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أشـــاد عـــدد مـــن أعضـــاء مجلـــس 
البـــاد  عاهـــل  بإصـــدار  النـــواب 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة للمرســـوم رقم 
)24( لســـنة 2021 بتعديـــل المادة 
)13( مـــن القانون رقم )18( لســـنة 
2017 بشـــأن العقوبـــات والتدابير 

البديلة، وأكدوا أنها خطوة أخرى 
تخطوها مملكة البحرين لترسيخ 
الواقع الحقوقي المتقدم، والغاية 
ضمـــن  للمحكوميـــن  اإلصاحيـــة 
ضوابـــط وأطـــر القانـــون وحفـــظ 
ومصالـــح  العامـــة  المصلحـــة 

األطراف ذوي العاقة.

نواب: تعديل “العقوبات البديلة” 
يكرس الواقع الحقوقي المتقدم للبحرين
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يهدف للمساهمة باألمن الغذائي.. 50 حوًضا إلنتاج البلطي.. وربع الكادر من البحرينيين

عدسة “^” بموقع الستزراع السمك عبر الطاقة الشمسية

أنجـــزت شـــركة بحرينية باســـتثمار يقـــدر بنحو 5 ماييـــن دينار 
المرحلـــة األولـــى من المراحـــل الثاث لتوليد الطاقة المســـتدامة 
الشمســـية  األلـــواح  بتركيـــب  معيـــاري  كيلـــووات   342 بجهـــد 
ومســـتلزماتها مـــن محـــوالت “inverters”، وغيرهـــا مـــن األجهزة 

والمستلزمات. 
“البـــاد” تجولت في مباني الشـــركة وبنيتهـــا التحتية، إذ أحصت 
مـــا يصـــل إلـــى 50 حوضا إلنتاج ســـمك البلطي في أحـــد المباني 

المتعددة للشركة.
االطالع على أحواض االستزراع السمكي )15(

(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)
تعّرف على

على إجراءات المستوى األخضر 
ضمن آلية اإلشارة الضوئية.

آخر تحديث - 9:00 مساًء   |   10 سبتمبر 2021

كشف صندوق العمل )تمكين( لـ “الباد” أنه قام بدعم 315.4 
ألف فرد ومؤسســـة في 15 عاًما بأكثر من مليار دينار )أكثر 
من 2.65 مليار دوالر(  منذ انطاقه بواقع 200 ألف فرد منذ 
التأسيس 66.6 ألف مؤسسة على نحو 53 ألف مؤسسة تم 
دعمها منذ التأســـيس و13.6 ألف مؤسســـة تم دعمها ضمن 
برنامـــج تطويـــر األعمـــال، كما دربـــت 48.8 ألف فـــرد ضمن 

برامج تمكين لدعم الشهادات األساسية واالحترافية.
وأعلنـــت “تمكيـــن” أنهـــا دعمـــت أكثر مـــن 18 ألف مؤسســـة 
متأثرة بجائحة كورونا بمنح مالية تغطي جزًءا من نفقاتها 
التشغيلية بميزانية إجمالية تتجاوز 62 مليون دينار، عبر 5 

مراحل سابقة للقطاعات األكثر تأثًرا من الجائحة.
وأطلقـــت “تمكيـــن” أكثر مـــن 330 برنامجـــا ومبادرة في 
مجـــاالت عـــدة شـــملت التمويـــل والتدريـــب والتوجيـــه 
وتشـــجيع ريـــادة األعمـــال، وغيرهـــا مـــن الكثيـــر، والتي 
ســـاهمت - إلـــى اليوم - في دعم أكثر مـــن 230 ألف فرد 

ومؤسسة.

مليون دينار دعًما لـ 18 ألف شركة تضررت من “كورونا”
“تمكين” لـ “^”: دعم 315.4 ألف مؤسسة وفرد بأكثر من 2.65 مليار دوالر

مبنى غرفة صناعة وتجارة البحرين الذي تتخذه )تمكين( مقًرا لها )14(

أعلـــن المديـــر اإلداري التحـــاد الماك 
محمـــود  أمـــواج  لجـــزر  المركـــزي 
المحمـــود لــــ “البـــاد” عـــن بـــدء العمل 
على برنامج خطة العمل الذي ســـيتم 
تقديمه يوم غد )األحد( إلى مؤسســـة 
للموافقـــة  )ريـــرا(  العقـــاري  التنظيـــم 

عليه.
أن  “البـــاد”  لــــ  المحمـــود  وأوضـــح 
الخطـــوط العريضـــة لبرنامـــج خطـــة 
العمـــل ســـوف تركـــز على إشـــراك كل 
العمليـــة  فـــي  أمـــواج  بجـــزر  المـــاك 
المنطقـــة  فـــي  العقاريـــة  التطويريـــة 
نفســـها )جزر أمواج(، مؤكـــًدا ضرورة 

أن يكـــون الماك أطرافا ومســـاهمين 
فـــي وضع الخطـــة والبرنامج، ويجب 
أن يكون المطور نفسه شريكا في أي 

عملية تطويرية بجزر أمواج.

مدير اتحاد مالك “أمواج”: سأقدم خطتي الى “ريرا” غدا

)15(

أبصـــرت الحكومة اللبنانيـــة الجديدة 
النـــور، أمـــس، بعـــد أكثر من عـــام من 
الفـــراغ. ووقـــع الرئيس ميشـــال عون 
نجيـــب  المكلـــف  الحكومـــة  ورئيـــس 
ميقاتـــي مرســـوم تشـــكيل الحكومـــة 
الجديـــدة، في حضـــور رئيس مجلس 

النواب نبيه بري.
وقالـــت الرئاســـة اللبنانيـــة فـــي بيـــان 
إن رئيـــس الـــوزراء المكلـــف ميقاتـــي 
ورئيـــس البـــاد عـــون وقعا مرســـوما 
بتشـــكيل حكومـــة جديـــدة بحضـــور 

رئيس مجلس النواب.

والدة حكومة لبنان بعد مخاض عام
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أمل الحامد

أمل الحامد

لتســـوية  البحريـــن  غرفـــة  حققـــت 
 31 فـــي  المنتهيـــة  للســـنة  المنازعـــات 
ديســـمبر 2020 إجمالـــي إيـــرادات بلـــغ 

)15(مليونين و144 ألًفا و953 ديناًرا.

بيروت ـ وكاالت



100 ألف عدد المشاتل الخاصة وخطة متكاملة لزيادة التشجير
قال وكيل البلديات في وزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي الشـــيخ محمد 
بن أحمد آل خليفة إن “إنتاج المشـــاتل الخاصة 
فـــي أمانة العاصمـــة والبلديات الثـــاث المحرق 
والجنوبيـــة والشـــمالية يبلـــغ أكثر مـــن 100 ألف 
شـــجيرة وشتلة”. وأشار إلى سياسة الوزارة في 
العمل على إنشاء عدد من المشاتل في مختلف 
الـــوزارة  إســـتراتيجية  ضمـــن  يأتـــي  البلديـــات 
فـــي أعمـــال التخضيـــر والتشـــجير التـــي تعمـــل 
عليها، وذلك كمشـــاتل مســـاندة وداعمة للمشتل 

الرئيسي للوزارة والمتمثل بـ “مشتل عذاري”.
وأشـــار إلى أن الهدف من إنشـــاء هذه المشـــاتل 
إضافة إلى المشـــتل الرئيســـي للوزارة هو زيادة 
اإلنتـــاج الزراعي؛ ليخدم التوجـــه لزيادة الرقعة 
والحدائـــق  والتقاطعـــات  بالشـــوارع  الخضـــراء 
والمنتزهـــات، إضافـــة إلـــى تكثيـــف المزروعات 

بجميع المناطق”.

وأضاف “نســـعى إلى اســـتثمار أي من المساحات 
التي يمكن االســـتفادة منها ســـواء في الساحات 
التابعـــة للبلديات في المناطـــق المفتوحة أو من 
خـــال الحدائـــق الكبيـــرة، وإقامـــة مشـــاتل فيها 
يمكن أن تشكل مخزونا زراعيا يستفاد منها في 
تحقيق إستراتيجية الوزارة في عملية التشجير 
والتخضيـــر وعمليـــة تكثيف المزروعـــات كجزء 
من مبادرات الوزارة في عملية تحسين المناخ”.
وأردف وكيل البلديات “أن مشتل عذاري يسهم 
بصـــورة كبيرة فـــي تنفيذ إســـتراتيجية الوزارة 
في أعمال تكثيف التشـــجير والتخضير وتقليل 

كلفـــة الزراعـــة، إضافة للتوجه لاعتمـــاد الذاتي 
فـــي إنتاج األشـــجار التي تحتاجها الـــوزارة في 

تنفيذ استراتيجيتها”.
لزيـــادة  متكاملـــة  منظومـــة  “أعددنـــا  وقـــال 

والمزروعـــات  والتشـــجير  التجميـــل  أعمـــال 
العامـــة  والمياديـــن  والشـــوارع  الحدائـــق  فـــي 
والتقاطعـــات”، مشـــيرا إلـــى أن تكثيـــف أعمـــال 
التشـــجير والتخضير يســـير وفق اســـتراتيجية 

متكاملة لدى وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني.

وأكـــد أن “إســـتراتيجية الـــوزارة فـــي التخضيـــر 
والتجميـــل رافقها وضع عدد مـــن المبادرات التي 
تســـهم فـــي توفيـــر بيئـــة خضـــراء، عبـــر تشـــجير 
الشـــوارع العامة والداخلية للحفـــاظ على المنظر 
الجمالي والبيئي كجزء من أولوياتها في تحقيق 

التنمية المستدامة في مملكة البحرين”.
وقال الشـــيخ محمد “تم إنشـــاء مشـــتل في أمانة 
العاصمـــة بإنشـــاء مشـــتل الســـلمانية وذلـــك فـــي 
الحديقة السلمانية، على مساحة 1000 متر مربع 
ويســـتفاد منهـــا لزراعة فســـائل النخيـــل التي يتم 
نقلهـــا من نخيـــل الشـــوارع والتقاطعـــات وغيرها 
ليتـــم زراعتها بالمشـــاريع المســـتقبلية بعـــد نموها 
للحجـــم المناســـب، والتركيـــز على األشـــجار ذات 
القيمـــة العاليـــة لزراعتهـــا في الشـــوارع الرئيســـة 

والميادين والحدائق”.

المنامة - شؤون البلديات

وكيل “البلديات”: الحفاظ 
على الطابع الجمالي 

والبيئي أولوية حكومية

السبت 11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 - العدد 4715

حميدان يستعرض أبرز أنشــطة “الكوثر للرعاية االجتماعية”

دينا بنت راشد: البحرينية لعبت دورا حاسما في صياغة الميثاق الوطني

شراكات إستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني

“الكونغرس” مهتم بنقل تجربة البحرين في تحسين وضع المرأة

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان فـــي مكتبـــه رئيـــس 
مجلـــس إدارة جمعيـــة الكوثـــر للرعاية 
االجتماعيـــة حســـين العلـــي، وبحضور 
عدد مـــن أعضاء مجلـــس اإلدارة، وتم 
بحـــث العديـــد مـــن الموضوعـــات ذات 
الـــوزارة  وخدمـــات  بمجـــاالت  الصلـــة 
لارتقـــاء  التعـــاون؛  تعزيـــز  وســـبل 
الخيـــري  العمـــل  وأنشـــطة  بمجـــاالت 

والتطوعي في مملكة البحرين.
أبـــرز  اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
برامج وأنشطة جمعية الكوثر للرعاية 
االجتماعيـــة، وما تعتـــزم تنفيذه خال 

ســـعيها  إطـــار  فـــي  المقبلـــة  المرحلـــة 
لتعزيز الجهـــود الوطنية في المجاالت 
التنمويـــة والتطوعية، وأداء رســـالتها 
المجتمعية تحقيًقا ألهدافها اإلنسانية 
الشـــراكة  بنـــاء  جانـــب  إلـــى  النبيلـــة، 
اإلســـتراتيجية مع مؤسسات المجتمع 
المدنـــي من خال عدد مـــن المبادرات 

المتنوعـــة الراميـــة إلى تعزيـــز التكافل 
االجتماعي في المملكة.

الجمعيـــة  بجهـــود  حميـــدان  وأشـــاد 
ومســـاهمتها في دعم مســـيرة التنمية 
البـــاد،  فـــي  واإلنســـانية  االجتماعيـــة 
مـــع  والتنســـيق  التعـــاون  عـــن  فضـــًا 
الجهـــات ذات العاقـــة تعزيـــًزا لمبادئ 

الشـــراكة المجتمعيـــة، مؤكـــًدا في هذا 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  دعـــم  اإلطـــار 
المســـتمرة  ومســـاندتها  االجتماعيـــة 
لمبـــادرات مؤسســـات المجتمع المدني 
طبًقا لألحـــكام واإلجـــراءات القانونية 
للمنظمات األهلية في مملكة البحرين.
وأعضـــاء  رئيـــس  أشـــاد  بدورهـــم، 
مجلـــس إدارة جمعيـــة الكوثـــر للرعاية 
االجتماعية بالجهود التي تبذلها وزارة 
العمـــل والتنمية االجتماعية لمســـاعدة 
المنظمـــات األهلية لالتـــزام بالقوانين 
واألنظمة، ما يمكنها من القيام بدورها 
بشـــكل حيادي ومهني وأداء رســـالتها 

في المجتمع.

اســـتقبلت األمانة العامة للمجلس األعلى 
للمرأة وفدًا من موظفي مجلس الشيوخ 
والنـــواب بالواليـــات المتحـــدة األمريكية 
)الكونغـــرس( فـــي إطار الزيارة الرســـمية 
التـــي قـــام بهـــا الوفـــد لمملكـــة البحريـــن، 
في ســـياق مناقشة ســـبل تعزيز مجاالت 
فـــي  البلديـــن  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 

المجاالت التنموية المختلفة. 
وقدمـــت مســـاعد األمين العـــام للمجلس 
األعلى للمرأة الشيخة دينا بنت راشد آل 
خليفـــة عرضًا حول مســـيرة تقدم المرأة 
البحرينيـــة منـــذ بدايـــات القـــرن الماضي 
وحتـــى اآلن، إذ اســـتهلت العـــرض بإبراز 
عدد من المحطات التاريخية في مسيرة 
دورًا  لعبـــت  والتـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
حاسًما في تأسيس البيئة الممكنة لتقدم 

المرأة ومشاركتها الفاعلة ضمن المشروع 
التنموي الشـــامل لصاحب الجالة الملك، 
من خال صياغة ميثاق العمل الوطني. 
العـــام  األميـــن  مســـاعد  واســـتعرضت 
للمجلـــس خال العرض أبـــرز آليات عمل 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، ومنهـــا الخطة 
البحرينيـــة  المـــرأة  لنهـــوض  الوطنيـــة 

)2022-2013( والنموذج الوطني للتوازن 
بين الجنســـين والمبادرات المنبثقة عنها، 
مشـــيرة إلى عدد من المكتســـبات المهمة 
التي تحققت على إثرها للمرأة البحرينية 
على مدى عشـــرين عاما.  وطرح أعضاء 
الوفد الزائر عدد من األســـئلة؛ لاستفادة 
مـــن تجربـــة مملكـــة البحرين فـــي مجال 

التـــي  والتشـــريعات  السياســـات  وضـــع 
من شـــأنها تحســـين وضع المـــرأة وتعزيز 
فـــي  الســـيما  االقتصاديـــة،  مشـــاركتها 

المجاالت الواعدة. 
كمـــا أعـــرب الوفد عـــن إعجابـــه بالجهود 
األعلـــى  المجلـــس  قبـــل  مـــن  المبذولـــة 
للمـــرأة لدعم مشـــاركة المـــرأة البحرينية 
فـــي مجـــاالت الحيـــاة العامـــة المختلفة، 
مؤكدين ثراء تجربة مملكة البحرين في 
إرســـاء األســـس المتينـــة المعـــززة لوضع 

المرأة في شتى المجاالت.
وفي ختام اللقاء أعربت مســـاعد األمين 
العـــام عن تطلـــع المجلس األعلـــى للمرأة 
للتعاون مع الواليات المتحدة األمريكية 
والسفارة األمريكية لدى مملكة البحرين؛ 
فـــي  المســـتقبل  فـــي  التعـــاون  لتعزيـــز 
العاقـــة  ذات  المشـــتركة  الموضوعـــات 

بتقدم المرأة في كا البلدين.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - بنا

من اللقاء

الثقافة األمنيـة
برنامج “معا” ودوره في زيادة الوعي السلوكي

تواجه كافة المجتمعات ســلوكيات ســلبية وخاطئة، فبعضها مكتســب 
وبعضهــا نتــاج للمؤثــرات الخارجيــة، فهنــاك مجموعــة من الســلوكيات 
التــي تــم تصنيفهــا حســب درجــة الخطــورة وفقــًا لتأثيرهــا علــى حياة 
األشــخاص وأثرهــا علــى شــخصيتهم، كالتنمــر واالعتداء على ســامة 
جســم اآلخــر، والتحــرش الجنســي، واالعتــداء على العرض، والســرقة 

وإتاف الممتلكات العامة والخاصة.
وينفــذ برنامــج “معــًا” لمكافحــة العنــف واإلدمــان إســتراتيجية تســعى 
لتنشــئة جيل واع قادر على اتخاذ القرارات المثلى للوصول إلى حياة 
خاليــة مــن العنــف واإلدمــان عبر مجموعــة من األهداف األساســية من 
خــال تعزيــز مبــدأ الشــراكة المجتمعيــة وكســر الحاجــز بيــن النــشء 
الحياتيــة  المهــارات  تطويــر  إلــى  باإلضافــة  القانــون،  تنفيــذ  وجهــات 
وتســليط الضــوء علــى تحديــات الحيــاة التي مــن الممكــن أن يواجهها 
النشء واستنباط أفضل الخيارات منهم، وتطبيق منهجيات لتزويدهم 
بمهارات اتخاذ القرارات الصحيحة وبذلك سيتمكن البرنامج من إبراز 
وصقــل شــخصية الطالــب الفاعــل فــي مجتمــع تقــل فيــه نســب العنف 

واإلدمان والجريمة عموما.
ويعتمــد برنامــج “معــا” على مجموعة من األســاليب النوعيــة والفريدة 
فيمــا يخــص بالتوعية واإلرشــاد ضــد أي ظاهرة ســلبية داخل المحيط 
المدرســي، والتي تعتمد على النظريات العلمية التي تركز على التطور 
المعرفــي لــكل مرحلة عمرية ومعظمها مطبقة عالميــًا في هذا المجال، 
وهــي كالمنهــج التوعــوي الــذي يعتبــر الركيزة األساســية التــي يطبقها 
البرنامــج فــي المــدارس ويحتــوي علــى مجموعــة كبيرة مــن الدروس 
المرحلــة  لغايــة  الروضــة  مــن  تبــدأ  دراســية،  مرحلــة  لــكل  التوعويــة 
الثانوية وتتنوع فيهم أنماط التعليم، باإلضافة إلى األنشطة والبرامج 
الاصفيــة والتــي يطبقهــا المنفــذ فــي المدرســة للطلبــة؛ بهــدف زيــادة 
الوعــي حول ســلوك ســلبي معين، بحيث يتم توجيــه الطالب في حال 
اكتشاف السلوك لديه من خال الشرطي المنفذ ويقدم له الدعم الازم 

والنصح والتواصل مع اإلدارة المدرسية وولي األمر إن لزم األمر.
كمــا أن هنــاك عددا من البرامج الخاصة، وهي عبارة عن مجموعة من 
المحاضرات وورش العمل لمجموعة من الطلبة وتكون بشــكل مكثف 
وجدول زمني محدد بحيث يتم تحسين سلوكيات مجموعة محددة 
بالتعــاون مــع اإلدارة المدرســية واإلشــراف  مــن الطالبــة وتطويرهــا 
االجتماعــي والمدرســين في المدرســة، وتنفيذ الفعاليــات والمبادرات 
المدرســي إلكســاب الطالــب مجموعــة مــن القيــم والمبــادئ الوطنيــة 
واالجتماعية واإلنسانية التي تساهم في توفير وتعزيز بيئة آمنة في 
المدرســة، والمعــارض التوعويــة والتثقيفيــة والتي يتــم تنفيذ بعضها 
فــي المدرســة تســتهدف الطلبــة خصوصا وبعــض هذه المعــارض يتم 
تنفيذها في المجمعات التجارية واألماكن العامة الســتهداف شــريحة 
متنوعــة مــن المجتمــع وتهــدف لرفــع الوعــي حــول إجــراءات األمــن 

والسامة.
وتتوفــر مجموعــة من قنــوات التواصل التي يمكــن للطالب من خالها 
التواصــل مع الشــرطي المنفذ لبرنامج معــًا وهي صندوق معًا الموجود 
الموضــوع  للطالــب لوضــع رســالته ومباشــرة  المدرســة ومتوفــر  فــي 
مــن قبــل المنفذ بشــكل ســري لحماية خصوصيــة الطالــب وأيضا هناك 
التواصــل المباشــر الــذي يكــون مــن خــال حصــة معــًا الدراســية خال 
األســبوع باإلضافــة إلى إمكان زيــارة الطالب للمنفذ في مكتبه الخاص 
بالمدرسة المكلف بها كما يمكن التواصل مع القائمين على البرنامج من 

خال مجلس اآلباء في المدرسة.

منظومة أمنية وتشريعية لمحاصرة األعمال اإلرهابية في البحرين
فخرو: البرلمانات تمارس دورًا مؤثًرا في التخفيف من انتشار األفكار المتطرفة

مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  شـــدد 
الشـــورى جمال فخرو على حرص مملكة 
البحريـــن علـــى بنـــاء منظومة تشـــريعية 
متكاملـــة، تعمل على حماية المجتمع من 
األعمـــال اإلرهابيـــة، بما عزز مـــن مكانتها 
على الخارطة الدولية لمكافحة اإلرهاب.
ولفت خال مشاركته ضمن وفد الشعبة 
البرلمانيـــة فـــي القمـــة العالميـــة األولـــى 
لمكافحـــة اإلرهـــاب، إلـــى أن المملكة في 
ظل العهد الزاهـــر لصاحب الجالة الملك 
والمتابعـــة الحثيثـــة مـــن قبـــل صاحـــب 
الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، دعمـــت كافـــة جهـــود المجتمـــع 
الدوليـــة  المحافـــل  فـــي جميـــع  الدولـــي 
وعملـــت  اإلرهـــاب،  بمكافحـــة  المتصلـــة 
علـــى اســـتكمال المتطلبـــات الدوليـــة في 
محاصـــرة اإلرهاب وتجفيـــف منابعه من 
خـــال البنية المؤسســـية األمنية المعنية 

بمكافحة اإلرهاب.

كمـــا تطرق فخـــرو إلى مـــا توليـــه مملكة 
البحرين من اهتمـــام كبير تجاه مكافحة 
غســـل األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب، حيث 
يأتـــي إنشـــاء وتشـــكيل اللجنـــة الوطنية 
ســـياق  فـــي  األمـــوال  غســـل  لمكافحـــة 
المنابـــع  لتجفيـــف  المســـتمرة  الجهـــود 
الماليـــة للعمليات اإلرهابيـــة واإلرهابيين 

والدولـــي،  الوطنـــي  الصعيديـــن  علـــى 
مبيًنـــا أهميـــة أن تعزز البلـــدان فيما بينها 
ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة  والمنظمـــات 
الصلـــة التعـــاون المشـــترك؛ للقضـــاء على 
العوامـــل التـــي يمكـــن أن تثيـــر األعمـــال 
اإلرهابيـــة، وأن نعمـــل على تعزيـــز آليات 
الحـــوار والتواصل بيـــن مختلف الجهات 

األمـــن   عـــن حفـــظ  المســـؤولة  الوطنيـــة 
واالســـتقرار، وتعزيز تبادل الخبرات بين 
كافة الفاعلين الدوليين، مؤكدا ما يشكله 
هذا المؤتمر وغيره من الفعاليات الدولية 
األخـــرى ذات الصلـــة مـــن خطـــوة مهمـــة 
ومســـعى جاد إيجابي في سبيل محاربة 
ظاهـــرة اإلرهـــاب وخلـــق تضامـــن دولـــي 
التـــي تشـــكل  لمواجهـــة هـــذه الظاهـــرة، 
خطـــرا علـــى اإلنســـانية ككل وليس على 

مجتمع أو دولة بعينها.
واعتبر فخرو أن البرلمانات تمارس دوًرا 
مؤثًرا في مكافحة اإلرهاب والعمل على 
التخفيـــف من انتشـــار األفـــكار المتطرفة 
في أوســـاط المجتمعات، وإشاعة السام 
واالســـتقرار العالمييـــن، وذلـــك من خال 
األدوار التي تضطلع بها في سن القوانين 
أعمـــال  ومراقبـــة  السياســـات  ووضـــع 
الحكومـــات، بما يضمن اتباع نهج يضمن 
وحقيقيـــة  شـــاملة  عمليـــة  للمجتمعـــات 

لمكافحة اإلرهاب.

المنامة - بنا

جمال فخرو



منطقة “الجبل األخضر” متنّزه داخلي بمدينة سلمان
الــمــقــبــل الـــعـــام  فـــي  ــا  ــه ــن م واالنـــتـــهـــاء  جــــديــــدة..  ــوت  ــيـ بـ  303 ــاء  ــنـ بـ اســتــكــمــال 

مدينة سلمان هي أحد أبرز المشاريع اإلستراتيجية التي قامت بتنفيذها وزارة اإلسكان في الساحل الشمالي الغربي 
لمملكة البحرين، وتعتبر أكبرها من ناحية المساحة وعدد الوحدات السكنية والمرافق والخدمات، وتتضمن واجهات 
بحريــة بمســاحة 31 كيلومتــرا، ومســاحات خضــراء تبلغ كما تتضمن مســارات للدراجات الهوائية ولممارســة مختلف 

الهوايات بمساحة إجمالية تبلغ 41 كيلومترا، ومسارات مخصصة للمشاة بمساحة 120 كيلومترا.

وتعتبـــر مدينـــة ســـلمان التـــي تفضل 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
بافتتاحها في العام 2018 هي األكبر 
واألكثر تطـــوًرا في تاريخ اإلســـكان، 
ضـــواح   6 مـــن  المدينـــة  وتتكـــون 
ســـكنية بتصاميـــم عصريـــة حديثـــة 
وتضـــم عددا من الجزر، بما يتناســـب 
ومتطلبـــات األســـرة البحرينيـــة، إلى 
جانـــب اســـتكمال بنـــاء 303 وحدات 
ســـكنية جديدة يتأمـــل االنتهاء منها 

في العام المقبل.
ويتوفر في مدينة ســـلمان مجموعًة 
واســـعة مـــن المرافـــق على مســـافات 
متقاربـــة يمكن الوصول إليها بشـــكل 
القاطنيـــن،  لجميـــع  وســـلس  ســـريع 
ويقضـــي أغلبهـــم األجـــواء الصيفيـــة 
على ســـاحل المدينة، حيـــث يمكنكم 
االستمتاع بممارسة رياضة السباحة 
أو الجـــري والمشـــي ضمن مســـاحات 
مخصصـــة لذلـــك في الجهـــة المقابلة 

للشاطئ.

كما يمكن لألطفال االستمتاع باللعب 
والتسلية من خالل ارتياد المساحات 
المخصصة لهم في المدينة والمؤهلة 

بالكامل الستقبال األطفال.
تجهيـــز  تـــم  األخـــرى  الجهـــة  وعلـــى 
مســـاحات خضـــراء واســـعة شـــكلت 
رقعـــة كبيـــرة مـــن المدينـــة تتضمـــن 
ممشـــى داخليـــا لها، وأصبـــح األهالي 
يســـمونها بمنطقـــة “الجبـــل األخضر” 
اســـتغالل  فكـــرة  تعكـــس  التـــي 
المســـاحات الشاســـعة لصالـــح أهالي 

لهـــم  متنفســـا  ولتكـــون  المنطقـــة، 
وبمثابة متنّزه داخلي.

ســـلمان  مدينـــة  تخطيـــط  تـــم  وقـــد 
ليتوفـــر لمعظـــم الوحـــدات الســـكنية 

علـــى  إطاللـــة  أو  بحريـــة  إطاللـــة 
مساحات خضراء ومسارات ممارسة 
الرياضـــات المختلفـــة، ويمكـــن رصد 
اســـتفادة األهالي من هـــذا التخطيط 

بشـــكل واضح فـــي طرقـــات المدينة 
التي تزدحم بشـــكل يومي بممارسي 
وركـــوب  والجـــري  المشـــي  رياضـــة 

الدراجات الهوائية.

المنامة - وزارة اإلسكان

تتضمن مدينة سلمان مسارات للدراجات الهوائية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

صرح وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
جميـــل حميـــدان، بـــأن الـــدور والمراكـــز 
التأهيليـــة األكاديمية والمهنيـــة التابعة 
للـــوزارة علـــى اســـتعداد تـــام الســـتقبال 
الطالب والطالبات من األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة )ذوي العزيمة( للعام الدراســـي 
الجديد 2021 - 2022، بدًءا من يوم غد 
)األحـــد(، مع تكثيـــف الجهـــود المبذولة؛ 

لضمـــان تطبيق اإلجـــراءات االحترازية 
كافـــة  وتنفيـــذ  الوقائيـــة،  والتدابيـــر 
اشـــتراطات ومعايير الصحة العامة في 
جميع مســـتويات آلية اإلشارة الضوئية 
لمستوى انتشار فايروس كورونا؛ بهدف 
تحقيـــق أقصى درجات الســـالمة لكافة 
الطلبة ومنتســـبي هذه الـــدور والمراكز، 

والبالغ عددهم 109 طالب وطالبات.

109 طالب ينتظمون حضوريًا في مراكز “التنمية”
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تربويون: طلبات إضافية للحضور الفعلي بسبب حسن التنظيم
ــة ــرازي ــت ــراءات االح ــإجـ ــاح لـ ــيـ ــيــة... وارتـ ــفــال ــواء احــت ــ ــي أج عـــودة ف

مملكـــة  بمـــدارس  تربويـــة  كـــوادر  قالـــت 
البحريـــن الحكوميـــة أن العـــودة الطالبية 
التنظيـــم  حســـن  بســـبب  الناجحـــة 
أدت  قـــد  المبكـــر،  المكثـــف  واالســـتعداد 
إلـــى اســـتالم طلبـــات إضافية مـــن أولياء 
األمـــور الراغبين فـــي حضـــور أبنائهم إلى 
المـــدارس بدال من التعلم عن بعد، معربين 
باإلجـــراءات  وإعجابهـــم  ارتياحهـــم  عـــن 
المراعيـــة لصحة وســـالمة الطلبـــة وتهيئة 

البيئة التعليمية المحفزة.
واتسم استقبال الطلبة في العام الدراسي 
مبهجـــة  احتفاليـــة  أجـــواء  فـــي  الجديـــد 
وأوليـــاء  الطلبـــة  معنويـــات  مـــن  رفعـــت 
األمور، ومهـــدت للبدء في عملية تعليمية 

زاخرة بالتفاعل والدافعية.
وقالت فاطمة عبدالرحمن مديرة مدرسة 
للبنيـــن:  االبتدائيـــة  ثابـــت  بـــن  حســـان 

“احتفـــاًء ببدايـــة العام الدراســـي الجديد، 
نظمت مدرســـة حسان بن ثابت االبتدائية 
للبنين أنشطة متنوعة لفعالية االستقبال، 
والهدايـــا  التوزيعـــات  بيـــن  مـــا  تنوعـــت 
وتوظيـــف الدمـــى، األمر الـــذي كان له بالغ 
األثـــر فـــي إثارة حمـــاس الطلبـــة لالندماج 

فـــي الحياة المدرســـية بكل فرح وســـرور، 
ولم تقتصر فعاليات االســـتقبال عند بوابة 
المدرسة، بل استمرت إلى داخل الصفوف 
اإلداريـــات  قامـــت  حيـــث  الدراســـية، 
والمعلمـــات بتهيئـــة الطلبة عبـــر برامج تم 
التخطيـــط لهـــا منـــذ نهاية العام الدراســـي 

الســـابق، كمـــا تمت االســـتعانة بشـــخصية 
)ماما عائشـــة( لتروي القصص على طالب 

الصف األول”.
إبراهيـــم الشـــامخ منســـق الخدمـــات فـــي 
مدرســـة المعـــري االبتدائية للبنين شـــارك 
بقولـــه: “بدايـــة نبـــارك للجميـــع بـــدء العام 
وزارتنـــا  ونحيـــي  الجديـــد،  الدراســـي 
الســـتمرار  الجبـــارة  الجهـــود  هـــذه  علـــى 
جـــودة التعليم، فـــي ظل تحديـــات كبيرة 
اســـتطاعت تجاوزهـــا باقتـــدار وأصبحت 

البحرين نموذجا تعليميا عالميا”.
وأضاف الشـــامخ أن اليوم الدراسي األول 
قـــد حمل فـــي طياتـــه عالمات االشـــتياق 
الجميـــع،  نفـــوس  فـــي  والبهجـــة  والفـــرح 
وألهميـــة يـــوم التهيئة قمنا بإعـــداد خطة 
الســـتقبال الطلبـــة تحـــت عنـــوان “بيتـــك 

الثاني”.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

حضور مع تطبيق االحترازات

أعلنـــت عمـــادة القبـــول والتســـجيل 
بجامعـــة البحريـــن عن تمديـــد فترة 
الحذف واإلضافة لمدة أسبوع بدءا 
من اليوم السبت ولغاية يوم السبت 
الموافـــق 18 ســـبتمبر 2021 لجميـــع 

المراحل الجامعية. 
وجـــاء فـــي اإلعـــالن الـــذي نشـــرته 
الجامعـــة علـــى حســـابها فـــي موقع 

التواصـــل االجتماعي )اإلنســـتغرام( 
ســـتقوم  األكاديميـــة  “األقســـام  أن 
بتوفير شعب ومقاعد إضافية وفق 
ما تم تســـجيله من رغبات في نظام 

إدارة معلومات الطالب”. 
كما أوضحت الجامعة أنه تم تمديد 
فترة دفع الرسوم الدراسية إلى يوم 

اإلثنين الموافق 11 أكتوبر 2021.

جامعة البحرين تمدد فترة الحذف واإلضافة

9 مدارس حكومية تحصد لقب “حاضنة التكنولوجيا”
الـــوزارة منتسبي  لجميع   365 مــايــكــروســوفــت  حــســابــات  توفير 

حصلـــت تســـع مـــدارس حكوميـــة على 
لقـــب )مدرســـة حاضنـــة للتكنولوجيـــا( 
إثر مشـــاركتها في البرنامج المقدم من 
شـــركة مايكروســـوفت العالميـــة، الـــذي 
يشـــمل العديـــد من المـــدارس من حول 
العالـــم، والذي يهدف إلى رفـــع الكفاءة 
التعليمية في المـــدارس ضمن التمكين 
الرقمـــي، ويدعمهـــا في تطبيـــق أحدث 
أســـاليب االبتكار في العملية التعليمية 
عبـــر اســـتخدام التكنولوجيـــا الحديثـــة 

لتحسين نتائج الطلبة. 
وقد قـــام وزير التربيـــة والتعليم ماجد 
المـــدارس  إدارات  بتكريـــم  النعيمـــي 
شـــاكرًا  اللقـــب،  هـــذا  علـــى  الحاصلـــة 
ومقـــدرًا جهودها المبذولة لتحقيق هذا 

اإلنجـــاز علـــى المســـتوى الدولي، حيث 
كانـــت مملكـــة البحرين مـــن أكثر الدول 
علـــى صعيـــد قـــارة آســـيا فـــي حصـــول 
العالمـــي،  اللقـــب  هـــذا  علـــى  مدارســـها 
مايكروســـوفت  مـــن  إشـــادات  وتلقـــت 
باعتبـــار تجاربهـــا أنموذجـــًا يحتـــذى به 

على مستوى العالم.
وأكـــد الوزير أن مملكـــة البحرين خطت 
تفعيـــل  علـــى صعيـــد  كبيـــرة  خطـــوات 
التعلم الرقمي باالســـتفادة من مشـــروع 
جاللـــة الملك حمـــد لمدارس المســـتقبل 
فـــي  ســـاهم  ممـــا  الرقمـــي،  والتمكيـــن 

اســـتدامة التعلـــم عـــن بعد خـــالل فترة 
الجائحـــة عبـــر القنـــوات التـــي وفرتهـــا 
الوزارة، ومـــن أبرزها البوابـــة التعليمية 
التي بلـــغ عدد الزيارات لهـــا خالل العام 
الدراســـي الماضي أكثر من )68 مليون( 
زيـــارة مـــن داخـــل المملكـــة وخارجهـــا، 
مضيفًا بأن الوزارة قامت، ومنذ انطالق 
برنامـــج التمكيـــن الرقمي فـــي التعليم، 
مايكروســـوفت  حســـابات  بتوفيـــر 
365 لجميـــع منتســـبي الـــوزارة، ومنهـــم 
المعلمـــون والطلبـــة، حيـــث تشـــمل هذه 
الخدمـــات  مـــن  العديـــد  الحســـابات 
والتطبيقات التعليمية واإلدارية، والتي 
ســـاهمت في تطوير العمليـــة التعليمية 
من خـــالل تفعيل الفصـــول االفتراضية 

.Microsoft Teams عبر برنامج

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

النعيمي مع مديري المدارس الحاصلة على لقب )حاضنة للتكنولوجيا( 

المنامة - وزارة الداخلية

الشـــيخ  العاصمـــة  محافـــظ  أشـــاد 
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة 
بالجهـــود الكبيـــرة للكـــوادر الطبيـــة 
والتمريضيـــة والفنية واإلدارية في 
جميـــع مواقعهم، ومـــا يقدمونه من 
تفـــاٍن وتضحيـــة في خدمـــة الوطن 
من خـــالل تقديم الرعايـــة الصحية 
المتميـــزة لجميـــع المرضـــى في ظل 
لجائحـــة  االســـتثنائية  الظـــروف 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
جـــاء ذلك أثنـــاء اســـتقبال محافظ 
التنفيـــذي  الرئيـــس  العاصمـــة 
أحمـــد  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
األنصـــاري، إذ بحثـــا ســـبل التعـــاون 
بالخدمـــات  لالرتقـــاء  المشـــترك 

المستشـــفيات  فـــي  الصحيـــة 
الحكومية بمحافظة العاصمة.

مـــن جانبـــه، أكد األنصـــاري مواصلة 
العمـــل  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
السياســـات  تطويـــر  فـــي  الـــدؤوب 
واالســـتراتيجيات لالرتقاء بالقطاع 

الصحي، من خالل اإلســـهام الفّعال 
لجميع الكوادر الصحية في مختلف 
المجاالت والتخصصات، بما يحقق 
المســـتقبلية  والتطلعـــات  الـــرؤى 
فـــي  الصحـــي  بالقطـــاع  لالرتقـــاء 

مملكة البحرين.

توفي الدبلوماســـي الســـابق بوزارة 
إثـــر  القحطانـــي،  عيـــد  الخارجيـــة 
حادث أليم تعرض لـــه أثناء قضائه 

إجازة في جمهورية مصر العربية.
مـــن  المتقاعـــد  القحطانـــي  وشـــغل 
عـــدة  مناصـــب  الخارجيـــة  وزارة 
فـــي ســـفارات المملكة، منها ســـفارة 
وبغـــداد  طهـــران  فـــي  البحريـــن 

وكراتشي والكويت والهند.
وشـــغل الفقيد عضويـــة في جمعية 
تاريـــخ وآثـــار البحريـــن، كمـــا شـــغل 
عضوية مجلـــس إدارة نادي الرفاع 
الغربـــي وعددا من مناصـــب إدارية 

في النادي.

ونعـــى أصدقـــاء الفقيـــد عبـــر نشـــر 
بوســـائل  بحســـاباتهم  تدوينـــات 

التواصل االجتماعي.
وقـــال رئيـــس اللجنـــة االستشـــارية 
بالمنظمـــة العالميـــة لحمايـــة الطفل 

ناصـــر”إن  ســـلمان  بروكســـل  فـــي 
ليحـــزن  القلـــب  لتدمـــع وإن  العيـــن 
وإنـــا علـــى فراقـــك لمحزونـــون، وال 
نقول إال ما يرضـــي ربنا )إنا لله وإنا 
إليـــه راجعـــون(، ســـتبقى ذكراك في 
قلوبنا ونصحك والنهل من ثقافتك 
نبراسا ينير دروب التسامح والعمل 

الدبلوماسي الرصين”.
وقـــال مستشـــار العالقـــات الدوليـــة 
مهنـــد ســـليمان ناعًيـــا الفقيـــد “رحم 
والدبلوماســـي  العزيـــز  العـــم  هللا 
الســـابق عيد بـــن حمـــود القحطاني 
صاحـــب الخلق الرفيع واالبتســـامة 
الدائمـــة، نســـأل هللا أن يجزيه خير 
الجـــزاء علـــى ما قدمه وأن يســـكنه 

فسيح جناته”.

مدونون ينعون الفقيد صاحب االبتسامة الدائمة: ذكراك في قلوبنامحافظ العاصمة يشيد بتضحيات الكوادر الطبية في مكافحة الفيروس
وفاة الدبلوماسي السابق القحطاني إثر حادث في مصرتطوير السياسات لالرتقاء بالقطاع الصحي

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل
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تعديل “العقوبات البديلة” يكرس الواقع الحقوقي المتقدم للبحرين

أشـــاد عدد مـــن أعضـــاء مجلـــس النواب 
بإصـــدار عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمرسوم 
رقم )24( لسنة 2021 بتعديل المادة )13( 
من القانون رقم )18( لســـنة 2017 بشـــأن 
العقوبات والتدابيـــر البديلة، وأكدوا أنها 
خطوة أخـــرى تخطوها مملكـــة البحرين 
المتقـــدم،  الحقوقـــي  الواقـــع  لترســـيخ 
والغايـــة اإلصالحيـــة للمحكوميـــن ضمن 
ضوابط وأطـــر القانون وحفظ المصلحة 

العامة ومصالح األطراف ذوي العالقة.
مـــن جهتـــه، أكـــد عضـــو لجنـــة الشـــؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
أن  الدوســـري  بـــدر  النـــواب  بمجلـــس 
المرســـوم يعد امتـــدادا لمســـيرة مضيئة 
والفكـــر  اإلنســـانية،  الرؤيـــة  أساســـها 
الحضاري لجاللة الملك في دولة القانون 
والمؤسســـات التي تســـتند إلى ترســـيخ 

مبادئ حقوق اإلنسان وصونها.
يأتـــي  بقانـــون  المرســـوم  أن  وأوضـــح 
القانونـــي  النظـــام  لتطويـــر  مواصلـــة 
الفرديـــة  والحريـــات  العدالـــة  وتعزيـــز 
والمنظومـــة المتكاملـــة لحقوق اإلنســـان 
فـــي المملكـــة، مشـــيرا إلـــى أن التعـــاون 
التشـــريعية  الســـلطتين  بيـــن  البنـــاء 
والتنفيذيـــة انعكس إيجابا على تحديث 
التشـــريعات والقوانين؛ لمواصلة مسيرة 
تطوير المنظومة التشـــريعية والقانونية 
البحرينية المتكاملة في شتى المجاالت.

ولفت الدوســـري إلـــى أن مملكة البحرين 
فـــي  وملموســـة  كبيـــرة  جهـــودا  تبـــذل 
التطوير المســـتمر لعملية التشـــريع وسن 
القوانيـــن بمـــا يواكـــب المعاييـــر الدولية، 
خصوصـــا فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان، 
إلـــى جانـــب التزامهـــا التـــام باالتفاقـــات 
الدوليـــة  والبروتوكـــوالت  والمواثيـــق 
ذات الصلـــة، مشـــيدا فـــي الوقـــت ذاتـــه 
بالتعديالت التي حملها المرسوم بقانون، 

والتي تتيح التوســـع في تطبيق العقوبة 
اإلنســـان  حقـــوق  يحفـــظ  بمـــا  البديلـــة 
ويصـــون كرامته، ويكفل ترابط المجتمع 

البحريني.
كمـــا نـــوه النائـــب غـــازي آل رحمـــة بـــأن 
المرســـوم بقانون يعكـــس اهتمام جاللته 
لـــكل  واألمـــان  األمـــن  دعائـــم  بترســـيخ 
المواطنيـــن وتطويـــر منظومـــة العدالـــة 
بمـــا يتواكب مع التوجهـــات الحديثة في 

العقوبات.
وأشاد آل رحمة في هذا السياق بالجهود 
الكبيرة التي تبذلها الحكومة بقيادة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة بتعزيـــز إمكاناتها؛ من أجل إتاحة 
المجـــال للتطبيـــق الفعال ألحـــكام قانون 
التدابيـــر  وتوفيـــر  البديلـــة،  العقوبـــات 
والبرامـــج التأهيليـــة التـــي تتناســـب مع 
الظـــروف الشـــخصية للمحكـــوم عليهـــم، 
الذيـــن يتوخـــى إصالحهـــم؛ مـــن أجل أن 

يعاد إدماجهم في المجتمع.
وأشاد في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي 
تضطلع به مؤسســـة اإلصـــالح والتأهيل 
فـــي ضـــوء توجيهـــات وزيـــر الداخليـــة 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة، مـــن خـــالل اعتمـــاد أفضـــل 
النـــزالء  العالميـــة فـــي تأهيـــل  المعاييـــر 
يحتاجونهـــا  التـــي  الخدمـــات  وتوفيـــر 

وتقديـــم البرامـــج اإلصالحيـــة، وتنظيم 
التوعويـــة  التثقيفيـــة  المحاضـــرات 
علـــى  والحـــرص  والتأهيليـــة،  والدينيـــة 

صون حقوقهم.
وأكـــد آل رحمـــة علـــى دعمـــه للتوجهات 
والتشـــريعات التي تشـــّجع على التوّســـع 
فـــي تطبيـــق قانـــون العقوبـــات البديلـــة، 
هـــذه  لمثـــل  جديـــدة  نمـــاذج  وابتـــكار 
العقوبـــات التي تســـتعيض عن العقوبات 
بمـــا  بديلـــة،  بعقوبـــات  للحريـــة  الســـالبة 
يســـتهدف تحويـــل العمليـــة العقابية من 
وظيفـــة الزجـــر إلـــى وظيفـــة اإلصـــالح، 
وإعادة إدماج الســـجين داخل المنظومة 

االجتماعية واالقتصادية.
وفي السياق ذاته، وصف النائب يوسف 
أخـــرى  خطـــوة  بأنـــه  المرســـوم  زينـــل 
تخطوها مملكة البحرين لترسيخ الواقع 
الحقوقـــي المتقدم، والغايـــة اإلصالحية 
للمحكومين ضمن ضوابط وأطر القانون 
ومصالـــح  العامـــة  المصلحـــة  وحفـــظ 

األطراف ذوي العالقة.
وأضاف “شكلت تدابير العقوبات البديلة 
في مرحلتهـــا الماضية بوابـــة فرج ألكثر 
يعبـــر  رقـــم  وهـــو  محكـــوم،   3500 مـــن 
عـــن القيمـــة الكبرى التـــي باتت تشـــكلها 
هـــذه التدابيـــر علـــى الصعيـــد الحقوقـــي 
واإلنســـاني، الفتـــا فـــي الوقـــت ذاته إلى 
اآلمـــال األهليـــة المعقودة علـــى التعديل 

الجديـــد وإســـهامه فـــي توســـعة نطـــاق 
االســـتفادة لتشـــمل أعـــدادا إضافيـــة من 

المحكومين.
الحقوقيـــة  الخطـــوات  زينـــل  وعـــدد 
المتتاليـــة للبحريـــن والتـــي تغطي فئات 
االجتماعـــي  النســـيج  لتحفـــظ  عديـــدة 
وتعـــزز مـــن تكامـــل مـــا يمكـــن تســـميته 
مشـــيرا  الحقوقيـــة،  التحتيـــة  بالبنيـــة 
فـــي هـــذا الســـياق إلـــى قانـــون العدالـــة 
حمايـــة  ونظـــام  لألطفـــال  اإلصالحيـــة 
األجور وتعزيز فرص المساواة والقضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
فيما أكـــدت النائب معصومة عبدالرحيم 
أن المرســـوم لـــه أبعـــاده اإلنســـانية، وأن 
البحريـــن ماضية بثبات نحو تعزيز ملفها 
فـــي حقـــوق االنســـان والـــذي حافظـــت 
علـــى موقعهـــا ضمـــن الفئة األولـــى للعام 
الرابع علـــى التوالي في مجـــال مكافحة 
اإلتجار باألشخاص وفًقا للتقرير السنوي 
الصـــادر عـــن وزارة الخارجية األمريكية، 
وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا 
المجال مما يؤكد المســـيرة الحافلة التي 

حققتها البحرين على هذا المستوى.
التـــي  اإلحصـــاءات  أن  الـــى  وأشـــارت 
باســـتفادة  الداخليـــة  وزارة  أوضحتهـــا 
العقوبـــات  قانـــون  مـــن  3511 محكوًمـــا 
البديلـــة يأتـــي ليكرس الجهـــود المبذولة 
لهـــؤالء  الكاملـــة  الفرصـــة  ويعطـــي 

المحكومين في االندماج مرة أخرى في 
المجتمع.

وبينت أنـــه ومن خـــالل تجربتها وعملها 
مـــع مرضـــى االعتماديـــة )اإلدمـــان( مـــن 
المخدرات، يأتي هذا المرســـوم ليســـاهم 
وإعطائهـــم  أوضاعهـــم  تصحيـــح  فـــي 
الفرصـــة في العـــودة مجدًدا وتـــرك هذه 
العادات الســـيئة التي تؤثر عليهم وعلى 
المجتمـــع وجعلهم أشـــخاص مســـاهمين 
فـــي بنـــاء وازدهـــار الوطـــن، وأن قانـــون 
العقوبـــات البديلة منح لهم بداية جديدة 

للحياة.
من جهته، قال النائب عمار ســـامي قمبر 
الســـامي ســـيأتي  الملكـــي  المرســـوم  إن 
النســـيج  علـــى  الحفـــاظ  علـــى  بثمـــاره 
االجتماعي، وســـيكون له مردود ايجابي 
كبيـــر علـــى المجتمـــع وعلـــى مـــن ارتكب 
الخطـــأ بأن يتعض منه ويعود للمشـــاركة 

واالندماج مع المجتمع. 
وأوضـــح النائـــب قمبـــر إلـــى أن صاحـــب 
الجاللة الملـــك حريص كل الحرص على 
حماية النســـيج االجتماعي والعمل على 
إعـــادة من ارتكـــب المخالفـــات القانونية 
لجـــادة الصـــواب وعـــدم العـــودة مجددا 

الرتكاب المخالفات.
“المبـــادرة  أن  إلـــى  قمبـــر  النائـــب  وبيـــن 
الكريمـــة مـــن صاحـــب الجاللـــة جـــاءت 
لتأكد التقدم الكبير الذي تحققه مملكتنا 

الغاليـــة في تطوير التشـــريعات ومواكبة 
متطلبـــات التنميـــة المســـتدامة والعمـــل 
الدائـــم علـــى الحفـــاظ علـــى االســـتقرار 
األسري، فالمرسوم الملكي سيمنح وزارة 
الداخليـــة مســـاحة كبيـــرة فـــي تطبيـــق 

قانون العقوبات والتدابير البديلة”.
كذلـــك أكـــد نائب رئيـــس لجنة الشـــؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
بمجلس النواب النائب عيسى الدوسري 
أن المبادرة الكريمة لجاللة الملك تساعد 
علـــى التوســـع بصـــورة أكبر فـــي تطبيق 
قانون العقوبات البديلـــة تحقيقا لجوهر 
“دولـــة القانـــون والمؤسســـات”، وترجمًة 
للفكر اإلنســـاني والحضاري لعاهل البالد 

المفدى حفظه هللا ورعاه”.
وأشـــار الدوســـري إلى “أن المرســـوم هو 
نتاج فكري حضاري يعكس نهج المملكة 
فـــي ســـعيها المســـتمر لتحقيـــق مقاصـــد 
العدالـــة فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لجاللـــة 
الملـــك المفـــدى، خصوصـــا مـــع اســـتفادة 
نحـــو 3511 محكومـــا مـــن تنفيـــذ قانون 

العقوبات البديلة”.
بيـــن  التعـــاون  اســـتمرار  “أن  وأضـــاف 
الموقـــرة  والحكومـــة  النـــواب  مجلـــس 
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  برئاســـة صاحـــب 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء مكن من 
تعزيز صيانـــة الحقوق وســـيادة القانون 
ومواكبـــة متطلبـــات التنمية فـــي مملكة 

البحرين”.
والتدابيـــر  العقوبـــات  قانـــون  “أن  وأكـــد 
البديلـــة يأتي ضمن الجهـــود التي تبذلها 
مملكـــة البحرين في تحديـــث المنظومة 
التشريعية لتتماشى مع المعايير الدولية 
الدوليـــة  والبروتوكـــوالت  واالتفاقـــات 
ذات الصلـــة والمتعلقة بحقوق اإلنســـان؛ 
وذلك ســـعيا منها لتحقيق أعلى المعايير 
حقـــوق  تعزيـــز  ســـبيل  فـــي  الحقوقيـــة 

اإلنسان”.

العقوبة البديلة إرساء سليم لمبادئ محاربة الجريمة
الـــدرازي: تعكـــس الرؤيـــة الملكيـــة الحضاريـــة فـــي تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان

نوه رئيس المؤسســة الوطنية لحقوق اإلنسان علي الدرازي بصدور 
المرســوم بقانــون رقــم )24( لســنة 2021، الصــادر عــن عاهــل البــاد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتعديل المادة )13( 
من القانون رقم )18( لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

وأشـــار إلـــى أن مجلـــس الـــوزراء 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
أقـــر حزمـــة من التشـــريعات ذات 
األولويـــة؛ لتعزيز صيانة الحقوق 
ومواكبـــة  القانـــون  وســـيادة 
متطلبـــات التنميـــة، وذلـــك ضمن 
مملكـــة  تبذلهـــا  التـــي  الجهـــود 
البحرين في تحديـــث المنظومة 
التشـــريعية تماشـــيًا مـــع المعايير 
الدوليـــة واالتفاقـــات والمواثيـــق 

ذات  الدوليـــة  والبروتوكـــوالت 
بحقـــوق  والمتعلقـــة  الصلـــة 

اإلنسان.
وأشـــار الـــدرازي إلـــى أن التعديل 
بـــوزارة  المعنيـــة  للجهـــة  أعطـــى 
ومرونـــة  مســـاحة  الداخليـــة 
القضائيـــة  الســـلطة  أمـــام  أكبـــر 
إلعطاء هـــذه العقوبات للمحكوم 
عليهـــم متـــى مـــا توافـــرت فيهم 
االشـــتراطات المنصـــوص عليهـــا 
فـــي المرســـوم؛ مراعـــاًة للظروف 
الشـــخصية واألســـرية والدواعي 

للمحكـــوم  المبـــّررة  اإلنســـانية 
عليهـــم، مؤكدا أن االســـتمرار في 
التوســـع فـــي تطبيـــق العقوبـــات 
والتدابير البديلـــة وإعطائها أكثر 
مرونة تعكـــس الرؤية الحضارية 
لعاهـــل البالد فـــي تعزيـــز حقوق 

اإلنســـان وحمايـــة المجتمـــع، مـــع 
ضمـــان إنفـــاذ القانـــون - في ذات 
الوقـــت - وفق مفهـــوم مجتمعي 

متقدم.
وأضـــاف أن العقوبـــات البديلـــة 
وتضمـــن  نوعيـــة  نقلـــة  عمومـــا 
تنوع العقوبات بما يتناســـب مع 
الظـــروف اإلنســـانية للمحكـــوم، 
المرجـــوة  األهـــداف  وتحقـــق 
التي أنشـــأت من أجلهـــا، وتعمل 
فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى إعـــادة 
تأهيـــل وتعايـــش المحكـــوم مـــع 
باعتبـــار  االجتماعـــي،  محيطـــه 
أن العقوبـــة البديلة تدبير ناجح 
وإرســـاء ســـليم لمبـــادئ العدالة 
الهادفة لمحاربة الجريمة وعدم 

تكرارها.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

علي الدرازي

النائب بدر الدوسري

نـــواب يشـــيدون بالمرســـوم الســـامي: يحافـــظ علـــى النســـيج االجتماعـــي وفرصـــة للمحكوميـــن لالتعاظ

من عاشوراء 2021 إلى عاشوراء 2022: وقفة مراجعة
Û  ،مــن األمــور ذات المســتوى الحضــاري الراقــي التــي تتميــز بهــا مملكــة البحريــن

إخضــاع المراحــل المهــم للتقييــم والمراجعة وتحديد جوانــب التقصير وتالفيها 
وتنميــة الجوانــب اإليجابيــة، لهــذا، هنــا وقفــة مراجعــة مهمــة لما شــهدناه خالل 
موسم عاشوراء 2021، وبالتأكيد، ما يخضع اليوم للتقييم سيكون له أثره الكبير 

في عاشوراء 2022 بعون هللا وبسالمة الجميع، وقد انقضت جائحة كورونا.
Û  ومــن قاعــدة “مــن ال يشــكر الناس ال يشــكر هللا”، فــإن من دواعي الســرور ما عبر

عنه رؤســاء المآتم والحســينيات والمواكب من عرفان وشــكر وتقدير إلى عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وولــي العهــد رئيــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة لمنظومة 
متكاملة من الخدمات واإلجراءات والتســهيالت التي أنجحت موســم عاشوراء 
وبلغــت بــه أعلــى مؤشــرات النجــاح،. والواقــع هــذا النجــاح يجســد مــا يتمتــع به 
المجتمــع البحرينــي من صور حضارية راســخة الســيما في ذكــرى عظيمة جليلة 

على قلوب المسلمين، ولها رسوخها أيًضا في جذور المجتمع البحريني.
Û  وليســمح لــي القــارئ الكريــم أن أضــيء علــى اجتمــاع الموســم الذي عقــده وزير

المحافظيــن  مــع  آل خليفــة  عبــدهللا  بــن  راشــد  الشــيخ  أول  الفريــق  الداخليــة 
والمديريــن العاميــن لمديريــات الشــرطة، وعــدد مــن المســؤولين فــي قطاعــات 
مختلفــة، وهنــاك عــدة نقاط مهمة حري بنــا أن نتأملها ضمن إطــار التقييم العام، 
وبالتالي االستفادة منها مستقباًل، فمعالي الوزير اطمأن على عدة جوانب رئيسة 

منها:
Û  مســتوى االلتزام باإلجراءات االحترازية المقررة من قبل الفريق الوطني الطبي

لمكافحة فيروس كورونا كوفيد.
Û  دور التواصــل الدائــم بيــن المســؤولين في قطاعــات الوزارة والتواجــد الميداني

والتواصل مع المؤسسات األهلية والرسمية طوال الموسم، هنا، يندرج موضوع 
المتابعــة الميدانيــة كواحــد مــن أهــم الركائــز التــي أنجحــت الموســم باعتبــار أن 

تكامل الخدمات بالتنسيق والتواصل والشراكة المجتمعية يضمن أداًء فاعاًل.
Û  المنهجية الواضحة بالنســبة للعاملين في الصفوف األمامية ودراســة الخطوات

واإلجــراءات االحترازيــة االســتباقية، وبالفعــل، وهــذا األمــر ليــس بالجديــد منذ 
بدايــة الجائحــة، حيــث تصــدرت مملكــة البحريــن قائمة الــدول التي شــهدت لها 
منظمــة الصحــة العالمية بتفردها في ابتكار األفكار والمبادرات الخالقة في هذه 

الظروف االستثنائية.
Û  تثميــن االلتــزام والتعــاون الذي أبداه رؤســاء المآتم والقائمــون عليها ومرتادوها

وأعضــاء هيئــة المواكــب الحســينية ودور فريــق البحريــن الطبــي واإلجــراءات 
االحترازيــة التــي أقرها من أجل صحة وســالمة الجميع، وأود لفت النظر إلى أن 
هــذا االلتــزام باإلجمــاع، أي بتوافــق كل األطراف، أعطى ثمــاره، حيث تم تجاوز 
الكثيــر مــن العقبــات والعوائــق منــذ ظهورهــا وحلهــا ليســتمر الموســم بــكل أمان 

وسالسة وطمأنينة.
Û  الخالصة، إن كل مرحلة تقييم للمناسبات الوطنية والدينية واالجتماعية، حتى

في الظروف االستثنائية، تبرز بشكل واضح دقة التخطيط والتنسيق والمتابعة، 
وهــو جــزء ال يتجزأ مــن برنامج عمل الحكومة، وبالتأكيد، وكما شــدد الوزير، لها 
دور جوهــري فــي عمليــة تطويــر األداء وتحديــث آليــات العمــل لتحقيــق نتائــج 
أفضــل مســتقباًل، تعزيًزا وحفاًظا على المكتســبات، ولهذا نقــول للجميع: بوركت 
جهودكم ووفقكم هللا وأنجح كل المساعي التي تهدف لتحقيق المصلحة العليا 

للوطن والمواطن.

عادل المرزوق

احضان وطن

انعكاسات إيجابية على المحكوم وأسرته والمجتمع
“العقوبـــات البديلـــة” أســـبقية للبحريـــن وتجربـــة تحتـــذى بالمنطقـــة

أكــد مركــز المنامــة لحقــوق اإلنســان إن إصــدار المرســوم الملكــي بشــأن 
العقوبــات والتدابيــر البديلة يضع البحرين في مقدمة الدول العربية في 
ســعيها إلــى نقل المنظومــة اإلصاحية نقلة نوعية ليكون لها انعكاســات 
إيجابيــة علــى المحكــوم وأســرته والمجتمــع، ودعــم للمنظومــة األمنيــة 
بإصــاح هــذه الفئــة ودمجهــا مــن جديد لتكــون عنصــر بنــاء ألوطانهم ال 
معول هدم للمكتسبات الوطنية من خال ما قد يرتكبه من جرائم بشرط 

ال تمس األمن العام وال تتمحور حول التزامات مالية ألفراد أو جهات.

وذكر المركز أهمية المرسوم الملكي 
الـــذي أصـــدره عاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة رقم )24( لســـنة 2021 والذي 
يقضـــي بأنـــه “يجوز للجهـــة المعنية 
مـــن  تطلـــب  أن  الداخليـــة  بـــوزارة 
قاضـــي تنفيـــذ العقاب أن يســـتبدل 
بالعقوبـــة األصلية المحكوم بها قبل 
البـــدء فـــي تنفيذهـــا عقوبـــة بديلـــة 
أو أكثـــر، بشـــرط أال يكـــون في ذلك 

خطر علـــى األمن العـــام، وأن يكون 
المحكـــوم عليه قـــد أدى االلتزامات 
مـــن  عليـــه  بهـــا  المحكـــوم  الماليـــة 
المحكمـــة الجنائيـــة مـــا لـــم يكن من 

المستحيل عليه الوفاء بها”.
هـــذه  أن  علـــى  المركـــز  وشـــدد 
الخطـــوات غير المســـبوقة للمنطقة 
مثـــاالً  تكـــون  أن  يجـــب  العربيـــة 
يحتذى به في المنطقة واالستفادة 
مـــن تجربـــة مملكـــة البحريـــن فـــي 

تطبيـــق العقوبـــات البديلـــة والـــذي 
 2017 العـــام  منـــذ  نجاحـــه  أثبـــت 
واســـتفاد منهـــا بحســـب إحصائيـــة 
محكومـــًا   3511 الداخليـــة  وزارة 
يقضون أوقاتهم اليوم بين العقوبة 
ولـــم يخســـروا  البلديلـــة وأســـرتهم 
مســـتقبلهم االجتماعـــي والوظيفي 

نتيجة أفعالهم المخالفة للقانون.

ولفت مركز المنامة لحقوق اإلنسان 
فـــي  راعـــى  الملكـــي  المرســـوم  إن 
الشـــروط الموضوعـــة عـــدم وجـــود 
خطـــر علـــى المجتمـــع وعـــدم جواز 
اســـتفادة المحكوميـــن فـــي جرائـــم 
تمثـــل خطـــرًا علـــى األمـــن العـــام أو 
يتـــم ســـلب حقـــوق اآلخريـــن الذين 

يطالبون المحكوم مبالغ مالية.

مركز المنامة لحقوق اإلنسان

محرر الشؤون المحلية

النائب غازي آل رحمة النائب عمار سامي قمبر النائب عيسى الدوسري



ــر صــحــيــفــة  ــ ــب ــب عــ ــ ــ ــت ــ ــ ^أك
ــشــأن تملك  ب اقــتــراحــا  “الـــبـــاد” 
وفاة  بعد  اإلسكان  بيت  األرملة 
زوجها؛ ألنها أصبحت ربة األسرة 
بعد وفاته، مع األخذ في االعتبار 
يكفي  ال  ــمــتــوفــى  ال مـــعـــاش  أن 
المطلوبة مثل  االلتزامات  لسداد 

قسط البيت أو قسط قرض بنك 
ــذا يــكــون االقـــتـــراح  ــان؛ لـ ــكـ اإلسـ
البيت  )األرملة(  الزوجة  بتمليك 
االستقرار  على  للحفاظ  مناسبا 
االقـــتـــصـــادي لـــأســـرة بــــدال من 
توريطها بسداد األقساط الثقيلة.
سيد طه

^يناشد المواطن عباس محسن الحصول على بيت مخصص 
لذوي االحتياجات الخاصة.

ويقول إنه معاق ومريض سكلر ويسكن في الطابق الثالث بمنزل 
والده ويواجه صعوبة شديدة في الصعود والهبوط، كما أن نوبات 

السكلر تعيقه عن الحركة.
ويضيف أن لديه طفلين، وزوجته حامل في شهرها الخامس.

المواطن  ^ناشد 
وزارة  ســلــمــان  جـــواد 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
ــلـــعـــمـــل  ــه لـ ــ ــت ــ ــي ــ ــب ــ ــث ــ ت
ــفـــة مـــراســـل  ــيـ بـــوظـ
بـــإحـــدى الـــمـــدارس 

الحكومية.
العامل  جواد  وذكر 
ــات  ــركـ بــــإحــــدى شـ
الـــتـــنـــظـــيـــفـــات أنـــه 
ــراســـات  ــرت مـ ــ جـ
ــأن  ــشــ ــ كـــــثـــــيـــــرة ب
ــذا الــمــوضــوع،  هــ
وحــــــصــــــل عـــلـــى 
تزكية بشأن ذلك 
ــن قـــبـــل عـــدد  ــ مـ
ــادات  ــن الـــقـــيـ مــ

المدرسية.
وخـــتـــم مـــنـــاشـــدا “أرجــــــو أن تــكــون 

رسالتي لكم هي الباب الذي من خاله أحصل على الوظيفة التي 
كنُت انتظرها بفارغ الصبر ولسنوات عديدة”.

لتمليك األرملة البيت بدال من توريطها بأقساطه

معاق ومسكلر وأناشد بيتا لذوي االحتياجات

جواد يناشد تثبيته بوظيفة في “التربية”
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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.

^ماذا يمكن أن يقيد ويحد من اإلبداع رغم أنه ال حدود للعقل البشري، 
أيــن تذهــب كل فكرة إبداعية وليدة، ولمــاذا ال تلقى االهتمام لتتغذى لتكبر 

وتثمر، بسبب ماذا؟

ــبـــب اإلدمـــــــــــان عـــلـــى األلــــعــــاب  بـــسـ
أنصبت  قد  األفكار  كل  اإللكترونية؛ 
استثمار  يمكن  واحــد وال  في مجال 

أي فكرة جديدة.
يمكن  التي  األفــكــار  منا  ضاعت  لقد 

تساعدنا في حل حتى  أن 

قد  التي  واألفــكــار  اليومية  مشاكلنا 
هو  الــهــروب  فأصبح  حياتنا،  تــطــور 
ــر، عــالــم ننسى  الــحــل إلـــى عــالــم آخــ
معه اإلبداع، ننسى من نكون لنكون 
فقط جزءا من لعبة، جزءا من أبطال 

وهميين.
هـــذه الــلــعــبــة قـــد اســتــحــوذت 
على عقولنا بالكامل وشلت 
وجعلتنا  الــحــرة  ــا  ــن إرادت
نــتــوهــم بــأنــنــا مــبــدعــون 
بعد كل مرحلة نتخطاها، 
فــأصــبــحــنــا مــقــيــديــن في 

هذا العالم.
قد سجنا أنفسنا بأنفسنا 
ــي دائـــــــــــرة مـــغـــلـــقـــة،  ــ ــ ف

محسوب  هــو  الـــذي  الــوقــت  وأضعنا 
من سنوات أعمارنا.

هـــو فــعــا اســـتـــنـــزاف لــطــاقــة الــعــقــل 
وال  عــالــم حقيقي  ال  الــبــشــري، حيث 

إبداع حقيقي وال عمل حقيقي.

نعيمة العلي

حصل  المركبات.  على  التأمين  يخص  ^موضوعي 
المرور في وقتها.  أيام وأنهيت إجــراءات  لي حادث قبل 
تحويلي  فتم  التأمين،  لشركة  واتجهت  التقرير  استلمت 
إلى الكراج المسؤول عن تصليح السيارات التابعة للوكالة. 
ترك  يجب  حيث  بالخبر،  فوجئت  الكراج  وصولي  وعند 
السيارة عندهم لفترة ٤٨ ساعة لفحص ومعاينة السيارة 
وتقدير الحادث من سعر وقطع غيار، على أن يتم إخباري 
بموافقة شركة التأمين، وفيما لو كانت كانت قطع الغيار 

متوافرة وكذلك مدة التصليح.
وحيث إنني المتضرر بالحادث ومن المفترض أن أحصل 
على سيارة بديلة فترة التصليح وبشرط أال تزيد عن ٨ 

أيام، فإن لدي 3 أسئلة:
١ . ماذا عن ٤٨ ساعة فترة فحص السيارة؟
٢ . ماذا لو استمر التصليح أكثر من ٨ أيام؟

ــاذا  ــ ــم ــ ل  .  ٣
تـــــفـــــوت 

عـــلـــيَّ 

فرصة الحصول على سيارة 
ــلـــة فــــي فـــتـــرة فــحــص  بـــديـ

السيارة؟
لـــمـــاذا أتــعــطــل وأبـــقـــى من 
لهذه  ســيــارة  دون 
ــرة، لــذلــك  ــ ــت ــ ــف ــ ال
ــب  ــ ــ ــالـ ــ ــ أطـ

الـــمـــســـؤولـــيـــن بـــالـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي 
ــتــأمــيــن(  )الـــمـــســـؤول عـــن شـــركـــات ال

التدخل؛ لتصحيح المشكلة.
عادل فقيهي

ــري ــل البشـ ــل إرادة العقـ ــول وتشـ ــى العقـ ــتحوذ علـ تسـ

مطالبة المصرف المركزي بالتدخل تفاديا لتأخير المتضررين

مشكلة إدمان األلعاب اإللكترونية

شركات تأمين تتأخر في معاينة السيارات بعد الحوادث

مركز لغات يرفض استرجاعي 49 دينارا بعد نكثه االتفاق
ــد ــن بعـ ــا عـ ــه عقدهـ ــور الشـــخصي ولكنـ ــدورة بالحضـ ــي للـ ــجلت ابنتـ سـ

البريطاني  المركز  فــي  ابنتي  ^سجلت 
دورة  لحضور  الجنبية؛  بمنطقة  الكائن  للغات 
فــي الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة، حــيــث كــانــت رســوم 
الدورة 149 دينارا وتكون بالحضور الشخصي 
أخــرى  دورة  توجد  وكــانــت  لــلــدراســة،  للمركز 
دينار   100 بمبلغ  والتاريخ  نفسه  الوقت  في 
بعقدها عن  فوجئنا  أننا  إال  بعد،  عن  للدراسة 
طريق “األوناين” بدال من الحضور الشخصي 

طوال الدورة.
علما بأن المركز أخبرنا بأنه يمكنني استرجاع 
عقد  حـــال  فــي  ــارا  ــن دي  49 الــبــالــغ  المبلغ  بقية 
)األوناين(، وعندما طالبت  الدورة عن طريق 
وأخبرنا  ذلــك،  المركز  رفض  المبلغ  باسترجاع 
سجلت  حال  في  باسمي  بالمبلغ  يحتفظ  بأنه 
بأنني ال أريد  المركز  في دورة أخــرى، فأجبت 
استرداد  وأريــد  يعقدها،  دورة  بــأي  التسجيل 

المبلغ، ولكنه رفض.
إنني أتساءل: هل يحق للمركز رفض استرداد 

الــمــبــلــغ الــــذي وعـــد بـــه حــتــى لـــو قــــررت عــدم 
التسجيل بدورة أخرى؟

للغات هو أحد  البريطاني  المركز  يشار إلى أن 
المعاهد المرخصة من وزارة التربية والتعليم، 
العامة  اإلنجليزية  اللغة  فــي  دورات  ويــقــدم 
للطلبة من الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 6 

سنوات فما فوق. 
جودة  وهيئة  والتعليم  التربية  وزارة  وأناشد 
المستهلك  حماية  وإدارة  والتدريب  التعليم 
بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهات 

المعنية التدخل لحل هذه المشكلة.
محمد عيد

مبنى المركز البريطاني للغات

نعيمة العلي

^ناشــدت متطوعــة فــي الصفوف األمامية للتصدي لجائحة كورونا بــإدارة الصحة العامة في 
وزارة الصحــة، رئيــس جامعــة البحريــن ريــاض حمــزة، تغييــر تخصصهــا إلــى دراســة التمريض 

بكلية العلوم الصحية بعد أن تم قبولها بتخصص علوم الحياة.

العامة  الثانوية  في  ”تخصصي  “الــبــاد”:  عبر  وقالت 
أن  وحلمي  وإحــيــاء،  كيمياء  فرعي  بتخصص  علمي 
التخصص  دخـــول  إلــى  دفعني  مــا  هــو  أكـــون ممرضة 
تلك  في  وحصولي  األمامية  الصفوف  في  والتطوع 
العلوم  كلية  بدخولي  يسمح  عــاٍل  معدل  على  األثناء 

الصحية لدراسة التمريض”.
الصحة  المنظمة  من  شهادات  تملك  أنها  إلــى  ولفتت 
العالمية تثبت تطوعها وانخراطها في مواجهة الوباء 
ودورها الوطني في الوقوف الجتياز المحنة العالمية.

ــــت: “أتـــمـــنـــى الـــحـــصـــول على  ــال وقــ
التمريض،  بدراسة  األولــى  رغبتي 
بـــدايـــًة  ــو  هـ تــطــوعــي  يـــكـــون  وأن 
ــي إلــــــى هــــــذا الـــطـــريـــق،  ــ ــول ــدخــ ــ ل
تشريفًا  وال  منّة  ليست  فالخطوة 

بل واجــب وطني على كل مواطن 
يــضــع مــصــلــحــة الـــوطـــن وأهـــلـــه في 

في  النظر  متمنية  أولــويــاتــه،  مقدمة 
أمري لتحقيق حلمي”.

ـــة ـــوم الصحي ـــة العل ـــي بكلي ـــمح بقبول ـــي يس ـــت: معدل قال
متطوعة بالصفوف األمامية تناشد قبولها في التمريض

سبتمبر  مواليد  أمور  أولياء  من  عدد  ^شكا 
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  فــتــح  عـــدم  مــن   ٢٠١٥
ألبنائهم  الحكومية  المدارس  في  التسجيل  باب 
كانت  إذ  السابقة،  السنوات  في  العادة  كما جرت 
العام  بداية  التسجيل مع  باب  لهم  تفتح  الــوزارة 

الدراسي في سبتمبر من كل عام.
ــاروا مــن دون دراســـة في  وقــالــوا “إن أبــنــاءنــا صـ
المدارس  في  تسجيلهم  انتظرنا  أن  بعد  البيوت 
الحكومية، لكن الوزارة فاجأتنا بعدم فتح المجال 
لهم، وجاء ذلك في الوقت الضائع بعد أن أغلقت 
أبنائنا  مصير  فصار  التسجيل،  الخاصة  المدارس 

مجهوال”.
ــور أنــهــم حــاولــوا الــتــواصــل مع  ــيــاء األمـ وأكـــد أول
من  سواء  الطرق،  بشتى  والتعليم  التربية  وزارة 
عبر  الـــوزارة  حساب  أو  الهاتفي  االتــصــال  خــال 
الحكومة  في  تواصل  برنامج  عبر  أو  اإلنستغرام 

اإللكترونية دون الحصول على إجابة واضحة.

الــوزارة قالت لبعضهم إن  وذكر أولياء األمور أن 
يمكنكم  يبدأ، ولكن  لم  لمواليد سبتمبر  التسجيل 
ــوزارة،  ــ ال “إنــســتــغــرام”  عبر  المستجدات  متابعة 
المدارس  أبنائهم في  وبذلك لم يقوموا بتسجيل 
الخاصة على أمل أن يأتي دورهــم، لكن فوجئوا 
بمرور الوقت دون إشعار من الوزارة بالمستجدات.

أوليـــاء أمـــور: الـــوزارة فاجأتنـــا بعـــدم فتـــح المجـــال لهـــم
مواليد سبتمبر ٢٠١٥ معلقون دون دراسة

^زوجي أصيب بجلطة 
الــشــلــل،  ــــى  إل أدت  دمــاغــيــة 
عقلية،  بأمراض  له  متسببة 
ــي مــســتــشــفــى  ويـــتـــعـــالـــج فــ
زادت  واآلن  النفسي،  الطب 
ــصــحــيــة، فــأصــبــح  ــتــه ال حــال

يهاجمني ويتصرف بعنف.
األطــــــفــــــال يــــخــــافــــون مــن 
ــم ومـــنـــزعـــجـــون من  ــدهــ ــ وال
تصرفاته معهم. أناشد وزارة 
الصحة قبول إدخال زوجي 
إلى مركز رعاية المسنين أو 
المناسبة؛  الصحية  الرعاية 
يستطيعون  ال  أوالدي  ألن 
تنظيفه أو رعايته؛ ألنه يهجم 
عليهم ويضربهم إذا اقتربوا 
النفسية،  حالته  بسبب  منه 

وأنا امرأة مريضة.
أم باسل

زوجي يضرب 
أوالده

طلب تثبيت جواد سلمان
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ميقاتي: نحن بحاجة للعالم العربي وســنطرق باب كل دولة عربية للمســاعدة

بعد أكثر من عام من الفراغ.. الحكومة اللبنانية تبصر النور

أبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور، أمس الجمعة، بعد أكثر من عام من الفراغ. ووقع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب 
ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن رئيس الوزراء المكلف 

ميقاتي ورئيس البالد عون وقعا مرسوما بتشكيل حكومة جديدة بحضور رئيس مجلس النواب.

وال توجـــد حكومـــة فاعلة فـــي لبنان 
منـــذ أكثر مـــن عام، في وقت تشـــهد 
الوضـــع  انهيـــار  فـــي  تفاقمـــا  البـــاد 

االقتصادي.
وأعلن ميقاتي بعد تشكيل الحكومة 
مؤتمـــر  خـــال  الجديـــدة،  اللبنانيـــة 
صحافي، وقـــال: نحن بحاجة للعالم 
العربـــي.. نحن ننتمـــي للعالم العربي 
ونحن بحاجة له.. وسنطرق باب كل 

دولة عربية للمساعدة”.
“ال  إنـــه  بالقـــول  ميقاتـــي  وأضـــاف 
الحكومـــة  فـــي  للمعطليـــن  مـــكان 
اللبنانية وســـنحمل المســـؤولية لمن 
يقـــوم بذلـــك ونأمـــل وقـــف االنهيـــار 
الـــذي يشـــهده لبنـــان”، مشـــددًا علـــى 
الجديـــدة  اللبنانيـــة  “الحكومـــة  أن 
تمثـــل الجميـــع”، مضيفًا: “معـــي ثلثا 
الحكومـــة وال معطـــل لهـــا”، ومتعهدًا 
فـــي  النيابيـــة  االنتخابـــات  بإجـــراء 

موعدها.
وبحســـب وســـائل اإلعـــام اللبنانيـــة، 

فإن الحكومة تتكون من:
. نجيب ميقاتي رئيسًا للوزراء

. سعادة الشامي نائبا لرئيس الوزراء
. عبدهللا بو حبيب وزيرا للخارجية
. وليد فياض وزيرا للطاقة والمياه

. بسام مولوي وزيرا للداخلية
لاقتصـــاد  وزيـــرا  ســـام  .أميـــن 

والتجارة
. هنري خوري وزيرا للعدل

. يوسف خليل وزيرا للمالية
. فراس األبيض وزيرا للصحة

. علـــي حمية وزيرا لألشـــغال العامة 

والنقل
. عباس الحاج حسن وزيرا للزراعة

. محمد مرتضى وزيرا للثقافة
. مصطفى بيرو وزيرا للعمل

. عباس الحلبي وزيرا للتربية
لـــوزارة  الديـــن  شـــرف  عصـــام   .

المهجرين
. ناصر ياسين وزيرا للبيئة

. جوني قرم لوزارة االتصاالت
. جورج قرداحي وزيرا لإلعام

لـــوزارة  ســـليم  موريـــس  العميـــد   .
الدفاع

للشـــباب  وزيـــرا  كاس  جـــورج   .
والرياضة

. جورج دباكيان وزيرا للصناعة
والتقـــى ميقاتـــي الرئيس عـــون، وفق 
فـــي  اللبنانيـــة،  الرئاســـة  أعلنـــت  مـــا 
خطـــوة قال ميقاتـــي إن هدفها إعان 
والدة حكومة طال انتظارها، بحسب 
تصريحات نقلها موقع إخباري تابع له 

قبيل االجتماع.
وكان لبنان شهد فراغا على المستوى 
الحكومـــة، بعد أن أعلن حســـان دياب 
استقالة حكومته عقب االنفجار الذي 
وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 
مـــن العـــام الماضـــي، وعلـــى اإلثـــر تم 
لتشـــكيل  أديـــب  مصطفـــى  تكليـــف 

الحكومة.
 26 يـــوم  ذلـــك  عـــن  اعتـــذاره  وبعـــد 
ســـعد  اختيـــار  تـــم   ،2020 ســـبتمبر 
الحريـــري لتشـــكيل الحكومـــة، إال أنه 
ولمدة 9 أشـــهر لم ينجح بذلك وأعلن 
اعتـــذاره في يوليـــو الماضي. وتم من 
بعـــده تكليف ميقاتـــي )65 عاما( بهذه 

الحكومة.
الماضيـــة، ســـبقت  وخـــال األســـابيع 
أجـــواء إيجابية لقـــاءات عدة جمعت 
عون بميقاتـــي، قبل أن تحول عقبات 
بـــرزت فـــي اللحظـــات األخيـــرة دون 
تشـــكيل الحكومـــة. ويأتـــي ذلـــك بعد 

أكثر مـــن عام علـــى اســـتقالة حكومة 
حســـان ديـــاب بعـــد أيـــام مـــن انفجار 
مرفـــأ بيروت المرّوع في 4 أغســـطس 
2020 وخافات على تقاســـم المقاعد 
الوزارية بين القوى الرئيسة. وتعّمقت 
خال هذه الفتـــرة األزمة االقتصادية 
غيـــر المســـبوقة، التـــي بـــدأت معالمها 
صيـــف العـــام 2019، وبـــات معهـــا 78 
% من اللبنانيين يعيشون تحت خط 

الفقر، بحسب األمم المتحدة.
وحالت خافات على شـــكل الحكومة 
وتوزيـــع المقاعد بين القوى الرئيســـة 
دون والدتهـــا خال األشـــهر الماضية، 
لتأليفهـــا  ســـابقتين  محاولتيـــن  رغـــم 
منـــذ انفجـــار المرفـــأ، الـــذي أدى إلـــى 
مقتـــل أكثر من 200 شـــخص وإصابة 
أكثر مـــن 6500 بجـــروح ودمر أحياء 
فـــي المدينـــة. وتنتظر مهمـــات صعبة 
علـــى  يقـــع  التـــي  المقبلـــة  الحكومـــة 
عاتقهـــا التوصل ســـريعًا إلى اتفاق مع 
صنـــدوق النقد الدولـــي كخطوة أولى 
إلخـــراج لبنان مـــن األزمة االقتصادية 
المتماديـــة. ومنـــذ أكثر مـــن عام، ربط 
دعـــم  أي  تقديمـــه  الدولـــي  المجتمـــع 
مالـــي للبنـــان بتشـــكيل حكومـــة مـــن 
إجـــراء  علـــى  تنكـــّب  اختصاصييـــن 
إصاحات جذرية، من شأنها أن تضع 
حـــدًا لانهيار المتســـارع. واكتفى في 
االنتظار بتقديم مســـاعدات إنســـانية 
عاجلـــة، من دون المرور بالمؤسســـات 
الســـلطات  تكـــرار  رغـــم  الرســـمية، 
مناشـــدتها الجهات المانحة عدم ربط 

دعمها للبنان بتشكيل حكومة.

بيروت ـ وكاالت

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي

دبي - قناة العربية

قـــال المبعوث األممي إلى اليمن، 
هانس غرندبيرغ، أمس الجمعة، 
إن ملـــف اليمـــن معقـــد ومهمتـــه 
صعبـــة، وذلـــك فـــي أول إحاطـــة 
فـــي  لليمـــن  األممـــي  للمبعـــوث 
مجلـــس األمـــن، مؤكـــدًا بالقـــول: 
سياســـي  حـــل  إلـــى  “سأســـعى 

انتقالي ألزمة اليمن”.
الحوثييـــن  هجـــوم  إن  وقـــال 
بمقتـــل  تســـبب  مـــأرب  علـــى 
ونـــزوح اآلالف، كمـــا أكد بالقول: 
“نشـــعر بقلـــق جـــراء االنتهـــاكات 
التـــي تحـــدث داخـــل الحديدة.. 

وموجات العنف في المحافظات 
الجنوبية في اليمن تقلقنا”.

وقـــدم المبعوث األممـــي الجديد 
اليمـــن هانـــس غرندبيـــرغ،  إلـــى 
إحاطتـــه األولى لمجلـــس األمن، 
حيـــث تركـــزت علـــى التطـــورات 
في اليمن، مشـــيرًا إلى أن السام 
بمشـــاركة  مرهـــون  اليمـــن  فـــي 
الجميع، ومن الضروري أن يدعم 
المجتمع الدولي اســـتقرار اليمن. 
وشـــدد بالقول: “األمـــم المتحدة 
ملزمة بالوصول إلى سام ينهي 

العنف في اليمن”.

المبعوث األممي: هجوم الحوثي على مأرب أوقع آالف الضحايا

كييف/موسكو ـ وكاالت

رجـــح الرئيـــس األوكرانـــي فلودوميـــر 
زيلينسكي إمكانية اندالع حرب شاملة 
بين باده وروســـيا، بالتزامن مع إعان 
موســـكو عن إتمـــام بناء مشـــروع خط 
أنابيـــب “الســـيل الشـــمالي - 2”. ويـــرى 
تطـــورت  حـــال  فـــي  أنـــه  زيلينســـكي، 
األوضـــاع بهذا الشـــكل، فســـيكون ذلك 
أكبـــر خطـــأ ترتكبـــه روســـيا. وأعلنـــت 
شـــركة الغاز الروســـية “غازبروم” أمس 
مـــن  كامـــل  بشـــكل  االنتهـــاء  الجمعـــة، 
مشـــروع “السيل الشمالي - 2” في تحد 

واضح للواليات المتحدة األميركية.
وعلى الرغم مـــن التهديدات األميركية 

أعلنـــت موســـكو  بفـــرض عقوبـــات، 
االنتهـــاء من مشـــروع الســـيل 

وهـــو   ،2 الشـــمالي 
أنبوبـــي  مـــد  مشـــروع 
يبلـــغ  طبيعـــي  غـــاز 
طولـــه 1200 كيلومتـــر، 

وبطاقـــة إجماليـــة تبلـــغ 55 مليـــار متـــر 
مكعب ســـنويا، من الســـاحل الروســـي، 
عبـــر قـــاع بحـــر البلطيـــق، إلـــى ألمانيا. 
الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  وعلـــق 
علـــى  بيســـكوف،  دميتـــري  الروســـية 
تصريـــح الرئيـــس األوكرانـــي فاديمير 
زيلينســـكي عـــن احتمـــال الحـــرب مـــع 
موســـكو قائـــًا “لـــن ننجر للخـــوض في 
مروعـــة”.  وســـيناريوهات  أحاديـــث 
وأضـــاف بيســـكوف، “الكرمليـــن” ينظر 
بأســـف إلـــى تصريـــح رئيـــس أوكرانيـــا 
فاديمير زيلينســـكي. وردا على سؤال 
خطـــرا  يـــرى  الكرمليـــن  كان  إذا  عمـــا 
بعـــد تصريحـــات الرئيـــس األوكراني 
فاديمير زيلينسكي بشأن احتمال 
نشوب حرب مع روسيا، أضاف 
بيســـكوف “مع األســـف، نحن 
ال نريـــد االنغمـــاس في أي 

توقعات مروعة”.

الرئيس األوكراني: حرب شاملة قد تندلع بيننا وروسيا

عواصم ـ وكاالت

طالبت مبعوثة األمم المتحدة الخاصة بأفغانســـتان، دبورا 
الينز، أمس الجمعة، بتدفق األموال سريعا إلى أفغانستان؛ 

للحيلولة دون انهيار كامل لاقتصاد والنظام االجتماعي.
وحـــذرت المبعوثـــة األمميـــة مجلـــس األمن مـــن أن تجميد 
األرصـــدة الدولية األفغانية وأموال المانحين ســـيؤدي إلى 
انكمـــاش اقتصادي حاد، يصل بالماييـــن إلى خطرالجوع، 

كما قد يؤدي إلى موجة لجوء كبيرة، بحسب “روريترز”.
بدورهـــا أوضحت مديـــرة برنامج األمم المتحـــدة اإلنمائي 
في منطقة آســـيا والمحيط الهادي فـــي مؤتمر صحافي أن 
72 % من الشعب األفغاني يعيشون تحت خط الفقر، وقد 
تصل هذه النسبة إلى 97 % بحلول منتصف العام المقبل.

ووصفـــت األوضـــاع فـــي أفغانســـتان بأنهـــا تشـــهد انهيـــارا 
للتنمية إضافة إلى األزمات اإلنسانية واالقتصادية.

وتزامنـــا، قـــال برنامج األمـــم المتحدة اإلنمائـــي، في تقرير 
أصـــدره الخميـــس، إن أفغانســـتان تتأرجح على شـــفا “فقر 
شـــامل” يمكن أن يصبـــح حقيقة واقعة فـــي منتصف العام 
المقبـــل مـــا لم يتـــم بذل جهـــود عاجلـــة لدعـــم المجتمعات 

المحلية واقتصاداتها.
مـــن جانـــب آخر، قال أحد قادة طالبـــان، إن الحركة تمكنت 

فـــي بنجشـــير مـــن االســـتياء على مســـتودع كبيـــر مكتظ 
باألســـلحة والمعـــدات العســـكرية، بما في ذلك الســـوفيتية 

الصنع.
ووفقـــا لـــه، يوجـــد فـــي المســـتودع الكثيـــر مـــن األســـلحة 
والمعدات، لدرجة أن نقلها إلى كابل قد يستغرق عدة أيام.

وتمكنـــت طالبان في األســـبوع الماضي من الســـيطرة على 
المناطـــق الرئيســـة فـــي بنجشـــير، التـــي كانـــت آخـــر والية 

أفغانية لم تسقط حتى ذلك الحين في قبضة الحركة.

حركة طالبان تســتولي على مستودع كبير لألسلحة في بنجشير
األمم المتحدة: أفغانستان تتأرجح على شفا فقر شامل

القدس المحتلة ـ وكاالت

قالت قـــوات األمن اإلســـرائيلية إن الشـــرطة أطلقت النار 
على فلسطيني قام بمحاولة طعن، فأردته قتيا.

إن  اإلســـرائيلية  والشـــرطة  مستشـــفى  إدارة  وقالـــت 
فلسطينيا أصابته قوات األمن اإلسرائيلية خال مهاجمة 

عناصر من الشرطة بالساح األبيض، وتوفي الجمعة.
وأوضـــح المصـــدران أن محاولة الهجوم تّمـــت في البلدة 
القديمة حيث تظاهر أمس عشـــرات الفلســـطينيين تأييدا 

لألسرى في السجون اإلسرائيلية.
كمـــا شـــهدت باحـــات المســـجد األقصـــى أمـــس الجمعـــة، 
مواجهات بين الفلســـطينيين والجيش اإلســـرائيلي، الذي 
اقتحم المســـجد لقمع مســـيرة تضامنية مع األســـرى الذي 

فروا من سجن “جلبوع” فجر يوم اإلثنين الماضي.
وقـــد ألقـــى عـــدد مـــن الشـــبان الحجـــارة وزجاجـــات مياه 
باتجـــاه قوات الجيش اإلســـرائيلي التـــي بدورها اعتقلت 

أحد الشبان.
داخـــل  االحتجاجيـــة  الوقفـــة  المحتجـــون ضمـــن  ورفـــع 

المسجد األقصى “المعلقة” كرمز للحرية ودعما لألسرى.
كما شهدت عدة نقاط في الضفة الغربية مواجهات نصرة 
لألســـرى فـــي “جمعـــة الغضـــب”، ومـــن بينهـــا منطقـــة باب 

الزاويـــة في الخليل، بيتا وبيت دجن جنوب نابلس وبيت 
أمر شمال الخليل.

إلـــى ذلـــك، عثـــرت الشـــرطة اإلســـرائيليه علـــى حقيبتيـــن 
بمنطقة العفولة خال قيام خبراء األثر بتمشيط المنطقة 
بحثا عن األسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع.
ورجحـــت صحيفة “معاريـــف” العبرية، أمس، أن األســـرى 
الفلسطينيين الستة ربما توجهوا ناحية الحدود الشمالية 
مـــع لبنان، بعد العثور على “حاجيات” تخصهم في منطقة 

العفولة شمالي الباد.

قــوات االحتالل تقتل رجال قام بمحاولة طعن.. وتقتحم المســجد االقصى
مواجهات في “جمعة الغضب” نصرة لألسرى الفلسطينيين

موسكو ـ وكاالت

هدد وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير 
البيـــد، بالتحـــرك ضد إيران إذا فشـــل 
العالـــم فـــي منعها من الحصـــول على 
النـــووي، مؤكدا على أن العالم بحاجة 

إلى خطة بديلة لمواجهة إيران.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة اإلســـرائيلي 
يائيـــر البيـــد فـــي مقابلـــة مـــع وكالـــة 
)ســـبوتنيك( الروســـية نشـــرتها أمـــس 
الجمعـــة إن تطويـــر إيـــران لقدراتهـــا 
الشـــرق  دول  يقلـــق  “أمـــر  النوويـــة 

األوسط”.
وأضـــاف الوزيـــر فـــي المقابلـــة التـــي 
أجريـــت معه خـــال زيارته لموســـكو 

“يجـــب أن يفهـــم النـــاس أنه إذا 
حصلت إيران على أسلحة 

ســـباق  فـــإن  نوويـــة، 
النووي سيبدأ  التسلح 

في الشرق األوسط”.
هنـــاك  “ســـيكون  وتابـــع 

مـــا يمكن تســـميته مظهر مـــن مظاهر 
فـــي  للوضـــع  التدريجـــي  التدهـــور 
علـــى  إيـــران  حصلـــت  إذا  المنطقـــة 
أسلحة نووية”، مشـــددا على ضرورة 

التأكد من أن هذا لن يحدث أبدا.
يذكر أن وزير خارجية إسرائيل الذي 
أول  قـــد صـــرح  كان  موســـكو  يـــزور 
أمـــس أنـــه لن يكـــون هنـــاك اســـتقرار 
في ســـوريا طالما تتواجد فيها إيران، 
مشـــيرا إلى أن برنامـــج إيران النووي 
مشـــكلة خطيرة فـــي المنطقـــة. وأكد 
البيد في تصريحاته من موســـكو، أن 
إســـرائيل لـــن تقـــف مكتوفـــة األيدي 
أمام تموضع إيران عند حدودها 
الشـــمالية، وعلـــى العالـــم منـــع 
حصول إيران على ترسانة 
فشـــل  وإذا  نوويـــة، 
إســـرائيل  ســـتحتفظ 

بحرية التصرف.

البيد: سنتحرك ضد إيران إذا فشل العالم
أديس أبابا ـ وكاالت

أكدت حكومة أثيوبيا أنها تستعد لبدء 
توليـــد الكهربـــاء فـــي ســـد النهضة في 

غضون األشهر القليلة المقبلة.
وصـــرح وزيـــر الميـــاه والـــري والطاقـــة 
األثيوبي، سيليشي بيكيلي، في حديث 
إلى وكالـــة األنباء األثيوبية الرســـمية، 
بأن االســـتعدادات جارية للبدء بتوليد 
ســـد  توربينـــات  باســـتخدام  الكهربـــاء 
النهضـــة فـــي األشـــهر األولى مـــن العام 
األثيوبي الجديد المقبـــل )الذي ينطلق 

غدا السبت حسب التقويم األثيوبي(.
وتابع أن اســـتخدام المـــوارد الطبيعية 
في ســـبيل التنمية أمر حيوي بالنســـبة 

لجهود محاربة الفقر في أثيوبيا، 
النهضـــة  ســـد  أن  مضيفـــا 

رئيســـة  أداة  يمثـــل 
المشـــكات  لمواجهـــة 

التنموية في الباد.
ســـد  أزمـــة  تـــزال  وال 

النهضة تراواح مكانها مع توقف عملية 
التفـــاوض، فيمـــا قـــال وزيـــر الخارجية 
أمـــس  أول  شـــكري،  ســـامح  المصـــري 
الخميـــس إن إيجـــاد حل لهـــذه األزمة، 
يمكـــن أن يجنب المنطقـــة االنزالق إلى 
وضع أكثـــر تعقيدا. ومنـــذ العام 2011، 
تتفـــاوض مصـــر والســـودان وأثيوبيـــا؛ 
للوصول إلى اّتفاق حول ملء وتشغيل 
ســـد النهضة وضمان حقوق كل بلد في 
مياه النيل، ولكن على مدى 10 سنوات 
لـــم تفلـــح أي جهـــود فـــي التوصـــل إلى 

اتفاق ملزم بين البلدان الثاثة.
يذكـــر أن مصـــر أعلنـــت، فـــي وقـــت 
ســـابق، أن الذهـــاب إلـــى مجلـــس 
األمن في قضية “ســـد النهضة” 
يعـــد أحد المســـارات وليس 
المسار الوحيد أو المنتظر 
لحل المشكلة من خاله.

أثيوبيا تستعد لبدء توليد الكهرباء في سد النهضة

استقاالت جديدة في 
حزب “قلب تونس”

تونس ـ وكاالت

ــن نــــــواب كــتــلــة “قــلــب  أعـــلـــن ثـــالثـــة مــ
المجمد  التونسي  البرلمان  فــي  تــونــس” 
على  احتجاجا  الحزب؛  من  استقاالتهم 
أنها  اعتبرت  الكتلة،  لرئيس  تصريحات 

دعوة لالستقواء باألجنبي.
الشريقي،  سهام  النواب  من  كل  وكتب 
السبوعي  والجديدي  السخيري  ومحمد 
ــة مـــوحـــدة عــبــر صــفــحــاتــهــم في  ــن تــدوي
وقالوا  االستقالة،  فيها  أعلنوا  فيسبوك 
فــيــهــا إن “مــصــلــحــة تــونــس وســيــادتــهــا 

الوطنية فوق كل اعتبار”.

من عناصر طالبانمسيرة تضامنية مع األسرى الفارين في باحات األقصى 
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اآلراء الواردة في 
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للتواصل: 17111483

أسواق السمك منكوبة
أولـــت المملكـــة اهتمامـــا بالحفاظ علـــى الثروة الســـمكية، ووضعت 
الدراســـات والقوانين والخطوات التي بدورها ستســـاهم في وقف 
أو الحد من االســـتنزاف الجائر، والعمل على ضمان اســـتدامة هذه 
“النعمـــة الفضيلـــة”، وتنميتهـــا باعتبارهـــا واحـــدة من أهـــم المصادر 
الطبيعيـــة فـــي حيـــاة المواطـــن، وعنصـــرا مهمـــا من عناصـــر األمن 

الغذائي لشعب البحرين.
وقـــد أصـــدر مؤخرا وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي قـــرارا وزاريـــا بشـــأن حظر صيـــد أو بيع أو تـــداول صغار 
األســـماك والقشـــريات، وحدد القـــرار األطوال واألحجام المســـموح 

صيدها.
والجديـــر ذكره هنا ومـــع هذه الجهود المقدرة التـــي تبذل من أجل 
المحافظـــة علـــى هـــذه الثـــروة، إال أنـــه البد مـــن توفيـــر احتياجات 
أفـــراد المجتمـــع، حيـــث إنـــه عندمـــا يدخل المســـتهلك إلى أســـواق 
السمك المنتشرة في طول البالد وعرضها يجدها منكوبة “وتقرش 
ومصفـــره مـــن الســـمج”، كمـــا حصـــل لي قبـــل أيـــام عندمـــا “تعّنيت 

ورحت” ســـوق الســـمك المركزي بالمحرق، ولعظيم األسف والحزن 
وجدتـــه كغيره من األســـواق المخصصة لبيع ثمـــار البحر، يخلو هو 
اآلخر من جميع األسماك المعروفة مثل الصافي والهامور والشعري 
والســـبيطي والســـكن وأســـماك “الخضرة مالت المشـــوي” التي يتم 
اصطيادها عن طريق “لحضور” مثل أســـماك “النيسر والينم والبدح 
والفســـكر والحوامـــر والبزيمي” وغيرها التي اعتـــاد على أكلها أهل 
البحريـــن فـــي وجباتهـــم اليومية، عدا ذلـــك الروبيان الـــذي ال يزال 
محتفظـــا بأســـعاره المرتفعـــة نســـبيا، مع قلـــة المعروض، علمـــا أننا 
فـــي موســـم رفع الحظر عن صيده الذي يفتـــرض أن يكون بكميات 

وفيرة وبأسعار معقولة.
وعليـــه البد من تشـــديد القوانيـــن والضرب بيد من حديـــد، وإنزال 
أشد العقوبات ومضاعفة الغرامات المالية والسجن واإلبعاد ألولئك 
البحـــارة المتجاوزين من الوافدين اآلســـيويين “اللـــي دمروا البحر 
وكلـــو الخضـــر واليابـــس وما خلو شـــي فيـــه”، ومضاعفة الســـيطرة 

والتحكم ووقف الصيد الجائر المحرم دوليا. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

فـــي إيـــران، وإلـــى جانـــب التضخم الذي يصـــل لـ 45 % نشـــهد بطالة 
مالييـــن الشـــباب الذيـــن لم يعـــد بإمكانهم حتى الحصـــول على دخل 
ضئيـــل، ويقـــول التقرير الحكومـــي “رغم إعالن رئيـــس لجنة اإلغاثة 
مؤخرا أنه إذا كان 33 % أي حوالي 26 مليون شـــخص في المجتمع 
يعيشـــون تحـــت خـــط الفقر، فإن وجـــود حوالي 48 فـــي المئة أي 12 

مليون أسرة في البالد يظهر عمق الفقر الذي تعاني منه البالد”.
ويمكننـــا أن نـــرى األزمـــات التـــي تواجهها حكومة رئيســـي من خالل 
إلقـــاء نظرة ســـريعة على هـــذه اإلحصاءات الحكوميـــة، وأخطر تلك 
األزمات هي أزمة العجز في الميزانية، حيث قالت وزارة الخزانة إنه 
“في األشهر األربعة األولى من هذه السنة كانت نسبة 24.5 في المئة 
مـــن المـــوارد الحكومية مـــن مكتب الخزانـــة، أي طباعـــة النقود التي 
يقـــوم بها البنك المركزي”، وفي نفـــس الفترة تم الحصول على 11.6 
مليـــار تومـــان فقط من عائدات تصدير النفـــط والمنتجات البترولية، 
أي حوالي 9 % من الميزانية المعتمدة لتلك الفترة الزمنية” )اقتصاد 

أونالين - 29 أغسطس 2021(.

ومن المثير لالهتمام أنه خالل هذه الفترة تم بيع 5000 مليار تومان 
فقط من األوراق المالية اإلسالمية، وفشلت الحكومة في بيع حوالي 
20 ألـــف مليار تومان أخرى مـــن نفس األوراق المالية، والحقيقة هي 
أنـــه عنـــد وضع اليـــد علـــى أي مجال مـــن المجـــاالت االقتصادية فلن 
نخرج إال بالحيرة واالرتباك من شـــدة الظـــروف االقتصادية الحرجة 
للغاية، وهذا ما يجعل المجتمع اإليراني قريبا جدا من نقطة الغليان.

إن المجتمع اإليراني الملتهب على وشـــك تحول كبير، فلم يبق هناك 
مجـــال للتســـامح مع هـــذه األزمة المميتة المســـتمرة، ُيذبح عشـــرات 
اآلالف من البشـــر بسبب سياسة كورونا خامنئي وفتواه التي تحظر 
اللقـــاح وذلـــك لقمـــع االنتفاضـــة، ويجتـــاح الفقـــر والجـــوع قطاعـــات 
كبيـــرة من المجتمـــع، وقد أدى التضخم والبطالـــة والركود إلى انهيار 

االقتصاد.
وعليه لن يكون هناك أي حل إال تغيير جذري، والطريق الوحيد الذي 
يصر الناس في هذه األيام على تحقيقه هو استهداف خامنئي نفسه 

ونظامه إلنهاء معاناتهم وأزماتهم. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

تفشي الفقر المدقع في إيران )2(

جولة ثانية من المشاورات المصرية التركية عقدت في أنقرة هذا األسبوع 
بعد أن اســـتضافت القاهرة في شـــهر مايو الماضي الجولة األولى من هذه 
المشـــاورات، إال أنـــه وعلـــى غرار الجولة األولى لم تســـفر المشـــاورات هذه 
المـــرة عـــن خطوات واضحة في ســـبيل تطبيع وإعـــادة العالقات بين مصر 

وتركيا إلى سابق عهدها قبل أن تتوتر في عام 2013.
مصـــر الحذرة مازالـــت تتلمس خطى التقـــارب مع تركيـــا، فالقاهرة مازالت 
تســـتذكر الهجـــوم التركـــي علـــى المؤسســـات المصريـــة، ومـــؤازرة جماعـــة 
اإلخوان، حيث استضافتهم على أراضيها ما بين الجئ ومكتسب للجنسية 
التركيـــة، حتـــى تحولت أنقرة لمنصة هجوم علـــى القاهرة، كما أن مواضيع 
أخـــرى ال تقل أهميـــة عن دعم تركيا جماعة اإلخـــوان التي صنفتها القاهرة 
كجماعـــة إرهابية كانت حاضرة دائمًا أمام المصريين، مثل التدخل التركي 
في ليبيا المتاخمة حدوديًا لمصر، إضافة للنزاع البحري الشـــرق متوسطي 

المعني بالغاز الطبيعي.
يعـــي المصريون أن التطورات اإلقليمية والدولية فرضت على تركيا اليوم 

سياســـة المهادنة مع خصومها، خصوصًا بعد أن فقدت أدواتها السياســـية، 
فجماعـــة اإلخوان التي راهنـــت تركيا باألمس عليها، بدا مـــن المؤكد اليوم 
أنهـــا فقدت جميع مكتســـباتها السياســـية، ذلك بعد أن لفظتهـــا المجتمعات 
العربيـــة، ولـــم يعد لها أي زخم شـــعبي، كمـــا أن الخالفات التـــي كانت أنقرة 
تعتمـــد علـــى تفاقمها في تأكيد حضورها لم تعد كما كانت، بل إن أغلبها تم 

حله ولم يتبق إال الملف الليبي الذي قطع شوطًا كبيرًا نحو تسويته.
تركيـــا قدمـــت بعـــض التنازالت البســـيطة لمصر مثـــل منع قنـــوات اإلخوان 
الموجـــودة علـــى أراضيهـــا مـــن مهاجمـــة القاهـــرة وعـــدم التعـــرض للنظـــام 
المصـــري، لكـــن تبقى هذه الخطوات مجرد إجـــراءات ظرفية، وال تقدم أية 
ضمانات مستقبلية من شأنها ضمان عدم عودة النظام التركي لسابق عهده 
بعـــد حين، ذلك مـــا يجعل موضوع إعادة العالقات يحتاج لدراســـة مطولة 
تقـــدم إطارًا عامًا وشـــامالً ُترســـم من خاللـــه محددات العالقـــات المصرية 
التركيـــة بمـــا يقيـــد أنقـــرة من العـــودة لما كانت عليـــه بمجرد تغيـــر أو تبدل 

الظروف لصالحها.

بدور عدنان

قراءة في المشاورات المصرية التركية

bedoor.articles
@gmail.com

نجيب محفوظ وطه حسين
في وحشـــة الفراغ القاتـــل بين أواخر الثمانينيات وأوائل التســـعينيات، 
تسنت لي قراءة معظم روايات نجيب محفوظ، وجذبتني عذوبة لغته 
الفصحى المبســـطة األقرب إلى اللهجة المصرية الجميلة، عندها دونت 
بقلم الرصاص “.. عامية مكتوبة بفصحى سليمة”، ولم أكن أدري حينها 
أنني ســـأقرأ بعد ســـنوات شـــهادة مهمة بهذا المعنى لعميد األدب العربي 
طه حســـين جاء فيها “إن جانبًا مـــن روعة بين القصرين يأتي من لغتها 
أيضـــًا، فهي لم تكتب فـــي اللغة العامية، ولم ُتكتب فـــي اللغة الفصحى 
القديمة التي يشق فهمها على الناس، إنما ُكتبت في لغة وسطى يفهمها 
كل قارئ مهما يكن حظه من الثقافة، ويفهمها األميون إن قرئت عليهم، 
وهـــي مـــع ذلـــك لغـــة فصيحة ال عـــوج فيها وال فســـاد، وقد تجـــري فيها 
الجملة العامية أحيانا حين ال يكون منها بد، فيكون موقعها حسنا وتبلغ 
منـــك موضـــع الرضا الكامل”. علـــى أن كليهما - محفوظ وحســـين - كانا 
من أشـــد أنصار الفصحـــى ونبذ اإلكثار من العامية فـــي األعمال النثرية 
كالقصـــص والروايـــات، إال على نحو محدود تقتضيـــه الضرورات الفنية 

اإلبداعية. 
وكان طه حسين ممن تأثر بهم محفوظ في بدايات اغترافه من مناهل 
الثقافـــة بروافدهـــا المحليـــة والعربيـــة والعالميـــة، إلـــى جانـــب المازنـــي 
والمنفلوطـــي والعقـــاد وهيكل والحكيـــم. ولئن أضحـــى كالهما من أبرز 
األعالم المستنيرة في الثقافة واألدب بمصر والعالم العربي في تاريخنا 
الحديث، فقد شـــاءت الظروف أن ُيكّفرا معًا، األول إثر نشـــر كتابه “في 
الشـــعر الجاهلي” في العشـــرينيات، والثاني إثر نشـــر حلقات من روايته 
“أوالد حارتنا” أواخر الخمســـينيات في األهرام. ومن المفارقات الغريبة 
التـــي تدحض تكفيرهما، أن “محفـــوظ” الذي تربى وترعرع في أحضان 
حارات الحسين الشعبية طلب من صديق له أثناء مرضه األخير الدعاء 
له عند الُحســـين، كمـــا كان من العبارات التي خطهـــا لتمرين يده اليمنى 
علـــى الكتابة بعد محاولة اغتياله “بســـم هللا الرحمن الرحيم، أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم”. أما طه حسين فعندما سئل في أواخر عمره عن 

أقرب أعماله لقلبه أجاب: “على هامش السيرة” و”الوعد الحق”.

رضي السّماك

هموم الصحافيين
تحركات مهمة ومشـــكورة إلدارة جمعيـــة الصحفيين، منذ الوهلة األولى 
إلعالن نتائج أســـماء أعضاء مجلس اإلدارة الجديد، والذين بادروا على 
الفور بمهماتهم ومسؤولياتهم تجاه الجسم الصحافي الذي يعاني الكثير 

من األوجاع واآلالم.
وبعيـــدا عن ذكر التحديـــات التي تواجهها الصحف، والتي ســـبق لرئيس 
الجمعية عيســـى الشـــايجي أن ذكرها بوضوح وتفصيل تام مسبقًا، أشير 
أيضـــا إلـــى أن الصحافيين يعانون مـــن ضغوطات الحياة ومســـؤولياتها 

الجمة، أسوة بغيرهم، لكن الكثيرين ال يعرفون ذلك.
هناك خلط واضح بين شـــهرة الصحافـــي ومكانته في المجتمع، ومعرفة 
النـــاس بـــه، وما بيـــن مدخوله الشـــهري، ومســـؤولياته المالية واألســـرية، 
وأولويـــات الحيـــاة األخـــرى، حيـــث ينظـــر لـــه بالغالـــب بأنـــه مقتـــدر جدا 
و”مرتـــاح”، وميســـور الحال، لكن الواقـــع يخالف ذلك تمامـــا، فالصحافي 
ليـــس بمعزل عن مكونـــات المجتمع، ال بالهموم، وال األعبـــاء العائلية، وال 
مطالبات األوالد، وفي حاالت عدة يضرب األخماس باألسداس، دون أن 

يجد حالً يذكر لهذه المشكلة، وتلك المعضلة.
الصحافيون بالمجمل، ولمن ال يعرف، رواتبهم متوســـطة، وال تقترب من 
رواتـــب القطاع الحكومي ومزاياه في شـــيء، كما يحملـــون – بالمقابل - 
هموم المجتمع والناس، فينصتون لهذا وذاك باهتمام وصبر، ثم يفردون 

تلك الوقائع بأقالمهم، على أمل الوصول لبصيص حل، أو واقع جديد.
كما يقوم الصحافي في بعض األحيان، بدور النائب أو العضو البلدي، أو 
الموظف الحكومي، أو حتى فاعل الخير نفســـه، وهذه حقيقة، وبمهمات 
تتخطـــى نقل مطالب النـــاس عبر أوراق الصحيفـــة، بتقديم الحلول لهم، 
والتواصـــل مـــع هـــذه الجهـــة وذاك المســـؤول، ألجلهـــم، وألجـــل الخروج 

بحلول ترضيهم.
وعـــالوة علـــى هـــذا الواقـــع المنهك، يشـــعر الكثير مـــن الصحافييـــن، بأن 
وظائفهم مهددة بســـبب األوضاع االقتصادية الراهنة، والتي أثرت على 
الســـوق اإلعالنـــي وعلـــى مداخيـــل الصحف المهمـــة، ووضعـــت القائمين 

عليها ومن فيها بوضع ال يحسدون عليه.
إننـــا نتأمل من الدولة والقطاع الخاص، أن يكون لهما موقف من أوضاع 
الصحـــف الوطنيـــة، والتـــي ســـجلت مواقف ال تنســـى في خدمـــة مملكة 
البحريـــن ألكثر من ثالثة عقود، إضافة لدورهـــا التنويري والتثقيفي في 

المجتمع، وتوعية الناس، ونقل المعلومة الصادقة لهم، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام
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تبدأ األسعار من 

A'ali
عالــي

التصاميم:  1,2,3

مساحة األرض تبدأ من

244.1
مساحة البناء تبدأ من 

M2

208.0
M2

BuiltupArea

Plot Size SQM

36779771
جعفر النكال

37344373
ميثم سلمان

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

66622127
حسن محفوظ
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غرفة خادمة

الغرف

صالة

 مطبخ

حــمامـ

حديقة

موقف

الطوابق

غرفة طعام

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

bayanmedical

77362222, 34372315

36989118

دكتور. نوال بهاجوانداس  
اخصائي انف واذن وحنجرة 

قسم األنف واألذن 
والحنجرة 

استشــارة مجانية 
 من 6 سبتمبر حتى 15 سبتمبر 2021

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464
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Vacancies Available
09 السبت 11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 - العدد 4715

TR Services Co W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17537979  or  PAT.MCKENNA@ARIME.COM.BH 

Man share boutique  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39602040  or  ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM 

Nidukki Trading Co. W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the can contact

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the can contact

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

CERAMICS SERVICES AND contracting  
has a vacancy for the can contact

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

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17532010  or  jawaheri@aol.com 

BATSCO CO. W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  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 can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

GREEN HILL CONSTRUCTION  
has a vacancy for the can contact

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39659728  or  PRAKASH_CKP2000@YAHOO.COM 

MOHAMMAD KHALID ABDULSATTAR TRADING EST  
has a vacancy for the can contact

  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 can contact

  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 can contact

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

Aljazi supermarket  
has a vacancy for the can contact

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

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING  
has a vacancy for the can contact

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

Munich Restaurant  
has a vacancy for the can contact

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

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

SULEMAN UMER SAYED MANAGEMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the can contact

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

Zaks Trading W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

17590139  or  KONCEPT.ZED@GMAIL.COM 

HELMERICH & PAYNE RASCO INC - FOREIGN BRANCH  
has a vacancy for the can contact

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

Almoayyed Air Conditioning W.L.L.  
has a vacancy for the can contact
  SERVICES SUPPORT MANAGER 

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

Almoayyed Air Conditioning W.L.L.  
has a vacancy for the can contact

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

Amwaj Peace Establishment for Electrical Systems Installation  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36383875  or  AYMANMAHFOOD@YAHOO.COM 

CYCLONE ALSHEHABI ELECTRONICS  
has a vacancy for the can contact

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

MOROOJ MAY CAFETRIA  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37381111  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

ALGHANAH WOOD DESIGN W.L.L  
has a vacancy for the can contact

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

Restaurant  Reef  Alyemen  
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

33579330  or  HOUSE2017.GOLDEN@HOTMAIL.COM 

ON SPOT FURNITURE MOVING  
has a vacancy for the can contact

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

Fun City W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  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 can contact

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

Liaqauati ELECTRONICS Workshop  
has a vacancy for the can contact

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17412000  or  KING.OF.CARS@HOTMAIL.COM 

Taste land cafeteria  
has a vacancy for the can contact

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

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

Viola salon  
has a vacancy for the can contact

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

34333056  or  ZAHRAVIOLA0@GMAIL.COM 

Serene Psychiatry Hospital W.l.l  
has a vacancy for the can contact

  ADMINISTRATION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17686060  or  ABDULKARIME@YAHOO.COM 

DREAM FINDERS WORKSHOP W.L.L  
has a vacancy for the can contact

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

MOON POINT GENT  SALON  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39454342  or  SHAKEELG88@YAHOO.COM 

Amna INSULATIONS AND CHEMICALS  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17260054  or  INFO@AMNABSC.COM 

AMBH TRADING CO. W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

77921100  or  info@ambhco.com 

D N Square Contracting  
has a vacancy for the can contact

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

33446124  or  nada_kh@live.com 

SAVAR DHAKA CONTRACTING CO W.L.L.  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33601524  or  alnadwigroup@outlook.com 

Mark 8 Real Estate  
has a vacancy for the can contact

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
39865544  or  FOX3636.JA@GMAIL.COM 

GRATITUDE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38772857  or  ABDULKARIM83679@GMAIL.COM 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

MALDOVA BRIGHT SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

Kiswa General Trading W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17400434  or  ZULFIQAR@GOLDENFENCE.COM 

Hussain alMohammedali for trading and construction  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34519419  or  HA2500@YAHOO.COM 

OPU W.L.L.  
has a vacancy for the can contact

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17813129  or  DEVMOHANTY@DEVMOHANTY.COM 

NESTO TRADING CENTRE W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

SHAKAT EBRAH TAILORING  
has a vacancy for the can contact

  TAILOR(HAND AND MACHINE).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

39469624  or  NAJI78MAHDI@GMAIL.COM 

GREEN PARK FRUITS AND VEGETABLES TRADING CO. W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34392150  or  GREENPARKFT@GMAIL.COM 

SAFTAIN AHMED PHONES CO. W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

13618938  or  SAFTAINAHMED28@GMAIL.COM 

TAG LINE Management- A BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY OWNED BY ARS  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17258779  or  ARSHADKH89@GMAIL.COM 

ARLA FOODS W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact
17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

ROHEN AL JANOOB CO. WLL  
has a vacancy for the can contact

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

34229255  or  SIBYVARGHESE19@GMAIL.COM 

NAYLA EBRAHIM HAMAD SH.MOHAMED ISA ALSHIKH (130540)  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

38388123  or  ONLINE.NAYLA@GMAIL.COM 

GREEN HERBAL HOUSE PHARMACY W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

39860884  or  VIJU.VVK@GMAIL.COM 

HOLLYWOOD BARBER STUDIO CO. W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35143004  or  IRFAN.SHERU2020@GMAIL.COM 

HOLLYWOOD REPAIR OF COMMUNICATION EQUIPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33655058  or  IRFAN.SHERU2020@GMAIL.COM 

RS International Restaurant W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

33225610  or  SELVA.KARUPPAN@GMAIL.COM 

M KASHIF RIAZ AC REPAIRING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33045481  or  KASHIFGUJJARG75@GMAIL.COM 

DEEP PERFECT CENTER W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

37256899  or  KIRANDEEP5222@GMAIL.COM 

BINT ALJAZEERA TEXTILES  
has a vacancy for the can contact

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

33318183  or  SALMAN_JANAHI@HOTMAIL.COM 

Ralco Trading Co WLL  
has a vacancy for the can contact

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

66655593  or  ANSHADKALLUNGAL@HOTMAIL.COM 

Raju Raj Contracting Co W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
66909455  or  INSTANT.BH@GMAIL.COM 

Wire.men W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39732121  or  ADAM@TAMMAM.COM 

Arslan Cheema Trading Co. W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33396208  or  ARSLANCHEEMA024@GMAIL.COM 

ESNAD REAL ESTATE PROJECTS MANAGEMENT W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
17341117  or  salhiddi@khadamaaty.com 

TSMA ALUMINUM W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36665682  or  INFO@TSMA-BH.COM 

HMC ARAB-ASIAN SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

38141823  or  RAGHI.NAIR28@GMAIL.COM 

FLORISSANT PROPERTIES CO. W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
34204096  or  DASANS287@GMAIL.COM 

PATWA PEARLS W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

35094042  or  PATWAPEARLS@GMAIL.COM 

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

ALMASOOMA JEWELLERY WORKSHOP W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

17241014  or  KAJALRS.MONDAL77@GMAIL.COM 

ALFATWA ELECTRICALS W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36672020  or  F.A.TAKTAK@HOTMAIL.COM 

KOHINOOR CONSTRUCTION COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

36650780  or  ALDOSERIICC@GMAIL.COM 

BAHRAIN FLEXIPACK W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

66995004  or  ASHISH.BALDHA@GMAIL.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALMANARATAIN BLOCK & CONCRETE FACTORY  
has a vacancy for the can contact

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

LAZER ZONE  
has a vacancy for the can contact

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.  
has a vacancy for the can contact

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

Mexico cleaning and maintenance services  
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

BATSCO CO. W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17783886  or  info@batsco.net 

Diva hotel  
has a vacancy for the can contact

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

LOTUS HOTEL  
has a vacancy for the can contact

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

EVER FINE TRADING W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

ALEA WORLD CONTRUCTION  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

SHAHEEN STORES W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17334245  or  info@najmtrading.com 

RAJPOT BAKERY  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

SHINE ROSE FOR CLEANING  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38284298  or  IMTIAZ58AHMED@GMAIL.COM 

BORA BORA RESTAURANT &JUICE COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

36361311  or  BORABORA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

GREAT WALL CONTRACTING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77371367  or  BACCUMIYA01@GMAIL.COM 

Green and Green Contracting Co.Bahraini partnership company  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34052151  or  NAEEMRANDHAWA612@GMAIL.COM 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

ZESHAN & IRFAN SALON W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34342810  or  ABBAS307@YAHOO.COM 

SUN SHINE ELECTRICAL W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17474717  or  DINESHNOORALBAHRAIN@GMAIL.COM 

ONE DINAR SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33902408  or  IMTIAZBH66@GMAIL.COM 

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL  
has a vacancy for the can contact

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

TOCOM REAL ESTATE & CONSULTING  CO W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

34202150  or  TIPPUKJ@GMAIL.COM 

ELCHAPO W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

36994343  or  SALMAN.BUKHARI@LIVE.COM 

VARNA RESTAURANT  
has a vacancy for the can contact

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33069330  or  AALBINALI668@GMAIL.COM 

MALDOVA BRIGHT SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

ONSHORE AND MARINE FOR TRADING AND CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

36151566 

ONE DINAR SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33902408  or  IMTIAZBH66@GMAIL.COM

HUSAIN HASAN SALMAN HASAN SALMAN  
has a vacancy for the can contact

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
33122428  or  HAUN970.BH@GMAIL.COM 

TANVEER AHMED EQUIPMENT REPAIRING W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33715412  or  KPX.TANVEER@GMAIL.COM 

FASHION SENSE W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33860711  or  YAYA_GHULAM@YAHOO.COM 

GOLDEN TOUCH CLEANING CO. W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36886644  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

CITY SPACES W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  DESIGNER(COMMERCIAL ADVERTISMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact
36298726  or  SPACESWLL@GMAIL.COM 

BASEMENT CONSTRUCTION EST  
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
36903366  or  basementcon16@gmail.com 

ADEL ABBAS EBRAHIM KHALAF  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17261094  or  ADELKHALAF111@GMAIL.COM 

MOHAMED ABDULLA ISA GHULOOM  
has a vacancy for the can contact

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39648280  or  LUXURYPLAZA2@GMAIL.COM 

Mexico cleaning and maintenance services  
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

RIZWAN AND SAEED W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36240595  or  SAEEDSPC4@GMAIL.COM 

ABDULHUSAIN KHUDHUR & AHMED & YOUSIF ALI AHMED  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17500331  or  ABDULHA@BATELCO.COM.BH 

AHMED ALWAZZAN JEWELLERY W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17581311  or  ALWAZZANOPTICIAN@GMAIL.COM 

VALABDAS MULJIMAL & BROS WLL  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

69990888  or  info@VMBROS.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the can contact

  SUPERINTENDENT(MECHANICAL MAINT.) 
 suitably qualified applicants can contact
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the can contact

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

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the can contact

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

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

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

THE LINK INTERNATIONAL TRADING  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17310073  or  BAIT.ALAWADHI@GMAIL.COM 

INMAA CASTLE CONSULTING  
has a vacancy for the can contact

  CONSULTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

77151160  or  ACCOUNTS@INMAACONSULTING.COM 

ALMANARATAIN BLOCK & CONCRETE FACTORY  
has a vacancy for the can contact

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING  
has a vacancy for the can contact

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING  
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING  
has a vacancy for the can contact

  OPERATOR(MOBILE-CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

AHMED ABDULLA KHALID ALKHAJA CONTRACTING  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17293388  or  AWALHO@BATELCO.COM.BH

 HUSSAIN MOHAMMED SHOWAITER SWEETS  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345550  or  HMSS9899@GMAIL.COM 

KAZEROONI CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17742595  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

Almoayyed Solar Co. B.S.C. Closed  
has a vacancy for the can contact

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17705313  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

QURBAN TEXTILES W.L.L.  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17215380  or  IQBALSADRIWALA.52@YAHOO.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

M. D. JOZ ELECTRONICS W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39999887  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN KUWAIT INSURANCE COMPANY(BSC)  
has a vacancy for the can contact

  SPECIALIST (INSURANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

17119917  or  HR@GIG.COM.BH 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L  
has a vacancy for the can contact

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

LLOYD’S REGISTER EMEA  
has a vacancy for the can contact

  ENGINEER(MARINE) 
 suitably qualified applicants can contact

17223368  or  bahrain@lr.org 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES  
has a vacancy for the can contact

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALSHOMILI CARPENTRY CONTRACTING  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17676987  or  SHOMELI@BATELCO.COM.BH 

ALSHOMILI CARPENTRY CONTRACTING  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17676987  or  SHOMELI@BATELCO.COM.BH 

Shomeli Furniture  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39699663  or  SHOMELI@BATELCO.COM.BH 

CHACKNAM DOCUMENT CLEARANCE  
has a vacancy for the can contact

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17270231  or  CHKNAM123@HOTMAIL.COM 

ALI HASAN HUSSAIN ALMADHOOB  
has a vacancy for the can contact

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
17593597  or  almadhoob@hotmail.com 

TRADEWINDS LOGISTIC INTERNATIONAL CO. W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

17210061  or  admin@adelsadiq.com 

LAZER ZONE CAR SERVICES  
has a vacancy for the can contact

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17711335  or  HASSAN@EMAAR.BH 

Lazer 2 Auto Services  
has a vacancy for the can contact

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH 

ALSAFA GARAGE  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17611142  or  ALSAFAGROUP20@GMAIL.COM 

ETHNIC CRAFTS  
has a vacancy for the can contact

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

33006957  or  ETHNICCRAFTSBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL RAQYA FURNITURE  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17781078  or  ALRAQYA@OUTLOOK.COM 

ARKHABEEL WELDING SMITHERY & FABRIICATION  
has a vacancy for the can contact

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

39433551  or  FADWAN89@BATELCO.COM.BH 

SUPER ALMANAR CONSTRUCTIONS  
has a vacancy for the can contact

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17555535  or  ahmed.mahdi1985@gmail.com 

GULF SEA GARAGE  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17311114  or  GST.GULF@BATELCO.COM.BH 

NATIONAL MOTOR COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17457191  or  RAMZI.BARAKAT@NMC.COM.BH 

FELWAH COLD STORES & BAKERY  
has a vacancy for the can contact

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39857850  or  SIMSIMSALES@GMAIL.COM 

Topaz light Electrical Construction  
has a vacancy for the can contact

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17260160  or  MARHOON688@HOTMAIL.COM 

NOTEBOOK RESTAURANT  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66614441  or  SAMARKANDPALACE@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

STAR GROUP COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  FUEL STATION ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17564981  or  ashokrma@gmail.com 

Secure Me W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

SADEQ ALI ABDULAZIZ  / ALDAYRANI 3 - 10580  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
35519506  or  ALISADIQ799@GMAIL.COM 

R M H A FOR ADVERTISING AND MARKETING W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

33849766  or  RAGABHAFEZ27@GMAIL.COM 

KHALAF CARGO SERVICES  
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

34002222  or  AMEENA.KHALAF@KHALAFCARGO.COM 

ALMUHWAR KITCHEN  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39879441  or  ALNOAIMIHASSAN@YAHOO.COM 

Mashkool Coool Car Washing and Polishing  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33677996  or  FAISAL4EVERSSS@GMAIL.COM 

ASMA STATIONERY AND PHGTO COPYING  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33842320  or  asmahidd@gmail.com 

NAJMAT ALAHALY SANDWICHES  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33348168  or  alahaly67@gmail.com 

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

BINT AL NOOR FOR SWEET WATER  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17760036  or  ALAMAZOON2009@GMAIL.COM 

JAFFAR ABDULNABI HASAN TRADING CO.  
has a vacancy for the can contact

  WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

17210061  or  admin@adelsadiq.com 

IBN AL-NAFEES HOSPITAL B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the can contact

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17823703  or  mahmood@ibnalnafees.com 

FAST _TRACK CARGO  
has a vacancy for the can contact

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

36009661  or  ameen2255@gmail.com 

OLYMPIC CONTRACTING CO W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  CLERK FILE 
 suitably qualified applicants can contact

17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

ALDEMSTANI STAR CONSTRUCTION  
has a vacancy for the can contact

  DRIVER/OPERATOR(FLOATING-CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact
13105035  or  younis-dms@hotmail.com 

Arabian Pearl Gulf School  
has a vacancy for the can contact

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

17403666  or  malaali@batelco.com.bh 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17797998  or  HANAN.KARIM@SECURESERVICES.BH 

TAIBA BEAUTY SALON  
has a vacancy for the can contact

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33768768  or  taiba.saloon@gmail.com 

AHLI UNITED BANK B.S.C.  
has a vacancy for the can contact

  HEAD OF DIVISION 
 suitably qualified applicants can contact

17585778  or  girish.menon@ahliunited.com 

VINS  
has a vacancy for the can contact

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
33410009  or  malmeer@batelco.com.bh 

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the can contact

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

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the can contact

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

TOY STORY  
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

33493182  or  toytoybh@gmail.com 

North Bahrain Contracting  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37797176  or  NBCONTRACTING@HOTMAIL.COM 

WHITE MOUNTAIN ICEKREEM  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17344780  or  BAHER-CO@HOTMAIL.COM 

SEEZAROS GENERAL TRADING  
has a vacancy for the can contact

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

39555152  or  KARAMHHADAD@HOTMAIL.COM 

AKRAM GARAGE  
has a vacancy for the can contact

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
 suitably qualified applicants can contact

17280720  or  AKRAMHUSSAIN22@HOTMAIL.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED  
has a vacancy for the can contact
  OPERATOR(CONTROL CENTRE) 

 suitably qualified applicants can contact
17704040  or  recruitment@bapco.net 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED  
has a vacancy for the can contact

  CHEMIST 
 suitably qualified applicants can contact

17704040  or  recruitment@bapco.net 

SANTORINI RESTAURANT  
has a vacancy for the can contact

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

SANTORINI RESTAURANT  
has a vacancy for the can contact

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

E TECH SOLUTIONS  
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

17731040  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

MAL ALLAH GARAGE  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33334003  or  NADIA65090@GMAIL.COM 

SAHAR CARBENTARY WORKSHOP  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39665753  or  saharaluminum@gmail.com 

SAHAR CARBENTARY WORKSHOP  
has a vacancy for the can contact

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
39665753  or  saharaluminum@gmail.com 

SECURI CORE W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L  
has a vacancy for the can contact

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

LAHORE DARBAR RESTAURANT  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17535123  or  SAYEDKHALIDGILLANI@GMAIL.COM 

HOLLYWOOD REAL ESTAT & DOCUMENT CLEARANCE  
has a vacancy for the can contact

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

HAKIM ELECTRONICS  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39654527  or  HAKIMBHELECT@GMAIL.COM 

JANITEX CLEANING SOLUTIONS  
has a vacancy for the can contact

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

33232111  or  AMOOSA@TALA-AMWAJ.COM 

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17877184  or  ZBCSUNIL@BATELCO.COM.BH 

11 STARS SWIMMING POOL  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39752900  or  11starpool@gmail.com 

DAYTON ELECTRICAL EQUIPMENTS EST  
has a vacancy for the can contact

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

32328874  or  UNIQUESTONE01@gmail.com 

SECOND  WIFE RESTAURANT  
has a vacancy for the can contact

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

39312875  or  ISAM.SIDDIQUE204@GMAIL.COM 

KOTO BOUTIQUE  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39710107  or  ALHADAFKH@HOTMAIL.COM 

OLIVE HOTEL  
has a vacancy for the can contact

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39655474  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Diva hotel  
has a vacancy for the can contact

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

LOTUS HOTEL  
has a vacancy for the can contact

  STOREKEEPER ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ALSAFWAH DOCUMENTS CLEARING  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33433533  or  AHMEDRMK@LIVE.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L.  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Heritage Home Construction and real estate  
has a vacancy for the can contact

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

17693986  or  HUNTER73@WINDOWSLIVE.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C  
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

STAR GROUP COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  FUEL STATION ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

STAR GROUP COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the can contact

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

STAR GROUP COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the can contact

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

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

Orienta Intrnational for construction  
has a vacancy for the can contact

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

33322402  or  STE_1@HOTMAIL.COM 

Mexico cleaning and maintenance services  
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

Al Rayah For Safety Items WLL  
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

Sukoon Flowers  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39395796  or  SUKOON2015@GMAIL.COM 

MASHTAN CAFETERIA  
has a vacancy for the can contact

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

AL JOOD TRADING  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33699931  or  MMKA86M@GMAIL.COM 

Manaf hamza engineering and surveying s p c  
has a vacancy for the can contact

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

17178612  or  MANAF@MANAFHAMZA.COM 

EAT STATION RESTAURANT S.P.C OWNED BY ABDULHADI NABEEL MOHAMED DAWANI  
has a vacancy for the can contact

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

39111313  or  INFO@BOXITBH.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L.  
has a vacancy for the can contact

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

Almoayyed Air Conditioning W.L.L.  
has a vacancy for the can contact

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

NARJIS KHALIFA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the can contact

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

36312382  or  khalifanar@yahoo.com 

OASIS PALACE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the can contact

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39459723  or  RASHID_T_2311@HOTMAIL.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the can contact

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17701711  or  lmra@kecc.me 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL  
has a vacancy for the can contact

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17701711  or  lmra@kecc.me 

FAHAD ALKHALEEJ COLD STORE  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39033464  or  loord211@hotmail.com 

MADAN FITNESS CO. W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact
39831380  or  madhanan_77@yahoo.com 

ASKAR VILLAGE SALE AUTO SPARE PARTS  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
36644473  or  AYSHAAL89@GMAIL.COM 

BAWARCHI RESTAURANT  
has a vacancy for the can contact

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33332444  or  GREENTREEBH@GMAIL.COM 

FAIRYTOPIA KIDS KINDERGARTEN  
has a vacancy for the can contact

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

39939929  or  NASEEM.LATIF@YAHOO.COM 

V -  MARINE  
has a vacancy for the can contact

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

33366615  or  WAEL@V-MARINE.COM 

ACTION INTERNATIONAL SERVICES WLL  
has a vacancy for the can contact

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17422011  or  Nader.salman00@gmail.com 

TANGO PHONES  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39995669  or  TANGOPHONE8@GMAIL.COM 

Um Zainab Bakery  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39379127  or  FAISALAFRIDI11@HOTMAIL.COM 

Future Colors CO. W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33371978  or  S.NOOR.ALMARZOOQ@GMAIL.COM 

Serba Dinamik International Petroleum Services Co. W.L.L.  
has a vacancy for the can contact

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

NOOH TOWER CO. W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

35350637  or  NOOHREALESTATE786@GMAIL.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE  
has a vacancy for the can contact

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Hend dream veg and fruits  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33761989  or  HEBASLA.BH@GMAIL.COM 

DREAM MARBLE W.L.L  
has a vacancy for the can contact

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact
17410208  or  MZAH_80@HOTMAIL.COM 

ALTAYBEEN BOUTIQUE  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33226601  or  ALMUQAHWI83@GMAIL.COM 

GOOD SHEPHERD CONTRACTING W.L.L.  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17229787  or  taheraabdulmahdi@gmail.com 

ALAMEERI AUTO SERVICES  
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39119449  or  ALAMEERII.A39@GMAIL.COM 

ALDIRAZ BAKERY  
has a vacancy for the can contact

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
33976637  or  TARIQBAH52@GMAIL.COM 

Lamat Habayeb Cafeteria  
has a vacancy for the can contact

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

17677855  or  MOOZARASHED9@GMAIL.COM 

ECO CITY FOR PEST CONTROL AND SPRAYING CONTRACTS  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33080006  or  MOHD.J.ALMURBATI@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

SHABAN LINE ABAYAT  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33862221  or  USMANBAH46@GMAIL.COM 

KURIYAN WELDING, BLACKSMITH, AND FABRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the can contact

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
33213178  or  DILAZAK786@GMAIL.COM 

Almeria Center for Services  
has a vacancy for the can contact

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17683512  or  ISAALRASHID@GMAIL.COM 

Kafeteria bait alkebda  
has a vacancy for the can contact

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

33388807  or  BAITALKEBDA@GMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY  
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

Salon MR. BARBER  
has a vacancy for the can contact

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

33203336  or  HASAN.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

Blue top trading  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33203336  or  HASAN.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

BLACK SCREEN MOBILE  
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33203336  or  HASAN.KHAMIS@HOTMAIL.COM  



فريق البحرين

تنطلــق الســبت 11 ســبتمبر الجــاري منافســات الجولــة الثانيــة لــدوري ناصــر بــن حمد 
الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2021، وذلك بإقامة 3 مباريات. 

يلعـــب المنامـــة مـــع الخالديـــة عنـــد 6.30 
مســـاًء على استاد البحرين الوطني، وفي 
التوقيت ذاته يلعـــب المحرق أمام الرفاع 
الشرقي على استاد الشيخ علي بن محمد 
آل خليفـــة، فيمـــا يلعب عند 9 مســـاًء على 
اســـتاد الشـــيخ علـــي بن محمـــد آل خليفة 

الحالة مع النجمة. 
وتســـتكمل مباريـــات الجولـــة يـــوم األحد 
بإقامة مباراتيـــن: الحد مع الرفاع، األهلي 

مـــع البديع. وكانـــت نتائج الجولـــة األولى 
أســـفرت عـــن تعـــادل المحـــرق مـــع الرفاع 
والحد مع الحالة ســـلبًيا من بدون أهداف، 
كمـــا فـــاز المنامة على الرفاع الشـــرقي )-1

0( والخالديـــة على البديـــع )0-2(، وتعادل 
األهلي مع النجمة بهدف لكليهما.

فـــإن  الســـبت،  مباريـــات  إلـــى  وبالعـــودة 
لقـــاء المنامـــة والخالدية يجمـــع الفريقين 
اللذيـــن حققـــا الفـــوز فـــي الجولـــة األولى، 

ويســـعى كل واحـــد منهمـــا لتحقيـــق الفوز 
واالنفـــراد بصدارة الدوري. ويشـــرف على 
تدريـــب المنامـــة المـــدرب الســـوري هيثم 
جطل، والخالديـــة المدرب الوطني محمد 

الشـــمالن. لقـــاء يؤمـــل منـــه الكثيـــر علـــى 
المســـتوى الفني والتنافســـية نحـــو الظفر 
بالنقاط الثالث، خصوًصا مع األهمية التي 
تكتســـيها المبـــاراة؛ كـــون الفائز ســـيتصدر 
مع ختـــام الجولة الثانية. ويملك الفريقان 
كوكبـــة مـــن النجـــوم المحلييـــن باإلضافة 
إلـــى الالعبيـــن المحترفين. وفـــي المباراة 
الثانيـــة، يهدف المحرق والرفاع الشـــرقي 
إلى تحقيق فوزهما األول في المنافســـات 
االفتتاحيـــة.  الجولـــة  فـــي  تعثـــرا  بعدمـــا 
ويقـــود المحـــرق المدرب الوطني عيســـى 

المـــدرب  الشـــرقي  والرفـــاع  الســـعدون 
الروماني فلورين موتروك. 

وتنتظـــر المحـــرق سلســـلة مـــن المباريات 
15 ســـبتمبر  يـــوم  إذ ســـيلعب  المتتاليـــة، 
الجـــاري أمام الخالدية في الجولة الثالثة، 
فـــي حين ســـيلعب يـــوم 20 ســـبتمبر أمام 
فريـــق العهـــد اللبناني ضمن نصـــف نهائي 
اآلســـيوي،  االتحـــاد  لـــكأس  آســـيا  غـــرب 
علـــى أن يخوض يوم 25 لقـــاء الدور ثمن 
النهائـــي لكأس الملك أمـــام المالكية، وفي 
الكفة المقابلة، فإن الرفاع الشرقي يسعى 

للحفـــاظ علـــى المكتســـبات التـــي أنجزها 
الفريـــق والبنـــاء عليها، خصوًصـــا بإحرازه 
مركز الوصافة في الموسم الماضي. وفي 
المباراة الثالثة، يدخل الحالة أمام النجمة 
فـــي لقـــاء متكافئ. يقـــود الحالـــة المدرب 
الوطني عارف العســـمي والنجمة المدرب 
البرتغالي كامبوس. وتأتي الجولة الثانية 
لـــدوري ناصـــر بن حمـــد الممتاز بعـــد فترة 
توقف امتدت نحو أسبوعين؛ بسبب فترة 
األيـــام الدولية التـــي ارتبط فيها الالعبون 

مع المنتخبات الوطنية.

والنجمــة الشــرقي  الرفــاع  يالقيــان  والحالــة  والمحــرق  الخالديــة..  أمــام  المنامــة 

3 مباريات بانطالق الجولة الثانية لدوري ناصر بن حمد الممتاز

القحطاني يشيد بالمكانة المتقدمة للبحرين في الفروسية وسباق القدرة
ــحــفــاظ عليها وال لــأجــيــال  وتــوريــثــهــا  ــة  ــاألصــال ب لــاهــتــمــام  تــقــديــر 

أشاد المستشار بدولة الكويت الشقيقة لشؤون الفروسية والهجن في الهيئة العامة للرياضة محمد بن سالم القحطاني بالمستوى 
المتقدم والمتطور الذي تحققه مملكة البحرين في بطوالت الفروســية وســباق الهجن، والذي يعبر عن االهتمام والتقدير باألصالة 

وفي توريثها لألجيال القادمة والحفاظ عليها.

وأشـــار القحطانـــي فـــي تصريح 
خـــص بـــه “البـــالد” عـــن تقديـــره 
الكبيـــر لحضرة صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
كنبـــراس  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه 
يقدر ويشـــكر على مستوى دول 
الخليـــج والعالم في الفروســـية، 
فـــي ابراز هـــذه الرياضـــة المهمة 
وعربيـــا،  بحرينيـــا  والملهمـــة 
وهو أمـــر انعكس بوضـــوح على 
فـــي  وبشـــؤونها  بهـــا  المهتميـــن 
البحرين، وفي مشاركة فرسانها 
والمحافـــل  البطـــوالت  فـــي 

الخارجيـــة، والتـــي تتـــوج عـــادة 
بالنتائج المتقدمة.

وأوضـــح القحطانـــي أن اهتمـــام 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة برياضة القدرة، وإشراكه 
للشـــباب فيهـــا، واعتبارها إحدى 
تحتضنهـــا  التـــي  الرياضـــات 
تقديـــر  محـــل  لهـــو  البحريـــن، 
وعربـــي،  خليجـــي  واعجـــاب 
ومصدر تنوير وأمل للشباب، عبر 
بنـــاء الحياة الجديدة لهم، وزرع 
خصـــال الرياضـــات المعبـــرة عن 
البطـــوالت والشـــجاعة واإلقدام 

جـــزءا  لتكـــون  يومياتهـــم،  فـــي 
مكمـــال واصيـــال في شـــخوصهم 

نفسها.
وبيـــن أن اهتمـــام ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد بإقامـــة بطوالت 
المقناص والهجن، تأتي استكماال 
رديفـــا الهتمـــام آل خليفة الكرام 
عـــن  المعبـــرة  الرياضـــات  بهـــذه 
التاريـــخ البحرينـــي والخليجـــي 
األصيـــل، والذي ميزهـــا ويميزها 
بيـــن أقرانهـــا فـــي دول المنطقة، 
وهـــو أمـــر يقـــدر لـــه كثيـــرا فـــي 

الكويت، ويكثر الحديث عنه.

اللجنة اإلعالمية

حقـــق ممثلـــو مملكة البحريـــن في كأس 
العالـــم لرياضـــة فنون القتـــال المختلطة 
المقامـــة في براغ، ســـتة انتصـــارات في 
البطولة ليواصلوا مشـــوارهم الرائع فيها 
مـــع اقترابهـــم أكثـــر فأكثر للوصـــول إلى 
الميداليـــة الــــ 100 في بطـــوالت االتحاد 
الدولي لرياضة فنون القتال المختلطة. 
مســـابقات  فـــي  االنتصـــارات  وقـــاد 
الناشئين جيمبات ماجوميدوف في فئة 
الـــوزن الخفيف، ومـــراد إبراجيموف في 
فئة وزن الذبابـــة. وبذلك اقترب الفريق 

إلى الوصول لقمة هذه الفئات. 
فـــي الفئات العليا، وصـــل أربعة مقاتلين 
آخرون مـــن فريق البحريـــن إلى الجولة 

مبـــارك  عبـــدهللا  تأهـــل  حيـــث  التاليـــة، 
تأهـــل  كمـــا  البانتـــام،  وزن  قســـم  فـــي 
ماجوميدزاجيـــد ماجوميـــدوف )الـــوزن 
الثقيل الخفيف(، ومنصور ماجوميدوف 
الذبابـــة(، ورســـول ماجوميـــدوف  )وزن 
)الوزن الثقيل( أيًضا إلى الجولة التالية.

يذكـــر أن فريـــق البحرين علـــى بعد أربع 
ميداليـــات من اســـتكمال إنجاز تاريخي 
بــــ 100 ميدالية فـــي مســـابقات االتحاد 
الدولـــي لرياضة فنون القتال المختلطة، 
وذلك بفضل قيادة ورؤية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، الـــذي بـــذل 
جهـــودا جبارة في ســـبيل تطوير رياضة 

فنون القتال المختلطة في المملكة.

6 انتصارات لفريق البحرين لفنون القتال

هولندا - المكتب اإلعالمي:

أكـــد فرســـان الفريـــق الملكـــي للشـــباب والناشـــئين 
للقدرة أن دعم ومتابعة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب قائـــد الفريـــق الملكي 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ساهمت في 
تحقيـــق العديد من المكاســـب في مشـــاركة الفريق 
في بطولة العالم للناشـــئين والشباب التي اختتمت 
في مدينة إيرميلو بهولندا بمشـــاركة 5 فرســـان من 
الفريق، وشـــهدت مشاركة واســـعة من الفرسان من 

مختلف دول العالم.
الشـــيخ  ســـمو  باهتمـــام  الفريـــق  فرســـان  وأشـــاد 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة والـــذي يعد مكســـبًا لهم 
ويعطيهـــم المزيد من الخبرات للتميز في البطوالت 

والمشاركات الخارجية للفريق.
وقـــال الفارس محمد الرويعي “كانت البطولة قوية 
ومثيـــرة فـــي جميع مراحلهـــا، وتمكنت مـــن اجتياز 
جميـــع المراحـــل، ولكـــن لم يوفـــق الجـــواد باجتياز 
الفحـــص البيطـــري، وكنت قريبا مـــن الحصول على 

المراكز الخمسة األولى لوال الفحص البيطري”.
مميـــزة  المشـــاركة  أن  أرى  عـــام  “بشـــكل  وأضـــاف 
للفريـــق وحققنـــا مكاســـب عديـــدة، وحصلـــت على 
خبـــرة واحتكاك في هـــذه المشـــاركة، وأقدم جزيل 
الشـــكر إلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 

على دعم سموه”.
وأوضح الفارس حمد الخاطري أن اكتساب الخبرة 
التـــي  الرئيســـة  العوامـــل  أبـــرز  كانـــت  واالحتـــكاك 
اكتســـبها الفرســـان، حيـــث تضاف هـــذه الخبرة إلى 

الخبرات التي حققناها في البطوالت السابقة.
وتابـــع “دخلنـــا البطولـــة مـــن أجـــل تحقيـــق أفضـــل 
النتائـــج، وكانت المنافســـة قويـــة ومثيرة خصوصا 
مـــع فرســـان اإلمـــارات وإســـبانيا وغيرهم، ونشـــكر 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة والفريق 
الملكي على دعم ســـموه وجهود الفريق في تأهيل 

الفرسان”.
أمـــا الفـــارس معيوف الرميحـــي قـــال “خرجت بعد 
ختـــام المرحلة األولى بســـبب عرج الجـــواد، وكنت 
أطمـــح أن أحقـــق نتيجة جيدة، ولكـــن قدر هللا وما 
شـــاء فعل”، وأضـــاف “جزيـــل الشـــكر والتقدير إلى 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة على متابعة 
ودعـــم ســـموه، حيث إن ســـموه حريـــص على دعم 
الفرسان الناشئين ونعد سموه أن نواصل على بذل 

الجهود في البطوالت القادمة”.
الفـــارس أحمـــد النعيمـــي أوضـــح أن المراحل كانت 

صعبة وقوية وسعى الفريق الملكي لتحقيق أفضل 
النتائج.

وقـــال “ســـعينا أن نطبـــق تعليمـــات الجهـــاز الفنـــي 
بأفضـــل صـــورة، وكنـــا نعلم أن المنافســـة لـــن تكون 
سهلة، ونرى أننا كسبنا خبرة كبيرة في المشاركة”.

أمـــا الفارس ســـلطان الرميحي، أشـــار إلـــى أن دعم 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة للفرســـان 
الناشـــئين مكســـب لهـــذه الرياضـــة، وقـــال: “عندمـــا 
نـــرى دعـــم القائـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة البد أن نحصل على أفضل الخبرات وكسب 
القليل من خبرة ســـموه وقيادته، ونتعلم من سموه 
الكثير، ونحن ســـعداء أننـــا مثلنا الفريق الملكي في 
أكبـــر البطـــوالت والتي ســـتكون إضافـــة نوعية في 

مسيرتنا”.

الطاقم الفني: مشاركة للخبرة

أكد الفارس الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ومن 
الطاقـــم الفنـــي عبدالرحمن الزايد وســـلمان عيســـى 
ومحمـــد الهاشـــمي أن دعـــم ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة يمثل الدافع الكبيـــر للفريق الملكي 
فـــي البطوالت الخارجية، مشـــيرين إلـــى أن بطولة 
العالم للناشئين والشـــباب حظى فيها الفريق بدعم 

ومتابعة مستمرة من سموه.
وقالـــوا: “ســـجل الفريـــق الملكـــي مشـــاركة جيـــدة 
بتواجد 5 فرسان قدموا مستويات جيدة واكتسبوا 
خبرات واســـعة ســـتزيد من رصيدهم الفني، حيث 
إن البطولة ســـتكون دافع لهم في تقديم المزيد من 

النجاحات في الفترة المقبلة”.
وأضافـــوا “حقـــق الفريـــق العديـــد مـــن المكاســـب، 
ومنهـــا احتـــكاك وانســـجام الفريـــق بشـــكل مميـــز، 
حيث سيســـاهم هذا الجانب فـــي إعطاء البطوالت 

المحلية طابعا تنافسيا كبيرا بين الفرسان”.
وأشـــاد الطاقم الفني بجهود الفرســـان التي بذلوها 
طوال الفترة الماضية وحرصهم على تقديم أفضل 

المستويات.

مشاركة حيدر الزعبي

شـــارك مديـــر االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة حيدر الزعبي مع لجنة المفوضين الدوليين 
في بطولـــة العالم للناشـــئين والشـــباب للقدرة التي 

أقيمت في هولندا.
وأوضـــح أن لجنـــة الحـــكام المفوضيـــن الدولييـــن 
المســـؤولة عن تنظيم االمور الداخلية في الســـباق 
فيمـــا ذلك الميادين واإلســـطبالت وحركـــة الخيول 
داخـــل القريـــة وحمايتهـــا وكل ما يتعلق فـــي إدارة 
البطولـــة، ووصـــف موقـــع البطولة بأنـــه موفق جدًا، 
وأنهـــا جيـــده تنظيميـــًا كمـــا أن اللجنـــة التنظيميـــة 
اســـتعانة بالحكام الدوليين ذات الخبرات المتنوعة 
والـــذي يـــؤدي إلى بنـــاء عالقات قوية بيـــن كل من 
األطبـــاء والحـــكام المترشـــحين ولتفـــادي الهفوات 

التي من الممكن أن تحصل.
وأكـــد الحكـــم المفـــوض حيـــدر الزعبـــي أن البطولة 
ســـارت بشكل ممتاز وبالمســـتوى المناسب لحجمها 

الكبير.
وأشـــاد بدعم سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وســـمو الشيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة رئيس 

االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. 

منال فخراوي ونقل الفعالية

نقلت الفارســـة منـــال فخراوي وقائـــع بطولة العالم 
للناشـــئين والشـــباب عبـــر حســـابها الشـــخصي فـــي 

تطبيق االنستغرام على الهواء مباشرة.
وأوضحـــت منـــال فخـــراوي أن تغطيتهـــا اإلعالمية 
شـــهدت متابعـــة واســـعة خصوصـــًا أن الجميع كان 
يترقب مشـــاركة الفريق الملكي للقـــدرة، مبينة إلى 
أن هذه التجربة كانت مميزة وحققت نجاحًا كبيرًا.

وأشـــارت منـــال فخراوي إلـــى أن تغطيتها المباشـــرة 
الملكـــي  والفريـــق  عمومـــا  البطولـــة  علـــى  ارتكـــزت 
خصوصـــا، وقالت “كنت لحظة بلحظة مع المتابعين، 
وشـــاهدت تواجـــدا كبيـــر مـــن المتابعيـــن، وســـعيدة 
بهـــذه التجربـــة، حيث كانـــت هناك أســـئلة كثيرة من 
المتابعين وكنت حريصة عن اإلجابة عليها؛ من أجل 

جعل المتابعين يعيشون اللحظات في البطولة”.

 تتويج األبطال

وشـــهدت قريـــة البطولـــة أمـــس تتويـــج الفرســـان 
الفائزيـــن فـــي البطولـــة، حيث تـــم تتويـــج الفارس 
اإلماراتي ســـعيد ســـليم بالمركـــز األول، واإلماراتي 
علي محمـــد بالمركز الثاني، واإلســـبانية روت باديا 

الحاصلة على المركز الثالث.

بهولنــدا للقــدرة  العالــم  بطولــة  فــي  الملكــي  الفريــق  مشــاركة  ختــام  بعــد 

الفرسان: دعم ومتابعة ناصر بن حمد مكسب لنا ودافع لمزيد من الخبرة
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

منال فخراويحيدر الزعبي

فرسان الفريق الملكي للناشئين والشباب

أحمد مهدي

إبراهيم النهام

محمد القحطاني



تلقى العبنـــا المحترف بصفوف نادي 
البابـــور  حســـين  الســـعودي  العدالـــة 
الخســـارة الثانيـــة علـــى التوالـــي في 
منافســـات بطولـــة األميـــر فيصـــل بن 
فهد ألندية الدوري الممتاز لكرة اليد.
وجاءت الخســـارة هذه المرة على يد 
فريق الترجي بفارق هدفين )24/ 26(، 
فيمـــا كانـــت خســـارته األولـــى أمـــام 
“حامـــل اللقب” فريق النـــور )29/ 35(. 
وســـيخوض الفريـــق الـــذي تعاقد مع 
البابـــور ليمثله في الموســـم الرياضي 
يـــوم  الثالثـــة  مباراتـــه   2022  /2021

السبت بمواجهة فريق المحيط.
وفي المقابل، غـــاب محترفنا الدولي 
اآلخـــر حســـين الصيـــاد عـــن صفوف 
المباراتيـــن  فـــي  الســـعودي  النـــور 
تطابـــق  عـــدم  بســـبب  الماضيتيـــن؛ 
نوعيـــة اللقـــاح لفيـــروس كورونـــا مع 
اللقاحات المعتمـــدة بالمملكة العربية 

السعودية.

الخسارة الثانية للبابور بالدوري السعودي

رشــح نائب رئيس االتحاد اإلماراتي للكرة الطائرة ورئيس اللجنة الفنية لبطولة خليجي 6 للناشــئين التي اســتضافتها مملكة البحرين أخيرا 
عبدالعزيز السلمان منتخبنا الوطني األول للمنافسة بقوة على ذهبية دورة األلعاب الخليجية الثالثة “األولمبياد الخليجي”، الذي من المقرر له 

أن يقام بدولة الكويت الشقيقة في شهر يناير المقبل، مشيرا إلى بروز منتخبي قطر والسعودية ضمن المنتخبات المرشحة.
جــاء ذلــك فــي الحــوار الــذي أجــراه “البــاد ســبورت” مــع الســلمان على هامــش وجوده فــي مملكــة البحرين لرئاســة اللجنــة الفنيــة لخليجي 6  

للناشئين.

كيف وجدتم تنظيم مملكة البحرين  «
لخليجي 6 للناشئين بعد التوقف الطويل؟

اســـتضافة  فـــي  البحريـــن  علـــى  غبـــار  ال 
بطـــوالت الكـــرة الطائـــرة، فهي مـــن الدول 
وقـــد  واســـعة،  خبـــرة  ولديهـــا  المتميـــزة 
عودتنـــا دائمـــا علـــى االســـتضافة الرائعـــة، 
والبطولـــة ناجحة من جميع النواحي، ولم 
نجـــد أي مالحظـــات من الدول المشـــاركة 
المواصـــالت وصـــاالت  أو  التغذيـــة  علـــى 

التدريب أو التنظيم عموما.
وكيف ترى المستوى الفني في ظل  «

مشاركة أربعة منتخبات؟

المســـتوى الفنـــي يعتبـــر متوســـطا أو 
قطـــر  غيـــاب  أن  إال  بقليـــل،  أفضـــل 
وعمـــان، لظـــروف خاصـــة، أثـــر علـــى 

خارطة المنافسة، ولو أقيمت البطولة 
المنافســـة  لكانـــت  منتخبـــات  بســـتة 
أقوى، ولكننا عقدنـــا العزم في اللجنة 
التنظيميـــة الخليجيـــة للكـــرة الطائرة 
علـــى إقامتهـــا، ولـــو بأربعـــة منتخبات 
لتســـير روزنامتنا وفق ما هو مخطط 
لـــه بعـــد التوقـــف الطويـــل الـــذي طال 
الرياضيـــة بســـبب جائحـــة  األنشـــطة 

كورونا “ كوفيد – 19”.
وما أهم البطوالت التي ستنظم في  «

الفترة القليلة المقبلة؟

نحـــرص علـــى أن تقـــام جميـــع بطـــوالت 
اللجنـــة التنظيمية الخليجيـــة في أوقاتها 
المقررة سلفا، والبطولة األقرب هي بطولة 
األنديـــة الخليجيـــة التـــي ســـتقام بضيافة 

المقبـــل،  فبرايـــر  بشـــهر  البحريـــن  مملكـــة 
وسيمثل فيها اإلمارات نادي النصر.

هل ترى أن المرحلة المقبلة ستشهد  «
عودة البطوالت الخليجية من دون 

معوقات في ظل عدم انتهاء الجائحة 
بشكل نهائي؟

نعم، إننا فـــي اللجنة التنظيمية الخليجية 
للكـــرة الطائـــرة متفائلـــون بعودة النشـــاط 
الرياضـــي كما الســـابق، فاألمـــور أصبحت 
علـــى  تســـيطر  الـــدول  وبـــدأت  أفضـــل 
مـــع  اإلصابـــات  أعـــداد  وقلـــت  الجائحـــة، 
تطبيـــق االحتـــرازات الصحيـــة، وفي ظل 
أهميـــة  أرى  الظـــروف  تلـــك  زوال جميـــع 
عودة البطوالت الخليجية بشكل طبيعي.

كيف ترى واقع الكرة الطائرة  «
اإلماراتية حاليا؟

إننـــا نمـــر بمرحلـــة انتقاليـــة فـــي االتحـــاد 
وننتظـــر  الطائـــرة  للكـــرة  اإلماراتـــي 
الجديـــدة  للـــدورة  االنتخابـــات  إقامـــة 
حاليـــا  إلينـــا  بالنســـبة  واألهـــم  المقبلـــة، 
ســـواء  الخارجيـــة،  للمشـــاركات  العـــودة 
علـــى المســـتوى الخليجـــي أو العربـــي أو 
الخارجـــي عمومـــا، وذلـــك علـــى مســـتوى 
األندية والمنتخبات. وفـــي الفترة المقبلة 

ســـتجرى االنتخابـــات، وبالتأكيد ســـتكون 
هناك إســـتراتيجية عمل جديدة للمجلس 

المقبل.
وبصـــورة عامة، فإننا فـــي اإلمارات نتطلع 
للمزيـــد من الدعم لأللعـــاب الجماعية )كرة 
الطائرة والسلة واليد(، فاالهتمام والتركيز 
كلـــه ينصب على كرة القدم، ولكننا نشـــهد 
تحركات لرسم واقع مغاير ورؤية مختلفة 
فـــي الفترة المقبلة من خالل دعم مختلف 

األلعاب.
وماذا عنك هل ستترشح لعضوية  «

مجلس اإلدارة؟

لم أحسم قرار ترشحي لغاية اآلن.
كيف ترى مشاركة منتخب الناشئين  «

اإلماراتي في خليجي 6؟

تواجدنـــا فـــي البطولـــة الخليجيـــة يعتبـــر 
بحد ذاته أمرا جيدا على مســـتوى الفئات 
العمريـــة، فمعـــروف أن النشـــاط الرياضي 
بالنســـبة للفئـــات كان معلقـــا فـــي الفتـــرة 
ذلـــك  ومـــع  الجائحـــة،  بســـبب  الماضيـــة 
فإننـــا عقدنا العزم على المشـــاركة إلنجاح 
البطولـــة الخليجيـــة التـــي ظلـــت متوقفة 

لفتـــرة زمنيـــة ليســـت بالقصيـــرة، وللعلـــم 
فـــإن هـــذا المنتخب يشـــارك ألول مرة في 
بطولة خارجية ولم نضغط على الالعبين 
إطالقا، ومشـــاركتنا كانـــت تهدف لمنحهم 
الفرصـــة والخبـــرة، والهـــدف األســـمى هو 

نجاح التجمع الخليجي.
هل لديكم في االتحاد اإلماراتي أي  «

مشروعات مستقبلية على صعيد 
االستضافات أو المشاركات؟

الجديـــد  اإلدارة  لمجلـــس  متـــروك  األمـــر 
لتحديد إستراتيجيته ورؤيته.

هل ستشاركون باألولمبياد الخليجي،  «
ومن ُترشح للفوز بالميدالية الذهبية؟

األلعـــاب  دورة  فـــي  سنشـــارك  بالتأكيـــد 
الخليجيـــة المقبلـــة انطالقـــا مـــن حرصنـــا 
المســـتمر علـــى إنجـــاح مختلـــف األحداث 
للمنتخبـــات  بالنســـبة  وأمـــا  الخليجيـــة، 
بـــأن  أعتقـــد  بالذهبيـــة،  للفـــوز  المرشـــحة 
البحرين وقطر والسعودية مرشحة للقب، 
وربما يكون الكويت هو الحصان األســـود 
وذلـــك عطفـــا علـــى النتائج والمســـتويات 
األخيـــرة  المســـتجدات  وبعـــض  الســـابقة 
ويبقـــى منتخـــب البحريـــن حامـــل اللقـــب 
مرشـــحا بقـــوة، ونأمـــل أن تقام المســـابقة 

وسط منافسة أخوية شريفة.

ـــ “^ ســـبـــورت” لـ ــا  ــرة مــتــحــدث ــائ ــط ــل ل نـــائـــب رئـــيـــس االتـــحـــاد اإلمــــاراتــــي 

السلمان: البحرين مرشحة لذهبية األولمبياد الخليجي

السلمان متحدثا لـ “البالد سبورت”

خليجي 6 شهدت عودة البطوالت الخليجية للطائرةالسلمان مع منتخب اإلمارات للناشئين
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أعلـــن نادي شـــاتورو الفرنســـي، 
انضمـــام  عـــن  الجمعـــة،  يـــوم 
أسامة هوساوي، قائد المنتخب 
للعمـــل  الســـابق،  الســـعودي 
مســـاعدًا للمديـــر الرياضـــي في 

الفريق.
أحـــد  الفرنســـي  الفريـــق  ويعـــد 
“يونايتـــد  مجموعـــة  أنديـــة 
وورلـــد”، ويتواجد فـــي الدرجة 

الثالثة في فرنسا.
ســـيعمل  أنـــه  هوســـاوي  وأكـــد 
علـــى مســـاعدة الفريق من أجل 
الدرجـــة  دوري  إلـــى  عودتـــه 
الثانيـــة، وقـــال فـــي تصريحات 
نشرها النادي: عودة الفريق إلى 
مكانـــه الطبيعـــي هي مـــا نطمح 
لـــه بتكاتـــف الجميـــع، وآمـــل أن 
يحالفنـــي الحظ للمســـاهمة في 

تحقيق أهداف الفريق.

يشـــار إلى أن المدافع السعودي 
الســـابق لعـــب ألنديـــة الوحـــدة 
وخـــاض  واألهلـــي،  والهـــالل 
أندرليخـــت  نـــادي  مـــع  تجربـــة 
البلجيكـــي، قبـــل أن يعتزل كرة 
القـــدم مع نهاية موســـم -2018
منتخـــب  مـــع  وشـــارك   ،2019
بـــالده في 135 مبـــاراة، وحصل 
فـــي  الماجســـتير  درجـــة  علـــى 

أعمال كرة القدم.

هوساوي ينضم إلى شاتورو الفرنسي

حسين البابور

أسامة هوساوي

فريق “األحالم” يجتمع بالدوسري وصالحي
محلية بـــطـــوالت  فـــي  لــلــمــشــاركــة  ــة  ــم ــائ ق ــزات  ــي ــه ــج ــت ال ســـويـــد: 

فـــي  األحـــالم   فريـــق  إدارة  اجتمعـــت 
بحضـــور  وتشـــرفت  الرســـمي  مقرهـــا 
عضـــو مجلـــس الشـــورى عبـــدهللا خلف 
اإلعالمـــي  المركـــز  ومديـــر  الدوســـري، 
لســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ومركـــز المعلومـــات، اإلعالمـــي توفيـــق 
صالحي، وتم مناقشـــة عدة أمور تصب 

في مصلحة الفريق.
مديـــر  رحـــب  االجتمـــاع  بدايـــة  وفـــي 
بكافـــة  ســـويد  إبراهيـــم  الفريـــق 
الموجودين وثمـــن المجهودات الكبيرة 
التي بذلوها في الفترة الســـابقة، وحث 
علـــى مواصلـــة العمل وتكثيـــف الجهود 

لتحقيق األهداف المرجوة.
وخـــالل االجتماع عـــرض إداري الفريق 
محمـــد الجبـــوري تقريـــرا مفّصـــال عـــن 
آخـــر تطـــورات الفريـــق خالل الســـنتين 

رســـمية  مشـــاركات  مـــن:  الماضيتيـــن 
وتعاقـــدات جديـــدة وفعاليـــات أخـــرى 
أقامهـــا الفريق بمشـــاركة أفـــراده، وكان 
األبرز حصـــول الفريق على لقب بطولة 
األســـاطير األولـــى التـــي أقيمـــت علـــى 
مســـتوى فـــرق البحريـــن بتنظيـــم راٍق 
ومنظـــم وآمـــن صحيـــًا رغـــم الظـــروف 
كورونـــا  جائحـــة  بوجـــود  الراهنـــة 

)كوفيد-١٩( .
وثمـــن مديـــر الفريـــق إبراهيـــم ســـويد 
دعـــم واهتمـــام الدوســـري للرياضييـــن 
وللفريـــق بشـــكل خاص، مؤكـــدًا أن هذا 
الدعـــم يعطـــي دافعـــًا لتحقيـــق المزيـــد 
أن  أيضـــًا  أضـــاف  كمـــا  التطويـــر،  مـــن 
التجهيـــزات قائمـــة علـــى “قدم وســـاق” 
للمشـــاركة في بطوالت محليـــة قادمة، 
وســـوف يتم اإلعـــالن عنها فـــي الوقت 

المناسب.
وبعدها عبـــر الطاقمان الفنـــي واإلداري 
عن خالـــص شـــكرهم وتقديرهم لدعمه 
الســـنوات  طـــوال  للفريـــق  الالمحـــدود 
الســـابقة، وإن إشـــادته بمنظومة العمل 
والنتائج التي تحققت ما هو إال ترجمة 
لتوجيهاته المتميزة التي ســـاهمت في 
االرتقـــاء بمســـتوى الفريـــق وزادت من 

طموحاته وتطلعاته.
الدوســـري  خلـــف  عبـــدهللا  وتقـــدم 
بالشـــكر الجزيـــل علـــى حســـن الضيافة 
واالســـتقبال، مشـــيدًا بالنتائج المتميزة 
التي حققها الفريق في الفترة الســـابقة، 
الفنـــي  الطاقميـــن  جهـــود  علـــى  مثنيـــًا 
واإلداري الذيـــن يعملـــون بجد واجتهاد 
لالرتقاء بمستوى الفريق مما يصب في 

مصلحة الرياضة البحرينية.

وشجع اإلعالمي توفيق صالحي طاقم 
الفريـــق علـــى المواصلـــة فـــي الجهـــود 
المبذولة؛ سعيًا في االرتقاء بالحركتين 
مملكـــة  فـــي  والرياضيـــة  الشـــبابية 
البحرين، كما صرح صالحي برغبته في 
دعم الفريق، مشـــددًا على االستمرارية 
العمـــل  علـــى  والتركيـــز  االهتمـــام  فـــي 
بجديـــة تامة إلبـــراز الرياضة البحرينية 

بالصورة المميزة. 
وفـــي نهايـــة االجتمـــاع، أكد الدوســـري 
على استمراره في دعمه للفريق الفترة 
الفنـــي  القادمـــة، كمـــا حـــث الطاقميـــن 
واإلداري لتكثيف الجهود والعمل بروح 
عالية وتهيئـــة األجواء المثالية للفريق؛ 
بهـــدف دفـــع الالعبيـــن نحـــو المشـــاركة 
تحقيـــق  علـــى  والمنافســـة  المشـــرفة 

النتائج المميزة.

اللجنة اإلعالمية

حسن علي - تصوير: رسول الحجيري
الطائرة اإلماراتية 

تمر بمرحلة انتقالية 
ولم أحسم ترشحي

يجب عودة 
البطوالت الخليجية 

بصورة منتظمة

علي مجيد

الرياضة وحقوق اإلنسان )1(

عيسى الماجد 
Isa.almajed74@gmail.com

ســـيعقد فـــي الفتـــرة مـــن 4 – 7 أكتوبـــر 
2021 منتـــدى الفرصـــة الرياضيـــة الذي 
وحقـــوق  الرياضـــة  مركـــز  ســـينظمه 
Centre for Sport and Hu-  اإلنســـان
األمـــم  لمنظمـــة  التابـــع   ))man Rights
المتحـــدة، وهـــي منظمـــة تهتـــم بحقوق 
اإلنسان في عالم الرياضة، ومن مهماتها 
النهوض بمجتمع يحترم حقوق اإلنسان 
ويعززها بشكل كامل من خالل التمكين 
والتضامـــن واللعـــب النظيـــف والمنظـــم 
لجميـــع فئـــات المجتمع، وااللتـــزام بعدم 
التمييـــز ومنع انتهاكات حقوق اإلنســـان 
المرتبطـــة بالرياضـــة على أســـاس العرق 
أو الجنـــس أو الديـــن، ومن أهـــم أهداف 
فـــي  للجميـــع  الفرصـــة  أتاحـــت  المركـــز 
ممارسة النشـــاط الرياضي بشكل فردي 

وجماعي، بما في ذلك مشـــاركة األطفال 
وجميع النســـاء والفتيات، واألشـــخاص 
وذوي  الســـن  وكبـــار  اإلعاقـــة،  ذوي 
الظروف الخاصة كــــ )أصحاب األمراض 
المزمنـــة ونزالء مراكـــز التأهيل( وجميع 
منتســـبي الـــوزارات والشـــركات الكبيرة 
والصغيـــرة، وذلـــك بالتعاون مع شـــركاء 

المجتمع المحلي.
يمكـــن للرياضـــة أن تســـاعد فـــي تعزيـــز 
حقـــوق اإلنســـان والتنميـــة المســـتدامة، 
مـــن خـــالل تعزيـــز التعـــاون واالندمـــاج 
بجـــودة  واالرتقـــاء  االجتماعـــي، 
الصحيـــة  والخدمـــات  التعليـــم  عمليـــة 

واالجتماعية المقدمة، وإحداث تأثيرات 
وفوائد إيجابية على الجميع. 

مـــن هنا يجـــب أن تســـتند إدارة البرامج 
الرياضيـــة وتقديمها فـــي جميع األوقات 
والمعاييـــر  المبـــادئ  علـــى  والظـــروف 
الدوليـــة لحقـــوق اإلنســـان، بمـــا في ذلك 
بشـــأن  الدوليـــة  العمـــل  منظمـــة  إعـــالن 
المبادئ األساســـية والحقوق في العمل، 
واإلعالن الثالثي لمنظمة العمل الدولية 
بالمؤسســـات  المتعلقـــة  المبـــادئ  بشـــأن 
االجتماعية، وكذلك تلك التي قد تنطبق 
على الفئـــات الضعيفة أو المهمشـــة مثل 

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل. 

واجـــب  الدولـــة  عاتـــق  علـــى  يقـــع  هنـــا 
الترويـــج للرياضـــة وضمـــان بيئـــة آمنـــة 
لتزدهـــر فيها؛ لمســـاعدة جميـــع الجهات 
الفاعلة المشاركة في األنشطة والبرامج 
الرياضية باســـتمرار لكونها مصدر إلهام، 
كمـــا أن الترويج للرياضة في مجتمعاتنا 
يســـهم بالنهـــوض بحقـــوق اإلنســـان في 
بلداننا، ومـــن هذا المنطلق سأســـتعرض 
فـــي المقـــال القـــادم إن شـــاء هللا بعـــض 
اإلجـــراءات المقترحـــة التـــي إذا مـــا تـــم 
القطاعـــات  مـــن  العديـــد  فـــي  تنفيذهـــا 
ستســـهم في النهوض بالواقع الحقوقي 

في المجال الرياضي بالبلد. يتبع...

باحث في اإلدارة الرياضية
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تصدر فيلم المغامرات والحركة الجديد )شـــانج - شـــي آند ذا ليجيند أوف ذا 
تن رينجز( “شـــانج - شـــي وأســـطورة الخواتم العشـــرة” إيرادات الســـينما في 

أميركا الشمالية، محققا إيرادات بلغت 71.4 مليون دوالر.
والفيلـــم مـــن بطولة ســـيمو ليـــو وأوكوافينا وفاال تشـــين وتونـــي لونج، ومن 

إخراج ديستين كريتون.
وتراجع فيلم الرعب )كاندي مان( “رجل الحلوى” من المركز األول إلى المركز 
الثانـــي مســـجال 10.6 مليـــون دوالر. والفيلـــم مـــن بطولة يحيى عبـــد المتين 
وتيونـــا باريـــس وناثان ســـتيورات جاريت وفانيســـا وليامز، ومـــن إخراج نيا 
داكوســـتا. وتراجع فيلـــم اإلثارة الكوميدي )فري جاي( “شـــاب حر” من المركز 
الثانـــي إلـــى المركـــز الثالث هذا األســـبوع بإيـــرادات بلغت 8.8 مليـــون دوالر. 
والفيلـــم من بطولة ريان رينولدز وجودي كومـــر وجو كيري وتايكا وايتيتي، 
وإخراج شـــون ليفي. وتراجع فيلم الرســـوم المتحركة )بو باترول: ذا موفي( 

من المركز المركز الثالث إلى المركز الرابع، 
محققـــا إيـــرادات بلغـــت 4 مالييـــن 

دوالر. وهبـــط فيلـــم المغامرات 
)جانجل كروز( “رحلة الغابة” 

إلـــى  الرابـــع  المركـــز  مـــن 
المركز الخامس مســـجال 

3.9 مليون دوالر.
بطولـــة  مـــن  والفيلـــم 
دوين جونســـون وإدجار 
بليمنز  راميـــرز وجيســـي 

ومـــن  وايتهـــول،  وجـــاك 
إخراج جومي كوليت سيرا.

“شانج - شي” يتصدر إيرادات السينما بأميركا الشمالية

تعود أبلة فاهيتا بموسم جديد 
من برنامجها “من الدوبليكس” 
على قنوات “أون”؛ لعرضها في 

الشهر المقبل، بعد أشهر عدة 
من التوقف. ويحاول فريق 

العمل االتفاق مع عدد من 
نجوم الصف األول للمشاركة 

في الموسم الجديد، خصوًصا 
في الحلقات األولى.

ــو” ــك ــن ــي ــًيـــا فـــي “س ــم بــنــجــاح حـــالـ ــل ــي ــف ــرض ال ــعـ يـ

”Malignant“ عودة “أستاذ” أفالم الرعب “جيمس وان” مع

بعـــد النجـــاح المذهـــل لسلســـلة Saw وInsidious و
Conjuring، يتطلـــع مديـــر الرعـــب المخـــرج المبـــدع 
James Wan إلـــى نجـــاح سلســـلة أخـــرى من األفالم 
الـــذي   ،Malignant جديـــده  مـــع  للطبيعـــة  الخارقـــة 
يعـــرض حالًيا في شـــركة البحرين للســـينما “ســـينكو” 
هذا األســـبوع، ضمن العـــروض الجديدة التي تقدمها 

الشركة كل أسبوع في شاشاتها المتنوعة.
ويـــدور الفيلـــم حول إصابة ســـيدة تدعى ماديســـون 
بالشلل بسبب الرؤى الغريبة والمخيفة لجرائم القتل، 
ويزداد عذابها سوًءا عندما تكتشف أن أحالم اليقظة 
هـــي فـــي الواقع حقائق مرعبة. وســـتصل مـــدة فيلم 

الرعب الجديد Malignant إلى ساعة و51 دقيقة.
وفـــي التفاصيل وباالعتماد على موضوعات واســـعة 
النطـــاق، مثـــل األحـــالم الواعيـــة وصدمـــات الطفولة 
وكأنـــه  الفيلـــم  يبـــدو  مـــا  غالًبـــا  الخبيثـــة،  واألرواح 
يتعثـــر في تنفيذه، ويتحســـس بشـــدة مـــن أجل هذا 
“الخطـــاف” المهـــم للغايـــة لجذب الجماهير، ولحســـن 
الحـــظ يقـــدم Malignant فعـــاًل مادة لعشـــاق الرعب، 
مؤكـــًدا أن Wan يحتفـــظ بمكانتـــه كواحـــد مـــن أكثر 

الرجال المناسبين ألفالم الرعب اليوم.
يبدأ الفيلم في مستشـــفى لألمراض النفســـية والذي 
يبـــدو مخيًفـــا بشـــكل مناســـب، وهنـــاك تعلـــن طبيبة 
غاضبـــة أن عالجهـــا لمريـــض “غيـــر مرئي” قد فشـــل، 
وحـــان الوقـــت “للقضـــاء علـــى الســـرطان” وتتوالـــى 
األحـــداث إلـــى يومنا هذا، إذ تتعـــرض بطلتنا الحامل 
ماديســـون )أنابيـــل واليـــس( لبعـــض العنـــف المنزلـــي 
المزعج، الـــذي يتركها مصابة بجرح دائم في الرأس، 
ويتبـــع ذلـــك غـــزو منـــزل مـــروع، حيـــث قتـــل زوجها 
وأدخلـــت المستشـــفى، بعـــد أن عانت مـــن اإلجهاض، 
وهـــو آخر إجهاض لها في سلســـلة من حاالت الحمل 
غير الناجحة، وعند إطالق ســـراحها، تبدأ ماديســـون 
فـــي تجربـــة رؤى مرعبـــة، وتشـــهد علـــى سلســـلة من 
جرائـــم القتل العنيفة التي ارتكبتها نفس الشـــخصية 

التي هاجمتها في منزلها.
تشك الشرطة في ماديسون بأنها مختلة قليال، وهي 
مرتكبـــة جريمـــة القتـــل علـــى األرجح، في حيـــن أنها 
تعترف لشـــقيقتها )مادي هاســـون( أن الروح الحاقدة 
تـــم التواصل معهـــا، وربما تكون مرتبطـــة بطريقة أو 
بأخرى إلى الذكريات المكبوتة من طفولتها الغامضة.
تتألـــق فـــي الفيلم النجمـــة أنابيل واليـــس إلى جانب 

مـــادي هاســـون، وجورج يونغ، وميكـــول بريانا وايت 
وجاكلين ماكينزي وجايك آيبل وإنغريد بيسو.

وكان من المرتقب أن ُيعرض Malignant في البداية 
في شهر أغسطس 2020، لكن بسبب جائحة كورونا 

بـــروز  وارنـــر  شـــركة  إلـــى أجلـــت  تاريـــخ اإلصـــدار 
الشـــهر الجـــاري وهـــو جديـــر 
بالمشاهدة للكبار، وهو فيلم 
بشـــدة  وأنصحكـــم  ممتـــاز 
األســـبوع  هـــذا  لمشـــاهدته 
بســـبب عودة جيمس وان 
الرعـــب  ألفـــالم  القويـــة 

والظواهر المرعبة.
وبحســـب بيـــان صحافي 
المنتجـــة،  الشـــركة  مـــن 
عمـــل وان علـــى إخراج 
علـــى  ارتـــكاًزا  الفيلـــم 
ســـيناريو أكيـــال كوبـــر، 
بكتابـــة  قـــام  بينمـــا 

القصـــة كل مـــن وان وإنغريـــد بيســـو وكوبـــر. وجرى 
إنتـــاج الفيلـــم بواســـطة وان ومايكل كليـــر، مع إنتاج 
تنفيذي من إريك ماكالود، جادســـون سكوت، بيسو، 
بيتر لو، تشـــنغ يانغ، مانـــدي يو ولي هان، وانضم إلى 
وان عـــدد مـــن أبرز األشـــخاص الذيـــن يتعامل معهم 
بشـــكل متكرر، مثل مدير التصوير دون 
بورغـــس والمحـــرر كيـــرك موري 
الذي قدم معه أفالم ناجحة مثل 
 ،The Conjuring 2و Aquaman
ومصممـــة اإلنتاج ديســـما مورفي 
التـــي أيضـــا عملت معه فـــي افالم 
 Furiousو Aquaman كبيرة مثـــل
7، إضافـــة إلى مصممـــة األزياء ليزا 
موســـيقى  بتأليـــف  وقـــام  نورســـيا. 
الفيلـــم جوزيـــف بشـــارة الـــذي ابتكر 
موســـيقى األفالم السبعة ضمن عالم 
The Conjuring مـــن بيـــن العديد من 

األفالم األخرى.

االهتمام بجميع التفاصيل

اختيار مهم لعشاق الغرائب واالثارة

المخرج الكبير “جيمس وان”

قرر الفنان الكبير يحيى الفخراني بعد تفكير طوال الفترة 
الماضية عدم خوض السباق الرمضاني المقبل، بعد أن 
كان قريًبا مــن الموافقة على أحد الســيناريوهات الذي 
أعجــب بفكرته فــي البدايــة. ورأى الفخرانــي أن يعطي 

نفســه مزيًدا من الوقت مــن أجل التركيز في المســرح 
وتقديم مواســم جديدة من مســرحيته الجديــدة “ياما في 

الجراب يا حاوي”، التي تعرض حالًيا وتقدم نجاًحا كبيًرا ويقبل الجمهور عليها 
بشكل كبير.

انتهــت الفنانة هند البلوشــي من تصوير مسلســلها 
“عندمــا ال ينفــع النــدم”، وكتبــت فــي صفحتهــا بـ 
“إنســتغرام”: “قريبــا المسلســل الدرامــي )عندمــا 
ال ينفع النــدم(، تأليف فايــز العامر، وإخــراج نعمان 

حســين، وبطولة كوكبة من النجوم: أحمد الســلمان، 
عبداللــه بهمــن، عبداللــه الطليحي، رانيا شــهاب، منال 

الجاراللــه، نواف النجم، أمير مطر، فاطمة الدمخــي، عبدالله الفريح، أحمد 
البادود، طيف، شهد السلمان، شيماء قمبر، محمد األستاذ وغيرهم”.

وافقت الفنانة الكبيرة يسرا على المشاركة في الموسم 
الرمضاني المقبل عبر توقيعها عقًدا جديًدا مع المنتج 
جمــال العدل في األيام الماضيــة. ومن بين الكثير من 
األعمــال التي عرضــت عليهــا أعجبت بفكــرة تناقش 

قضايــا اجتماعيــة مهمــة، خصوًصا أنها تمــس المرأة 
المصريــة والعربية والمرشــحة إلخراج العمــل المخرجة 

هالــة خليل صاحبة الفكــرة األصلية للمسلســل، وتنوي يســرا االنتهاء من 
تصوير فيلمها ليلة العيد.

عودة يسرا في رمضان 2022البلوشي في “عندما ال ينفع الندم”عالقة الفخراني بالمسرح

جديد العبيدلي “جف الغدير”.. بكلمات األنصاري

البريكي في البحرين مع عرض مسلسله الجديد “كف ودفوف”

قـــدم الفنـــان محمـــد العبيدلي مـــن ألحانه 
المـــوال البحرينـــي الجديد ”جـــف الغدير“، 
كلمـــات الشـــاعر القدير إبراهيـــم األنصاري 
مـــن ديـــوان ”فـــي انتظار المـــد“، الـــذي تم 
تســـجيله في “اســـتوديو العمـــادي” للفنان 
محمـــد العمـــادي، وتـــم طرحه فـــي قنوات 
الفنـــان محمـــد العبيدلـــي الرســـمية علـــى 
“اليوتيوب” و “اإلنستغرام” و “الفيسبوك”.

وفـــي تصريـــح عـــن تقديـــم العمـــل، قـــال 
العبيدلـــي “اخترت هذا النص ألنه يجســـد 
مشـــاعر واقعيـــة للمجتمـــع وكيـــف افتقـــد 
العيـــون الطبيعيـــة بعـــد جفافهـــا، بعـــد أن 
كان يعتمـــد عليهـــا النـــاس فـــي المجتمـــع 
فـــي حياتهم المعيشـــية قديمـــا، مثل عين 

بوماهـــر في المحـــرق التي تعتبـــر مصدرا 
خاصـــا لـــي وللشـــاعر الرتباطنـــا بالمحـــرق 

خصوصا، إذ إننا أبناء المنطقة ذاتها“.
وأضـــاف العبيدلـــي “أعشـــق غنـــاء الموال 
ألنه يعتمد اعتمادا أساسيا على االرتجال 
الغنائـــي، ومن أحـــد أصعب أنـــواع الغناء، 

ويمكـــن فيـــه التنقـــل بالغنـــاء بالدرجـــات 
دون  النغميـــة  والمقامـــات  الصوتيـــة 
أي تقييـــد لحنـــي، مـــا يتيـــح للمغنـــي أن 
يستعرض كل إمكاناته الغنائية بشكل حر 
مع الحفاظ على النغم واإلحساس، كما أن 
كلمات قالب الزهيري تتميز باالختزال في 

المعنى المراد في النص الشـــعري، وجمال 
الجناس والجرس الموســـيقي والمفردات 
البحرينيـــة والمعانـــي العميقة لهـــا، إضافة 
إلى انني أحرص فـــي جميع األعمال التي 
علـــى ترســـيخ وتعزيـــز األصالـــة  أقدمهـــا 
البحرينية والخليجية والعربية في النص 
والنغـــم، وهـــذا واجـــب علينـــا حفاظا على 

الهوية البحرينية في المقام األول“. 
وقـــدم هـــذا العمـــل ألول مـــرة فـــي العـــام 
2016، بمركـــز عبـــد الرحمن كانـــو الثقافي 
في األمســـية الغنائيـــة ”نبـــض المكاتيب“، 
بمصاحبة الشاعر إبراهيم األنصاري، وأعد 
العبيدلي اللحن بشكل مختلف هذه المرة، 
وشـــكر جهـــود الشـــاعر األنصـــاري ومحمد 
العمـــادي لمســـاهمتهما في إنجـــاح وتنفيذ 

هذا العمل.

في زيارة ســـريعة، حضـــر الفنان الكويتي 
خالـــد البريكـــي إلـــى البحريـــن فـــي وقت 
عـــرض مسلســـله الجديد “كـــف ودفوف”، 
الذي يعرض حالًيا على “شـــاهد” و “إم بي 
ســـي” بنجـــاح كبير، ومـــن بطولـــة النجمة 

هدى حسين.
وأبـــدع النجـــم الكويتـــي البريكـــي بدوره 
مهًمـــا  فيـــه دوًرا  المسلســـل، وقـــدم  فـــي 
لألحـــداث التـــي تظهر لنا مـــع القصة التي 
وصلـــت حتى كتابة هذه األســـطر للحلقة 

السادسة.
الرومـــي  حمـــد  تأليـــف  مـــن  والمسلســـل 

وإخراج منير الزعبي.

ويتنـــاول حياة الفرق الشـــعبية النســـائية 
فـــي فتـــرة  التـــي تواجههـــا  والصعوبـــات 
الثمانينـــات مـــن القرن الماضـــي، ويتناول 

الفنانـــة  تقودهـــا  شـــعبية  فرقـــة  حـــول 
“ســـليمة” هـــدى حســـين، والتي تقـــدم لنا 
صوتهـــا الرائع في األحداث وســـط الغيرة 

الكبيـــرة بينهـــا وبين زميلة لهـــا “مواهب”، 
خصوصـــا بعد الظروف التـــي تمر بها بعد 

وفاة ابنها وزوجها في حادث بليغ.
يذكـــر أن “كـــف ودفـــوف” صـــور بالكامـــل 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ويضـــم كوكبة من 
الحســـاوي،  إبراهيـــم  منهـــم:  الممثليـــن، 
شـــيماء علـــي، روان المهدي، فهـــد البناي، 
أحمد شـــعيب، لولوة المال، مي البلوشـــي، 
آالء شاكر، زينب غازي، عبدهللا البلوشي، 
جمعـــان الرويعـــي، فهـــد الصالـــح، وفـــاء 
مكـــي، محمـــد ياســـين، عبـــدهللا ســـويد، 
ابتسام عبدهللا، مروة خليل، منير محمد، 
دانة آل سالم، أوس الشطي، نواف النجم 
وشيماء رحيمي. وبمشاركة عبدهللا ملك، 

قحطان القحطاني ولطيفة المجرن.

تعاقـــد الفنـــان األردني إيـــاد نصار مع شـــركة “الفارس”على بطولة فيلم 
جديد، من تأليف مصطفى البربري وإخراج روجينا بسالي.

الفيلـــم الجديـــد هو ثاني أعمال شـــركة “الفـــارس” بعد “اســـتدعاء ولي 
عمـــرو”، مـــن إخراج أحمـــد البدري، وتأليف محمد ســـمير مبـــروك، ومن 
بطولـــة: حوريـــة فرغلـــي، محمد عز، ســـماح أنور، صبري فـــواز ومحمد 

لطفي.
وأعلنت الشـــركة المنتجة أنها ستعمل على توفير كافة الجهود لتقديم 
عمل متميز، إذ تجري االســـتعدادات على قدم وســـاق للتعاقد مع باقي 
األســـماء المرشحة للمشاركة في البطولة، والمقرر أن تشهد العديد من 

المفاجآت، والتي سيتم اإلعالن عنها في وقت الحق.
وسيشـــهد الفيلـــم مشـــاركة عدد مـــن النجـــوم كضيوف شـــرف، وعقب 
االنتهـــاء مـــن التعاقدات ســـوف تبـــدأ المخرجة روجينا بســـالي معاينة 
أماكن التصوير على أن تبدأ تصوير المشاهد األولى في الفترة القليلة 
المقبلة بحسب موقع الوسط المصري. وينتظر إياد نصار عرض فيلمه 
الجديد “الكاهن” مع جمال سليمان ودرة وفتحي عبدالوهاب ومحمود 
حميدة وحسين فهمي، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، كما بدأ تصوير 

فيلم “الباب األخضر” مع المخرج رؤوف عبدالعزيز.

عودة جديدة إلياد نصار للتلفزيون

طارق البحار

محرر مسافات

الشاعر ابراهيم االنصاريالفنان محمد العبيدلي

طارق البحار
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ما ال تعرفـونـه عـن سونــام كــابــور.. تهــوى 
الرقص ولم تخطط لدخول عالم التمثيل!

تحلم الفتيات للوصول إلى رشـــاقة النجمة الهندية الجميلة ســـونام كابور، 
التـــي تؤكد دائما أن الرشـــاقة ليســـت مجرد هبة أو منحة تتمتع بها نســـاء 
دون أخريـــات، وإنمـــا هي نتيجة طبيعيـــة لحياة صحية تتضمن ممارســـة 
الرياضـــة واتباع حميـــة غذائية صحيـــة. ممثلة بوليوود المعروفة تشـــتهر 
بأنهـــا أيقونة للموضة والرشـــاقة فـــي بوليوود، وأثناء مقابلـــة لها مع موقع 
صحيفـــة “Mid-Day” الهنديـــة، تحدثـــت كابـــور عـــن رحلتهـــا لتحقيق حلم 
الرشـــاقة، والتـــي بدأت بعـــد معاناتها في فتـــرة المراهقة من زيـــادة الوزن 
 Radhika“ ومقابلتهـــا في العام 2012 مع مدربتها الخاصة باللياقة البدنية
Karle” التي ما زالت تستعين بها حتى اآلن لكي تواصل تألقها في األعمال 

الهندية الجديدة.
وللتعـــرف أكثر عليها، هذه مجموعة مـــن الحقائق المثيرة لالهتمام، والتي 

قد ال يعرفها الكثير عن حياة جميلة بوليوود سونام كابور:
* تهـــوى الرقـــص وتدربت على العديد من الرقصـــات التي تتضمن رقصات 

هندية تقليدية والرقص الكالسيكي والرقص الالتيني.
* من الهوايات األخرى المفضلة لدى سونام القراءة، ويصفها المقربون منها 
بأنها قارئ نهم ومطلعة جيدة على القضايا االجتماعية المهمة والسياسات 

الوطنية في الهند.
* بـــدأت العمـــل في بوليوود كمســـاعد مخـــرج، وعملت كمســـاعدة للمخرج 

الهندي الشهير سانجاي ليال بهنسالي إلى جانب رانبير كابور.
* لم تكن تخطط للعمل كممثلة، وإنما كانت تخطط للعمل كمخرجة، إال أن 

المخرج ســـانجاي ليال بهنســـالي نجح في إقناعها بتجربة العمل كممثلة 
بعد عام ونصف من المحاولة.

* قبـــل أن تقـــوم كابـــور بالظهور في أول أفالمها، عملت ألشـــهر طويلة 
للتخلص من مشكلة الوزن الزائد، ونجحت في خسارة 30 كيلوغراما.
* أول أفالم سونام كابور هو فيلم “Saawariya”، وهو فيلم للمخرج 
ســـانجاي ليال بهنســـالي، وشـــارك في بطولتـــه الوجـــه الجديد آنذاك 

رانبير كابور.
* حيـــاة كابـــور المهنيـــة كممثلـــة شـــهدت عـــددا ال بـــأس بـــه مـــن 
Saa- ”اإلخفاقـــات، خصوصـــا في بداياتهـــا، إذ فشـــل أول أفالمها 
wariya” فـــي حصـــد اإليرادات المرجوة في شـــباك التذاكر، وكان 
 I Hate Luv“ أول فيلـــم ناجـــح لســـونام في شـــباك التذاكر فيلـــم

Storys”، الذي عرض في 2010.
* نقطـــة التحـــول الحقيقيـــة فـــي حيـــاة ســـونام كابـــور المهنية 
 ،”Raanjhanaa“ كممثلة كانت بعد مشـــاركتها في بطولـــة فيلم

للمخـــرج أنانـــد إل راي “ Aanand L Rai”، الذي عرض في 2013، 
وحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر.

* أكثـــر أفـــالم كابور تحقيقا لإليـــرادات حتى هـــذه اللحظة هو 
فيلم “Prem Ratan Dhan Payo”، الذي قام ببطولته ســـلمان 
خان وعرض في 2015، وحقق إجمالي إيرادات تجاوزت 50 

مليون دوالر.

كشفت وسائل إعالم عن أحداث الجزء الثاني من مسلسل “الخائن”  «
للنجمة التركية جانسو ديري.

وأشارت المصادر إلى أنه سيبدأ بمرور زمني، إذ إن آسيا تتخلى عن  «
حياتها في تيكيرداغ، وذلك بعد تعرضها لحادث مع ديرين ونجاتها 

منه، وتنتقل لتستقر في إسطنبول، فتعمل في إحدى المستشفيات 
بخدمة الطوارئ.
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ماذا تختار للمشاهدة هذا األسبوع في منصة نتفلكس العالمية، سؤال نطرحه في كل مرة عن الولوج إليها الختيار األعمال السينمائية 
أو المسلســات الجديــدة، حيــث تقــدم المنصة مجموعة من األعمال الجديدة والقديمة الكبيــرة. وللتعرف على احدث العناوين الفنية 

هذه جولة سريعة ألهمها مع األعمال المرشحة للعائات والشباب واألطفال من كوميديا وأكشن ودراما وكوميديا انيميشن:

ماذا تشاهد هذا األسبوع في “نتفلكس”.. أعمال دراما وأكشن “أنيميشن”
Sweet Girl يأخذنا بقصة لرجل يبحث عن االنتقام من األشــخاص المتسببين بفقد زوجته

اعداد: طارق البحار

 مسلسل وثائقي حول رجل خبير  «
يحاول  ــووي،  ــن ال الحمض  فــي 
كشف الفساد في تطبيق القانون 
المحلي، ووسط ذلك يجد نفسه 
الرئيس  ــه  ب المشتبه  فــجــأة 
مسلسل  مــروعــة!  جريمة  فــي 
موسمين. من  للمشاهدة  رائع 

Making a Murderer 
حول  « غموض  و  رعب  فيلم 

حياته  إنقاذ  يحاول  شرطي 
أن  بعد  ــن،  ــري اآلخ وحــيــاة 
يصبح عالقا في مستشفى 
الغموض  يملؤه  معزول 
المرعبة! والمخلوقات 

The Void

عن  « تــدافــع  محامية  عــن  قصته   
الجديد  زوجها  قتل  بتهمة  مذنبة 
الفلم  للنهاية،  حماسها   وكيف 
رهيب  رهيب وآخر شيء فيه  نهاية 
وأجمل  صادمة،  بل  متوقعة  غير 
بثقتك  النظر  يجعلك  أنه  فيه  ما 
منك. قريبون  أنهم  يدعون  فيمن 

 A Fall from grace
ــررت  « ــن عــائــلــه ق يــتــحــدث ع

الشتوية  إجــازتــهــم  قــضــاء 
يوم  فــي  لكن  تــايــالنــد،  فــي 
المثالية  العطلة  تتحول 
إلـــى كـــابـــوس فـــي افــضــل 
الطبيعية ــوارث  ــك ال أفـــالم 

The Impossible

يصل  « ــي  ــرك ــي أم شــرطــي 
صيف  ــي  فـ ــن  ــي ــرل ب ــى  ــ ال
بانشاء  للمساعدة   1946
بعد  ــاك  ــن ــة ه ــرط ــوة ش قـ
مسلسل  الــحــرب.  فرضى 
ــمــانــي  ــا وإثــــــارة أل ــ ــ درام
حــلــقــات.  8 مـــن  قــصــيــر 

Shadowplay

قصير  « إسباني  مسلسل   
إطــار  فــي  حلقات   8 مــن 
غموض ودراما عن معلمة 
تأتي  ثانوية  مــدرســة  فــي 
مــاتــت  لمعلمة  ــلــة  بــدي
ــروف غــامــضــة!  ــ تــحــت ظ

 The Mess you Leave Behind

رأسها  « مسقط  صحافية  ــزور  ت
كتابة  ألجــل  ــروز”  ــراك ــي “ف فــي 
في  القبائل  ثقافة  عن  مقالة 
ــكــن مــواطــنــيــن  الــمــنــطــقــة، ل
محليين يختطفانها العتقادهما 
رعب  أحـــداث  ممسوسة!  أنها 
األفـــالم. األنـــواع  ــذه  ه لعشاق 

The Old Ways
طموحة  « سينمائية  مخرجة 

العام  أنجلوس  ــوس  ل فــي 
رحــلــة  فـــي  ــرع  ــش ت  ،1990
السيطرة  عن  تخرج  انتقامية 
مسلسل  مــرعــب..  بشكل 
نتفلكس،  على  وجديد  قصير 
تبدأ  أن  قــبــل  بطيًئا  يــبــدأ 
والصادمة.  الغريبة  األحــداث 

Brand New Cherry Flavor

أحد  « يصبح  عائلته،  مقتل  بعد 
مشاة  في  القدامى  المحاربين 
باسم  ــروف  ــع ــم ال ــة،  ــري ــح ــب ال
هدف  إلــى  يسعى  “المعاقب”، 
االنتقام  حياته:  في  فقط  واحــد 
رائع  مسلسل  قتلهم!  الذي  من 
من موسمين يستحق المتابعة.

The Punisher

ــدور  «  فــيــلــم أكــشــن خــيــال تـ
حين  المستقبل،  فــي  أحــداثــه 
في  التقدم  عن  البشر  يتوقف 
حيث   25 ـــ  ال ســن  عند  العمر 
من  المزيد  شراء  عليهم  يتعين 
ــول! أط فترة  للعيش  الــوقــت 

in time

بطولة  « انيميشن  مسلسل 
ليدمان  وجـــاب  هــايــز  ــون  ش
ــد هـــاربـــر، ويــتــنــاول  ــي ــف ودي
مجموعة  قصة  المسلسل 
ــن يــتــحــدون  ــي ــري عــمــالء س
المغامرات  أســـرار  لكشف 
ــهــا. الـــتـــي يـــتـــورطـــوا فــي

Q-Force
مـــن  « قصيـــر  مسلســـل 

لعشـــاق  حلقـــات   ٨
بمســـاعدة  الغمـــوض،  
محققـــة شـــرطية شـــجاعة، 
العـــام  المدعـــي  يتولـــى 
الـــذي فقـــد القـــدرة علـــى 
بالتعاطـــف  الشـــعور 
ـــة  مهمـــة تحقيـــق فـــي قضي
مســـتنقع  وســـط  قتـــل 
فســـاد سياســـي مستشـــر.

The Stranger

فيلم  « للمشاهدة  اآلن  توفر 
عالم  من  المقتبس  األنمي 
 Nightmare ويــتــشــر  ذا 
يقدم  وفيه   ،of the Wolf
”الويتشر  مــاضــي  الفيلم 
”جيرالت”  معلم  فيزمير“ 
وكــيــف أصــبــح ”ويــتــشــر“.

Nightmare of the Wolf 

يبحث  « ــرجــل  ل بقصة  يــأخــذنــا 
ــن األشــخــاص  ــقــام م ــت ــن االن ع
لكن  زوجته  بفقد  المتسببين 
طفلته  حماية  عليه  بالمقابل 
من  الجديد  الفيلم  الــوحــيــدة. 
موموا  جايسون  النجم  بطولة 
مونير. ــال  ــي ــزاب اي والــصــغــيــرة 

Sweet Girl

ــد  « ــمـــوض جــدي  مــســلــســل غـ
لمسلسل  جــدا  عبقرية  بفكرة 
اختطاف  يتم  عندما  إجــرامــي، 
غامضة  ظــروف  في  فجأة  رجل 
فيديوهات  بنشر  خاطفه  ويقوم 
لـ  الفيديو  وصــول  وعند  تهديد 
سيقتله! مشاهدة  ماليين   5

CLICKBAIT

القديمة  « المسلسالت  من 
نتفلكس  فــي  الــمــوجــودة 
ــرة بــالــمــشــاهــدة،  ــديـ وجـ
ــرف يــهــرب  ــت ــح ســائــق م
ــواد مــحــظــوره ألعــضــاء  مـ
تحدث  ذلك  وأثناء  عصابة. 
ــد مـــن الــصــعــاب. ــدي ــع ال

The Transporter Refueled
تدور قصته حول  «  مسلسل  

ميندوزا  تيريزا  تدعى  شابة 
بعد  االنتقام  الوحيد  هدفها 
مأساوي  لــحــادث  تعرضها 
هذه  وتقودها  الماضي  في 
أخطر  تصبح  حتى  الرغبة 
ــا. أوروب في  مــخــدرات  تاجرة 

Queen of the south

 مسلسل دراما  يدور في جزيرة  «
المتعجرفون،  األغنياء  يقطنها 
بأصدقائه  بوكر”  “جون  يستعين 
الثالثة المقربين للبحث عن كنز 
أبيه! باختفاء  صلة  له  أسطوري 

OUTER BANKS



business@albiladpress.com 14

62
مليون دينار

السبت 11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 - العدد 4715

اســـتعرض األمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشـــهابي إمكانية 
إحـــالل المواطنيـــن المؤهليـــن فـــي الوظائـــف ذات القيمة المضافـــة، والتي يشـــغلها غير 
المواطنين ولو بالتدريج لـ 5 آالف وظيفة سنويا، بحسب ما جاء في رؤية االتحاد العام 
الستدامة صناديق التقاعد والحفاظ على مكتسبات المتقاعدين، وهذا سيحقق توظيف 
العاطلين بأجور مناسبة دون تكلفة وسيحافظ على إدارة السيولة النقدية داخل البالد.

وكان وفـــد االتحـــاد فـــي مؤتمـــر العمل العربي برئاســـة األميـــن العام عبدالقادر الشـــهابي 
وعضوية نائب األمين العام حسن الحلواجي واألمين العام المساعد مهدية بوجسام قد 
اجتمـــع بوزيـــر العمل جميل حميـــدان والوفد المرافق له والمشـــارك بمؤتمر العمل العربي 

بالقاهرة. 
ووجه األمين العام الدعوة للوزير للمشاركة في مؤتمر الحوار االجتماعي المزمع إقامته 
نهاية أكتوبر المقبل بمشـــاركة عالية المســـتوى لممثلي منظمة العمل الدولية، إضافة إلى 
أطراف اإلنتاج الثالثة. ورحب الوزير بالدعوة وأبدى اســـتعداده للمشـــاركة في مختلف 

المحاور المطروحة وتقديم كل أوجه التعاون من أجل إنجاح هذا المؤتمر.
وبحث االجتماع بعض قضايا النقابات العمالية، واتفق على سرعة البت فيها  «

وضرورة تحسين ظروف العمل النقابي، واستعرض االنعكاسات اإليجابية على قرار 
وقف العمل في الظهيرة خالل شهري يوليو وأغسطس.

إحالل المواطنين في الوظائف بالتدريج

دعما لـ 18 ألف شركة تضررت من “كورونا”
دوالر مليـار   2.65 مـن  بأكثـر  وفـرد  مؤسسـة  ألـف   315.4 دعـم   :”^“ لــ  “تمكيـن” 

كشــف صندوق العمل )تمكين( لـ “البالد” أنه قام بدعم 315.4 ألف فرد ومؤسســة في 15 عاًما بأكثر من مليار دينار 
)أكثــر مــن 2.65 مليــار دوالر( منــذ انطالقــه، وذلــك بواقع 200 ألف فرد منذ التأســيس 66.6 ألف مؤسســة على نحو 
53 ألف مؤسســة تم دعمها منذ التأســيس و13.6 ألف مؤسســة تم دعمها ضمن برنامج تطوير األعمال، كما قامت 

بتدريب 48.8 ألف فرد ضمن برامج تمكين لدعم الشهادات األساسية واالحترافية.

وأعلنـــت “تمكيـــن” أنها قامـــت بدعم 
أكثـــر مـــن 18 ألـــف مؤسســـة متأثرة 
بجائحـــة كورونـــا بمنـــح مالية تغطي 
جزًءا من نفقاتها التشغيلية بميزانية 
إجماليـــة تتجـــاوز 62 مليـــون دينـــار 
بحرينـــي، وذلـــك عبر خمـــس مراحل 
ســـابقة للقطاعـــات األكثـــر تأثـــًرا من 

الجائحة.
وقـــد أطلقت “تمكيـــن” أكثر من 330 
برنامجـــا ومبادرة فـــي مجاالت عدة 
شملت التمويل والتدريب والتوجيه 
وتشجيع ريادة األعمال، وغيرها من 
الكثيـــر، والتـــي ســـاهمت - إلى اليوم 
- فـــي دعـــم أكثر مـــن 230 ألـــف فرد 

ومؤسسة.
وتقوم إستراتيجية “تمكين” لألعوام 

أثـــر  تعزيـــز  علـــى   2020  -  2018
برامجها ومبادراتها للتأكيد على قيم 
اإلنتاجيـــة واســـتدامة نمـــو القطـــاع 
الخـــاص بأفـــراده ومؤسســـاته فيمـــا 

يحقق أهداف االزدهار والرخاء.
وأكدت على دورها كشـــريك للنجاح 
والنمـــو بالنســـبة لمؤسســـات القطاع 
الخـــاص، حيـــث إن الدور األساســـي 
فـــي  المؤسســـات  هـــذه  مـــن  يأتـــي 
تحقيـــق أهـــداف التشـــغيل المرجوة 
بمـــا يتـــواءم مـــع احتياجات الســـوق 
فـــإن  وعليـــه،  الوطنـــي.  واالقتصـــاد 
الدعـــم هـــي بمثابـــة خطـــوة  فـــرص 
تحفيزية تسهم في مواكبة استعداد 
هذه المؤسســـات في إحداث التغيير 

اإليجابي.

دعـــم  مـــن  الهـــدف  أن  وأوضحـــت 
المؤسســـات المتضـــررة مـــن جائحـــة 
كورونا بشكل جزئي هو مساهمة في 
مواجهـــة النفقات المالية التشـــغيلية 
بقـــدر اإلمـــكان، والتأكيـــد مـــن جانب 
آخر علـــى أهمية الدور الذي تقوم به 
مختلف مؤسســـات القطـــاع الخاص 
عمومـــا في مواصلـــة أعمالهـــا بطرق 
وقـــدرة  واســـتدامة  إبداعيـــة  أكثـــر 
فـــي التعاطي مـــن متغيرات الســـوق 

وتحدياتها بكل كفاءة واقتدار.
ولفتت إلـــى أن الدعم المقـــدم يعتبر 
في إطار سلســـلة من فترات التمديد 
لدعـــم اســـتمرارية األعمـــال، والتـــي 
أعلنـــت عنهـــا حكومـــة البحريـــن في 
إطار الجهـــود الوطنية فـــي مواجهة 

جائحة كورونـــا ضمن خمس مراحل 
سابقة، وقد قدمت “تمكين” في تلك 
الفترات الدعم الســـتمرارية األعمال 
مؤسســـة،  ألـــف   18 مـــن  أكثـــر  إلـــى 
 62 تتجـــاوز  إجماليـــة  وبميزانيـــة 
مليون دينار بحريني، وذلك عبر أربع 
مراحل سابقة للقطاعات األكثر تأثًرا 

من تبعات الجائحة.
وقالـــت إن “برنامج دعم اســـتمرارية 
األعمـــال هو إحـــدى المبـــادرات التي 
الحزمـــة  ضمـــن  الحكومـــة  أطلقتهـــا 

المالية واالقتصادية”.

لماذا ارتفعت أسعار المطاعم؟.. جعفري يوضح لقراء “^”
شهدت أســـعار المواد الغذائية ارتفاًعا 
ممـــا أدى لزيادة أســـعار المطاعم. وعزا 
الخبير االقتصـــادي، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة استشـــارات جفكون لتحســـين 
لــــ “البـــالد”،  اإلنتاجيـــة، أكبـــر جعفـــري 
المطاعـــم  أن  إلـــى  االرتفـــاع  أســـباب 
والمرافـــق الســـياحية مرتبطة بأســـعار 
المـــواد الغذائيـــة بشـــكل مباشـــر، وأي 
حركة في األسعار )تصاعدًيا خصوًصا( 

ستكون مباشرة وآنية.
وأضـــاف “أما عندما تنخفض األســـعار، 
فقـــد ال يكـــون التأثيـــر مباشـــرا وآنيـــا 
علـــى المـــدى الطويـــل وبأقـــل ممـــا هو 

متوقـــع، ولكـــن العكـــس هـــو الصحيح، 
فاألســـعار ســـوف ترتفـــع اآلن بســـبب 
وجـــود تكاليف إضافية فـــي العمليات 

الشـــحن  بينهـــا  ومـــن  اللوجســـتية، 
الغذائيـــة  الســـلع  وفـــرة  ومحدوديـــة 
المصـــدر  دول  فـــي  أســـعارها  وزيـــادة 
بسبب األحداث السياسية والعسكرية 
وجائحـــة كورونـــا )كوفيـــد - 19( فـــي 
المنطقـــة، وكذلـــك زيـــادة الطلـــب مـــن 
المســـتهلكين والزبائن؛ لذا فإن األسعار 
المســـتهلكين  داعًيـــا  ترتفـــع،  ســـوف 
قـــدر  االســـتهالك  لتخفيـــف  والزبائـــن 
اإلمـــكان، إذ إن بعـــض العائالت تطلب 
عبـــر تطبيقات التوصيـــل في الوجبات 

الثالث.
اتخـــذت  الحكومـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
خطـــوة بإعـــادة توجيـــه الدعـــم بطلب 

مـــن المتخصصيـــن، وكنـــت مـــن بينهم 
لســـحب الدعم وتوجيهه لمســـتحقيه، 
األســـعار ســـترتفع وقـــد ال  أن  مؤكـــًدا 
تكون بشـــكل كبير، ولكن ســـيؤثر ذلك 
علـــى ذوي الدخـــل المحدود مباشـــرة، 
ودور الحكومـــة حماية هـــذه الفئة عبر 
تقديـــم الدعـــم المباشـــر لهـــم انتقائًيـــا 
وغيـــر  )للمحتاجيـــن  شـــمولًيا  وليـــس 
الســـابق،  فـــي  كان  كمـــا  المحتاجيـــن( 
مشـــدًدا على ضرورة أن يكـــون الدعم 
هـــم  الذيـــن  فقـــط  للمســـتحقين  اآلن 
بحاجـــة لالهتمام والدعم المباشـــر عبر 
تقديم السيولة المباشرة لهم وتحويلها 

إلى حساباتهم المالية.

أكبر جعفري

لة  مكسرات مشكَّ
بـ 376 ألف دينار

مجلس  جلسة  فــي  شــركــات   4 تنافست 
على  الخميس  والمزايدات  المناقصات 
لتوريد  الخليج  طيران  لشركة  مناقصة 
لفئة  الــجــودة  عالية  مشكلة  مــكــســرات 
الصقر الذهبي، وكان أقل عطاء لشركة 
 376 بنحو   )Fine Foods( فــودز  فاين 
ألف   605.8 بقرابة  وأكبرها  دينار،  ألــف 
ديـــنـــار لــشــركــة يــونــيــفــرســال انــتــربــرايــز 

.)UNIVERSAL ENTERPRISES(

البيانات الضخمة والمدن الذكية
تعمـــل الدول المتقدمة والناشـــئة على اســـتخدام طرق ابتكاريـــة لتطوير ُمُدنها 
وخدماتهـــا المقدمـــة لســـكانها وســـائحيها؛ لـــذا أقدمـــت العديـــد من المـــدن على 
تســـخير تقنيات البيانات الضخمة والـــذكاء االصطناعي والتعلم اآللي وإنترنت 
األشياء لالرتقاء بحياة السكان وتيسيرها وجعلها أكثر مالءمة للسكن والعمل. 
كما أن سوق تكنولوجيا المدن الذكية نما بشكل كبير، حيث أفصح تقرير شركة 
أبحاث الســـوق Navigant Research أن اإليرادات الســـنوية لسوق تكنولوجيا 
المـــدن الذكيـــة بالعالم ســـيصعد من 97.4 مليار دوالر فـــي 2019 إلى 263 مليار 

دوالر في 2028.

رة للطرق المبتَكرة ومن نماذج المدن المسخِّ

- مدينـــة برشـــلونة: ســـّخرت البيانـــات الضخمة التـــي ُتجمع من وســـائل المرور 
باختالفهـــا لتصميـــم شـــبكة حافـــالت متطـــّورة وكفـــوءة، واســـتخدمت تقنيـــة 
المركبـــات الذكيـــة إلدارة حركة المرور بمطـــار  El Prat فتم التحّكم في الحركة 
المروريـــة ومناطق الوقوف القصير بمحطات المغادرة ومناطق حجز ســـيارات 

األجرة.
- مدينة أمستردام: تتميز بكثرة قنواتها المائية وجسورها وامتالكها أول جسر 
Oudezijds Achter-  صلـــب في العالم ُصنع بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد لقناة

burgwal، فقـــد تم تطوير روبوت مّتصل بالجســـر مع أجهزة استشـــعار مبتكرة 
ُترســـل البيانات عبر خدمة حوسبة ســـحابية لتحليل حركة المرور فوق الجسر 
والســـالمة الهيكليـــة وتحديـــد العوامل البيئية كجـــودة الهواء ودرجـــة الحرارة 

وإرسال تنبيهات للجسر إلجراء صيانة.
- مدينـــة ســـان فرانسيســـكو: مدينـــة كبيرة بها شـــبكة طـــرق مخصصـــة للتنقل 
بالدراجات وبنى تحتية متنوعة كمسارات للدراجات ومساحات لركن الدراجات 
وطرق مشتركة ومسارات متعددة االستخدامات وخرائط لمسارات الدراجات. 
ولتطويـــر ذلـــك تســـتخدم المدينـــة شاشـــات ذكيـــة لمراقبـــة بيانـــات الدراجات، 
حيث ُتقّيم ســـنوًيا ونتيجة لذلك ُأضيفت 10 أميال إلى شـــبكة طرق الدراجات 

وطورت 30 تقاطًعا جديًدا.
- مدينـــة ســـيول: اهتّمـــت المدينـــة بإدارة النفايـــات، فعملت علـــى تطوير حلول 
ذكية شاملة إلدارة النفايات بتسخير برنامج يعتمد الحوسبة السحابية ويتصل 
بمستشـــعرات وتقنيـــات مصممـــة للحاويات الذكيـــة كصناديق ضغـــط النفايات 
بالطاقة الشمســـية، وأجهزة استشعار مستوى التعبئة بالموجات فوق الصوتية، 
ومنصـــة بيانـــات تجمـــع بيانـــات الصناديـــق، ومنصـــة لتحســـين طـــرق التجميع 

باستخدام خوارزميات التعلُّم اآللي. 
هذه الحلول حّسنت آليات جمع النفايات ووّفرت تحليالت تنبؤية التخاذ القرار 

بوقت مبكر وقللت التكاليف.
- مدينة كوبنهاغن: عملت على تحسين شبكة إمدادات الطاقة الخاصة بها التي 
تعتمد على عمالء شـــركات المرافق لقراءات شـــهرية - غيـــر دقيقة - للعدادات. 
ولمعالجة المشـــكلة، أنشـــأت الشـــركة شـــبكة اتصال عبر البلدية ثم ثبتت أجهزة 
استشـــعار في خطـــوط اإلمداد لقيـــاس االســـتخدام من نقطة اإلنتـــاج للمحطة 

الفرعية ثم إلى العميل.
- مدينـــة بروكســـل: بها خدمات نقـــل تصل لـ 4 خطوط قطـــارات و17 خط ترام 
و50 خـــط حافـــالت، فتـــم تســـخير البيانات الضخمـــة لتلك الشـــبكة للتحكم بها 
وتطويرهـــا، مما عـــّزز كفاءة عمليـــات الصيانة الوقائية للمركبات وزاد شـــفافية 
اســـتخدام المـــال العـــام ولّبـــى احتياجـــات المســـافرين المعاقين وقلل مســـتوى 

التلوث البيئي.
- مدينـــة ذا اليـــن: بمنطقـــة نيـــوم بالســـعودية، هـــي مدينـــة ذكيـــة بطـــول 170 
كيلومتـــرًا خاليـــة تمامًا مـــن الكربون بال ســـيارات وال شـــوارع، ويمكن الوصول 
لجميـــع الخدمـــات فـــي 5 دقائـــق ســـيرا علـــى األقـــدام، وســـتعتمد علـــى الطاقة 
المتجـــددة، وتتكون المدينـــة من ثالث طبقات، واحدة على الســـطح مخصصة 
للمشاة، وثانية تحت األرض للبنية التحتية، وثالثة تحتها للنقل، بها نظام سكك 
حديدية ســـريعة لالنتقال من جانب إلى آخر بالمدينة في 20 دقيقة، وســـيقوم 
الذكاء االصطناعي بمراقبة المدينة وتسخير البيانات الضخمة لتحسين الحياة 

اليومية للقاطنين.

نبيل آل محمود

أمل الحامد

المحرر االقتصادي

علوي الموسوي

أمل الحامد
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2.1
مليون دينار

حققــت غرفــة البحريــن لتســوية المنازعــات للســنة المنتهيــة فــي 31 
ديســمبر 2020 إجمالــي إيــرادات بلــغ نحو 2.1 مليون دينــار )مليونين 
و144 ألًفــا و953 دينــاًرا( بزيــادة قدرهــا 908 آالف و66 ديناًرا، أي ما 
نســبته 73.5 % قياًســا بتحقيــق نحــو 1.2 مليون دينــار )مليون و236 

ألًفا و179 ديناًرا( للفترة المماثلة من العام 2019.

كمـــا حققـــت الغرفـــة فائًضـــا بلـــغ 
 496( دينـــار  ألـــف   406.95 نحـــو 
ألًفـــا و953 دينـــاًرا( بنهايـــة العـــام 
الماضي، في مقابل تسجيل عجز 
بمبلغ 580 ألًفا و853 ديناًرا بنهاية 
العـــام 2019، وذلـــك وفـــق بيانات 

الحساب الختامي للغرفة.
وبلـــغ مجمـــوع الموجـــودات لـــدى 
الغرفة بنهايـــة العام الماضي نحو 

7.8 مليـــون دينـــار بزيـــادة قدرها 
قرابـــة 158.3 ألـــف دينـــار، أي مـــا 
نســـبته 2.1 %، قياًســـا بنحـــو 7.7 
مليـــون دينـــار فـــي بنهايـــة العـــام 

.2019
وكانـــت الغرفـــة تأسســـت في 29 
يونيو 2009 ودشـــنت رسمًيا في 
11 ينايـــر 2010. والهدف الرئيس 
من إنشـــاء الغرفة توفير مؤسسة 

بيئـــة  لضمـــان  قويـــة؛  قانونيـــة 
اقتصادية آمنة.

معاييـــر  بوضـــع  الغرفـــة  وقامـــت 
جديـــدة لتقديـــم خدمـــات بديلـــة 
وتعمـــل  المنازعـــات.  لتســـوية 
الغرفة بموجب توجيهات مجلس 
األمناء، الذي ترأســـه الشيخة هيا 
بنـــت راشـــد آل خليفـــة، ويتولـــى 
لتقديـــم  العامـــة  المســـؤولية 
اإلرشادات اإلستراتيجية للغرفة.

“^” تنشر الحساب الختامي للغرفة.. والفائض 407 آالف دينار

إجمالي إيرادات “تسوية المنازعات”

أنجزت “دار أكوا”، وهي شركة بحرينية باستثمار يقدر بنحو 5 ماليين دينار، ويملكها 
أحمــد بوجيــري، المرحلــة األولــى مــن المراحــل الثــالث لتوليــد الطاقــة المســتدامة 
بجهــد 342 كيلــووات معياري، إذ ينفذ المشــروع مصنع “ســوالر ون” بتركيب األلواح 

الشمسية ومستلزماتها من محوالت “inverters”، وغيرها من األجهزة. 
ويســـتفاد من إنتاج الطاقة المســـتدامة 
في المشـــروع الزراعي لشركة “دارأكوا” 
الســـمكي والخضـــروات، وهـــو  بشـــقيه 
قائـــم أيًضا على 3 مراحـــل في المزرعة 

العضوية المتكاملة.
“البـــاد” زارت موقع الشـــركة في هورة 
عالـــي والتقـــت بمديـــر الشـــركة عبدهللا 
عبدالعزيـــز  العمليـــات  ومديـــر  الفحـــل، 
أن  عـــن  األخيـــر  تحـــدث  إذ  ســـالمين، 
الشركة تهدف إلى المساهمة في األمن 
الغذائي لمملكة البحرين، وذلك تماشًيا 
مـــع الخطـــاب الســـامي لجالـــة الملـــك 

بشأن األمن الغذائي.
وذكـــر ســـالمين أن من أنشـــطة الشـــركة 
إنتاج الســـمك بطريقة صحية ونظيفة، 
وبكميات تصل إلى 1000,000 أصبعية 
ســـنويا حاليـــا، وكذلك إنتـــاج الورقيات 
والخـــس والثمرات الموســـمية بما يقدر 
فـــي المرحلـــة األولى بنحـــو 70 إلى 80 
طنـــا فـــي الســـنة، ورفـــع اإلنتاجيـــة إلى 
التقنيـــات  200 % باســـتخدام أحـــدث 
وأنظمـــة المراقبـــة في المرحلـــة الثانية 

من المشروع.
وتخطط “دار أكوا” لتوسعة مشروعيها 
للطاقـــة المتجـــددة والزراعيـــة، لتصـــل 
باألخير إلى إنتاج 350 طنا من األسماك 
بحلول نهاية العام 2022، وفقا لما أفاد 

به مدير العمليات.
تحديـــات  مـــن  إن  ســـالمين:  وقـــال 
المشـــروع المســـاحة والطاقـــة والمياه، 
إذ تســـعى “دار أكـــوا” للتغلـــب على هذه 
التحديـــات بمضاعفـــة اإلنتاجيـــة للمتر 
نفســـها، وفيمـــا  المســـاحة  فـــي  المربـــع 
يخـــص المياه فإنه تتـــم إعادة تدويرها 
وتحليتها بنسبة 100 % من دون هدر، 
كما يستفاد من الطاقة الشمسية بزيادة 

الطاقـــة الحاليـــة التي تقدر بـ 30 % من 
احتياجات المشروع، لتصل إلى 1.240 
ميغـــاوات بحلـــول المرحلـــة الثالثة من 

المشروع.
“البـــاد” تجولـــت فـــي مبانـــي الشـــركة 
وبنيتهـــا التحتية، إذ أحصـــت  أكثر من 

100 حوض إلنتاج سمك البلطي.
وبســـؤاله عـــن عـــدد العاملين فـــي “دار 
يقـــدرون  بأنهـــم  ســـالمين  أفـــاد  أكـــوا”، 
بنحو 50 موظفا وعاما من مهندســـين 
االســـتزراع  ومهندســـي  زراعييـــن 
السمكي، وأن نسبة البحرنة تقدر بنحو 
25 % تقريبـــا ويعملـــون فـــي مجـــاالت 
لمختلفـــة، وأن هناك تكافؤا في الفرص 

بين الجنسين في الشركة.

عدسة “^” بموقع الستزراع السمك عبر الطاقة الشمسية
يســاهم باألمــن الغذائــي.. وأكثــر مــن 100 حــوض إلنتــاج البلطــي.. وربــع الــكادر بحرينيــون
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أعلـــن المدير اإلداري التحـــاد الماك 
محمـــود  أمـــواج  لجـــزر  المركـــزي 
المحمـــود لــــ “البـــاد” عن بـــدء العمل 
على برنامج خطة العمل الذي سيتم 
تقديمه يوم غد )األحد( إلى مؤسسة 
التنظيـــم العقـــاري )ريـــرا( للموافقـــة 

عليه.
الخطـــوط  أن  المحمـــود  وأوضـــح 
العمـــل  خطـــة  لبرنامـــج  العريضـــة 

ســـوف تركز على إشـــراك كل الماك 
بجزر أمواج فـــي العملية التطويرية 
العقاريـــة فـــي المنطقة نفســـها )جزر 
أمـــواج(، مؤكـــًدا ضـــرورة أن يكـــون 
الماك أطرافا ومســـاهمين في وضع 
الخطـــة والبرنامج، ويجب أن يكون 
المطور نفســـه شـــريكا في أي عملية 

تطويرية بجزر أمواج.
وأشـــار إلـــى أنـــه حـــدث في الســـابق 
نظـــام  بنـــود  فـــي  اإلخـــال  بعـــض 

مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري، واليوم 
وبتكاتـــف وتعاضـــد الجميـــع ســـوف 
ولـــم  القلـــوب  تأليـــف  علـــى  نعمـــل 
الشمل، والبدء في خطة تصحيحية 
للتطويـــر العقـــاري فـــي جـــزر أمواج 

كنقطة انطاق أولى.
وبيـــن أن برنامـــج خطـــة العمل الذي 
ســـوف نســـعى لـــه ســـيكون نموذجا 
المملكـــة  فـــي  األخـــرى  للمناطـــق 
المشابهة لهذا األنموذج، مضيًفا “هذا 

بشكل عام للبرنامج، ولكن التفاصيل 
يجب عرضها على مؤسسة التنظيم 

العقاري والحصول على موافقتها”.
وأكد ضرورة مســـاهمة جميع الماك 
في وضع برنامج العمل، مشـــيًرا إلى 
العمل على خلق بيئة جديدة في جزر 
أمـــواج؛ ألنها نـــواة لمجتمع متحضر 
يضـــم جميع الجنســـيات واألطياف، 
وكبـــار المســـؤولين والموظفين على 

قائمة العمل والمتقاعدين.

ســـعادته  عـــن  المحمـــود  وأعـــرب 
بتعيينـــه مديًرا إدارًيـــا التحاد الماك 
“إن  قائـــا  أمـــواج،  لجـــزر  المركـــزي 
مؤسســـة التنظيم العقاري أولته ثقة 
عالية جًدا، ونأمل أن نكون على قدر 
المســـؤولية والثقة لبدء وضع خطة 
العمـــل والبرنامـــج”، مشـــيًرا إلـــى أنه 
“ســـوف يختار فريق عمل استشاري 
يضـــم مجموعة مـــن الخبـــراء ليضع 

كل واحد منهم بصمته”.

مدير اتحاد مالك “أمواج” لـ “^”: سأقدِّم خطتي إلى “ريرا” غدا

عزوز علي من هورة عالي   |   تصوير: رسول الحجيري
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طمعا في هاتفها.. قتلوا جارتهم بطريقة مروعة
أصيبــت األوســاط االجتماعيــة واألهليــة فــي منطقــة شــمال 
شرق سوريا بهزة وجدانية بعد حدوث جريمة مروعة، كانت 
ضحيتهــا فتــاة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. المعلومــات 
التفصيلية التي حصلت عليها “سكاي نيوز عربية” من خالل 
اتصالهــا بســكان حــّي مشــيرفة فــي مدينــة الحســكة شــمال 
شــرق ســوريا، تقــول إن طفلــة في نحو العاشــرة مــن ُعمرها، 
مــن عائلة “ســّراج المعامرة”، طلبت مــن جارتها “آية الهجيج” 
مرافقتهــا إلــى منزلهم، ويبلغ عمرها قرابــة 19عامًا، وهي من 
ذوي االحتياجــات الخاصة )إعاقــة ذهنية(. الجيران قالوا إن 
أفراد عائلة الهجيج ظلوا يبحثون عن ابنتهم طوال ســاعات 
النهار بعد اختفائها، فهي عادة ما تجلس في الشــارع بالقرب 
مــن منزلهــا. ومــع غــروب الشــمس صــارت األجهــزة األمنيــة 
تبحث عنها في شــوارع حّي مشــيرفة واألحياء القريبة، إلى 
أن عثــروا علــى جثتهــا فــي خرابة علــى أطراف الحــّي، ُقبيل 
منصــف الليــل. الضحية كانــت مصابة بجرح فــي رقبتها بآلة 
حــادة، وظلــت تنــزف لســاعات، كذلــك كان ثمة أربــع ضربات 

على رأسها. 
مصــدر مــن جهــاز األمــن فــي مدينــة الحســكة شــرح كيفيــة 
تعــرف المحققيــن علــى الجنــاة، بالقــول: “كان ثمــة بقايا جلد 
ودمــاء ولحــم بشــري تحــت أظافــر الضحيــة، إذ كان واضحًا 

أنهــا دافعــت عــن نفســها أثنــاء محاولــة الُمعتديــن نــزع جهاز 
الهاتف الحديث الذي كان بحوزتها، أو تقييدها قبل الشروع 

في القتل”.
 وأضــاف “بعــد التحقيــق مــع الجيــران الُمقربيــن مــن منزلهــا، 
الحظنــا وجــود أشــكال مــن الخرمشــة علــى وجــه ســيدة من 
عائلــة )ســّراج المعامــرة(، وبعد مواجهتهــم بالحقائق اعترفوا 
بفعلتهم، مؤكدين أن الهدف كان الحصول على الهاتف الذي 
كانــت تملكــه الضحيــة، والذي كانت قد حصلــت عليه كهدية 
مــن أحــد أعمامهــا قبــل فتــرة قصيــرة، وتســمع عبــره بعــض 

األغاني”.

عــددا  أن  صحافيــة  تقاريــر  ذكــرت 
مــن البحــارة اإليطالييــن عثــروا علــى 
حيــوان غريــب فــي الميــاه المحاذيــة 
إلحــدى جــزر البالد، حتــى إنهم ُذهلوا 

من المالمح التي تعلو وجهه.
فــإن  “ميــرور”،  صحيفــة  وبحســب 
البحارة اإليطاليين عثروا على ســمك 
قــرش ذي وجــه يشــبه الخنزيــر، وهو 
مــا جعلــه يبدو على نحــو غريب، قلما 
الحيــاة  فــي  خبــراء  وأوضــح  نــراه. 
البحرية، أن هذا الســمك يعرف باســم 
“الخشــن الــزاوي”، وهــو نــادر للغايــة، 
يعيــش فــي 2300 قــدم تحت ســطح 

الماء.

بحارة إيطاليون 
يعثرون على قرش 

بمالمح خنزير
أشــارت تقارير إعالمية إلى عثور الشــرطة النمساوية على جثمان امرأة 
ــط ابنها الجثمان  تبلــغ مــن العمــر 89 عامــا توفيت منذ أكثــر من عام، وحنَّ

إلخفاء وفاتها.

فــإن  الشــرطة،  وبحســب 
االبــن حنــط جثمــان والدتــه 
تلقــي  فــي  لالســتمرار 
اإلعانــات الحكوميــة. وجاء 
فــي بيــان الشــرطة أن االبــن 
عامــا   66 العمــر  مــن  البالــغ 
والدتــه،  بجثمــان  احتفــظ 

ويعتقــد أن والدتــه كانــت مصابــة بالخرف وتوفيت في يونيو، بحســب ما نشــرت 
صحيفــة “ذا غارديــان” البريطانيــة. واعترف المشــتبه فيه خالل االســتجواب بأنه 
اســتخدم أكيــاس الثلج لتجميد جثمان والدته فــي قبو المنزل بعد وفاتها، وليمنع 

انتشار الرائحة، ثم لفَّ الجثمان بضمادات المتصاص أي سوائل جسدية. 
وحــول كيــف تــم فضــح الواقعة، فإن الفضــل يعود لســاعي البريد الــذي كان وراء 
ذلك، حيث طلب مقابلة الشخص المستفيد من اإلعانات وعندما رفض االبن ذلك، 
قام ســاعي البريد بإخبار الشــرطة بذلك، لتعثر الشــرطة على الجثة يوم الســبت 4 

سبتمبر.
يذكــر أن االبــن حصــل علــى مبلغ يصــل إلى نحو 50 ألف يورو )نحــو 59 ألف دوالر 

أميركي( منذ يونيو 2020 من المخصصات المرسلة إلى والدته.
ووجهت إلى االبن تهمة االحتيال على اإلعانات االجتماعية وإخفاء جثة.

رجل يحنط جثمان والدته ليحصل على إعاناتها المالية

متظاهرة تلعب دور شخص شنق نفسه خالل احتجاج على تعامل الحكومة التايلندية مع جائحة كورونا في العاصمة بانكوك )رويترز(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

لم تكن مثل بقية األمهات اللواتي يكرسن 
حياتهــن مــن أجــل أطفالهــن، فقــد تركــت 
المنــزل لـــ 6 أيــام متتاليــة، ما جعــل ابنتها 
الرضيع تواجه الجوع وحدها حتى فارق 
الحيــاة. وفــي التفاصيــل، التــي أوردتهــا 
صحيفة “الصن” البريطانية، الجمعة، فقد 
خلصت الســلطات إلــى أن األم البالغة من 
العمــر )19 عامــا( وتدعــى فيرفــي كــودي، 
تركــت ابنتهــا آســيا البالغــة مــن العمــر 20 
شــهرا وحيــدة بال رعاية فــي منزل العائلة 

قبل عامين، مما أدى إلى وفاتها جوعا.
الرضيعــة  الطفلــة  إن  الســلطات  وقالــت 
واجهــت “معانــاة ال يمكن تصورها تقريبا” 
قبل موتها. وكانت األم خرجت من المنزل 
لكــي تحضر حفالت في لنــدن وكوفنتري 
وســوليهول، خــالل فتــرة الماراثــون فــي 
ديســمبر 2010، وقــد رصدتهــا الكاميرات 
تلــك  خــالل  الليليــة  المالهــي  أحــد  فــي 

األيام.

زوراب  الجورجــي  السياســي  قــام 
قبــل  انتخابــي  إعــالن  بنشــر  جاباريــدزه 
انتخابــات هيئــات اإلدارة الذاتية المحلية 
ثــم  ومــن  معــروف،  إباحــي  موقــع  علــى 
نشــر صــورة مماثلــة لذلــك علــى صفحتــه 
ظهــرت  اإلعــالن  وفــي  “فيســبوك”.  فــي 
صــورة وجــه السياســي المذكــور مع رقمه 
ألحــد  صــورة  وكذلــك   ،45 االنتخابــي- 
الممثليــن اإلباحيين. ويرى هذا السياســي 
أن الترويــج لنفســه بمثــل هــذه اإلعالنات 
بــآالف  فعاليــة  أكثــر  إباحــي  علــى موقــع 
المرات من إعالنات التلفزيون أو إعالنات 

الشوارع قبل االنتخابات.
فــي العام 2018 شــارك زوراب جاباريدزه 
فــي االنتخابــات الرئاســية فــي جورجيــا. 
علــى  مماثلــة  مــواد  نشــر  ذلــك  وخــالل 
موقــع إباحــي أيضــا.  ســابقا كان زوراب 
جاباريــدزه يتزعم حزب “غيرتشــي” الذي 

اتسم بغرابة التصرفات. 

تركت رضيعتها 
جائعة حتى الموت.. 

والكاميرات فضحتها

سياسي جورجي ينشر 
إعالنه االنتخابي على 

موقع إباحي
عبــر  هائجــة  ثيــران  عشــرة  اندفعــت 
شــوارع قريــة فيالســيكا دو ال ســاجرا 
أول  فــي  العدائيــن  مئــات  مطــاردة 
فــي  يقــام  الثيــران  لركــض  مهرجــان 
إسبانيا منذ اندالع جائحة كوفيد - 19.

جولــة  خــالل  بــأذى  أحــد  يصــب  ولــم 
الركــض األولــى فــي القريــة التــي يبلــغ 
عدد سكانها 1700 نسمة وتقع على بعد 

65 كيلومترا جنوبي مدريد.
أجــل  مــن  إنــه  القريــة  مجلــس  وقــال 
االلتــزام بالقيــود الصحية تم الســماح لـ 
900 عــداء بالركــض أمــام الثيــران كل 
يــوم خــالل المهرجــان الذي يجــري بين 
يومي 5 و12 ســبتمبر الجــاري، فيما تم 
قصــر عــدد المتفرجين علــى 1300 فرد 

في كل مرة.

إسبانيا تحتفل بمهرجان الركض للثيران

الممثلة مارينا فالديمورو ماينو ورفيقها سالفاتور دوتشكاماليا على 
السجادة الحمراء للموناليزا والقمر الدموي في مهرجان البندقية 

السينمائي الدولي الـ 78، إيطاليا.
 47 في المئة من اإلسبان يؤيدون منع مصارعة الثيران

أكد مصدر أمني مصري أن الشرطة 
تــم  فيديــو  مقطــع  فحــص  بصــدد 
التواصــل  مواقــع  عبــر  تداولــه 
االجتماعــي، يظهر فيه طبيب يجبر 

ممرضا مسنا للسجود لكلبه.
حاليــا  جــار  أنــه  المصــدر  وأضــاف 
الذيــن  األشــخاص  هويــة  تحديــد 
ظهــروا فــي الفيديــو للوقــوف علــى 
مالبسات الحادث، والتأكد من مدى 
صحتهــا وهــل المشــاهد التــي وثقها 
الفيديو حديثة أم منذ فترة طويلة.

متــداول  فيديــو  مقطــع  وكان 
مدتــه حوالــي 4 دقائــق وثــق طبيبــا 
زي  يرتديــان  آخريــن،  وشــخصين 
أمــن إداري، ويمســك كل منهم حبال 

بينمــا يقــوم الممــرض المســن بالقفز 
الطبيــب  ظهــر  كمــا  الحبــل،  فــوق 
وكأنه يعاتب ويلوم الممرض بسبب 
إهانته لكلبه، ثم يطلب منه السجود 
والصــالة للكلب. وأظهــر الفيديو أن 
المجنــي عليه رفض طلــب الطبيب، 
مفضــال أن يوصلــه بالكهربــاء أهون 
عليــه مــن ذلــك، فيمــا ظــل الطبيــب 
يلح عليه إلجباره على تنفيذ رغبته.

مــن جانبه، علق وكيل نقابة األطباء 
أسامة عبدالحي على الفيديو، قائال 
إنهــم لــم تصلهــم أي شــكاوى خاصة 
علــى  يحتــوي  أنــه  الفًتــا  بالفيديــو، 
تجاوزات إدارية وال يجوز ما حدث 

حتى لو كان على سبيل المزاح.

طبيب يجبر ممرًضا مسًنا للسجود لكلبه

دعــوى  إســبانية  فتــاة  رفعــت 
قضائية على السلطات الصحية، 
مطالبــة إياهــا بتعويضــات مالية 
نتيجــة خطــأ وقــع عنــد والدتهــا 
منــذ 20 عامــا، إذ تمــت مبادلتهــا 

بمولود آخر دون قصد.
وتطالــب الفتــاة الســلطات الصحية اإلســبانية بتعويض مالي بنحــو 3 ماليين يورو، 
حســبما ذكــرت صحيفــة “إندبندنــت” البريطانيــة. ووفــق الصحيفــة، فقــد اكتشــفت 

الفتاة الخطأ، عندما طلب والدها منها إجراء اختبار الحمض النووي.
واتضح الحقا وقوع خطأ وخلط بين األطفال الذين ولدوا سنة 2002، في مستشفى 
بمنطقــة الريوخــا شــمال إســبانيا. وكان كال المولــودان اللــذان تــم الخلــط بينهما في 

الحضانة، وذلك لوالدتهما قبل موعدهما الطبيعي، وبسبب وزنهما المنخفض جدا.
واعترفــت الســلطات الصحيــة اإلســبانية بالخطــأ، وأعلنــت أنهــا ســتنفذ أي أحــكام 

قضائية تصدر في هذه القضية.

فتاة تطالب بـ 3 ماليين يورو لـ “استبدالها عند الوالدة”

الضحية كانت مصابة بجرح في رقبتها بآلة حادة
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