منـــاف القحطاني، األســـتاذ 
الجامعـــة  فـــي  اإلكلينيكـــي  المشـــارك 
المعديـــة  األمـــراض  واستشـــاري 
لـــوزارة  التابـــع  العســـكري  بمستشـــفى 

الوطنـــي  الفريـــق  وعضـــو  الدفـــاع 
بتقديـــم  كورونـــا،  فيـــروس  لمكافحـــة 
عـــرض عن األبحاث الـــذي تم إجراؤها 
حـــول فيـــروس كورونـــا خـــالل العـــام 

الماضي.
وقـــدم عبدالكريـــم عبدالرحمن، طبيب 
مقيم في مركز محمد بن خليفة للقلب 
وعضـــو فريق أبحاث فيـــروس كورونا 
البحثـــي  مشـــروعه  حـــول  الوطنـــي 
بعنوان “فعالية وســـالمة هيدروكســـي 

كلوروكين لمرضى )كوفيد19-(”.

أثناء افتتاح مركز عمليات الشبكة الذكية 

سوفرات سايغال

سمير العتومستيفن أتكينالشيخ خالد بن عليالشيخ محمد بن عبدالله

سمير الوزانميساء الكوهجي
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الديكة يمكنها الصياح في فرنسا دون خوف
أقــر البرلمــان الفرنســي بشــكل نهائــي الخميــس نصا يهدف 
إلــى “حمايــة تــراث األريــاف الحســي”، وبذلك صــار بإمكان 
ديوك فرنسا، سواء كان اسمها مارسيل أو موريس، إطالق 
صياحهــا الصباحــي دون الخــوف مــن إثــارة خالفــات مــع 

الجيران.
وصــوت “مجلــس المناطق” في مجلس الشــيوخ الفرنســي 
دون  الوســطيون  قدمــه  قانــون  مشــروع  علــى  باإلجمــاع 
إدخــال أي تعديــل عليــه، بعدمــا أقرتــه الجمعيــة الوطنيــة 
باإلجمــاع أيضــا. ويطــرح القانــون الــذي أقــر بشــكل نهائــي 

مفهوم “التراث الحسي” لألرياف داخل القانون الفرنسي.
وأدرجــت بذلــك فــي قانــون البيئة معالــم خاصــة باألرياف 
مثــل قــرع األجــراس وصيــاح الديــك وغنــاء الزيــز ونقيــق 
الضفادع، وكذلك رائحة غائط األحصنة واإلسطبالت، رغم 

أنها تثير انتقادات باعتبارها مصدر إزعاج.
المشــترك  التــراث  إلــى  إلدخالهــا  التكريــس  هــذا  ويمّهــد 

الفرنسي.
وأثنــى وزيــر الدولــة المكلف باألريــاف جويل جيــروه على 
“مشــروع قانــون جيد للدفــاع عن األرياف”، مشــيرا إلى أن 
“الحيــاة الريفيــة تفتــرض تقّبــل بعــض األمــور المزعجــة”. 
ورأى مقــرر النــص فــي مجلس الشــيوخ بيار أنطــوان ليفي 

أن القانــون يحمــل “قيمــة رمزيــة قوية” و”يمكن أن يشــكل 
اليوميــة؛  الحيــاة  فــي  المحلييــن  للمندوبيــن  مفيــدة  أداة 
لمرافقتهــم في مســاعي التوعية والوســاطة التي يقومون 
بهــا، إذ سيســمح لهم بتبديد ســوء التفاهــم قبل أن يتحول 
إلــى خــالف”. وليســت هناك إحصاءات رســمية حــول عدد 
المــدن  بيــن  مــا  الجغرافــي  توزيعهــا  أو  الجــوار  خالفــات 
واألريــاف، غيــر أن ليفــي ينقــل عــن المســؤولين المحلييــن 
“إحساســهم بتزايــد الطلبــات” بهــذا الصــدد. وهذا ما تشــهد 
عليــه التغطيــة اإلعالمية لعدد من هذه القضايا التي يتمّيز 
بعضها بطابع فكاهي غير، أنها تنتهي أحيانا أمام المحاكم.

مقلقــة،  دراســة جديــدة  كشــفت 
النحــل  أنــواع  ربــع  تالشــي 
لــم تظهــر  البريــة  المعروفــة فــي 
فــي الســجالت العامة منــذ حقبة 

التسعينات.
مــن  باحثــون  اســتخدم  فقــد 
بيانــات  قاعــدة  األرجنتيــن 
العينــات  مــن  مجموعــة  حــول 
والمالحظات حول مراحل تطور 
النحــل البــري، ووجــدوا أنــه على 
الرغــم مــن الزيــادة الكبيــرة فــي 
عدد الســجالت المتاحــة، فقد تم 
اإلبــالغ عن عدد أقــل من األنواع 
بنســبة بلغــت 25 % بيــن عامــي 
قبــل  بمــا  مقارنــة  و2015   2006

التسعينات.
هــذه  أن  إلــى  هــذا  يشــير  وقــد 
جــًدا  نــادرة  أصبحــت  األنــواع 
بحيــث ال يمكــن العثور عليها في 
موائلهــا الطبيعيــة، إال أن العديــد 
منها، إن لم يكن كلها، قد ينقرض.

تالشي ربع أنواع 
النحل البري

نشر علماء الفلك في اآلونة األخيرة 
بضعة بحــوث علمية تلقي مزيدا من 
باســتنتاج  خرجــوا  حيــث  التفــاؤل، 
الفضــاء والزمــن  أنســجة  بــأن  يفيــد 
توجد فيها أنفاق أو ما يسمى بثقوب 
دوديــة خفيــة تربــط بيــن نقــاط فــي 

الكون تفصل بينها مسافات هائلة.
الممــرات  تلــك  ويقول العلمــاء إن 
يمكــن المــرور بها. كما يمكــن دخولها 

والوصــول عبرها إلــى مجرات أخرى 
والعــودة منهــا. ثم أعلــن العلماء أنهم 
تلــك  إيجــاد  يمكــن  كيــف  يعرفــون 

الممرات.
ويعطــي كل ذلــك أمــال بــأن البشــرية 
ســتصل عاجــال أو آجــال لمنظومــات 
نجميــة أخــرى مــرورا بثقــوب دودية 
تربــط بيــن العوالــم وحتــى بين كون 

وآخر.

فــي وقــت تســارع فيــه الــدول والشــعوب لتلقــي لقــاح “كوفيــد 19”، يتخــّوف بعض 
المســلمين خاصــة ممــن يســكنون دوال غربيــة مــن أال يتوافــق التطعيــم مــع المبادئ 
اإلســالمية. ويعمــل األئمة فــي أنحاء بريطانيا ضمن حملة هدفهــا تبديد المعلومات 
المضللــة المرتبطــة بفايــروس كورونــا المســتجد، عبــر خطــب الجمعــة واســتغالل 

تأثيرهم في أوساط المسلمين لتأكيد أن اللقاحات ضد “كوفيد 19” آمنة.
ويسعى األئمة خصوصا لدحض المخاوف بين مسلمي بريطانيا الذين يقدر عددهم 
بنحــو 2.8 مليــون، مــن أن اللقاحــات تحتــوي على جيالتين لحــم الخنزير أو كحول، 
المحّرمــة في اإلســالم. وتعتمد بريطانيا، الدولة األشــد تضــررا بالفايروس على أكبر 

جهد تطعيم لها على اإلطالق إلنهاء الجوالت المتكررة من اإلغالق والقيود.

نفق في درب التبانة يؤدي إلى كون آخر

لندن تقنع المسلمين بالتطعيم عبر المساجد

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يعانــي عــدد كبيــر مــن الذيــن أصيبوا 
مــن  المســتجد  كورونــا  بفيــروس 
اضطرابات نفســية مثل االكتئاب، قد 
تكون مرتبطة بالمرض نفسه، بحسب 
مديــرة  وأوضحــت  الخبــراء.  بعــض 
فوندامنتــال”  “فونداســيون  شــبكة 
النفســية،  األمــراض  حــول  لألبحــاث 
لوكالــة  متحدثــة  لوبواييــه،  ماريــون 
“فرانس برس”: “بعد اإلصابة بكوفيد، 
أم  طفيفــة  األعــراض  أكانــت  ســواء 
اإلصابــة  مخاطــر  تــزداد  خطيــرة، 
النفســية”.  األمــراض  مــن  بمجموعــة 
نــادرة  تبقــى  الظاهــرة  كانــت  وإن 
علــى مــا يبدو بالنســبة ألعــراض مثل 
نوبــات الذهــان التي أفيــد عن حاالت 
منهــا فــي الواليــات المتحــدة بصــورة 
بالنســبة  أكثــر  شــائعة  فهــي  خاصــة، 
ألمراض عقلية أخرى، وتتباين نســب 

اإلصابات من دراسة ألخرى. 

تؤكد دراســة جديدة نشرها الموقع 
للنــوم  أن   ”DEA VITA“ األلمانــي 
العميق دورا حيويا كبيرا في صحة 
المــخ وذلــك مــن خــالل مســاعدته، 
إزالــة  ليال فــي  الجيــد  النــوم  عنــد 
هــذه  الدمــاغ.  مــن  “النفايــات” 
بروتينــات  علــى  تحتــوي  النفايــات 
ســامة يمكــن أن تؤدي إلــى أمراض 

التنكس العصبي.
وتبيــن فــي الدراســة التــي أجريــت 
علــى نشــاط الدمــاغ وســلوكه عنــد 
ذباب الفاكهة أثناء النوم العميق أن 
دماغ هذه الحشرات يقوم في هذه 
المرحلة بالــذات بإزالة النفايات من 
الدماغ بشــكل طبيعي، وفقا لتقرير 
باحثيــن مــن جامعة نورث وســترن 
عــن نتائــج دراســتهم التــي نشــرت 
 ”Science Advances“ فــي مجلــة

الصادرة باللغة اإلنجليزية.

مصابو كورونا 
قد يتعرضون 

لالكتئاب

النوم العميق 
يخلص الدماغ من 

“النفايات”
تشــير العناصــر األولى التي تم تحليلهــا لهيكل عظمي غير مكتمل إلى أن البقايا 
األحفوريــة التــي عثــر عليها العام 2012 في جنوب غــرب األرجنتين تعود ألكبر 
ديناصــور تــم اكتشــافه علــى اإلطالق، وفقا لدراســة حديثة نشــرت نتائجها في 
مجلــة “كريتيشــوس ريســيرتش”، ونقلتهــا وكالــة الصحافــة الفرنســية. وقــال 
أليخانــدرو أوتيــرو المؤلف الرئيســي ألول دراســة عن هــذا التيتانوصور - وهي 
مجموعــة مــن الديناصــورات طويلة العنق، التي تركت آثارا لها في كل القارات- 
“مــا عثــر عليــه حتى اآلن هــو أول 24 فقرة من الذيل وأجزاء مــن منطقة الورك 
وتجويف الصدر”. ومع ذلك، أوضح أوتيرو أن العظام الطويلة مثل عظم العضد 
أو عظم الفخذ التي تســتخدم تقليديا إلجراء تقديرات دقيقة لكتلة الجســم لم 

يتم استخراجها من الصخور التي عثر عليها فيها.

اكتشاف أكبر ديناصور على اإلطالق في األرجنتين

تعاقدت الممثلة المصرية جميلة عوض على بطولة مسلسل “حرب 
أهلية” بعد أن اعتذرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن المشاركة فيه، 

وسيعرض في رمضان المقبل.

أعلنــت الســعودية عــن تخصيــص الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد 
الحــرام والمســجد النبــوي إدارة للغات والترجمة؛ لبــث الخطب بعدة 

لغات.
وذكرت وكالة األنباء الســعودية أن الرئاســة العامة لشــؤون المســجد 
الحــرام والمســجد النبــوي خصصــت إدارة للغــات والترجمــة، تقــدم 
خدمــات الترجمة لضيوف الرحمن داخل المســجد الحرام والمســجد 
النبوي الشريف بعدد من اللغات العالمية، من خالل عدد من البرامج 
والتطبيقات والمنصات اإللكترونية الخادمة للزوار والعّمار والحجاج، 
كخدمــات التوجيــه واإلرشــاد وإجابــة الســائلين والترجمة المباشــرة 
المتميزيــن  المترجميــن  مــن  كوكبــة  وتوزيــع  والــدروس  للحلقــات 
منتشــرين فــي أروقــة الحرمين الشــريفين يتحدثــون 21 لغة، إضافة 

إلى الترجمة بلغة اإلشارة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
وأضافــت أنــه يتــم ترجمــة الخطــب والــدروس مــن خــالل تــرددات 
إذاعيــة مخصصــة علــى “FM”، وموقــع الرئاســة العامــة اإللكترونــي 

)منصة منارة الحرمين(.

السعودية تبث خطب الحرمين الشريفين بلغات عدة

تعمــل شــركة آبــل علــى نســخة أقل ســمًكا وأخــف وزًنــا من الحاســب المحمــول »ماك 
بــوك إيــر«، بنــاًء على ما ذكرته بلومبيرغ. وتخطط الشــركة إلى طــرح الجهاز الجديد 
فــي النصــف الثانــي من هذا العــام على أقرب تقدير أو في العام 2022. وقد ناقشــت 
شــركة التكنولوجيــا األمريكيــة جعــل الحواســب المحمولة أصغر عــن طريق تقليص 
الحواف المحيطة بالشاشة، التي سيظل حجمها 13 بوصة. وسيشمل الجهاز الجديد 
نظام الشــحن المغناطيســي من »آبل«، المســمى الســلكي، وفًقا للتقرير.  تم استخدام 
هــذا الشــاحن فــي أجهــزة كمبيوتــر آبــل المحمولــة لســنوات قبــل إزالته منــذ أكثر من 

عاميــن بــدال مــن شــحن اليو اســي بي 
ألنهــا  مريحــة؛  لكنهــا  األحــدث،  ســي 
بســهولة  بالخــروج  للشــاحن  تســمح 
وتساعد على منع الكمبيوتر المحمول 
مــن الســحب مــن علــى ســطح إذا قام 
شــخص مــا بســحب الســلك أو تعثــر 

عليه.
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