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علوي الموسوي

محالت الذهب تتعامل مع خبراء الستخراج برادة الذهب من السجاد

قال وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
شـــركة  تأســـيس  إن  خلـــف  عصـــام  العمرانـــي، 
البحرين للتطوير الزراعي إحدى مبادرات جاللة 
الملـــك فـــي مجـــال تحقيـــق األمـــن الغذائـــي في 
مملكـــة البحريـــن، وهي إحدى الخطـــوات المهمة 
التي تســـير وفـــق تنفيذ االســـتراتيجية الوطنية 

لألمن الغذائي.
وأضـــاف أن إنشـــاء شـــركة حكوميـــة تحتضـــن 
جميع المشاريع التي سيتم إنشاؤها في المواقع 
المختلفـــة التـــي تـــم تخصيصها إلقامة مشـــاريع 
لدعم األمـــن الغذائي في إطار تنفيذ التوجيهات 
الملكية الســـامية التي من شـــأنها تطوير اإلنتاج 

الزراعي والسمكي والصناعات الغذائية.
ونـــواب  واقتصاديـــون  أعمـــال  رجـــال  ورحـــب 
حكوميـــة  شـــركة  بإنشـــاء  الملكـــي  بالمرســـوم 
لالســـتثمار الزراعـــي. وأشـــاروا إلـــى أن الخطوة 
تصب في تعزيز األمـــن الغذائي لمملكة البحرين 

ودعم التنويع االقتصادي.

خلف: الشركة الزراعية تحتضن مشروعات األمن الغذائي
رجال أعمال يرحبون: الخطوة تصب في دعم التنويع االقتصادي

مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي )أرشيفية(

أكـــد وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة 
ضـــرورة الوصول لألهـــداف اإلنمائية 
التـــي تركـــز علـــى توجهـــات االبتـــكار 
الصناعـــة  مجـــال  فـــي  المشـــترك 
عالميـــة  شـــبكة  وبنـــاء  الخضـــراء، 

التكيـــف  علـــى  قـــادرة  لإلنمائييـــن 
واالستدامة في وجه التحديات التي 
فرضتهـــا الجائحـــة. وكان الوزيـــر قـــد 
شـــارك في االجتماع السنوي لمجلس 
محافظيـــن البنـــك اإلســـالمي للتنمية 

المنعقد في اوزبكستان.

وزير “المالية”: بناء شبكة عالمية لإلنمائيين

)02(
)13( - )02(

تصوير افتتاح بئر ماء )صورة من اإلنترنت(

مصادر عديدة، رســـمية وأهلية في 
مناطق واســـعة من العالـــم العربي، 
تتحـــدث  الخليـــج،  دول  ومنهـــا 
وتحـــذر بيـــن الحيـــن واآلخـــر عـــن 
شـــبكات عصابية تســـتهدف أموال 
لحفـــر  تهـــدف  والتـــي  المتبرعيـــن 
آبـــار مياه لوجـــه هللا، لذمة متوفى 

قريب لهم. فما أصل الحكاية؟

ظهرت في اآلونـــة األخيرة، موجه 
بناء عدد من آبار المياه كسقيا ماء 
لمتوفـــى بعينه، في البحرين وبقية 
الدول الخليجية األخرى، وبأســـعار 
زهيدة تتفاوت مـــا بين 200 و500 
دينـــار، تقودها مجموعـــات ضبابية 
الهويـــة، يكون لهم أحيانا أقارب أو 

معارف في دول الخليج.

اآلبار الوهمية تبتلع أموال المتبرعين

كابول - وكاالت

تضاربـــت المعلومـــات حول إعالن 
محتمل للحكومـــة االفغانية أمس 
برئاسة المال برادر، وسط أنباء عن 
خالفـــات مع شـــبكة حقاني الذراع 
العسكري األبرز في حركة طالبان.

وتشـــير المعلومـــات إلـــى احتمـــال 
الحكومـــة  تشـــكيل  عـــن  اإلعـــالن 
تحدثـــت  فيمـــا  ســـاعات،  خـــالل 
احتماليـــة  عـــن  أخـــرى  تقاريـــر 
تأجيل ذلك بســـبب خالفات داخل 

الحركة.
وقالت 3 مصادر في حركة طالبان 
إن المـــال عبدالغنـــي بـــردار، رئيس 
المكتب السياسي للحركة، سيقود 
الحكومة الجديدة في أفغانستان، 
فيما سيتولى المال محمد يعقوب، 
الراحـــل  الحركـــة  مؤســـس  ابـــن 
المـــال عمـــر، وشـــير محمـــد عبـــاس 
فـــي  بـــارزة  مناصـــب  ســـتانيكزاي 

الحكومة.

خالف مع الجناح 
المسلح لطالبان يؤخر 

إعالن حكومة برادر

)12(
)04(

وزير المالية مشاركا باجتماع مجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية

إبراهيم النهام

استعراض المجلس األعلى للقضاء برئاسة  «
نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء 

رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله 
البوعينين باجتماعه الدوري الخميس 

أسماء المرشحين من أعضاء النيابة العامة 
لالنتقال للقضاء، وتعيينات قضائية، 

ومشروع قضاة المستقبل للقضاء المدني.

تحصلت جمعية الحمامات التونسية  «
على شرف تنظيم بطولة األمير فيصل 

بن فهد العربية للرجال والمقرر 
إقامتها في الفترة من 23 أكتوبر 

حتى 2 نوفمبر 2021. ومن المنتظر أن تتسلم االتحادات العربية 
والخليجية خطاب المشاركة، وإذا ما تحصل االتحاد البحريني لكرة 

اليد على ذلك، فإن باربار المرشح للمشاركة.

11

هل يشارك باربار في “عربية اليد”؟مناقشة تعيينات قضائية

08

علي الفردان

المنامة - بنا



المنامة - بنا

اجتمـــع وزيـــر الماليـــة واالقتصاد 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
البنـــك  رئيـــس  مـــع  خليفـــة  آل 
بـــن  محمـــد  للتنميـــة  اإلســـامي 
ســـليمان الجاســـر، علـــى هامـــش 
مشـــاركته في االجتماع الســـنوي 
البنـــك  محافظيـــن  لمجلـــس 
اإلســـامي للتنمية 2021 المنعقد 
فـــي مدينـــة طشـــقند بجمهوريـــة 

أوزبكســـتان. وهنـــأ وزيـــر المالية 
واالقتصاد الوطني محمد الجاسر 
على انتخابه رئيســـًا جديدًا للبنك 
اإلسامي للتنمية، مشيدا بجهود 
البنـــك واســـتراتيجيته فـــي دعم 
الـــدول األعضـــاء، مثمنـــًا حـــرص 
مـــع  التعـــاون  دعـــم  علـــى  البنـــك 
مملكـــة البحريـــن وبخاصـــة فـــي 

مجاالت التنمية.

وزير “المالية” يلتقي رئيس “اإلسالمي للتنمية”

السبت 4 سبتمبر 2021 - 27 محرم 1443 - العدد 4708

وزير المالية يدعو نائب رئيس الوزراء األوزبكي لزيارة البحرين

الغذائيـــة والصناعـــات  اإلنتـــاج  تطويـــر  البلديـــات:  وزيـــر 

تعزيز العالقات مع أوزبكستان لخلق فرص واعدة

الشركة الزراعية ستحتضن جميع مشاريع األمن الغذائي

عقـــد وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  مـــع  اجتماعـــا 
الـــوزراء وزير االســـتثمارات والتجارة 
الخارجيـــة فـــي جمهورية أوزبكســـتان 
ســـاردور أومورزكـــوف، علـــى هامـــش 
الســـنوي  االجتمـــاع  فـــي  مشـــاركته 
لمجلـــس محافظيـــن البنك اإلســـامي 
للتنميـــة 2021 المنعقـــد فـــي طشـــقند 
بجمهوريـــة أوزبكســـتان خـــال الفترة 

من 2 - 4 سبتمبر 2021.
وفي بداية االجتماع نقل وزير المالية 
عاهـــل  تحيـــات  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة إلى رئيس جمهورية 
ميرضيايـــف،  شـــوكت  أوزبكســـتان 
وتحيـــات ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة إلى عبدهللا 

اريبوف رئيس وزراء أوزبكستان.
كما قدم الوزير خالص الشكر والتقدير 
إلـــى نائـــب رئيـــس الـــوزراء األوزبكـــي 

على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة، 
االجتمـــاع  تنظيـــم  بحســـن  مشـــيًدا 
الســـنوي الكبيـــر الـــذي يعقـــد حضوريًا 
ألول مـــرة منـــذ بـــدء جائحـــة فيروس 
فـــي  وجـــرى  )كوفيـــد19-(.  كورونـــا 
اللقـــاء اســـتعراض العاقـــات الثنائيـــة 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
أوزبكســـتان، خصوصـــا فـــي المجالين 

المالـــي واالقتصـــادي وســـبل تطويرها 
والدفع بها إلـــى أفق أرحب، كما تناول 
الموضوعـــات ذات  مـــن  عـــددًا  اللقـــاء 
االهتمـــام المشـــترك، إضافـــة إلـــى آخر 
المســـتجدات علـــى صعيـــد االقتصـــاد 
الماليـــة  وزيـــر  وجـــه  كمـــا  العالمـــي. 
واالقتصاد الوطني دعوة لنائب رئيس 
مجلس الوزراء األوزبكي لزيارة مملكة 
البحريـــن بهدف رفع مســـتوى التعاون 
في العديـــد من المجـــاالت. من جانبه، 
أعرب نائـــب رئيس الـــوزراء األوزبكي 
الماليـــة  لوزيـــر  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
الدعـــوة  مثمنـــا  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
التي ستســـهم في تعزيـــز التعاون بين 

البلدين والشعبين الصديقين.

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أشـــاد 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني، 
عصام خلـــف، بالمرســـوم الصادر 
عـــن صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، عاهل الباد، 
رقم )88( لســـنة 2021 بتأســـيس 
شركة البحرين للتطوير الزراعي 

“شركة مساهمة بحرينية”.
وأوضح خلف أن تأسيس شركة 
الزراعـــي  للتطويـــر  البحريـــن 
وفًقـــا لعقـــد التأســـيس والنظـــام 
األساسي للشركة المرافقين لهذا 
المرســـوم هـــي إحـــدى مبـــادرات 
جالـــة الملك المفـــدى في مجال 
تحقيق األمن الغذائي في مملكة 
البحريـــن، وهي إحدى الخطوات 

المهمـــة التـــي تســـير وفـــق تنفيذ 
لألمـــن  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 

الغذائي.
تولـــي  الـــوزارة  أن  خلـــف  وأكـــد 
تنفيـــذ  فـــي  بالغـــة  أهميـــة 
لـــدن  التوجيهـــات الســـامية مـــن 
صاحب الجالـــة ملك الباد، عبر 
ترجمتهـــا إلـــى مبـــادرات وبرامج 
عمل تستهدف النهوض بمختلف 
القطاعـــات التي تصب في اتجاه 

تحقيق األهداف.
شـــركة  إنشـــاء  أن  وأضـــاف 
جميـــع  تحتضـــن  حكوميـــة 
المشـــاريع التي ســـيتم إنشـــاؤها 
فـــي المواقـــع المختلفـــة التي تم 
تخصيصها إلقامة مشاريع لدعم 
األمـــن الغذائـــي في إطـــار تنفيذ 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 

التـــي مـــن شـــأنها تطويـــر اإلنتاج 
الزراعـــي والســـمكي والصناعات 
الغذائية، وتعزيـــز البنية التحتية 
لهـــا وتطويـــر العمـــل، بمـــا يســـهم 
فـــي المضـــي قدمـــا تجـــاه تنفيذ 

المبادرات وخلق بيئة استثمارية 
خصبة لجميع القطاعات بما فيها 

القطاعات الخاصة واألهلية.
توجـــه  أن  علـــى  خلـــف  وشـــدد 
الـــوزارة في ملف األمـــن الغذائي 
يستهدف رفع الناتج المحلي عبر 
عـــدد مـــن المبـــادرات التي تصب 
في مجـــال الزراعة واالســـتزراع 
الحيوانيـــة،  والثـــروة  الســـمكي 
الخـــاص  القطـــاع  أن  موضحـــًا 
ترجمـــة  فـــي  أساســـي  شـــريك 
األمـــن  تدعـــم  التـــي  المبـــادرات 
الغذائي، ومشيرًا إلى أن توظيف 
الحديثة  والتكنولوجيا  التقنيات 
قد ســـاهم في تطويـــر القطاعات 
الزراعيـــة والســـمكية، وتحســـين 

اإلنتاج.

المنامة - بنا

عصام خلف

5 ثانويات للبنات توفر التعليم الفني والمهني المطور
طالبة  200 بمشاركة  للمستجدات  التهيئة  برنامج  ينظم  التعليم  قطاع 

تدخـــل مملكـــة البحريـــن مرحلـــًة جديـــدة 
مـــن تطوير التعليم الثانوي مـــع بدء العام 
الدراســـي الجديـــد، بالتوســـع فـــي مجـــال 
التعليم الفنـــي والمهني للطالبات في هذه 

المرحلة.
األربعـــاء  الطلبـــة  لعـــودة  واســـتعداًدا 
بـــوزارة  التعليـــم  قطـــاع  نظـــم  المقبـــل، 
الســـنوي  البرنامـــج  والتعليـــم،  التربيـــة 
لتهيئة الطالبات المســـتجدات الملتحقات 
بمســـار التعليـــم الفنـــي والمهنـــي “بدايـــة”، 
باســـتخدام تقنيـــة االتصـــال المرئـــي عـــن 
بعد، بحضور وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمي، والوكيل المساعد للتعليم لطيفة 
البونوظـــة، وعدد مـــن االختصاصيين في 
التعليم الفني والمهني، ومشاركة أكثر من 

200 طالبة من المستجدات.
وفـــي مداخلتـــه، أكـــد الوزير أن المســـيرة 
التعليميـــة في العهـــد الزاهر لعاهـــل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وبدعم ومتابعة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، تشـــهد 
تطـــوًرا نحو األفضل مـــن ناحية الخدمات 

التعليمية وتطوير المناهج.
وأوضـــح أن اإلنجـــاز الـــذي تحقـــق اليوم، 
جاء ثمرة جهد امتد لسنوات من التطوير 
المتواصـــل للتعليـــم الفنـــي والمهني، الذي 

شمل عدة جوانب، منها تطوير المساقات 
التخصصيـــة وفًقا لمعاييـــر مهنية عالمية، 
والتدريـــب الميدانـــي للطلبة، وصـــواًل إلى 
دمج المســـارين المتقدم والتخصصي في 
التعليم الفنـــي والمهني بفرعيه )الصناعي 
والتجـــاري( ليصبـــح مســـاًرا موحـــًدا هـــو 
المســـار الصناعي والتجاري المطور، وكان 
مـــن بين أهدافـــه الجوهرية فتـــح المجال 
أمـــام الطالبـــات لانخراط في هـــذا النوع 
من التعلم، إذ طبقت الوزارة ذلك من قبل 
تجربة التلمذة المهنية للبنين والبنات منذ 
العـــام 2008، ثـــم جـــرى التوســـع تدريجًيا 
فـــي التجربـــة لتشـــمل حالًيـــا 5 مـــدارس 
ثانوية تقدم للطالبات مســـاًرا مهنًيا، وهي 
والوفـــاء  واالســـتقال  الحـــورة  مـــدارس 

وغازي القصيبي والمعرفة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - بنا

اجتمعت األميـــن العام لمجلس 
رئيـــس  نائـــب  العالـــي  التعليـــم 
مجلس أمنـــاء مجلـــس التعليم 
العالي الشـــيخة رنا بنت عيسى 
بن دعيج آل خليفة عبر االتصال 
المرئـــي مع رؤســـاء مؤسســـات 
الخاصة.وأعربت  العالي  التعليم 
عـــن تقديرهـــا لدورهم فـــي إنجاح 

 2021 /  2020 األكاديمـــي  العـــام 
بتنفيذ توجيهات اللجنة التنسيقية 
برئاســـة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
خدماتهـــا  الجامعـــات  وتحويـــل 
التعليميـــة إلى منصـــات التعلم عن 

بعد.

اجتماع بين “التعليم العالي” والجامعات

النعيمي يشارك في برنامج التهيئة للمستجدات

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الماليـــة واالقتصـــاد  شـــارك وزيـــر 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفـــة فـــي الجلســـات العامـــة 
ضمـــن االجتماع الســـنوي لمجلس 
اإلســـامي  البنـــك  محافظيـــن 
للتنمية 2021، المنعقد في طشقند 
برعايـــة  أوزبكســـتان  بجمهوريـــة 
اوزبكســـتان  جمهوريـــة  رئيـــس 
شـــوكت ميرضيايـــف، فـــي الفترة 
من 4-2 ســـبتمبر2021، بمشـــاركة 

محافظين.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  وأكـــد 
العمـــل  الوطنـــي أهميـــة مواصلـــة 
والتطوير في تنفيذ االستراتيجية 
والفاعليـــة  بالكفـــاءة  العشـــرية 

التعـــاون  تعزيـــز  عبـــر  المطلوبـــة 
الدولـــي المشـــترك وتضافـــر جهود 
كل المؤسســـات واألجهـــزة التابعة 
لمجموعة البنك اإلسامي للتنمية 
بما يســـهم في تحقيق االســـتدامة 
التنمويـــة واالزدهـــار علـــى جميـــع 

المستويات.
وأشـــار الى أبرز التطـــورات المهمة 
ضمـــن إطـــار االســـتراتيجية للبنك 
والتي تمثلـــت في المحافظة على 
القيـــم األساســـية لاســـتراتيجية، 
للتحديات  الســـريعة  واالســـتجابة 
التـــي فرضتهـــا جائحـــة فيـــروس 
اقتصاديـــا  )كوفيـــد19-(  كورورنـــا 
وتنمويـــًا وإعـــادة صياغتهـــا نحـــو 

التطوير واإلصاح الفعال.
وأكـــد ضـــرورة مواصلـــة تحقيـــق 
األوليـــات ذات األهميـــة للوصـــول 
إلـــى األهداف اإلنمائيـــة التي تركز 
علـــى توجهـــات االبتكار المشـــترك 
فـــي مجـــال الصناعـــة الخضـــراء، 
وبنـــاء شـــبكة عالميـــة لإلنمائييـــن 
قـــادرة علـــى التكيف واالســـتدامة 
في وجـــه التحديات التي فرضتها 

الجائحة.
وأشـــاد بمبادرات البنـــك المتعددة 
فـــي هـــذا المجـــال، التـــي شـــملت 
األمـــم  منظمـــة  مـــع  الشـــراكة 
المتحدة والبنـــك الدولي، ومبادرة 
االستفادة من التمويل االجتماعي 

اســـتخدام  وزيـــادة  اإلســـامي، 
االســـتثمارات طويلـــة األجـــل في 
التمويـــل اإلســـامي، إضافـــًة إلـــى 
اســـتحداث صندوق خاص للعلوم 
والتكنولوجيـــا واالبتكار،ومبـــادرة 
المساعدة من أجل التجارة للدول 
العربيـــة فـــي مراحلهـــا المتقدمـــة 
التـــي أطلقتها وتنفذها المؤسســـة 
الدولية اإلسامية لتمويل التجارة 
بالتعاون مع جامعة الدول العربية 
وعدد من الوكاالت المعنية التابعة 
لألمـــم المتحـــدة بما يشـــكل دافعًا 
االقتصاديـــة  التنميـــة  لمســـيرة 
واالجتماعية في الدول األعضاء.

وزيــر “الماليــة”: ضــرورة بنــاء شــبكة عالميــة لإلنمائييــن

ا ا وتنمويًّ االستجابة السريعة لتحديات الجائحة اقتصاديًّ

وزير المالية واالقتصاد الوطني



تشـــير الشـــواهد والثوابت المتربطة 
المركزيـــة  بالســـوق  كاشـــًفا  ارتباًطـــا 
بالمنامـــة بـــأن مباني ومرفقـــات هذه 
بيئًيـــا  ومتهادمـــة  متهالكـــة  الســـوق 
وصحًيـــا، وأن هـــذه الســـوق تحتـــاج 
إلـــى عنايـــة فائقـــة تعيد إليهـــا بريقها 
والمكانـــي  البيئـــي  المســـتوى  علـــى 
تجـــار  لحديـــث  وفًقـــا  والتســـويقي 

السوق.
وحينمـــا يتحـــدث التجـــار والعاملون 
فـــي الســـوق عما آلـــت إليـــه األوضاع 
في األســـواق، فإنهم ال يتحدثون عن 
ســـوق عادية، بـــل عن ســـلة البحرين 
اآلنـــي  المســـتوى  علـــى  الغذائيـــة 

واالستراتيجي والمستقبلي.
ميدانيـــة  الوقائـــع  مشـــاهدة  وألن 
أســـتاذ ال يكذب، فقد عمـــدت “البالد” 
وعلـــى هامـــش مناشـــدات العامليـــن 
في هذا الســـوق بجولـــة ميدانية فيه 

مســـتطلعة األحـــوال ومـــا آلـــت إليه، 
وقـــد أثبتـــت الوقائـــع المشـــاهدة أن 
يـــن مـــن حيـــث  الســـوق تعانـــي األمرَّ
الحالـــة الصحيـــة والبيئيـــة وتتكاثـــر 
فيها القـــوارض )الفئران( والســـحالي 
والقطـــط والـــكالب الضالـــة إلـــى غير 
ذلـــك مـــن انعـــدام النظافـــة وضعـــف 

التكييف واإلنارة.
التجـــار  أكـــد  الهامـــش  ذات  وعلـــى 
أنهم يقومون باســـتيراد ســـلع غذائية 
بمالييـــن الدنانيـــر ســـنوًيا؛ وذلـــك من 
المخـــزون  علـــى  المحافظـــة  أجـــل 
الغذائـــي فـــي البحريـــن، لكـــن المكان 

الـــذي يخـــزن ويباع وتـــوزع فيه هذه 
البضاعـــة أال وهـــي الســـوق المركزية 
تعاني بشكل كبير وال يمكن االستمرار 

بالسوق وهي في هذه الحال.
وبينـــوا أن ثمة مالحظات كثيرة على 
الســـوق أولها قدم وتهالك العديد من 
األبنيـــة والممـــرات واألرضيـــات فـــي 
الســـوق؛ كون أن الســـوق مضى عليها 
أكثـــر مـــن 40 ســـنة مـــن دون عمليات 
تطوير شاملة، ما عدا إدخال التكييف 

الذي لنا تحفظ على آليات صيانته.
ولفتـــوا إلـــى أن كل الســـوق تحتـــاج 
إلى عمليات تطوير شـــاملة خصوًصا 

مـــا يتعلـــق بســـوق الخضـــار والفواكه 
ومناطق بيـــع الجملـــة ومنطقة إنزال 

البضائع والخدمات.
وناشدوا الوزير عصام خلف بأن يزور 
السوق ويطلع شخصًيا على أحوالها، 
األشـــغال  وزارة  علـــى  أن  مؤكديـــن 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي ضرورة وضع خطة شـــاملة 

لتطوير السوق والبدء بها فوًرا.
ســـجلتها  التـــي  المشـــاهدات  وفـــي 
“البـــالد” فوضـــى كبيـــرة فـــي طريقـــة 
العـــرض، تكدس للقامة في كل أنحاء 
الســـوق، آســـيويون يعيـــدون ترتيب 
الخضـــار والفواكه التي يتخلص منها 
التجـــار لعـــدم صالحيتهـــا ويقومـــون 

بإعادة عرضها في السوق.
اإلضـــاءة ضعيفـــة جـــًدا والمكيفـــات 
إلـــى رعايـــة وال وجـــود ألي  تحتـــاج 
متطلبـــات األمن والســـالمة والتعقيم 
وضبط درجات الحرارة عند الدخول.

وأخيًرا فطن تجار الذهب في سوق المنامة لما كان ملتبس عليهم حينما سرحوا بعض العمالة اآلسيوية التي كانت تعمل بتنظيف وكنس العتبات والشوارع 
المحيطة بالمحالت التجارية الخاصة بالذهب سواء البيع أو الصياغة، كيف تم ذلك؟ ولماذا؟ ذلك الذي سنقف على تفاصيله الحًقا.

تغييـــر مزاج التنقيب عـــن الذهب في 
البحريـــن ابتكره الخبراء اآلســـيويون 
فـــي ســـوق المنامـــة بالتحديـــد وذلك 
بالبـــدء بعملية مســـح وكنس المناطق 
المحيطة بمحالت الذهب ولم يكتفوا 
بذلـــك حتـــى ابتكـــروا طرقـــا وحيـــال 
جديدة عن طريق مسح أبواب ورش 
الذهـــب مـــن الداخـــل والخـــارج بقطع 
محـــارم ومـــن ثمـــة يعملـــون طريقـــة 
مبتكـــرة كيميائيـــة لنـــزع الذهـــب مـــن 

المحارم واألوراق.
أحمـــد  الســـيد  الذهـــب  تاجـــر  يقـــول 
بعـــض اآلســـيويين  نعـــم إن  العلـــوي: 
يقومـــون بالتنقيب عن بـــرادة الذهب 
بهـــذه الطرق وأكثـــر، إذ يقومون أيًضا 
بمحاولـــة شـــراء أي أثـــاث أو ســـجاد 
الصياغـــة،  وورش  الذهـــب  محـــال 
بطـــرق  وبالتالـــي يقومـــون بتحليلهـــا 

محددة الستخراج الذهب منها.
ولفـــت إلـــى أن مـــن يقومـــون بعمليـــة 
اســـتخراج الذهـــب مـــن الســـجاد فـــي 
البحرين قليلون جـــًدا ويتوفرون في 
المنامة وهم يعـــدون على أصابع اليد 

الواحدة.
وبيـــن أن العديـــد من محـــالت الذهب 

والصياغـــة تتعامـــل اليوم مـــع هؤالء 
أجـــل  مـــن  والخبـــراء  الباكســـتانيين 
اســـتخراج بـــرادة الذهـــب من ســـجاد 
العمليـــة  المحـــالت والـــورش وتأخـــذ 
تقريًبـــا أكثـــر مـــن 12 ســـاعة وبقيمـــة 

تتراوح ما بين 80 إلى 120 دينارا.
وذكـــر أنـــه حينما نقـــوم بهـــذه العملية 
نجعـــل أحـــد موظفينا موجـــود طوال 
عمليـــة تحليـــل الســـجاد وذلـــك لعـــدم 
المغالطات أو الغش، مؤكًدا أن ســـجاد 
محـــالت الذهـــب يوفر ما بيـــن 2000 
إلـــى 3000 دينـــار كل ثالثة أشـــهر بما 

يعادل نحو 12 ألف دينار سنوًيا.
وعلـــى الســـياق ذاتـــه أكـــد )م،ج( وهو 
أحد تجـــار الذهب أنه تفاجأ ذات يوم 
بطلب أحد اآلســـيويين شـــراء سجاد 
معـــرض الذهب الذي أملكه والورشـــة 
أيًضا، فسألته بكم تريد شراءها فقال 
هـــل تبيـــع الســـجادتين بــــ 500 دينار، 

فتفطن أن هناك سرا في األمر.

وبعـــد طرح األســـئلة والمتابعة أتضح 
له أن هنالك خبراء في ســـوق المنامة 
الســـجاد  تذويـــب  بعمليـــة  يقومـــون 
بطريقة كيميائية للتنقيب واستخراج 
بـــرادة الذهـــب مـــن الســـجاد ومـــن ثم 
معالجتـــه وبيعـــه فـــي الســـوق بأثمان 

باهظة.
وبيـــن أنـــه يعلـــم بـــأن ورش الصياغة 
ولكـــن  الذهـــب،  بـــرادة  فيهـــا  تتناثـــر 
فـــي الســـابق لـــم يكـــن هنالـــك خبراء 
الســـتخراج هـــذه البرادة من الســـجاد 
لذلك نقوم ببيعها، ولكن قبل ســـنوات 

وجدت هذه المهنة.
وبيـــن أن تجـــار الذهب يســـتخدمون 
زيـــارة  عنـــد  خاصـــة  “تكتيـــكات” 
اآلسيويين لورش الذهب لعمل صيانة 
مكيفـــات أو إلصالح عطـــب كهربائي، 
وذلك لكي ال يلتصق بحذائهم أي شي 

من هذه البرادة.
وقال: “إن الخبراء الباكســـتانيين في 

البحرين يعلمون بالمشـــاهدة فقط كم 
هـــي الكميـــة الموجـــودة في الســـجاد 
ويقومـــون بتســـعيرها وطـــرح المبلـــغ 
على التجـــار وذلك من أجل شـــرائها”، 
مشـــيًرا إلى أن لمعة المكان تشير إلى 
وجود كمية وفيرة من برادة الذهب.

والتقت “البالد” بمواطن من الجنسية 
الباكســـتانية المهتمة بشـــؤون الذهب 
وهو محمد إقبـــال وقال: “إن عمليات 
التنقيـــب على بـــرادة الذهب موجودة 
فـــي ســـوق المنامـــة بكثـــرة ويتنافس 
عليهـــا الكثيـــرون، ولكن أبنـــاء جلدته 
هـــذا  فـــي  الخبـــراء  هـــم  وجنســـيته 

المجال.
ولفـــت إلـــى أن عمليـــات الكنـــس أمام 
محـــالت الذهـــب ليســـت فقـــط لبرادة 
أي  علـــى  للحصـــول  ولكـــن  الذهـــب، 
مصوغة قد تكون سقطت في الشارع 
وهنـــاك مفاجـــآت وقصـــص كبيرة في 

هذا المجال.

“آسيويون” يحصلون على كنز 
مجهول في شوارع باب البحرين

اآلســــيــــويــــون يـــنـــقـــبـــون عــــن الــــذهــــب فــــي الــمــنــامــة 

التجار يطالبون 
وزير “البلديات” 
بزيارة تفقدية 
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تجار الذهب يســتخرجون 12 ألف دينار من سجاد محالتهم سنوًيا
خبــراء اســتخراج بــرادة الذهب معــدودون علــى األصابع

السوق المركزي... اإلضاءة “تعبانة” والتكييف يحتاج صيانة
ــات “كــــورونــــا” ــب ــل ــط ــت ــن والـــســـالمـــة وم ــ ــ ــر لـــمـــقـــومـــات األم ــق ــت ــف ــع ي ــوقـ ــمـ الـ

علوي الموسوي

علوي الموسوي



مصــادر عديــدة، رســمية وأهليــة فــي مناطق واســعة مــن العالــم العربــي، ومنها دول 
الخليــج، تتحــدث وتحــذر بيــن اللحين واآلخــر عن شــبكات عصابية تســتهدف أموال 
المتبرعيــن والتــي تهــدف لحفر آبار مياه لوجه هللا، لذمــة متوفى قريب لهم. فما أصل 

الحكاية؟

ظهـــرت فـــي اآلونـــة األخيرة، موجـــه بناء 
عـــدد مـــن آبار المياه كســـقيا مـــاء لمتوفى 
الـــدول  وبقيـــة  البحريـــن  فـــي  بعينـــه، 
زهيـــدة  وبأســـعار  األخـــرى،  الخليجيـــة 
تتفاوت ما بين المئتين والخمسمئة دينار 
ضبابيـــة  مجموعـــات  تقودهـــا  بحرينـــي، 
الهوية، يكون لهم أحيانا أقارب أو معارف 
فـــي دول الخليـــج )علـــى ســـبيل المثـــال( 

مهمتهم كالتالي:
تصيد العوائل التـــي تفقد قريبا لها، ويبدأ 
الســـيناريو كما ورد لـ “البـــاد” من عدد من 
المواطنيـــن، بجمـــع المعلومـــات المبدئيـــة 
عـــن ذوي المتوفى وعن إمكاناتهم المالية 
ومســـتواهم االجتماعـــي، ثـــم يفتعـــل بعد 
التعـــارف ســـواء  ذلـــك افتعـــال مســـببات 
بالواتساب أو بالمســـجد أو بالشارع، ومن 
ثـــم عرض حفر البئـــر والنصب على أموال 

المتبرعين.

مسارح تمثيلية

تبيـــن  وفـــي أحاديـــث متواتـــرة عديـــدة، 
مقاطـــع  أغلـــب  بـــأن  الصحيفـــة  لمنـــدوب 
الفيديـــو التـــي ترســـل للمتبرعيـــن والتـــي 

يظهـــر بهـــا البئـــر بعد حفـــره، والنـــاس في 
حـــال فرح من حوله، وعليه لوحة إعانية 
تحمل اســـم المتوفى، بأنها مجرد مسارح 
تمثيلية تعودت هذه الجماعات الجرائمية 

على إعدادها والترويج لها.
وبأنهـــا فـــي الغالـــب مكـــررة، حيـــث يعـــاد 
عديـــدة  مـــرات  الموقـــع  ذات  تصويـــر 
لعشـــرات المتبرعيـــن، مع اختـــاف واحد، 
وهـــو اللوحـــة اإلعانية التي تحمل اســـم 

المتوفى والتي تتغير في كل مرة. 

فساد اآلبار

ومن المشـــاهدات الحية بهذا الشأن، أشار 
مصدر حقوقـــي يمني، قبل أســـابيع قليلة 
لعـــدد مـــن وســـائل اإلعـــام المحليـــة عـــن 
وجود فساد كبير ترعاه الوحدة التنفيذية 
إلدارة مخيمـــات الاجئيـــن النازحيـــن في 
مديريـــات الحديـــدة عـــن وجود مشـــاريع 
حفـــر آبـــار وهميـــة أقيمـــت علـــى أنقـــاض 

قديمة وجافة في مديرية حيس.
وذكر المصـــدر عن وجود لوحـــات دعائية 
تشـــير إلى تنفيذ مؤسســـة عطـــاء الرحمة 
لإليهـــام بأنـــه مشـــروع جديـــد، مبينـــًا بأن 

الهـــدف مـــن اللوحـــة تـــم تعليقهـــا؛ بهـــدف 
التصويـــر الدعائـــي، دون تقديم أي خدمة 

على أرض الواقع.

عاطفة الناس

حول هذا الموضوع، قال المتخصص في 
المشـــاريع اإلغاثية خالد موســـى البلوشي 
لــــ “الباد” بأن عمليـــات النصب واالحتيال 
في المشـــاريع اإلغاثية عموما، ومشـــاريع 
اآلبـــار خصوصـــا يقـــع فيهـــا الكثيـــر ممـــن 
يتعاطـــف بشـــكل مباشـــر دون التأكـــد من 

الجهة المنفذة في الدول النامية.

ويضيـــف البلوشـــي “حـــري بكل مؤسســـة 
أو فـــرد القيـــام بزيـــارات ميدانيـــة بشـــكل 
دوري للوقـــوف علـــى المشـــاريع قبل وبعد 
تنفيذها والتأكد من ذلك، وهذا ما انتهجه 
واإلخوة في عملنا اإلغاثي، فا يتم البدء 
في تســـويق أي مشروع إال بعد التأكد من 
الحاجة من المشـــروع وعدد المستفيدين 
منـــه، وتوثيق العمـــل قبل وأثنـــاء التنفيذ 
باإلضافة إلـــى الزيـــارات الميداني لمواقع 
العمـــل؛ للنقـــل للمســـاهمين والـــرأي العـــام 

واقع الحاجة وتنفيذ المشاريع”.
ويزيد “إن أغلب الذي يقعون في عمليات 
النصب واالحتيال في مشاريع حفر اآلبار 

هـــم ضحايـــا مـــن يســـتغل عاطفـــة الناس 
تجاه الحاالت اإلنســـانية أو من فقد عزيزا 
ويرغب في القيام بعمل خيري في ثوابه، 
ويتواجـــد مثل هؤالء من ضعفاء النفوس 
والذمم في وســـائل التواصـــل االجتماعي 
الذيـــن يوهمـــون النـــاس بأنهـــم يقومـــون 
بمشاريع في بلدنهم وبعد ذلك ال تجد لهم 

أثرا بعد استامهم المبالغ”.
ويكمـــل البلوشـــي “وهنـــا دعـــوة لـــكل من 
يرغب في إقامة أي مشروع أن يتأكد من 
الجهـــة المعلنة للمشـــروع واالطـــاع على 
الدراســـة المعدة للمشروع والمنطقة التي 
سيتم التنفيذ بها، ثم االطاع على توثيق 
شـــامل للمشـــروع بعـــد تنفيـــذه؛ ألن هـــذه 
الطلبات من حقوقـــه كمتبرع ومن واجب 

هذه المؤسسات تزويده بذلك”.
ويـــردف “كما أنه حري بكافة المؤسســـات 
القائمـــة علـــى المشـــاريع ضـــرورة الوقوف 
على مواقع المشـــاريع قبـــل تنفيذها ونقل 
األوضـــاع المنطقة والحاجـــة لبئر الماء ثم 
البدء في تنفيذ المشروع وتوثيق التنفيذ 
بشـــكل  االتصـــال  وســـائل  عبـــر  وإرســـاله 
مباشـــر لمن ســـاهم في المشـــروع ونشـــره 
عبر وســـائل التواصل االجتماعي؛ الطاع 

الرأي العام وكسب الثقة”.

الربط بالخرائط

وقال المديـــر التنفيذي للشـــؤون الخيرية 

بكاف اإلنســـانية طارق الشـــيخ لــــ “الباد” 
عن اهتمام كاف اإلنسانية بإنشاء مشاريع 
المياه والسقيا بالتعاون مع جهات موثوقة 
ورســـمية ومرخصة في بلدانها، باإلضافة 
إلـــى أنـــه يتـــم تقديـــم تقرير يشـــمل لوحة 
ثابتـــة ومصـــّورة عـــن المشـــروع ويتضمن 

صور قبل وأثناء وبعد حفر البئر”.
ويزيـــد الشـــيخ “يتـــم إضافة رابـــط موقع 
البئـــر عبـــر تطبيـــق Google maps؛ حتى 
يتسنى للمتبرع معرفة موقع البئر الدقيق 
لزيارة المشـــروع بنفســـه إن أراد ذلك، كما 
أننـــا نقوم بزيارة هذه الدول للوقوف على 

المشاريع التي تم تنفيذها”.
وفـــي تســـاؤل لــــ “البـــاد” عـــن أي تجارب 
مســـبقة تعرضـــت لهـــا الجمعيـــة من نصب 
واحتيال فيما يتعلق باآلبار الوهمية، علق 
الشيخ بالقول “لم تواجهنا قط أي محاولة 
للنصـــب واالحتيـــال طـــوال مســـيرتنا في 

العمل الخيري”.
ويزيد “محـــاوالت النصب ال تعتبر ظاهرة 
إنمـــا هـــي محـــاوالت فرديـــة ألفـــراد غيـــر 
مرخصيـــن يلجـــأ لهـــم بعـــض المتبرعيـــن 
وســـرعة  المنخفضـــة  أســـعارهم  بســـبب 
تنفيذهم للمشـــروع، وهي في النهاية غير 
مرخصيـــن من قبـــل وزارة العمل والتنمية 
تعاماتهـــم  علـــى  رقابـــة  أي  يوجـــد  وال 
الماليـــة؛ لذلـــك نحـــن نحـــذر مـــن التعامـــل 

الجهات واألفراد غير المرخصين”.

البلوشي: 
النصابون يستغلون 
عاطفة الناس بعد 

فقد عزيز

مدير “كاف” 
اإلنسانية: إضافة 

رابط البئر عبر 
خرائط “غوغل”
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إبراهيم النهام

 
حمالت دعائية محترفة لسرقة أموال المتبرعين

فســـاد بالـــدول الفقيـــرة بقيـــادة عصابـــات تنفـــذ مســـارح تمثيليـــة الفتتاحها بمشـــاركة أطفال
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تقـــدم كل من أعضـــاء مجلس النواب 
عمـــار آل عبـــاس، وممـــدوح الصالـــح، 
وعلـــي إســـحاقي، وهشـــام العشـــيري 
بمقترح برغبة بشـــأن استبدال العمالة 
األجنبيـــة بعمالـــة بحرينية فـــي وزارة 

األشغال وشؤون البلديات.
إن  عبـــاس  آل  عمـــار  النائـــب  وقـــال 
االقتـــراح برغبـــة يتلخـــص فـــي دعـــم 
ومســـاندة العمالـــة البحرينيـــة ودعـــم 
المشـــروع الوطنـــي التوظيـــف ودعم 
االقتصـــاد البحرينـــي عبـــر التأســـيس 
لعمالة بحرينية كفـــوءة ومتخصصة، 
مبينا أن هذا االقتراح ضمن المساعي 

العامـــة والمســـتمرة إلى دعـــم الكوادر 
الجهـــود  كافـــة  ودعـــم  البحرينيـــة 

الساعية إلى ذلك.
يأتـــي  االقتـــراح  هـــذا  أن  وأوضـــح 
لـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي علـــى ضوء ما 
ننشـــده إلى أن يكون للكادر البحريني 
الفنيـــة  المجـــاالت  فـــي  المتخصـــص 
والهندســـية األولويـــة فـــي التوظيـــف 
األماكـــن  فـــي  خصوصـــا  والدعـــم 
مصالـــح  تمـــس  التـــي  والوظائـــف 
المواطنيـــن وتكـــون المعنيـــة بتقديـــم 

الخدمات العامة إليهم.

وأفاد أن من شـــأن تنفيذ هذا المقترح 
تعزيز وتحفيز الشباب البحريني نحو 
التوجـــه إلى فرص العمل المتخصصة 
للـــكادر  ليكـــون  والهندســـية  والفنيـــة 
البحريني القوة التنافســـية الســـوقية 
المطلوبـــة عندمـــا يحظـــى بالتشـــجيع 
والدعم المناســـبين، فتـــرى القطاعات 
الهندســـية ذات وجوه بحرينية تعمل 
علـــى توطين المهنة محليا وتشـــجيع 
االنتســـاب لهـــا وتطويرها ممـــا يجعل 
مـــن العمالـــة البحرينيـــة لهـــا الريـــادة 

والسبق في هذا المجال.
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إلعفاء المواطنين من رسوم فحص كورونا في مطار البحرين
الدوسري: العتماد شهادات الفحص المعتمدة من الخارج التي لم تتعد 72 ساعة

طالـــب عضـــو مجلـــس بلـــدي المنطقة 
بإلغـــاء  الدوســـري  محمـــد  الشـــمالية 
رسوم فحص فيروس كورونا )كوفيد 
19( للمواطنيـــن القادمين من الخارج، 
موضحـــا أن تحمـــل المواطنيـــن فوق 
المواطنيـــن  أن  إلـــى  طاقتهـــم، الفتـــا 
بالتعليمـــات  كبيـــرا  التزامـــا  أثبتـــوا 
الصـــادرة مـــن الفريق الوطنـــي الطبي 
خصوصا فيما يتعلق بتلقي اللقاحات 
األساســـية  كورونـــا  فيـــروس  ضـــد 
والمنشطة والتي أثبتت فاعليتها في 

تقليل أعداد المصابين بين المواطنين 
وتراجعها وفق لإلحصاءات الرسمية.

مـــن  مزيـــد  فـــرض  عـــدم  إلـــى  ودعـــا 
الرسوم خاصة على المواطنين الذين 
حصلوا على شهادات فحص المسحة 
األنفيـــة )PCR( للكشـــف عـــن فيروس 
كورونا )كوفيد19-( المعتمدة من قبل 
الـــدول القادمين منها، والتي لم تمض 
عليها مدة 72 ســـاعة من وقت إجراء 

الفحص.
واقترح الدوسري تطبيق اإلجراءات 

المتبعـــة في دولـــة اإلمـــارات العربية 
المواطنيـــن  تعفـــي  المتحـــدة والتـــي 
ممن تلقوا الجرعـــات واللقاحات ضد 
الفيروس من الفحوصات الطبية في 
المطارات، مفيدا أن هذه الفحوصات 
التـــي يلتـــزم المواطـــن بأجرائهـــا في 
بعـــض  فـــي  الخـــارج مكلفـــة وتصـــل 
دينـــارا   50 يعـــادل  مـــا  إلـــى  الـــدول 
بحرينيـــا، وهـــي رســـوم مبالـــغ فيهـــا 
خصوصـــا لألســـر الكبيرة مما يشـــكل 

محمد الدوسريإرهاقا ماديا لها.

صناديق تمديدات االتصاالت شبه مفتوحة تهدد السيارات والمارة
الدمستاني ينتقد إهمال صيانة الصناديق بمجمع 1019 في دمستان

انتقـــد عضو مجلـــس النـــواب أحمد 
الدمســـتاني إهمـــال إحدى شـــركات 
صناديـــق  صيانـــة  االتصـــاالت 
لشـــبكات  األرضيـــة  التمديـــدات 
االتصـــاالت التـــي تقـــع علـــى طريق 
19 بمجمع 1019 بمنطقة دمســـتان، 
مفيـــدا أنهـــا تشـــكل خطـــرا وتهديدا 
المنطقـــة  فـــي  األهالـــي  لســـامة 
وذلـــك  منهـــم،  األطفـــال  خصوصـــا 
لتهالكهـــا وعـــدم ثبـــات أغطيتهـــا بما 

ينذر بوقوعها في أية لحظة.
وقال الدمستاني لصحيفة الباد إنه 
تواصل مع وزارة األشـــغال وشؤون 
العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 
هـــذه  أن  بدورهـــا  أفـــادت  والتـــي 

التمديدات تتبع شركات االتصاالت، 
موضحـــا انه رغـــم تواصـــل األهالي 
بســـرعة  ومطالباتهـــم  الشـــركة  مـــع 
تســـتجب  لـــم  أنهـــا  إال  صيانتهـــا، 
إلصاح أغطية صناديق التمديدات، 

مســـتغربا مـــن تهاونهـــا بمـــا يخـــص 
سامة القاطنين في المنطقة.

وطالـــب الدمســـتاني هيئـــة تنظيـــم 
االتصاالت ووزارة األشغال وشؤون 
االتصـــاالت  وشـــركة  البلديـــات 

باالســـتعجال بالتحرك إلصاح هذه 
الصناديق، وتجنب وقوع الحوادث 
جـــراء وجـــود مثـــل هـــذه الفوهـــات 
وســـط الشـــارع والتي تعرض المارة 

والسيارات للخطر.

البحرين وعمان.. قطبان خليجيان 
بخطى راسخة

Û  ال يمكــن فصــل روابــط وأســس العاقــات الخليجيــة بيــن
دول المنطقــة وشــعوبها عــن دولــة دون أخــرى، وال ثنائيــة 
وال ثاثيــة، بــل هل منظومــة دول الخليج التي أثبتت أنها 
قــادرة على مواجهــة كل المراحل الصعبــة، إال أن الحديث 
عن عاقات مملكة البحرين بسلطنة عمان، تظهر لنا بلدين 
لكنهمــا قطبــان كبيــران بخطــى راســخة علــى  صغيريــن، 

مسيرة التاريخ.
Û  ال يمكــن أن يطــوي تاريــخ العاقــات مــا أســهم بــه المغفور

لهمــا بــإذن هللا تعالــى ســمو األميــر الراحل الشــيخ عيســى 
بــن ســلمان آل خليفة، والســلطان قابوس بن ســعيد طيب 
هللا ثراهمــا، وهو المنهــج الذي لم تتغير بوصلته بما يجمع 
هذيــن البلديــن من ثقافــة متفردة فــي إدارتهما اإلنســانية 
واإلقليميــة والعربيــة والخليجيــة، حتــى أن عاهــل البــاد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ينظر إلى 
دول سلطنة عمان الحديثة وتطورها في جميع المجاالت 
وإسهاماتها العربية واإلسامية وتوطيد مسيرة المجلس، 
ونســتذكر أيًضــا دور الراحــل الكبير ســمو األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، طيب هللا ثراه، الذي أضاف تميًزا متفرًدا 
لعاقات البلدين والشــعبين الكريمين، ويســتذكره الشــعب 

العماني ليبقى حاضًرا في قلوبهم بمواقفه ومحبته.
Û  تــواردت هــذه األفــكار مــن جملة أفــكار كثيرة حيــن تابعنا

لقــاء عاهــل البــاد وكذلــك لقاء ولــي العهد رئيــس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
بــدر  الشــقيقة  لوزيــر خارجيــة ســلطنة عمــان  آل خليفــة 
البوســعيدي لــدى زيارتــه األســبوع الماضي للمشــاركة في 
بيــن  المشــتركة  الــوزارة  للجنــة  الســابعة  الدولــة  اجتمــاع 
البلديــن، ومــن وجهة نظــري، فإن عمــل اللجنة في ظروف 
اســتثنائية يعيشــها العالــم، وتعيشــها المنطقــة أيًضــا، هــو 
أمــر البــد وأنــه يجســد نظــرة هذين البلديــن الكريميــن، لما 
يجب أن يكون من خطط عمل ال تقتصر عليهما فقط، بل 
تشمل كل دول المنطقة للعمل والتنسيق المشترك في كل 
الملفــات التــي تفرض نفســها على خارطــة الخليج والعالم 
العربي واإلســامي، وبالنسبة لي أيًضا، شعرت بالكثير من 
االرتيــاح فالبحريــن وعمان.. بلــدان صغيــران، لكنهما على 
مر التاريخ، كانا وال يزاالن حاضرين في كل محفل يحقق 

الغايات والنتائج الطيبة لمصالح الشعوب.
Û  حقيقــة، ليســمح لــي القــارئ الكريم أن أشــير إلــى أنه على

مــدى الثاثين عاًما الماضية، توثقت عاقاتي مع مختلف 
الشخصيات في السلطنة، وكم أشعر بالفخر حينما يجدون 
فــي كل بحرينــي نموذًجــا يعبــرون لــه عن عظيــم محبتهم 
لمملكــة البحريــن، قيادة وحكومة وشــعًبا، وســواء جلســنا 
مــع القيــادات أو كبار المســؤولين في الســلطنة، أو جمعتنا 
اللقاءات مع ســائر أهل عمان، فنحن أمام روح من المحبة 
والتقديــر واالمتنــان، لهــذا فأنــا مــن الناس الذيــن يدركون 
بأن الشعوب المشهود له بحبها للسام والتسامح واألخوة 
والتواصــل الحضــاري بيــن الشــعوب، دائًمــا مــا تنجــح في 
إيجــاد مشــروعها الحضــاري لهــا ولمنطقتهــا، ومهمــا عبرنــا 
عن اعتزازنا بقيادة وشــعب السلطنة، سنبقى عاجزين عن 

وضعهم في المكانة العظيمة العالية التي تليق بهم.

عادل المرزوق

احضان وطن ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

أحد صناديق التمديداتأحمد الدمستاني

توطين المهن الهندسية والفنية والتخصصية بـ “األشغال”
اقتـــراح برغبـــة الســـتبدال العمالـــة األجنبيـــة بالبحرينيـــة فـــي الـــوزارة

عمار آل عباس

حظيـــت جهود فريق “نبضة حياة” 
الرســـمي  بالتقديـــر  اإلســـعافي 
الفاعلـــة  لمشـــاركتهم  واألهلـــي 
طيلـــة ليالـــي عاشـــوراء بالمنامـــة 
في عيـــادة “اإلمام الحســـين عليه 

الســـام”، فيما أشاد بدور األعضاء 
المشـــاركين فـــي تقديـــم خدمـــات 
محافظـــة  مـــع  بالتعـــاون  العيـــادة 
العاصمـــة ومديريـــة شـــرطة أمـــن 
المســـعفين،  العاصمـــة وأكاديميـــة 
عـــن  الجهـــود  تلـــك  وأثمـــرت 

تشـــغيل العيـــادة من خـــال وجود 
األطبـــاء والممرضين والمســـعفين 
المتطوعيـــن يومًيـــا مـــن 2 ظهـــًرا 

حتى 3 فجًرا.
تقديـــر  الفريـــق  خدمـــات  والقـــت 
المســـؤولين الذيـــن زاروا العيـــادة 

واطلعـــوا على الخدمـــات المقدمة 
من خـــال الطاقـــم وتقديم الدعم 
لهـــم، فيمـــا عبـــر أعضـــاء  الكامـــل 
الفريق عـــن اعتزازهم بهـــذا الدور 
والوطنـــي  والدينـــي  اإلنســـاني 
وتقديرهم لتعاون المسؤولين من 

مختلـــف الجهـــات وكذلـــك تعاون 
رواد الموسم.

تقديـــم  فـــي  العيـــادة  وأســـهمت 
مختلفـــة  لحـــاالت  الخدمـــات 
مـــن الحـــروق بمختلـــف درجاتهـــا 
باإلضافـــة إلـــى اإلجهـــاد الحـــراري 

كمـــا  الوعـــي،  وفقـــدان  والكســـور 
أشـــار تقرير الموســـم أنه تم نقل 3 
حاالت بواســـطة ســـيارة اإلسعاف 
إلى مجمع السلمانية الطبي لتلقي 
العـــاج، فيما تـــم التعامل مع بقية 

الحاالت في العيادة.

ــادة “اإلمـــــــام الــحــســيــن” ــيـ ــي عـ ــاء فـ ــ ــض ــ ــود األع ــه ــج ــد ب ــي ــش ــاة” ي ــيـ ــة حـ ــض ــب “ن

“عاشوراء” استدعى نقل 3 حاالت باإلسعاف إلى السلمانية

لدى زيارة مجموعة من المسؤولين للعيادة مجموعة من أعضاء الفريق في العيادة

سعيد محمد



^أود عبر هذه الســـطور أن أنقل 
لكم معاناة شـــريحة كبيرة من الطلبة 
وأولياء أمورهم، فالمشكلة تكمن في 
تســـجيل الطالـــب في مدرســـة بعيدة 
عن منطقة ســـكنه، وهذا يشـــكل دون 
شـــك عبئـــا كبيـــرا جـــدا على ولـــي أمر 

الطالب من وجوه عديدة. 
المدرســـة البعيـــدة عن ســـكن الطالب 
تســـتدعي وجـــود مواصـــات خاصـــة 
قـــد ال تكـــون متوافرة، كمـــا أن فرصة 
وصول الطالب للمدرســـة بشكل مبكر 
ســـتكون ضعيفـــة في ظل ما تشـــهده 
شوارع المملكة من ازدحامات مرورية 
المركبـــات  أعـــداد  وتزايـــد  خانقـــة، 
وخروج الطلبة للحضانات والمدارس 
والجامعـــات وغير ذلـــك، ووجود عدة 
أبنـــاء يتكفـــل أولياء أمورهم بمســـألة 
توصيلهـــم بمفردهـــم. ناهيكـــم عن أن 
انســـجام الطالـــب وارتياحه النفســـي 
من األمور المفقـــودة في ظل وجوده 

بمنطقة بعيدة عن منطقة سكنه.
والحـــال أن الـــوزارة وضعـــت أولويـــة 

للطلبة تبعا للعنوان الســـكني المسجل 
الـــذي  الوقـــت  فـــي  المدرســـة،  علـــى 
قـــد يكـــون هـــذا العنوان كفيـــل بوضع 
الطالـــب في مدرســـة أخـــرى في غاية 
يـــدرس فـــي المدرســـة  البعـــد، بينمـــا 
القريبـــة لســـكن الطالب أشـــخاص من 

مجمعات بعيدة.
مـــن هنا نناشـــد المســـؤولين عـــن هذا 
هـــذه  فـــي  النظـــر  ضـــرورة  الجانـــب 
تســـجيل  عمليـــة  وتذليـــل  المســـألة، 
الطلبة في المدارس القريبة لمسكنهم، 
الســـيما ونحـــن مازلنا نعيـــش ظروف 
الجائحـــة التـــي تلقي بظالهـــا الثقيلة 

على النفوس. 
َولي أمر طالبة

^نــــــحــــــن طــــلــــبــــة وطـــــالـــــبـــــات 
ــعــــة  ــامــ جــ  - الـــــصـــــيـــــن  طـــــــب 

ــان، لـــقـــد مـــضـــى عــلــى  ــ ــي شــ
سنة،  مــن  أكــثــر  تخرجنا 

وزارة  يـــا  يــعــقــل  فــهــل 
التربية والتعليم أنك 
ــيـــن  مـــــازلـــــت تـــدرسـ
وضــــــــع أكـــــثـــــر مــن 
أمـــضـــوا  طـــالـــبـــا   50
في  طويلة  ســنــوات 
خدمة  ألجــل  الغربة 

الـــــوطـــــن ألكــــثــــر مــن 
سنة؟

أفيدونا إلى أين وصلتم؟ 
وهل نتوقع في هذا األسبوع 

معادلـــة شـــهاداتنا ليتـــم الترتيـــب 
لسنة االمتياز.

لقد طرق أبناؤنا وبناتنا كل األبواب لمعادلة شهاداتهم. 
والجـــواب دائما يكون الموضوع مازال تحت الدراســـة منذ أكثر من 

سنة. 
نتمنى االستجابة السريعة من وزارة التربية والتعليم.

خريج جامعة شيان الصينية

^تـــــعـــــيـــــش أســــــــرة 
ــنـــيـــة مـــــن مــديــنــة  بـــحـــريـ
معيشية  ظــروًفــا  عيسى 
غــايــة فــي الــصــعــوبــة، بعد 
القديم  منزلهم  تعرض  أن 
لحريق  للسقوط  واآليــــل 
أتى على كافة محتوياته، 
سوى  شيًئا  لهم  يبِق  ولــم 

الذكريات.
وتناشد العائلة وزارة العمل 
والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
وشـــؤون  األشــغــال  وزارة 
ــتــخــطــيــط  ــات وال ــديـ ــلـ ــبـ الـ
ــي والـــمـــجـــلـــس  ــ ــران ــمــ ــ ــع ــ ال
المعنية  والجهات  البلدي 
بــمــســاعــدتــهــا فـــي تــرمــيــم 
منزلهم وإصاحه، وتوفير 
إنها  إذ  لها،  مؤقت  مسكن 
وهم  صعبة  حــالــة  تعيش 
المحترق  مــنــزلــهــم  خـــارج 

في الوقت الجاري.
البيانات لدى المحرر

مشكلة تسجيل طالب بمدرسة بعيدة عن منطقة سكنه

“التربية” تأخرت سنة لمعادلة 50 شهادة صينية احترق منزلهم ومازالوا دون مسكن مؤقت

^أنـــا خريجـــة هـــذا العـــام 
ضمـــن  ومـــن   %  99.5 بمعـــدل 
لوحـــة  فـــي  األوائـــل  الطلبـــة 
شـــرف مملكة البحرين، وطالبة 
موهوبة ومتميزة ومنتسبة إلى 
مركـــز رعاية الطلبة الموهوبين، 
مـــن  حافـــا  ســـجا  وأمتلـــك 
والدولية،  المحليـــة  اإلنجـــازات 
الفـــوز  حققـــت  إننـــي  حيـــث 
العديـــد  فـــي  متقدمـــة  بمراكـــز 
مـــن المســـابقات الدوليـــة التـــي 
مثلـــت بها مملكـــة البحرين، كما 
أنني شـــاركت في عـــدة محافل 
محلية وخارجيـــة ورفعت راية 
وطنـــي الحبيب، وقـــد كنت في 
جميع مراحلي الدراســـية محل 

تقدير وإعجاب.
وتقدمـــت للحصـــول علـــى بعثة 
فـــي الطب، حيـــث إنهـــا رغبتي 

األولى، إال أنني لم أحظ برغبتي 
وهي دراسة الطب البشري.

وال يخفى عليكم أن أســـرتي ال 
تســـتطيع تحمل تكاليف دراسة 
الطـــب، لذلـــك أناشـــد بتحقيـــق 
التخصـــص  بدراســـة  حلمـــي 
الذي أرغب به ألرتقي بمســـيرة 
وطني الغالي وأســـعى لتحقيق 

رؤيته وتطلعاته.
زينب السيد شبر

^أنـــا مواطـــن وزوجتـــي أجنبيـــة انتهـــت إقامتهـــا. ومنذ شـــهر أحاول 
الحصول على موعد للتجديد ولم أستطع الحصول على الموعد. 

وتكون المواعيد في الســـاعة 12 ليلة كل ســـبت لحجز األســـبوع كاما من 
األحد إلى الخميس. وحينما أدخل أجد جميع أيام األسبوع محجوزة. 

وعنـــد ذهبت إلـــى مقر الهجـــرة والجوازات ألشـــرح لهم الوضـــع ومعاناتي، 
قالوا لي ال نستطيع مساعدتك إال بموعد.

البيانات لدى المحرر

^وزارة المواصات 
غيـــر  واالتصـــاالت 
مشـــكلة  لحـــل  متعاونـــة 
األجـــرة  ســـواق  قطـــاع 
الحقـــوق  )التاكســـي(. 
مســـلوبة وال تعـــاون من 
الجهـــات المختصـــة. وال 
وجود لتســـاعد مثمر من 
علـــى  المســـؤولين  قبـــل 
العالقة،  المشاكل  حلحلة 
منهـــا عملية بيـــع لوحات 
سيارة األجرة عن طريق 

شركة )مزاد( وأمور كثيرة.
ســـواق األجرة بـــا عمـــل حقيقي يســـد ظروفهم المعيشـــية 
واالقتصاديـــة الصعبة؛ بســـبب جائحة كورونـــا وعدم وجود 
الدعـــم المادي لمتقاعدي ســـواق األجرة، إذ إن معاشـــاتهم ال 
تتعـــدى 350 دينـــارا، ولديهم التزامات ماليـــة قروض البنوك 

وغير ذلك.
مدير العالقات العامة بجمعية سواق األجرة

جابر أحمد

معدل زينب 99.5 % ولكنها لم 
تحصل على بعثة الطب

مواعيد تجديد اإلقامة “full”.. ما الحل؟

ارفعوا معاش “التاكسي” المتقاعد

rashed.ghayeb@albiladpress.com 06
السبت 4 سبتمبر 2021 - 27 محرم 1443 - العدد 4708

^يصعب تلخيص معاناتي التي بدأت قبل ســنوات مع زوجي الســابق، وقد 
اعتقدت بأن الطالق سيكون نهاية للمعاناة التي عشتها معه، إال أني أدركت اآلن 

بأن نقطة ضعف المرأة تتمثل في إيذاء فلذة كبدها.

سأختزل معاناتي في ما تعرض له ابني 
الـــذي يبلـــغ مـــن العمـــر 5 ســـنوات فقط، 
فبعـــد أن وقع الطاق بيني وبين والده، 
الحظـــت تغيـــًرا غريًبـــا فـــي ســـلوكياته 
وتصرفاته وقيامه بممارســـات جنسية، 
وعليه اصطحبته لمركـــز حماية الطفل، 
وتبين أن والده يقوم بممارســـة العاقة 
الحميميـــة مع زوجته أمـــام عينيه، وهو 
مـــا أكـــده الطفـــل شـــفوًيا ومـــن خـــال 
التمثيل بالدمى والرســـم، وقد تم إثبات 
كل ذلـــك من خال تقاريـــر المركز، األمر 
الذي كان وقعه كالصاعقة بالنسبة لي. 

التبريـــر  تقبـــل  ال  األفعـــال  تلـــك  وألن 
جاهـــدة  ســـعيت  دينًيـــا،  وال  أخاقًيـــا 
لتحريـــك دعـــوى قضائيـــة، تبطـــل حـــق 
األب فـــي أن يبيـــت الطفـــل عنـــده، على 
أن يحتفـــظ بحقه بأن يلتقيه في المركز 

االجتماعـــي، وهو ما أنـــا على يقين بأنه 
واجبي ومســـئوليتي كأم، ألنه ما حصل 
انتهـــاك لطفولة ابني، األمر الذي انعكس 
احتـــاج  وقـــد  النفســـية،  صحتـــه  علـــى 
للعديـــد مـــن جلســـات العـــاج النفســـي 

والسلوكي.
ومن هنا بـــدأت معاناة أخرى بين مراكز 
الشـــرطة وأروقـــة المحاكـــم، وســـاعات 
أنهكتنـــي  التـــي  الطويلـــة  التحقيـــق 
طبيبـــة  أنـــي  علًمـــا  طفلـــي،  وأرهقـــت 
بالصفـــوف األمامية، وفـــي الوقت الذي 
بهـــذه  كرســـت نفســـي لخدمـــة وطنـــي 
المحنـــة التـــي نعانـــي منهـــا جميًعـــا منذ 
تفشـــي فيروس كورونا، أجد نفسي في 
صراع ال يقبل المســـاومة وال التشكيك، 
فـــي  تتمثـــل  مـــرة  بحقيقـــة  وأصطـــدم 
معانـــاة المـــرأة البحرينية فـــي المحاكم 

الجعفرية.
إن الحديـــث والتفاصيـــل ال ينتهـــي وال 
تســـعه ســـطور، وربمـــا ليســـت هـــذه إال 
القشـــة التي دفعتني ألن أكتب معاناتي 

بعد أن تقطعت بي السبل.
إن أتمنـــاه وأتطلـــع إليـــه هـــو االعتـــراف 
بالجريمة التـــي قام بها طليقي في حق 
ابنه، وبأنه شخص غير مؤهل للحضانة، 

وأن تنتهـــي هذه المعاناة ليعيش الطفل 
حيـــاة طبيعيـــة كمـــا هـــم األطفـــال فـــي 

عمره.
وتقدمـــت ببـــاغ جنائـــي للنيابـــة العامة 

بســـبب تعـــرض طفلـــي لتعنيف جنســـي 
مـــن قبل أبيه وزوجة أبيـــه إال أن الباغ 
ُحِفـــَظ تحـــت عنـــوان بـــأال وجـــه إلقامة 
الدعوى. واستنفدت جميع طرق التظلم 
عن طريق النيابة وعن طريق المحكمة. 
ورفضـــت المحكمة التظلـــم ألنها وقعت 
فـــي التباس ألنهـــا ظنت بأننـــي تظلمت 
لادعاء بالحـــق المدني، ولكن الصحيح 
بأنني تظلمت كوالدة للطفل ولمصلحته 
وليـــس لمصلحتـــي، وبخاصـــة أن لـــدي 
حكم بحضانة ابني وأمثله قانونا لحفظ 

حقوقه.
صحيفـــة  منبـــر  خـــال  مـــن  وأناشـــد 
“الباد” الجهات الرســـمية المعنية للنظر 
وأرجـــو  وإنصافـــي،  موضوعـــي  فـــي 
مـــن المجلـــس األعلـــى للقضـــاء وإدارة 
العامـــة  والنيابـــة  القضائـــي  التفتيـــش 
التوجيـــه  للمـــرأة  األعلـــى  والمجلـــس 

بالازم.
البيانات لدى المحرر

ناشــدت إدارة التفتيش القضائي و“النيابة” و“األعلــى للمرأة” التدخل للحفاظ على مصلحة الطفل

ابن طبيبة مطلقة يبيت عند والده ويتعرض لتعنيف جنسي

ترحب “^” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 

االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

كل شيء احترق

للوقـــود  قالـــي  محطـــة  ^تشـــهد 
ازدحاما مستمرا للسيارات في كل يوم، 

خصوصا في فترات المساء.
لكـــن المشـــكلة أن هـــذا الزحام يتســـبب 
في إغاق شـــارع المحطـــة، الذي يعتبر 
المنفـــذ الوحيـــد لمنطقـــة ســـكنية كاملة 
ومرافقهـــا  المحـــرق(  )واحـــات  وهـــي 
الحيويـــة، مـــا يعيق الدخـــول والخروج 

لهذه البقعة الجغرافية.
لـــذا أرجـــو مـــن المســـؤولين ســـواء في 
اإلدارة العامة للمرور أو وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
أو هيئـــة النفـــط والغـــاز أو غيرهـــا مـــن 

إيجـــاد  علـــى  العمـــل  المعنيـــة  الجهـــات 
حل بســـيط ولو بشـــكل مؤقـــت؛ لضمان 

هـــذا  فـــي  المروريـــة  الحركـــة  انســـياب 
هـــذه  قاطنـــو  يتمكـــن  حتـــى  الشـــارع، 

المنطقة الوصول لبيوتهم بسام.
عدد من سكان واحات المحرق

مطالبــة “المرور” و“البلديــات” و“النفط” إليجاد حل لســكان واحــات المحرق

معـانـاة مـروريـة يـوميـة بشـارع محطـة قـاللـي

االزدحام الخانق عند المحطة

طالبة موهوبة 
تناشد تحقيق 

حلمها بدراسة 
رغبتها األولى

جابر أحمد

االزدحامات تؤخره 
واألسرة ستتحمل 

عبء المواصالت

صورة تعبيرية )من االنترنت(
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

قاد سفينة النجاة بفكره الثاقب وحكمته المعهودة
في وقتنا الحاضر وبعد مرور ما يقارب العشـــرين شـــهرا على وجود وباء 
العصـــر كوفيـــد19-، ال يوجـــد إنســـان على وجـــه البســـيطة إال ويتطلع إلى 
العـــودة الطبيعية وأن يمارس حياته اليومية بشـــكل اعتيـــادي، وبالتأكيد 
دورة الحيـــاة ال يمكـــن أن تتوقف رغم كل ما خلفتـــه الجائحة من أحداث 

مؤلمة من الصعب التعافي من آثارها النفسية.
البحرين اليوم وبحسب المعطيات والخبرة التي اكتسبها فريق البحرين 
الوطنـــي مـــن خـــال مســـتجدات الوبـــاء، إضافـــة إلـــى التقاريـــر الصحية 
اليوميـــة الدقيقـــة التـــي تصدر مـــن وزارة الصحة، تأكد انحســـار موجات 
الجائحـــة والتراجع الكبير في أعداد اإلصابات والوفيات، كل تلك األمور 
تمدنا بطاقة إيجابية، والفضل بعد هللا تعالى يعود إلى الجهود المشكورة 
التـــي تبذلهـــا الحكومة بقيادة ســـمو ولي العهـــد رئيس الـــوزراء الذي قاد 
ســـفينة النجاة بفكـــره الثاقب وحكمته المعهودة فـــي التعامل مع أصعب 
الظـــروف وأقســـى المواقـــف، واآلن نحـــن نجني ثمـــار تلك األعمـــال التي 
ســـبقت األقوال، ونســـير نحو حياة أفضل ملؤها األمل والتفاؤل والنظرة 

المستقبلية.

يبقـــى أمامنـــا اآلن الحـــدث األبـــرز، وهـــو عـــودة الطلبة للمـــدارس في ظل 
اإلقبال على تطعيم الفئات العمرية من ثاث ســـنوات إلى 17 ســـنة، وهذا 
بحد ذاته مؤشـــر طيـــب يعطينا الثقة بأن “اعيالنـــه” محصنين ضد الوباء، 
إضافـــة إلـــى اإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي ســـتطبق في جميـــع المدارس 
الحكومية واألخرى الخاصة للطلبة الذين ســـجلوا بنظام الحضور الفعلي، 

وكل أملنا أن يكون عاما دراسيا صحيا ناجحا.

الصورة الثانية

بحســـب مـــا يتـــداول عند البعض بأن لدينـــا في البحرين عـــددا ليس قليا 
من الوافدين األجانب لم يســـبق لهم عنـــد قدومهم للبحرين قبل الجائحة 
استخراج بطاقات الهوية، حالهم كغيرهم من الوافدين، وهم اآلن يريدون 
أخـــذ التطعيمـــات حماية لهم مـــن اإلصابة ولكن اإلشـــكالية التي تواجههم 

عدم استخراجهم تلك البطاقات، وهذا شرط أساس ألخذ اللقاح.
نأمـــل وضـــع آلية مرنة لحل هذا األمر، لعدم انتشـــار الوبـــاء، خصوصا عند 

المخالطين لهم سواء كانوا مواطنين أو وافدين. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

شركاء ليبيا والعراق
شـــهدت األيـــام الماضيـــة إقامـــة مؤتمرين، أحدهما في شـــرق الوطـــن العربي 
واآلخـــر فـــي غربـــه، حيث عقـــد األول فـــي بغداد تحـــت عنوان مؤتمـــر بغداد 

للتعاون والشراكة، بينما عقد في الجزائر مؤتمر دول الجوار الليبي.
تقاســـم االجتماعـــان العديـــد من العوامـــل المشـــتركة، لكن يبقـــى دور وتأثير 
وأهمية دول الجوار أبرز ما طرح خال المؤتمرين، ففي بغداد التي اختارت 
أن تتوســـع في اجتماعهـــا لتدعو فاعلين يتجاوزون حدودهـــا الجغرافية، تم 
التأكيد على أهمية دور شـــركاء العراق في حفظ أمنها واســـتقرارها، فرئيس 
الـــوزراء العراقـــي مصطفى الكاظمي شـــدد علـــى رفضه اســـتخدام األراضي 
العراقيـــة كســـاحة لتصفيـــة الخافـــات الدولية، مطالبًا بحديث شـــبه مباشـــر 
لممثلـــي دول كانـــت حاضـــرة االجتماع كإيـــران وتركيا اللتين دائمـــًا ما لعبت 
تدخاتهمـــا في العـــراق دورًا في الفوضـــى وانعدام االســـتقرار، لكف أيديهما 

وتغيير سياساتهما ألخرى من شأنها اإلسهام في إعمار العراق.
علـــى الطـــرف اآلخر أكـــدت وزيـــرة الخارجيـــة الليبيـــة نجـــاء المنقوش في 
االجتمـــاع الـــذي عقـــد برعايـــة جزائرية الدور المحـــوري لدول الجـــوار الليبي 
فـــي حفـــظ أمن ليبيا وهـــو ما ســـينعكس بالتأكيد على أمن واســـتقرار الدول 
المحيطـــة بليبيـــا، ما يعنـــي ضرورة التعاون والتنســـيق بين الـــدول المحيطة 

بطرابلس لضمان أمن المنطقة.
تتبايـــن الصورة السياســـية بدرجة طفيفـــة بين البلدين، لكـــن بالتأكيد يعاني 
العراق وليبيا من تدخات خارجية كان لها األثر الكبير في رسم مامح الوضع 
السياســـي، فالدعـــم الخارجي الـــذي تتلقاه الجماعـــات والكيانات السياســـية 
أجج الخافات وأسهم في إذكاء الفتن بين الفرقاء، وهو ما لم يكن يوما في 
صالـــح البلدين أو حتى دول الجوار التي تلتـــزم باألعراف والقوانين الدولية 

وأهمها مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ينتظـــر العـــراق وليبيـــا اســـتحقاقا انتخابيا خال الفتـــرة القادمـــة، حيث من 
المؤمـــل أن ينتخب الشـــارع العراقي الشـــهر المقبل حكومتـــه، كما من المزمع 
إقامة انتخابات وطنية في ليبيا خال ديسمبر المقبل، فهل يستطيع البلدان 
بالتعـــاون مـــع الشـــركاء اإلقليمييـــن والمجتمـــع الدولـــي تحييـــد قـــوة وتأثير 
التدخـــات الخارجية على هذه االنتخابات لتشـــكل بذلك بداية دولة تحظى 

بالسيادة الكاملة بعيدًا عن أي تدخل خارجي.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

مبادرات خالقة
تناولـــت الصحـــف المحلية خبـــًرا جديًرا بأن نرفع لصاحـــب فكرته القبعة، 
تقديًرا وعرفاًنا لمبادرته الخاقة والجريئة والمبدعة، إنه صاحب الســـمو 
الشـــيخ الدكتور سلطان بن محمد القاســـمي عضو المجلس األعلى لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة حاكم الشـــارقة حفظه هللا ورعاه، حيث كانت 
آخـــر مكرمات ســـموه وضـــع خطة طموحـــة لتوظيـــف أبنـــاء المتقاعدين 
مـــن الجنســـين، وذكـــر على ســـبيل المثـــال وليـــس الحصـــر أن توظيف ٢ 
مـــن الخريجيـــن يدخل على البيـــت ٥٠ ألف درهم شـــهرًيا، مؤكًدا ســـموه 
أن موضـــوع المتقاعديـــن ال يمكـــن تأجيله ألن األمر يتعلـــق بلقمة عيش، 
وال شـــك بـــأن هذه المبـــادرة تأتي في ســـبيل تحقيق التنمية المســـتدامة 

والتطور االقتصادي.
منـــح المتقاعديـــن بعض التســـهيات فـــي الخدمات والرســـوم من وجهة 
نظـــري المتواضعـــة ليس صعب التطبيق عندنا فـــي المملكة، وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية تكون الجهة المسؤولة عن ذلك، فهذه الجهود الخيرة 
والمباركـــة لهـــا انعكاســـاتها اإليجابية علـــى المجتمـــع ككل، والمتقاعدون 
يثمنون عالًيا هذه المنح واالمتيازات، وللعلم فقط فإن هذه التســـهيات 
وإن أعطيت لهم فلن يســـتخدمها جميع المتقاعدين، حيث إن المقتدرين 
منهم ليســـوا بحاجة لها، أنا أتحدث هنا عن الوظائف الدنيا والمتوســـطة، 
فمنح حســـومات على خدمات رئيســـة يعني الكثير، وعلى ســـبيل المثال 
العاجيـــة  والخدمـــات  واالتصـــاالت  المواصـــات  فـــي  الحصـــر  وليـــس 
والســـياحية والترفيهيـــة والمطاعم والفنادق والمـــواد التموينية وغيرها، 
وأنـــا على ثقـــة بأن القطـــاع الخاص لن يتـــردد في تقديم تلـــك الخدمات 

والتسهيات، حيث إن ذلك سيزيد القوة الشرائية.
شـــخصًيا تعاملـــت وتفاعلت في مناســـبات كثيـــرة مـــع المتقاعدين أثناء 
عملـــي الســـابق قبل تقاعـــدي، وأتذكر جيـــًدا فرحتهم الكبيـــرة وتقديرهم 
وامتنانهـــم لمجـــرد أننا اســـتقبلناهم ونظمنا زيـــارة لهم للمؤسســـة، أتذكر 
جيـــًدا كلماتهـــم المؤثـــرة والجميلـــة ودعواتهـــم الصادقـــة لنـــا بالتوفيـــق 
والنجاح، كانوا يقولون إننا ال نريد شيئا غير االهتمام، هذه الجملة كانت 
مكـــررة في كل زيارة وكنـــت أتأثر كثيًرا من تلـــك الكلمات والدعوات من 

هؤالء المتقاعدين الذين بذلوا الغالي والنفيس في بناء وطننا الجميل.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

بـــدأ العام الدراســـي الجديـــد 2021م/2022م بعودة حميـــدة للهيئات اإلدارية 
والفنيـــة والتعليميـــة، وتالًيا عودة الطلبة إلى المقاعد الدراســـية، ويعود العام 
الدراســـي بـــروٍح معنوية مرتفعة تجللها الرغبة فـــي التعليم وزهو العطاء من 

المعلمين والمعلمات والطلبة، ورغبًة بالوصول إلى النجاح والتفوق. 
إنـــه العـــام الدراســـي الثالـــث في عصـــر كورونا، يســـتمر التعليـــم، وال يتوقف، 
يستمر ليؤكد تفوق تحدي استمرار التعليم ضد كورونا، وليؤكد انتصار إرادة 
اإلنســـان التربويـــة علـــى الجائحـــة، وأن هناك دائًمـــا أمل بالرغم مـــن األزمات 
التـــي تتحـــدى كل المســـتحيات، أمـــل يبعـــث الحياة مـــن جديـــد، ينبعث من 
اإلرادة، وإرادة مبعثها العزيمة واإلصرار على االســـتمرار في المسار اإلنساني 
اإليجابـــي، والتعليـــم جـــزء مـــن هذا المســـار، بـــل هو أساســـه، فبالتعليـــم نقرأ 
ونعيـــش ونـــزرع ونصنـــع، وبالتعليم ننمو ونبتكـــر ونبدع، ومن بوابـــة التعليم 

تبزغ التنمية بكل مجاالتها. 
ومـــع تعـــدد موجـــات الكورونـــا إال أنهـــا لـــم توقـــف مســـار العمليـــة التربويـــة 
البحرينية للصغار والكبار، الرسمية واألهلية، والدراسة بدأت كما هو مخطط 
لهـــا بمواعيدها المحددة والُمعلنة ُمســـبًقا، ومع االلتزام باتخاذ كل اإلجراءات 
االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاًظا على صحة األسرة 

المدرسية.

وطلبـــت وزارة التربيـــة والتعليم من أولياء أمور الطلبة ُمســـبًقا االختيار بين 
خيـــاري الدراســـة بالمـــدارس أو الدراســـة االفتراضية، فالبعـــض اختار األول 
وآخـــرون الثانـــي، وقبـــل االختيـــار قـــام الجميـــع بالمقارنـــة بيـــن االثنيـــن وما 
يناســـبهما، وســـواء كان التعليـــم بالخيـــار األول أو الثاني فاألهـــم من ذلك هو 
اســـتمرار الوزارة في التعليم وتحســـين مخارجه، وهذا يتـــم عبر إيجاد ُمعلم 
يمتلك مهارات مهنية عالية، ويكون مهتما بمجال عمله ومهنته، وبذلك يترك 
الُمعلـــم بصماتـــه علـــى ســـلوكيات الطلبة وأخاقهـــم وعقولهم وشـــخصياتهم 

وبطرق تفكيرهم في المستقبل.
وبســـبب الكورونا انتقل التعليم من غرفة الصف ووجًها لوجه والمرتكز على 
المعلم والمتعلم والكتاب، إلى التعليم االفتراضي التقني عن ُبعد، ومع تقليدية 
ـ إال أنها تساعد الطلبة على التواصل والتفاعل مع المعلم ومع  الطريقة األولىـ 
أقرانهم الطلبة، وبها يتعرف الُمعلم على طلبته ومستواهم المعرفي والمهاري 
بطريقـــة أفضـــل مـــن التعلم عن ُبعد، واليـــوم يعيش العالم فـــي مجتمع يتمتع 
بانفتـــاح تكنولوجي وعلمـــي وتقني كبير يتطلب للتعامـــل معه أن تكون لدى 
الطلبة جملة من المهارات وطرق التفكير، وهذا األمر يحتاج “لتطوير التعليم 
وتجديد طريقة أدائه، ما ُيســـاهم برقي وعيهـــم وُينمي انفتاحهم على العالم 

الخارجي، ويجعلهم قادرين على اإلبداع واالبتكار بمختلف العلوم.

عبدعلي الغسرة

عام دراسي جديد

مـــن يصدق أن الروائـــي الكبير نجيب محفوظ الـــذي تعرضت رائعته “أوالد 
حارتنا” لمقص الرقابة جراء قراءة مبتسرة متسرعة متأثرة بما أشيع عنها، 
ومـــن ضمنهم لألســـف أدباء وكّتـــاب من زمائه ومعارفه بدافـــع الغيرة منه، 
والـــذي انتصـــر بعدئذ فـــي حياته على تلـــك األزمة المختلقة بإجـــازة الدولة 
روايته كمسلســـل إذاعي في 1968، رغم عدم الســـماح بطبعها في مصر، ثم 
انتصر بعد مماته في 2006 بإجازة طبعها في مصر عن دار الشروق بمقدمة 
للوزير والمفكر اإلسامي الراحل كمال أبوالمجد، نقول من يصدق أن نجيب 
محفوظ هذا عمل رقيبا ســـينمائيا كما عمل “سيناريســـت”، ونجح على نحو 
خّاق في إقرار أعمال ســـينمائية دون أن تثير حفيظة المجتمع أو الجهات 
الدينية والرســـمية التي لها سلطة رقابية؟ اكتشف محفوظ من خال عمله 
كسيناريســـت ورقيب سينمائي أن الحظر قبل توليه هاتين الوظيفتين في 
الخمسينيات غالبًا ما يكون كيديًا غير منزه الهوى، بغرض ابتزاز المخرج أو 
شـــركات اإلنتاج للحصول على مبلغ لتمرير مشـــروع فيلم ما، لكنه استطاع 

بعبقريتـــه الفـــذة وطيبـــة قلبه خـــال عمله منع هـــذه الظاهرة، وقـــال قولته 
الشـــهيرة عن الرقابة اإلعامية في مجال الســـينما: “الرقيب يجب أن يكون 
صديقـــا للكاتب ال عـــدوًا له، وأية ماحظات في الســـيناريوهات يمكن حلها 
بالمناقشـــة والحـــوار، مع األخذ في االعتبار أن األصـــل في الفن هو اإلباحة، 

أما المنع فهو مثل الطاق، أي أبغض الحال”.
ولعمـــري فـــإن هـــذه القاعـــدة العقانيـــة الرائعة لـــو انتهجها جميـــع المعنيين 
بالرقابة اإلعامية با استثناء في عالمنا العربي لكان هامش حرية التعبير 
فيـــه أوســـع بكثيـــر مما هو عليـــه. لم يســـتغل محفوظ ســـلطته الرقابية قط 
لدوافع كيدية بغرض التربح غير المشـــروع، أو تحت دافع الغيرة من زميل 
سيناريســـت أو كاتب رواية يعتبرهما منافســـين لـــه، أو لتمرير ما يكتبه هو 
من ســـيناريوهات رغم اختصاصه بذلك، إذ ترك القرار النهائي بشـــأن أعماله 
لمديـــر الرقابـــة على األفام، هذا بالرغم من أن دخلـــه نزل كثيرًا حينما ُعّين 

رقيبًا سينمائيًا مقارنة بدخله األعلى كسينارست متفرغ.

رضي السّماك

نجيب محفوظ رقيبا سينمائيا
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الوعي المجتمعي دعامة أساسية للحد من الجائحة
أهالـــي “الشـــمالية”: ضـــرورة االلتـــزام باالحتـــرازات بالمســـتوى األخضـــر

العصفور  علي  الشمالية  محافظ  أشـــاد 
ــبــاد  ــعــاهــل ال ــســامــيــة ل بــالــتــوجــيــهــات ال
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
آل خليفة، والجهود الوطنية بقيادة ولي 
صاحب  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس  الــعــهــد 
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو 
إليه  وصلت  ما  إلى  أفظت  التي  خليفة، 
مملكة البحرين من مستوى عاٍل في الحد 

من الجائحة.
الذي  االفتراضي  المجلس  في  ذلك  جاء 
الشمالية بحضور عدد  المحافظة  أقامته 
ــنــواب والــشــورى  مــن أعــضــاء مــجــالــس ال
المجتمع  مــؤســســات  ومــمــثــلــي  ــبــلــدي  وال
والوجهاء  األعــيــان  إلــى  إضــافــة  المدني، 
فــي قـــرى ومــنــاطــق الــمــحــافــظــة، إذ أكــد 

الــمــجــتــمــعــي هو  الـــوعـــي  أن  الـــحـــضـــور 
الجائحة،  مــن  للحد  األســاســيــة  الــدعــامــة 
االقــتــصــاديــة  وأن اإلجــــــراءات والـــحـــزم 
كان  الملك  جــالــة  أقــرهــا  الــتــي  والمالية 
كافة  على  التسهيل  في  البارز  الــدور  لها 

المواطنين خال الجائحة.
الوطنية  الجهود  الجميع أن تظافر  وبين 
المجتمعي  والوعي  المستويات  كل  على 
والنقلة  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  لــلــمــواطــن 
النوعية في تطبيق آلية اإلشارة الضوئية 
التي  كــورونــا  فــيــروس  انــتــشــار  لمستوى 
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  أقــرهــا 
لــفــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد 19(، كــان لها 
الـــــدور األبـــــرز فـــي مــكــافــحــة الــجــائــحــة، 
ومنذ  الشمالية  المحافظة  أن  مؤكدين 

بداية الجائحة قد كان لها دور فعال في 
سبيل  فــي  المجتمعية  الــشــراكــة  تطبيق 
والفعاليات  البرامج  خال  من  المكافحة 

التطعيم  أقامتها، خصوصا حمات  التي 
ــقــرى والــمــنــاطــق  لــكــبــار الــســن وتــعــقــيــم ال
الـــوافـــدة فـــي السكن  الــعــمــالــة  وتــنــظــيــم 

الجماعي المشترك.
االفــتــراضــي  المجلس  الــمــحــافــظ  وخــتــم 
بحلول  والطالبات  للطلبة  التهنئة  برفع 
الــعــام الــدراســي الــجــديــد وعــودتــهــم إلى 
الدراسة من خال النظام االختياري الذي 
أن  والتعليم، مؤكًدا  التربية  أقرته وزارة 
الــمــحــافــظــة مــســتــمــرة فــي بــث الــرســائــل 
باإلجراءات  االلتزام  بضرورة  التوعوية 
المستوى  تحت  الــمــنــدرجــة  االحــتــرازيــة 
األخـــضـــر مـــن آلـــيـــة اإلشـــــــارة الــضــوئــيــة 
والوصول إلى المناعة المجتمعية وعودة 

الحياة الطبيعية.

علي العصفور

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

عقد المجلس األعلى للقضاء 
برئاسة نائب رئيس المجلس 
ــاء رئـــيـــس  ــقـــضـ ــلـ ــى لـ ــ ــلـ ــ األعـ
المستشار  التمييز  محكمة 
اجتماعه  البوعينين  عبدهللا 

الدوري صباح الخميس.
بأعضاء  البوعينين  ورحــب 
ــجــهــود  الــمــجــلــس مــثــمــنــا ال
الصادقة من أعضاء السلطة 
أحكام  تنفيذ  على  القضائية 
قــانــون الــعــدالــة اإلصــاحــيــة 
لألطفال وحمايتهم من سوء 
بالقانون  الــصــادر  المعاملة 
بعد   2021 لــســنــة   )4( رقــــم 
المتعلقة  ــرارات  ــقـ الـ صـــدور 
ــي تــشــكــيــل  ــ بـــالـــقـــانـــون وهــ
اإلصاحية  العدالة  محاكم 
لــلــطــفــل وبــــشــــأن مـــواعـــيـــد 
انـــعـــقـــاد الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة 
ــلـــطـــفـــولـــة وآلـــــيـــــة اتـــخـــاذ  لـ
أعــضــاء  وتسمية  قــراراتــهــا، 
المختصة  القضائية  اللجنة 
باستبدال العقوبات المقضي 
نفاذ  قبل  األطــفــال  على  بها 
عمل  آلية  وتنظيم  القانون، 
المختصة  القضائية  اللجنة 
ــات  ــ ــوب ــقــ ــعــ ــ ــدال ال ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
األطفال  على  بها  المحكوم 

وتحديد مواعيد جلساتها.
اللجنة  جــهــود  عــلــى  ــنــى  وأث

ــتـــصـــة  ــمـــخـ الــــقــــضــــائــــيــــة الـ
ــات  ــ ــوب ــقــ ــعــ ــ ــدال ال ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
األطفال  على  بها  المحكوم 
ومـــبـــاشـــرة عــمــلــهــا فــــي 22 
بــجــانــب   2021 أغـــســـطـــس 
قــضــائــي  قــــرار  أول  إصـــــدار 

للجنة القضائية للطفولة.
وتم في االجتماع التصديق 
عـــلـــى مـــحـــضـــر االجـــتـــمـــاع 
من  عــدد  ومناقشة  الــســابــق 
ــات الـــمـــدرجـــة  ــوعــ ــوضــ ــمــ ــ ال
األعـــمـــال منها  ــدول  ــ فـــي جـ
استعراض أسماء المرشحين 
العامة  الــنــيــابــة  أعــضــاء  مــن 
وتعيينات  للقضاء،  لانتقال 
مشروع  ومناقشة  قضائية، 
للقضاء  الــمــســتــقــبــل  قــضــاة 

المدني.

استعراض أسماء المرشحين
من “النيابة” لالنتقال للقضاء

عبدالله البوعينين
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Vacancies Available
PAPILLON Restaurant CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact
 17243953  or  EALFARIS@GMAIL.COM 

KIMSHEALTH HOSPITAL B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39619000  or  METEE@METEEBAH.COM 

SAYED SADIQ NASSER ALSHARAF IMPORT & EXPORT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39813999  or  SAD9SAM@GMAIL.COM 

TONI AND GUY HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39400083  or  NAWALJOZ@BATELCO.COM.BH 

Alfakhara restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34109037  or  M2040@HOTMAIL.COM 

NEW JENAN BROSTED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33399874  or  ISAJANAHI@YAHOO.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 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

T M E T E K GLOBAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17478287  or  ALDARDOCUMENT13@GMAIL.COM 

WALKMAN CLEANING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@GMAIL.COM 

WALKMAN CLEANING COMPANY - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@LIVE.COM 

MARVEL SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34344954  or  ALGAWADAR@GMAIL.COM 

ATIA AMANAT ALI ALLAH BEDO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33008358  or  ATIA9308@OUTLOOK.COM 

Virtuous city super market 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33086343  or  alwadeea@hotmail.com 

ALI ABDULLA ALI MALALLA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36777578  or  AAAMALALLA@GMAIL.COM 

Celebrity Jewel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36612135  or  JFK8METALS@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

ALHAMALA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33446789  or  fawazmania@gmail.com 

VIP REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39976671  or  mealdoseri87@gmail.com 

COSETTE FOR PACKAGING SUPPLIS & LUGGAGE 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36667688  or  TAHAPACKAGING@GMAIL.COM 

AUTOMATED EQUIPMENT & FACILITIES FOR HANDLING GOODS & PARCELS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39545224  or  TAHAPACKAGING@GMAIL.COM 

COSETTE GOODS RE-EXPORT & OTHER TO LOGISTICS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36667688  or  TAHAPACKAGING@GMAIL.COM 

NATHAN BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39944530  or  RIGHTWINGBH07@GMAIL.COM 

Hydraulics and Pneumatics Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33338916  or  fluidtechbh@gmail.com 

ZAHRA JAN FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  TANKER DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39290609  or  WAHBIALBALUSHI@GMAIL.COM 

LUCKY 9 CONSRTUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33242404  or  LUCKY9CONT@GMAIL.COM 

KNOOZ AL ARDH TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33516491  or  PMSHARIEF@HOTMAIL.COM 

SKYWALL PUBLICITY & ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36145020  or  SKYWALLBAHRAIN@GMAIL.COM 

BRIGHT FUTURE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33122451  or  ADNAN.SIDDIQUE37@GMAIL.COM 

MABROOK GATE CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33446605  or  NIZAMABDUL7@GMAIL.COM 

BAJWA BUSINESS SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 37181192  or  FZ.BAJWA786@GMAIL.COM 

ALRABITAH GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17227092  or  yousef994@gmail.com 

MINDS UNITED RESOURCE HUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  COMPUTER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact
 17246267  or  tom.shain@minds-united.com 

Fello Fish  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39340311  or  abhilash7580@gmail.com 

Rendezvous 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  karima@cineco.net 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

FALCON ISLAND CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33454414  or  falcon-i@hotmail.com 

ALADLE CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39988208  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.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 

ARAB VAPE GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36667606  or  MORSLON@HOTMAIL.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

BORA BORA S.P.C OWNED BY FAISAL ABDULLA HASAN ISA ALJASIM 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36361311  or  BORABORA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77921100  or  info@ambhco.com 

FINACO PLUS CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17595245  or  FINACOPLUS@GMAIL.COM 

Pak Asia Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33651310  or  AZHARZAHOOR56@GMAIL.COM 

Pause Beauty Studio Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39953653  or  OFFICE@PAUSE.BH 

Continuum Commercial W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33252311  or  SAJJADBUTT125@YAHOO.COM 

MUROOJ SPOT W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35581314  or  NOUSHADSKNAFS@GMAIL.COM 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

Tyre express 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR STORES 
 suitably qualified applicants can contact

 38888397  or  NSAQ81@GMAIL.COM 

FIT ELEGANT TAILORING AND TEXTILES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33977306  or  FITELEGANT.TAILORING@GMAIL.COM 

TORNADO68 GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36373555  or  TORNADO45541@HOTMAIL.COM 

SHAHZADI MUHAMMAD RAFIQ MOSSA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  SHERKHAN990099@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 34166900  or  WFATHAR@YAHOO.COM 

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

  ADMINISTRATIVE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17685605  or  TARIQ.ALALAIWAT@GMAIL.COM 

Technical Kitchen Solutions W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39400107  or  INFO@TKSBH.COM 

LUMINO ELECTRICAL AND ELECTRONIC TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 39541982  or  SASI@UBEMIRATES.COM 

ISOLUTION REAL ESTATE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33361813  or  MOHDALJANAHI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39245981  or  ZAHEERABBAS1283@GMAIL.COM 

THE NUT SHELF TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268886  or  KHALED@THENUTSHELF.COM 

BHUIYAN FOOD STUFF CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33228104  or  BHUIYANFOODBH@GMAIL.COM 

THE SWEET CORNER CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244494  or  S.SALEH@SAYEDMAHDI.COM 

NAZ SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

BAB ALHASAD GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17741636  or  HH43.HA@GMAIL.COM 

MARABEE CONSTRUCTION OF UTILITY PROJECTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33805197  or  OFFICE@MARABEEGCC.COM 

NOOR AL EYMAN AUTO SPARE PARTS - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39135186  or  NOOREYMANAUTOPARTS@GMAIL.COM 

GOLDEN BELT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39932361  or  FAS.HAFEEZ.AH@GMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 35585511  or  FAYAZBH321@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

WALD AHMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM 

WORLEYPARSONS SERVICES PTY LIMITED - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181300  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM 

NET CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17179698  or  mahesh@netcleaningcontracting.com 

Pets Cabana WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39399037  or  CONTACT@PETSCABANA.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39816247  or  lasanicontracting.bh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66633465  or  CITYMANAMA@GMAIL.COM 

M S INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33701470  or  MS8571933@GMAIL.COM 

HASAN ALI RAMADHAN 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ALMULLABH795@GMAIL.COM 

HASAN ALI RAMADHAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ALMULLABH795@GMAIL.COM 

FLYING POINT DIGITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  FAHADBH372@GMAIL.COM 

ALLIED ENERGY PROJECTS CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM 

RAMATH TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33797584  or  SAYEDHELPLINE888@GMAIL.COM 

MODERN EASTERN TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 33090794  or  AWEIDAM1@GMAIL.COM 

THE FIRST SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17831036  or  BUAIAA0B@YAHOO.COM 

050 TELECOM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35091363 

MOSTOFA PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  MOSTOFABHAI9003@GMAIL.COM

MOSTOFA PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  MOSTOFABHAI9003@GMAIL.COM 

FOUR STAR CLEANING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34050081  or  CHSAAB147@GMAIL.COM 

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17736773  or  roonlasc@batelco.com.bh 

APPLIED SCIENCE UNIVERSITY 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 16036067  or  ZUHOOR.HASAN@ASU.EDU.BH 

NOOR AL DIYAR  PRIVATE SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(INFORMATION) 
 suitably qualified applicants can contact

 77507777  or  INFO@NOORALDIYAR.COM 

AHMED SHAHEEN ALJANAIDI(ALTAER ALABYAD/8938) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39682683  or  ALJANED1@HOTMAIL.COM 

EBRAHIM MOHD ALI ALDOSERI ( SCARFSCE - 9155 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39610304  or  SALEH.ALDOSERI90@GMAIL.COM 

PRIVATE CLINIC DR.FAREEDA OTHMAN JALAL ALBALUSHI 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722012  or  dana2680@gmail.com 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

MOHAMMED MUHANNA JASIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  JASIMKOHEEJI@GMAIL.COM 

SALEH M. MOHAMED ALNOAIMI(RIYADH ALKHAIR-8132) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17340518  or  SALEH255525@HOTMAIL.COM 

GENERAL MEDICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(CUSTOMER SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725990  or  personnel@intercol.com 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

HUSSAIN FADHEL ABBAS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17412585  or  GULAMABBAS.MIQDADALI@GMAIL.COM 

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

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

Mohamed Mahmood Alkooheji Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17701701  or  MMKOOHEJI@YAHOO.COM 

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

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

RENDEZVOUS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

RENDEZVOUS 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

Rendezvous 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  karima@cineco.net 

Haji Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING & SALES(EXCEPT WHOLESALE)) 
 suitably qualified applicants can contact

 39456616  or  suresh@alabbas.com.bh 

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

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

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224615  or  mao@ucc-bh.com 

KHALIFA BUACHALA ELECTRONICS REPAIRING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17290558  or  BUACHALE@YAHOO.COM 

HAIDER EXPO 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785149  or  HAIDERWOODENFACTORY@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

ALWEHDA TRANSPORT ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 77364697  or  WEHDA2005@HOTMAIL.COM 

ALAWALIM GENTS TAILORING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39678306  or  jaafar.almahari@gmail.com 

AL-ENTIFADHA CONSTRUCTION & BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 36655163  or  ALENTIFADHA1@YAHOO.COM 

ALARISH GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17778814  or  Samirshaikh905@hotmail.com 

HOLIWOOD CAR HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17637220  or  GEAGLE@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN BULK TRADE CO،  LTD. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER(COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33557725  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

HUM HUM CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344780  or  BAHER-CO@HOTMAIL.COM 

JALAL IONICS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533311  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

ARADOUS GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39459778  or  hr@alkuwaiti.com 

ROOTS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 36930303  or  dosseri-691@hotmail.com 

GULF SEA TRANSPORTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  CHARMAN@GSTGULF.COM 

GALF SEA GARGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  GSTGULF@BATELCO.COM.BH 

AL MIRA STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39857850  or  ARJUNSINGH.RKS1@GMAIL.COM 

ALDIYAFA SNACK BAR 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36604099  or  AISMAILTOP10@GMAIL.COM 

AL SAFEER TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 17827999  or  info@regholding.com 

SAHARI STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39699611  or  MOHAMED6@BATELCO.COM.BH 

ALHEDOOD CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630811  or  BAHRAINHOUSE@GMAIL.COM 

Icy clean laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66683333  or  INFO@ICYCLEAN.NET 

SNA CORNER PLAZA 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17343980  or  KMKBRN2@GMAIL.COM 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

LEBANESE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  HMCS2005@BATELCO.COM.BH 

SALAMI FURNISHINGS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39610080  or  ALFANOON@BATELCO.COM.BH 

GHAZWAN EQUESTRIAN CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17690448  or  HORSERIDERSAMI@GMAIL.COM 

BASHIR SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

SABT SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

MegaMart 
has a vacancy for the occupation of

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

ALAKER AUTO SPAREPARTS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17703337  or  SM@AST-BH.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17461033  or  shabib@agility.com 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  GARAGE MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

ABDULLA MOHAMED ABDULLA ALZUBAIRI 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760171  or  AMZ5558@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

SARENS NASS MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

HOMELAND PEARL BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17596296  or  HOMELAND22@HOTMAIL.COM 

Star line mobile accessories 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32080824  or  ebahimali1952@gmail.com 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  TELEPHONE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

AJEEB PLUS STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17254445  or  AJEEB@BATELCO.COM.BH 

HIBA CONSTRUCTION AND INTERIOR DECORATION co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17234240  or  RIZWAN@HIBA-CONSTRUCTION.COM 

6 pence Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HUMAN RESOURCES CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com 

THE CRYSTAL DROP 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731016  or  mohammed.alshabib@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

MAZAHEER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17405030  or  RED462368@GMAIL.COM 

NEST COMPUTER SYSTEMS & EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ELECTRICAL ENGINEERING).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 77052258  or  NEST@NESTONTIME.COM 

ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY BAHRAIN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17208400  or  AMIRA.MAYOOF@CHUBB.COM 

TAV TEPE AKFEN YATIRIM INSAAT VE ISLETME ANONIM SIRKETI 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17402050  or  Fatih.Arslan@tavc.com.tr 

MAZARS CHARTERED ACCOUNTANTS 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17580079  or  falshehabi@mazars.bh 

TALA INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 35013250  or  JAAFAR@TALAGROUP.COM 

SABAR AYOOB GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

DAR ALKARAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39606354  or  KHANAIZI@BATELCO.COM.BH 

Design Creative  W L L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17879988  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

MASHTAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36668870  or  S.MASHTAN@YAHOO.COM 

KIMSHEALTH HOSPITAL B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39619000  or  METEE@METEEBAH.COM 

SPEED WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

CERAMICS SERVICES AND contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17775929  or  DOSRICSC@GMAIL.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

GREEN HILL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39659728  or  PRAKASH_CKP2000@YAHOO.COM 

MOHAMMAD KHALID ABDULSATTAR TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 39680188  or  mkas.trading@gmail.com 

TAV TEPE AKFEN YATIRIM INSAAT VE ISLETME ANONIM SIRKETI 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17402050  or  Fatih.Arslan@tavc.com.tr 

Pace eluce hair and beauity saloon co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17533600  or  NOORJEHAD@GMAIL.COM 

Aljazi supermarket 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39407400  or  FYAB-64@HOTMAIL.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 

Munich Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17623625  or  ADMIN@NEWRIFFA.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

SULEMAN UMER SAYED MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17255873  or  SUSMNGCO@GMAIL.COM 

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

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17590139  or  KONCEPT.ZED@GMAIL.COM 

HELMERICH & PAYNE RASCO INC - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  PETROLEUM EXTRACTION TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 66311488  or  BahrainAdmin@hpidc.com 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.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 

Amwaj Peace Establishment for Electrical Systems Installation 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36383875  or  AYMANMAHFOOD@YAHOO.COM 

CYCLONE ALSHEHABI ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36669566  or  alitalib1977327@gmail.com 

MOROOJ MAY CAFETRIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37381111  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

ALGHANAH WOOD DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17722333  or  JAMEEL@ALGHANAH.COM 

Restaurant  Reef  Alyemen 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33579330  or  HOUSE2017.GOLDEN@HOTMAIL.COM 

ON SPOT FURNITURE MOVING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33334224  or  OMDA172@YAHOO.COM 

Fun City W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17116223  or  khadija.jamsheer@arg.com.bh 

Serba Dinamik International Petroleum Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17231030  or  FABIO@E-SERBADK.COM 

Liaqauati ELECTRONICS Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17412000  or  KING.OF.CARS@HOTMAIL.COM 

Taste land cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36669292  or  oldmaaaan@hotmail.com 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

Viola salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34333056  or  ZAHRAVIOLA0@GMAIL.COM 

Serene Psychiatry Hospital W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17686060  or  ABDULKARIME@YAHOO.COM 

DREAM FINDERS WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36288815  or  FOX_513@HOTMAIL.COM 

MOON POINT GENT  SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SHAKEELG88@YAHOO.COM 

Amna INSULATIONS AND CHEMICALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17260054  or  INFO@AMNABSC.COM  



البحرينيـــة  اللجنـــة  مـــن  وفـــد  شـــارك 
التابعـــة  الشـــعبي  المـــوروث  لرياضـــات 
للمجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة في 
المـــزاد الدولـــي لمـــزارع إنتـــاج الصقـــور 
بمدينـــة الريـــاض فـــي المملكـــة العربيـــة 

السعودية الشقيقة. 
ويتكـــون الوفـــد البحريني المشـــارك في 

مـــن: عضـــو  كل  العالمـــي  الحـــدث  هـــذا 
الصقـــور  لجنـــة  رئيـــس  اإلدارة  مجلـــس 
البحرينيـــة محمد المـــري وعضو مجلس 
اإلدارة رئيـــس لجنة المهد العربي راشـــد 
الرميحـــي ومحمـــد المـــري عضـــو لجنـــة 

الصقور.
وجـــاءت مشـــاركة الوفـــد البحريني في 

المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تلبية 
لدعوة كريمة من نادي الصقور السعودي 
الجهـــة المنظمـــة لهـــذا الحـــدث الدولـــي 
البـــارز، وذلك ضمن التعـــاون الوثيق بين 
اللجنـــة البحرينيـــة لرياضـــات المـــوروث 
الشـــعبي ونادي الصقور بالمملكة العربية 
السعودية الشقيقة.  ويشارك في الدورة 

الخامـــس  منـــذ  المقـــام  للمـــزاد  األولـــى 
من أغســـطس ويســـتمر لغايـــة الخامس 
مـــن ســـبتمبر 2021 مئـــات الصقـــور مـــن 
مـــزارع إنتـــاج تنتمي إلـــى 12 دولة هي: 
الســـعودية، اإلمـــارات، فرنســـا، الواليات 
ألمانيـــا،  بريطانيـــا،  روســـيا،  المتحـــدة، 
إسبانيا، إيرلندا، إيطاليا، النمسا وبولندا. 

وأشـــاد الوفد البحريني بالتنظيم المميز 
للمـــزاد الدولـــي مـــن قبـــل نـــادي الصقور 
الســـعودي ومـــا حققـــه هـــذا الحـــدث من 
إذ  قياســـية،  وأرقامـــا  كبيـــرة  نجاحـــات 
تجـــاوزت مبيعات الصقور خـــال المزاد 
أكثـــر من نصـــف مليون دوالر فـــي أيامه 

األولى فقط.

ويهـــدف المـــزاد الـــدولي لمـــزارع إنتـــاج 
الصقـــور إلى أن يكـــون ســـوقا موثوقـــا 
وآمنا للصقارين ومنتجي الصقور لجذب 
العالميـــة،  الصقـــور  إنتـــاج  مـــزارع  أبـــرز 
وخلـــق فـــرص تجاريـــة جديـــدة وتوفير 
نخبـــة ســـاالت الصقـــور للصقاريـــن في 

المنطقة العربية.

الرفاع - لجنة الموروث

وفد بحريني يشارك في “المزاد الدولي إلنتاج الصقور”

جانب من زيارة الوفد البحريني
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التحديات التي تواجهها الرياضة 
النسائية البحرينية

حققــت المــرأة البحرينيــة إنجــازات محليــة ودوليــة مهمــة في 
الســنوات العشــرين الماضيــة في مختلف المجــاالت الرياضية، 
كاعبــة، ومدربــة، وحكــم، وإداريــة مــن خــال مشــاركتها فــي 

المسابقات المحلية واإلقليمية والدولية.
وفيمــا يجمــع المراقبــون علــى أن الرياضــة في البحريــن تزخر 
بالعديــد مــن المواهــب الرياضيــة النســائية، وهــو مــا تكشــفه 
الحمــات االستكشــافية لاتحــادات الرياضيــة المتتاليــة علــى 
المــدارس خــال الســنوات الماضيــة، غير أن المشــهد الرياضي 
انعــدام  أبرزهــا  التحديــات  مــن  بجملــة  يصطــدم  النســائي 
المخصصــات الماليــة لألنشــطة النســائية، واســتئثار الرياضــة 
الرجاليــة ومنحهــا األولية في الدعــم واالهتمام الحكومي على 

حساب الرياضة النسائية. 
وهذه النظرة مبنية على عدم ثقة القطاع الرياضي في قدرات 
المــرأة علــى المنافســة أو تحقيــق أي إنجــاز رياضــي محلــي أو 
دولي، مبررهم أن “النســاء ال يمارســن الرياضة إال كهواية على 
أي حال”. وهي نظرة قائمة على فكر أساســه التحيز والتمييز، 
النســائية.  ُفــرق وال دوري وال مــوارد لألنشــطة  فليــس هنــاك 
فقــط بعض الُفرق الفرديــة التابعة لبعض األندية أو االتحادات 

الرياضية والشكلية في غالبها الرسمي. 
ومــن أوجه القصور، الدور اإلداري والتنفيذي للمرأة البحرينية 
فــي المجــال الرياضــي، ومحدوديــة تواجدها فــي مواقع صنع 
القــرار الرياضــي، نتيجــة ضعــف التمثيــل النســائي فــي موقــع 
رئاســة وعضويــة مجالس االتحادات واألنديــة الرياضية، التي 
هي شبه معدومة أو ال يتجاوز العدد امرأة واحدة! وفي الغالب 
تكون هذه العضوية نتيجة قرار إلزامي من الجهات الرسمية.

على الرغم من كل هذه التحديات، فإن المرأة البحرينية قادرة 
علــى النهــوض وكتابــة التاريخ المشــرف بعزمها علــى الوصول 
إلى خط النهاية، والاعبة رقية الغسرة العبة ألعاب القوى خير 
دليــل علــى ذلــك. ومن الســذاجة االعتقاد أن هــذا الوضع يمكن 
تغيــره بيــن عشــية وضحاهــا، لكننــي آمــل أن يدفع هــذا المقال 
عــدًدا كافًيــا مــن المســؤولين إلــى التفكيــر وربمــا، ربمــا فقــط، 
يكونــون مــن المؤيدين للتغيير الذي نحن نبحث عنه منذ فترة 

طويلة.

عيسى الماجد 

* باحث في اإلدارة الرياضية

العجوز: لهذه األسباب اخترنا دراغان

أشـــار رئيس جهاز كرة الســـلة بنادي 
النويـــدرات ســـلمان العجـــوز إلى أن 
لقيـــادة  دراغـــان  الصربـــي  اختيـــار 
الرياضـــي  بالموســـم  األول  الفريـــق 

الجديد له أسباب كثيرة.
وقـــال العجوز في تصريـــح لـ “الباد 
سبورت” إن اختيار الصربي دراغان 
تحديـــًدا مـــن بيـــن مدربيـــن آخرين 
تحقـــق بعنايـــة تامة، وللخبـــرة التي 
يمتلكهـــا وخصوًصـــا فـــي كرة ســـلة 
النويدرات، باعتباره قد تولى قيادة 
الفريق قبل عدة مواسم وحقق معه 

نتائج مميزة.
وبيـــن العجوز أن دراغان لديه نظرة 
وإســـتراتيجية متميزة فـــي تدريبه 
للعناصـــر  الفـــرص  إتاحـــة  ويحبـــب 
الشابة ألخذ دورها بأرضية الميدان 
دفعهـــا معنوًيـــا وفنًيـــا، مـــا يحتاجه 
الفريـــق فـــي الوقـــت الحالـــي الـــذي 
يتكون غالبيته من العناصر الشـــابة، 
وقد برز منهم عناصر عدة بالموسم 
الماضـــي، وهذا من شـــأنه أن يحقق 
هدف النادي ببناء فريق للمستقبل.

وكشف العجوز إلى أن إدارة الفريق 

ســـتعتمد اعتمـــاد كلي على ســـواعد 
حالًيـــا  المتواجـــدة  النـــادي  أبنـــاء 
الكرواتـــي  بالمحتـــرف  وتعزيزهـــا 
الـــذي تـــم التعاقـــد معـــه قبـــل أيـــام 
قليلة، مؤكًدا في الوقت ذاته أنه لن 
يكون هناك أية تعاقدات وتعزيزات 
محلية، والجهازيـــن اإلداري والفني 
المجموعـــة  بهـــذه  متفائليـــن  مًعـــا 
وتحقيق اآلمال والطموح بالموســـم 
دخـــول  فـــي  المتمثـــل  الجديـــد 
السداســـي أوالً ومن ثـــم لكل حادث 

حديث.

أكــد أن ســلة النويدرات ســتعتمد علــى ســواعد أبنائها

األولمبـي يتعـادل مـع طاجيكستـان ودًيــا
ــان مــــــــجــــــــدًدا اإلثــــــنــــــيــــــن الـــمـــقـــبـــل ــ ــي ــ ــق ــ ــت ــ ــل ــ ــي ــ س

تعـــادل منتخبنـــا األولمبـــي لكـــرة القدم 
مع نظيره منتخب طاجيكســـتان سلبيا 
الوديـــة  المبـــاراة  فـــي  أهـــداف،  بـــدون 
الدوليـــة التـــي أقيمت بينهمـــا، الجمعة، 

على استاد مدينة خليفة الرياضية.
وجاءت المباراة ضمن إطار تحضيرات 
فـــي  للمشـــاركة  األولمبـــي  منتخبنـــا 
تصفيـــات كأس آســـيا تحـــت ٢٣ عاًمـــا 

.٢٠٢٢
وسيلتقي المنتخبان مجددا في مباراة 
ودية دولية ثانية ستقام يوم ٦ سبتمبر 

الجاري.
وأضاع العب منتخبنا محمد عبدالقيوم 
ركلة جزاء في الدقيقة )٩(، بعدما نجح 
الحارس الطاجيكي في التصدي للكرة.
لمنتخبنـــا  الوطنـــي  المـــدرب  وبـــدأ 
األولمبـــي إســـماعيل كرامـــي، المبـــاراة 
بتشـــكيلة مكونـــة مـــن الحـــارس عمـــار 
محمـــد، والاعبيـــن: دعيـــج بـــدر، حمـــد 

فؤاد، ســـعود العسم، فهد جاسم، محمد 
عبدالقيوم، يونس موسى، عدنان فواز، 
أحمـــد الشـــروقي، صالح محمـــد وعلي 

مفتاح.
أدار المبـــاراة الطاقم التحكيمي المكون 
من حكم الساحة الدولي محمد بونفور، 

وعاونه المســـاعد الدولي نواف شاهين 
والمســـاعد الثانـــي علي ســـعد، والحكم 

الرابع علي سعد.

علي مجيد

أحمد مهدي

دون شــك، ان الصفقــة التي أحدثتهــا إدارة نادي النجمة بالتعاقد مع الالعب 
علــي جاســم ليمثــل صفــوف الفريــق األول لكــرة الســلة بالموســم الرياضــي 

الجديد، تعتبر من الصفقات المميزة.

الاعـــب ومـــن خـــال الموســـمين 
الماضييـــن مع فريـــق الرفاع، ظهر 
مـــن خـــال  فنيـــة قويـــة  بصـــورة 
الثاثيـــة  وتصويباتـــه  تحركاتـــه 
وانطاقاتـــه الســـريعة واختراقات 
لدفاعـــات الخصم والتســـجيل من 
المميـــزات  تحـــت الحلـــق، وبهـــذه 
النجمـــاوي،  للفريـــق  مكســـًبا  يعـــد 
النظـــرة  إلدارتـــه  ُيحســـب  الـــذي 

الصحيحـــة في اســـتغال وضعية 
الاعـــب بعدما جمد الرفاع نشـــاط 
اللعبة وبات الاعب حًرا في سوق 

االنتقاالت. 
وما يزيد من مؤشـــرات نجاح هذه 
الصفقـــة، أن طريقـــة لعـــب فريـــق 
الشـــاب  مدربـــه  بقيـــادة  النجمـــة 
الجريء رؤوف حبيل، التي تعتمد 
الثاثيـــات بدرجـــة  علـــى أســـلحة 

كبيرة وبسرعة االرتداد الهجومي 
والتوغـــات الهجوميـــة، تتناســـب 
الاعـــب،  وقـــدرات  إمكانـــات  مـــع 
وهـــذا مـــا يعـــزز مـــن القـــوة الفنية 
لكتيبـــة ســـلة الرهيـــب، مـــع وجود 
مجموعـــة مميزة من العناصر التي 
أثبتـــت من خال األعوام الماضية 
عموًما والموسم الماضي خصوًصا 
وتحقيقهـــا  ونجاعتهـــا  كفاءتهـــا 
لهـــدف التنافـــس مـــع الكبـــار علـــى 
والمراكـــز  التتويـــج  منصـــات 

المتقدمة.
والموســـم الجديد بالنســـبة لفريق 

التعاقـــدات  ظـــل  وفـــي  النجمـــة 
واألسماء التي يمتلكها واالستقرار 
الفنـــي، من شـــأنه أن تزيـــد فرصه 
التنافســـية بصـــورة أكبـــر ممـــا هي 
عليه، خصوًصا أن االســـتراتيجية 
تعـــد قويـــة  فنًيـــا  ينتهجهـــا  التـــي 
المحليـــة،  الســـاحة  فـــي  ونـــادرة 
بهـــم  يســـتهان  ال  نجـــوم  ولديـــه 
بإمكانهم تحقيق ذلك مثل: محمد 
بوعـــاي، علي جابر، علي جاســـم، 
المحترف ســـي جيه، قاسم حسن، 
فضـــل هللا حبيـــل وحســـين محمد 

الملقب بـ “حلوم”.

ــة الـــفـــريـــق ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــة فـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة ومـــكـــســـًبـــا السـ ــ ــافـ ــ يـــعـــد إضـ

علـــي جاســم.. صفقــة مميـــزة لسلـــة “النجمــة”

علي مجيد

علي جاسم إضافة قوية لسلة النجمة

Isa.almajed74@gmail.com

سلمان العجوز

من المباراة



اللجنة اإلعالمية

عبدالكريـــم  عبـــدهللا  الالعـــب  خطـــف 
صـــدارة اليـــوم الثانـــي بمســـابقة الرجال 
فـــي منافســـات بطولة المرحـــوم عبدهللا 
بن أحمد نـــاس للبولينـــج، والتي ينظمها 
االتحـــاد البحرينـــي للبولينـــج على صالة 
أرض المـــرح، بعدمـــا أحـــرز 2616 نقطـــة 

ليتصدر المسابقة مؤقتا.
 وأســـفرت باقـــي النتائـــج عـــن تحقيـــق 
الالعـــب “جـــان ميديـــل” المركـــز الثانـــي 
2593 نقطة، وأحمد فريد بالمركز الثالث 
2499 نقطة، وعيســـى تقـــي رابًعا 2242 
نقطة، ومحمد آل ســـعود خامًســـا 2211 
نقطة، عادل البرقي خامًسا 1785 نقطة، 
يوسف فالح سادسا 1742 نقطة، وخالد 
ســـمير ســـابًعا 1735 نقطـــة، وغالب ثامنا 
1733 نقطـــة، وإيمرســـون تاســـًعا 1725 
وعبـــدهللا الدليجان عاشـــًرا 1721 نقطة، 

وســـط منافســـة قويـــة مـــن قبـــل جميـــع 
المشـــاركين وتبادل مستمر على مستوى 

المراكز مما يعكس المنافسة الشرسة.
 وعلى مستوى مسابقة السيدات واصلت 
نادية العوضي صدارتها للمسابقة 1696 
نقطة وليلـــى جناحي ثانية 1605 نقطة، 
ونورة ســـلطان ثالثـــة 1523 نقطة، وريم 

ســـلطان رابعـــة 1464 نقطـــة، ومارســـيل 
سلطان خامسة 1282 نقطة، وهيا جمال 
ســـابعة 1055 نقطة، ونهلة الداس ثامنة 
685 نقطـــة، وخلـــود المطـــر تاســـعة 641 
نقطة، وأخيرا أنوار المطوع عاشرة 528 

نقطة.
 وحصل الالعب الســـعودي عادل البرقي 

علـــى جائـــزة أعلى محاولة لليـــوم الثاني 
بمجمـــوع 923 نقطـــة، فيمـــا حصل على 
الالعـــب  محاولـــة  أعلـــى  ثانـــي  جائـــزة 
السعودي عبدالرحمن الخليوي بمجموع 

899 نقطة.
الجائـــزة  إيمرســـون  الالعـــب  وحقـــق 
األول  لليـــوم  محاولـــة  ألعلـــى  اليوميـــة 

وســـلمه الجائزة رئيس لجنة المســـابقات 
علـــي الحلـــو، فيمـــا حقـــق الالعـــب جـــان 
ميديـــل الجائـــزة اليوميـــة الثانية ألعلى 
المنافســـات  مـــن  األول  لليـــوم  محاولـــة 
وســـلمه الجائـــزة مدير البطولـــة إبراهيم 

الجار.
 وتســـتمر منافسات النســـخة األولى من 

بطولـــة المرحوم عبدهللا بـــن أحمد ناس 
الجـــاري،  ســـبتمبر   18 حتـــى  للبولينـــج 
بمشـــاركة واسعة من العبي البولينج من 
داخل وخارج البحرين، وبحضور رسمي 
من أعضاء مجلس إدارة االتحاد وبدعم 
وحضـــور متواصـــل مـــع رئيـــس االتحـــاد 

غازي ناس.

دون شــك، أن مــا يحــدث للفريــق األول لكــرة الســلة بنــادي المحــرق لهــو أمــر غريب 
وعجيب، وفي الوقت نفسه ال يسر عدو وال حبيب.

األيـــام القليلـــة الماضيـــة، شـــهدت أمـــوًرا 
لـــم تكن فـــي الحســـبان وال علـــى الخاطر 
بالنسبة لجماهير المحرق خصوًصا وكرة 
الســـلة البحرينيـــة عموًمـــا، خصوًصـــا أن 
إدارة النادي عمدت بالموسم الماضي إلى 
كســـب 4 صفقات تعتبر مثالية من شأنها 
أن تغير خارطة المنافسة وتعيد “الذيب” 
للواجهـــة بعدمـــا خرج الفريـــق من منصة 

التتويج إال أن ذلك لم يحدث. 
كانـــت  عنهـــا  نتحـــدث  التـــي  الصفقـــات 

متمثلـــة فـــي األخوين أبنـــاء كويد محمد 
ويونـــس وأحمـــد عزيـــز وحســـين شـــاكر 
وبعقـــود تمتد ألكثر من موســـمين، إال أن 
األيام الماضية كشـــفت عن فســـخ عقدّي 
محمـــد كويد الذي انضـــم لألهلي، وأحمد 
عزيـــز الـــذي عـــاد ألحضـــان ناديـــه “األم” 

المنامة. 
خـــروج محمد كويد الذي يعتبر نجًما من 
نجـــوم كرة الســـلة البحرينيـــة في الوقت 
الحالي بإمكاناته وقوته الجسمانية تعتبر 

ضربة قاســـية لصفـــوف المحرق، الباحث 
كما قلنا ســـالًفا عـــن طريق المنصات التي 
افتقدهـــا بالمواســـم الســـابقة، وهذا ما لم 

يعتـــاده جمهوره، واألمر المؤثـــر أيًضا أن 
كويـــد لم يلعب إال موســـًما واحًدا رغم ما 
تخللـــه من غيابات له في مطلع الموســـم 

لإلصابـــة، أي أنه لم يأخذ فرصته الكافية 
إلثبات نفسه بقميص “الذيب”. 

ومـــن جهة أخـــرى، أن رحيـــل أحمد عزيز 
فـــي الوقـــت ذاتـــه تعتبـــر خطـــوة ســـلبية 
لـــإلدارة المحرقاويـــة، كـــون الالعـــب هو 
اآلخر لـــم يتحصل على فرصتـــه الكافية 
للعـــب خصوًصـــا إذا ما ذكرنـــا أن الدقائق 
التي مكثها في دكة االحتياط أكثر بكثير 
ممـــا تحصـــل عليهـــا ألن يكـــون موجـــودا 
لعـــدم  يعـــود  وهـــذا  الميـــدان،  بأرضيـــة 
اســـتغالل الجهاز الفني لخدمات الالعب 
ولكثـــرة  جهـــة  مـــن  الصحيـــح  بالشـــكل 

الالعبيـــن الموجوديـــن ويشـــغرون نفـــس 
مركـــز عزيـــز مـــن جهة أخـــرى. ومـــا يزيد 
الوضع ســـوًءا حيال المحـــرق وجمهوره، 
أن هنـــاك أخبـــاًرا يشـــوبها الشـــك حـــول 
بقـــاء نجمـــّي فريقها بدر جاســـم ومحمد 
ناصـــر، وهـــذا إن حدث فعاًل فـــإن الفريق 
فـــي طريقـــه لالنهيـــار وغيـــاب مؤكد عن 
المشهد الســـالوي، وهذا ما ال نتمناه أبًدا، 
كـــون المحـــرق بجمهـــوره العريـــق عودنا 
دائًما علـــى حضوره القـــوي والمثالي في 
المنافسات المحلية حتى وإن تأثر وتعثر 

في خطواته لذلك.

ــوم الــثــانــي ــيـ ــالـ ــة بـ ــاولـ ــحـ ــزة أعـــلـــى مـ ــ ــائ ــ ــي يـــنـــال ج ــرقـ ــبـ الـــســـعـــودي الـ

ــا ــبـ ــيـ ــبـ حـ وال  عــــــــــــدوا  تـــــســـــر  ال  وأخـــــــــبـــــــــار  عــــــقــــــود  فـــــســـــخ 

عبدالكريم والعوضي يتصدران بطولة “ناس للبولينج”

مـاذا يحــدث لفريـــــق المحـــرق لكـــرة السلــــة؟

الجار يسلم جان ميديل جائزة أعلى محاولة الحلو يسلم إيمرسون جائزة أعلى محاولة عبدالله عبدالكريم

محمد كويدأحمد عزيز

نادية العوضي
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الحمامـــات  جمعيـــة  تحصلـــت 
التونســـية علـــى شـــرف تنظيـــم 
بطولـــة األميـــر فيصـــل بـــن فهد 
العربية للرجال والمقرر إقامتها 
في الفتـــرة من 23 أكتوبر حتى 

2 نوفمبر 2021.
وجـــرت مراســـم توقيـــع العقـــد 
بين االتحاد العربي ومســـؤولي 
يـــوم  التونســـية  الحمامـــات 
أن  المنتظـــر  ومـــن  الخميـــس. 
العربيـــة  االتحـــادات  تتســـلم 
والخليجيـــة خطـــاب المشـــاركة 
مـــا  وإذا  ذاتهـــا،  البطولـــة  فـــي 
تحصـــل االتحاد البحريني لكرة 
اليـــد علـــى خطـــاب المشـــاركة، 
فإن باربار هو المرشـــح للتواجد 
فـــي البطولـــة؛ بوصفـــه وصيف 
الـــدوري فـــي الموســـم الماضي، 

حيث ســـتعتمد مشـــاركته على 
الدعـــم المـــادي لتجهيـــز الفريق 

من أجل المشاركة.
المحليـــة  ألنديتنـــا  وســـبق 
البطولـــة  فـــي  المشـــاركة 
والخروج بمراكز مثالية للغاية، 
وأبرزهـــا تتويـــج األهلي بكأس 
 ،2014 العـــام  فـــي  البطولـــة 
وخروج فريقي النجمة وباربار 
بمركـــزي الثانـــي والثالث وذلك 

بالعام 2015.

هل يشارك باربار في “عربية اليد”؟

اللجنة اإلعالمية

تقدمت إدارة فريق األحالم بالشكر 
الشـــوري  مجلـــس  لعضـــو  الجزيـــل 
عبدهللا الدوســـري الرئيس الفخري 
ودعمـــه  الطيبـــة  مجهوداتـــه  علـــى 
الفتـــرة  فـــي  للفريـــق  الالمحـــدود 
خـــالل  مـــن  أن  وأكـــدت  الســـابقة 
متابعتـــه وتوجيهاتـــه قـــد تحققـــت 
وأبرزهـــا  اإلنجـــازات  مـــن  الكثيـــر 
بطولـــة األســـاطير التي شـــارك فيها 

نخبة من فرق البحرين.
وحرص الدوسري على زيارة طاقم 
الفريـــق مســـاء يـــوم األمـــس وأكـــد 
اســـتمراره فـــي دعـــم الفريـــق فـــي 
االستحقاقات القادمة، متمنيًا دوام 
التوفيـــق والنجـــاح للفريـــق والكرة 

البحرينية.

وحـــرص علـــى حـــث الالعبيـــن بذل 
الجـــاد  وااللتـــزام  الجهـــود  أقصـــى 
الطاقميـــن  تعليمـــات  وتطبيـــق 
الفنـــي واإلداري لتحقيـــق األهـــداف 

المرجوة.

الدوسري رئيسًا فخريًا لفريق األحالم
استعراض خطة العمل باجتماع لجنة منتخبات
ــة الــبــحــريــنــيــة ــل ــس ــرة ال ــ ــي ك ــ ــر ورقـ ــطــوي ــت ــة ل ــي ــال ــعــات ع تــطــل

باالتحـــاد  المنتخبـــات  لجنـــة  عقـــدت 
البحريني لكـــرة الســـلة اجتماعها األول 

بمقر االتحاد.
وناقشـــت اللجنـــة التـــي يترأســـها نائب 
رئيـــس االتحـــاد وســـام عبدالعزيز وفي 
اجتماعهـــا األول بعـــد إعـــادة تشـــكيلها 
علـــى  المدرجـــة  المواضيـــع  مـــن  عـــددا 

جدول األعمال.
وأكـــد رئيـــس اللجنـــة وســـام عبدالعزيز 
أن اللجنـــة تعمـــل علـــى تحقيـــق أقصى 
درجـــات النجاح المنشـــودة فـــي تطوير 
مختلف المنتخبـــات الوطنية، خصوًصا 
فـــي ظل الســـمعة الكبيرة التـــي حققتها 
كل  فـــي  البحرينيـــة  المنتخبـــات 
المشاركات الخارجية السابقة ووصولها 

لمنصات التتويج، مشيرا إلى أن اللجنة 
ســـتعقد المزيـــد مـــن االجتماعـــات مـــن 
أجـــل اعتمـــاد اإلســـتراتيجية الخاصـــة 
بها مـــن أجل تحقيق هذه الغاية، مؤكدا 
أن لـــدى اللجنـــة تطلعـــات عاليـــة للرقي 

خيـــر  لتكـــون  الوطنيـــة  بالمنتخبـــات 
ممثـــل لمملكـــة البحرين فـــي العديد من 

االستحقاقات.
أعضـــاء  مـــع  عبدالعزيـــز  واســـتعرض 
لجنة المنتخبـــات خالل االجتماع أدوار 

وأهداف اللجنة للمرحلة المقبلة، منوها 
بالـــدور الكبيـــر المنـــاط بهـــا للعمـــل فـــي 

سبيل االرتقاء بالمنتخبات الوطنية.
وناقشـــت اللجنـــة خطـــة العمـــل العامـــة 
للفتـــرة القادمة، حيث اطلعت على أبرز 
المشـــاركات واالســـتحقاقات المختلفـــة 

للمنتخبات.
وأكـــد عبدالعزيـــز فـــي ختـــام االجتماع 
أهمية تكثيـــف الجهود للمرحلة المقبلة، 
إذ تنتظـــر اللجنـــة العديـــد مـــن المهـــام 
المختلفة، مبينا ضرورة رســـم الخطوط 
المرتبـــط  اللجنـــة  لعمـــل  التفصيليـــة 
المنتخبـــات  لعمـــل  مختلفـــة  بجوانـــب 
الوطنيـــة، وكذلـــك تطويـــر كل ما يتعلق 

بكرة السلة البحرينية.

اتحاد السلة

جانب من االجتماع

اإلمارات تحقق ذهبية الرماية بطوكيو 2020
ــة ــون ــل م ــة  ــيـ ــدالـ ــيـ مـ  41 ــى  ــ ــ إل الــــعــــرب  حــصــيــلــة  ــت  ــ ــع ــ رف

حققت بعثة اإلمارات المشاركة في دورة األلعاب البارالمبية “طوكيو 2020” 
إنجازا كبيرا، بفوز عبدهللا العرياني بميدالية ذهبية في الرماية.

واســـتطاع عبـــدهللا ســـلطان العرياني 
الفـــوز بذهبيـــة رماية 50 متـــر هوائي 
بندقية سكتون 3 أوضاع فئة R7، في 
إنجاز كبير للبعثة اإلماراتية المشاركة 

في األلعاب البارالمبية.
وتعد هـــذه خامس ميدالية على مدار 
مشـــاركات عبـــدهللا ســـلطان العرياني 
في األلعـــاب البارالمبيـــة بواقع ذهبية 
فـــي  فضيـــات  و3   2012 لنـــدن  فـــي 
بارالمبياد ريـــو دي جانيرو، ثم ذهبية 

أخرى في طوكيو.
حصيلـــة  اإلمـــارات  بعثـــة  ورفعـــت 
بارالمبيـــاد  فـــي  العربيـــة  الميداليـــات 
طوكيـــو 2020 إلى 41 ميدالية ما بين 

ذهبية وفضية وبرونزية.
وتتساوى كل من تونس والجزائر في 
عـــدد الميداليات بواقع 9 لـــكل منهما، 
حيـــث حصـــدت الجزائـــر 3 ذهبيـــات 
وفضيتيـــن و4 برونزيات، بينما فازت 
فضيـــات  و4  ذهبيـــات  بــــ3  تونـــس 

وبرونزيتين.
 7 برصيـــد  مصـــر  بعدهمـــا  وتأتـــي 
ميداليـــات )5 فضيـــات وبرونزيتيـــن(، 
ثـــم المغرب التي حصدت 6 ميداليات 
بواقع ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين

أمـــا األردن فقـــد أحـــرزت 3 ذهبيـــات 
اإلمـــارات  نالـــت  بينمـــا  وبرونزيـــة، 

ميداليتين ذهبية وأخرى برونزية.

وحصـــدت العـــراق فضيـــة وبرونزية، 
بينمـــا أحـــرزت بعثة الكويـــت ميدالية 
فضية، وتمكنت الســـعودية من إحراز 
برونزيـــة ومثلهـــا ســـلطنة عمـــان التي 

أحرزت برونزية أيضا.
وانطلقـــت منافســـات البارالمبيـــاد في 
25 أغســـطس الماضي وتســـتمر حتى 

5 سبتمبر الجاري.

العين الرياضية

عبدالله العرياني

عبدالله الدوسري

سبورت

علي مجيد
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الحركــة تعلن ســيطرتها على 20 % من بنجشــير والمقاومة تتحدث عــن قتلها المئات

خالف مع الجناح المسلح لطالبان يؤخر إعالن حكومة برادر

تضاربـــت المعلومات حـــول إعالن 
محتمـــل للحكومـــة االفغانية أمس 
الجمعة برئاســـة المـــال برادر، وذلك 
وســـط أنباء عن خالفات مع شبكة 
حقاني الذراع العسكري األبرز في 

حركة طالبان.
وتشـــير المعلومـــات إلـــى احتمـــال 
الحكومـــة  تشـــكيل  عـــن  اإلعـــالن 
خالل ساعات، فيما تحدثت تقارير 
أخـــرى عـــن احتمالية تأجيـــل ذلك 

بسبب خالفات داخل الحركة.
وقالـــت ثالثـــة مصـــادر فـــي حركة 
طالبـــان إن المـــال عبدالغنـــي بردار، 
رئيس المكتب السياســـي للحركة، 
ســـيقود الحكومـــة الجديـــدة فـــي 
أفغانســـتان، فيمـــا ســـيتولى المـــال 
مؤســـس  ابـــن  يعقـــوب،  محمـــد 
الحركـــة الراحـــل المال عمر، وشـــير 
محمد عباس ســـتانيكزاي مناصب 

بارزة في الحكومة.
وأعلنـــت حركة طالبـــان أنها قريبة 
جديـــدة  حكومـــة  تشـــكيل  مـــن 
جديـــدة  مرحلـــة  فـــي  للدخـــول 
وجدية مـــن الحكـــم. ويتعّين على 
الحركـــة اإلســـالمية التـــي تعهدت 
باعتمـــاد نهـــج أكثر ليونـــة مما كان 
عليه حكمها بين 1996 و2001، أن 
تتحول مـــن مجموعة متمردة إلى 

سلطة تتولى الحكم.
واإلعالن عن حكومة جديدة التي 
قـــال مصـــدران من طالبـــان إنه قد 
يحصل بعد صالة الجمعة، سيأتي 
بعد أيام على االنسحاب الفوضوي 
للقـــوات األميركية من أفغانســـتان 
حـــروب  أطـــول  أنهـــى  والـــذي 
انتصـــار  مـــع  المتحـــدة  الواليـــات 

عسكري للحركة اإلسالمية.
الحكومـــة  شـــرعية  ســـتكون 
نظـــر  فـــي  الجديـــدة  األفغانيـــة 
الدوليين  المانحين والمســـتثمرين 
لالقتصـــاد  بالنســـبة  حاســـما  أمـــرا 

في وقت تواجـــه فيه البالد جفافا 
وتبعات صراع شرس دام 20 عاما 
وقتـــل مـــا يقـــدر بنحـــو 240 ألـــف 

أفغاني.
مـــن جانـــب آخـــر، أعلنـــت كل مـــن 
وصلـــت  التـــي  “طالبـــان”  حركـــة 
إلـــى ســـدة الحكم في أفغانســـتان، 
واليـــة  فـــي  المقاومـــة  وقـــوات 
منهمـــا  كل  إحـــراز  عـــن  بنجشـــير، 
تقدما ميدانيا على حســـاب اآلخر، 

في معارك عنيفة.
وصـــرح المتحدث باســـم “طالبان”، 
بـــالل كريمـــي، فـــي حديـــث لوكالة 
“نوفوستي” الروسية أمس الجمعة 
بـــأن الحركـــة تســـيطر حاليـــا علـــى 
نحـــو 20 % مـــن أراضي بنجشـــير 
وتأمل في االســـتيالء على الوالية 

بالكامل قريبا.
ونقلـــت “نوفوســـتي” عـــن كريمـــي 
بنجشـــير  فـــي  “المعـــارك  قولـــه: 
مســـتمرة، ووصـــل مقاتلـــو اإلمارة 
اإلســـالمية إلـــى مناطـــق متعـــددة 
في بنجشير، ونعتقد أننا سنسيطر 
علـــى الواليـــة بأكملها فـــي غضون 

األيام القليلة القادمة”.
وأوضح المتحدث، حسب الوكالة، 
أن معـــارك متقطعة تدور في كافة 
محـــاور القتـــال، مضيفـــا أن قوات 
الســـيطرة  مـــن  تمكنـــت  “طالبـــان” 

الجبليـــة  خـــاواك  منطقـــة  علـــى 
االســـتراتيجية ومناطـــق متعـــددة 
فـــي شـــرق الواليـــة، وكذلـــك علـــى 

منطقة كابيسا في الجنوب.
بدوره، ذكر فهيم دشتي، المتحدث 
باســـم “جبهـــة المقاومـــة الوطنية” 
في بنجشـــير التـــي يقودهـــا أحمد 
مســـعود، على حســـابه في “تويتر” 
أن قوات المقاومـــة بعد مواجهات 
عنيفـــة دامت أربع ســـاعات صدت 
تضـــم  مجموعـــة  شـــنته  هجومـــا 
ثمانية آالف من مســـلحي “طالبان” 
و350 مركبـــة عســـكرية مـــن طراز 

“هامفي”.
وأشـــار المتحـــدث إلـــى أن قـــوات 
الحركـــة وقعت في كمين وتكبدت 
خســـائر ملموســـة، حيـــث أســـفرت 
المعارك عن مقتل 450 عنصرا في 
طالبان، وأسر 130 آخرين، بحسب 
أن  إلـــى  المتحـــدث  ولفـــت  قولـــه. 
قـــوات المقاومة تمكنت من انتزاع 
منطقة خواجه غار في والية تخار 
نحـــو واليـــات بدخشـــان  وتتقـــدم 

وكابيسا وبغالن.
ولـــم تصـــدر أيـــة تصريحـــات عـــن 

طالبان ردا على ما قاله دشتي.
علـــى  التصريحـــات  هـــذه  وتأتـــي 
خلفية تقارير صحفية تتحدث عن 
فشـــل محاولـــة “طالبـــان” القتحام 

بنجشـــير الليلة الماضيـــة وتكبدها 
خسائر ملموسة.

االتحاد األوروبي: سنحاور 

طالبان بشروط صارمة

أكـــد االتحاد األوروبي ثانية، أمس 
الجمعة، موقفـــه الصارم من حركة 
طالبان التي ســـيطرت على معظم 
أفغانستان منذ منتصف أغسطس 

الماضي.
وقـــال جوزيـــف بوريـــل، مســـؤول 
باالتحـــاد  الخارجيـــة  السياســـة 
خالل مؤتمر صحافي بعد اجتماع 
األوروبييـــن،  الخارجيـــة  لـــوزراء 
إن التكتـــل ســـيتحاور مـــع طالبان، 
لكـــن بشـــروط صارمـــة، مضيفا أن 
هـــذا ال يعني االعتـــراف بالحكومة 

الجديدة التي ستشكلها الحركة.
وتابـــع موضحا، بحســـب ما أفادت 
“رويتـــرز” “مـــن أجل دعم الشـــعب 
األفغاني ســـيكون علينا الحوار مع 
الحكومة الجديدة، وإنما ســـيكون 

حوارا عمليا”.
كمـــا أضاف أن هذا الحوار ســـيزيد 
وفقا لســـلوك الحكومة، مع مراقبة 
عدم تحول أفغانستان إلى “قاعدة 
لتصديـــر اإلرهـــاب لبقيـــة البلدان”، 
واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان وحكم 

القانون وحرية اإلعالم.
إلـــى ذلـــك، أشـــار إلـــى أن االتحـــاد 
ســـيفتح بعثة مشـــتركة فـــي كابل، 
ليحافـــظ على وجـــود أوروبي في 
العاصمـــة األفغانية. وقـــال: “قررنا 
لتوحيـــد  بطريقـــة منســـقة  العمـــل 
فـــي  بمـــا  طالبـــان  مـــع  اتصاالتنـــا 
ذلـــك الحفـــاظ علـــى وجـــود لنا في 
الظـــروف  ســـمحت  إذا  العاصمـــة، 
األمنيـــة بذلك”، مضيفـــا أن الهدف 
عمليـــات  باســـتمرار  الســـماح  هـــو 
إجالء الراغبين في مغادرة البالد.

كابول - وكاالت

المال عبدالغني بردار

عواصم ـ وكاالت

أن  ســـوري  عســـكري  مصـــدر  أكـــد 
هجومـــا  نفـــذ  اإلســـرائيلي  الجيـــش 
جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت 
اســـتهدف بعض النقـــاط في محيط 
العاصمـــة دمشـــق. وأضـــاف المصدر 
تصـــدت  الجويـــة  الدفاعـــات  أن 
معظمهـــا،  وأســـقطت  للصواريـــخ 
مضيفـــا أن الهجـــوم خلـــف خســـائر 
مادية. بدوره، قال المرصد الســـوري 
لحقـــوق اإلنســـان، ومقـــره لنـــدن، إن 
اســـتهدفت  اإلســـرائيلية  الغـــارات 
تســـتخدمها  عســـكرية  مواقـــع 
ميليشيات إيرانية لتطوير األسلحة 

فـــي ريـــف دمشـــق. وكانـــت الوكالـــة 
األنباء الســـورية قالت: إن الدفاعات 
الجوية الســـورية تصـــدت لصواريخ 

معادية في سماء العاصمة دمشق.
وعـــرض التلفزيون الســـوري لقطات 
لتصـــدي الدفاعـــات الجوية ألهداف 
مصـــدر  قـــال  دمشـــق.  ســـماء  فـــي 
الســـاعة  “حوالـــي  ســـوري  عســـكري 
1:26 مـــن فجـــر أمـــس )الجمعة( نفذ 
جويـــا  عدوانـــا  اإلســـرائيلي  العـــدو 
مـــن اتجـــاه جنـــوب شـــرق بيـــروت، 
مســـتهدفا بعض النقـــاط في محيط 

مدينة دمشق”.

غارة إسرائيلية على مواقع ميليشيات إيرانية في دمشق

تل أبيب ـ وكاالت

قال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، 
أفيـــف كوخافـــي، إن “تفوقنـــا البحري 
أكثـــر حيوية وأصبح أكثـــر أهمية في 

وجه العدو”.
وخالل مراســـم تغيير قيـــادة البحرية 
كوخافي:”العـــدو  قـــال  اإلســـرائيلية، 
يســـتخدم البحـــر ألغـــراض إرهابيـــة، 
لنقـــل األســـلحة واألمـــوال والمعـــدات 
المخصصـــة  المشـــروعة  غيـــر 
لالســـتخدام اإلرهابي. في هذا الواقع 
الـــذي نواجهه، يصبـــح تفوقنا البحري 

أكثر حيوية”، بحسب زعمه.
ويأتـــي تصريـــح كوخافـــي فـــي وقت 

أعلـــن فيه األميـــن العام لحزب 
هللا اللبنانـــي حســـن نصـــر 

هللا عـــن انطـــالق أولـــى 
اإليرانيـــة  الســـفن 
بالمشـــتقات  المحملـــة 

النفطيـــة إلى لبنـــان الذي 

يعانـــي مـــن نقـــص حـــاد بالمشـــتقات 
اعتـــراض  مـــن  محـــذرا  النفطيـــة، 

السفينة.
وقـــال نصـــر هللا: “منـــذ اللحظـــة التي 
ســـتبحر فيهـــا الســـفينة بعـــد ســـاعات 

ستصبح أرضا لبنانية”.
هـــذا وقـــال ســـفير إيـــران فـــي لبنـــان، 
محمـــد جـــواد فيروزنيـــا، إن ســـفينة 
الوقود اإليرانيـــة المتوجهة إلى لبنان 
العمليـــة  هـــذه  وإن  قريبـــا،  ســـتصل 
أظهرت أن طهران لن تسمح بتحقيق 
سياسة العقوبات والحصار األميركي.

وكشـــف مصـــدران مطلعـــان لوكالـــة 
“رويتـــرز” أن أول شـــحنة وقـــود 
هللا”  “حـــزب  جلبهـــا  إيرانيـــة 
ستصل إلى لبنان بشاحنات 
لتجنـــب  ســـوريا؛  عبـــر 
المتعلقـــة  التعقيـــدات 

بالعقوبات.

الجيش اإلسرائيلي: تفوقنا البحري حيوي في مواجهة العدو

طرابلس ـ وكاالت

للدعـــم  المتحـــدة  األمـــم  بعثـــة  جـــددت 
لـــدى ليبيـــا دعوتهـــا إلـــى تنفيـــذ قـــرارات 
مجلـــس األمـــن بخصـــوص ليبيـــا، بما في 
ذلك الشـــروع بشكل شـــامل ومفصل في 
عملية نزع ســـالح الميليشيات، وتسريح 
أفرادها، وإعـــادة اإلدماج وإصالح قطاع 
األمن؛ بهدف وضع جميع األســـلحة تحت 

سيطرة الدولة.
وأعربـــت، فـــي بيـــان أمـــس الجمعـــة، عن 
قلقهـــا البالـــغ إزاء اســـتمرار االشـــتباكات 
عـــن  ورد  مـــا  ذلـــك  فـــي  بمـــا  المســـلحة، 
استخدام إلطالق نار عشوائي في منطقة 
صـــالح الديـــن، أحـــد األحيـــاء المكتظـــة 
بالســـكان فـــي طرابلس، مطالبـــة بالوقف 
الفوري لألعمال العدائية، وناشدت جميع 
األطراف ممارســـة أقصـــى درجات ضبط 
اشـــتباكات  وشـــهدت طرابلـــس  النفـــس. 
عنيفـــة بيـــن ميلشـــيات، أمـــس الجمعـــة، 
اســـتخدمت خالله األســـلحة المتوســـطة 
والثقيلة، في مشهد تكرر كثيرا بالمنطقة 

الغربيـــة كثيـــرا خـــالل الفتـــرة الماضيـــة. 
ودارت المواجهـــات بيـــن “ميليشـــيا 444” 
و”ميليشيا غنيوة”، وقد استخدمت فيها 

الدبابات وقذائف المدفعية األخرى.
وأشـــارت المصـــادر إلى أن القتـــال انتهى 
بســـيطرة “ميليشـــيا غنيوة” على معسكر 
“ميليشـــيا 444” فـــي منطقة صالح الدين 
بالعاصمـــة، التـــي حذرت مـــن تحول تلك 

االشـــتباكات المتفرقة إلى حرب واســـعة 
بين المجموعات المسلحة.

ويـــرى مراقبـــون أن مجموعات مســـلحة 
مدعومة من تنظيم اإلخوان، تســـعى إلى 
بســـط هيمنتها بشكل واسع على المنطقة 
الغربيـــة، بمـــا يحقـــق هـــدف التنظيم في 
إحداث حالة مـــن االنفالت األمني تحول 

دون تنظيم االنتخابات العامة.

األمم المتحدة تجدد دعوتها لنزع ســاح الميليشــيات وتســريح أفرادها
قتال بالدبابات والقذائف في العاصمة الليبية

بيروت - وكاالت

يزور وفـــد من حكومة تصريـــف األعمال 
اللبنانيـــة ســـوريا اليوم الســـبت في أعلى 
مســـتوى زيارة رسمية منذ عشر سنوات؛ 
بهـــدف تمهيـــد الطريـــق لخطـــة تدعمهـــا 
الواليات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء 
فـــي لبنان عـــن طريـــق اســـتجرار الطاقة 
األراضـــي  عبـــر  األردن  مـــن  الكهربائيـــة 
الســـورية. وغالبا مـــا تجنب المســـؤولون 
اللبنانيون زيارة سوريا إال فيما ندر وعبر 
زيـــارات خاصـــة منـــذ بـــدء الحـــرب هناك 
العام 2011، حيث تبنت بيروت سياســـة 
النـــأي بالنفس عـــن الصراعـــات اإلقليمية 
حتى في الوقت الذي قاتلت فيه جماعة 
حـــزب هللا الشـــيعية التي تمتلك ترســـانة 

كبيرة من السالح دعما لدمشق.
وقد وصل انهيار مالي بدأ في 2019 إلى 
مرحلـــة األزمـــة الطاحنـــة الشـــهر الماضي 
وســـط شـــح فـــي الوقـــود أصـــاب البـــالد 
بالشـــلل وأجبـــر الخدمـــات األساســـية بما 
في ذلك المستشـــفيات إمـــا على اإلغالق 

أو تقليص أعمالها. وقال مســـؤول لبناني 
إن الوفد الذي ترأسه نائبة رئيس الوزراء 
ســـيناقش  عكـــر  زينـــة  الدفـــاع  ووزيـــرة 
توفيـــر  بموجبهـــا  ســـيتم  التـــي  الخطـــة 
كميـــات من الغاز المصري لـــألردن، تمّكنه 
مـــن إنتاج كميـــات إضافية مـــن الكهرباء؛ 
لوضعهـــا في الشـــبكة التي تربـــط األردن 

بلبنان عبر سوريا.
وقالـــت الواليـــات المتحـــدة إنهـــا تجـــري 

محادثـــات مـــع مصـــر واألردن للمســـاعدة 
في إيجاد حلول ألزمة الطاقة في لبنان.

ولطالما كانت العالقات مع دمشـــق نقطة 
احتكاك بين حلفاء األســـد وخصومه في 
لبنـــان. وتأتي هـــذه الزيـــارة بينما يترقب 
مـــن  وقـــود  شـــحنة  وصـــول  هللا  حـــزب 
إيران ويفتـــرض أنها وصلـــت بالفعل إلى 
أحد الموانئ الســـورية، وسيتم نقلها عبر 

شاحنات.

بهدف استجرار الطاقة الكهربائية من األردن عبر األراضي السورية
أول وفد وزاري لبناني رفيع يزور دمشق منذ 10 سنوات

القاهرة - وكاالت

قــررت الســلطات المصريــة إدراج الدكتــور محمــود حســين أمين عام 
جماعــة اإلخــوان، وقيــادات من الجماعــة وعناصر خليــة اإلخوان في 

الكويت على قوائم اإلرهاب.

وقـــررت محكمـــة جنايـــات جنوب 
علـــى  الجماعـــة  إدراج  القاهـــرة، 
قائمـــة الكيانات اإلرهابية، وإدراج 
45 من المنتميـــن إليها على قائمة 

اإلرهابيين لمدة 5 سنوات.
كما قررت الســـلطات إدراج أسماء 
كل مـــن محمـــود حســـين ومحمد 
صـــالح  وأحمـــد  الوهـــاب  عبـــد 
خالـــد  وهاجـــر  حتحـــوت  الديـــن 

فارس الســـيد وأشرف رفعت 
محمـــد  وفكـــري  الزيـــات 

الحليم وعائشـــة  عبد 
الشـــاطر  خيـــرت 
وهـــدى عبـــد المنعـــم 
على قوائم اإلرهاب.

الخليـــة  أســـماء  أدرجـــت  كذلـــك 
التـــي تم ضبطها فـــي الكويت في 
يوليـــو من العام 2019 على قوائم 
اإلرهاب وهـــم عبد الرحمن محمد 
عبـــد الرحمـــن، وأبـــو بكـــر عاطـــف 
السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد 
المنعـــم، ومؤمن أبـــو الوفا متولي، 
وحســـام محمـــد إبراهيـــم، ووليـــد 
ســـليمان محمـــد، وناجـــح عـــوض 

بهلول، وفالح حسن محمد.
كانـــت الســـلطات الكويتيـــة 
قـــد قـــررت قبـــل عاميـــن 
توقيـــف 8 مـــن عناصر 
اإلخـــوان المصرييـــن 

في أراضيها.

مصر تدرج أمين اإلخوان وخلية الكويت بقوائم اإلرهاب
تونس ـ وكاالت

الرئيـــس التونســـي، قيـــس  كشـــف 
ســـعيد، عن ملفات فساد ألشخاص 
لـــم يكشـــف عـــن أســـمائهم، بينهـــم 
البرلمـــان،  فـــي  ونائـــب  محامـــي 
وباســـتعادة  بمالحقتهـــم  وتوعـــد 

أموال الشعب التونسي.
خـــالل  التونســـي  الرئيـــس  وقـــال 
عميـــد  قرطـــاج،  بقصـــر  اســـتقباله 
الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم 
بودربالـــة، والكاتـــب العـــام للرابطة 
حقـــوق  عـــن  للدفـــاع  التونســـية 
اإلنســـان، بشـــير العبيـــدي، ونائـــب 
رئيـــس الرابطـــة، بســـام الطريفي، 

معلومـــات  لديـــه  إن  قـــال 
أمـــالك  حـــول  موثقـــة 

مـــن  منهـــم،  البعـــض 
ذلـــك أن زوجـــة أحـــد 
وهـــي  المحاميـــن، 

العمـــل،  عـــن  عاطلـــة 

 100 بنحـــو  تقـــدر  ثـــروة  تمتلـــك 
مليـــون دينار، وعقـــارات في أماكن 
وأحيـــاء راقيـــة، فـــي حيـــن يمتلك 
نائـــب بالبرلمان المعلقة صالحياته، 
دينـــار،  مليـــون   1500 قيمتـــه  مـــا 
مشـــيرا إلى أن البعض ممن طالتهم 
“ابتـــزوا  االحترازيـــة  االجـــراءات 
أشـــخاصا ورجال أعمال من تونس 
ومـــن خارجهـــا، كمـــا أنهـــم ضالعون 

في جرائم أخالقية”.
كذلـــك صـــرح الرئيـــس ســـعيد بـــأن 
لديـــه ما يثبت أن أحد األشـــخاص، 
الـــذي تقلد منصب فـــي الدولة 
فـــي وقـــت ســـابق، متـــورط 
فـــي إتالف وثائـــق مهمة، 
وكان يبيع جواز السفر 
بــــ100 ألف  التونســـي 

دينار.

قيس سعيد يكشف عن ملفات فساد مثيرة ويتوعد أصحابها

تدمير مسيرة مفخخة 
أطلقت نحو السعودية

اليمن  فــي  الشرعية  دعــم  تحالف  أعلن 
أمـــس الــجــمــعــة أن الــدفــاعــات الــجــويــة 
الــســعــوديــة اعــتــرضــت ودمــــرت طــائــرة 
الميليشيات  أطلقتها  مفخخة  مسيرة 
الحوثية اإلرهابية تجاه جنوب المملكة.

ــاذ اإلجــــــــراءات  ــخــ ــ ــد الـــتـــحـــالـــف ات ــ ــ وأك
والتعامل  المدنيين  لحماية  العملياتية 
مع التهديد الوشيك. يذكر أن الدفاعات 
السعودية كانت اعترضت يوم الخميس 
مــســيــرة مــفــخــخــة أطــلــقــهــا الــحــوثــيــون 

باتجاه خميس مشيط.

اعتراض على انقطاع المحروقات
استخدمت األسلحة الثقيلة في المواجهات

دبي - العربية.نت



واقتصاديـــون  أعمـــال  رجـــال  رحـــب 
بإنشـــاء  الملكـــي  بالمرســـوم  ونـــواب 
شـــركة حكومية لالســـتثمار الزراعي، 
مشـــيرين إلى أن هـــذه الخطوة تصب 
لمملكـــة  الغذائـــي  األمـــن  تعزيـــز  فـــي 

البحرين ودعم التنويع االقتصادي. 
وأصـــدر جاللـــة الملـــك عاهـــل البـــالد 
مرســـوما ينـــص علـــى إنشـــاء شـــركة 
بحرينية مساهمة مقفلة باسم “شركة 
البحريـــن للتطويـــر الزراعـــي”، لتكون 
معنيـــة  شـــركة حكوميـــة  أول  بذلـــك 

باالستثمار في هذا القطاع.
وبحســـب عقد التأســـيس، فـــإن رأس 
مالييـــن   10 ســـيكون  الشـــركة  مـــال 
دينار بحرينـــي كرأس مال مصرح به، 
و3.9 مليـــون دينـــار رأس مـــال صادر 
ومدفوع، وهي مســـاهمة بين حكومة 
وشـــركة   )%  99( البحريـــن  مملكـــة 
البحريـــن لالســـتثمار القابضـــة، وهـــي 

شركة حكومية بنسبة )1 %(.

مفهوم القطاع الزراعي واسع

رئيـــس  وهـــو  زينـــل  إبراهيـــم  وأشـــاد 
أغذيـــة  شـــركات  إدارات  لمجالـــس 
مختلفـــة بهذه الخطـــوة، ولفت إلى أنه 

علـــى الرغـــم مـــن أن الشـــركة حكومية 
بالكامـــل لكنـــه يطمـــح أن يكـــون هناك 
تعاون بيـــن هذه الشـــركة الجديدة مع 
األهـــداف  لتحقيـــق  الخـــاص  القطـــاع 

المرجوة.
وعمـــا إذا كان مفهـــوم القطاع الزراعي 
يقتصر على زراعة النباتات الخضراء، 
قـــد  المفهـــوم  أن  إلـــى  زينـــل  أوضـــح 
يتســـع ليشـــمل مجاالت أخـــرى تدخل 
فـــي مجال القطـــاع الزراعي من وجهة 
نظـــره، مثل إنتـــاج الدواجـــن واللحوم 
والثـــروة الســـمكية، وقـــال “مـــا أفهمـــه 
أن الشـــركة قد تهتـــم بمختلف جوانب 
األمـــن الغذائـــي فهـــو موضوع شـــامل 
وآمل أن يمتد نشـــاط الشـــركة في كل 

هذه القطاعات”.
وأوضـــح زينـــل أن راس المـــال المعلن 
هو حاليـــا قد يعتبر رأس مال محدود، 
لكنـــه رأس مـــال مبـــدأي وال شـــك أن 

الدولة ستنظر في زيادته.
وبيـــن أن القطـــاع الخـــاص ال ينقصـــه 
التمويل من أجل االستثمار في القطاع 
الزراعـــي، لكن تعزيز البنية األساســـية 
للقطاع الزراعة وتهيئة البيئة المحفزة 
لالســـتثمار مـــن كهربـــاء وأراض ودعم 

حكومي من شأنه أن يدعم القطاع.

تعاون الشركة مع المزارعين البحرينيين

إن  الدمســـتاني:  أحمـــد  النائـــب  وقـــال 
تأســـيس الشـــركة الزراعيـــة ســـيكون لـــه 

مـــردود كبيـــر، وستســـتفيد منـــه شـــريح 
الدخـــل  ذوي  مـــن  خصوصـــا  كبيـــرة 

المحدود.
مـــع  تتعـــاون  قـــد  الشـــركة  أن  وبيـــن 
المزارعيـــن المحلييـــن، الذيـــن يمكـــن أن 
تكون مزارعهم محـــدودة، إذ يمكن دعم 

المزارع وضمان بيع المنتج البحريني.
وعبـــر الدمســـتاني عـــن أملـــه أن يكـــون 
للشـــركة الجديدة دور فـــي زيادة اإلنتاج 
الغذائـــي فـــي المملكة، وأشـــار إلى أن أي 
تعاون بين الشـــركة والمزارعين سيكون 

له مردود إيجابي للمزارعين.
وبين أن المشـــروع ســـيزيد التعـــاون مع 
األوليـــة  المـــواد  وســـيؤمن  المزارعيـــن، 
والمهمـــة للقطاع، وكلما زادت الشـــركات 

فـــي المجـــال الغذائـــي ســـيخلق تنافســـا 
وسيكون في مصلحة المواطن.

وبيـــن أن الخطـــوة ســـتوفر مزيـــدا مـــن 
الوظائف ورفع مستوى األمن الغذائي.

حاجة إلى إعادة ترميم القطاع الزراعي

وأيـــد الباحـــث االقتصـــادي جعفـــر الصايغ 
الخطـــوة الحكوميـــة إلى إعـــادة االهتمام 
بالقطـــاع الزراعـــي، الـــذي أشـــار إلـــى أنـــه 
يواجـــه االندثار فـــي ظل انحســـار الرقعة 

الزراعية لصالح التطور العمراني.
وبيـــن الصايغ إلى القطـــاع الزراعي لطالما 
عانى من اإلهمال، مشيرا إلى أنه ال ينبغي 
على دولة أن تعتمـــد على احتياجاتها من 

الغذاء بشكل كامل من االستيراد.
تعزيـــز  إلـــى  االقتصـــادي  الباحـــث  ودعـــا 
النواحـــي  جميـــع  مـــن  الزراعـــي  القطـــاع 
جميـــع  ليســـتوعب  لالســـتثمار  المطلوبـــة 
األنشـــطة ويزيـــد مـــن فـــرص العمـــل فـــي 
إلـــى  بحاجـــة  القطـــاع  إن  إذ  الســـوق، 
إعـــادة نظر شـــاملة مـــن حيث السياســـات 
والقوانين وتشـــجيع االستثمار، داعيا إلى 

مزيد من االهتمام قبل فوات األوان.
وأكـــد الصايـــغ أن البحريـــن قـــادرة علـــى 
بنـــاء قطـــاع زراعـــي، وهذا يظهـــر تجارب 
إنتـــاج  فـــي  والمزارعيـــن  المواطنيـــن 
الخضروات وزراعة األشـــجار، مشيرا إلى 

أن ذلك يصب نحـــو توجه المملكة لتنويع 
مصادر الدخل.

أغراض شركة االستثمار الزراعي

وتكمـــن أغراض تأســـيس شـــركة التطوير 
الزراعـــي في تطويـــر واســـتثمار األراضي 
الزراعيـــة فـــي المجـــاالت التـــي يحددهـــا 
مجلـــس إدارة الشـــركة، هـــي زراعة جميع 
أنـــواع المحاصيـــل وحصادهـــا ومعالجـــة 
البذور للتكاثر، أنشـــطة المكاتب الرئيســـة 
علـــى  اإلشـــراف  يشـــمل  بمـــا  واإلداريـــة 
الوحـــدات األخرى فـــي الشـــركة وإدارتها، 
أو  االســـتراتيجي  بالتخطيـــط  القيـــام 
المتعلقـــة  القـــرارات  واتخـــاذ  التنظيمـــي، 
بالشركة وممارسة الرقابة التشغيلية، إلى 
جانـــب تجارة وبيع المواد الزراعية الخام، 
الالزمـــة  والمنقـــوالت  العقـــارات  وتملـــك 
لمباشرة نشاطها وإدارة العمليات اليومية 

للوحدات التابعة.
وأخيـــًرا مـــن ضمن أغـــراض الشـــركة، أية 
أو  مقاربـــة  أو  مماثلـــة  أخـــرى  أغـــراض 
مرتبطـــة أو مكملـــة لألغـــراض المبينة في 
البنود الســـابقة وفقا لتقدير مجلس إدارة 

الشركة.
فـــي  المشـــاركة  التأســـيس  عقـــد  وأجـــاز 
شـــركات أخـــرى وحيـــازة حصص وأســـهم 

في شركات لتحقيق أغراض الشركة.

إنشاء شركة زراعية حكومية خطوة نحو تعزيز األمن الغذائي
ــالـــمـــرســـوم الــمــلــكــي ــدون بـ ــيـ ــشـ ــال واقـــتـــصـــاديـــون ونـــــــواب يـ ــ ــم ــ ــال أع ــ ــ رج
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قطــــــاع المــــــال يستحـــــوذ علــــــى اهتمـــــام المستثمــريــن

4 ماليين دينار قيمة تداوالت البورصة األسبوعية

بلغت كمية األسهم المتداولة في “بورصة البحرين” 
فـــي األســـبوع الماضي 14 مليونـــا و863 ألفا و529 
ســـهما، بقيمة إجماليـــة قدرها 3 مالييـــن و969 ألفا 
و794 دينارا، نفذها الوســـطاء لصالح الــــمستثمرين 
من خالل 508 صفقات. وتداول الــــمستثمرون في 
هذا األسبوع أسهم 25 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 
10 شـــركات، فـــي حين انــــخفضت أســـعار أســـهم 6 
شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالــــها 
السابق.  واستحوذ على الـمركز األول في تعامالت 
هـــذا األســـبوع قطاع المـــال، إذ بلغت قيمة أســـهمه 
المتداولـــة مليـــون و884 ألفـــا و549 دينـــارا أو مـــا 

نســـبته G.47 مـــن إجمالي قيمة األســـهم المتداولة 
وبكمية قدرها 11 مليونا و161 ألفا و763 سهما، تم 
تنفيذهـــا من خالل 276 صفقة. أمـــا المرتبة الثانية 
فقـــد كانت من نصيـــب قطاع المواد األساســـية، إذ 
بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليون و413 ألفا و59 
دينارا، بنســـبة 35.60 % من إجمالي قيمة األســـهم 
المتداولـــة فـــي البورصـــة وبكميـــة قدرهـــا مليونين 
و70 ألفـــا و228 ســـهما، تم تنفيذهـــا من خالل 107 
صفقـــات. أما على مســـتوى الشـــركات، فقد جاءت 
المنيـــوم البحريـــن )ألبا( في المركـــز األول من حيث 
القيمـــة، إذ بلغـــت قيمـــة أســـهمه مليـــون و413 ألفا 
و59 دينـــارا، وبنســـبة 35.60 % مـــن قيمة األســـهم 

المتداولـــة وبكمية قدرها مليونيـــن و70 ألفا و228 
سهما، تم تنفيذها من خالل 107 صفقات. وجاءت 
في المركز الثاني شركة البحرين لالتصاالت )بتلكو( 
بقيمة قدرها 478 ألفا و281 دينارا وبنســـبة 12.05 
% من قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 828 
ألفا و155 ســـهما، تـــم تنفيذها من خالل 62 صفقة. 
وبخصـــوص معـــدالت التـــداول فـــي األســـبوع مـــن 
خالل 5 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة 
األســـهم المتداولـــة بلـــغ 793 ألفـــا و959 دينارا، في 
حين كان المتوسط اليومي لكمية األسهم المتداولة 
مليونين و972 ألفا و706 أســـهم، أما متوســـط عدد 

الصفقات خالل األسبوع فبلغ 102 صفقة.

المنامة - بورصة البحرين

تباين أسعار النفط

يـــوم  الـــنـــفـــط  ــار  ــعــ أســ أداء  تـــبـــايـــن 
ــاع قـــــوي فــي  ــ ــفـ ــ الـــجـــمـــعـــة بـــعـــد ارتـ
الجلسة السابقة بفعل ضعف الدوالر 
األميركية،  المخزونات  وانخفاض 
ــوب تــحــقــيــق  ــ وتـــتـــجـــه األســــعــــار صـ
مكاسب متواضعة قبل تقرير شهري 
مرتقب بشدة للوظائف في الواليات 

المتحدة.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 
إلى   %  0.2 يــعــادل  مــا  أو  سنتا   13
73.16 دوالر للبرميل بحلول الساعة 

06:19 بتوقيت غرينتش.

سنغافورة - رويترز

لندن - رويترز

أعـــرب مســـؤولون فندقيون عـــن تفاؤلهم 
الشـــديد بعودة النشـــاط للقطـــاع الفندقي 
فـــي مملكـــة البحريـــن، إذ عكســـت أرقـــام 
الصيف خصوصا شـــهر أغسطس الماضي 

أرقاما إيجابية تبشر بالخير.
وقـــال مدير عام فندق الريجنســـي محمد 
ســـند: إن نسبة األشـــغال في عموم فنادق 
البحريـــن في فترة الصيف تتراوح ما بين 
50 إلى 60 % حسب موقع الفندق وفئته. 
وأبلـــغ ســـند “البـــالد” أن شـــهر أغســـطس 
الماضي هو أفضل شهر على اإلطالق منذ 
تفشـــي وباء “كوفيـــد 19” العـــام الماضي، 
مـــا يبعـــث علـــى األمـــل بعـــودة تدريجيـــة 
وتعاٍف لقطاع الضيافة الذي كان من أشد 

القطاعات تضررا أثناء الجائحة.

وأشـــار ســـند إلى أن الحركة علـــى الفنادق 
الغـــرف  إشـــغال  علـــى  فقـــط  تقتصـــر  ال 
الفندقيـــة، لكـــن حتـــى فـــي المرافـــق التي 
توفرها الفنادق في المملكة مثل المطاعم 
والمســـابح والمرافـــق الصحيـــة المختلفة، 
إلـــى جانـــب حجـــوزات األفـــراح التي تتم 
للفريـــق  الصحيـــة  االشـــتراطات  وفـــق 

الوطني.
وأشـــار ســـند إلـــى أن المؤشـــرات إيجابية 
وأنـــه يشـــعر بالتفاؤل الشـــديد باســـترداد 
القطـــاع الفندقـــي عافيته بعد أســـوأ فترة 
تاريخية يشـــهدها؛ بســـبب فتـــرة اإلغالق 

واالحترازات لمواجهة وباء “كوفيد 19”.
وزاد المســـؤول الفندقي بقوله “متفائلون 
المقبليـــن  وأكتوبـــر  ســـبتمبر  شـــهر  مـــن 
“المســـتوى  إلـــى  العـــودة  مـــع  خصوصـــا 

األخضـــر” ورفع بعـــض الدول عـــن القائمة 
األنشـــطة  بعـــض  وإقامـــة  الحمـــراء، 
والفعاليـــات الرياضة، جميعها تبشـــر بخير 

وتعكس نظرة إيجابية للغاية”.
واســـتطاعت البحريـــن مـــن خفض حاالت 
اإلصابة بفيروس “كوفيد 19”، بشكل كبير 
أثناء الفتـــرة الماضية لمســـتويات دون الـ 
100 مصاب، في حين رفعت نسبة اللذين 
تلقوا التطعيم والتطعيم المعزز في جهود 

حصلت على ثناء دولي.
مـــن جانبـــه، اتفـــق مديـــر فنـــدق جولـــدن 
تويليب عبدالرحمن الســـيد بما ذهب إليه 
زميله من أن شهر أغسطس يعتبر األفضل 
منذ تفشي الجائحة، وأن حركة االنتعاش 
مشـــهودة، مقدما شـــكره للحكومة وهيئة 
السياحة والمعارض على الجهود المبذولة 

لمســـاعدة القطـــاع الفندقي فـــي ظل هذه 
الجائحة التي كانت صعبة على الجميع.

الجفيـــر  منطقـــة  أن  إلـــى  الســـيد  وأشـــار 
شهدت حركة كثيفة خصوصا على فنادق 

فئة 4 نجوم.
وعبـــر الســـيد عـــن تفاؤلـــه الشـــديد بعودة 
القطـــاع الفندقي إلى التعافـــي التدريجي 
مـــن تداعيات جائحة “كوفيد 19” بأســـرع 

وقت ممكن.
وعكســـت األرقـــام األخيـــرة الصـــادرة من 
الليالـــي  فـــي  ارتفاعـــا  “الســـياحة”  هيئـــة 
السياحية في شهر يوليو الماضي بلغ 164 
%، مع زيادة كبيرة في حركة المســـافرين 

عبر المنافذ الجوية والبرية.
وصنفـــت البحريـــن قطـــاع الضيافـــة مـــن 
القطاعـــات األكثر تضررا بســـبب الجائحة، 

إذ قدمـــت الحكومـــة حـــزم دعـــم لمختلف 
القطاعـــات االقتصاديـــة منذ شـــهر مارس 
حـــزم  لتجديـــد  تعـــاود  أن  قبـــل   ،2020
الدعم للقطاعات المتضررة والتي شـــملت 
تأجيل الرسوم السياحية، وبعض الرسوم 
الحكومية، والتكفل بدفع فواتير الكهرباء 
الـــذي  البحرينييـــن،  الموظفيـــن  وأجـــور 

ساهم في تخفيف تبعات الجائحة.

ظلت أنشـــطة األعمال في منطقة اليورو 
قويـــة الشـــهر الماضـــي علـــى الرغـــم مـــن 
المخاوف حيال الساللة دلتا من فيروس 
كورونا ومشـــكالت واســـعة االنتشـــار في 
يشـــير  لمســـح  وفقـــا  التوريـــد،  سالســـل 
إلـــى أن اقتصـــاد التكتـــل قـــد يعـــود إلـــى 
مســـتويات مـــا قبـــل “كوفيـــد 19” بحلول 

نهاية العام.
ونزلت القراءة النهائية لمؤشر “آي.إتش.

إس ماركت” المجمع لمديري المشتريات، 

الـــذي ُيعتبـــر مؤشـــرا جيـــدا علـــى متانـــة 
االقتصـــاد، إلى 59.0 الشـــهر الماضي من 
أعلـــى مســـتوى فـــي 15 عاما عنـــد 60.2، 
لكنهـــا ما زالت فوق مســـتوى الخمســـين 
الذي يفصل بين النمـــو واالنكماش لكنها 

دون تقدير “أولي” عند 59.5.
لـــدى  األول  االقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
“إنهـــا  هايـــز  جـــو  ماركـــت  آي.إتـــش.إس 
نتيجة أخرى قوية ألعمال منطقة اليورو 
فـــي أغســـطس، علـــى األرجح ثمـــة زيادة 
أخرى قوية فـــي الناتج المحلي اإلجمالي 

علـــى أســـاس ربـــع ســـنوي للربـــع الثالـــث، 
ونحـــن متأكـــدون أننـــا علـــى مســـار عودة 
اقتصـــاد منطقة اليورو إلى مســـتويات ما 
قبـــل الجائحـــة بحلول نهاية العـــام، إن لم 

يكن قبل ذلك”.
وتوقـــع اســـتطالع للرأي أجرتـــه “رويترز” 
ُنشر في وقت سابق يوم الجمعة أن ينمو 
اقتصاد المنطقة 2.2 % في الربع الجاري.

لكن اضطرابات سالســـل الشحن الجارية 
الناجمـــة عـــن الجائحـــة أدت إلـــى ارتفاع 
تكاليـــف المواد الخام مجددا هذا الشـــهر. 

ومؤشـــر أســـعار المدخالت قرب مســـتوى 
قياســـي عنـــد 69.5، بيد أنـــه انخفض عن 

مستواه في يوليو البالغ 69.9.
وفي ظل اســـتئناف أنشـــطة معظم قطاع 
الخدمـــات بعـــد رفـــع العديـــد مـــن القيـــود 
ظـــل مؤشـــر مديـــري المشـــتريات للقطاع 
فـــوق مســـتوى التعـــادل عنـــد 59.0، على 
الرغم من أنه جاء أقل من مستوى يوليو 
المسجل عند 59.8، الذي كان أعلى قراءة 

منذ يونيو 2006.
إعـــادة  احتمـــال  حيـــال  مخـــاوف  لكـــن 

فـــرض تدابيـــر اإلغـــالق أثـــرت ســـلبا على 
المعنويات. ونزل مؤشر لتوقعات أنشطة 

الخدمات ألدنى مســـتوى في 4 أشهر عند 
68.9 من 69.1.

ــة ــاع الضيافـ ــى قطـ ــوأ علـ ــو األسـ ــف هـ ــام ونصـ ــد عـ بعـ

 اســتئناف أنشــطة معظــم قطــاع الخدمــات ورفــع القيود 

فندقيون: شهر أغسطس األفضل منذ جائحة كورونا

نشاط قوي ألنشطة األعمال في منطقة اليورو في أغسطس

علي الفردان

نسبة اإلشغال 
مرتفعة وتفاؤل 

بعودة القطاع 
لعافيته

محمد سندعبدالرحمن السيد

علي الفردان

جعفر الصايغابراهيم زينلاحمد الدمستاني
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وصلـــت أخيـــرا للبحريـــن الجيـــل الثالث من كيـــا كرنفال التي تـــم بناؤها على 
منصـــة كيـــا ذات الحجـــم المتوســـط، كمـــا تتميـــز بالمســـاحة األكبـــر بالمقارنة 
باألجيـــال الســـابقة، إضافة إلى اتســـاعها لعدد كبير من الـــركاب يتراوح من 7 

ركاب حتى 11 راكبا.
وحصلت الســـيارة على مساحة واســـعة وصندوق األمتعة، فهي توفر تجربة 
هائلـــة وتلبـــي كافـــة االحتياجات، كمـــا أنها تناســـب جميـــع األذواق، كما تأتي 
بهيكل خارجي أقوى مما سبق حتى توفر الحماية الكاملة للركاب سواء كان 

من الخارج أو الداخل.
وحصلت السيارة على شاشة رقمية مزدوجة، متصلة بلوحة عدادات السائق 
الرقمية، شاشـــة تعمل باللمـــس خاصة بنظام المعلومـــات والترفيه، باإلضافة 

إلى نظام المالحة، التوقعات بأحوال الطقس.
وزودت “كيـــا كارنفال” الجديد الثالث بأحـــدث مجموعة نقل الحركة الخاصة 
بــــ “ســـمارت ســـتريم” من كيا، وهي تتيح تحســـين الكفـــاءة واألداء في نفس 

الوقت، إضافة إلى أنظمة مساعدة السائق المتطورة.

“كيا كارنفال”.. أشهر فان في البحرين

أعلن المنظمون عن موعد 
انطالق معرض جنيف 

للسيارات 2022 بين 19 و 
27 فبراير المقبل من العام 

المقبل. تم إلغاء اإلصدارين 
األخيرين من المعرض 

بسبب الوضع الصحي مع 
كورونا واألزمة االقتصادية 

في قطاع السيارات.

وصلـــت جيتور الصينية طـــراز X95 للبالد مؤخرا، كموديـــل 2022 ومنذ ذلك 
 SUV الوقت، وتنافس السيارة ضمن فئة السيارات متعددة االستخدامات الـ
بشـــكل جيد. وتســـتمد الســـيارة جيتور X95 موديل 2022، قوتها من محرك 
رباعي األســـطوانات، ســـعة 1600 ســـي ســـي تيربـــو، ينتج قـــوة 197 حصانا، 
وعزم أقصى للدوران 290 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات 
أوتوماتيك، ويبلغ متوســـط اســـتهالك الســـيارة من الوقود نحو 8.1 لتر، عند 

قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وتأتـــى الســـيارة بعدد من الكماليـــات والتجهيزات أهمها، إطـــارات 18 بوصة، 
ونظـــام تشـــغيل الســـيارة من دون مفتـــاح، ونظـــام مثبت الســـرعة، وخاصية 
تســـجيل رحلـــة القيـــادة، وإمـــكان تثبيت مقاعـــد األطفـــال، وكاميـــرا خلفية، 
ومصابيـــح ضبـــاب أمامية وخلفية مع وجود إضـــاءة نهارية LED، كما زودت 
الفوانيس بخاصية استشـــعار مســـتوى اإلضاءة لألماكن، وشبكة أمامية ذات 

تطعيمات النيكل الفضي والمزيد.

تقديم الصينية جيتور X95 موديل 2022

والصغيـــرة  الجديـــدة  هـــي  هـــذه 
والتـــي  هيونـــداي  مـــن  ”كاســـبر” 
ســـتطرحها في األســـواق الحًقا مع 

نهاية العام الجاري.
تصميم كاســـبر غير تقليدي ويتميز 
بمصابيـــح LED دائريـــة كبيرة على 
المصد األمامي كجزء من مصابيح 
أمامية منقســـمة، مع فتحات هواء 
دائريـــة كذلـــك علـــى الشـــبك للمبرد 
وجـــود  إلـــى  يشـــير  مـــا  الداخلـــي، 

محرك توربو.
وستتوفر السيارة الجديدة بمحرك 
بالتنفـــس  ســـلندرات   3 لتـــر   1.0
الطبيعـــي بقـــوة 76 حصانـــا وآخـــر 
1.0 لتـــر توربـــو بقـــوة 100 حصان، 
أو  ســـرعات   5 يـــدوي  ناقـــل  مـــع 
ودفـــع  ســـرعات   5 أوتوماتيكـــي 
أمامـــي حصـــري، كمـــا قـــد تحصـــل 
كهربائيـــة  نســـخة  علـــى  الســـيارة 

بالكامل في منتصف 2023. 

ر المهندســـون  منـــذ أعوام مضـــت، طوَّ
فـــي مرســـيدس بنـــز نوعًا جديـــدًا من 
الســـمات المميـــزة في ســـيارات الدفع 
الرباعـــي وقدمـــت موديـــل القمة جي 
يمكـــن  وال  وقويـــة  مميـــزة  كالس. 
المهندســـون  ـــم  صمَّ عليهـــا.  التغلـــب 
أجـــزاًء مـــن الســـيارة تواصـــل القيـــام 
بالوظائـــف نفســـها حتـــى يومنـــا هذا. 
مكونـــات أســـهمت فـــي صناعـــة هـــذا 

الطابع الفريد جدًا على مر األجيال.
تتربـــع الســـيارة األلمانيـــة علـــى القمة 

ألكثـــر من 40 عامًا، مع تصميم داخلي 
وخارجي منقطع النظير، حيث تعكس 
الفئـــة G الجديـــدة شـــخصية قائدهـــا 

بأسلوب مدهش.
وتأتي بمميزات السالمة التالية:

Active Lane Keeping As�  * مساعد
sist

* باقـــة Parking Package مع كاميرا 
بزاوية 360 درجة

MULTIBEAM LED مصابيح *
Driving Assistance باقة *

كشـــفت تويوتـــا عـــن طـــراز هايلكس 
تايلنـــد  فـــي   Revo GR Sport
بإصدارات عالية الركوب أو منخفضة 
مـــع عناصـــر رياضية مـــن الداخل إلى 
Gazoo Rac�  الخـــارج تحمـــل شـــعار

.ing
Su�  تأتي الســـيارة مـــع نظـــام تعليق
perFlex المعزز مع القضيب المزدوج 
موازنـــة  لولبيـــة وقضيـــب  ونوابـــض 
فـــي األمـــام و5 صفائـــح مـــن نوابض 

األوراق في الخلف وتتميز بممتصات 
الصدمات أحادية األنبوب.

مـــن ناحيـــة أخـــرى ، يمتلـــك الطـــراز 
المنخفض إعـــداًدا أقل تعقيًدا، ولكنه 
يقترب 23 مم من األرض، مما يجعله 
أكثر قـــدرة من حيث المنـــاورة وأقل 
تركيـــًزا على الطرق الوعـــرة. يحتوي 
كال الطرازيـــن على فرامل قرصية مع 
مالقـــط فرامل حمـــراء فـــي المقدمة 

وبراميل على المحور الخلفي.

جديد هيونداي.. “كاسبر” الصغيرة جي كالس تتربع على القمة ألكثر من 40 عامًا Revo GR Sport هايلكس

حــازت على لقب أفضل ســيارة )SUV( في الشــرق االوســط

حجزت العالمة الفاخرة بنتلي نفسها تماما في عالم 
الرحـــالت والســـرعة فـــي ســـياراتها منـــذ زمـــن بعيد، 
واليوم األمور مختلفة جـــدا عند العالمات التجارية 
الراقيـــة وتتفرع منها أنماط جديدة، وإعادة تعريفها 
أثناء مضيها نحو المنافسة مع موديل القمة بنتايجا 
الرائعـــة، التي وصلـــت ألول مرة إلى الســـاحة مبنية 
علـــى تصميم F4 الخاص بالشـــركة فـــي العام 2016 

النموذجي. 
تلقـــت ســـيارة الدفـــع الرباعـــي الفاخـــر تعزيـــزا كبيرا 
مـــع موديـــل 2021 كنموذج يغير كل مـــا كنا نظن أننا 
نعرف عن سيارات الدفع الرباعي، ونعرف تماما بأننا 
ال نشتري سيارة مثل Bentayga لمظهرها الخارجي 
أو حتى لمجرد إظهار شارة بنتلي فقط، لكن السبب 
الرئيـــس هو لمســـتوى غير العـــادي مـــن الراحة التي 
يمكـــن أن نختبرهـــا إمـــا كســـائق أو كراكـــب في هذه 

السيارة الخيالية في جيلها الجديد. 
دعونا نبدأ من وجهة نظر الســـائق أوال بعد الجلوس 
فيهـــا، تلقت Bentayga الجديدة بعض التحســـينات 
التكنولوجيـــة التي تجعلها تجربـــة أفضل في جميع 
أنحـــاء عندمـــا كنـــت تقود الســـيارة، أوال تـــم إصالح 
نظـــام المعلومـــات والترفيه على نطاق واســـع، بدءا 
من شاشة تعمل باللمس فائقة الدقة ال تشوبها شائبة 
10.9 بوصـــة مـــع اتصـــال أســـرع وواجهة مســـتخدم 
Apple CarPlay اآلن  ذلـــك أصبـــح  بعـــد  محســـنة. 
 ،Android Auto ميـــزة قياســـية، كما هو الحـــال مـــع
فأولئـــك الذيـــن يأملـــون في دمـــج هواتفهـــم الذكية 
بسالســـة يمكنهم اآلن تنفس الصعـــداء. ومع ذلك ال 
يتوقـــف األمر عند هذا الحد، فإن Bentayga مزودة 
أيضا بأجهـــزة kitted�out للحيـــاة الحديثة أكثر من 
أي وقـــت مضى مع منافـــذ USB�C إضافية، ونظام 
شحن السلكي، وبطاقة SIM مدمجة للحصول على 
خدمـــات إضافية عبر اإلنترنت وقائمة على البيانات 

والمزيد من الترفية.
كمـــا حصـــل الطـــراز الـــذي تـــم تعديلـــه علـــى مقاعـــد 
جديـــدة، باإلضافة إلى تصميـــم عجلة قيادة جديدة 

وحتـــى تصميـــم البـــاب، وتســـمح إطـــارات المقاعـــد 
الجديدة بمســـاحة إضافيـــة تصل إلى 4 بوصات في 
الركبـــة فـــي المقاعد الخلفيـــة، ويمكن للـــركاب أيضا 
إخراج جهـــاز الكمبيوتر اللوحي القابـــل لإلزالة الذي 
يعمـــل باللمس مقاس 5 بوصات للتحكم في وظائف 

الترفيه والراحة المختلفة المتاحة لهم.
وقابلـــة  يدويـــا  فقـــط  ليســـت  بنتايغـــا  موديـــل 
للتخصيـــص، ولكـــن تأتي أيضا مع خيـــارات متعددة 
على كل مســـتوى لتناســـب أنماط الحيـــاة المختلفة، 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، ســـيكون مـــن دواعـــي ســـرور 
الشـــركة البريطانيـــة العريقة ألولئك الذين يعيشـــون 
ويقـــودون بنتايغـــا فـــي المدينـــة العثور علـــى توليد 
القـــوة الهجين، حيث يتم الجمـــع بين محرك البنزين 
V6 3.0L مـــع محـــرك كهربائـــي 94kW تعمل بالطاقة 
من بطاريـــة ليثيوم أيون 17.3kWh مع 31 ميال من 
مجموعة كهربائية فقط. ولمن يبحث عن المزيد من 
القوة واألداء ســـوف يجد نموذج ”سبيد” من بنتايغا 
بمحـــرك W12 يولـــد 626 حصانا ومـــا يصل إلى 663 
رطل قدم من عزم الدوران، كاملة مع سرعة قصوى 
مـــن 190mph، ويمكـــن أن تطلق مـــن الثبات إلى 60 
فـــي 3.8 ثانية فقط، وأي شـــخص يبحث عن توازن 

 V8 بيـــن الكفـــاءة والقـــوة ســـوف تجـــد في نمـــوذج
التـــي نقدمها لكـــم في الصفحة هذا األســـبوع والتي 
تتفـــوق من خالل كونهـــا تتألف برشـــاقة على جميع 

التضاريس.
بنتايغا الجديدة هي أكثر من مجرد سيارة، إنه بيان 
عن حياة المرء يمكنك تخصيص السيارة المصنوعة 
يدويا لتعكس بشـــكل أفضل من أنت عليه، ويمكنك 
أيضـــا تجربـــة Bentayga وعروضها الرائعة كســـائق 
وراكـــب على حد ســـواء. عالوة علـــى كل ذلك، على 
الرغم من كل الزخارف من الفخامة الراقية والراحة، 
فإنه ال يزال في وقت واحد ســـيارات الدفع الرباعي 
عاليـــة األداء التي توفر نفس األداة المســـاعدة التي 
كنت تتوقع من عالمة تجارية أقل، لكن أبدا ليســـت 
كبنتلـــي، فقـــد حـــازت الســـيارة الجديـــدة علـــى لقب 
 )SUV( أفضل ســـيارة رياضية متعددة االستعماالت
فاخرة مؤخرا من مجلـــة 4×4 المعروفة بمنحها هذا 
اللقب البارز الخاص بســـيارات الـSUV الفخمة خالل 
.of the Year 4×4 فعاليتها السنوية لتوزيع الجوائز

ويمكـــن بـــكل ســـهولة مالحظـــة النجاح الكبيـــر الذي 
Bentayga فـــي الشـــرق األوســـط منـــذ  بـــه  تتمتـــع 
Bentay�  وصولها إلى األسواق اإلقليمية. فقد القت
ga الحائـــزة على العديد من الجوائز البارزة شـــعبية 
Bent�  واســـعة التي أدت لجعلها من أشـــهر طرازات
ley، وهـــي أحد أفضل الطرازات مبيعـــًا لدى العالمة 
التجاريـــة فـــي المنطقـــة، وتحتفـــي الجائـــزة المهمة 
بمكانـــة Bentayga باعتبارها تشـــكل معيارًا كأفضل 
SUV أساســـية فاخـــرة، وهـــذا يأتي بعـــد أن كان قد 
تم منحهـــا لقب أفضل SUV من ناحية األداء العالي 

للعام من قبل المجلة نفسها.
وحـــول هذا الموضوع، قـــال أالن كيـــد، محرر مجلة 
التـــي يوجـــد مقرهـــا فـــي المملكـــة المتحـــدة:   4×4
“لطالما اعتبرنا Bentayga بمثابة SUV عالية األداء 
لغاية العام الماضي. فســـرعتها وديناميكيتها العالية 
ترســـختا بقـــوة ضمـــن شـــخصيتها، بحيـــث تمكنـــت 
بســـهولة مـــن أن تطغـــى علـــى الفخامة التي تشـــكل 

.”Bentley عنصرًا أساسيًا حيويًا في أي سيارة

الفاخرة البريطانية بنتلي
بقوة V8 وبفخامة أكبر

طارق البحار
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افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دوره متجددة

افتتح فعاليات مهرجان فينيسيا اإليطالي 
الدولي في دورته الثامنة والسبعين والذي 
سيتسمر حتى 11 من الشهر الجاري وسط 
احتـــرازات أمنية شـــديدة، ويعد المهرجان 
مـــن أكبر المهرجانـــات الفنيـــة بالتوازي مع 
مهرجـــان كان الســـينمائي وبرليـــن الدولي، 
حيث يهدف إلى الترويج للسينما العالمية 
بجميع أشكالها بروح من الحرية والحوار.   
Alberto Bar�  وكشـــف رئيـــس المهرجـــان

المهرجـــان  بافتتـــاح  ســـعادته  عـــن   bera
وســـط تحديات جائحة كورونا، حيث قال 
إن برنامج هذا العام مكثف جدا يدل على 
عـــودة الســـينما بشـــكل حيـــوي، حيـــث تم 
التصالح مع أساليب إنتاج جديدة ونماذج 
توزيع غير مألوفة عند السينمائيين وختم 
كالمـــه بأنـــه يجـــب أن ننظر إلى مســـتقبل 

السينما باهتمام وثقة وتجدد. 
تـــم تكريم الممثل اإليطالي روبرتو بينيني 
في حفـــل االفتتاح بجائزة األســـد الذهبي 
لمسيرته الفنية، وعبر عن سعادته العارمة 

لحصوله على هذا الجائزة. 
هـــو   Madres paralelas فيلـــم االفتتـــاح 
للمخرج اإلسباني العالمي بدرو ألمودرفار، 
وتـــدور أحـــداث الفيلـــم حـــول امـــرأه فـــي 
مقتبـــل العمـــر وأخـــرى فـــي ســـن المراهقه 
نفـــس  فـــي  مولـــودا  ينتظـــران  وكالهمـــا 
المستشفى وتنشأ بينهم رابطة قوية حول 

األمومة. 
ويتنافـــس أكثـــر مـــن عشـــرين فيلـــم فـــي 

ظهـــوره األول على جائزه األســـد الذهبي، 
حيث تشارك الواليات األمريكية بأكثر من 
خمس أفالم وفرنسا بثالثه أفالم ويترأس 
لجنة تحكيـــم األفالم هذه الســـنة المخرج 

.Bong Joon الكوري
حضـــرت كل من الفنانة المصرية ياســـمين 
صبري والفنانة التونســـية درة زروق حفل 
واســـتقبل  الســـينمائي  فينيســـيا  افتتـــاح 
نجمـــات  هوليـــوود  نجـــوم   مـــن  العديـــد 

السينما اإليطالية. وتألقت الفنانة ياسمين 
صبري بفســـتان من تصميم روبرتو كافالي 

ومجوهرات كارتيه. 
أمـــا الفنانة درة زروق، فكانت إطاللتها من 
دولتشـــي اند جابانا. كما حضرت االفتتاح 
كل مـــن المذيعـــة رايـــا أبـــي راشـــد بإطالله 
متميـــزة مـــن دار رامـــي العلـــي والمذيعـــة 
حيـــث  العزيـــزه  عبـــد  مهيـــره  اإلماراتيـــة 

اختارت تصميما من تصاميم فالنتينو.

تستعد الفنانة رزان مغربي للسفر إلى البرتغال، حيث ستقام  «
االحتفالية الخاصة بمرور ٣٠ عامًا على تأسيس شبكة قنوات ام بي 

سي، بعدها تعود رزان مغربي إلى مصر؛ من أجل تصوير مشاهدها في 
مسلسل “عشم إبليس“.

١٥

tariq_albahhar

تـــم اإلعـــالن عـــن إطـــالق مهرجـــان دبـــي 
الســـينمائي للدراجات النارية 2021، وهو 
الفعاليـــة األولـــى من نوعها فـــي اإلمارات. 
وسُتقام النسخة األولى من هذا المهرجان 
Ware� )فـــي اســـتديو ويـــر هـــاوس فـــور 

house4 Studio( بين 2 و4 سبتمبر 2021 
المهتميـــن  فـــي أجـــواء احتفاليـــة تجمـــع 
بالدراجـــات الناريـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء 

اإلمارات والعالم.
وســـُيعرض فـــي المهرجـــان عـــدد كبير من 
األفـــالم القصيـــرة والوثائقيـــات الطويلـــة، 
فـــي  حصرّيـــًا  ســـيعرض  منهـــا  البعـــض 
المهرجـــان، تتمحـــور أحداثهـــا حـــول عالم 
الدراجات النارية مثل فيلم فاســـت إيدي 
الذي يروي قصة إيدي فيشـــر، الذي شارك 
فـــي الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وال يـــزال 
يقود دراجته وهو في الرابعة والتســـعين 

من عمره، والفيلـــم الوثائقي القصير ريبل 
رايـــدرز الـــذي يتحدث عن محبـــي دراجة 
فيســـبا في إندونيسيا، وبلنيو، يوتاه الذي 
يحاول فيه شـــاب سويسري تسجيل رقم 
قياسي في الســـرعة. كما ينظم المهرجان 
مســـابقة تتوزع جوائزها على ست فئات، 
وُتعرض ضمنها أفالم من إنتاج أشـــخاص 
الناريـــة  الدراجـــات  بمجالـــي  يهتمـــون 

والسينما.
وســـتمنح جوائـــز لألفـــالم المشـــاركة فـــي 
الفئـــات التاليـــة: أفضـــل فيلـــم فـــي دبـــي، 
فيلـــم  وأفضـــل  شـــامل،  فيلـــم  وأفضـــل 
وثائقـــي، وأفضل فيلم قصير )أقل من 15 
دقيقـــة(، وأفضل فيلم قصير )أكثر من 15 
دقيقـــة( وجائزة الجمهور، وذلك بإشـــراف 
لجنـــة تحكيـــم مكونـــة مـــن متخصصيـــن 

محليين وعالميين في مجاالت الدراجات 
الناريـــة واإلعـــالم وصناعـــة األفـــالم. أمـــا 
جائـــزة الجمهور، فســـتعتمد على تصويت 

الحضور.
فـــي  والشـــريك  المهرجـــان  مديـــر  وقـــال 
ويـــر هـــاوس فـــور، إيـــان كارليـــس: “نحن 
األولـــى  النســـخة  إلطـــالق  متحمســـون 
مـــن مهرجـــان دبـــي الســـينمائي للدراجات 

النارية واالحتفاء بثقافة ومجتمع عشـــاق 
الدراجـــات النارية في اإلمـــارات. وما كان 
لهـــذا المهرجـــان أن يـــرى النـــور لـــوال دعم 
الشـــغف  يشـــاركوننا  الذيـــن  األشـــخاص 
فخـــورون  ونحـــن  الناريـــة،  بالدرجـــات 
بالتعاون مع شـــركة المشروعات التجارية 

– هوندا لتنظيم هذه الفعالية. 
وشهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاعًا 

كبيـــرًا في شـــعبية الدراجـــات النارية، مما 
أدى إلى إنتاج الكثير من المحتوى المرئي 
المســـتوحى منها، ويسرنا أن نعرض بعضًا 
مـــن أفضـــل هـــذا اإلنتـــاج ضمـــن فعاليات 

مهرجاننا”.
التجاريـــة  المشـــروعات  شـــركة  وتبـــدي 
المتعلقـــة  بالنشـــاطات  كبيـــرًا  اهتمامـــًا 
بالدراجـــات الناريـــة، وانطالقًا من حرصها 
الشديد على تقديم أفضل خدمة للعمالء، 
مـــن  االســـتفادة  علـــى  الشـــركة  ســـتعمل 
المهرجـــان لعـــرض مجموعـــة متنوعة من 
دراجات هوندا النارية أمام المهتمين بهذا 
المجـــال، حيث تعـــرض دراجـــة فايرباليد 
)Fireblade( مـــن فئة الدراجات الرياضية 
Gold� جولدوينـــج  ودراجـــات  )القويـــة، 
wing( وفيـــوري )Fury( مـــن فئـــة دراجات 
الطـــواف والرحالت، ودراجة أفريكا توين 

)Africa Twin( للمغامرات األكبر.

سُيعـــــرض عـــــدد كبيـــر مـــــن األفـــالم القصيــــرة والوثائقيـــات الطويلـــــة والحصــريـــة

تقديم مهرجان دبي السينمائي للدراجات النارية األّول في اإلمارات

الجميلة ميغان فوكس تحصل على تعويض 5 ماليين دوالر
انتهــى النــزاع القضائــي بيــن الممثلــة األميركيــة ميغــان فوكس وســينثيا بيت دانتي، مديــرة أعمال 

الممثل براد بيت، بعد مرور 3 سنوات من القضية.

وبـــدأ النـــزاع بعدمـــا أقدمـــت فوكس على شـــراء 
منـــزل من دانتـــي العام 2016 بقيمـــة 3.3 ماليين 
دوالر، إال أنهـــا فوجئـــت بعـــد شـــرائه، أن المنـــزل 
يحتـــاج إلـــى العديد من التصليحـــات، إضافة إلى 
انتشار العفن فيه، وهو ما أصابها بالتوتر المستمر 

ونوبات من الصداع النصفي.
وذكرت فوكس في الوثائق المقدمة إلى المحكمة 
أن المنـــزل الذي اضطرت لالنتقال منه في أكتوبر 
2017 هي وزوجها في ذلك الوقت براين أوســـتن 
مبالـــغ طائلـــة  منهـــا  تطلـــب  الثالثـــة،  وأطفالهمـــا 
إلصالحه؛ بســـبب العيـــوب والتســـريبات بداخله، 
وكّبدهـــا ذلك نفقات بقيمة تتجـــاوز نصف مليون 

دوالر.
وطالبـــت فـــي دعوتهـــا القضائيـــة بتعويضات عن 

التداعيـــات الصحيـــة التـــي أصابتهـــا مـــن العفـــن 
المنتشـــر فـــي المنـــزل، والـــذي لـــم ُيصبهـــا بنوبات 
صداع مزمن فقط، بل ُأصيبت بفرط نشاط الغدة 

الدرقية كذلك.
وفـــي البداية، عرضت دانتي مبلغ 100 ألف دوالر 
كتعويـــض عـــن األضـــرار الماديـــة التـــي تكّبدتهـــا 
فوكس، ولكن في النهاية انتهت الدعوى بتسوية 

وافق عليها الطرفان بقيمة 5 ماليين دوالر.
وتصـــّدرت ميغان فوكس الفترة األخيرة الصحف 
بعـــد ارتباطهـــا المفاجـــئ بمغني الـــراب األميركي 
ماشـــين غـــان كيلي الـــذي يصغرها بأربعـــة أعوام، 
وذلـــك بعـــد انفصالها عـــن زوجهـــا ووالـــد أطفالها 
المخـــرج برايـــن أوســـتين عقـــب ارتبـــاط ناجـــح 
اســـتمر 10 ســـنوات. وتأكـــد ارتبـــاط فوكـــس مـــع 

نجـــم الراب الشـــهير بعدما شـــاركته فيديو كليب 
أغنيتـــه الجديدة وظهرت معـــه في لوس أنجلس 
وهي تمسك بيده ليأتي ذلك بمنزلة إعالن رسمي 
لعالقتهمـــا، كما ظهرا معا على الســـجادة الحمراء 
فـــي حفـــل توزيع الجوائـــز الموســـيقية األميركية 

للعام 2020.

وفـــي تصريح صحافي بعد هـــذا الظهور، وصفت 
فوكـــس عالقتهـــا مـــع ماشـــين بأنهـــا “حـــدث مرة 
واحـــدة في العمـــر”، فقالت: “حبه كأنه تســـونامي 

ونار في غابة، ولكنه جميل جدًا”.
وقـــد شـــكلت تلـــك التصريحات ضجـــة كبيرة في 
العالـــم، وتداولته وســـائل اإلعالم العالمية بشـــكل 
كبيـــر، خصوصـــا بعـــد ارتباطهـــا الســـريع بمجـــرد 
انفصالهـــا عن زوجهـــا، ورغم ذلك فقد خرج براين 
أوســـتن عـــن صمتـــه فـــي تصريـــح له وعّلـــق على 
ارتبـــاط زوجتـــه الســـابقة، متمنيـــا لهـــا الســـعادة، 
والنجـــاح في المســـتقبل على الصعيديـــن العملي 
والعاطفـــي، كما أعلن عن ارتباطه هو اآلخر بفتاة 

أخرى.
وأضـــاف أوســـتن، نقـــال عن شـــبكة “ســـي إن إن”، 
أن االنفصـــال جـــاء بنـــاء على رغبـــة فوكس التي 
طلبت منه االبتعاد لفترة، مشيًرا إلى أنه بعد ذلك 

أخبرته بأنها وجدت راحتها في االنفصال.

خاص

إكرام مؤمن من إيطاليا
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ثلث أنواع األشجار في العالم مهدد باالنقراض
يواجــه نحــو ثلــث أنــواع األشــجار فــي كل أنحــاء العالم 
خطــر االنقــراض وفقا لتقرير حذر من أن التغير المناخي 

يمكن أن يضر بمنظومات بيئية حرجية كاملة.
وتولــت المنظمــة الدولية للحفاظ علــى الحدائق النباتية 
التي تضم قيمين على حدائق نباتية وخبراء من االتحاد 
الدولي لحفظ الطبيعة تنســيق تقرير عن “حال األشــجار 
فــي العالــم”. وتنــاول التقريــر 58497 نوًعا من األشــجار، 
وبيــن أن 30 % منهــا )17500 نــوع( مهــددة باالنقــراض، 

في حين ان 7 % إضافية “قد تكون مهددة”.
بحســب  هــي  كالماغنوليــا،  الشــائعة  األشــجار  وحتــى 
التقريــر، مــن بيــن أكثــر األشــجار المهــددة باالنقــراض. 

وكذلك ال يوفر الخطر البلوط والقيقب واألبنوس.
وحــال النقــص في البيانــات دون تقييم وضع 21 % من 
األنواع، في حين أن نسبة أعلى بقليل من 40 % ليست 
عرضة لالنقراض. ويشــكل قطع األشــجار وإزالة الغابات 
تهديــد  أكبــر  الماشــية  لرعــي  أو  للزراعــة  أراٍض  إلقامــة 
لألشــجار. وصنــف التقريــر 142 نوعا علــى أنها منقرضة، 
ووصــف أكثــر مــن 440 نوًعا بأنها على وشــك االنقراض، 
إذ يقــل عــدد األشــجار البرية منها عن 50 فــي كل أنحاء 
العالــم. والحــظ المديــر العــام لمؤسســة “فرانكلينيــا” في 

سويســرا جان كريســتوف فييه خالل عرضه التقرير أن 
“الكثيــر مــن األنواع على وشــك االنقراض، وال توجد من 

بعضها سوى شجرة واحدة فحسب”.
ووصــف فييــه بـــ ”الصادم” االســتمرار فــي إزالــة الغابات 
بوتيــرة مرتفعــة، مذكــًرا بــأن لألشــجار دوًرا حيوًيــا فــي 
الطبيعــة، إذ تشــكل موطًنا للكثير مــن األنواع الحيوانية 
والنباتية، وتمتص ثاني أكســيد الكربون وتوفر مكونات 
لبعــض األدويــة. وتضــم البرازيــل التــي يقــع فيهــا جــزء 
كبير من غابات األمازون المطيرة معظم أنواع األشــجار 
باالنقــراض  المهــددة  األنــواع  مــن  عــدد  وأكبــر   )8847(

)1788( بفعل الزراعة المكثفة.

محليــة  إعــالم  وســائل  أفــادت 
ســورية أنــه تــم العثــور علــى جثــة 
لفتاة في العقد الثالث من العمر في 
إحــدى حاويات القمامــة بضواحي 

العاصمة السورية دمشق.
وكشــف رئيس بلديــة صحنايا نزار 
جمول إلذاعة “المدينة أف إم”، عن 
وجود جثــة لفتاة في العقد الثالث 
حاويــات  إحــدى  فــي  العمــر  مــن 

القمامة.
عمــال  “أحــد  أن  جمــول  وأوضــح 
النظافة وجد جسد الجثة مقطوعة 
الحاويــات  إحــدى  فــي  الــرأس 
أثنــاء تفريغــه لمحتوياتهــا صبــاح 

الخميس”.
رأس  علــى  العثــور  يتــم  لــم  فيمــا 
الجثــة، كمــا لم تتم معرفــة هويتها 
حتى اللحظة، ومازالت التحقيقات 
جارية لمعرفة مالبسات الجريمة.

جثة فتاة مقطوعة 
الرأس في حاوية 

قمامة
ســيتوقف تطبيــق “واتســاب” عن العمل 
الذكيــة  الهواتــف  مــن  مجموعــة  علــى 
القديمــة فــي غضــون شــهرين، مــا يترك 
مالييــن األشــخاص غيــر قادريــن علــى 
رؤية رسائلهم. وابتداء من أول نوفمبر 
الدعــم  “واتســاب”  ســيوقف  المقبــل، 
لمجموعــة من طــرازات الهواتف الذكية 
القديمــة، العاملة بنظــام “آندرويد” و”آي 
“ذا  أو إس”. وحســبما ذكــرت صحيفــة 

صــن” البريطانيــة، فــإن الهواتــف التــي 
تعمــل باإلصــدار “4.0.4” مــن “آندرويــد” 
مــع  متوافقــة  تعــود  لــن  قبلــه،  ومــا 
متطلبــات “واتســاب”، وهــو مــا ينطبــق 
أيضا على األجهزة العاملة بنظام “آي أو 
إس 9” وما ســبقه. ولن يعمل “واتساب” 
علــى هاتف ســوني “إكســبيريا”، وكذلك 
ميــت”  “أســيند  لهــواوي  بالنســبة  األمــر 

و”أسيند دي 2”.

عــن  حديثــة  طبيــة  دراســة  كشــفت 
“مفاجــأة” تتعلــق بعقار “الفياغــرا”، الذي 

يستخدم في عالج الضعف الجنسي.
ووجــد باحثــون مــن جامعــة مانشســتر 
قــد  “الفياغــرا”  تنــاول  أن  البريطانيــة، 
يســاهم في حماية القلب، حسبما نقلت 

صحيفة “ذا تايمز” البريطانية.
وتوصــل الباحثــون إلــى أن العقــار الذي 
يســتخدم فــي عــالج ضعــف االنتصاب، 

غيــر  القلــب  إيقاعــات  بشــدة  يثبــط 
الطبيعية، والمعروفة باسم عدم انتظام 
ضربــات القلــب، والتــي يمكــن أن تؤدي 

إلى الموت المفاجئ.
وتمكــن الــدواء فــي ضبط عــدم انتظام 
ضربــات القلــب فــي غضــون 90 ثانيــة، 
عــن طريــق تقليــل وتيــرة عــدم انتظــام 
غيــر  التعامــل  عــن  الناتجــة  الضربــات 

الطبيعي مع الكالسيوم.

“واتساب” يودع ماليين الهواتف في غضون شهرين

دراسة تكشف مفاجأة “صادمة” عن فوائد “الفياغرا”

عارضة األزياء الهندية، مؤسسة مدونة “امرأة من العالم”، فرحانة بودي )على اليسار(، والعارضة اإليطالية بيانكا بالتي، في حفل افتتاح مهرجان البندقية السينمائي الدولي في نسخته الـ 78

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

متــداول  فيديــو  مقطــع  تمكــن 
فــي الصيــن، أخيــرا، مــن توثيــق 
صاعقــة بــرق قويــة وهــي تضرب 
عمــود إنــارة في الشــارع، مرة تلو 
األخــرى، حتى وصل إجمالي عدد 
غضــون  فــي   12 إلــى  الضربــات 

ثوان قليلة.
ميــل”  “ديلــي  وبحســب صحيفــة 
البريطانية، فإن أحد سكان مدينة 
كينغــداو، في محافظة شــاندونغ، 
تمكن من تســجيل مقطع الفيديو 
من مقر العمل الموجود في الحي 

نفسه.
بأثــر  الصينــي  الرجــل  وفوجــئ 
الحــادي  فــي  البــرق،  صاعقــة 
والثالثين من أغســطس الماضي، 
يســجل  وأخــذ  هاتفــه  فســحب 
طريــق  عــن  المتواليــة  الضربــات 

الفيديو. 

المعنيــة  المصريــة  الســلطات  قامــت 
فتــاة  بحــق  اإلعــدام  حكــم  بتنفيــذ 
أقدمــت علــى ارتــكاب جريمــة قتلت 
آخــر  وأصابــت  واحــد  رجــل  خاللهــا 
بجــروح، بعدما قام زوجها باســتثمار 
جمالهــا عبــر تقديمها لراغبــي المتعة. 
المصريــة  اإلعــالم  وســائل  وقالــت 
إن الفتــاة تدعــى رشــا، وقــام زوجهــا 
مقابــل  المتعــة  لراغبــي  بتقديمهــا 
400 جنيــه، ولكــن فــي ليلــة الجريمة 
معهــا،  ليلــة  لقضــاء  رجــال   3 حضــر 
لــم  مقابــل 400 جنيــه، لكــن الزبائــن 
يلتزمــوا باالتفــاق، وحاولوا دفع 200 
الثالثــة  الرجــال  وأثــار  فقــط.  جنيــه 
غضــب الفتــاة، فتوجهت إلى المطبخ 
وأحضــرت ســكينا غرســته فــي صدر 
فــي  مصرعــه  ليلقــى  زبائنهــا  أحــد 
الحال، كما تمكنت من إصابة شخص 
آخــر بطعنــة نافذة فــي صــدره، بينما 

نجا الثالث من المذبحة.

صاعقة تحبس 
األنفاس.. 12 ضربة 

في ثوان

إعدام فتاة ليل 

قتلت أحد زبائنها كشــف دار مــزادات ســوثبيز الشــهير، 
امــس الجمعــة، أنه قــرر أن يبيع لوحة 
الممزقــة  نصــف  الشــهيرة  بانكســي 
وكالــة  وتوقعــت  علنــي.  مــزاد  فــي 
“أسوشــيتد بــرس” األميركيــة أن يتــم 
الممزقــة  نصــف  بانكســي  لوحــة  بيــع 
وكانــت  دوالر.  مالييــن   5 مــن  بأكثــر 
لوحة بانكسي قد تم تقطيعها بصورة 
ذاتية مثيرة، بعد بيعها في مزاد علني 
مقابــل 1.4 مليــون دوالر، ونظرا لتلك 

اللوحــة  تــم عــرض  المثيــرة  الحادثــة 
مرة أخرى وبســعر أكبر بسبب الشهرة 
التــي حصلــت عليها اللوحــة. صرحت 
دار ســوثبيز للمــزادات أن “الحــب فــي 
سلة المهمالت” سُيعرض في مزاد في 

لندن يوم 14 أكتوبر.
وتقــدر القطعــة مــا قبــل البيــع مــن 4 
إلى 6 ماليين جنيه إســترليني، أي أن 
ســعرها ســيتراوح مــا بيــن 5.5 مليون 

دوالر إلى 8.3 مليون دوالر.

لوحة نصف ممزقة قد تباع بأكثر من 5 ماليين دوالر

عرض “ديكالن ماكينا” على المسرح الرئيس في “مهرجان القراءة” في 
ريدينغ، بريطانيا )رويترز(

 اللوحة مطلية بالرش لفتاة تصل إلى بالون أحمر

تصدر وسم )هاشتاغ( “تزوجني بدون مهر” تويتر في عدد من الدول العربية 
حائــًزا آالف التغريــدات خــالل األيــام الثالثــة الماضيــة على التوالــي. وتظهر 
متابعة وسم “#تزوجني_بدون_مهر” أن غالبية المشاركين فيه، هم مغردون 
من الدول العربية، ومن فئة الذكور ال اإلناث، عكس ما ذكرته معظم المواقع 
عن انطالقه “من قبل اللبنانيات لمحاربة العنوســة” وفق العناوين المتداولة، 

إضافة إلى عدم دخول الـ “هاشتاغ” قائمة الـ “ترند” في لبنان.
والصــورة المتداولــة هــي للبنانيــات شــاركن في ثــورة 2019 وليــس صحيح 
أنها حملة أطلقت من قبلهن لمحاربة العنوسة جراء الوضع االقتصادي الذي 
يعيشه لبنان. وليل األربعاء أطلقت مجموعة من الناشطات في لبنان تزامًنا 
مع الحملة المنتشرة على مواقع الشبكة العنكبوتية، حملة مماثلة تحت نفس 
الشــعار “تزوجني بدون مهر”، والقت تفاعاًل بين ناشــطي الفضاء اإللكتروني 
اللبنانــي الذيــن انقســموا بيــن مٔويــد ومعارض للفكــرة، بينمــا اعتبرها البعض 
صفحات مفبركة من شــأنها اإلســاءة للبنانيات. وانتشــرت الحملة في العديد 
من الدول العربية، وهدفت إلى حل مشكلة العنوسة بحسب ما ذكرت إحدى 
المشــاركات التي أعلنت عن نفســها أنها لبنانية من خالل تعليقاتها خصوًصا 

في ظل األوضاع السيئة التي يعيشها لبنان.

اللبنانيات يتبرأن من وسم “تزوجني بدون مهر”

“غينيــس”  موســوعة  أعلنــت 
أن  القياســية،  لألرقــام 
البرتغالــي  القــدم  كــرة  نجــم 
حطــم  رونالــدو،  كريســتيانو 
الرقــم القياســي، بعدما تمكن 
مــن تســجيل أكبــر عــدد مــن 
المباريــات  خــالل  األهــداف 

الدولية للعبة. وبحسب الموقع اإللكتروني لموسوعة “غينيس”، فإن “الدون” 
حطــم الرقــم القياســي، عندما قاد منتخب بالده إلــى الفوز على إيرلندا، بـ 2 

- 1، في إطار التصفيات إلى دورة كأس العالم 2022.
وقبل هذا اإلنجاز، كان رونالدو يتقاسم الرقم القياسي مع الالعب اإليراني، 

علي دائي، الذي سجل 109 أهداف بين العامين 1993 و2006.
واستطاع رونالدو أن يتفوق على دائي، أثناء المباراة التي جمعت منتخبي 

البرتغال وإيرلندا، فرفع “الدون” رصيده إلى 111 هدفا.

رونالدو يقتحم موسوعة “غينيس” الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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