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أبلـــغ وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
القنصليـــة واإلداريـــة الســـفير توفيق 
المنصور أن خطـــط تطوير الخدمات 
تحظـــى بدعم كبيـــر من جانـــب وزير 
الزيانـــي  عبداللطيـــف  الخارجيـــة 
لتحقيـــق مؤشـــرات أداء تنـــال رضـــا 
العمالء، وفي هذا اإلطار، ندرس عدة 
خيارات الفتتاح مكاتب خدمات في 

مختلف مناطق البحرين.

وأشار المنصور لـ “البالد”: إلى أن هناك 
العديد من األفـــكار لتطوير الخدمات 
القنصليـــة تصب في ســـياق تســـهيل 
حصول الخدمـــة لراغبيها، ومنها رفع 
الطاقة االستيعابية الستقبال وإنجاز 
باإلضافـــة  المراجعيـــن،  معامـــالت 
المواعيـــد واإلجـــراءات عبـــر الحجـــز 

والدفع اإللكتروني.

دراسة خيارات الفتتاح مكاتب 
خدمات قنصلية بمختلف المناطق
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عمر سوق القيصرية 211 سنة.. واسمها مشتق من قيصر الروم
ســـوق القيصرية في مدينة المحرق 
تعتبـــر  البحريـــن  بمملكـــة  العريقـــة 
تحفـــة تراثيـــة تحكـــي عـــن مـــاض 
تليد فـــي هذه البالد يمتد لعشـــرات 

السنين.
البحرينـــي  األعمـــال  رجـــل  يقـــول 
والباحث في التاريخ، يوسف صالح 
الديـــن إن ســـوق القيصريـــة دشـــنت 
بالمحـــرق القديمة في العـــام 1810. 
بهـــذا  ســـميت  الســـوق  أن  وأوضـــح 

)17(االسم نسبة إلى قيصر الروم.
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ســـجلت بيانـــات إحصائيـــة حديثـــة 
علـــى  الحكومـــة  موظفـــي  تفـــوق 
فـــي  الخـــاص  القطـــاع  موظفـــي 
األجـــور بمتوســـط 58 دينـــارًا، حيث 
بلغ متوســـط أجور موظفـــي القطاع 
العـــام 825 دينارًا مقابـــل 767 دينارًا 
متوســـط أجر المواطنين في القطاع 

الخاص.
وبلـــغ عـــدد المواطنيـــن فـــي القطـــاع 
العـــام حســـب اإلحصـــاءات نحو 48 
ألـــف مواطـــن، مقابـــل 94 ألفـــًا و797 
مواطنًا يعملون في القطاع الخاص.

وســـجل الذكـــور فـــي القطـــاع العـــام 
والبالـــغ عددهم 22 ألفًا و573 موظفًا 
متوســـط أجـــور بلغ 876 دينـــارًا، في 
حين بلغ متوســـط أجور اإلناث 774 
و428  ألفـــًا   25 عـــن  وذلـــك  دينـــارًا، 

موظفـــة. وأظهـــرت البيانـــات تفوقـــًا 
للذكـــور علـــى اإلنـــاث فـــي متوســـط 
بمقـــدار  الخـــاص  القطـــاع  رواتـــب 

الذكـــور  دينـــارًا، حيـــث ســـجل   252
البالـــغ عددهم 61 ألفـــًا و764 موظفًا 
متوســـط دخل 855 دينـــارًا، فيما بلغ 

متوســـط أجـــور اإلنـــاث فـــي القطاع 
الخـــاص 603 دنانيـــر، وذلـــك عن 33 

ألفًا و33 موظفة.

الحكوميون “أغنى” من موظفي “الخاص”
كفة اإلناث راجحة في “العام” وأعلى األجور من نصيب الذكور

أشـــاد رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة رئيـــس الفريق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، 
بتخصيص جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي في 
نســـختها الحادية عشـــرة، وللعام الثاني، للكـــوادر البحرينية بالصفوف األمامية 
الموجـــودة فـــي مواجهة الفيروس، مؤكًدا أن ذلك يجســـد مدى تقدير المجتمع 
للعطـــاءات والتضحيات النبيلـــة التي تقدمها الكـــوادر الوطنية خالل الجائحة، 
والتـــي أســـهمت فـــي نجـــاح جهـــود مملكـــة البحرين علـــى صعيـــد مواجهة هذا 

التحدي والتقليل من تداعياته على الجميع.

محمد بن عبداهلل: تخصيص جائزة سمو 
الشيخ عيسى بن علي للصفوف األمامية 

يعكس تقدير المجتمع للتضحيات

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة
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سيدعلي المحافظة

الشيخ محمد بن عبداللهسمو الشيخ عيسى بن علي

سوق القيصرية في مدينة المحرق... تحفة تراثية    )تصوير: رسول الحجيري(



“األعلى للمرأة” يصدر نسخة جديدة من “دليل المقبلين على الزواج”
أصــدر مركــز دعــم المــرأة بالمجلس األعلــى للمرأة “دليل المقبلين علــى الزواج” في طبعته الثالثــة، ويهدف الدليل 
إلى توعية الشباب البحريني من الجنسين بمفاهيم وأسس الحياة الزوجية وبحقوقهم وواجباتهم لبناء شراكة 
تقوم على الحب واالحترام وتحمل المسؤولية، وبما يسهم في تحقيق األمن واألمان في محيط األسرة وتوفير 

الجو الصحي والحياة الكريمة لجميع أفرادها.

وقـــدم الدليـــل نصائـــح عامـــة للمقبليـــن 
على الزواج من بينها االختيار المناســـب 
للزوج أو الزوجة، واالســـتعداد النفســـي 
لهـــذه  المعنـــوي  واإلعـــداد  لالرتبـــاط، 
العالقـــة الـــذي يرتكـــز علـــى التكافؤ في 
الســـن والتعليـــم والمســـتوى االقتصادي 
والوعي والفهم الصحيح ألسس الزواج، 
واإللمام بالحقوق والواجبات، ومواجهة 
االختـــالف بيـــن الزوجيـــن وتحويله إلى 
فرص لتطوير العالقة الزوجية، ومعرفة 
ومســـؤولياته،  التزاماتـــه  طـــرف  كل 
والقدرة على تحمل المسؤولية وتبعاتها 

المادية والمعنوية.
مـــن  عـــددا  أيضـــا  الدليـــل  واســـتعرض 
بيـــن  مراعاتهـــا  يجـــب  التـــي  الجوانـــب 
الطرفين، ومن بينها تحمل المسؤوليات، 
والحـــوار الهـــادئ البناء، وتبـــادل اآلراء، 
والتعـــاون والمشـــاركة مـــع التأكيـــد على 
واالحتـــرام  والتقديـــر  المـــودة  أهميـــة 

المتبادل.
وأكـــد الدليـــل أنـــه لبنـــاء حيـــاة زوجيـــة 
الطرفيـــن  علـــى  يتعيـــن  فإنـــه  ســـعيدة، 
االســـتعداد المعنـــوي والنفســـي للحيـــاة 
الزوجيـــة واحتـــرام خصوصيـــة الطـــرف 

الزوجيـــة  الخالفـــات  وحـــل  اآلخـــر، 
فـــرص  إلـــى  وتحويلهـــا  ومعالجتهـــا 
لتطويـــر العالقـــة الزوجية دون الســـماح 
لغيـــر المتخصصيـــن بالتدخل فـــي حلها، 
واالبتعاد عن القرارات الفردية، والتعرف 
على احتياجـــات الطرف اآلخـــر وكيفية 
تحقيقهـــا بمـــا يحافـــظ علـــى االســـتقرار 

ويحقق السعادة للزوجين.
ضمـــان  أهميـــة  علـــى  الدليـــل  وشـــدد 
الصفـــة القانونيـــة الســـليمة للـــزواج مـــن 
خـــالل العديد مـــن اإلجراءات مـــن بينها 
التأكـــد من وجود اســـم المـــأذون بقوائم 

المأذونيـــن الشـــرعيين المدرجين بقوائم 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة 
واألوقـــاف، وتدويـــن القيمـــة الحقيقيـــة 
للمهـــر فـــي وثيقـــة الـــزواج لتجنـــب أيـــة 
إشكاالت قانونية مستقبالً، وتوثيق عقد 
الزواج في المحكمة الشرعية مع ضرورة 

عقـــد  مـــن  بنســـخة  الطرفيـــن  احتفـــاظ 
الـــزواج األصلي والموثق، وفي الســـياق 
أوضـــح الدليل أهمية االلتـــزام بالحقوق 
والواجبات المترتبة على الطرفين كحق 
ن  السكن والنفقة وحسن المعاملة، كما بيَّ
الدليل أهمية تعرف كل طرف على أسرة 
الطـــرف اآلخـــر واحتـــرام خصوصياتـــه 
لمـــا له مـــن أثر إيجابـــي على االســـتقرار 

النفسي واألسري في المستقبل.
وأكد الدليل أهميـــة التوفيق بين الحياة 
الزوجيـــة والعمـــل من خـــالل إعطاء كل 
جانـــب حقه دون إهمـــال اآلخر، وتجنب 
للمنـــزل  العمـــل  وهمـــوم  أعبـــاء  حمـــل 
مثمـــرا  العطـــاء  يكـــون  وأن  والعكـــس، 
فـــي كل مـــن المنـــزل والعمـــل ليكون في 
الوقـــت ذاتـــه داعمـــا ومحفـــزا للنجـــاح، 
ولحياة أسرية مستقرة. كما شدد الدليل 
علـــى أهميـــة االدخار؛ من أجل مســـتقبل 

الزوجين وأبنائهم.
عامـــة  معلومـــات  الدليـــل  تضمـــن  كمـــا 
الـــزواج،  قبـــل  الطبـــي  الفحـــص  عـــن 
لـــدى  توفرهـــا  الواجـــب  والمســـتندات 
الطرفيـــن عنـــد عقـــد الـــزواج، وتحـــدث 
كأحـــد  الزوجـــي  الســـكن  عـــن  الدليـــل 
األمـــور األساســـية في الحيـــاة الزوجية، 
ومعايير االســـتفادة مـــن برنامج “مزايا”، 
واســـتعرض الخدمـــات االجتماعية التي 
بشـــؤون  المعنيـــة  المؤسســـات  تقدمهـــا 
األســـرة فـــي مملكـــة البحريـــن، إضافـــة 
إلـــى خدمـــات الدعـــم الحكومي لألســـرة 
البحرينية، ومراكز اإلرشـــاد األســـري في 
المختصـــة  والجهـــات  البحريـــن  مملكـــة 
بتقديـــم هذه الخدمـــة. ويمكن الحصول 
علـــى نســـخة إلكترونية من هـــذا الدليل 
عبر الموقـــع اإللكتروني للمجلس األعلى 

.scw.bh :للمرأة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

الديوان الملكي: 
رئيس قبرص يصل 

إلى البالد اليوم
أعلن الديوان الملكي أن رئيس جمهورية 
قبرص الصديقة نيكوس اناستاسيادس 
ــبــاد الــيــوم )األحــــد( في  سيصل إلـــى ال
خالها  يــجــري  البحرين،  لمملكة  ــارة  زيـ
مــبــاحــثــات مـــع عـــاهـــل الـــبـــاد صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
البلدين  بين  الثنائية  العاقات  تتناول 
المستجدات  إلى  باإلضافة  الصديقين، 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.
المناسبة  هــذه  الملكي  الــديــوان  واغتنم 
لــيــرحــب بضيف الــبــاد الــكــريــم والــوفــد 
اإلقــامــة في  لــه طيب  متمنيا  الــمــرافــق، 

مملكة البحرين.

محمد بن عبداهلل يشيد بتخصيص جائزة سمو الشيخ عيسى 
بن علي للكوادر البحرينية بالصفوف األمامية للعام الثاني

أشـــاد رئيس المجلس األعلى للصحـــة رئيس الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( 
الفريق طبيب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل خليفة، 
بتخصيص جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل 
خليفة للعمل التطوعي في نســـختها الحادية عشرة، 
وللعام الثاني، للكوادر البحرينية بالصفوف األمامية 
الموجـــودة فـــي مواجهة الفيـــروس، مؤكـــًدا أن ذلك 
يجســـد مدى تقدير المجتمع للعطاءات والتضحيات 
النبيلة التي تقدمها الكوادر الوطنية خالل الجائحة، 
والتي أسهمت في نجاح جهود مملكة البحرين على 
صعيـــد مواجهة هذا التحـــدي والتقليل من تداعياته 

على الجميع. 
وأضاف أن عطـــاءات الكـــوادر البحرينية بالصفوف 
األماميـــة تحظـــى بـــكل اإلشـــادة والتقديـــر مـــن لدن 
عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، ومختلف شرائح المجتمع البحريني؛ اعتزاًزا 
بحجـــم الجهـــود التـــي يبذلونهـــا فـــي هـــذه الظروف 
االســـتثنائية بما يحفـــظ صحة وســـالمة المواطنين 
والمقيميـــن. وثمـــن الدور الرائد الـــذي يقوم به وكيل 
الفخـــري  الرئيـــس  الـــوزراء  مجلـــس  شـــؤون  وزارة 
لجمعية الكلمة الطيبة سمو الشيخ عيسى بن علي آل 
خليفة، في دعم مســـيرة العمل التطوعي في مملكة 
البحرين من خالل تبني سموه للعديد من المبادرات 
واالقتراحـــات التـــي تســـتهدف ترســـيخ ثقافة وقيم 
العمـــل التطوعي والتضامـــن االجتماعي كآلية مهمة 
فـــي تطـــور المجتمعـــات وتقدمها، مضيًفـــا أن جائزة 
ســـموه للعمل التطوعي استطاعت منذ انطالقتها أن 
تكون عامـــاَل حافًزا ومشـــجًعا لألفراد والمؤسســـات 
الرســـمية واألهليـــة علـــى التنافـــس اإليجابـــي فـــي 
خدمة المجتمع، وغرســـت حب التطوع في النفوس 
باعتبارها قيمة دينيـــة ومجتمعية أصيلة ومتجذرة 

في شعب البحرين.
وقـــال إن مملكـــة البحريـــن لديها إرث حضـــاري كبير 
فـــي العمـــل التطوعي ارتكـــز وما يزال على ســـواعد 
أبنائهـــا الكرام، والذين أثبتوا فـــي كل المواقف مدى 
تمســـكهم بالقيـــم اإلســـالمية والبحرينيـــة ورغبتهـــم 
الصادقـــة على المشـــاركة في بناء وطنهـــم، ضاربين 

بذلك أروع األمثلة في الوطنية واإلخالص والتفاني 
من أجل الوطن.

وأضـــاف أن ذلـــك تجســـد جلًيـــا فـــي تحـــدي جائحة 
فيـــروس كورونـــا من خـــالل حـــرص أبنـــاء البحرين 
علـــى دعـــم ومســـاندة الجهـــات الرســـمية والفريـــق 
الوطنـــي الطبـــي وااللتـــزام بتطبيق جميـــع القرارات 
واإلجراءات االحترازية للحد من انتشـــار الفيروس، 
وهـــو مـــا ســـاعد، وللـــه الحمد، فـــي الوصول بنســـب 

اإلصابة والوفيات إلى أدنى المستويات.
وأكـــد اســـتمرار الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا فـــي تأديـــة مهمتـــه النبيلـــة بذات 
التفانـــي والعزيمة واإلرادة القويـــة، مرتكزا في ذلك 
على توجيهـــات ودعم القيادة، وعلى مســـاندة أبناء 
شـــعب البحريـــن الوفـــي الذيـــن أظهـــروا خـــالل هذه 

الظروف االستثنائية وعًيا حضارًيا عالًيا.
ونـــوه الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة بأهمية 
الـــدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسســـات المجتمع 
المدنـــي والجمعيـــات األهليـــة، ومـــن بينهـــا جمعيـــة 
الكلمـــة الطيبة، في التنمية المجتمعية ونشـــر ثقافة 
العمـــل التطوعـــي وترســـيخه فـــي نفـــوس الشـــباب، 
إدراًكا منهـــا برســـالتها اإلنســـانية والنبيلـــة فـــي دعم 

تطور وتقدم المجتمع.
وأعـــرب الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة عـــن 
خالص تمنياته لجائزة ســـمو الشـــيخ عيسى بن علي 
آل خليفـــة للعمل التطوعـــي والقائميـــن عليها مزيًدا 
مـــن النجـــاح والتوفيق في الفتـــرة المقبلـــة بما يعزز 
من ترســـيخ ثقافة العمل التطوعي ليقوم بدوره في 

مساندة جهود المملكة على صعيد التنمية.
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التعليم .. رقمي وتفاعلي
قــد يكــون اللقــاء الصحفــي مع جريدة البــالد “وجًها لوجــه” مقدمة البد منهــا ونحن نتجه 
نحــو العــودة الميمونــة للتعليــم وجًها لوجه، وقد يكــون التباعد االجتماعــي ونحن نعيش 
أيامنــا الخضــراء ضمــن مســاحة مســئولة مــن الحريــة رغــم أن الجائحــة مازالــت مهيمنــة 
علــى تعاطي المؤسســات مــع الحالة المترددة ونحن على ُبعد أرقــام هزيلة حول إصابات 

كورونا، وحول ضحاياها في كل مكان.
نصــف تباعــد، ونصــف وجــه لوجــه، ربمــا يكــون حــاًل مؤقًتــا لمــا يمكــن أن نطلــق عليــه 
بالتباعــد التفاعلي، كيف ســنكون متفاعلين ونحن نعيــش التباعد االجتماعي بكل صفاته 
ومواصفاتــه وجرائــره؟ الســؤال وجيه وكان محور لقــاء صحيفة البالد الغراء ومن خالل 
الصحفــي القديــر ســعيد محمد حــول التعليم التباعــدي التفاعلي، كيفيــة تحقيق المعادلة 
الصعبة؟ وعلى أي مســتوى يمكن أن ننتظر المردود والنتائج ونحن نعيش المرحلة على 

طريقة “النص نص”، أو مسك العصا من المنتصف؟
ســؤال البــالد كان وجيًهــا، وفــي وقتــه، واإلجابــات مثلمــا قرأناهــا قبــل أيــام كانــت تصب 
باتجاه مصلحة الكيان، النشاط األكاديمي في ظل وبعد وقبل الجائحة، التعليم الجامعي 

البحريني وتحدياته، مستقبله وحاضره وأمنياته.
كل ذلــك كان علــى مائــدة البحــث مــع “البــالد”، وكل ذلــك كان يعاني العديد مــن المعاصي 
التــي ارتكبتهــا المنظومــة فــي المهــد، ومازالــت تجني خســائرها حتى اللحظــة، رغم ذلك 
نحــن نعيــش أياًمــا جديــدة، فرًصــا كبيرة أتاحتهــا لنا الجائحــة، امتحان صعــب، لكنه أفرز 

نتائج إيجابية مذهلة.
ونحمــد هللا ونشــكر فضلــه أننــا اجتزنا االمتحان بنجــاح منقطع النظيــر، منظومة األعمال 
برمتها خرجت من النفق المظلم أكثر إبصاًرا من ذي قبل، تجاوزت االنكســار وباتت أكثر 
قــوة نظــًرا المتالكنــا نواصــي التقنيــة، الحترافنا التعامل مــع آليات التكنولوجيــا الحديثة 
“أون اليــن” و”تيمــز” وغيرهمــا، وألن التعليــم عن ُبعد لم يكن تفاعلًيــا بطبيعته، لكن ابتكار 
وسائل تكنولوجية جديدة قد تؤهل القطاع بأن يكون لديه تلك اإلمكانية التي ُتقرب وال 
ُتبعــد، ُتخاطــب فــي الصميم، تتحدث عن ُبعد، تتعامل بحميمية وهي في األســاس تفتقر 

إلمكانية التعامل وجًها لوجه.
قــد تكــون سياســة “النــص نــص” حــاًل مفصلًيا خــالل تلــك المرحلــة الخضراء، وقــد تكون 
التقنية الملزمة حاًل علمًيا وعملًيا لتقريب المســافات بين الطالب واألســتاذ، بين الجامعة 
وأعضائهــا األكاديمييــن واإلداريين، وقد يكون للجديد التكنولوجي رأي آخر حتى ندرس 
علوًمــا تتفاعــل فيهــا المنظومــة مــع بعضهــا البعــض، وتتقــارب فيهــا األجســاد واألرواح 
واألفــكار أكثــر فأكثــر، وقد يصبح للنظام المتفق عليه بين أقســام ذات العالقة كلمة الســر 
أو فعل السحر؛ حتى يتسنى لنا اجتياز المحنة بأقل خسائر ممكنة، بل بتحويل الخسائر 

إلى مكاسب بالجملة.
التعليم التفاعلي رغم الجائحة، أطلقته ندوة البالد، وفكرت فيه المنظومة، بل واستعدت 
لــه ونحــن علــى أبــواب عام دراســي جديد، وعلــى أعتاب مرحلــة تمكنت فيهــا الدولة من 
توفيــر ضمانــات الترقــي واالحتــراز الصحــي مــن خــالل اللجنة التنســيقية وفريــق العمل 
الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، 
وذلــك بعــد النجاح منقطع النظير الذي حققته بروتوكــوالت اللجنة، وتعليماتها، باإلضافة 
إلــى ذلــك التعــاون الباهــر من مختلــف فئــات المواطنين، والمؤسســات التي تعمــل وُتدير 

وتتعاطى باحترافية مع مختلف األنشطة االقتصادية، والتعليمية والخدمية وغيرها.
إن مملكــة البحريــن نجحت في تســطيح اإلصابات بفيروس كورونــا تماًما مثلما اجتازت 
أعقــد المراحــل وأكثرها صعوبة عندمــا تجاوزت اإلصابات الثالثة آالف إصابة قبل بضعة 
أشــهر، ولحســن الطالــع أن تكاتــف الحكومــة مــع النــاس، وتعــاون المؤسســات مــع األفراد 
مواطنيــن ومقيميــن وزائريــن عابريــن، كان لــه أكبــر األثــر في وصــول ســفينة الوطن إلى 
بــر األمــان بأمان واســتقرار ومنعة ووعي كامل بأهمية اجتيــاز المرحلة واقتناص الفرص 
وتحويــل التحــدي إلــى نشــاط، والتباعــد إلــى تفاعــل، و”النــص نــص” إلــى اكتمــال ناجــح 

ألصعب تجربة.

عطاءات الكوادر الوطنية تحظى بكل التقدير من د. عبد اهلل الحواج
جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

سمو الشيخ عيسى بن علي يقوم بدور رائد في 
دعم مسيرة العمل التطوعي في مملكة البحرين

تعيين البنفالح عضًوا بمجلس إدارة “المجلس الدولي للمطارات”
ــل الجـــوي ــاع النقـ ــة بقطـ ــة العاملـ ــادات البحرينّيـ ــاءة القيـ ــة فـــي كفـ ــة دوليـ ــر المواصـــات: ثقـ وزيـ

كأول بحرينـــي يتبـــوأ هذيـــن المنصبيـــن 
التنفيـــذي  الرئيـــس  عيـــن  المرموقيـــن، 
لشـــركة مطـــار البحريـــن محمـــد البنفالح 
عضًوا في مجلس إدارة المجلس الدولي 
الدوليـــة  التدقيـــق  ولجنـــة  للمطـــارات 
التابعـــة لـــه، والـــذي مـــن المقـــرر أن تمتد 

فترة عضويته إلى 3 سنوات.
وتأتـــي التعيينـــات إلـــى جانـــب منصـــب 
إدارة  مجلـــس  فـــي  كعضـــو  البنفـــالح 
آســـيا  لمنطقـــة  اإلقليمـــي  المجلـــس 
والمحيط الهـــادئ التابع للمجلس الدولي 

للمطارات.
وبهذه المناســـبة، أشـــار وزير المواصالت 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  واالتصـــاالت 
شـــركة مطـــار البحريـــن كمال أحمـــد إلى 
أن التعيينـــات تؤكـــد الثقـــة الدوليـــة في 
كفـــاءة القيـــادات البحرينيـــة العاملة في 
قطاع النقل الجوي، مشـــيًرا إلى أن تولي 
عضو بارز من شركة مطار البحرين لهذه 
المناصـــب الحيوية في مثـــل هذه الهيئة 
الرائـــدة يســـاهم فـــي تســـليط  العالميـــة 

الضوء على التطـــور الهائل الذي أحرزته 
مملكة البحرين في صناعة الطيران.

ولفـــت وزير المواصالت واالتصاالت إلى 
أن خطة نقل العمليات التشـــغيلية لمطار 
البحريـــن الدولي إلـــى مبنى المســـافرين 
الجديد قـــد تم وضعها وتنفيذها بمنتهى 
الكفاءة والسالســـة بقيـــادة فريق ضخم 
معظمه من البحرينيين وبدعم مئات من 
السواعد البحرينية الشابة، وهو ما يؤكد 
القدرات االستثنائية للمواهب البحرينية 
الفـــذة، مشـــيًرا إلـــى أن الخبـــرات القيمة 

التي سيكتســـبها البنفالح من خالل هذه 
المناصب الجديدة ستساهم في االرتقاء 
بمعايير مطـــار البحرين الدولي إلى آفاق 

أعلى.
وأشـــاد الوزير بالخطـــوات الفاعلـــة التي 
اتخذتهـــا شـــركة مطـــار البحريـــن لتنمية 
قـــدرات البحرينييـــن وصقـــل مهاراتهـــم 
وإعدادهـــم لتولـــي مناصـــب قياديـــة في 
قطـــاع النقل الجـــوي، وهو ما يأتي ضمن 
أهم أهـــداف برنامج تحديث المطار، كما 
يتفق مـــع برنامج عمـــل الحكومة ورؤية 

البحرين االقتصادية 2030.
للمطـــارات  الدولـــي  المجلـــس  أن  يذكـــر 
يشـــكل الجهـــة الممثلـــة لمطـــارات العالم 
فـــي  المشـــتركة، ويســـاهم  واهتماماتهـــا 
تعزيـــز التميز المهني في إدارة المطارات 
وتشـــغيلها، ويعمـــل عـــن كثـــب مـــع أبـــرز 
منظمـــات قطـــاع الطيـــران مثـــل منظمـــة 
)اإليـــكاو(،  الدولـــي  المدنـــي  الطيـــران 
واالتحـــاد الدولـــي للنقـــل الجـــوي )إياتا(؛ 
مـــن أجـــل تطويـــر المعايير والسياســـات 

والممارسات الموصى بها.
ويتألـــف مجلـــس إدارة المجلـــس الدولي 
للمطارات من 28 عضًوا، يتم ترشـــيحهم 
اإلقليميـــة  اإلدارة  مجالـــس  بواســـطة 
التابعـــة، باإلضافـــة إلـــى رئيـــس مجلـــس 
اإلدارة الســـابق مباشـــرًة. ويتم احتساب 
عـــدد الممثليـــن اإلقليميين فـــي المجلس 
اســـتناًدا إلى حصة كل منطقة من حركة 
السفر والشحن. كما يمكن تعيين أعضاء 
مجلـــس اإلدارة لفترتـــي خدمة تصل كل 

منهما إلى 3 سنوات.

المنامة - بنا

محمد البنفالح كمال أحمد



تحـــت رعايـــة وزيـــر شـــؤون الكهرباء 
والرئيـــس  المبـــارك،  وائـــل  والمـــاء 
التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ 
نواف بـــن إبراهيم آل خليفة وحضور 
ورئيـــس  البلديـــة  المجالـــس  رؤســـاء 
مجلـــس أمانة العاصمة، دشـــنت هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء خدمـــة زيـــارة كبـــار 
الســـن )كبـــار المشـــتركين(، من منطلق 
اهتمـــام هيئة الكهرباء والماء بتطوير 
اإلجـــراءات  كل  لتســـهيل  الخدمـــات 
على جميع المشتركين من المواطنين 
والمقيميـــن ولتوفير الوقـــت والجهد.

وتهدف الخدمة لتســـهيل إجراءات تمرير 
طلبـــات المشـــتركين ممـــن تنطبـــق عليهم 
الشـــروط، حيث يتم زيارتهم في منازلهم؛ 
الســـتالم وتحريـــر طلباتهـــم دون الحاجة 
لزيارة مركز خدمات المشـــتركين، وسوف 
تقوم الهيئة بتلبية كافة احتياجاتهم بدًءا 
مـــن اســـتالم الطلـــب وتمريـــره حتـــى دفع 

التأمين أو الفواتير للفئة السكنية.

الخدمـــة  الهيئـــة علـــى تقديـــم  وتحـــرص 
يســـتطيعون  ال  الذيـــن  لألشـــخاص 
إنجـــاز معامالتهـــم عـــن طريـــق الخدمات 
اإللكترونية، أو ليـــس لديهم المقدرة على 
التعامـــل مع األنظمـــة اإللكترونيـــة، حيث 
ســـيقوم موظفـــو الهيئة بزيارتهـــم وإنجاز 
معامالتهـــم اإللكترونية، وفي الوقت ذاته 
تتيح الخدمة للمشـــتركين مـــن هذه الفئة 
المعاملـــة  إنجـــاز  علـــى كيفيـــة  إطالعهـــم 
إلكترونيـــا – في حال رغبوا في ذلك - من 
منطلق التشـــجيع على استخدام القنوات 

اإللكترونية.
ويمكـــن للمشـــتركين مـــن فئـــة كبار الســـن 
من ســـن 60 ســـنة فمـــا فـــوق وذوي الهمم 
االســـتفادة والحصـــول علـــى الخدمـــة عن 
طريق حجز موعد عن طريق سكيب الينو 
المخصـــص لمواعيـــد الزيـــارات الميدانية؛ 
لضمان وصول الخدمة للفئة المســـتهدفة، 
أو عن طريق التواصل مع مركز االتصاالت 
التابع للهيئة هاتف رقم 17515555 لطلب 
موعـــد الزيـــارة الميدانيـــة، حيث ســـيقوم 

مركـــز االتصال مـــن التحقق من الشـــروط 
وتطابقهـــا علـــى صاحب الطلـــب، ومن ثم 
حجـــز الموعـــد، وعند اســـتالم الموعد من 
قبل المعنيين ســـيقوم الموظف بالتواصل 
العنـــوان  لتأكيـــد  هاتفيـــًا؛  المشـــترك  مـــع 
وزيـــارة المشـــترك فـــي مســـكنه، وتمريـــر 
طلبه بعد ملء المستندات المطلوبة، فقد 
وفـــرت الهيئـــة مركبات وأجهزة حاســـوب 
محمولة وملحقاتها؛ لتسهيل عملية إنجاز 
معامالتهـــم بصـــورة كاملة بمـــا فيها الدفع 
والطباعة وغيرها مـــن المتطلبات؛ لتوفير 

الخدمة بصورة سريعة وميسرة. 
وتؤكـــد الهيئة أن الخدمة ســـتوفر العديد 
رفـــع مســـتويات  منهـــا  اإليجابيـــات،  مـــن 
للمشـــتركين  المقدمـــة  الخدمـــة  جـــودة 
الذيـــن قد يواجهون صعوبـــات من تقديم 
طلباتهـــم فـــي الحكومـــة اإللكترونية، كما 
أنها ستســـهل مـــن اإلجراءات لكبار الســـن 
المجالـــس  رؤســـاء  وعبـــر  الهمـــم.  وذوي 
البلديـــة ورئيـــس مجلـــس أمانـــة العاصمة 
عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم لـــكل منتســـبي 

الهيئة، وعلى رأسها وزير شؤون الكهرباء 
والماء، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء 
والمـــاء؛ للجهود التي تقـــوم بها الهيئة وما 
حققتهـــا من إنجـــازات واســـتدامة الطاقة 
فـــي المملكـــة، ووصول خدمتـــي الكهرباء 
والماء بجـــودة وموثوقية عاليتين لجميع 

المشتركين.
وقال رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح 
طـــرادة إن خدمة زيارة كبار الســـن وذوي 
الهمـــم فـــي مواقعهـــم إضافـــة نوعيـــة إلى 
الخدمـــات المميـــزة التـــي تقدمهـــا الهيئة، 
وأشيد وأقدر تطور الخدمات اإللكترونية 
فيهـــا، كمـــا أن هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء من 
أفضل المؤسســـات الحكوميـــة من ناحية 
تقديـــم الخدمـــات والـــرد الســـريع لجميـــع 
بالقيـــادات  ونفتخـــر  المجلـــس،  مطالـــب 

البحرينيـــة الموجـــودة فـــي الهيئـــة والتي 
تتطلـــع دائما إلـــى تقديم األفضـــل وإنجاز 

المطلوب بسرعة وأمانة.
كمـــا قـــال رئيـــس مجلـــس البلـــدي لبلديـــة 
المحرق غازي المرباطي: ســـعدنا بتدشين 
الخدمـــة المتميـــزة التـــي قامت بهـــا هيئة 
وذوي  الســـن  لكبـــار  والمـــاء  الكهربـــاء 
الهمـــم، حيث كان يتلقـــى المجلس البلدي 
مالحظـــات من المشـــتركين عن هذه الفئة 
وباســـتحداث الخدمـــة اســـتطاعت الهيئة 
أن تنتقـــل نقلـــة نوعية لتغطيـــة هذه الفئة 
منازلهـــم  إلـــى  بالوصـــول  الخدمـــات  مـــن 

وتنفيذ الخدمة كاملة بكل يســـر وســـهولة 
وبذلـــك تتحقق األهـــداف المشـــتركة بين 
المجالس البلديـــة وهيئة الكهرباء والماء؛ 
لتقديـــم الخدمـــات للمشـــتركين خصوصا 
كبار السن وذوي الهمم بكل سهولة ويسر.
لبلديـــة  البلـــدي  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
المنطقة الشمالية أحمد الكوهجي: خدمة 
جديرة تقدمها هيئة الكهرباء والماء لكبار 
الســـن وذوي الهمم لزيارتهم فـــي منازلهم 
وإنجـــاز جميـــع معامالتهـــم، وهـــو ضمـــن 
توجـــه الحكومـــة الموقرة لتقديـــم أفضل 

الخدمات للمواطنين والمقيمين.

مـــن  وفـــًدا  اإلســـكان  وزارة  اســـتضافت 
والشـــيوخ  النـــواب  مجلســـي  موظفـــي 
بالواليـــات المتحـــدة األميركيـــة الصديقة 
)الكونغرس األميركـــي(، ضمن زيارة يقوم 
بهـــا لمملكـــة البحرين، إذ اطلـــع الوفد على 
مشـــروع مدينـــة شـــرق الحـــد اإلســـكاني 
وعلـــى حجـــم اإلنشـــاء والبنيـــة التحتيـــة 
ونمـــاذج مـــن البيـــوت التـــي تم تشـــييدها 
وتخصيصها للمواطنين، إضافة إلى زيارة 
الواجهـــات البحريـــة ومســـارات ممارســـة 
الهوايـــات المختلفة. وتأتي الزيارة لتعزيز 

ســـبل التعاون المشـــترك وتبادل الخبرات 
فـــي  التنمويـــة  بالمشـــروعات  والمعرفـــة 
العهـــد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة 
إذ  آل خليفـــة،  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد 
اطلـــع الوفـــد على جهـــود وزارة اإلســـكان 
التنميـــة الحضريـــة وجـــودة  فـــي مجـــال 
المـــدن، وفـــي اللقاء قـــدم محمد رشـــدان 
مديـــر إدارة إنشـــاء وصيانة المشـــروعات 
اإلســـكانية بوزارة اإلســـكان عرًضا مفصاًل 
عـــن أهم المشـــروعات اإلســـكانية والمدن 
الحديثـــة بمملكـــة البحريـــن مشـــيدا بعمق 
العالقـــات التاريخيـــة الوطيدة والشـــراكة 

القائمة بين البلديـــن الصديقين. كما اطلع 
الوفـــد علـــى عـــرض تعريفـــي عـــن مـــدن 
البحريـــن الحديثة وما تضمه من خدمات 
مصاحبة وأنظمة خاصة باألمن والسالمة 
وحمايـــة القاطنين، إلى جانب اســـتعراض 
مـــن  مدينـــة  بـــكل  المتوافـــرة  الخدمـــات 
مســـارات مخصصـــة للدراجات وممارســـة 
الهوايات المختلفة، والمساحات الخضراء 

والحدائق والواجهات البحرية.
وقد قام الوفد بزيارة نماذج من الوحدات 
الســـكنية بمدينـــة شـــرق الحـــد والمواقـــع 
للمقيميـــن،  متنفســـا  لتكـــون  المخصصـــة 

وتمـــت اإلجابـــة علـــى جميع استفســـارات 
الوفد بما يتعلق بجودة المدن ومساحاتها 
وبدايـــة النهضـــة العمرانيـــة التي صاحبت 
كل هـــذه التحـــوالت اإلســـكانية، وتقديـــم 
الحلـــول اإلســـكانية المناســـبة للمواطنين 

بمختلف الفئات. 
مـــن جهتـــه، أبـــدى الوفـــد إعجابـــه بتطور 
المســـيرة اإلســـكانية التي أولتهـــا حكومة 
مملكة البحرين أهمية خاصة منذ ستينات 
البحريـــن  أن  مؤكديـــن  الماضـــي،  القـــرن 
تمتلـــك تجربـــة رائـــدة فـــي توفير الســـكن 

المالئم للمواطنين تستحق اإلشادة. 

كمـــا أشـــاد الوفـــد الزائـــر بمـــا شـــاهده من 
تقـــدم  مدعومـــة  إســـكانية  مشـــروعات 
للمواطنيـــن ضمـــن فئـــات مختلفـــة، ومـــا 
تقـــوم به الـــوزارة من جهد وعمل مســـتمر 

مـــن خـــالل الشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص 
فـــي عـــدد مـــن مشـــروعاتها، معربيـــن عن 
إعجابهـــم بحجـــم اإلنجـــاز والتطـــور فـــي 

المدن الخمس الجديدة.

المنامة - وزارة اإلسكان

البحرين تمتلك تجربة رائدة بتوفير السكن المالئم للمواطنين
وفد “الكونغرس” معجب بحجم اإلنجاز والتطور في المدن الخمس الجديدة
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ــاق  ــن لاللتح ــوع للمدنيي ــاب التط ــح ب ــن فت ــن ع ــاع البحري ــوة دف ــة لق ــادة العام ــن القي تعل
بالقــوة االحتياطيــة ) الدفعــة الثانيــة ( اســتمراراً لـــلمرحلة األولــى، وذلــك ألقــارب العاملين، 
والمتقاعديــن فــي قــوة دفــاع البحريــن، والحــرس الوطنــي )العســكريين والمدنييــن(، لــذا 
علــى الراغبيــن التقــدم بطلــب التطــوع القيــام بالتســجيل فــي الموقــع اإللكترونــي الخــاص 

https://www.bdf.bh :ــي ــط اآلت ــى الراب ــن عل ــاع البحري بقــوة دف

على أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط اآلتية :
1. أن يكون بحريني الجنسية.

ــاً، ويســتثنى مــن الحــد  ــى )55( عام ــد عل ــاً، وال يزي ــل عمــره عــن )18( عام 2. أن ال يق
ــات الواجــب. ــون، أو حســب متطلب ــون، واالختصاصي ــر، الفني ــى للعم األعل

ــة  ــة مخل ــة، أو جنح ــه بجناي ــوم علي ــر محك ــلوك، وغي ــيرة والس ــن الس ــون حس 3. أن يك
بالشــرف، أو األمانــة.

4. أن يكــون الئقــاً صحيــاً للخدمــة العســكرية فــي القــوة االحتياطيــة، ويجتــاز بنجــاح 
الفحــص الطبــي المقــرر حســب نظــام اللجــان الطبيــة العســكرية فــي قــوة دفــاع البحريــن .

5. أن يقدم طلباً للتطوع على النموذج الخاص بالموقع اإللكتروني .

إن المســاهمة فــي حمايــة الوطــن، والمحافظــة علــى أمنــه واســتقراره وســالمة أراضيــه 
هــو واجــب وطنــي مقــدس وشــرف للمواطنيــن، وقــد نظـّـم قانــون القــوة االحتياطيــة الصادر 
ــاه  ــادرة بمقتض ــات الص ــة والتعليم ــنة 1987م، واألنظم ــم )5( لس ــون رق ــوم بقان بالمرس
ــوة  ــة( لق ــوة )رديف ــا ق ــة باعتباره ــوة االحتياطي ــات الخاصــة بالق ــوق والواجب ــع الحق جمي

دفــاع البحريــن، كمــا تضمــن المزايــا واالســتحقاقات المترتبــة علــى ذلــك.

ــن )الذكــور(  ــاب التطــوع للمواطني ــح ب ــى فت ــى( االقتصــار عل ــة األول وســيتم فــي )المرحل
فقــط مــن أقــارب منتســبي قــوة دفــاع البحريــن، والحــرس الوطنــي العســكريين و المدنييــن 
والمتقاعديــن منهــم، فيمــا ســيتم فــي )المرحلــة الثانيــة( اإلعــالن عــن فتــح بــاب التطــوع 

لباقــي فئــات المجتمــع مــن )ذكــور وإنــاث(، وذلــك بعــد اســتكمال المرحلــة األولــى.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

تسهيل إجراءات طلبات المشتركين ممن تنطبق عليهم الشروط

“الكهرباء” تدشن خدمة زيارة كبار السن وذوي الهمم

بـــدر  الجنوبيـــة  بلـــدي  قـــال رئيـــس مجلـــس 
لــــ “البـــالد” بمعـــرض تعليقـــه علـــى  التميمـــي 
االجتمـــاع األخيـــر الـــذي جمـــع وزيـــر شـــؤون 
الكهرباء والماء وائل المبارك بعدد من ممثلي 
المجالس البلدية، بشـــأن تدشين خدمة زيارة 
وصـــول  لضمـــان  الهمـــم؛  وذوي  الســـن  كبـــار 

الخدمة لهم بأعلى مستوى من الجودة والسرعة، إنها “إضافة 
لتســـهيل الخدمات المقدمة لكبار السن من المواطنين”. وعبر 
التميمـــي عـــن تقديـــره الجم لهـــذه المســـاعي الخيـــرة، والتي 

وتقديرهـــم،  بالمواطنيـــن  االهتمـــام  تعكـــس 
وتسهيل الخدمات المقدمة لهم.

والجهـــات  الـــوزارات  كل  “ندعـــو  وأضـــاف 
الحكوميـــة أن تخطو مثـــل هذه الخطوة، في 
كل الخدمـــات المقدمـــة مـــن قبلهـــا، وهـــو أمر 
غيـــر مســـتغرب على حكومـــة البحريـــن التي 
تقـــدم الدروس المســـتفادة في دعم المواطن 

وتقديم الخدمات النافعة له”.
وأردف “أكـــدت للوزير أهمية فتح مزيد من مكاتب الخدمات 
للمشتركين، والتي تسهل تقديم الخدمة المباشرة للمواطنين 

والمقيمين”. 

التميمي لـ “^”: لفتح مزيد من مكاتب خدمات المشتركين لـ “الكهرباء”
إبراهيم النهام

بدر التميمي



طالـــب عدد من مرضى الســـكري في رســـالة تلقتها “البـــاد” وزارة الصحة 
باإلســـراع في اســـتبدال إبر فحص نســـبة الســـكري من األصبع، فالنوعية 
الجديدة عرضت الكثير من المرضى لألذى وسببت لهم تقرحات وجروح 
في موضع الوخز.  ولفت المرضى إلى النوعية السابقة التي استخدموها 
لســـنوات كانـــت ممتازة المســـتوى وآمنة وذات جودة عاليـــة، خاف هذه 
النوعية التي بدأنا في اســـتامها منذ أشـــهر، وهي مؤذية بالنسبة لنا نحن 
المرضى من مختلف األعمار. وتمنوا أن يصل صوتهم إلى وزارة الصحة؛ 
إلعـــادة النظر في النوعيـــة والعودة إلى النوعية القديمـــة، مثمنين خدمة 
رعاية مرضى الســـكر التي يشـــار لها بالبنان في مملكة البحرين والمتابعة 
المشـــهودة للمرضى وحصولهم على األدوية والعقاقير مجاًنا، حيث تمثل 

كلفة باهظة للكثير من المرضى غير المقتدرين.

عـــاد ملف المتقاعديـــن والصناديق التقاعدية معـــا للنقاش وطرح الحلول 
المختلفـــة على منصات التواصل االجتماعي بحديث مســـتمر عن الهموم 
واالحتياجـــات والمطالـــب، فـــي ظـــل الظـــروف المعيشـــية واالقتصاديـــة 
الراهنـــة، والتي وضعت المتقاعدين، خصوصا من ذوي الدخل المتوســـط 

والمحدود، بوضع ال يحسدون عليه.
وتأتـــي النقاشـــات الســـاخنة والعاتبة؛ لغيـــاب الحلول الناجعـــة لهذه الفئة 
الكريمـــة، والتـــي كان لهـــا عظيـــم األثـــر فـــي تأســـيس مؤسســـات الدولـــة 

ونظيراتها في القطاع الخاص والدفع بحركة التنمية والبناء الوطني.
يقـــول عبدالرحمـــن النجـــدي: “لمـــاذا نوافـــق على دمـــج العمالـــة األجنبية 
فـــي صناديق التقاعد والتي تعاني الشـــح، وبشـــكل ســـيزيد مـــن معاناتها 
ومعانـــاة المواطنيـــن، ولمـــاذا نعارض اإلدمـــاج، إذ تبين أنها وســـيلة إنقاذ 
وعـــاج لصالح المواطنين، طالما أن العمالة تشـــكل نســـبة أكبر في العمل 

وعوائده؟”.
إلـــى ذلـــك، قال الناشـــط عبـــدهللا الســـهلي “إدمـــاج األجانب فـــي التقاعد، 
يعتبر زرعا لألجنبي في البحرين وإعطائه ســـببا للبقاء ألكثر من 30 ســـنة 

وتشبثه بالوظيفة والتي يفترض أن تكون للمواطن”.
وعلق خالد المران متسائاً “ماذا بقي للمتقاعد البحريني؟ نريد جوابًا”.

وقـــال نعيم أحمـــد “المتقاعدون الجالســـون في بيوتهم بحاجـــة إلى لفتة 
حقيقيـــة من الدولة ومن مؤسســـات القطـــاع الخاص، لفتة تنتشـــلهم مما 
هم فيه من ظروف صعبة وإحباط وألم، وحاجة أيضا، هؤالء هم أساس 

الخير والبركة، وتضحياتهم ال يمكن أن ننساها”.

مرضى: نوعية إبر فحص السكري الجديدة “آذتنا”

هموم المتقاعدين تأخذ اهتمام 
المغردين ونشطاء “السوشيال”
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حديثـــة  إحصائيـــة  بيانـــات  ســـجلت 
تفوق موظفي الحكومة على موظفي 
القطاع الخاص في األجور بمتوســـط 
58 دينـــارا، حيـــث بلغ متوســـط أجور 
موظفـــي القطـــاع العـــام 825 دينـــارا 
أجـــر  متوســـط  دينـــارا   767 مقابـــل 

المواطنين في القطاع الخاص.
وبلـــغ عـــدد المواطنيـــن فـــي القطـــاع 
العام حسب اإلحصاءات نحو 48 ألف 

مواطن، مقابـــل 94 ألفا و797 مواطنا 
يعملون في القطاع الخاص.

العـــام  القطـــاع  فـــي  الذكـــور  وســـجل 
والبالـــغ عددهم 22 ألفـــا و573 موظفا 
متوســـط أجـــور بلـــغ 876 دينـــارا، في 
حيـــن بلغ متوســـط أجـــور اإلناث 774 
و428  ألفـــا   25 عـــن  وذلـــك  دينـــارا، 

موظفة.
وأظهرت البيانـــات تفوقا للذكور على 
اإلنـــاث في متوســـط رواتـــب القطاع 
الخـــاص بمقـــدار 252 دينـــارا، حيـــث 

ســـجل الذكـــور البالغ عددهـــم 61 ألفا 
 855 دخـــل  متوســـط  موظفـــا  و764 
دينارا، فيما بلغ متوســـط أجور اإلناث 
في القطاع الخاص 603 دنانيرعن 33 

ألفا و33 موظفة.
وأحرز الذكور تقدما في فئة الرواتب 
العليا فـــي القطاعين العـــام والخاص، 
حيـــث بلغ عـــدد مـــن يتقاضـــى 1000 
دينـــار وأكثر في القطاعين من الذكور 
19 ألفـــا و377 موظفـــا، مقابل 8 آالف 

و606 موظفات.

الحكوميون “أغنى” من موظفي “الخاص” بمتوسط 58 دينارا
ــور ــب الـــذكـ ــي ــص كــفــة اإلنــــــاث راجـــحـــة فـــي “الــــعــــام” وأعـــلـــى األجــــــور مـــن ن
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المصدر: آخر بيانات متاحة لوزارة الصحة عن العام 2019انفوجرافيك: إسماعيل السقاي
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سيدعلي المحافظة

المنامة - بنا

فــي إطــار توجيهــات عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى أفغانستان، أعلن األمين 
العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد عن وصول شحنة 

المساعدات اإلغاثية الثالثة إلى أفغانستان.

عـــن خالـــص شـــكره  الســـيد  وأعـــرب 
وتقديره لجالة الملك على توجيهاته 
األفغانـــي  الشـــعب  بدعـــم  الســـامية 
فـــي هـــذه الفتـــرة التـــي يمـــرون بهـــا، 
مثمنـــا الدعـــم الكريم الـــذي تحظى به 
المؤسســـة مـــن الحكومة بقيـــادة ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمد آل خليفة، مشـــيدا بجهود ســـمو 

الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة في 
قيادة العمل اإلنســـاني الـــذي تقوم به 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.

وأوضـــح أن الشـــحنة تحتـــوي علـــى 
المـــواد الطبيـــة واإلغاثيـــة والغذائيـــة 
الضرورية التي هم في أمس الحاجة 
لها للتخفيف من المعاناة التي يمر بها 
الشـــعب األفغاني الشـــقيق في الفترة 

الراهنة.

ــة لــتــخــفــيــف مــعــانــاتــهــم ــيـ ــذائـ ــغـ ــة واإلغـــاثـــيـــة والـ ــي ــب ــط ــواد ال ــ ــم ــ ــل ال ــم ــش ت

استمرار إرسال المساعدات البحرينية للشعب األفغاني

 وصول شحنة المساعدات اإلغاثية الثالثة إلى أفغانستان

إبر فحص السكري المقصودة

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية



أكد محافظ الشـــمالية علـــي العصفور دور 
القطـــاع الخـــاص المحـــوري فـــي التعـــاون 
والتنســـيق مـــع الجامعـــات لدعم مشـــاريع 
التخـــرج للمرأة البحرينية لتهيئتها لســـوق 
البحريـــن  مملكـــة  أن  خصوصـــا  العمـــل، 
تحتفـــل بمـــرور 20 عامـــا للمكاســـب التـــي 
فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  عليهـــا  حصلـــت 
العهد اإلصالحي لصاحـــب الجاللة الملك، 
الدعـــم  كل  البحرينيـــة  المـــرأة  وحصلـــت 
والمســـاندة مـــن ســـيدة البحريـــن األولـــى 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 

إبراهيم آل خليفة.
وفي تسليمه شهادات الخبرة من مؤسسة 
NJ لالستشـــارات الهندسية لمجموعة من 
المتدربات، أشاد العصفور وبحضور مدير 
عـــام المؤسســـة لمســـاهمة المؤسســـة في 
صقـــل مهـــارات المتدربـــات فـــي مشـــاريع 
نـــور  العمـــل  ببيئـــة  واالحتـــكاك  التخـــرج 
المطـــوع، وهـــو مـــا يفتـــح آفاقـــا واســـعة 

للمتدربـــات لتحمـــل المســـؤولية الوطنيـــة 
لالنتقـــال إلـــى عمليـــة التطبيـــق للمفاهيم 
النظرية وتطويعها في سوق العمل، داعيا 
إلـــى تضافر الجهـــود؛ لتمكين تميـــز المرأة 

البحرينية في مجال التنمية الوطنية.
وأشـــاد المحافـــظ بمشـــاركة مديـــرة مركز 
البحريـــن  بجامعـــة  اإللكترونـــي  التعليـــم 
فـــي الخليفـــة في التعـــاون والتنســـيق مع 
شـــركة NJ لالستشـــارات الهندســـية؛ مـــن 
أجل تبادل الخبرات بفتح قنوات التعاون 
مـــع جهـــات التدريـــب والتأهيـــل لتحمـــل 

المســـؤولية فـــي تشـــجيع وتحفيـــز المرأة 
البحرينية على اإلبـــداع وقوة تميزها في 
األداء؛ للوصـــول إلـــى مواقـــع صنـــع القرار 
في شتي مجاالت ســـوق العمل للمشاركة 

في التنمية الوطنية.
كمـــا أشـــاد بالعـــرض الـــذي قدمتـــه إحدى 
البيئـــات  فـــي مجـــال تخضيـــر  الطالبـــات 
الداخليـــة والخارجيـــة للمباني والمســـاكن 
وشبكة الطرق وإضفاء اللمسات الجمالية 
فـــي التخطيـــط الحضـــري ودور الهندســـة 

المعمارية في تطوير المواقع الخدمية.
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المنامة - وزارة الخارجية

إطـــالق  الخارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
اإلرهابيـــة  الحوثيـــة  الميليشـــيات 
طائرة مســـيرة )مفخخة( تجاه مدينة 
العربيـــة  بالمملكـــة  مشـــيط  خميـــس 
الســـعودية الشقيقة، في عمل إرهابي 
جبـــان يســـتهدف المنشـــآت واألعيان 
المدنيـــة في المملكـــة، مؤكدة وقوف 
مملكـــة البحريـــن مع المملكـــة العربية 
الســـعودية الشقيقة، ومســـاندتها في 
كل مـــا تتخذه من إجـــراءات وتدابير 
مـــن أجـــل حماية أمنهـــا واســـتقرارها 

وسالمة أراضيها.
وأشـــادت الـــوزارة بيقظـــة وجاهزيـــة 
قـــوات التحالـــف لدعم الشـــرعية في 
اليمـــن، التـــي تمكنـــت مـــن اعتـــراض 
المجتمـــع  داعيـــة  الطائـــرة،  وتدميـــر 
هـــذه  إدانـــة  ضـــرورة  إلـــى  الدولـــي 
االعتـــداءات اإلرهابيـــة اآلثمـــة التـــي 
الدوليـــة  القوانيـــن  كل  مـــع  تتنافـــى 

وتهدد أمن واستقرار المنطقة.

“الخارجية” تدين إطالق 
الحوثيين “مسّيرة” 

تجاه خميس مشيط

المنامة - وزارة الداخلية

ســـلمان  المحـــرق  محافـــظ  أكـــد 
المملكـــة  أن  المناعـــي  هنـــدي  بـــن 
تزخـــر بالخبـــرات المتخصصة في 
يجـــب  والتـــي  كافـــة،  المجـــاالت 
تجاربهـــا  ومـــن  منهـــا  االســـتفادة 
العملية وتقديمها للجيل القادم عبر 

الوسائل التثقيفية واإلعالمية.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله بمكتبه 
بمبنـــى المحافظـــة ألمـــل الجـــودر، 
والتـــي قدمـــت نســـخة عـــن آخـــر 
عنـــوان  حملـــت  التـــي  إصداراتهـــا 
“بهـــارات الحيـــاة”، حيـــث هدفـــت 
من خالله إلـــى التعريف بالضغوط 

النفســـية واالجتماعية التي تؤدي 
إلى اإلجهاد النفســـي وبالتالي إلى 
القلـــق والخوف، خصوصا في ظل 
تواجـــه  التـــي  الصحيـــة  األزمـــات 

العالم بأسره.
بمحتـــوى  المحافـــظ  وأشـــاد 
الكتـــاب، ودوره فـــي معالجـــة أبرز 
القضايـــا التـــي تتعـــرض لها األســـر 
والمجتمعـــات، مؤكـــدا أهمية هذه 
الضغـــوط  إدارة  فـــي  اإلصـــدارات 
األســـرة  وتماســـك  الحياتيـــة 
ونجاحها وتغلبهـــا على الصعوبات 

التربوية.

محافظ المحرق: البحرين تزخر بالخبرات

المنامة - وزارة الخارجية

عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
ترحيـــب مملكـــة البحرين بتشـــكيل 
الحكومة اللبنانية الجديدة برئاســـة 
نجيب ميقاتي، وتمنياتها للحكومة 

فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق  الجديـــدة 
الشـــعب  مصلحـــة  علـــى  الحفـــاظ 
اللبناني الشـــقيق وتحقيق تطلعاته 

لالستقرار والنماء واالزدهار.

البحرين ترحب بتشكيل الحكومة 
اللبنانية الجديدة

لجنة تخفيف الكثافة بالسكن الجماعي تصدرت الصفوف وضحت ألجل الوطن
أشـــاد محافظ العاصمة الشـــيخ هشـــام 
بجهـــود  خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
أعضاء لجنة تخفيـــف الكثافة العددية 
فـــي مباني الســـكن الجماعي المشـــترك 
الواقعة بالمحافظة، ضمن الحملة التي 
قادتهـــا المحافظـــة تنفيـــذًا لتوجيهـــات 
مجلـــس الـــوزراء، برئاســـة ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفة، باستمرار تطبيق القوانين التي 
تعـــزز مـــن تنظيـــم مســـاكن العمـــال بما 
يحفظ ســـالمة جميـــع أفـــراد المجتمع، 
وبمتابعـــة وزيـــر الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
للجهـــود المبذولـــة، والتي أســـهمت في 

وصول الحملة إلى األهداف المرجوة.
جـــاء ذلـــك لـــدى تكريـــم أعضـــاء لجنة 

تخفيـــف الكثافـــة العدديـــة فـــي مباني 
الســـكن الجماعـــي المشـــترك لمحافظة 
العاصمـــة تحـــت رعاية المحافـــظ، بعد 
نجاح الفرق الميدانية في الوصول إلى 
الهـــدف المقـــرر منـــذ بداية عمـــل الفرق 
المعنيـــة، وهـــو تخفيـــف التكـــدس فـــي 
المبانـــي المخالفة وســـط المنامة بواقع 
أكثـــر مـــن 20 ألـــف عامـــل، حيـــث تأكد 
الفريـــق مـــن توافر اشـــتراطات الصحة 
واألمن والســـالمة في 2880 مبنى، في 

حملـــة تعد الكبرى من نوعها في مملكة 
البحرين، وذلك دعمـــا للجهود الوطنية 

للحد من انتشار فيروس كورونا.
أعضـــاء  أن  العاصمـــة  محافـــظ  وأكـــد 
اللجنة ضربـــوا أروع معانـــي التضحية 
مـــن أجل الوطـــن، من خـــالل تصدرهم 
الصفـــوف األمامية منذ اكتشـــاف أولى 

كورونـــا،  لفيـــروس  القائمـــة  الحـــاالت 
وذلك لدعم الجهـــود الوطنية في الحد 
مـــن انتشـــار الجائحـــة، حيـــث أثمـــرت 
جهودهم المشـــهودة فـــي الوصول إلى 
مـــا نســـبته 100 % من الهـــدف الرئيس 
المحـــدد عنـــد إطالق الحملـــة في فترة 

قياسية بلغت 295 يوم عمل.

وأثنـــى الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمن 
الجهـــات  تعـــاون كل  علـــى  آل خليفـــة 
المشاركة في الحملة، والمتمثلة بوزارة 
الصحة، وهيئة الكهرباء والماء، وأمانة 
العاصمـــة، ومديريـــة شـــرطة محافظة 
وتعـــاون  اهتمـــام  أظهـــر  إذ  العاصمـــة، 
تلـــك الجهات مدى حرصها على تضافر 

انتشـــار  مـــن  للحـــد  الوطنيـــة  الجهـــود 
الفريـــق  روح  يعكـــس  بمـــا  الجائحـــة، 
الواحـــد - فريـــق البحرين - فـــي العمل، 
مـــد  علـــى  المحافظـــة  حـــرص  مؤكـــدا 
جســـور التعاون والتواصل مع مختلف 
الجهـــات الحكوميـــة واألهلية للوصول 

إلى األهداف التنموية المشتركة.
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محافظ الشمالية: تبادل الخبرات بفتح قنوات التعاون مع جهات التدريب
تمكين تميز المرأة البحرينية في التنمية الوطنية

افتتاح مكاتب للخدمات القنصلية بالمحافظات لسرعة إنجاز معامالت التصديق
المنصور لـ “^”: تقليص وقت المراجعة من 7 دقائق إلى دقيقتين

أبلغ وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية واإلدارية السفير توفيق المنصور، 
أن خطــط تطويــر الخدمــات تحظــى بدعــم كبيــر مــن جانــب وزيــر الخارجيــة 
عبداللطيــف الزيانــي؛ بهــدف تحقيق مؤشــرات أداء تنال رضا العمــاء، وفي هذا 
اإلطار، ندرس خيارات عدة الفتتاح مكاتب خدمات في مختلف مناطق البحرين.

وفق ظروف الجائحة

وأشـــار إلـــى عـــدد مـــن األفـــكار لتطوير 
الخدمـــات القنصليـــة تصب في ســـياق 
تسهيل حصول الخدمة لراغبيها، ومنها 
الســـتقبال  االســـتيعابية  الطاقـــة  رفـــع 
وإنجاز معامـــالت المراجعين، باإلضافة 
إلـــى المواعيد واإلجـــراءات عبر الحجز  
والدفـــع اإللكترونـــي، غيـــر أن ظـــروف 
بتعليمـــات  والتزاًمـــا  كورونـــا،  جائحـــة 
لمكافحـــة  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
فيـــروس كورونا وضوابـــط االحترازات 
أرجأت التنفيذ، إال أننا بدأنا منذ دخولنا 
إشارة “المستوى األخضر” بالشروع في 
الخطـــة، وبـــدأت بإعادة افتتـــاح مكتب 

التصديقات بهيئة سوق العمل.

آلية تطوير الخدمات

وتحدث المنصور، بحضور رئيس قطاع 
الخدمات القنصلية إبراهيم المسلماني، 
قائـــاًل :”تابعنـــا مـــع الوزيـــر فـــي األشـــهر 

الخمسة الماضية آلية تطوير الخدمات 
القنصلية وتقديم األفكار الجديدة، وتم 
التركيـــز علـــى مكتـــب التصديقـــات في 
المنامـــة، وركزنـــا علـــى خيـــار المواعيـــد 
اإللكترونية، وفي الوقت ذاته، استمرار 
ال  لكـــي  مكتبًيـــا  المراجعيـــن  اســـتقبال 
تتأخـــر بعـــض المعامـــالت التـــي توجب 
سرعة التخليص، عالوة على  أنه اعتباًرا 
من 15 ســـبتمبر الجاري سيجد المراجع 
تســـهيالت أكبر في الدفـــع اإللكتروني”، 
مؤكـــًدا “أننـــا لـــم نغفـــل ضرورة تســـريع 
لدينـــا  وكانـــت  المعامـــالت،  إنجـــاز 
فكـــرة زيـــادة عـــدد المناضـــد الســـتقبال 
المراجعيـــن، خصوًصـــا للمعامالت التي 
ال تتحمـــل التأخيـــر، لكن نظـــًرا لاللتزام 
بالعدد المقرر من جانب الفريق الوطني 
الطبـــي وهـــو 30 مراجًعا داخـــل القاعة، 
ووضعنا في االعتبار حماية المراجعين 
والموظفيـــن علـــى حـــد ســـواء في حال 
زيـــادة عـــدد المناضـــد واحتمـــال وجود 
مصاب أو مخالـــط، أدى ذلك إلى وجود 

طابور انتظـــار خارج القاعة، ومع إعادة 
ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  مكتـــب  افتتـــاح 
العمل واســـتقبال المواعيد اإللكترونية 
والحضوريـــة، لمســـنا ارتياًحا من جانب 
المراجعيـــن الذيـــن يصـــل أعدادهم إلى 
وبعضهـــم  يومًيـــا،  مراجـــع   300 نحـــو 
يحتـــاج إلنجـــاز أكثـــر مـــن معاملـــة فـــي 
ذات الوقـــت، وهناك متابعـــة يومية من 
جانـــب رئيس قطاع الشـــؤون القنصلية 
ميدانًيـــا لالطمئنـــان علـــى ســـير العمـــل 
وإنجاز المعامالت بشـــكل سريع لجميع 
المراجعيـــن، ال ســـيما الســـيدات وكبـــار 

السن وذوي االحتياجات الخاصة.

من 7 دقائق إلى دقيقتين

وفيمـــا يتعلـــق بفكـــرة افتتـــاح مكاتـــب 
أخـــرى، أفـــاد المنصـــور بالقـــول: “وجـــه 
ومنهـــا  الفكـــرة،  هـــذه  لدراســـة  الوزيـــر 
علـــى ســـبيل المثال افتتـــاح مكاتب في 
مســـتمر  والعمـــل  األربـــع،  المحافظـــات 
فـــي تحديـــد أفضـــل الخيـــارات بحيـــث 
يتمكـــن المواطـــن والمقيـــم مـــن إنجـــاز 
معاملتـــه فـــي مكاتب قريبة من ســـكنه، 
نريـــد  أننـــا  هـــي  األساســـية  والفكـــرة 
وبالتالـــي  التكديـــس  وليـــس  التوزيـــع 
أضـــف  الخدمـــات،  تقديـــم  انســـيابية 

إلى ذلـــك أننـــا منحنا موظفـــي المناضد 
صالحيـــة الختـــم والتوقيع حـــال إنجاز 
المعاملة، وأســـهم ذلك في تقليص مدة 
الحصـــول علـــى الخدمـــة مـــن 7 دقائـــق 
إلـــى دقيقتيـــن، واضعيـــن فـــي االعتبار 
األشـــقاء  مـــن  المراجعيـــن  بعـــض  أن 
البحريـــن  إلـــى  الخليجييـــن يحضـــرون 
مـــن أجل تصديق بعـــض الوثائق كعقود 
الـــزواج، وهم بذلك مرتبطـــون بمواعيد 
ســـفر وظروف عمل؛ لهذا فخدمة حجز 
المواعيـــد إلكترونًيا تمثل نســـبة 30 %، 
مـــع الحـــرص على إطـــالع المراجع على 
متطلبـــات التصديـــق التي يلـــزم بعضها 
الحصول على تصديق من جهات أخرى 
كالسفارات أو الجهات الرسمية؛ حتى ال 
يضطـــر المراجع للذهـــاب واإلياب، وألن 
المراجـــع يدفع رســـوًما مقابـــل معاملته، 
الخدمـــة  بـــأن  يشـــعر  أن  المهـــم  فمـــن 

المقدمة تنال رضاه”.
واختتـــم المنصـــور بالتأكيـــد علـــى أنـــه 
ارتـــكاًزا على الشـــراكة المجتمعية، فإننا 
واألفـــكار  المالحظـــات  بتلقـــي  نســـعد 
التطورية؛ ألن لدينا خطة تطوير تستند 
وفـــي  والدقيـــق،  المنجـــز  األداء  علـــى 
الوقت ذاته، خروج المراجع وهو يشعر 

باالرتياح من الخدمة.

المنصور والمسلماني يتحدثان إلى “^”

سعيد محمد
أثـــار المقتـــرح الـــذي أعلن عنـــه النائب 
إبراهيـــم النفيعي، والـــذي يحظر جمع 
وإرســـال األمـــوال للخيريـــة للخـــارج، 
جـــداًل كبيـــًرا بيـــن المواطنين، مـــا بين 

مؤيد ومعارض.
وأشـــار النفيعـــي إلـــى أنه يعمـــل حالًيا 
علـــى تعديل تشـــريع وتعديـــل قانوني 
علـــى المرســـوم بقانـــون بشـــأن جمـــع 
 21 رقـــم  العامـــة  لألغـــراض  المـــال 
لســـنة 2013، ويهـــدف إلـــى حظر جمع 
المـــال والتبرعـــات للخارج عـــن طريق 
الجمعيـــات الخيريـــة التـــي تقـــع تحت 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  مســـؤولية 

االجتماعية.
وقـــال محمـــد الدوســـري معلًقـــا علـــى 
المقترح “ليش أرســـلها للخارج؟ يجب 
مـــن  لتســـديد  األمـــوال  هـــذه  توجيـــه 
عليهـــم أحكام فـــي المحاكم الشـــرعية 
فـــي  دهنهـــم  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 

مكبتهم”.
وقـــال محمـــود حســـن شامســـي “الزم 
يمنعـــون صـــرف المبالـــغ الضخمـــة من 
الجمعيات اإلســـالمية حق المرشحين 
ســـواء البلدي أو النيابي، فلوس بالش 
وكســـب عواطـــف النـــاس فـــي جميـــع 
دور العبادة، وصاحـــب العلم والمثقف 
مســـكين ما عنده أحد يسانده، اشلون 

يفوز؟”.
وعلقت المغردة شيماء “صج في ناس 
محتاجة مساعده داخل ديرتنا، وحتى 
برع في ناس تنتظر هالمســـاعدات من 

آبار ماي ومساجد وغيرها”.
“الصراحـــة  جناحـــي  عبـــدهللا  وأشـــار 

المقترح قوي والزم يطبقونه حااًل”.
وقال فهد عبدالغفار “وهللا جًدا ممتاز، 
نفكـــر  بعديـــن  بالداخـــل،  اكتفينـــا  اذا 

الخارج”.
وقـــال أحمد جعفر “نأمـــل أيضا إيقاف 
التبرع باســـم الصدقة الجارية إلنشاء 

مساجد وآبار في الخارج”.
ويـــرى حســـن القحطانـــي أنـــه “ســـووا 
أهلكـــم،  وحـــق  ديرتكـــم  فـــي  الخيـــر 

فاألقربون أولى بالمعروف”.
“الخيـــر  قائلـــة  أحمـــد  ليلـــى  وعلقـــت 
المفـــروض للمحتاجيـــن فـــي البحرين، 
وخـــارج البحرين، كل حســـب حاجته، 

وما فيها شيء، أجر للجميع”.
في الجهة المقابلة، قال راشد العوضي 
“الجمعيـــات مجـــرد وســـيط، المتبـــرع 
هـــو من يحدد إذا كانت فلوســـه تروح 

للمحتاجين في البحرين أو خارجها”.
وعلقـــت منـــال طـــالل “كلش مـــو عدله 
تتدخلـــون فـــي فعـــل الخيـــر، الـــي يرد 
على الشخص نفسه وحسابه عن ربه”.

جدل بشأن مقترح “حظر جمع 
وإرسال األموال الخيرية للخارج”

إبراهيم النهام

محافظ العاصمة: 
الوصول إلى 100 % من 

الهدف الرئيس المحدد 
عند إطالق الحملة
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عبرت وزارة اإلســـكان عـــن رفضها 
لمقتـــرح مجلـــس بلـــدي الجنوبيـــة 
بشـــأن تغييـــر تخصيـــص جـــزء من 
حديقـــة إســـكان الحجيـــات بمجمع 

939 إلى مواقف للسيارات.
العقـــار  أن  إلـــى  الـــوزارة  ولفتـــت 
المذكـــور عبارة عـــن ملعب قائم وال 

يصلح إلنشاء مواقف للسيارات.
عـــرض  تـــم  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت 
العقـــار على وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة لتخصيصـــه ملعًبا ضمن 
مبادرة سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة لبنـــاء 100 ملعـــب فـــي 

الفرجان.

ال لتخصيص مواقف سيارات 
على حديقة إسكان الحجيات

ال سكن تمليك للمسـافـر أكثـر من 6 أشهـر
اســـتثناء ســـفر العمـــل لموظفـــي الحكومـــة وألغـــراض التعليـــم والتدريـــب

اســـتحقاق  أن  اإلســـكان  وزارة  أكـــدت 
يشـــترط  اإلســـكانية  للخدمـــة  المواطـــن 
إقامـــة الشـــخص إقامة دائمة فـــي مملكة 

البحرين.
وعرفـــت الـــوزارة اإلقامـــة الدائمـــة بأنهـــا 
“اإلقامـــة المتصلة من وقت تقديم الطلب 
إلـــى وقـــت التخصيـــص، وُتعتبـــر األســـرة 
مقيمـــة في مملكة البحرين إذا لم تتجاوز 

إقامتها خارجها 6 أشهر”.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أنـــه يســـتثنى من 

تطبيق تلك الفترات التي تقضيها األسرة 
خـــارج البحريـــن مبـــررات العمـــل لصالـــح 

جهة حكومية بحرينية أو االنتداب للعمل 
منظمـــات  أو  أجنبيـــة  لصالـــح حكومـــات 

شـــركات  لصالـــح  أو  دوليـــة  أو  إقليميـــة 
مسجلة في مملكة البحرين.

وذكرت أن من بين المستثنين من تطبيق 
القرار هم األشخاص المسافرون للدراسة 
األســـباب  مـــن  غيرهـــا  أو  التدريـــب،  أو 
التـــي تعتد بهـــا الوزارة وفـــق تقدير لجنة 
قـــرار  مـــن   5 المـــادة  ونصـــت  اإلســـكان. 
يشـــترط  أنـــه  علـــى   909 رقـــم  اإلســـكان 
لقبـــول طلب مســـكن عن طريـــق التمليك 
وتخصيصه أن تكون أسرته مقيمة إقامة 

دائمة في مملكة البحرين.

أعلنـــت هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي عـــن االنتهـــاء 
مـــن اعتمـــاد 32 مخطًطـــا من مخططات التقاســـيم الرئيســـة 
منـــذ بداية العام حتـــى نهاية أغســـطس 2021، إذ ارتفع عدد 
مخططات التقاســـيم الرئيســـة المعتمدة مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام الماضي من 15 إلى 32 مخططا.
وأوضحـــت الهيئـــة أن عـــدد األراضـــي الناتجة عن التقاســـيم 
هـــي 1362 قطعـــة أرض، مـــا يوفـــر للســـوق العقاريـــة أراضي 
قابلـــة للتعمير والبناء بمســـاحات تتناســـب مع االشـــتراطات 
والمعايير الواردة في المرســـوم بقانون رقم )3( لســـنة 1994 
بشـــأن تقســـيم األراضي المعـــدة للتعمير والتطويـــر والئحته 
التنفيذية الصادرة بالقرار رقم )56( لسنة 2009 وتعديالتها.

وأكـــدت الهيئـــة حاجـــة المملكـــة إلـــى التنـــّوع فـــي تصانيـــف 
األراضـــي المتوافرة الســـكنية منها بشـــتى أنواعها والتجارية 
والصناعيـــة والزراعيـــة وغيرهـــا بمـــا يضمـــن توفيـــر جميـــع 

االستعماالت المطلوبة للمستفيدين في المملكة.
كما تحرص على تنّوع التصانيف المتشـــابهة في االســـتعمال 
الواحد بتفاوت مســـاحاتها لخلق مساحات عمرانية مخططة 
بكثافـــات ســـكانية متفاوتة تناســـب جميـــع االحتياجات في 

المملكة.
وأشـــارت إلى أهمية ضمانها فـــي عملية اعتمادها لمخططات 
التقاســـيم الرئيســـة علـــى تضميـــن جميـــع المرافـــق العامـــة 
والخدمـــات المطلوبـــة ضمـــن هـــذه المخططـــات بمـــا يتوافق 
مـــع المعايير التخطيطيـــة المبنية على أســـس عالمية تضمن 
جـــودة الحيـــاة فـــي المناطق المخططـــة حضرًيـــا، إذ إن هذه 
الخدمـــات والمرافق العامة ضرورة محتومة ترتقي بمخطط 
التقســـيم وتلبـــي احتياجات المســـتفيدين فيـــه من محطات 
الكهرباء ومحطات ضخ المياه وأبراج االتصاالت وغيرها من 
االحتياجـــات الخدمية التي تضمن توفير أساســـيات العيش 
الكريم، ما يترتب عليه استقطاع أجزاء من هذه المخططات 

لتلبية هذه الضروريات.
عوامـــل  بحســـب  تختلـــف  االســـتقطاع  نســـب  أن  وأكـــدت 
ومتغيـــرات عـــدة، منهـــا شـــبكة الطـــرق المســـتحدثة وحدود 
وشـــكل العقـــار والخدمـــات التـــي يتطلبهـــا مخطط التقســـيم 
أو حســـب رغبـــة المالك فـــي كيفية تقســـيم العقـــار، وبالتالي 
تتفـــاوت نســـبة االســـتقطاع مـــن مخطط إلـــى آخـــر، وال يتم 
التقســـيم واالســـتقطاع إال بعـــد الموافقـــة المســـبقة للمالـــك، 
علًما أن معظم مخططات التقاســـيم التي تتجاوز فيها نســـبة 

االستقطاع الـ 30 % تكون بحسب رغبة المالك في الحصول 
على أكبر عدد من القسائم السكنية.

كما أكدت الهيئة حرصها على أن تكون مخططات التقاســـيم 
الرئيســـة متطابقـــة مع أعلـــى معايير جودة الحيـــاة المطلوبة 
للمســـتفيدين من قطع األراضي بعد التقســـيم، وذلك بتوفير 
شـــبكة الطـــرق التي تربـــط هـــذه العقارات مـــا بينها بســـهولة 
وانســـيابية، وما يترتب عليها من تخصيص لممرات خدمات 
البنيـــة التحتيـــة وممرات المشـــاة والمواقـــف الجانبية والتي 
تنـــدرج ضمن حـــرم الطريق بين هـــذه العقـــارات الناتجة عن 
التقســـيم، مضيفـــة أنـــه علـــى رأس أولوياتهـــا أن تكـــون هذه 
الشـــبكة مستدامة ومستوعبة للتطوير العمراني للمنطقة في 
الوقـــت الحالي والمســـتقبلي وفق المعاييـــر المطلوبة لجودة 

الحياة.
وفـــي الختام، تؤكد الهيئة ترحيبها بالتواصل معها وذلك عبر 
النظام الوطني للمقترحات والشكاوى )تواصل( أو عن طريق 
االتصـــال علـــى الخـــط الســـاخن 17682888، كمـــا أن أبـــواب 
الهيئة مفتوحة من الســـاعة الســـابعة صباحا وحتى السادسة 
مساء، يوميا ما عدا يوم الجمعة، أو يمكن زيارة حسابها في 

.@bahrainupda )موقع التواصل االجتماعي )انستغرام

المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

طرح 1362 قطعة أرض جديدة بالسوق مع نهاية أغسطس
الــعــام بـــدايـــة  ــا مــنــذ  ــًط ــط ــخ اعـــتـــمـــاد 32 م ــاء مـــن  ــهـ ــتـ االنـ “الـــتـــخـــطـــيـــط”: 

والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  أصـــدرت 
العمرانـــي ردا توضيحيا على ما جاء في 
صحيفة “البالد” بتاريخ 6 سبتمبر 2021 
في عمود الزميل جاســـم المحاري تحت 
عنـــوان “تضاربـــات التخطيـــط العمرانـــي 

في الشاخورة”. 
وأوضحـــت الهيئـــة أن العقـــارات المشـــار 
 481 مجمـــع  الشـــاخورة  بمنطقـــة  إليهـــا 
غير متصلة بشـــبكة الطـــرق القائمة وتقع 
ضمـــن تصنيـــف المناطق غيـــر المخططة 

)UP( حسب خرائط التصنيف المعتمدة، 
والتي تســـتلزم إعداد مخطـــط تفصيلي 
لها لتعديل وضعية العقارات واستحداث 
شـــبكة طرق متكاملة وبنية تحتية، منها 
خدمـــات عامة ومرافق، وذلـــك بالتعاون 
والتنســـيق مع مختلف الجهـــات المعنية، 
حيـــث إن المنطقة متداخلـــة وتفتقر إلى 
شبكة طرق سليمة، كما أن العقارات غير 

منتظمة الشكل.
وأكـــدت أن أولوياتهـــا تقوم على دراســـة 
وتخطيط المناطق غير المخططة والتي 
تحتاج إلى إعادة تخطيط، وذلك حسب 

والقـــرارات  القوانيـــن  عليـــه  نصـــت  مـــا 
واللوائـــح التنظيميـــة ألعمـــال التخطيط 
والتطويـــر، ووفق آلية مدروســـة حســـب 
طبيعـــة المخطـــط الخاص بـــكل منطقة، 
الهيكلـــي  المخطـــط  مـــع  يتوافـــق  وبمـــا 
اإلســـتراتيجي الوطنـــي للمملكـــة 2030. 
وتشـــير إلى أنـــه تم العمل علـــى المقترح 
المبدئي، إذ تـــم تعديل وضعية العقارات 
وربطها بشبكة الطرق القائمة واستشارة 
الجهات الخدمية؛ لتوفير خدمات البنية 
التحتيـــة، موضحـــة بـــأن عمليـــة اتخـــاذ 
القـــرار فيمـــا يتعلق بتخطيـــط وتصنيف 

المناطـــق غير المخططـــة إنما هي عملية 
مشتركة تقتضي التنسيق والتعاون بين 
الهيئـــة وعـــدد مـــن الجهـــات الحكوميـــة، 
وتأتـــي القـــرارات وفـــق آليـــة مدروســـة 

حسب طبيعة المخطط.

وعلـــى صعيـــد متصـــل، شـــكرت الهيئـــة 
المحـــاري على اإلشـــادة بحملة عمر صح 
التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا؛ بهدف تعزيز 
الوعـــي لـــدى المجتمع بضـــرورة االطالع 
واالستعالم عن طبيعة تصنيف العقارات 
قبل شـــرائها أو بنائها عن طريق الرجوع 
دائمـــًا إلى المصـــادر المعتمدة للمعلومات 
ســـواء مـــن هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر 
العمراني أو غيرها مـــن الجهات المعنية؛ 
مـــن أجـــل معرفـــة اشـــتراطات البنـــاء أو 
التقسيم الصحيحة ألراضيهم وذلك قبل 
الشـــروع في عملية الشـــراء أو التعمير،؛ 

مـــن أجـــل تجنب ارتـــكاب أي تجـــاوزات 
فـــي  تعطيـــل  أو  قانونيـــة  مخالفـــات  أو 

مصالحهم.
عبـــر  بالتواصـــل معهـــا  الهيئـــة  وترحـــب 
النظـــام الوطنـــي للمقترحات والشـــكاوى 
)تواصـــل( أو عـــن طريـــق االتصـــال علـــى 
أن  كمـــا   ،17682888 الســـاخن  الخـــط 
الســـاعة  مـــن  مفتوحـــة  الهيئـــة  أبـــواب 
الســـابعة صباحًا وحتى السادســـة مساًء، 
يوميًا ما عدا يوم الجمعة، أو يمكن زيارة 
حســـابها في موقـــع التواصل االجتماعي 

.@bahrainupda )انستغرام(

عقارات مجمع 481 بالشاخورة تصنيفها “UP” وبحاجة لمخطط تفصيلي
محرر الشؤون المحلية

“التخطيط” تقدم 
ا على  ا توضيحّيً رّدً

عمود المحاري

سيد علي المحافظة

سيد علي المحافظة

قـــال النائب الثانـــي لرئيس مجلس 
النواب علي زايد إن صندوق العمل 
“تمكيـــن” بـــدأ بدعم حمـــالت الحج 
القطاعـــات،  مـــن  وعـــددا  والعمـــرة 
مشـــيدا بتعـــاون “تمكيـــن” متمثـــالً 
بالرئيـــس التنفيـــذي حســـين رجب 
بعد زيارة كتلـــة األصالة البرلمانية، 
وتم خاللها بحث قضايا المواطنين 
المرتبطـــة بظروف جائحة فيروس 
المعيشـــية  كورونـــا واالحتياجـــات 
لهم وتوســـيع القطاعات المستحقة 
للدعم الحكومـــي، والفئات التي لم 
تتســـلم نصيبهـــا حتـــى اآلن، ومنها 
فئة ســـواق الحافالت الذين فقدوا 
توصيـــل  بوقـــف  رزقهـــم  مصـــدر 

طالب المدارس قبل عودتهم.
علـــى  الحفـــاظ  أن  زايـــد  وذكـــر 
جائحـــة  تبعـــات  مـــن  االقتصـــاد 
كورونـــا يأتـــي بتوجيهـــات ملكيـــة 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  ســـامية 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، بإطـــالق الحزمـــة الماليـــة 
واالقتصاديـــة للحد من انعكاســـات 
جائحة فيـــروس كورونا، والحفاظ 
علـــى جهـــود التنميـــة المســـتدامة، 
وتكليف ولـــي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
الجهـــات الحكوميـــة بمتابعة تنفيذ 
الســـامية،  الملكيـــة  التوجيهـــات 

لدعـــم  المناســـبة  الحلـــول  ووضـــع 
وقـــد  المتضـــررة،  القطاعـــات 
تمـــت تغطيـــة نســـبة محـــددة مـــن 
للمؤسســـات  التشـــغيلية  النفقـــات 
ضمـــن القطاعات غيـــر المصرح لها 
بمزاولة نشـــاطاتها التجارية اتباعا 
لإلجـــراءات االحترازيـــة للحـــد من 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيد - 

.)19
وأكـــد زايد ضـــرورة تحديث قائمة 
المســـتفيدين مـــن صنـــدوق العمـــل 
“تمكيـــن” لشـــمول أكبـــر عـــدد مـــن 
القطاعات المتضررة بسبب جائحة 
عنهـــم  المعانـــاة  ورفـــع  كورونـــا، 
يواجههـــا  التـــي  الخســـائر  بســـبب 
المواطنـــون وأصحـــاب القطاعـــات 
المتضـــررة التـــي لـــم تحصـــل على 
خصوصـــا  الدعـــم،  مـــن  نصيبهـــا 
الصغيـــرة  المشـــروعات  أصحـــاب 
الذيـــن وضعوا فيها كل مدخراتهم، 
واقترحت الكتلة معاودة مناقشـــة 

الفئات المستحقة.

“تمكين” تبدأ بدعم حمالت الحج والعمرة

تنفيذ حزمة من المشاريع في “المنامة المركزية”
الســـهلي: ســـفلتة الشـــوارع الداخليـــة وتركيـــب مظلـــة فـــي الشـــحن والتفريـــغ

قـــام مدير عـــام أمانـــة العاصمـــة محمد 
الســـهلي بزيـــارة تفقدية لســـوق المنامة 
المركزية يرافقه أعضاء لجنة الخدمات 
والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة 
النـــكال؛ لالطـــالع  برئاســـة عبدالواحـــد 
على مشـــاريع التطويـــر وتفقد األوضاع 

الحالية.
وأكـــد الَســـهلي أن تطوير ســـوق المنامة 
المركزيـــة يعـــد مـــن األولويـــات، حيـــث 
تعتزم األمانة تنفيذ حزمة من المشاريع 
والتطويريـــة  التنظيميـــة  والمبـــادرات 
في ســـوق المنامة المركزيـــة في الفترة 
المقبلـــة؛ لتوفيـــر المقومـــات األساســـية 
مريحـــة  بيئـــة  فـــي  متمثلـــة  للســـوق 
للمنتفعين والمرتادين، وإكسابها المظهر 
الحضاري المناسب والذي يحتضن أكبر 

تجمع للمخزون الغذائي في المملكة.
وأشـــار الَســـهلي إلى أبرز المشاريع التي 
ســـيتم البـــدء فـــي تنفيذهـــا هـــذا العـــام 
بحسب األولويات اإلنشائية ومتطلبات 
وتســـهيل  العامـــة،  والســـالمة  الصحـــة 
تقديم الخدمات والتي ســـبق مناقشتها 
مـــع تجـــار الســـوق وأعضـــاء المجلـــس 

البلـــدي، وهـــي تركيب مكثفـــات الطاقة 
والتـــي تأتـــي تماشـــيا مـــع التوجيهـــات 
اســـتهالك  ترشـــيد  سياســـة  بتطبيـــق 
الطاقـــة، حيـــث ســـتعمل علـــى تخفيض 
اســـتهالك وتكاليـــف الطاقـــة المطلوبـــة 

لتشغيل السوق.
واســـتكمل أنـــه ســـيتم رصف وســـفلتة 
األرصفة والشـــوارع الداخلية بالمنطقة 
الشـــمالية )منطقة الشاحنات( خصوصا 
بالســـوق  المحيطـــة  المناطـــق  وباقـــي 
وذلـــك بالتنســـيق مع شـــؤون األشـــغال، 
والعمـــل على هـــدم وإعادة بنـــاء جميع 
دورات الميـــاه فـــي كل أنحـــاء الســـوق 

المركزيـــة والتي يبلغ عددها 40 موزعة 
علـــى 8 مواقـــع، باإلضافـــة إلـــى تركيب 
مظلـــة كبيرة الحجم مجهـــزة باإلضاءة 
والمراوح في منطقة الشحن والتفريغ.

وأطلع مدير عام أمانة العاصمة أعضاء 
لجنة الخدمات والمرافق بمجلس أمانة 
التطويريـــة  المشـــاريع  علـــى  العاصمـــة 
المقبلة التي ســـيتم تنفيذها في مرحلة 

أخرى، وسيتم اإلعالن عنها في حينه.
وعبر أعضـــاء لجنة الخدمات والمرافق 
عـــن  العاصمـــة  أمانـــة  مجلـــس  فـــي 
تطبيـــق  مـــن  وجـــدوه  لمـــا  ارتياحهـــم 
الجهـــاز التنفيذي عددا مـــن اإلجراءات 

البطاقـــات  كاســـتخدام  التنظيميـــة 
التعريفيـــة للعاملين في الســـوق والتي 
تحـــول دون ممارســـة الباعـــة الجائلـــة 
أنشـــطة البيع في قطاعات الســـوق، كما 
اطمأنوا على مســـتوى خدمات النظافة 
والتـــي تتضمـــن تنظيف كافـــة المرافق 
بشـــكل يومـــي طـــوال فتـــرة عملهـــا من 
الخامســـة صباحا إلى الخامسة ومساء 
وبعدهـــا يتـــم تنفيـــذ عمليـــة التعقيـــم، 
وحثوا على االســـتمرار في هذا السياق 
الخدمـــات  تحســـين  فـــي  والمواصلـــة 

المقدمة للسوق.
وتم في الجولة االستماع إلى مالحظات 
المديـــر  أوضـــح  التجـــار، حيـــث  بعـــض 
العام وأعضـــاء المجلـــس حرصهم على 
تطوير السوق واســـتعدادهم لتقديم ما 
يلـــزم مـــن أجل راحـــة التجـــار ومرتادي 
السوق، مبينين أن الزيارات ستتواصل؛ 
العمليـــات  علـــى  كثـــب  عـــن  لالطـــالع 
التطويريـــة والتنظيمية، وتوفير المناخ 
المناســـب لهـــذه الســـوق التـــي تحظـــى 
باالهتمام كونها أكثـــر قطاعات التجارة 
حيوية الموفرة الحتياجات ومتطلبات 

األمن الغذائي المهمة في المملكة.

المنامة - أمانة العاصمة
علي زايد

محرر الشؤون المحلية



قـــال إداريون ومعلمون بمدارس حكومية 
إنـــه بعد 3 أيام من عـــودة الطلبة اتضحت 
أهميـــة القرار الذي اتخذتـــه وزارة التربية 
والتعليـــم بتحويـــل الفصـــول االفتراضية 
مـــن المركزية إلى التنفيذ الداخلي المنظم 
بكل مدرســـة، حيث أصبح كل فصل بعدد 
طلبـــة أقل، بمـــا عزز من مســـتوى التفاعل 
مـــع المعلمين، وزاد من إمكان االستفســـار 

عن تفاصيل الدروس.
وأكـــدت مديـــر مســـاعد مدرســـة خديجـــة 
أن  المهيـــزع  هنـــادي  للبنـــات  اإلعداديـــة 

أهـــم  مـــن  تعتبـــر  االفتراضيـــة  الفصـــول 
وسائل التعلم عن بعد، ومن الجيد أن يتم 
تطوير آلية استخدامها؛ لتعزيز االستفادة 
منهـــا، وهـــذا ما لمســـناه في األيـــام القليلة 
الماضيـــة ونتوقـــع مزيدا مـــن اإليجابيات 

في الفترة المقبلة.
مـــن جانبهـــا، قالت نورة بوراشـــد منســـقة 
لجنـــة الســـامة والصحـــة المدرســـية فـــي 
مدرســـة خديجة اإلعداديـــة للبنات: “قمنا 
بتجهيز المدرســـة وغرفـــة خاصة بالحجر 
إلـــى جانـــب غرفتيـــن للفحـــص للمعلمـــات 
فـــي  معلمـــات   5 فقـــط  تكـــون  أن  علـــى 

غرفـــة االنتظار والفحـــص؛ منعا لازدحام، 
وحرصنا على اســـتقبال الطالبـــات بالفرح 
خصوصا طالبـــات الصف األول اإلعدادي، 

حيث عملنا برنامج تهيئة متكاما لهن.
لمدرســـة  المســـاعد  المديـــر  قـــال  بـــدوره، 
المحـــرق الثانويـــة للبنيـــن أحمد موســـى: 
“تميـــزت وزارة التربيـــة والتعليـــم بتوفير 
خيارات تعليـــم متنوعة ومناســـبة لجميع 
الطلبـــة، ومنها الفصـــول االفتراضية التي 
تتســـم بالتفاعليـــة والمباشـــرة، وبتقليص 
عدد الطلبة في كل فصل ستزداد المنافع”.
العـــودة  أجـــل  “مـــن  موســـى:  وأضـــاف 

كإدارة  حرصنـــا  للطـــاب،  المدرســـية 
مدرســـية على تســـهيل كل الطرق للطاب 
مـــن خال تهيئة الطاب ســـواء بالحضور 
أو حصـــص األونايـــن، إلى جانـــب التأكد 
مـــن قيـــام اإلرشـــاد األكاديمـــي بالمجاوبة 
علـــى تســـاؤالت الطاب خصوصـــا الصف 

األول الثانـــوي وتقديم الدعم والمســـاندة 
لهم”.

بمدرســـة  رياضيـــات  أول  معلـــم  وقـــال 
المحـــرق الثانويـــة للبنيـــن عبـــدهللا جعفر: 
التعليميـــة  المـــادة  “قمنـــا مبكـــرا بتجهيـــز 
للطاب ســـواء للحضـــور الفعلي أو طاب 

األونايـــن، وحرصنا علـــى أن تكون المادة 
للطالـــب  وتفاعليـــة  شـــائقة  التعليميـــة 
وتحتـــوي علـــى األنشـــطة خصوصـــا فـــي 
األيام الدراســـية األولى، إلى جانب القيام 
ببـــث تجريبي لمادة األونايـــن؛ للتأكد من 

سامة البث، وخلوه من أي عطل”.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الفصول االفتراضية أصبحت داخلية بعدد أقل وتفاعل أكثر
معلمون: نتوقع مزيًدا من اإليجابيات في الفترة المقبلة

جامعة الخليج العربي تحقق هدف نشر 200 بحث علمي محكم
العوهلي: اعتماد استراتيجية تدعم مسيرة االبتكار وتطوير نوعية التعليم والحصول على االعتمادات الدولية

أكـــد رئيس جامعـــة الخليـــج العربي خالد 
العوهلـــي أن أعضـــاء الهيئـــة األكاديميـــة 
وكليـــة  الطبيـــة  والعلـــوم  الطـــب  بكليـــة 
الدراســـات العليا حققوا هدفا استراتيجيا 
بنشـــر أكثر مـــن 200 بحث علمـــي محكم، 
في الوقت الذي اســـتطاعت فيه الجامعة 
الحفاظ على تقدمها والبناء على سمعتها 
العلمية المشـــرفة في التصنيفات العالمية 
ألفضل الجامعات على المســـتوى المحلي 

والخليجي واإلقليمي والدولي.
وقال، في اجتماع مرئي عقد صباح أمس 
عـــن بعـــد مـــع أعضـــاء الهيئـــة األكاديميـــة 
ورؤســـاء األقســـام اإلداريـــة بالجامعة، إن 
بلـــوغ الهـــدف االســـتراتيجي يبـــدو مهمة 
صعبـــة، ونحتـــاج إلـــى الكثيـــر مـــن الجهد 

والمثابرة والعمل الدؤوب، ولكن األصعب 
منهـــا هو الحفـــاظ على موقع بلـــوغ القمة 
والحفـــاظ علـــى نوعيـــة التعليـــم المبتكر، 
والبناء على المكتســـبات المتحققة طوال 
أكثـــر من 40 عاما، مثمنا فـــي الوقت ذاته 
ثقـــة أصحـــاب الجالة قـــادة دول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، ووزراء 
التعليـــم العالـــي وأعضـــاء مجلـــس أمنـــاء 
الجامعـــة، مقـــدرا فـــي الوقـــت ذاتـــه دعم 
الامحـــدود  البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة 
العامـــرة  مســـيرتها  طـــوال  للجامعـــة 

باإلنجازات.
ورحـــب رئيـــس الجامعـــة في مطلـــع العام 
األكاديمـــي 2021 /   2022 بعـــودة أعضـــاء 
الهيئـــة األكاديميـــة، وعـــودة الطلبـــة إلـــى 
مقاعـــد الدراســـة، متمنيـــا أن يكـــون العام 

الجديـــد مليئا بالعطـــاء والتميـــز المعهود، 
الســـيما بعد حصول الجامعة على المرتبة 
مســـتوى  علـــى  جامعـــة  كأفضـــل  األولـــى 

الجامعـــات في مملكة البحريـــن، والمرتبة 
الـ 11 على مســـتوى جامعات دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، والـ 15 على مســـتوى 

مثمنـــا  العربـــي،  العالـــم  فـــي  الجامعـــات 
كل الجهـــود التـــي بذلهـــا الجميـــع إلنجـــاح 
العـــام األكاديمي الماضي فـــي ظل األزمة 
الصحيـــة، وخاصـــا بالذكـــر جهـــود فريـــق 
الخدمـــات  وقســـم  للجائحـــة  التصـــدي 
وقســـم الصيانـــة، وقـــدم خالـــص تقديـــره 
لألكاديمييـــن واإلداريين الذين أنهوا فترة 

عملهم بالجامعة.
اســـتراتيجية  أن  العوهلـــي  وأوضـــح 
الجامعـــة المقبلـــة ما بين األعـــوام 2022 /   
2025 ســـتكون قصيـــرة المـــدى على مدى 
للتغيـــرات  لتســـتجيب  فقـــط؛  أعـــوام   3
المتســـارعة ومتطلبات التطوير واالبتكار، 
ولتركز في غضون الســـنوات المقبلة على 
مواصلة مســـيرة االبتـــكار وتطوير نوعية 
التعليم وفق المعايير العالمية، والحصول 

علـــى مزيـــد مـــن االعتمـــادات األكاديميـــة 
لمجمـــل البرامج والتخصصـــات بالكليات، 
ودعـــم ميزانيـــة األبحـــاث العلميـــة لقيـــام 
أعضـــاء الهيئـــة األكاديميـــة بإجـــراء مزيد 
مـــن األبحاث النوعية الهادفة في مختلف 

فروع العلم.
مـــن جانبهم، بارك نـــواب رئيـــس الجامعة 
وعمـــداء الكليـــات لعبدالرحمـــن العوهلـــي 
بمناســـبة تجديد الفترة الرئاســـية له حتى 
العـــام 2025، وحصولـــه على ثقـــة قيادات 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية، 
بـــأداء  االرتقـــاء  فـــي  لجهـــوده  تقديـــرا 
الجامعـــة، منذ تكليفه برئاســـتها منذ العام 
2008، لتكـــون بفضـــل جهـــوده المخلصـــة 
في مصاّف الجامعات المرموقة والعريقة 

على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

المنامة ـ جامعة الخليج العربي
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الصخير- جامعة البحرين

المنامة - وزارة الداخلية

أعلـــن مكتب تنســـيق وبيـــع الكتب 
البحريـــن  جامعـــة  فـــي  الدراســـية 
أن شـــراء الكتـــب ســـيبدأ إلكترونيا 
اعتبارا من اليوم )األحد(، ويســـتمر 

إلى يوم 31 أكتوبر 2021.
الشـــراء  إجـــراء  أن  إلـــى  وأشـــار 

الحكومـــة  بوابـــة  عبـــر  ســـيكون 
اإللكترونية bahrain.bh من خال 
صفحـــة خدمـــات جامعـــة البحرين 
فـــي البوابـــة، على أن يتـــم توصيل 
الكتـــب للطلبة عبـــر خدمة توصيل 

البريد.

تفعيـــاً لمبدأ الشـــراكة المجتمعية، 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  أطلقـــت 
بمناســـبة  المدنـــي حملـــة توعويـــة 
عودة الطلبة للمدارس بالتعاون مع 

وزارة التربية والتعليم.
وتم فـــي الحملـــة توزيـــع الكتيبات 
والمطويـــات التوعوية على الطلبة، 
حيث قدمت شرطة الدفاع المدني 
محاضـــرات للطلبـــة عـــن الســـامة 
الحـــوادث  مـــن  والوقايـــة  العامـــة 
والحريـــق ســـواء فـــي المدرســـة أو 
فـــي المنـــزل، إضافـــة إلـــى كيفيـــة 
اليدويـــة،  الطفايـــات  اســـتخدام 

الخاطئـــة  الســـلوكيات  وتصحيـــح 
التي يمارسها األطفال.

كما قدمت شـــرطة الدفـــاع المدني 
فـــي  للطلبـــة  وإرشـــادات  نصائـــح 
حال وقـــوع الحريق والتي تتطلب 
الخـــروج من الفصل بانتظام وعدم 
وعـــدم  الســـالم،  علـــى  التدافـــع 
الكهربائيـــة،  المصاعـــد  اســـتخدام 
والتوجـــه إلـــى نقطـــة التجمـــع مـــن 
خـــال مخـــارج الطـــوارئ، متمنيـــن 
للطلبـــة األمن والســـامة والتوفيق 

في العام الدراسي الجديد.

جامعة البحرين: بدء شراء الكتب الدراسية اليوم

الدفاع المدني يطلق حملة توعوية 
تزامًنا مع العودة إلى المدارس

الفصول االفتراضية

“األهلية” تختتم معرضها التعريفي في “السيتي سنتر”
الشيراوي تدعو الطلبة المتقدمين إلى إنهاء إجراءات تثبيت القبول وتسجيل المقررات

معرضهـــا  األهليـــة  الجامعـــة  اختتمـــت 
التعريفي في مجمع “السيتي سنتر” مساء 
أمس الســـبت، بعد أن شكل منصة حيوية 
تفاعـــل فيهـــا الفريـــق التعريفـــي بالجامعة 
مع العديد من األكاديميين وأرباب ســـوق 
العمـــل والنخب ووجـــوه المجتمـــع، فضا 
عن الطلبـــة وأولياء األمـــور، والذين أبدى 
عدد واسع منهم إعجابهم بالمكانة العلمية 
وتصدرهـــا  األهليـــة،  للجامعـــة  الرفيعـــة 
التفـــوق والجـــودة  العديـــد مـــن منصـــات 

البحرينية والخارجية.
األهليـــة  الجامعـــة  أبـــواب  تـــزال  ومـــا 
االلتحـــاق  طلبـــات  الســـتقبال  مفتوحـــة 
ببرامجها األكاديمية بدرجة البكالوريوس 
للطلبـــة  والدكتـــوراه  والماجســـتير 
الفصـــل  فـــي  والمحوليـــن  المســـتجدين 
الدراسي األول من العام الدراسي الجديد 
للوائـــح األكاديميـــة  2021 / 2022 طبقـــا 

لألمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
الجامعـــة  رئيـــس  مســـاعدة  وأوضحـــت 
لشـــؤون اإلعـــام والتســـويق والعاقـــات 
العامة ثائرة الشـــيراوي أن الجامعة تمنح 
األولويـــة فـــي توزيـــع المقاعـــد الدراســـية 
لألسبقية في تثبيت القبول، داعية جميع 
االلتحـــاق  بطلبـــات  المتقدميـــن  الطلبـــة 
بالجامعـــة إلى المســـارعة إلنهاء إجراءات 

تثبيت القبول وتســـجيل المواد الدراسية 
المطلوبـــة للفصل الدراســـي األول لضمان 

مقاعدهم الدراسية.
ونوهت الشيراوي إلى أن الجامعة األهلية 
تحظـــى باالعتماد المؤسســـي من مجلس 
التعليـــم العالـــي، وتتصـــدر قوائـــم الجودة 
فـــي األداء المؤسســـي واألكاديمـــي، وهي 
مـــن أولـــى الجامعـــات التـــي أدرجـــت في 

اإلطار الوطني للمؤهات.
وأكـــدت أن البـــاب مفتـــوح لجميـــع الطلبة 
الذيـــن  والمهتميـــن  األمـــور  وأوليـــاء 
معـــرض  لحضـــور  الوقـــت  يســـعفهم  لـــم 
الجامعـــة في )الســـيتي ســـنتر( لزيارة مقر 
وااللتقـــاء  التأمينـــات  بمجمـــع  الجامعـــة 
المباشـــر مع المختصين فـــي إدارة القبول 
والتســـجيل لإلجابة عن جميع تساؤالتهم 
واستفســـاراتهم، كمـــا أن الخدمات متاحة 
عبر خدمة االتصال المباشر والواتس اب.
يذكـــر أن الجامعة االهلية وضمن سياســـة 
المسؤولية االجتماعية تقدم منحا جزئية 
تصـــل إلـــى 50 % من الرســـوم الدراســـية 
لبرامـــج البكالوريـــوس للطلبـــة المتفوقين 
والمتميزين، والعديد من شرائح المجتمع 
كالطلبة األيتام وأصحاب الهمم والعاملين 
في الصفوف االماميـــة لمواجهة الجائحة 

وأبنائهم.

المنامة - الجامعة األهلية

جانب من االجتماع

“الصحفيين” تشكل “الشبابية” وتنشر أعمال الطلبة على قناة “يوتيوب” الجمعية
المقبلة بــالــفــتــرة  الــتــدريــبــيــة  ــج  ــرام ــب وال ــدورات  ــ الـ ــن  م حـــزم  ــاق  إطـ

أعلنـــت جمعيـــة الصحفييـــن البحرينية عن تشـــكيل 
اللجنة الشبابية برئاسة عضو مجلس اإلدارة محمد 
بحـــر، وتضم في عضويتها كا مـــن خلود فامرزي، 
جاســـم محمـــد، علـــي النشـــابة، عليـــاء مبـــارك، منى 

الذوادي، حنان أسامة، طيبة الشيخ.
وقـــال رئيس اللجنة الشـــبابية محمد بحر إن اللجنة 
تعنـــى بتقديم شـــتى أنواع الدعـــم للطلبة وخريجي 
مختلـــف  مـــع  اللجنـــة  عاقـــات  وتوثيـــق  اإلعـــام، 
الجهـــات الشـــبابية في المجتمـــع، وتعزيـــز الحضور 

اإلعامي الشبابي.
وأشـــار محمـــد بحـــر إلـــى أن الجمعية وفـــي مبادرة 
دعم تشـــجيعية للطلبة، كلفت اللجنة الشـــبابية نشر 
أعمالهـــم اإلعاميـــة في قنـــاة الجمعيـــة على منصة 
“يوتيـــوب”، لتصبـــح قنـــاة الجمعيـــة مرجعـــا رئيســـا 

إلبداعات وأنشطة الطلبة.
وأكـــد رئيـــس اللجنـــة الشـــبابية أن اللجنـــة ترحـــب 

باألفكار الشبابية التي تساهم في تطوير عملها، كما 
أن بـــاب االنضمام مفتوحا لجميع الشـــباب من طلبة 

وخريجي اإلعام.
وقال رئيس لجنة التدريب المهني يحيى العمري إن 

اللجنة تســـتعد إلطاق حزم مـــن الدورات والبرامج 
التدريبيـــة فـــي الفتـــرة المقبلـــة، والتـــي تهـــدف إلى 
تنميـــة وصقل مهارات الطاب والطالبات وخريجي 

تخصص اإلعام.
مـــن  بالعديـــد  الوطنيـــة  تزخـــر جامعتنـــا  وأضـــاف: 
المواهب والطاقات اإلعامية، والتي نتطلع لدعمها 
باســـتمرارية انعقـــاد دورات وبرامـــج تدريبيـــة لهـــا؛ 

لتأهيلها لانخراط في مجال العمل الصحافي.
وكان رئيـــس جمعية الصحفيين البحرينية عيســـى 
الشـــايجي قد أكـــد أهمية تشـــكيل وتفعيـــل اللجنة، 
وضـــرورة تزويد الشـــباب بالمهـــارات اإلعامية في 
العصـــر الحالـــي، مشـــيًرا إلـــى أن اإلعـــام الشـــبابي 
يلعب دورا مميزا في تســـليط الضـــوء على القضايا 
والمواضيـــع التي تهـــم هذه الفئة، فضـــًا عن أهمية 
تدريـــب وتهيئـــة صف ثـــاٍن مـــن الكـــوادر اإلعامية 

المؤهلة.

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية



أكــد عــدد مــن المحاميــن أهمية إصدار تعديل مرســوم بقانون بشــأن العقوبات البديلــة، إذ أوضحوا دوره في مواكبــة متطلبات التنمية 
المستدامة، وانسجامه مع الممارسات الدولية المتقدمة واستيفاء متطلبات التقارير والمؤشرات الدولية.

وبين المحامون أن صدور مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021 بتعديل المادة 13 من قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير 
البديلــة الــذي صــدر مــن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة يأتي منســجما مع مســيرة التطوير والتحديث في 

التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، واعتبروه تعديال قانونيا متوافقا مع مبادئ حقوق اإلنسان.

فقـــد أوضحـــت المحاميـــة ربـــاب العريض 
أهميـــة تعديل قانون العقوبـــات والتدابير 
الداخليـــة  وزارة  منـــح  لكونـــه  البديلـــة 
مســـاحة أكثر في طلب اســـتبدال العقوبة 
المحكومة عليه ســـواء قبل تنفيذ العقوبة 
او بعدها في كافة العقوبات وهذا يساهم 
في الحد من اكتظاظ الســـجون وتخفيف 

العبء المالي على الدولة.
وبينـــت إســـهام تعديـــل قانـــون العقوبات 
البديلـــة فـــي إصالح المســـجون من حيث 
المحـــددة  بالتدابيـــر  العقوبـــة  اســـتبدال 
فـــي القانون وضمن شـــروط أهمها حســـن 
الســـيرة والســـلوك، وأال يكـــون خطرا على 
المجتمـــع وبالتالـــي قيـــام القضـــاء ســـواء 
أثنـــاء نظـــر الدعـــوى أو عن طريـــق تقديم 
طلـــب من قبـــل المحكـــوم عليـــه أو وكيله 
أو الجهـــة المختصة فـــي وزارة الداخلية، 
يســـاهم فـــي اســـتقرار المجتمـــع األمنـــي 
واالجتماعي والحد مـــن الجرائم وإعطاء 
فرصـــة لتقويم المحكوم عليـــه واالندماج 

مرة أخرى في المجتمع.
فيمـــا أكد المحامي فريد غـــازي أن صدور 
مرســـوم بتعديل المادة 13 من قانون رقم 
18 لســـنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير 
البديلـــة عن صاحـــب الجاللـــة الملك يأتي 
منســـجما مع مســـيرة التطوير والتحديث 
في التشـــريعات ضمن المســـيرة التنموية 
الشـــاملة فـــي مملكـــة البحريـــن، واعتبـــره 
قانونا متوافقا مع مبادئ حقوق اإلنسان.

توســـيع  يضمـــن  التعديـــل  أن  وبيـــن 
صالحيـــات وزارة الداخلية في اســـتبدال 

العقوبة للمحكومين حســـب االشتراطات، 
اإلنســـان  حقـــوق  مـــع  يتماشـــى  وبمـــا 
والمحكومين والنزالء ليستفيدوا من هذا 
القانـــون المتقـــدم فعال، إذ يضمن توســـيع 
هـــو  ممـــا  بأكثـــر  االســـتبدال  صالحيـــات 
موجود فـــي قانون العقوبـــات البديلة في 
المـــادة الســـابقة، وهـــذا يأتي فـــي مصاف 
الصالحيـــات العديدة التـــي صدرت خالل 
الســـنوات األخيـــرة إلعطـــاء المحكوميـــن 
فرصة أخرى في اإلصالح والتأهيل، ومن 
ثم االنخراط في المجتمع بإيجابية، وقال 
“نحـــن القانونييـــن والحقوقيين ننظر لهذا 

المرسوم بالكثير من االحترام والتقدير”.
ابتســـام  المحاميـــة  أكـــدت  جانبهـــا،  مـــن 
الصبـــاغ أهميـــة قانـــون العقوبـــات البديلة 
مجـــال  فـــي  متقدمـــة  خطـــوة  باعتبـــاره 
العقوبـــات واإلصـــالح، وأوضحـــت أنه في 
حال ارتكاب الشخص خطأ ما قد ال يكون 
الحبـــس مالئما له، وبالتالي على الســـلطة 
التنفيذيـــة عرض التفاصيل والدالئل التي 
توضـــح جـــدوى تطبيـــق العقوبـــة البديلة 

كبديل للحبس االعتيادي.
وبينت المحامية الصباغ أن األثر المترتب 
مـــن تطبيق هـــذا القانون يأتـــي من خالل 
توضيـــح المتغير في فكـــرة تنفيذ العقوبة 
البديلة من عدمها، إذ إن اســـتبدال عقوبة 
الحبـــس بعقوبـــة بديلـــة يضمـــن تحقيـــق 
الفائدة على الفرد والمجتمع، كما ويراعي 
الظـــروف االجتماعيـــة ويأخـــذ باألســـباب 
اإلنسانية التي أدت إلى ارتكاب الجريمة، 
والتـــي تكون رغًما عن اإلنســـان في أغلب 

الحـــاالت، ففـــي بعـــض الحـــاالت ال يكـــون 
الشـــخص على مستوى عالي من األجرام، 
وبالتالي يأتي هذا القانون ليعطي مساحة 

أوسع في تطبيق العقوبات البديلة.
واعتبـــر المحامـــي أحمـــد القاهـــري تعديل 
قانـــون العقوبات تعديـــال قانونيا متطورا، 
الـــدول  تســـتخدمه  العقوبـــات  فقانـــون 
المتقدمـــة، مـــن هنا تبـــرز مملكـــة البحرين 
كواحـــدة من الدول المتقدمة التي توســـع 
البديلـــة،  بالعقوبـــات  األخـــذ  إمـــكان  مـــن 
مـــع  تتواكـــب  حقيقيـــة  تعديـــالت  وهـــي 
التاريـــخ  ذات  العريقـــة  الديمقراطيـــات 
فـــي  رائـــدة  البحريـــن  فمملكـــة  الطويـــل، 
تجربتهـــا بيـــن دول المنطقـــة، وقـــد كفـــل 
كيفيـــة  تضبـــط  اشـــتراكات  التعديـــل 
االستفادة من العقوبات البديلة بما يحقق 
مصلحـــة المســـاجين ويوســـع مـــن فكـــرة 
اإلصـــالح، وبيـــن أن جائحـــة كورونا بينت 
أهميـــة النظر إلى بعـــض القضايا كالقضايا 
المالية بشـــكل إنســـاني أكثر، فهناك الكثير 
من المتضررين الذين تحملوا أعباء مالية 

رغما عنهم.
ووصف القاهـــري القانون بأنه قانون مرن 
وإنســـاني، فهنـــاك الكثيـــر مـــن الحـــاالت ال 
يكـــون االجـــرام متأصـــال فيهـــا، وبالتالـــي 
تســـتدعي خصوصية في كيفية التعاطي 
معهـــا، فهنـــاك الكثيـــر مـــن الحـــاالت التـــي 
يســـتلزم فيهـــا البقاء فـــي الحبـــس فعليا، 
وبالتالي فإن اإلقامـــة الجبرية في المنزل 
أو العمـــل االجتماعـــي خيـــارات متقدمـــة 
جدا في القوانين والتشريعات في مملكة 

البحرين.
المحامـــي  أوضـــح  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 
الســـيد هاشـــم الهاشـــمي أن تعديل قانون 
فكـــرة  ليقـــدم  يأتـــي  البديلـــة  العقوبـــات 
التأهيـــل واإلصـــالح علـــى فكـــرة العقوبة، 
فأحيانـــا يكـــون عقـــاب الشـــخص كعقـــاب 
غيره من أفراد أســـرته، وهنـــاك الكثير من 
الحـــاالت التي ال يثبت فيهـــا نية اإلجرام، 
وعليه فإن العقوبات البديلة ســـواء كانت 
اعتقـــاال منزليا أو عمـــال اجتماعيا وغيرها 
أعـــداد  مـــن  يقلـــل  إيجابيـــا  أمـــرا  تعتبـــر 

االحتكاك بالمجرمين داخل السجون.
وأشار المحامي الهاشمي إلى أن القوانين 
األولـــى  نظريتيـــن،  علـــى  تعتمـــد  عمومـــا 
العقـــاب والردع في حين تختـــص الثانية 
بالتأهيل واإلصالح، وفي مملكة البحرين 
يقف المشـــرع البحريني فـــي صف الدول 
التأهيـــل  صفـــة  تقديـــم  فـــي  المتقدمـــة 
واإلصـــالح، وهـــي النظرة األكثـــر إيجابية 
عنـــد التعاطي مع القضايـــا ذات التفاصيل 
القضـــاء  فـــي  ثقتـــه  وبيـــن  اإلنســـانية، 
توســـيع  علـــى  ســـيعمل  الـــذي  البحرينـــي 
االســـتفادة مـــن هذا التعديل لمـــا فيه خير 

المجتمع والوطن.
وأكد المحامي حســـين الشويخ أن تعديل 
هـــذا القانون يعتبر تطويرا تشـــريعيا مهما 
يتيـــح فرصـــة  إذ  البحريـــن،  فـــي مملكـــة 
يعتبـــرون  ال  الذيـــن  للمحكوميـــن جنائيـــا 
خطـــرا بأن يكونـــوا فاعلين فـــي المجتمع، 
وبيـــن أن الفئـــة المســـتهدفة هـــم مرتكبـــو 
المخالفـــات والجنح، وقد أعطـــى القانون 
فرصـــة ثانيـــة لألشـــخاص الذيـــن قضـــوا 
نصف مدة العقوبة، وهو أمر ممتاز تشـــيد 
به منظمـــات حقوق اإلنســـان والمحامين، 
ويعد دافعا للمحكومين إلصالح أنفسهم.

وبيـــن المحامي الشـــويخ أهميـــة أال تكون 
العقوبة ســـلبية على الشـــخص، فالتعديل 

كدولـــة  البحريـــن  ليقـــدم  يأتـــي  الجديـــد 
ســـباقة بيـــن الـــدول العربيـــة فـــي تطويـــر 
تشـــريعاتها بمـــا يتوافـــق مـــع التعديـــالت 
العالميـــة وبمـــا يحقـــق مصلحـــة المجتمع، 
وهـــو أمر محل إشـــادة كبيرة من العاملين 
في الحقـــل القانوني والتشـــريعي، كما أن 
فـــي مصلحـــة  البديلـــة تصـــب  العقوبـــات 
المحكوميـــن بالدرجـــة األولـــى وأهاليهـــم، 
وكذلـــك يمثـــل مصلحـــة للدولـــة؛ من أجل 
إصـــالح المجتمـــع مـــن الجريمـــة بعقوبات 
نافعة للمجتمع، واالستفادة من االنخراط 
فـــي العمل والقيام بأعمال تخدم المجتمع 

وتكسبهم الخبرة.
من جانبه، أوضح المحامي السيد محسن 
مجيـــد العلـــوي أن تطويـــر هـــذا القانـــون 
الذي يعد ســـبقا لمملكة البحرين، سيرتبط 
أثـــره بتقليـــل قضايا االســـتئناف واللجوء 
للتمييـــز، كمـــا وســـيكفل فكـــرة اســـتبدال 
عقوبة الســـجن بعقوبات أخرى أكثر فائدة 
للفـــرد والمجتمع، وعليه فـــإن هذا القانون 
ســـيضمن التخفيف من اآلثار المترتبة من 

عقوبة السجن.
وأكـــد المحامـــي العلـــوي أهميـــة االهتمام 
بأســـس العقوبـــة وتوضيـــح الهـــدف منها، 
وهـــو إصـــالح المتهـــم ثـــم تحقيـــق صفـــة 
الـــردع العـــام، وقـــال إن قانـــون العقوبات 
البديلة يحقق هذه الغاية من خالل تقييم 
الجهات المعنية وذوي االختصاص، وبين 
أنـــه متى مـــا تم تحقيـــق الردع للشـــخص 
اســـتمرار  مـــن  الحكمـــة  تنتفـــي  عندهـــا 
العقوبـــة، كما ويعطي هـــذا القانون فرصة 
حقيقيـــة لإلصـــالح وبالتالـــي الحـــد عـــدد 

المساجين.
إلـــى ذلـــك، قالـــت المحامية نورة شـــويطر 
متطـــور،  قانـــون  البديلـــة”  “العقوبـــات  إن 
وبينت أن جميـــع القانونيين والمختصين 
ذهبوا إلى تبنـــي فكرة اإلصالح والتأديب 

أكثر من فكـــرة العقاب والحبس، وبالتالي 
يأتـــي العمل االجتماعي ودخول الفرد في 
عمـــل منتـــج كبديـــل فاعـــل لتحقيق صفة 

اإلصالح.
وأكـــدت أهمية العمل علـــى تغيير المجرم 
إلـــى شـــخص فاعل فـــي مجتمعـــه، وهذه 
األفـــراد  فـــي  ســـتنمي  البديلـــة  العقوبـــة 
أشـــياء كثيـــرة منهـــا حب الوطـــن والخير، 
وبالتالـــي  اجتماعيـــا،  الشـــخص  ليكـــون 
تكون عقوبتـــه رادعة له دون آثار الحبس 
السلبية، فتطوير القوانين اليوم يصب في 
اتجـــاه إحداث األثر علـــى الفرد والمجتمع 
ليكـــون منتجـــا ومســـاعدا وايجابيـــا فـــي 

مجتمعه.
وأكـــدت المحاميـــة آمـــال العباســـي أهمية 
بشـــكل  والتشـــريعات  القوانيـــن  تطويـــر 
مســـتمر، وبينت ريادة مملكة البحرين في 
هـــذا الجانـــب، واعتبرت قانـــون العقوبات 
البديلة خطوة تســـجيل في رصيد مملكة 
البحريـــن، ووصفته بالنقلـــة النوعية التي 
تصب في تطوير التشريعات والتميز على 
مســـتوى المنطقة، إذ يعطـــي فرصة للنظر 
فـــي ظـــروف الجريمة، كمـــا ويتيح فرصة 
لالنخراط في المجتمع، وبالتالي يحد من 
اآلثار السلبية الناتجة عن الحاالت التي ال 
تستلزم الحبس. وقالت العباسي إن قانون 
العقوبـــات البديلة يعطي مســـاحة مالئمة 
الســـتبدال عقوبة الحبـــس بعقوبات بديلة 
تكـــون أكثـــر فائدة علـــى الفـــرد والمجتمع 
والدولـــة، فهنـــاك قضايـــا كثيـــرة ال يعتبـــر 
فيها الســـجن حال أو رادعـــا، وهناك جرائم 
صغيـــرة يمكـــن النظر لها وفـــق خصوصية 
معينـــة، فتقيـــد الحريات ليـــس بالضرورة 
هـــو العقـــاب الـــرادع لبعض الحـــاالت التي 
ال تســـتلزم الســـجن، مؤكـــدة أهميـــة دور 
الســـلطة التقديرية للقضـــاء البحريني في 

تحديد نوع العقوبة البديلة.
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أشـــادت مفوضيـــة حقـــوق الســـجناء والمحتجزين 
بصـــدور المرســـوم بقانون رقم 24 لســـنة 2021 من 
لـــدن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة بتعديل المـــادة 13 مـــن القانون 
رقـــم 18 لســـنة 2017 بشـــأن العقوبـــات والتدابيـــر 
البديلـــة، والذي يقضـــي بأنه “يجوز للجهـــة المعنية 
بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب 

أن يســـتبدل بالعقوبـــة األصليـــة المحكـــوم بهـــا قبل 
البـــدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشـــرط أال 
يكـــون في ذلك خطـــر على األمن العـــام، وأن يكون 
المحكـــوم عليه قد أدى االلتزامات المالية المحكوم 
بهـــا عليـــه مـــن المحكمـــة الجنائيـــة مـــا لـــم يكن من 

المستحيل عليه الوفاء بها”.
وأضافـــت المفوضية أن الخطـــوة تراكم اإلنجازات 
العديـــدة التـــي ســـبق أن تـــم تحقيقهـــا فـــي مجـــال 
رعايـــة وتأهيـــل فئـــة النـــزالء، وإيجـــاد مزيـــد مـــن 

وســـائل دمجهم فـــي المجتمع وبمـــا ينعكس إيجابا 
علـــى حياتهـــم األســـرية واســـتقرارهم االجتماعـــي 
والنفســـي، كمـــا تأتي في ســـياق المبـــادرات الرائدة 
التي أقرتها مملكة البحرين؛ من أجل تعزيز احترام 
حقـــوق اإلنســـان الحقـــوق وصونهـــا علـــى مختلـــف 

األصعدة.
كمـــا رحبـــت المفوضيـــة بتصريحـــات الفريـــق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية 
التـــي ذكر فيهـــا أن عـــدد المحكومين المســـتفيدين 

مـــن تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة 
الصادر العام 2017 بلغ نحو 3511 محكوما، وأكدت 
أن جهـــود وزارة الداخلية في مجال تطبيق تدابير 
العقوبات البديلة والتوســـع فيهـــا أصبحت أنموذجا 
للنجاح واالنضباط، ومؤشرا على وجود خطة عمل 
ممنهجـــة لدى الوزارة فـــي التعامل مع فئات النزالء 
حرصـــا على مصلحتهـــم في المقـــام األول، تنعكس 
فـــي صـــورة برامـــج ومشـــروعات لتطويـــر مراكـــز 
اإلصـــالح والتأهيـــل تطويـــرا ماديـــا وإداريا بشـــكل 

مســـتمر، كما نوهت المفوضية بما تقوم به الجهات 
المختصـــة األخـــرى مـــن إجـــراءات عمليـــة لألخـــذ 
بالعقوبـــات البديلـــة وعلـــى رأســـها النيابـــة العامـــة، 
وما تقوم به كذلك المؤسســـات الوطنية المســـتقلة 
مـــن جهـــود في دعـــم تطبيـــق التدابيـــر البديلة، في 
إطـــار اختصاصاتهـــا الوظيفيـــة التـــي تشـــمل زيارة 
مراكـــز اإلصالح والتأهيل واالطـــالع عليها وتقديم 
توصيـــات بشـــأنها الســـيما المتعلقة برعايـــة النزالء 

وتأهيلهم.

المنامة - بنا

مبــادرات رائـدة للبحريــن في رعايــة النــزالء
ـــة ـــات البديل ـــأن العقوب ـــامي بش ـــوم الس ـــيد بالمرس ـــجناء” تش ـــة الس “مفوضي

أشــاد عضــو مجلــس الشــورى منصــور ســرحان بإصــدار عاهــل البالد صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة مرســوما بقانون بتعديــل قانون العقوبــات البديلة، 
والــذي يجيــز للجهــة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقوبات أن 

يستبدل بالعقوبة األصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها بعقوبة بديلة.

وأشـــار إلـــى أن إصدار المرســـوم يعد نقلة 
نوعيـــة فـــي مســـيرة اإلصالح التـــي بدأها 
جاللـــة العاهل، منـــذ توليه مقاليـــد الحكم 
فـــي البالد، كما أن المرســـوم سيســـهم في 
اإلفـــراج عن النـــزالء الذيـــن تنطبق عليهم 
الشـــروط، مؤكدا أن التوسع في العقوبات 
وتطويـــر  تعزيـــز  إلـــى  ســـيؤدي  البديلـــة 

المنظومة القانونية في المملكة.
كما بّين أن تلـــك المبادرات والجهود التي 
تبذلها الحكومة برئاســـة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء  صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، تبرهن 
بجـــالء أن البحريـــن هـــي دولـــة القانـــون 

والمؤسسات والقضاء النزيه.
وأوضـــح أن اإلحصائية التـــي ذكرها وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبـــد هللا آل خليفـــة،  ونشـــرتها الصحافـــة 

المحليـــة، بشـــأن عـــدد المحكوميـــن الذين 
قانـــون  أحـــكام  تنفيـــذ  مـــن  اســـتفادوا 
العقوبـــات والتدابير البديلـــة منذ صدوره 
فـــي العام 2017 بلغ نحو3511 مســـتفيدا، 
تبرهـــن أن المشـــروع اإلصالحـــي لجاللـــة 
الملك مســـتمر في العطـــاء وعلى مختلف 
األصعـــدة، كمـــا أنـــه سيســـهم فـــي تحقيق 
هـــدف ســـام يتمثـــل فـــي المحافظـــة على 
أجـــل  مـــن  النســـيج االجتماعـــي،  حمايـــة 
تشـــجيع الجميـــع على المشـــاركة في بناء 
حســـب  كل  متحضـــر،  عصـــري  مجتمـــع 
مهاراتـــه وقدراته. فيما أثنـــى على قانون 
العدالـــة اإلصالحيـــة لألطفـــال وحمايتهم 
من ســـوء المعاملة، معتبرا أن هذا القانون 
له أهميتـــه الخاصـــة، والمتمثلـــة باإلفراج 
أن  مؤكـــدا  األطفـــال،  أو  األحـــداث  عـــن 
القانون القى إشـــادة كبيرة من قبل رجال 

القانون في المملكة، كما القى استحســـان 
أبنـــاء المجتمع البحريني الذين عبروا عن 

فرحتهم بتلك المبادرة البالغة األهمية.
وأبـــدت النائب كلثـــم الحايكي تفاؤلها بأن 
 2021 لســـنة   24 رقـــم  المرســـوم  يشـــكل 
بتعديـــل المـــادة 13 مـــن القانـــون رقم 18 
لســـنة 2017 بشـــأن العقوبـــات والتدابيـــر 
البديلـــة بوابـــة للتوســـع فـــي تطبيـــق هذا 
القانـــون ليشـــمل فئـــات أوســـع، وإدخـــال 

الفرحة في قلوب األمهات واألهالي.
اإلصالحيـــة  بالرؤيـــة  الحايكـــي  ونوهـــت 
لجاللـــة الملـــك وقيادته إلصـــالح وتطوير 

منظومـــة العدالـــة فـــي مملكـــة البحريـــن؛ 
اإلصالحيـــة  العدالـــة  باتجـــاه  لتتحـــول 
المفتوحـــة  الســـجون  سياســـة  واعتمـــاد 
والتوســـع الكبيـــر فـــي تطبيـــق العقوبـــات 
البديلة، والذي ســـيكون بوابـــة إلنهاء آثار 
مـــا عشـــناه في المرحلـــة الســـابقة، وبداية 
مرحلـــة جديدة يشـــارك فيهـــا الجميع في 
بنـــاء مســـتقبل هـــذا الوطـــن تحـــت قيادة 
جاللـــة الملـــك. واختتمـــت الحايكـــي بـــأن 
الرؤيـــة اإلصالحيـــة لجاللـــة الملـــك يجب 
أن تكون منطلقا لعمل السلطة التشريعية 
لفتـــح اآلفـــاق واألبـــواب نحـــو احتضـــان 

مكونـــات المجتمع وإشـــراكهم في العملية 
السياســـية وجهود بنـــاء الوطن، وإن هذه 
الخطـــوط العريضـــة والعناويـــن الســـامية 
تمثل تحديا حقيقيا للســـلطة التشـــريعية 

ألداء دورها على أكمل وجه.
وقال النائب عبدهللا الذوادي إن المرسوم 
الملكي بشـــأن العقوبات والتدابير البديلة 
يعكس مدى تطور التشريعات وأسبقيتها 
بيـــن الـــدول العربيـــة فـــي وضـــع عقوبات 
بديلة تكفـــل دمج المحكوميـــن بالمجتمع 
مـــن جديد، مقابل شـــروط محـــددة تؤدي 
إلى مصلحة المحكوم والمجتمع، إذ حرص 

القانـــون على عـــدم اســـتفادة المحكومين 
بقضايـــا تشـــكل خطرا علـــى األمـــن العام، 
والقضايـــا المرتبطـــة بااللتزامـــات الماليـــة 
فـــي صـــورة تحقـــق التـــوازن بيـــن توفيـــر 
عقوبـــة بديلة وحمايـــة المجتمع من خطر 
إلـــى  الـــذوادي  الجرائـــم األمنيـــة. وأشـــار 
إن التعديـــل ســـوف يســـهم فـــي اســـتفادة 
شـــريحة كبيرة مـــن نزالء مركـــز اإلصالح 
والتأهيل، إذ أعطى القانون صالحية أكبر 
لقاضـــي التنفيذ بطلب من وزارة الداخلية 
باإلفـــراج عن النزالء الذيـــن تنطبق عليهم 
الشـــروط، مما يعد مرونة كبيرة في تنفيذ 
القانـــون الـــذي يؤكـــد أن مملكـــة البحرين 
تطور تشـــريعاتها بما يتوافق مع المواثيق 
الدولية، وتسبق كثيرا من الدول في ذلك.
وقال الذوادي إن السلطة التشريعية تقف 
مـــع تطويـــر التشـــريعات التـــي تصـــب في 
مصلحة الوطن والمواطن وترســـي دعائم 
المكتســـبات  وحفـــظ  واالســـتقرار  األمـــن 
الوطنيـــة، وتقديـــم المصلحـــة العليـــا على 
المواطنيـــن  حقـــوق  وضمـــان  الجميـــع، 
فـــي جميـــع الملفـــات، وتحقيـــق اإلصـــالح 
المجتمعي واالســـتقرار األســـري ومواكبة 

متطلبات التنمية المستدامة.

القانونيــة المنظومــة  وتطــور  تعــزز  نوعيــة  نقلــة  تطبيقــه  فــي  التوســع  برلمانيــون: 

تعديل قانون العقوبات البديلة يشمـل فئـات أوسـع

عبدالله الذواديكلثم الحايكيمنصور سرحان

 المنامة - بنا

محامــون: يواكب متطلبات التنمية المســتدامة وينســجم مع الممارســات الدولية المتقدمة

تعديل العقوبات البديلة نقلة نوعية تشريعية محققة لغاية اإلصالح والردع

محرر الشؤون المحلية



قالت أستاذة الصحة النفسية بكلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين صديقة علي عباس غلوم إن الكثير 
من الدراســات العلمية أكدت ضرورة معرفة اآلثار الســلبية الناجمة عن التعرض للضغوطات النفســية، والتي طالت 
العديد من الناس في جميع أنحاء العالم أثناء جائحة )كوفيد 19(، وتأثيراتها السلبية على الصحة النفسية التي قد 

تدوم لوقت أطول من أية تأثيرات صحية أخرى.

وأشـــارت لــــ “البـــاد” إلى أن ذلـــك يؤكد 
أن الحاجـــة للرعايـــة النفســـية ســـتزداد 
بعـــد  وحتـــى  طويـــل  لوقـــت  وتســـتمر 

انحسار الجائحة.
وقالت إن من أكثر المشـــكات التي قد 
تحدث نتيجة لتفشـــي فيروس كورونا 
هي األرق وتقّطع ساعات النوم، وزيادة 
أو فقدان الشهية، وارتفاع نسب العنف 

األسري، وزيادة عدد حاالت الطاق.
أن  يمكـــن  اآلثـــار  هـــذه  أن  وأوضحـــت 
تتحـــول إلـــى أعـــراض مرضية نفســـية، 
مثل اضطراب القلـــق العام، واضطراب 
الوسواس القهري، واضطراب االكتئاب 
الرئيســـي، واضطـــراب ما بعـــد الصدمة 
وهـــي  الكـــوخ”،  و”متازمـــة  النفســـية، 
اضطـــراب نفســـي ينتـــج فـــي األســـاس 
عـــن العزلـــة االجتماعية لفتـــرة طويلة، 
فـــي  صعوبـــة  بـــه  المصـــاب  ويواجـــه 
االنخـــراط بمحيطه ومجتمعـــه بصورة 

طبيعية فيما بعد.
المرضيـــة  األعـــراض  أن  إلـــى  ولفتـــت 
اإلدمـــان  أيضـــا  تشـــمل  قـــد  النفســـية 

اإلنترنـــت  علـــى  كاإلدمـــان  الســـلوكي 
ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي وخطر 
اإلدمـــان علـــى تعاطي المـــواد المخدرة 

والمسكرة وزيادة حاالت االنتحار.

عدم اليقين

أشـــهر  لمـــدى  علـــي:  صديقـــة  وقالـــت 
الجميـــع  أضحـــى  ومتواصلـــة  عديـــدة 
يعيـــش في قلق مع كل ما يســـتجد من 
أخبـــار ومعلومـــات عن جائحـــة كورونا 
وأصبحنـــا نعيـــش فتـــرة زمنيـــة الزمها 
الكثيـــر من الخـــوف والذعر ســـواء من 

المرض أو من الموت.
وذكـــرت أن تجربـــة الشـــعور بهـــذا الكم 
مـــن عدم اليقين والشـــك مـــن المجهول 
هـــو جديد فـــي تاريـــخ البشـــرية؛ لكون 
هـــذه الجائحة ظهرت فـــي الوقت الذي 
أصبـــح فيـــه انتشـــار الخبـــر أســـرع من 
أي شـــيء آخـــر، وتنوع مصـــادر األخبار 
واختاف مصداقيتهـــا كانت لها تبعات 
عديـــدة على الصحـــة النفســـية لألفراد 

والمجتمعات. 
وذكـــرت أن المجلـــس التنفيذي لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة في الـــدورة 148 في 
ينايـــر 2021 أكد أن جميـــع المجتمعات 
خدمـــات  إلـــى  ســـتحتاج  المتضــــررة 
صحيـــة نفســـية جيـــدة لدعـــم تعافـــي 
)كوفيـــد  جائحـــة  آثـــار  مـــن  المجتمـــع 
19(. وأكـــدت أهمية االهتمـــام بالصحة 
النفســـية لما لهـــا من تأثير مباشـــر على 
الجهـــاز المناعـــي لإلنســـان إلـــى جانـــب 
تأثيـــره الكبيـــر علـــى الحالـــة النفســـية، 
وتعريض الجسم لنوبات التوتر والقلق 
يزيـــد األمور ســـوءًا وتضاعـــف خطورة 
فيروس كورونا حال وقوع اإلصابة به. 
وأوضحـــت، أنـــه بنـــاء علـــى ذلـــك، فإن 
من المهم الحفاظ على الحالة النفســـية 
وذلـــك  الجائحـــة  انقضـــاء  بعـــد  حتـــى 
باتباعنا بعض االســـتراتيجيات وســـبل 
التكيـــف التـــي ســـتخفف مـــن تأثيراتها 

السلبية علينا.
وذكـــرت أن الخطـــوة األولـــى تبـــدأ بأن 
تتحـــدث عـــن القلـــق من مـــرض كورونا 

والتعبير عن مشاعرك لمن هم مؤهلون 
لذلك، حيث إن كبت المشـــاعر يعد أحد 
المسببات الرئيسة لاضطراب النفسي.

وأكـــدت أهميـــة التواصل مـــع طبيب أو 
أخصائـــي نفســـي مختـــص عنـــد تفاقم 
حدة األعراض لتقديم الدعم والمساندة 
المطلوبـــة، وتجنب التعـــرض للتأثيرات 
طويلة األمد ومنع أية مضاعفات تنجم 

عن ذلك.
وحضـــت علـــى البحث عـــن مجموعات 
فـــي  واألمـــان  الثقـــة  ودوائـــر  الدعـــم 
والذيـــن  بـــك  المحيطيـــن  األشـــخاص 
فـــي  والراحـــة  االطمئنـــان  ينشـــرون 

األشـــخاص  عـــن  واالبتعـــاد  النفـــس، 
الســـلبيين والذيـــن يســـاعدون فـــي بث 

الرعب والشك في النفوس.
ونصحت بممارســـة أي نشاط أو هواية 
أو رياضـــة مفضلة للحفـــاظ على الدافع 
الحيـــاة  اســـتمرار  علـــى  يســـاعد  الـــذي 

وإعطاء حياتك معنى.
وأشـــارت إلـــى أن ممارســـة النشـــاطات 
الدينية والروحانية - كل حسب إيمانه 
روح  بـــث  فـــي  تســـهم   - ومعتقداتـــه 

الطمأنينة والسكينة لديك.
جلســـات  ممارســـة  دور  وأكـــدت 
والتـــي  التأمـــل  وتماريـــن  االســـترخاء 
يمكن أن تســـيطر على القلق من مرض 
كورونا، وتحسن الحالة النفسية عموما 

وحتى بعد زوال الجائحة.
وختاما لفتت أســـتاذة الصحة النفسية 
والرياضيـــة  الصحيـــة  العلـــوم  بكليـــة 
بجامعـــة البحرين إلى ضـــرورة اإليمان 
واالعتقـــاد بـــأن الجائحـــة البـــد لهـــا أن 
تـــزول بإذن هللا، والبد أن نعي أن عودة 
الحياة لســـابق عهدها تحتاج منا الصبر 
واالستعداد لها بشكل تدريجي وتهيئة 
حياتنا المقبلة بالطريقة المناسبة حتى 

تؤول لبدايات جديدة.

صديقة علي

ازدياد الشعور 
بعدم اليقين 

والشك من 
المجهول بشكل 

غير مسبوق

ممارسة أي 
نشاط أو هواية 
أو رياضة تقوي 
دافع االستمرار 

بالحياة

ممارسة 
النشاطات 

الدينية 
والروحانية 

تسهم في بث 
روح الطمأنينة

سيدعلي المحافظة

  

local@albiladpress.com
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فلل شارع النخيل
N a k h e e l  V i l l a s

دينار �������
ُصممت بمعايير عالية لتنـاسب
احتياجات األسرة البحرينّية

فلل راقية منفصلة جاهزة مع الوثائق

تصاميم عصرية وتشطيبات راقية

بنية تحتية ،، متكاملة ومتطورة

متوافق مع مشروع السكن اإلجتماعي مزايا

5111 4
موقفحماممطبخالصالةالغرف

جنوســــان
قريب من البحر

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

+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
11 األحد 12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 - العدد 4716

TR Services Co W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17537979  or  PAT.MCKENNA@ARIME.COM.BH

 Man share boutique  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39602040  or  ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

CONSTRUCTION LAB CONTRACTING Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
17879688  or  fadi@constructionlab.com 

Al Awan Mecanical Work Shop  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

39826402  or  MO35MALIK@HOTMAIL.COM 

SECUREITLAB Co.  W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

39210980  or  ASHARMA@SECUREITLAB.COM 

Right Clean Auto Services Co W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

33993322  or  buyusra@gmail.com 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
17299511  or  AHMED@JAZAYANI.COM 

BAHRAIN CHANNELS FOR COMMUNICATION & DISTRIBUTION COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

17112226  or  ABDULLATIF.BUALLAY@SALE-CO.COM.BH 

Tasty Foods Grains Packing Company - Partnership  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39910399  or  HAKEEMLMRA@YAHOO.COM 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

39181993  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

39181993  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

MASHTAN CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

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

DAWAHI SALMABAD RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33150502  or  HANANEBRAHIM2288@GMAIL.COM 

AYESHA STAR FLOWER  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33704554  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

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

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Clean and green services  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

BROTHERS SHOWROOM FOR SELOND HAND CAR  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

39877665  or  brothers.carsshowroom@gmail.com 

A 2 Z Contracting  and carpentry  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

33353655  or  AZIZASWEET1@HOTMAIL.COM 

Lanterns Lounge W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
17591807  or  SKAPUR100@YAHOO.COM 

BURJ ASIA TRANSPORT  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
33098706  or  BURJASIA@HOTMAIL.COM 

Gharnatah gate garage  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17552033  or  MOHDSALAB71@GMAIL.COM 

POWER ZONE DECOR  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33368512  or  sad9sam@gmail.com 

POWER ZONE CLEANING & MAINTENANCE  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33368512  or  sad9sam@hotmail.COM 

CITY PLANT EQUIPMENT HIRING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  HEAVY EQUIPMENT OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact
17333384  or  CITY@BATELCO.COM.BH 

Indian Delights Restaurant Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17250300  or  THOMASHROCHE@HOTMAIL.COM 

Newbury Events W L L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17007004  or  info@newburyevents.org 

ALHAMMASH METAL SCRAP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
35122671  or  HADI1SA@HOTMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

LAZER ZONE  
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

CIEANNA FASHION HOUSE  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

32266399  or  INFO@CIEANNAONLINE.COM 

Al Adil Super Market Co Wll  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17295879  or  HASSAN@ARABASIAN.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 

Bell Racing Helmets International Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17839999  or  ay@bellhelmet.bh 

ASTER DM HEALTHCARE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (HOSPITALS) 
 suitably qualified applicants can contact

17711811  or  ahmed.alaali@asterclinics.com 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

17710271  or  hrvp@alghalia.com 

BARCOM restaurants operating and managing activities W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

35029762  or  DPASIF@LIVE.COM 

Augus Construction and Trading  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33117989  or  SHAFIQNOORANI.57@GMAIL.COM 

24 Hour Safety Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

13112127  or  MOUSTAFA.MOUSSA@SAFETY247.ORG 

Mohsan Iqbal Construction Co.W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33718787  or  MOHSIN_IQBAL111@YAHOO.COM 

VIETNAMESE RESTURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17004418  or  SALAH.JANAHI@GMAIL.COM 

AL QUDOOS GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33970840  or  CH.IFTIKHAR19876@GMAIL.COM 

CLASSICAL  SUPER ASIA AC WORK SHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33326167  or  TABASSUM.AKBAR@HOTMAIL.COM 

Vega International Service Wll  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

SHAHEEN STORES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17334245  or  info@najmtrading.com 

FREE SPACE TRADING W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33730658  or  244902764@qq.com 

RAJPOT BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

MAYER DOWA TRADING Co. WLL  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

33856595  or  MAYERDOWACOWLL@GMAIL.COM 

Pearl Prestige Trading  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000198  or  PPCBAH@GMAIL.COM 

AL AALIYA RECLAMATION CONSTRUCTION CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
36599556  or  ALALEI.CONS@GMAIL.COM 

Platoan car Services  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39266663  or  UBOSALAH123@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

VICTORIA DANCE BAHRAIN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

17004382  or  vicky@victoriadancebahrain.com 

BURJ NAZOOL CONSTRUCTION. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17660141  or  BNCONSTRUCTION.BH@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

SPIRIT OF GOLD REAL ESTATE CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

35662919  or  JASAMAHMED1974@GMAIL.COM 

VAISHNAVU MEDIA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33092207  or  VINOD.VIDHYADARAN@GMAIL.COM

OASIS CITY RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33330363  or  FIROOZESA151@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36145020  or  SKYWALLBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17111014  or  rechel@elitefmc.com 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17346157  or  jac.servicesbh@gmail.com 

SEEB MARINE WLL  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(ENGINE BOAT) 
 suitably qualified applicants can contact

36638888  or  alfasmm99@gmail.com 

ALHAMALA AUTO PARTS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

34687672  or  ALHAMALAAUTOPARTS@GMAIL.COM 

CITY TOWER APARTMENTS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33485689  or  BLUEHILLSMANAGEMENT@GMAIL.COM 

Shahi real estate co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33612244  or  SHAHIIMAN@HOTMAIL.COM 

CAPRICON TRADING & CONTRACTING CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Atif Glass & Mirrors W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33924495  or  aqibmughalmughal@gmail.com 

AWAN STAR FOR TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34171175  or  ILYASAWAN433@GMAIL.COM 

TEXAS EDUCATION ACADEMY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact
35447921  or  ANUMODP1@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact
17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

Zaweiyah Lebanani Restaurant W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17877033  or  HMCS2005@BATELCO.COM.BH 

AL-MOAYYED COMPUTER SYSTEMS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

17700777  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

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

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact
17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

AMWAJ ALKHALEEJ  FOR MARKITING AND PROMOTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

13108200  or  TAMERA2EF85@GMAIL.COM 

AMWAJ ALKHALEEJ  FOR MARKITING AND PROMOTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

13108200  or  TAMERA2EF85@GMAIL.COM 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17540777  or  unni@gems-bahrain.com 

ABEDALI JAFFAR ALI ABEDALI / GHADER 10387  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39888014  or  FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

SAYED MOOSA ADNAN ALI / ALJAWADIN 6771  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17340010  or  MFISHING@HOTMAIL.COM 

FISH BASKET RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact

33533322  or  YASSER.ALRAYES@KUSALINGROUP.COM 

Abdulla Almahroos General Trade  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33332337  or  ABADYVOLLEYBALL@GMAIL.COM 

AL FAJAR GLASS & MIRRORS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35012348  or  ALFAJARGLASS@GMAIL.COM 

SHIFA BUDAIYA MEDICAL CENTER W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39425758  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

SKY BLUE MOON CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
33217676  or  souhail_1428@yahoo.com 

SHIRAZ RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33898119  or  MEHMOOD.ALI1@YAHOO.COM 

Smart Care Medical Center W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

34626890  or  ISLAMELMASRY83@GMAIL.COM 

ROOTS PHARMACY CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

39137826  or  wahmur@gmail.com 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
17840617  or  info.tempus01@gmail.com 

Guangzhoo Corporate services W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33887667  or  GUANGZCORPSVS@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36616510  or  RAHMANKHALEEL64@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

36616510  or  RAHMANKHALEEL64@YAHOO.COM 

PARTHA BUSINESS CONSULTANCY & ADVERTISING - Bahrain Partnership  
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact
38394908  or  MDASSIMI@YAHOO.COM 

WASEEM JEWELLERY DESIGN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33391921  or  SABRIGEE123@YAHOO.COM 

Abdullatif Alzayani and Sons Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
66768686  or  INFO.AZSCO@GMAIL.COM 

Marafet Beauty Saloon  
has a vacancy for the occupation of

  MANICURIST 
 suitably qualified applicants can contact
66685858  or  NOOR@NOORVAPE.COM 

LOLLY FOR SELLING AND SUPPLYING SWEET WATER AND ICE Bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39287210  or  SWEETWATERLOLLY@GMAIL.COM 

Araib Factory for Industry  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39985455  or  WRM.RAMADAN@GMAIL.COM 

K J M TRADING CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66643447  or  DOCZMANAMA123@GMAIL.COM 

TAYF ALKOFEIA RESTAURANT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17006164 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17252144  or  ABDULRAHMAN.ALRAYES@ALRAYESDECOR.COM

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

34184000  or  RAVI@PRMC.ME 

SAHI CARGO HANDLING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33790669  or  SAHIIRFAN30@GMAIL.COM 

STONE MIX FOR CEMENT PRODUCTS COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34170777  or  ANSS72@HOTMAIL.COM 

AKKU JEWELLERY DESIGN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33750968  or  SHEEJUPRAJI@GMAIL.COM

Rinse Dry Cleaning & Laundry Services  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17000073

Precious Bold .CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36004863  or  ZADAMEHAR00@GMAIL.COM 

Wood line carpentry workshop  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36922339  or  BURASHED20@GMAIL.COM 

PJ PIZZA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
17253032  or  PJ.PIZZA@JBGMAIL.COM 

A.R INTERIOR DECOR S.P.C OWNED BY ANAND RAJAN  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39068729  or  anandharaj1970@gmail.com 

ALMAJRAH AUTO SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

39625000  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

Bright cool for Repair of electronic, electrical, and optical eq  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33436055  or  MUHAMMAD.REHMAN79@GMAIL.COM 

PUROHITS MANAMA SWEETS RESTAURANT & CAFE. CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33270307  or  SHRAWANPUROHIT@YAHOO.COM 

NATIONAL PHARMACY.  
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

39609034  or  TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

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

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

ALJAMARAT CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39000637  or  ALJAMARATC@GMAIL.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER AND FLAME-CUTTER 
 suitably qualified applicants can contact
17213003  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

Arabian Pearl Gulf School  
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

17403666  or  malaali@batelco.com.bh 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17564981  or  ashokrma@gmail.com 

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

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

OLIVE HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39655474  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  GLAZIER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39697800  or  DM@mannaigroup.net 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

39697800  or  DM@mannaigroup.net 

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact
17140090  or  SHIKKULAL@GMAIL.COM 

FAREEQ BIN AQOOL RESTURANT  
has a vacancy for the occupation of

  DISH-WASHER(RESTAURANTS & KITCHENS) 
 suitably qualified applicants can contact

17000342  or  MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

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

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

Spectrum Cleaning Co W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
77122441  or  MMKOHEJI@YAHOO.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

Wyndham Grand Manama  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

MAQ Marine Services  
has a vacancy for the occupation of

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

AL MOHRA TOWER W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
35172925  or  ANOOP4623@YAHOO.COM 

JOGADOR Marin  
has a vacancy for the occupation of

  LIFEGUARD 
 suitably qualified applicants can contact

39097733  or  INTERMILAN_1984@HOTMAIL.COM 

IKAN CONTRACTING CO. WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77117677  or  ikan.bahrain@gmail.com 

Real Value Contracting WLL  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33817221  or  FRANKLIN_ALBY@HOTMAIL.COM 

AZHAR KARZAKAN MARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37141515  or  HASSAN1968BH@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

36758776  or  BOWLCITYBH@GMAIL.COM 

SHIFAN INTERIOR DECORATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35437262  or  MMFAROOQ130@GMAIL.COM 

BURGER ZOOM W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000435  or  GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

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

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

33849766  or  RAGABHAFEZ27@GMAIL.COM 

SADIQ ALI ABDULRASOOL (NASER ALA/7953)  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39846995  or  SADIQ_ALI8181@HOTMAIL.COM 

SAWARI TRAVEL WORLD CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  TICKETING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

17276007  or  MOHIUDDINSJ@GMAIL.COM 

ZAFAR FOR CARGO HANDLING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35148840  or  YOUNAS.AAMIR@SHAHICO.NET 

RABBANI AND SONS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34088158  or  RATABRABBANI2@GMAIL.COM 

A M Z KHAN SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

39192592  or  KHANGROUP008@GMAIL.COM 

A Q GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

33900488  or  ABOOD.619@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39125231  or  BOOSSWAHID858@GMAIL.COM 

NOORKOOT INTERIOR DECORATION COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33005162  or  AMIRIKRAM121@GMAIL.COM 

AL DIYA REAL ESTATE AND CLEARING TRANSACTIONS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36486864  or  MONA123ZEED@GMAIL.COM 

SHIFAN INTERIOR DECORATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35437262  or  MMFAROOQ130@GMAIL.COM 

MOUNT EVEREST TRADING. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17242566  or  MH2990M@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34110014  or  ALISHUBBER201@HOTMAIL.COM 

RED STAR SHINE SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33289220  or  ASMA.MINHAS005@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

32074358  or  SANAMBH2021@GMAIL.COM 

YUMMY BITES CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

13624774  or  REEMA.KARAJAHTRADING@GMAIL.COM 

AMOOLETA BEAUTY CENTER  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
33373396  or  AMOOLA747@GMAIL.COM 

ETHAN SOLUTION AND SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
33381860  or  IANPADIYAR@YAHOO.COM 

CITY SPACES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
36298726  or  SPACESWLL@GMAIL.COM 

MOHAMED NASER AHMED ALKHAIRANI /GAZI ALBIHAR - 10158  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33511889  or  BU.NASSER888@GMAIL.COM 

ALI SAAD ALI IDREES(MATROOK/8028)  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33886156  or  ALHRMAS_23@HOTMAIL.COM 

ALI SAAD ALI IDREES(MATROOK/8028)  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33886156  or  ALHRMAS_23@HOTMAIL.COM 

ABDULRAHMAN MOHAMMED GHNAIM HILAL BUREAU OF ATTORNEYS  
has a vacancy for the occupation of

  LEGAL RESEARCHER 
 suitably qualified applicants can contact

17241414  or  GHUNEEM@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

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

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

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

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

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

MOHAMMED HASAN ALMAHROOS CO (B.S.C)  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17408090  or  hr@almahroos.com 

ALMUNTAZAH MARKET  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

Bridge Industrial Services CO B.s.c. closed  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17810509  or  HR1@BIS.COM.BH 

Bridge Industrial Services b s c closed  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

39995351  or  INFO@BIS.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17742595  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

17742595  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

QURBAN TEXTILES W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17215380  or  IQBALSADRIWALA.52@YAHOO.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

MUKESH & BROTHERS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17232610  or  MB-JEW_BH@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

RECON FABRICATION COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
17661220  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

AHMED HAMAD JASSIM ALJOWDER CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

17673922  or  HAMAD691@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN RECYCLING PLANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17830456  or  BRPBAH@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17672655  or  manditrading56@gmail.com 

ROCKERS MOTORCYCLES AGENCIES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17400506  or  info@hyosungulf.com 

Dawahi Al jood Bakery And Sandwiches  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33250440  or  ABAS1094@BATELCO.COM.BH 

ALAMTHAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
77005523  or  ABDALI015@GMAIL.COM 

DHL INTERNATIONAL B.S.C.  
has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT 
 suitably qualified applicants can contact

17328393  or  ALDIRIYAHAGENCY@GMAIL.COM 

EMIRATE PALACE SANDWICHES  
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

17623939  or  SULTAN.ALAOSSERI77@GMAIL.COM 

AYOOB HAIRDRESSING SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
17421549  or  AYOOOB23@GMAIL.COM 

ALHUJAIRI BOUTIQUE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39462260  or  HEJAIR.D.C@GMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)  
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17727925  or  yousif@aanass.net 

SAHEL GHARBIYA DOCUMENTS CLEARANCE  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
33224480  or  ASAS2002MD@GMAIL.COM 

ALHAJJAN CONTRACTING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39479980  or  ALHAJJANCONT.EST04@HOTMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39464585  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

FUTURE GOLD SMITH. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39870064  or  DIPAKSAGAR786@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

BIRD ZONE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17820028  or  ALSADAGROUP.BH@GMAIL.COM 

ALMISHRIF RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39441144  or  ECEBH1@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17245512  or  MAHMOA@SPU.EDU 

SHEREEN PALACE CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33373349  or  AFAFHASSAN2500@GMAIL.COM 

I GUARD sports facilities MANAGEMENT  
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

66667666  or  SALMAN.BOL73@GMAIL.COM 

KWANGO CONSTRRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

33318888  or  ABBAS.GROUP@HOTMAIL.COM 

KWANGO CONSTRRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33318888  or  ABBAS.GROUP@HOTMAIL.COM 

ALRIWIEEDAN CARPENTRY WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(DECOR) 
 suitably qualified applicants can contact

39744044  or  akcgroup@ymail.com 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER AND FLAME-CUTTER 
 suitably qualified applicants can contact
17213003  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

AMASYA SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

36639090  or  ALOTAIBI.A.15@GMAIL.COM 

ALSHOALA BAKERIES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39002288  or  mohdalshoala@gmail.COM 

MOON STAR MOBILES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17442156  or  1210HUSSAIN@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN KHALIL ALMOAYED GROUP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

17380083  or  BBMA.BH@GMAIL.COM 

Orchid Cafe and Saloon  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

39955591  or  KHEJAIR@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALMAMOORAH CONTRACTING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

39881193  or  A.SALAM86@HOTMAIL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

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

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

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

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

303SECURE SHIELD W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact
17727676  or  AQEEL@BASMA.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17877033  or  ALI_SHARBTY@HOTMAIL.COM 

National Readymix Co WLL  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17786665  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

AL ZAWRAA KITCHEN & RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
17404225  or  S.ANWAR7777@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39625000  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

AMASYA SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

36639090  or  ALOTAIBI.A.15@GMAIL.COM 

Spring Salon  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
39930400  or  BDR543BDR@GMAIL.COM 

The Perfect Man Touch for Mens Shaving  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
17612774  or  BDR543BDR@GMAIL.COM 

THE PERFECT MAN TOUCH FOR MENS SHAVING  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
39877006  or  BDR543BDR@GMAIL.COM 

JASSIM GARDEN CENTRE  
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

17552808  or  JASSIMG@BATELCO.COM.BH 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17231818  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM 

IN AND OUT SUPERMARKET AND RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17530005  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

Havelock One Interiors WLL  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

Havelock One Interiors WLL  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

Havelock One Interiors WLL  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

Havelock One Interiors WLL  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

CUBAO SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17277768  or  CUBAO_1970@YAHOO.COM 

CAFE’ ITALIA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

17725885  or  madhavankannan727@gmail.com 

CERAMICS SERVICES AND contracting  
has a vacancy for the occupation of

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

JANAT FOODSTUFF & SWEET WATER  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

34026338  or  IQBALCHILWAN@HOTMAIL.COM 

PASCAL LINE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33458931  or  SARHANLINE@GMAIL.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17797998  or  HANAN.KARIM@SECURESERVICES.BH 

BLOSSAM JEWELLERY CO WLL.  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39196785  or  blossomjewelleryyy@gmail.com 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

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

FORCE FRAME STRUCTURE CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17442629  or  EYYMANAC2012@GMAIL.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

HETHERO ALUMINIUM FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17311146  or  BIGBOSSVIP911@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

ALRAOOF CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER (OFFICE) 
 suitably qualified applicants can contact

39664685  or  BUHAJAR06@HOTMAIL.COM 

ARCHITECTURAL WROGHT IRON SYSTEM W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of
  DRAFTSMAN(ARCHITECTURAL) 

 suitably qualified applicants can contact
17736600  or  BAWIS@BATELCO.COM.BH 

ARCHITECTURAL WROGHT IRON SYSTEM W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contact
17736600  or  BAWIS@BATELCO.COM.BH 

ARCHITECTURAL WROGHT IRON SYSTEM W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17736600  or  BAWIS@BATELCO.COM.BH 

KAF GENERAL CLEANING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17772737  or  KAFALI@LIVE.CO.UK 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17783886  or  info@batsco.net 

NAJLA BEAUTY CENTER  
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
17645001  or  NAJLACENTER@LIVE.COM 

PLAN ARCHITECTURE AND DESIGN  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

17590878  or  info@pad.bh 

THE FAMILY OFFICE COMPANY B.S.C. (CLOSED)  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17578000  or  l.abdulghani@tfoco.com 

Diva hotel  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

ASRAR ALDANA SANITARY WARE CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
39676747  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

LOCATION CAR WASH  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36610773  or  NAWAF_ALANSARI@HOTMAIL.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

SHAMMA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38171717  or  RAYYSHAM@HOTMAIL.COM 

AL KALLYAN JEWELLERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39873123  or  ASHFAQAHMAD1973@HOTMAIL.COM 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN  
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

17536222  or  firoz.p@tcs.com 

MAHMOOD GATE COLDSTORES Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33261144  or  ABBAS-86@HOTMAIL.COM 

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

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

13600014  or  hhasan@6-pence.com 

La ROSA HOTEL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17111999  or  larosahotel1977@gmail.com 

OSAMA AL KHAJA CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17211499  or  INFO@ANMARCOUTURE.COM 

JOUBAR MACHINERY HIRING AND CARGO  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
39555002  or  JOUBAR.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

SCOOP Construction  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17600091  or  scoopmec1@gmail.com 

B & S CARGO PACKING CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17300186  or  AHARIES@LIVE.COM 

MEJBEL COLD STORE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39873266  or  S.SHARAFBH@GMAIL.COM 

Dalin Star Garage  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33323381  or  AHMADMOHD0200@GMAIL.COM 

AL ANFAL Furniture  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(CURTAINS) 
 suitably qualified applicants can contact

39990992  or  alanfalfurnishing@gmail.com 

JAITON CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36322455  or  omr86n@gmail.com 

OASIS PALACE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER-CONSTRUCTION-(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39459723  or  RASHID_T_2311@HOTMAIL.COM 

VOLTAGE GENERAL TRADING & CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33441127  or  VOLTAGE.ARAD@GMAIL.COM 

ALSULTAN GATE ALUMINIUM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39383843  or  AHMEDS4U@HOTMAIL.COM 

MY PETS  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
17536617  or  MYPETS.WLL@GMAIL.COM  
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“الفصائل”: إلقاء القبض عليهم لن يمحو عمليتهم “البطولية”

اعتقال 4 فلسطينيين فارين من سجن إسرائيلي

اإلســـرائيلية  الســـلطات  قبضـــت 
مـــن   4 علـــى  الســـبت  الجمعـــة  ليـــل 
الفلسطينيين الستة الذين نجحوا في 
الفرار قبل أيام من ســـجن إســـرائيلي 
فـــي عمليـــة جعلت منهم “أبطـــاًل” في 
عيون مواطنيهـــم. ومنذ عملية الفرار 
الثنين من ســـجن جلبوع )شمال( ذي 
الحراســـة المشـــّددة عبـــر نفـــق أحدث 
أســـفل مغســـلة في حمام قاد الفارين 
إلـــى خـــارج الســـجن، تنفذ الســـلطات 
اإلســـرائيلية عمليـــة مطاردة واســـعة 
النطاق في إســـرائيل والضفة الغربية 
المحتلة، مسقط رأس الفارين وحيث 

نشر الجيش تعزيزات.
إلـــى  وشـــائعات  تحليـــات  وأشـــارت 
البـــاد عبـــر  مـــن  احتمـــال خروجهـــم 
لكـــن  المجـــاور،  األردن  مـــع  الحـــدود 
أربعـــة من الفارين اعتقلوا في شـــمال 
إســـرائيل، علـــى بعد نحـــو 30 كلم من 
أعلنـــت  الجمعـــة،  ومســـاء  الســـجن. 
الشـــرطة اعتقال اثنين منهم ينتميان 
فـــي  اإلســـامي  الجهـــاد  إلـــى حركـــة 
مدينـــة الناصـــرة العربّيـــة فـــي شـــمال 
 48( قـــادري  يعقـــوب  همـــا  إســـرائيل، 
عامـــا( ومحمود عبـــد هللا عارضة )45 
عاما( المعتقل منذ 25 عاما. ومحمود 
عارضة هـــو أقـــدم المعتقلين الســـّتة، 
وُتقّدمه وسائل إعام محلية على أّنه 

المخّطط لعملّية الفرار.
فـــي  اإلســـرائيلّية  الشـــرطة  وقالـــت 
ْيـــن  بيـــان إّن عناصرهـــا رصـــدوا الفارَّ
“وطاردوهما بمروحّية”، لفتة إلى أّنه 
تم اعتقالهما با مقاومة في الناصرة.

وأشارت وسائل إعام إسرائيلّية إلى 
أّن ســـّكاًنا في الناصرة نّبهوا الشـــرطة 
إلـــى وجود رُجليـــن يبحثان عن طعام 
في القمامـــة. وُبعيد إعان نبأ اعتقال 
الســـجيَنين الـــذي نقلتـــه علـــى الفـــور 
كّل وســـائل اإلعام اإلســـرائيلّية، أفاد 
الجيش بأّن قذيفة صاروخّية ُأطِلقت 
مـــن قطاع غّزة على جنوب إســـرائيل 

قبل أن يعترضها نظام “القّبة الحديد” 
نفـــذ  ذلـــك  علـــى  وردا  اإلســـرائيلي. 
الجيش اإلسرائيلي غارات ليلية على 

قطاع غزة.

توتر

وأعلنت إســـرائيل أمـــس القبض على 
اثنيـــن آخريـــن همـــا زكريـــا الزبيـــدي، 
القائـــد الســـابق فـــي “كتائـــب شـــهداء 
األقصـــى” الجنـــاح العســـكري لحركـــة 
ومحمـــد  جنيـــن،  مخيـــم  فـــي  فتـــح 
عارضة، العضو في الجهاد اإلسامي.

وتـــم القبـــض علـــى الرجلين مـــن قبل 
القـــوات الخاصة “بينمـــا كانا يختبئان 
بلـــدة  فـــي  للســـيارات”  مـــرأب  فـــي 
الشبلي أم الغنم، الواقعة على بعد 10 
كيلومتـــرات شـــرق الناصرة، بحســـب 

الشرطة. وأشـــاد وزير األمن الداخلي 
اإلســـرائيلي عمر بارليف أمس بالقوى 
األمنيـــة، مؤكدا عبـــر تويتر أن مهمتها 
“لـــم تنتـــه”. مـــن جانـــب آخـــر، أعلنـــت 
حركـــة الجهاد اإلســـامي التي ينتمي 
إليهـــا 5 من الفارين في بيان، أّن إلقاء 
القبض عليهم “لن يمحو” عملية الفرار 
“البطوليـــة”، محملـــة إســـرائيل “كامل 
المســـؤولية” عـــن ســـامتهم ومؤكدة 
أن “محاولـــة النتقام ســـتكون بمثابة 

إعان حرب”.
كمـــا ثّمنـــت حركة حمـــاس ما قـــام به 

“أبطال )...( نفق الحرية”.
وقالـــت حركة فتـــح بزعامـــة الرئيس 
اعتقـــال  “إعـــادة  إّن  عبـــاس  محمـــود 
الزبيـــدي،  )...( زكريـــا  البطـــل  األســـير 
ورفاقـــه األســـرى األبطال لـــن يضعف 

وجـــه  فـــي  الفلســـطينيين  عزيمـــة” 
الحتـــال. وكانت مصلحة الســـجون 
بثـــت صـــورا تظهـــر نفًقـــا ُحفـــر تحت 
أرضيـــة حمـــام إحـــدى الزنزانـــات في 
اكتشـــفه  مخـــرج  إلـــى  أدى  الســـجن، 
عناصر الشـــرطة والحـــراس في وقت 

لحق صباح اإلثنين.

لماذا لم يتمكن األسرى من 

الوصول إلى الضفة؟ 

األســـرى  قـــدرة  عـــدم  يحمـــل 
مـــن  الفاريـــن  األربعـــة  الفلســـطينيين 
ســـجن “جلبوع”، علـــى الختباء لفترة 
زمنيـــة أطـــول، مؤشـــرات تـــدل علـــى 
التعقيـــدات األمنية، وحالة التحشـــيد 
والتكنولوجـــي  الســـتخباراتي 

اإلسرائيلي، بالمناطق العربية.
وقـــال محللـــون إن المناطـــق العربيـــة 
الصغيـــرة فـــي إســـرائيل، التـــي مكث 
فيهـــا األســـرى، تتميـــز بكثافـــة رقابية 

أمنية واستخباراتية.
كما أرجعوا عجز األســـرى األربعة عن 
الوصول إلى الضفة الغربية لاختباء، 
إلى جـــدار الفصل العنصـــري المحيط 
بشـــكل كامـــل بالمناطـــق التـــي مكثوا 
فيها، منذ لحظة فرارهم من السجن.

تلقـــي  فكـــرة  المحللـــون،  ويســـتبعد 
األسرى الفارين مساعدات من فصائل 
فلســـطينية، تعينهـــم علـــى الختبـــاء 
ملجـــأ  لهـــم  توفـــر  أو  أطـــول،  لفتـــرة 
آمنـــا بعيـــدا عن أعيـــن الســـتخبارات 
اإلســـرائيلية؛ نظـــرا لصعوبـــة التحرك 
بالرقابـــة  المعروفـــة  المناطـــق  بهـــذه 

اإلسرائيلية المكثفة.
وأجمـــع المحللـــون أن نجـــاح عمليـــة 
الفـــرار، والمكـــوث لمـــدة تصـــل 5 أيام 
خارج السجن، يعد إنجازا كبيرا يكسر 

هيبة المنظومة األمنية اإلسرائيلية.

القدس - وكاالت

فيينا - أف ب

يتوجه المديـــر العام للوكالة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة الـــى طهـــران اليـــوم 
األحـــد في محاولة لحتـــواء التوتر، 
بعدمـــا اتهمـــت الوكالـــة األممية هذا 

األسبوع إيران بعدم التعاون.
وتأتـــي هـــذه الزيـــارة قبـــل اجتمـــاع 
حـــكام  لمجلـــس  مرتقـــب  فصلـــي 

الوكالة األسبوع المقبل.
بيـــان  فـــي  أمـــس  الوكالـــة  وقالـــت 
غروســـي  “رافاييـــل  إن  تســـلمته 
ســـيلتقي نائـــب رئيـــس الجمهوريـــة 
اإلسامية ورئيس المنظمة اإليرانية 

للطاقة الذرية محمد إسامي”.

لـــدى  اإليرانـــي  الســـفير  وأوضـــح 
المنظمـــات الدولية فـــي فيينا كاظم 
أن  تغريـــدة  فـــي  عبـــادي  غريـــب 
غروســـي ســـيغادر إلـــى طهـــران بعد 

الظهر.
ويعقـــد مديـــر الوكالـــة الـــذي يقـــوم 
بزيارتـــه الثانيـــة لطهران هـــذا العام، 
مؤتمـــرا صحافيـــا لـــدى عودتـــه، في 

مطار فيينا.
للطاقـــة  الدوليـــة  الوكالـــة  ونشـــرت 
الذريـــة تقريـــرا شـــديد اللهجـــة فـــي 
وقـــت ســـابق هذا األســـبوع ســـلمته 

للدول األعضاء.

المدير العام لـ “الذرية” يتوجه لطهران اليوم

نيويورك -

أمـــس  المتحـــدة  الوليـــات  أحيـــت 
الذكـــرى الـ20 لعتداءات 11 ســـبتمبر 
فـــي مراســـم رســـمية بعـــد انســـحاب 
أفغانســـتان  مـــن  األميركيـــة  القـــوات 
الـــذي تخللته الفوضى وعودة طالبان 

إلى السلطة.
وعنـــد النصب التـــذكاري للضحايا في 
نيويـــورك جرى الوقوف دقيقة صمت 
عنـــد الســـاعة 8.46 صباحا )12:46 ت 
غ(، وهو الوقـــت الذي اصطدمت فيه 
أول طائـــرة مخطوفـــة ببـــرج التجارة 

العالمي.
ثـــم بدأ أقارب الضحايـــا، العديد منهم 
وهم يذرفون الدموع، بتاوة أســـماء 
مـــن قتلوا فـــي الهجمات خال الحفل 
الـــذي حضـــره الرئيـــس األميركي جو 
بايدن والرئيس األســـبق بـــاراك اوباما 

وأقيم تحت حراسة أمنية مشددة.
وتقـــام مراســـم أيضـــا فـــي الموقعيـــن 

اآلخريـــن اللذيـــن اســـتهدفهما تنظيم 
فـــي  البنتاغـــون  مقـــر  فـــي  القاعـــدة 
فـــي  شانكســـفيل  وفـــي  واشـــنطن 

بنسلفانيا.
وحلت الذكرى العشرون بعد انسحاب 
أفغانســـتان  مـــن  األميركيـــة  القـــوات 
الخافـــات  لكـــن  نهائـــي،  بشـــكل 
والصعوبات السياســـية التي يواجهها 
بايـــدن تلقـــي بظالهـــا على أي شـــعور 
بأنـــه تم طي الصفحة. وفي تســـجيل 
مصـــّور نشـــر عشـــية الذكـــرى، حـــض 
بايدن األميركيين على الوحدة “التي 

تعد أعظم نقطة قوة لدينا”.

أميركا تحيي الذكرى الـ20 العتداءات 11 سبتمبر

القاهرة - وكاالت

أعلنـــت مصـــر، أمـــس، إطـــاق أول اســـتراتيجية وطنيـــة 
شاملة لحقوق اإلنسان.

جـــاء ذلك في مؤتمر بالعاصمة القاهـــرة، بحضور الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، وعدد من الوزراء ورؤساء 
المجالـــس والمنظمـــات الحقوقيـــة، وفـــق بيـــان للرئاســـة 

المصرية.
وأفـــاد البيـــان، بــــ “إطاق الرئيس السيســـي اســـتراتيجية 
وطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان، وذلـــك بالتكامـــل مـــع المســـار 

التنموي القومي لمصر الذي يحقق أهداف رؤية 2030”.
وأوضـــح أن “الســـتراتيجية الوطنيـــة تعتبـــر أول خطـــة 
ذاتيـــة متكاملـــة وطويلة األمد في مجال حقوق اإلنســـان 
بمصر”. وأردف “تتضمن تطوير سياســـات في التعامل مع 
عـــدد مـــن الملفـــات لتعظيم الحقـــوق والحريـــات والتغلب 

على التحديات في هذا الملف”.
وأضاف البيان “الستراتيجية تهدف تعزيز واحترام جميع 
الحقوق المدنية والسياســـية والجتماعيـــة والقتصادية 
والثقافية، لترســـيخ دعم حقوق المرأة والطفل والشـــباب 

وكبار السن و)..( جميع فئات المجتمع”.

وأكد الرئيس المصري أن جماعات تنخر في جســـد وعقل 
ووعي اإلنسان في مصر منذ 90 عاما.

وقـــال في كلمتـــه على هامش الجلســـة النقاشـــية “حقوق 
اإلنســـان.. الحاضر والمســـتقبل”، إن الجماعات التي تنخر 
في الدولة موجودة ول تتوقف وشـــكلت ثقافة التشكيك 
وعـــدم الثقـــة، متســـائا هـــل الدولة فـــي الفترة مـــن العام 
1952 إلى العام 2011 اســـتطاعت أن تقوم بعمل استقرار 

في مفهوم المسار السياسي.

السيســي: جماعــات تنخــر بجســد الوطــن منــذ 90 عاما
مصر تطلق أول استراتيجية وطنية لحقوق اإلنسان

عدن - وكاالت

أعلـــن تحالـــف دعم الشـــرعية فـــي اليمن، 
طائـــرة  وتدميـــر  اعتـــراض  عـــن  أمـــس، 
مســـيرة مفخخـــة ُأطلقـــت نحـــو خميـــس 

مشيط، بالمملكة العربية السعودية.
وقـــال التحالـــف إن محـــاولت ميليشـــيا 
المدنييـــن  تســـتهدف  العدائيـــة  الحوثـــي 

واألعيان المدنية بطريقة متعمدة.
وأضـــاف أن محاولت الميليشـــيا إطاق 
لهـــا  تـــم التصـــدي  المســـيرات المفخخـــة 
لحمايـــة  صارمـــة  إجـــراءات  ونتخـــذ 

المدنيين.
والخميس الماضي، أعلن الوفد السعودي 
الدائـــم باألمـــم المّتحدة فـــي نيويورك أّن 
المملكـــة بعثـــت برســـالة لمجلـــس األمـــن 
بشـــأن الهجـــوم األخيـــر مـــن قبـــل جماعة 
الحوثـــي على المنطقة الشـــرقية وجازان 
ونجران، معتبرًا أّن تواصل هذه الهجمات 
الحوثية يعرقل الجهود المبذولة لتحقيق 

الستقرار اإلقليمي والسام الدولي.
على صعيد متصل، اســـتهدفت ميليشـــيا 
بقصـــف  أمـــس،  النقابيـــة،  الحوثـــي 
مينـــاء  المســـير،  وبالطيـــران  باليســـتي 
المخـــا، غرب اليمن، بعد أســـابيع فقط من 
بـــدء تشـــغيل الميناء المتوقـــف منذ أكثر 
من 6 ســـنوات. وقـــال مدير مينـــاء المخا 

 3 بــــ  المينـــاء  اســـتهدفوا  الحوثييـــن  إن 
مســـيرات و4 صواريخ أطلقتها الميليشيا 
على مينـــاء المخا، بعد دقائق من وصول 
لتدشـــين  المينـــاء  إلـــى  حكومـــي  وفـــد 
عمليـــة تشـــغيله. وذكـــرت مصـــادر يمنية 
أن 3 صواريـــخ متتابعة اســـتهدفت باحة 

الميناء، خال نصف ساعة.

الميليشيا تستهدف ميناء المخا بـ 3 مفخخات و4 صواريخ
“التحالف”: تدمير “مسّيرة” حوثية باتجاه خميس مشيط

اسالم أباد - وكاالت

الجويـــة  الخطـــوط  أعلنـــت 
الباكســـتانية، أمس، أنها ستســـتأنف 
رحاتهـــا التجاريـــة مـــن إســـام أباد 
كابـــول،  األفغانيـــة  العاصمـــة  إلـــى 

اعتبارا من غد اإلثنين.
جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة “دنيا 
نيـــوز” المحلية عن عبـــد هللا حافظ 
الخطـــوط  باســـم  المتحـــدث  خـــان، 
أول  لتكـــون  الباكســـتانية؛  الجويـــة 
شركة أجنبية تستأنف خدماتها بعد 
ســـيطرة حركة طالبان على السلطة 

في أفغانستان.
علـــى جميـــع  وقـــال خـــان “حصلنـــا 
التصاريـــح الفنية لعمليات الطيران. 
ومن المقرر اســـتئناف أولى رحاتنا 
التجاريـــة من إســـام أبـــاد إلى كابل 

13 سبتمبر”.
ومنتصـــف الشـــهر الماضـــي، أعلنـــت 
الباكســـتانية  الجويـــة  الخطـــوط 

التابعة للدولة تعليق جميع رحاتها 
األفغانيـــة  العاصمـــة  إلـــى  الجويـــة 
كابـــل بســـبب الوضـــع األمنـــي غيـــر 
متحـــدث  وقـــال  هنـــاك.  المســـتقر 
باســـم الشركة الباكستانية “في هذه 
المرحلـــة تلقينا 73 طلبا” من الركاب 
المهتمين، وهذا أمر مشـــجع للغاية”، 
مضيفا أنه تلقى العديد من الطلبات 
من منظمات إنســـانية غير حكومية 
وصحافيين راغبين في التوجه إلى 
كابول. وتواصل حركة طالبان بسط 
ســـلطتها فـــي أفغانســـتان والتوجـــه 

نحو التطبيع القتصادي.

الخطوط الباكستانية تستأنف رحالتها لكابول
بغداد - الحدث.نت

نقلـــت وكالـــة األنبـــاء العراقيـــة “واع”، 
أمس السبت، عن الرئيس برهم صالح 
قولـــه إنه يريـــد أن تكـــون النتخابات 
الشـــهر  البـــاد  فـــي  إجراؤهـــا  المقـــرر 
المقبـــل قادرة على تحقيـــق اإلصاح، 
مشـــيرا إلـــى أن العراقييـــن يتطلعـــون 
تحقيـــق  علـــى  قـــادرة  “قويـــة  لدولـــة 

الحقوق”.
بـــاده قـــادرة علـــى  وأكـــد صالـــح أن 
النجاح في تنظيـــم النتخابات، داعيا 
جميع القوى السياســـية والجتماعية 
إلـــى “دعم خيار الناخبيـــن في اختيار 

ممثليهم”.
وشـــدد الرئيـــس أيضا علـــى أن قوات 
األمـــن العراقيـــة بمختلف تشـــكياتها 
الشـــعبي  والحشـــد  الجيـــش  مـــن 
علـــى مكافحـــة  “قـــادرة  والبيشـــمركة 

بقايا داعش”، بحسب الوكالة.
ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى 

الكاظمـــي لمشـــاركة فعالة مـــن المرأة 
في النتخابات البرلمانية المقبلة.

وتـــرأس الكاظمي جلســـة اســـتثنائية 
لدعـــم  خصصـــت  الـــوزراء  لمجلـــس 
المحافظيـــن  بحضـــور  النتخابـــات 
ورؤســـاء الهيئـــات واألجهـــزة األمنية 

ومفوضية النتخابات.
وقـــال إنـــه تـــم إنجـــاز كل متطلبـــات 
مســـألة  لســـيما  النتخابيـــة  العمليـــة 
تأمينها والحفاظ على نزاهتها بمراقبة 
أممية دولية. ونقل المكتب اإلعامي 
للكاظمـــي قولـــه إن هنـــاك إجـــراءات 
أمنيـــة مشـــددة تـــم وضعهـــا “لمنـــع أي 

حالت اختراق أو محاولت تزوير”.

العراق يبدأ خطة تأمين االنتخابات المبكرة

جدل بليبيا بعد المصادقة 
على قانون االنتخابات

الليبي  الـــنـــواب  ــادق رئــيــس مــجــلــس  صــ
المنظم  الـــقـــانـــون  عــلــى  عــقــيــلــة صــالــح 
ــرئــاســيــة الــمــقــبــلــة، لكن  لــانــتــخــابــات ال
خــطــوتــه القـــت اعــتــراضــا مــن المجلس 
الذين  النواب  من  وعــدد  للدولة  األعلى 
اتهموه بعدم عرض النّص على التصويت 
البرلماني. ونشر المتحدث باسم مجلس 
من  نصا  فيسبوك  على  الليبي  الــنــواب 
بتاريخ  صــالــح  توقيع  يحمل  مـــادة   75
الرئاسية  االنتخابات  ينظم  سبتمبر،   8

المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

االعتداء على ميناء المخا 

الرئيس المصري 
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يعقوب قادري )يمين(، محمود عارضة

عملية القبض على أحد األسرى الفارين
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

عالقة مغسولة بقطرات الحب والرحمة
فـــي بعـــض األحيـــان يتطلـــب منـــا تصرف 
الحيـــوان مع اإلنســـان وعيا مبصرا، وبلوغ 
أعماق أبعد فـــي هذه العالقة التي يتحرك 
فيهـــا الحيـــوان بالغريـــزة وتيـــار العاطفة، 
وفـــاء  عـــن  القصـــص  مـــن  آالفـــا  ونملـــك 
ابنتـــي فجـــر تعشـــق  الحيـــوان لصاحبـــه، 
القطط، وقبل ســـنوات اقتنت قطة عمرها 
3  أشـــهر، واعتنـــت بها وكأنها مـــن أباطرة 
رومـــا، دالل وغـــذاء صحـــي وعناية طبية 
“خمـــس نجـــوم”، ولو كانت هنـــاك مدارس 
للقطـــط ألخذتهـــا دون تـــردد، ومـــع مـــرور 
الوقت ولدت القطة ثالثة “هررة” واحتفلنا 
بقـــدوم المواليد الجـــدد الذين بعثوا الفرح 
في المنـــزل، واليوم تبلغ الهـــررة من العمر 
إن صـــح ظنـــي ثمانيـــة أشـــهر واألم ربمـــا 

ثالث سنوات.
لـــم تكـــن هناك أيـــة ثغرة فـــي معاملة فجر 
لعائلة القطط التي تســـكن معنا وتشـــاركنا 
أكلنا وشـــربنا، فقـــد كانـــت عالقتها خاصة 
مع األم مغســـولة بقطرات الحب والرحمة، 
وفـــي منتصـــف شـــهر أغســـطس الماضـــي 
حدث موقف رعش له القلب، فقد سافرت 
ابنتـــي فجـــر ألداء مناســـك العمـــرة “جـــم 
يـــوم”، وأوكلـــت مهمـــة رعايـــة القطط إلى 
شـــقيقتيها، ويا ســـبحان هللا، كانت القطة 
وكلمـــا  نـــدر،  فيمـــا  إال  األكل  ترفـــض  األم 
دخلنـــا عليها نجدها بجانـــب “مخدة فجر” 
على السرير والحزن كشجرة مغروسة في 
وجههـــا األبيـــض الصغير. الصمـــت ما زال 
هـــو الصمت، حتى عندمـــا نظرت من ثقب 

البـــاب وجدت مالمـــح وتضاريس خريطة 
وجه األم كما هي لم تتغير، وحينها عرفت 
أنـــه ألـــم فـــراق صاحبتهـــا، فالقطـــة كانـــت 

تعتبر فجر وطنا يشبه األم.
عشـــنا أياما لم نحمل أوسمة الراحة، وبعد 
عودة فجر من العمرة يا سبحان هللا، وكأن 
القطـــة تقـــول لهـــا.. ما أشـــد حاجتـــي لك، 
فعادت تمشـــي وتســـرح بفرح فـــي أرجاء 

المنزل وترقص في موسم الحصاد.
مـــا حصـــل بيـــن فجـــر والقطـــة مالحظـــة 
تجعلنا على اتصال وثيق بسلوك الحقيقة، 
وهـــي أن الحيوان قد يكـــون أكثر إخالصا 
ووفاء لإلنسان من اإلنسان نفسه، وكثيرة 
هـــي القصـــص التـــي تقدم لنـــا نمـــاذج من 

وفاء الحيوانات للبشر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ال تنسوا المتقاعدين
يدور الحديث المستمر في المنصات اإلعالمية عن أولويات المتقاعدين 
واحتياجاتهم، وأوضاعهم بعد تنامي غالء األســـعار والمعيشـــة، وتزايد 
المســـؤوليات والبعـــد االجتماعـــي الـــذي تســـببت بـــه الجائحـــة، والتـــي 

أوجدت لهم المزيد من العزلة، واالنكفاء على النفس.
وعالوة على ما قدموه للبلد من عمل وجهد وتأسيس وبناء بالقطاعين 
العام والخاص مازال حتى اللحظة األساس الذي يعتمد عليه اآلخرون 
فـــي عملهـــم، وفـــي تطويـــر هـــذا العمل، فـــإن هنـــاك حاجة لوجـــود لفتة 

حقيقية للمتقاعدين وفي كل شيء.
أولها االستفادة منهم، ومن خبراتهم التي تحتاجها البحرين اليوم أكثر 
مـــن أي وقت مضـــى، خصوصا فـــي القطاعات االقتصاديـــة والتعليمية 
والصحية، وبأولوية تكون لهم، خالفا لألجنبي الذي نراه في كل زاوية 

ومكان.
كمـــا نأمـــل إعادة إحيـــاء االقتراحـــات البرلمانيـــة التي تخص تحســـين 
ظروف المتقاعدين، كالبطاقة التموينية، وتخفيض الرسوم الحكومية، 
وأســـعار تذاكـــر الطيـــران، وأولوية الخدمـــات العالجيـــة، فبذلك امتنان 

واستذكار للفضل لهم، وأي فضل؟
المتقاعدون ركيزة مهمة أســـهمت في ما هو حولنا اليوم، وبناؤهم هذا 
كان فـــي مراحـــل تحوالت صعبة، وقاســـية ومريرة، كان بهـــا العمل مرا 
ومنهكا وصعبا، ولقمة العيش ال تؤخذ “بالساهل”، لكنهم صبروا وحققوا 

المستحيل، بل هو أكثر من ذلك.
المتقاعدون في القلب، ولن ننســـى وفاءهم، وسنظل إلى جانبهم حتى 

النهايات، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

التعليم بين خيارين
استقبلت مدارس مملكة البحرين أبناءها الطلبة مع تراجع كفة التعليم 
عـــن ُبعـــد لصالح خيـــار التعليم حضورًيـــا بالمدارس، وقـــد أعطت وزارة 
التربيـــة والتعليـــم الحـــق ألوليـــاء األمـــور لتحديد مـــكان تعليـــم أبنائهم 
الطلبة، ورصدت الجرائد رأي العديد من أولياء األمور بأفضلية التعليم 
المباشر، خصوصا لطلبة المرحلة االبتدائية، بالرغم من أن الوزارة تبذل 
جهـــًدا اســـتثنائًيا إلتاحـــة الفرصـــة للجميع للتعلـــم وبما يناســـبهم، بينما 

آخرون يفضلون التعلم عن ُبعد وقاية ألبنائهم وأسرهم من الفيروس.
وتعانـــي اأُلســـر التي لديها أكثر من ُمتعلم مـــن عدالة توزيع أوقاتها بين 
أبنائها، وعدم توفير األعداد المناســـبة من الحواســـيب، خصوصا لألسر 
ذات الدخل المحدود، وبعض أولياء األمور ليســـت لديهم معرفة ببعض 
المواد الدراســـية وخصوصا العلـــوم والرياضيات، لذلك فحضور أبنائهم 
للمدرســـة أفضل وأعم فائدة من التعليم فـــي البيت، كما أن التعليم في 
البيـــت يتطلـــب تفرغـــا ومتابعة مـــن األمهات والســـيطرة علـــى أبنائهن، 
حيـــث يســـتخدم بعضهم الحواســـيب اآلليـــة في اللعلـــب، خصوصا في 
حال غياب اآلباء عن البيت ســـواء صباًحا في العمل أو مســـاء، كما أن 

هناك عددا من األمهات ال يستطعن ترك وظائفهن.
تتمنـــى كل أســـرة أن يلقـــى أبناؤها التعليم المناســـب ســـواء في البيت 
أو المدرســـة، والتوفيق بين تواجدهم فـــي البيت لمتابعة تعليم أبنائهم 
وبيـــن تواجدهم خارج البيت ســـواء للعمل أو قضـــاء أوقاتهم الخاصة، 
ويتحقـــق التـــوازن لهـــذه المعادلة بتوجـــه كل فرد من أفراد األســـرة إلى 
عمله وذهاب الطلبة إلى مدارســـهم للتعليم ســـواء طيلة أيام األســـبوع 
أو بأيـــام محددة، وحتى انتهاء أزمـــة كورونا يرجع األمر إلى المتعلمين 
ومـــا يناســـب أولياء أمورهـــم باختيار مـــكان التعليم، فـــي البيت أم في 

المدرسة.
وبعـــد اختيـــار مـــكان التعليـــم علـــى الطلبـــة االلتزام بمـــا اختـــاروه، فمن 
اختار المدرســـة عليه االلتزام حضورًيا، ومن اختار البيت عليه االلتزام 
بوســـائل التعليـــم عـــن ُبعد، علًمـــا أن الكثير من المـــدارس قامت بتجهيز 
قنوات للتعليم لشرح الدروس للطلبة، خصوصا المواد التي تريد شرًحا 

ودرًسا أكثر من غيرها.
نهـــج مملكـــة البحريـــن التربـــوي ال يعـــرف المســـتحيل، فـــوزارة التربية 
والتعليـــم حشـــدت الطاقـــات والهمـــم لتحويـــل التحديـــات إلـــى فـــرص 
وإنجـــازات، ورغـــم اســـتمرار جائحـــة كورونـــا وآثارهـــا نجد مؤسســـات 
التعليـــم في البحرين في خطوة اســـتباقية دائمة الســـتقبال طلبتها في 
المدارس التي ُتشـــكل محطة جديدة في مسيرة بناء األجيال بمختلف 
أركانهـــا ومكوناتهـــا، مـــع ضمـــان ســـالمة الطلبـــة والمجتمـــع المدرســـي 
وااللتـــزام باإلجراءات االحترازيـــة والبروتوكوالت الصحية وبما ُيحقق 

أهداف التعليم والتعلم.

عبدعلي الغسرة

ال نـــود إعـــادة الحديـــث عن تنكـــر النواب لوعودهـــم، فهذا أمر مفـــروغ منه، 
وال أعتقـــد أنـــه مجـــد، ربما يتذكـــر أحدهم أّن عليـــه التزامـــا أخالقيا وواجبا 
نيابّيا تجاه أبناء منطقته، فيطلق تصريحا صحافيا دعائيا يدغدغ مشـــاعر 
المواطن.. إنهم لألســـف ال يتذكرون من انتخبوهم إال عندما يحين موســـم 
الترشـــح لالنتخابـــات، فيحاول أحدهم تقديم ســـؤال برلمانـــي حول افتقار 
أبنـــاء دائرتـــه ألية خدمات، ثم يعاود الصمت مرة أخرى، والبعض اآلخر من 
النواب وفي محاولة مكشوفة لتهربهم من التزاماتهم، يواجهون تهربهم من 
التواصل مع المواطن بالقول إن مهمة النائب تنحصر في التشريع البرلماني 

فقط!
مواطنو الدائرة الخامسة بالشمالية ليسوا استثناء عن اآلخرين، فقد بحت 
حناجرهـــم بالرجـــاء واإللحـــاح لالتصـــال واالســـتماع لشـــكاواهم، لكن دون 
جدوى، فالمشـــاهد عمليا فقط النشـــاط اإلعالمّي المحمـــوم الذي يبديه في 
النـــدوات والبيانـــات المطالبـــة باالهتمـــام، وهـــذه باعتقاده شـــهادة لتكريس 

حضوره، لكنها تعزز غيابه على صعيد الواقع العملي.
الســـؤال الـــذي كان أبنـــاء الدائرة يعيدون تكراره غير مـــرة.. لماذا ال يتفضل 
بالـــرد على شـــكاواهم؟ لمـــاذا ال يلبي طلب اللقاء المباشـــر معهـــم، وهو حق 
مشـــروع، ناهيـــك عن كونـــه وعدا قطعه إبـــان حملته االنتخابية؟ والســـؤال 
األكثـــر فداحـــة ما الجـــدوى من افتتـــاح مكتـــب إذا كان ســـعادة النائب غير 

متواجد في أغلب األحيان؟
إّن القول عن شكاوى المواطنين إنها شخصّية محض قول ال يمت للحقيقة 
بأدنـــى صلـــة، فالـــذي ال يغيب عن الذهن أّن لدى الكثير مـــن الناخبين قضايا 
معطلـــة لســـنوات تتطلـــب مـــن النائـــب العمـــل بمـــا يمثله مـــن ثقـــل برلماني 
لحلحلتهـــا كمـــا فعل آخرون، وعلى ســـبيل المثال فقط عدم وجود مشـــروع 
إسكانّي في المنطقة! والمثال اآلخر أّن النادي يفتقر لصالة رياضية متعددة 
األغـــراض بات إنشـــاؤها بالغ األهمية، وهنا يفترض أن يبذل ســـعادة النائب 

جهده لكن المؤسف أّن هذا لم يحدث.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

أّيها النائب.. افعل شيئًا لناخبيك

يعتقـــد البعـــض أن اإلعالم مهنة من ال مهنة له، وأنه يعتمد في أساســـه على 
الشـــكل الجميل والعالقات، أو على قراءة ما يكتب على شاشـــة )األتوكيو( 
بالنسبة للمذيعين والمذيعات، والحقيقة مختلفة كليا عما قد يبدو للجمهور، 
فاإلعـــالم مهنـــة محنكـــة وفيها مـــن المهارات والسياســـة التـــي تحتم عليك 
اختيـــار الوقت المناســـب للتحـــدث والصمت، بـــل إن فن اإلعـــالم بحد ذاته 
قريـــب جـــدا من ممارســـة لعبـــة الشـــطرنج، فالتنقـــالت فيها محســـوبة، وال 
تحتمل الخسارة أو التأويل، اإلعالم مهم لصناعة الرأي العام وتوجيهه وبث 
األمـــن واألمـــان والرضا فـــي النفوس في المقـــام األول، اإلعـــالم لعبة كبيرة 
يشـــتت بوقها األنظار عن الكثير، ويلفت األنظار للكثير، فاإلعالم ســـالح ذو 
حديـــن في االســـتخدام، وأحـــزن كثيرا عندمـــا ال ألمس تقديرا لهـــذه المهنة 
التي تعتمد في أصولها على أهم وســـيلة، وهي فن التخاطب واللســـانيات، 
أي أنها وليدة اإلنسان نفسه وصناعته، خلقها لحاجته إليها كحاجته للمأكل 

والمشرب والمسكن.
أتمنـــى أن تنمو عنـــد الكثيرين، وخصوصـــا اآلباء واألمهـــات، فكرة حقيقية 
عن هذا العلم المهم الذي هو في أصله بعيد كل البعد عن القشـــور الظاهرة، 
فاإلعالم وحده اســـتطاع عبر العصور أن يعلمنـــا أهمية بقية العلوم وحاجة 

المجتمعات له. 

ومضة «

حتى إن كنا في عصر اإلعالم الحديث، ما زالت لإلعالم هيبة وحضور وكلمات  «
مدروسة ومواقف واضحة، ونحن - اإلعالميين - نحزن حين يطلق هذا اللقب 

على عارض لألزياء أو مشهور ما، مع احترامنا لكل المهن، لكن مهنة اإلعالم 
دوما تحتاج إلى وقفة وتقدير.. فتحية إجالل واحترام لكل إعالمي فهم اللعبة 

ودرسها وفاد بلده ومجتمعه ووطنه.

سمر األبيوكي

اإلعالم بعمق الفاهمين



إدارة االتحـــاد  قـــدم عضـــو مجلـــس 
محمـــد  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
الحمادي، شـــكره إلـــى رئيس مجلس 
إدارة االتحاد الشـــيخ علي بن خليفة 
آل خليفة، وذلك بعد انعقاد الجمعية 
العمومية لالتحـــاد وإجراء انتخابات 
مجلـــس اإلدارة للدورة الممتدة حتى 

العام 2025.
االنتخابـــات  فـــي  الحمـــادي  وفـــاز 
بعضويـــة االتحـــاد بعـــد حصوله على 
13 صوًتا، لينضم إلى مجلس اإلدارة 

لدورة ثانية على التوالي.
وأعـــرب الحمادي عن شـــكره للجهود 
التـــي يبذلهـــا رئيـــس االتحاد الشـــيخ 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة، مشـــيًدا 
أيًضـــا بـــدور نائبـــي رئيـــس االتحـــاد 
الســـابقين الشـــيخ خالد بن سلمان آل 

خليفة وعلـــي البوعينين، إضافة إلى 
عمل األمين العـــام لالتحاد البحريني 
لكـــرة القدم إبراهيم البوعينين، مبيًنا 
االنتخابيـــة  الـــدورة  فـــي  العمـــل  أن 
الماضيـــة كان كبيًرا وتكلـــل بتحقيق 
القـــدم  لكـــرة  مختلفـــة  نجاحـــات 
البحرينيـــة علـــى صعيـــد المنتخبـــات 

الوطنيـــة أو العملين الفنـــي واإلداري 
باالتحاد.

ودخـــل الحمـــادي ســـباق االنتخابات 
هذا العام مرشـــًحا عن النادي األهلي، 
وفـــي هـــذا اإلطـــار، شـــكر الحمـــادي 
كانـــو  خالـــد  األهلـــي  النـــادي  رئيـــس 
النـــادي  إدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 
وجميع منتســـبيه على الدعم المقدم 
لـــه وثقتهـــم، شـــاكًرا أيًضا علـــي كانو 
ويوســـف الســـبيعي وقدامـــى العبي 
األعضـــاء  واألنديـــة  الوحـــدة،  نـــادي 
القـــدم.  لكـــرة  البحرينـــي  باالتحـــاد 
وتمنى الحمادي فـــي ختام تصريحه 
أن يكـــون عنـــد حســـن الظـــن بخدمة 
كـــرة القـــدم البحرينيـــة وقيادتها من 
خالل مجلـــس اإلدارة إلـــى مزيد من 

النجاحات والمكتسبات.

محمد الحمادي

بعد فوزه بعضوية مجلس اإلدارة لدورة ثانية على التوالي
الحمادي يشكر رئيس اتحاد “الكرة” ويشيد بجهوده

تقـــام فـــي العاصمـــة األردنيـــة )عّمـــان( قرعـــة 
بطولتي اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 
عاًما )األولمبي(، وقرعة بطولة الناشئين اليوم 

األحد 12 سبتمبر الجاري.
غـــرب  اتحـــاد  مقـــر  فـــي  القرعـــة  وستســـحب 
آســـيا لكـــرة القـــدم، فيمـــا لـــن تشـــهد حضـــور 
ممثلـــي المنتخبـــات، وســـتبث عبـــر المنظومـــة 

اإللكترونية.
ومـــن المقـــرر أن تقـــام البطولتـــان فـــي ضيافة 

االتحـــاد الســـعودي لكـــرة القـــدم، إذ تلعـــب بطولـــة األولمبي في 
الفتـــرة 4 وحتـــى 12 أكتوبـــر المقبـــل، فيما بطولة الناشـــئين من 
14 وحتـــى 24 أكتوبـــر أيًضـــا. ويشـــارك في البطولتيـــن منتخبنا 

األولمبي ومنتخبنا للناشئين.
ويشارك في بطولة األولمبي منتخبات: السعودية )المستضيف(، 
فلسطين، األردن، لبنان، سوريا، البحرين، اإلمارات، ُعمان، اليمن، 

العراق والكويت.
وبحســـب نظـــام القرعة، ســـتوزع المنتخبات علـــى ٣ مجموعات 

بحيث تضـــم مجموعتـــان ٤ منتخبات في كل 
منها، فيما الثالثة تتكون من 3 منتخبات.

وســـيتم اعتماد نظام القرعـــة الموجهة بحيث 
يتـــم وضع الفـــرق التي وقعت فـــي المجموعة 
نفســـها في التصفيات المؤهلـــة لنهائيات كأس 
آســـيا تحـــت ٢٣ عاًما المقررة في أوزبكســـتان 
2022، بمجموعـــات مختلفـــة في الـــدور األول 

من بطولة اتحاد غرب آسيا.
أمـــا بطولـــة الناشـــئين، فإنهـــا ستشـــهد مشـــاركة 10 منتخبـــات: 
الســـعودية )المســـتضيف(، البحريـــن، الكويت، اإلمـــارات، اليمن، 

فلسطين، سوريا، لبنان، األردن والعراق.
المـــدرب الوطنـــي  ويشـــرف علـــى تدريـــب منتخبنـــا األولمبـــي 
إســـماعيل كرامـــي، ومنتخـــب الناشـــئين المـــدرب الوطني أحمد 

السعد. 
وتعد بطولة غرب آســـيا للمنتخبات األولمبية مرحلة إعداد قبل 
تصفيات كأس آســـيا المقـــررة أواخر أكتوبـــر 2021، فيما بطولة 

الناشئين تجربة جيدة للمنتخبات لالستحقاقات المقبلة.

بمشــاركة منتخباتنا الوطنية.. وعبر المنظومة اإللكترونية
سحب قرعتي غرب آسيا لألولمبي والناشئين
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أفادت مصـــادر مطلعة بأن نجم 
منتخبنـــا األول لكـــرة اليـــد علي 
ميـــرزا، ســـيدعم صفـــوف نادي 
برقـــان الكويتـــي فـــي الموســـم 

الرياضي 2021 - 2022.
وبينـــت المصـــادر أن الطرفيـــن 
)الالعب والنادي(، قد وصال إلى 
نقطـــة توافـــق فيمـــا بينهمـــا من 
خـــالل المفاوضات التي حدثت 
بالفتـــرة الماضية، ولـــم يتبق إال 

اإلعالن الرسمي عن الصفقة.
وبذلـــك، ســـيكون علـــي ميـــرزا، 
الالعـــب البحرينـــي الثالث الذي 
بالـــدوري  موجـــودا  ســـيكون 
الكويتي بعدما تعاقد القادسية 
مـــع محمد حبيـــب، وكاظمة مع 

علي عبدالقادر.
ويعتبـــر ميرزا مـــن خيرة نجوم 
ومـــن  البحرينيـــة  اليـــد  كـــرة 
الركائـــز األســـاس فـــي صفـــوف 
منتخبنا الوطني، وكان مساهًما 
بشـــكل كبير من خالل إمكاناته 

وقدراتـــه الفنيـــة الكبيـــرة فيمـــا 
حققـــه “األحمـــر” مـــن إنجـــازات 
آســـيوًيا  متقدمـــة  ومراكـــز 

وعالمًيا.
وكانـــت محطتـــه األخيـــرة مـــع 
فـــي  الســـعودي  مضـــر  فريـــق 
بطولة األندية اآلســـيوية، وقبل 
ذلـــك لعـــب موســـمين متتاليين 
مـــع الشـــارقة اإلماراتـــي وخرج 

بمحصلة مميزة من البطوالت.

علي ميرزا يدعم برقان الكويتي

يســـتهل منتخبنـــا الوطنـــي األول للكـــرة 
الطائـــرة مشـــواره فـــي نهائيـــات البطولة 
اآلســـيوية الـ 21 التي تستضيفها اليابان 
حتى 19 ســـبتمبر الجـــاري عندما يواجه 
اليـــوم األحد الهند الســـاعة 9:30 صباحا 
بتوقيـــت طوكيـــو )3:30 فجـــرا بتوقيت 

مملكة البحرين(.
ويقـــع منتخبنا فـــي المجموعـــة )A( التي 
تضم كال من اليابان المســـتضيف والهند 
وقطـــر، وتضـــم المجموعـــة )B( كال مـــن 
إيران وباكســـتان وتايلند وهونج كونج، 
مـــن  كال   )C( المجموعـــة  تضـــم  فيمـــا 
أســـتراليا والصين وســـيرالنكا والكويت، 
مـــن  )D( كال  المجموعـــة  وأخيـــرا تضـــم 

وكازاخســـتان  تايبيـــه  والصيـــن  كوريـــا 
والســـعودية ويتأهـــل األول والثانـــي من 

كل مجموعة إلى دور الثمانية.
ويتـــرأس وفـــد المنتخب عضـــو مجلس 
إدارة االتحـــاد محمـــد الـــذوادي، ويضـــم 
علـــي  المنتخـــب  مديـــر  مـــن  كال  الوفـــد 
البرازيلـــي  المنتخـــب  ومـــدرب  الســـيد، 
المـــدرب  ومســـاعد  أنتونيـــو،  ماركـــو 
الوطني إبراهيم علي، والمســـاعد الثاني 
البرازيلي ليانـــدرو ألفيس، واختصاصي 
العـــالج الطبيعـــي محمد علـــي المنصور، 
فيما سيكون الحكم المرافق منير مكي.

العبـــا،   14 الالعبيـــن  قائمـــة  وتضـــم 
وهـــم: عبـــاس الخبـــاز، حســـين عبـــدهللا 
ســـلطان، علـــي خير هللا، محمود حســـن، 
علـــي إبراهيـــم، محمـــد يعقـــوب، محمود 

عبدالواحـــد، محمد عنان، حســـين مهدي 
الجشـــي، علـــي الصيرفـــي، ناصـــر عنـــان، 
محمـــود العافيـــة، محمود عبدالحســـين، 

علي حبيب.
ومـــن المتوقـــع أن تقـــوم قنـــاة الـــدوري 
منافســـات  بنقـــل  الرياضيـــة  والـــكأس 

البطولة.
ويشـــارك منتخبنا في البطولة اآلسيوية 
بعد غياب نحو 6 ســـنوات عن مشاركات 
المنتخـــب األول فـــي البطـــوالت القارية، 
حيـــث إن المشـــاركة األخيـــرة كانت في 
البطولـــة اآلســـيوية الثامنة عشـــرة التي 
أقيمـــت 2015 فـــي إيران، وكان يشـــرف 
على قيادة المنتخب المدرب األرجنتيني 
“جـــورج ألبرتـــو اليقيتـــا”، وحقـــق خاللها 
منتخبنـــا المركـــز 12 في الترتيـــب العام، 

بينما فاز بلقب البطولة منتخب اليابان.
أمـــا المشـــاركة األولى لمنتخـــب الرجال، 
مـــن  الثانيـــة  النســـخة  فـــي  فقـــد كانـــت 
البطولـــة العام 1979 والتي اســـتضافتها 
مملكـــة البحريـــن ألول مرة فـــي تاريخها 
وحقق فيها المنتخب المركز الرابع عشـــر 
تحـــت قيادة المـــدرب الياباني “ميكزوا”، 
مركـــز  صالـــة  علـــى  البطولـــة  وأقيمـــت 

الشباب بالجفير.
ووفقا لموقع االتحاد اآلســـيوي الرسمي، 
فـــإن منتخبنا شـــارك كذلك في النســـخة 
الرابعـــة التـــي أقيمت في الكويـــت العام 
1987 وحقـــق خاللها المركز الثامن، وهو 
أفضـــل مركـــز له فـــي تاريـــخ مشـــاركاته 
القارية، كما شارك في النسخة الخامسة 
التـــي أقيمـــت فـــي كوريـــا 1989، وحقق 

فـــي  وشـــارك  عشـــر،  الســـادس  المركـــز 
فـــي  أقيمـــت  التـــي  التاســـعة  النســـخة 
الدوحـــة 1995 وحقـــق المركـــز العاشـــر، 
وشـــارك في النسخة العاشرة في طهران 

العام 1999، وحقق المركز ذاته.
كمـــا شـــارك منتخبنا في النســـخة الثانية 
2004، وحقـــق خاللهـــا  عشـــرة بالصيـــن 

المركز العاشر.

بــالــيــابــان ــة 21  ــوي ــي بــالــبــطــولــة اآلس ــة مـــشـــواره  ــداي ب

منتخب الطائــرة يــواجــه الهنـــد

ــد بـــن حمد ــالـ الــشــيــخ خـ ــات مـــن ســمــو  ــه ــي ــوج ــت ب

إطالق البرامج الهادفة لتوعية المجتمع باألمراض المزمنة

الشباب يعين األجهزة الفنية واإلدارية للكرة الطائرة

وجــه النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
رئيــس الهيئة العامة للرياضة رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، االتحاد البحريني للرياضة 
للجميــع، بزيــادة الوعــي فــي المجتمــع بأخطار اإلصابــة بأمراض 

العصر والتشجيع على ممارسة الرياضة.  

وقـــال ســـموه “وجهنـــا االتحـــاد 
للجميـــع  للرياضـــة  البحرينـــي 
إلـــى إطـــالق البرامـــج الهادفـــة 
باألمـــراض  المجتمـــع  لتوعيـــة 
المزمنـــة، وتشـــجيع المواطنين 
الرياضة  لممارســـة  والمقيميـــن 
واعتبارها منهجا صحيا لجميع 

أفراد المجتمع”. 
اإلصابـــة  “إن  ســـموه  وتابـــع   
بأمراض العصر أســـبابها كثيرة، 
ولعل من أبرزهـــا نظام التغذية 
ســـجلت  فقـــد  الحركـــة،  وقلـــة 
كبيـــرة  نســـبة  اإلحصائيـــات 

األمـــراض  هـــذه  انتشـــار  فـــي 
بلغـــت  حيـــث  بالمجتمـــع، 
ارتفـــاع ضغـــط  انتشـــار  نســـبة 
33.6 %، وبلغـــت نســـبة  الـــدم 
انتشـــار مرض الســـكري 15 %، 
وسجلت اإلحصائيات أن نسبة 
المصابيـــن باألمـــراض المزمنـــة 
والذيـــن احتاجـــوا إلـــى الرعاية 
عليهـــا  وحصلـــوا  الصحيـــة 
بلغـــت أكثـــر مـــن ٨٠ %، وهذه 
مؤشرات خطيرة، ويجب علينا 
أنهـــا  التقليـــل منهـــا، خصوصـــا 
تؤثـــر وبشـــكل كبير علـــى حياة 

األفراد وتتســـبب بتراجع نسب 
بنـــاء  فـــي  الفاعلـــة  المشـــاركة 

وتنمية المجتمع”. 
وأضاف ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة “حريصون على 
نشـــر الوعي وتثقيـــف المجتمع 
بهـــذه  اإلصابـــة  أخطـــار  مـــن 

األمـــراض والســـبل للحـــد منها، 
والتشـــجيع علـــى اتبـــاع نظـــام 
غذائي سليم وممارسة الرياضة 
بشـــكل منتظـــم، فالرياضة تعد 
المخـــرج اآلمن والحـــل األمثل 
لهـــذه اآلفـــة المجتمعيـــة، فهـــي 
تكســـب الفرد الصحة والعافية 
اإلصابـــة  خطـــر  عـــن  وتبعـــده 
متمنيـــا  المزمنـــة”،  باألمـــراض 
ســـموه للجميع حياة خالية من 
األمـــراض وللمصابيـــن الشـــفاء 

العاجل.

جـــدد نـــادي الشـــباب تعاقده مع 
المدرب حســـين الخبـــاز؛ لقيادة 
الطائـــرة  للكـــرة  األول  الفريـــق 
بنادي الشباب الذي يلعب ضمن 

دوري الدرجة الثانية.
محمـــود  المـــدرب  وســـيتولى 
الخبـــاز مهمـــة المدرب المســـاعد 
للفريـــق األول، كما أســـندت إليه 
مهمة قيادة فريق فئة الشـــباب، 
وأبرم النـــادي عقود أبناء الخباز 

لمدة موسمين.
وتعاقد نادي الشباب مع المدرب 
لقيـــادة  جمعـــة  جميـــل  ســـيد 
فئتي الناشـــئين واألشبال، فيما 

ســـيكون المدرب حســـن يوسف 
مســـاعدا لمدرب فئتي الناشئين 

واألشبال.

علـــي  كذلـــك  النـــادي  وتعاقـــد 
عبـــدهللا ليواصل مهمتـــه كمدير 
للعبـــة الكرة الطائرة فـــي النادي 

باإلضافة إلى حسين عبدالرحيم 
جعفر الذي سيكون إداريا لفئتي 

الناشئين واألشبال.
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حسن علي

منتخب الطائرة أثناء وصوله طوكيو

الوفد اإلداري في اجتماع االستعالم المبدئي

أحمد مهديسبورت

سمو الشيخ خالد بن حمد 

علي عبدالله حسين الخباز سيد جميل جمعة

سبورت

سموه يؤكد أن 
الرياضة منهج 

حياة صحي

علي مجيد



اللجنة اإلعالمية

ظفـــر الرفاع الشـــرقي بفـــوز ثميـــن ومثير على حســـاب المحرق 
بثالثـــة أهـــداف مقابـــل هدفيـــن، فـــي المبـــاراة التـــي جمعتهمـــا، 
الســـبت، على اســـتاد الشـــيخ علـــي بن محمـــد آل خليفـــة، ضمن 
افتتاح منافســـات الجولـــة الثانية لدوري ناصر بـــن حمد الممتاز 

لكرة القدم للموسم الرياضي 2021 - 2022.
وشـــهدت المبـــاراة احتجاجـــات محرقاويـــة كبيـــرة علـــى الهدف 
الثاني للرفاع الشـــرقي، والذي شـــهد طرد العـــب المحرق محمد 
البنـــاء، ومـــن ثم عودته للملعب مرة أخرى بقـــرار من الحكم بعد 

مضّي أكثر من دقيقة على خروجه.
وبالعودة إلى المباراة المثيرة، فقد تقدم الرفاع الشـــرقي بهدف 
لالعـــب أحمـــد راشـــد فـــي الدقيقـــة )40(، قبـــل أن يعـــادل أحمـــد 
الشـــروقي النتيجة للمحرق )1+45(. وفي الشـــوط الثاني، سجل 
األردنـــي محمـــود المرضي الهـــدف الثاني للمحـــرق )47(، وعادل 
للرفـــاع الشـــرقي، قبل أن يســـجل بـــراون الهدف الثالـــث للرفاع 

الشرقي في الدقيقة )90(.
أدار المبـــاراة الحكـــم علـــي الســـماهيجي، وعاونـــه ســـيد جـــالل 

محفوظ وعبدالرحمن الدوسري، والحكم الرابع محمد مرشد.

لقد كانت لحظة تاريخية للرياضة في مملكة البحرين، إذ وصل 
المنتخب الوطني لرياضة فنون القتال المختلطة لـ 102 ميدالية 
بفـــوزه بــــ 6 ميداليـــات فـــي بطولـــة كأس العالـــم لفنـــون القتـــال 

المختلطة، التي أقيمت في براغ بجمهورية التشيك.
وهـــذا العـــدد الكبير مـــن الميداليـــات يعني أن منتخـــب البحرين 
تصـــدر قائمـــة الفرق المشـــاركة فـــي بطولـــة كأس العالـــم لفنون 
القتـــال المختلطـــة، إذ احتـــل المركـــز األول في البطولـــة؛ بفضل 
جهود ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، الذي احتفل بنجاح 

البحرين عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وفاز بالميدالية التاريخية المئة عبدهللا مبارك، الذي حصل على 
برونزيـــة وزن البانتـــام. ثم انضـــم إلى الشـــاب البحريني زميلين 
آخريـــن، بعـــد أن حصـــل 3 مقاتليـــن آخرين علـــى ميدالية لجعل 

البحرين تقترب أكثر وأكثر لتحقيق هذا الرقم التاريخي. 
وفـــي المجمـــوع، فـــاز فريـــق البحريـــن بــــ 6 ميداليـــات في كأس 
العالـــم لفنـــون القتال المختلطـــة. وباإلضافة للمقاتـــل مبارك، فاز 
مـــراد إبراغيمـــوف بالميداليـــة الفضية فـــي وزن البانتام في فئة 
الناشـــئين، وتـــم إضافـــة 4 ميداليـــات ذهبيـــة لهـــم لتحقيق هذه 

االنتصار التاريخي. 

وضمت قائمة المملكة: رســـول ماجوميـــدوف في الوزن الثقيل، 
الخفيـــف،  الثقيـــل  الـــوزن  فـــي  ماغوميدزاجيـــد ماجوميـــدوف 
جيمبات ماجوميدوف في الناشـــئين بالـــوزن الخفيف، ومنصور 

ماجوميدوف في وزن الذبابة.

من مباراة الرفاع الشرقي والمحرق

فريق البحرين لفنون القتال

للبناء التعادل وطرد ملغى  احتجاجات كبيرة على هدف 

أســـطـــوريـــة مـــيـــدالـــيـــة   100 إلــــــى  وصــــــل 

فــوز شــرقــاوي مثيــر على المحــرق

فــريــق البحــريــن يصنع الــتــاريــخ

االتحاد البحريني لكرة القدم

انفـــرد المنامـــة بصـــدارة دوري ناصر 
بـــن حمـــد الممتـــاز، بعـــد أن تخطـــى 
الخالدية بهدفين مقابل هدف واحد، 
في المباراة التي أقيمت على اســـتاد 
الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل خليفـــة، 

ضمن الجولة 2 للمسابقة.
الحـــالق  محمـــد  للمنامـــة  ســـجل 
ومهـــدي عبدالجبار، وللخالدية مهدي 
نقـــاط   6 المنامـــة  وصـــل  حميـــدان. 
الحكـــم  المبـــاراة  أدار   .3 والخالديـــة 
صـــالح  وعاونـــه  عبـــدهللا،  عيســـى 
جناحـــي وفهـــد الســـعدون، والحكـــم 

الرابع أحمد خليل.
وفـــي المبـــاراة الثالثـــة التـــي أقيمت 

علـــى اســـتاد الشـــيخ علي بـــن محمد 
آل خليفـــة، تعادل الحالـــة مع النجمة 
بهـــدف لكليهمـــا. تقدم الحالـــة بهدف 
علـــي  وعـــادل  خالـــد،  عبدالعزيـــز 
منيـــر النتيجـــة للنجماوييـــن؛ ليصـــل 

الفريقـــان للنقطة الثانية بعد تعادلين 
متتالييـــن. أدار المباراة الحكم محمد 
خالد، وعاونه فيصل علوي ومحمود 
إســـماعيل  الرابـــع  والحكـــم  الديـــري، 

حبيب.

يدشـــن الحكـــم البحرينـــي الدولـــي لكـــرة 
مشـــاركته  البحـــار  حســـين  الصـــاالت 
التاريخيـــة فـــي منافســـات كأس العالـــم 
لكـــرة الصـــاالت 2021، والمقـــرر إقامتهـــا 
خـــالل الفترة 12 ســـبتمبر الجاري وحتى 

3 أكتوبر المقبلين في ليتوانيا.
القـــدم  لكـــرة  الدولـــي  االتحـــاد  واختـــار 
)الفيفـــا( الحكـــم حســـين البحـــار ليكـــون 
ضمـــن قائمـــة الحـــكام الذيـــن ســـيديرون 
مونديال كرة الصـــاالت، إذ تم اختيار 38 
حكًمـــا من مختلف قـــارات العالم بينهم 8 

حكام آسيويين.
وســـيكون أولى تكليف للحكم البحار في 
مباراة منتخبي بنما والتشـــيك، والمقررة 
إذ  الجـــاري،  ســـبتمبر   13 اإلثنيـــن  يـــوم 
ضمـــن  كاليبيـــدا،  مدينـــة  فـــي  ســـتقام 
منافســـات المجموعـــة D، ويتكون طاقم 
التحكيـــم مـــن: الحكـــم األول اإلماراتـــي 

فهد الحوســـني، الحكـــم الثاني البحريني 
حســـين البحـــار، الحكـــم الثالـــث الصيني 
آن ران، الحكـــم الرابـــع الياباني كاوزاكي، 
والحكم الميقاتي األســـترالي رايان، فيما 
مقيم الحكام شين من الواليات المتحدة 

األميركية.
لكـــرة  الدولـــي  الحكـــم  مشـــاركة  وتأتـــي 
الصاالت حسين البحار في إدارة مباريات 

كأس العالـــم لكـــرة الصاالت تأكيـــًدا للثقة 
الدوليـــة الكبيرة التـــي تتمتع بها الصافرة 
البحرينية من مكانة متميزة ورائدة على 
جميع األوســـاط، ويعد البحـــار أول حكم 
بحريني يشـــارك فـــي إدارة مونديال كرة 

الصاالت.
جميـــع  فـــي  البحرينـــي  الحكـــم  وتميـــز 
ميادين كـــرة القدم )المالعـــب المفتوحة، 
كـــرة الصـــاالت وكرة الشـــواطئ( يســـجل 
مكتســـًبا جديًدا يضاف للمكتســـبات التي 
يستثمر في مجالها مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم برئاســـة رئيـــس 
االتحاد الشـــيخ علي بـــن خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة، إذ هيـــأ دعـــم مجلـــس إدارة 
االتحاد المجال للحكـــم البحريني ليكون 
عالمـــة بارزة مـــن عالمات النجـــاح للكرة 
البحرينية بوجوده في مختلف البطوالت 

والمحافل الدولية والقارية واإلقليمية.

التوالي على  الثانية  للمرة  يتعادالن  والنحمة  الحالة 

االفــتــتــاحــيــة ــة  ــول ــج ال فـــي  لحكمنا  أول  تــكــلــيــف 

المنامة يكسب الخالدية ويتصدر الترتيب

البحار يدشن المشاركة التاريخية في كأس العالم للصاالت

المنامة - بنا

أكـــد ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ما يجمـــع مملكة البحرين 
والمملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة من 
عالقـــات تاريخيـــة مميـــزة فـــي مختلـــف 
المجـــاالت؛ بفضـــل مـــا تحظـــى بـــه هـــذه 
العالقـــات مـــن رعايـــة واهتمام مـــن عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد، وأخيـــه 
عاهـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية خادم 
بـــن  الملـــك ســـلمان  الشـــريفين  الحرميـــن 

عبدالعزيز آل سعود.
جاء ذلك لدى حضور ســـمو الشيخ محمد 
أمـــس  بـــن حمـــد آل خليفـــة  بـــن ســـلمان 
النســـخة  لمنافســـات  الختامـــي  الحفـــل 

الثالثـــة لمهرجان ولي العهـــد للهجن، الذي 
ينظمـــه االتحـــاد الســـعودي للهجـــن علـــى 
ميدان محافظة الطائف لســـباقات الهجن، 
بالمملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة، إذ 
أشـــار سموه إلى أن المتابعة المستمرة من 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ودعمـــه لرياضـــة ســـباقات الهجن 
أســـهم فـــي تحقيـــق نتائج مشـــرفة ألبناء 
الوطـــن فـــي المحافـــل اإلقليميـــة، منوًهـــا 
ســـموه بالـــدور الكبيـــر الـــذي يبذلـــه ولـــي 
العهـــد نائب رئيس الـــوزراء وزيـــر الدفاع 
فـــي المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود لدعـــم 
رياضـــات المـــوروث األصيلـــة والمحافظة 

علـــى اإلرث التاريخـــي لمنطقـــة الخليـــج 
العربي.

مـــن  بالمهرجـــان  الفائزيـــن  تتويـــج  وتـــم 
قبل مستشـــار خـــادم الحرمين الشـــريفين 
أميـــر منطقـــة مكـــة المكرمـــة نائـــب راعي 
الحفل صاحب الســـمو الملكي األمير خالد 

الفيصـــل، إذ تســـلم ســـمو الشـــيخ محمـــد 
بن ســـلمان الرمـــز الخاص بالشـــوط األول 
)رمـــز لقايا بـــكار(؛ لتحقيق هجن الطايالت 
ملك ســـموه المركز األول في هذا الشـــوط 
والرمز.  وأشـــار ســـموه إلى شعبية رياضة 
ســـباقات الهجـــن بيـــن أبنـــاء دول مجلس 

التعاون لدول الخليـــج العربية، وما تمثله 
مـــن تعزيز للموروث الخليجي الذي يجمع 
جميع أبنائها، مشيدا بما ظهر به المهرجان 
الهجـــن  مـــالك  مـــن  قويـــة  منافســـة  مـــن 
والمتســـابقين، والذي يعزز من مســـتويات 
هذه الرياضة، منوها بالتنظيم المميز لهذا 

المهرجان الذي أكسب هذا السباق النجاح 
الـــذي وصل إليـــه، متمنيا للمملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة دوام التوفيـــق فـــي 
اســـتضافة الســـباقات المختلفة وللقائمين 
علـــى مهرجـــان ولـــي العهـــد للهجـــن دوام 

النجاح في النسخ المقبلة.

خالل حضور ســموه ختام منافســات النســخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

محمد بن سلمان يشيد بالمنافسة القوية من مالك الهجن والمتسابقين
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اللجنة اإلعالمية - االتحاد البحريني للبولينج

يوســـف  اآلســـيوي  البطـــل  حافـــظ 
فالح على صدارة مســـابقة الرجال 
فـــي عاشـــر أيـــام بطولـــة المرحـــوم 
عبـــدهللا بـــن أحمد نـــاس المفتوحة 
ينظمهـــا  التـــي  للبولينـــج،  األولـــى 
االتحـــاد البحرينـــي للبولينـــج على 
مركز أرض المرح حتى 18 سبتمبر 
الجـــاري، بعدمـــا أحرز فـــي رصيده 
2951 نقطـــة، كما تمســـك الفلبيني 
إيمرســـون بمركـــز الوصافـــة )2829 
نقطة( واحتل مواطنه جان ميدين 

المركز الثالث )2801 نقطة(.
العوضـــي  أحمـــد  الالعـــب  واحتـــل 
المركـــز الرابع فـــي الترتيب )2794 
عبدالرحمـــن  والســـعودي  نقطـــة(، 
الخليـــوي المركـــز الخامـــس )2766 
نقطـــة(، وعبدهللا عبدالكريم المركز 
السادس )2755 نقطة(، والسعودي 
الســـابع  المركـــز  البارقـــي  عبـــدهللا 

)2747 نقطة(، وعلي الماس المركز 
والعمانـــي  نقطـــة(،   2728( الثامـــن 
غالـــب البوســـعيدي المركز التاســـع 
)2715 نقطة(، والســـعودي ســـلطان 

المصري عاشرا )2704 نقاط(.
وحصـــل على جائـــزة أعلى محاولة 
فـــي اليـــوم العاشـــر الالعـــب علـــي 
المـــاس، وحصـــل علـــى ثانـــي أعلى 
محاولة أحمد المهري من اإلمارات.
وكانـــت نتائـــج اليـــوم التاســـع قـــد 
شـــهدت كذلـــك محافظـــة الالعـــب 
يوســـف فـــالح على مركـــز الصدارة 
ثانيـــا  وإيمرســـون  نقطـــة(،   2951(
)2829 نقطـــة(، فيما صعـــد الالعب 
الثالـــث  للمركـــز  العوضـــي  أحمـــد 
جـــان  والفلبينـــي  نقطـــة(،   2794(
وعبـــدهللا  نقطـــة(،   2784( ميديـــن 
عبدالكريم بالمركز الخامس )2755 

نقطة(. 

منافسة قوية ببطولة المرحوم ناس للبولينج

 سمو الشيخ محمد بن سلمان يشهد مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

حسين البحار

منتخبنا يشارك في آسيوية الجوجيتسو
ــة تــــــقــــــام فـــــــي أبــــوظــــبــــي ــ ــسـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ الــــنــــســــخــــة الـ

يشـــارك المنتخـــب الوطنـــي للجوجيتســـو 
مـــن  الخامســـة  النســـخة  منافســـات  فـــي 
بطولـــة آســـيا للجوجيتســـو، التـــي ينظمها 
االتحاد اآلســـيوي للجوجيتســـو بالعاصمة 

اإلماراتية أبوظبي.
الوطنـــي  منتخبنـــا  وفـــد  ويتـــرأس 
للجوجيتســـو عضـــو المجلـــس البحرينـــي 
لأللعـــاب القتالية رئيس االتحاد البحريني 
للجوجيتســـو رضـــا منفـــردي، ويضـــم كال 
مـــن مـــدرب المنتخب ســـيرجيو مورايس 
والالعبيـــن محمـــد عزيـــز أبودريس وعلي 
ســـينا منفردي والشـــيخ محمد بن ســـعود 
آل خليفـــة وخالـــد يعقـــوب فـــرج وأحمـــد 
عبدالحميد العرادي وبدر جمال الدوسري.

للجوجيتســـو  الوطنـــي  منتخبنـــا  ويبـــدأ 
يخـــوض  إذ  )االثنيـــن(،  غـــدا  مشـــواره 
الالعبين محمد أبودريس وبدر الدوســـري 

في منافســـات وزن تحـــت ٦٩ كيلوغراما، 
والالعبين وعلي منفردي والشـــيخ محمد 
بن ســـعود آل خليفـــة في منافســـات وزن 
تحت ٧٧ كيلوغراما، والالعبين خالد فرج 
وأحمـــد العرادي في منافســـات وزن فوق 

٩٤ كيلوغراما. 
من جانبـــه، أكد عضو المجلـــس البحريني 
لأللعـــاب القتالية رئيس االتحاد البحريني 
للجوجيتســـو رضا منفـــردي، أن المنتخب 
جاهز لهذه المشاركة، مضيفا أن المنتخب 
يتطلـــع لتحقيـــق نتيجة مشـــرفة في هذه 

النسخة من البطولة.
وأضـــاف أن المنتخـــب له بصمـــات عديدة 
فـــي الفتـــرة الماضية، والتي اســـتطاع من 
خاللهـــا أن يحقـــق العديد مـــن اإلنجازات، 
وأن بطولـــة آســـيا ســـوف تكـــون إحـــدى 
البطـــوالت المهمـــة في تاريخ المشـــاركات 

الطمـــوح  وأن  الخارجيـــة،  البحرينيـــة 
يـــراود أفـــراد المنتخـــب بتحقيـــق النتائج 
اإليجابيـــة، مبديـــا ثقتـــه الكاملـــة بقدرات 
الالعبيـــن بالصعـــود على منصـــة التتويج، 

ومتمنيا لالعبين كل التوفيق والنجاح.
وتقدم منفردي بخالص الشـــكر واالمتنان 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  إلـــى 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 

العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة، وإلى نائـــب رئيس الهيئـــة العامة 
البحرينـــي  المجلـــس  رئيـــس  للرياضـــة 
لأللعاب القتالية ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
محمـــد آل خليفة؛ لمســـاندتهم المســـتمرة 
ودعمهم الالمحدود لرياضة الجوجيســـتو 

والمنتخب الوطني.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

منتخب الجوجيتسو
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أعلنت شبكة نتفليكس 
 The عن جزء ثاٍن من
Old Guard للمخرجة 
جينا برينس ــ بيثوود، 

وطولته تشارليز ثيرون، 
بعد حصوله على تصنيف 
7 درجات على IMdB عن 

اطالق الجزء الثاني من 
الفيلم، بعد تم مشاهدته 

أكثر من 100 مرة.

ــعــشــريــن ال الـــقـــرن  مـــن  األول  الــنــصــف  عــلــى  الـــضـــوء  ــط  ــل ــس ي

“سرحان” يصدر كتابا يوثق أماكن الترفيه في البحرين بالصور

خالل  البحرين  في  الترفيه  “أماكن  كتاب  يقدم 
للكاتب  ــعــشــريــن”  ال الـــقـــرن  مـــن  األول  الــنــصــف 
في  الترفيه  أماكن  ألهــم  وصًفا  سرحان  منصور 
مملكة البحرين خالل الخمسين سنة األولى من 
القرن العشرين، وهي أماكن تتمثل في األسواق 
السينما  ودور  والــمــقــاهــي  والــشــعــبــيــة،  الــقــديــمــة 

والحدائق العامة والمتنزهات القديمة.
صفحة   157 على  يحتوي  الـــذي  الكتاب  ووثـــق 
الترفيهية في  األماكن  تلك  المتوسط  القطع  من 
الطبيعة  األول  الــفــصــل  تــنــاول  فــصــول،  خمسة 
الخالبة التي تميزت بها البحرين في تلك الفترة 
الطبيعية  العيون  انتشار  في  وتتمثل  المحددة، 
البالد، والتي كانت مالًذا  في أماكن متفرقة من 
الصيف  فــصــل  فــي  الــبــحــريــن  ــاء  ــن أب مــن  للكثير 

الطويل لقضاء أمتع األوقات.
رحالتهم  يرتبون  الطبيعية  العيون  رواد  وكــان 
ــبــحــريــن )بــالــكــشــتــه(،  ــيــهــا فــيــمــا يـــعـــرف فـــي ال إل
يسرحون ويمرحون بين النخيل واألشجار التي 
يقضي  البعض  وكــان  الطبيعية،  بالعيون  تحيط 
ويصحون  يبيتون  حيث  أكــثــر،  أو  كــامــال  يــوًمــا 
على نقيق الضفادع المنتشرة في األنهر وسواقي 
الجميع  يشاهد  الشمس  تبزغ  وعندما  العيون، 
الطيور تغرد فوق األشجار مغادرة أوكارها فرحة 
بالنور. ووثق الفصل الثاني الحدائق والمتنزهات 
الــقــرن  الــعــامــة فــي الخمسين ســنــة األولــــى مــن 
العشرين، وهي ثالث حدائق عامة فقط، إال أنها 
حكومة  أنشأتها  وقــد  والتفرد،  التميز  غاية  في 
البحرين؛ من أجل زيادة أماكن الترفيه في البالد 
للحدائق  التقليدي  المفهوم  عن  تختلف  بصورة 

العامة المتعارف عليها.
حديقة  أول  )الباغشة(  حديقة  الكتاب  وغطى 
حيوان تشهدها المنطقة الخليجية، وكانت تكتظ 
األطفال  خصوصا  األعمار،  مختلف  من  بروادها 
الـــذيـــن وجـــــدوا فــيــهــا الــمــتــعــة وهـــم يــشــاهــدون 

الحيوانات في أقفاصها وفًقا لمنصور سرحان.
وأفاد سرحان بأن الحديقة الثانية كانت الحديقة 
ببعضها  متصلة  بــحــيــرات  مــن  المكونة  المائية 
هذه  فكانت  الــخــضــراء،  المسطحات  وتحيطها 
الــحــديــقــة وحــديــقــة )الــبــاغــشــة( أفــضــل األمــاكــن 
التي يتردد عليها السواح، والحديقة الثالثة هي 
لتنظيم  كمقر  اشــتــهــرت  الــتــي  األنــدلــس  حديقة 
إلى  إضافة  والتجاري،  الزراعي  البحرين  معرض 

كونها أكبر حديقة عامة في البالد.
وخــصــص الــكــاتــب الــفــصــل الــثــالــث مــن الــكــتــاب 
المحرق  وأســـواق  المنامة  أســـواق  عــن  للحديث 
األسبوعية،  الشعبية  األســـواق  وأهــم  ومقاهيها 
ــمــنــامــة كـــانـــت تعج  ال ــى أن أســـــواق  ــ إل مــشــيــًرا 
بالمتسوقين من داخل المنامة ومن جميع أنحاء 
البالد  فــي  المركزية  الــســوق  بوصفها  البحرين؛ 

آنــذاك؛ األمر الذي جعل المشي بين أسواقها من 
أجمل المتع.

وركز سرحان في الفصل الرابع من الكتاب على 
والتي  المنامة،  مدينة  فــي  المنتشرة  المقاهي 
الذي  المكان  كونها  المرتادين،  من  إقباال  شهدت 
طويلة  لساعات  فيه  الجلوس  الــمــرء  يستطيع 
يحتسي خاللها الشاي أو المشروبات الغازية، كما 

يمكنه تناول األكالت الخفيفة.
وبين أن المقاهي كانت نقطة تجمع األصدقاء من 
مختلف المناطق، يقضون فيها أوقاتهم في لعب 

الورق )البتة( و)الدامة( و)الدومنة( و)الكيرم(.

ــا الــفــصــل الــخــامــس واألخـــيـــر، فــقــد خصصه  وأمـ
الكاتب لدور السينما، ابتداء من السينما الصامتة 
في عشرينات القرن الماضي إلى تأسيس أول دار 
سينما متكاملة في نهاية الثالثينات، وكذلك دور 
السينما التي فتحت في األربعينات والخمسينات 
من القرن المنصرم، وتم التطرق إلى مباني دور 
وطريقة  المستخدمة  الكراسي  وأنــواع  السينما 
أثناء  آنذاك  المستخدمة  والعادات  التذاكر،  قطع 

مشاهدة الفيلم.
أماكن  يتناول  كونه  إلــى  إضــافــة  الكتاب  ويعد 
الخمسين  خــالل  البحرين  مملكة  فــي  الترفيه 
أنــه كتاب  إال  العشرين،  الــقــرن  مــن  األولـــى  سنة 
تاريخي يوثق، من خالل عشرات المصادر التي 
والمقاهي  األسواق  تاريخ  الباحث،  عليها  اعتمد 
والعيون  والمتنزهات  والحدائق  السينما  ودور 
المحددة،  الفترة  تلك  في  المشهورة  الطبيعية 
نــادرة وقديمة جميع  يوثق من خالل صور  كما 
الكاتب  عليها  وهــي صــور حصل  األمــاكــن،  تلك 
ــالــصــور الــقــديــمــة  ــمــوثــق الــمــهــتــم ب مـــن خـــالل ال
آل  عباس  فاضل  السيد  المنامة  مدينة  لتاريخ 
التي  )مـــالمـــح(  لسلسلة  والــمــنــفــذ  الــمــعــد  شـــرف 
اإلسالمية،  للثقافة  العاصمة  جمعية  عن  تصدر 
فــي جمع  المتخصص  والــبــاحــث  الــكــاتــب  ومـــن 

عرف  الذي  إسماعيل  عبدالكريم  القديمة  الصور 
البحرين  تاريخ  باقتناء صور قديمة عن  بتفرده 
العشرين. كما ضم  القرن  عبر عقود مختلفة من 
ومفصلة  مهمة  معلومات  صفحاته  بين  الكتاب 
الرحالة  من  مجموعة  دّونها  المنامة  تاريخ  عن 
العرب واألجانب الذين زاروا البحرين في القرن 
األولــى من  الخمسة  العقود  التاسع عشر وخالل 

القرن العشرين.

قصة حب النجمة جوليا روبرتس وزوجها داني مودر

روبرتس  جوليا  النجمة  تخطط  لــم 
لــلــوقــوع فــي الــحــب، ولــكــن هـــذا هو 
فيلم  تصوير  عند  حدث  ما  بالضبط 
بــعــد   2001 فــــي   The Mexican
الوسيم  المصور  القوية مع  الصداقة 
“أعتقد  جوليا:  وتتذكر  مــودر،  دانــي 
الزلزالي“  ”التحول  من  نــوع  أول  أن 
وكانت  بداني،  لقائي  كــان  الحقيقي 
أن حياتي  مـــرة، وعــرفــت  أول  هــذه 
الطريقة  فــي  نفسها  هــي  تــكــون  لــن 
إنــه أمــر ال يصدق وال  التي أريــدهــا، 

يوصف.” 
لم تكن المواعدة على الفور في ذلك 
مع  عالقة  في  جوليا  كانت  الــوقــت، 
داني  وكــان  بــرات،  بنجامين  الممثل 
مــتــزوجــا مـــن فــنــانــة الــمــكــيــاج فــيــرا 
بمجرد  إنــه  جوليا  تقول  ستيمبرغ، 
عن  وانــفــصــلــوا  حياتهم  “رتـــبـــوا”  أن 
شركائهم، أعادوا االتصال واليوم هم 
معا ألكثر من عشرين عاما، بعد حفل 
زفاف وثالثة أطفال في وقت الحق، 
الحب  السيد والسيدة مودر ال يزال 
تقول  ذلــك  وعــن  يجمعهما،  العميق 
جوليا: “حتى يومنا هذا، وحتى هذه 

اللحظة هو الرجل المفضل لدي، نحن 
ونستمتع  حقا،  البعض  بعضنا  نحب 

بصحبة بعضنا البعض دائما“.
إن  يقول  المطلعين  أحد  أن  والواقع 
عاما،   52 ودانـــي،  عــامــا،   53 جوليا، 
روح،  رفيقا  وكأنهما  حقا  “يشعران 
الشخصي  االتصال  هذا  وقد حملهم 
ــعــمــيــق خــــالل األوقـــــــات الــصــعــبــة  ال
عملهم  جـــداول  فيها  فصلتهم  التي 
ــيــع وحــتــى أشــهــر  ــمــزدحــمــة ألســاب ال
أمر  بينهما  “الكيمياء  مــرة.  كــل  فــي 
الوقت،  هذا  كل  وبعد  األهمية“،  بالغ 
جوليا ال تزال تجد داني مثيرا بشكل 
ال يصدق، وإنه يعشقها بجنون، إنهم 
أيضا على نفس الروح عندما يتعلق 

من  الرغم  على  األوالد  بتربية  األمــر 
نــواح  فــي  تــكــون مختلفة  قــد  أنــهــا 

ــيــرة، مـــع الــمــســاعــدات  من كــث
“نحن  تــشــرح:  أبويهما 
ــدا  ــ ــون جـ ــ ــوظـ ــ ــظـ ــ ــحـ ــ مـ

ــام مع  ــجـ ــسـ لـــوجـــود االنـ
بها  نفعل  الــتــي  الطريقة 

األشياء معا”.
الفني  المجال  فــي  آخـــرون 

ــوا  ــنـ ــؤمـ ــي لـــــم يـ ــ ــ ــالمـ ــ ــ واإلعـ
السنين،  مر  على  بحبهم  دائما 
ــات حـــول  ــعــ ــ ــائ وانــــتــــشــــرت شــ
انــفــصــال وشــيــك بــيــن االثــنــيــن، 
جوليا  تعترف  حين  في  ولكن 

“ال يزال لك يؤذي مشاعري؛ 

ألنــنــي فــخــور جــدا بـــزواجـــي“، “إنهم 
ــن جــمــيــع الــمــشــكــالت  يــضــحــكــون مـ
ــالق” الـــذي  ــطــ ــ ــة و”شـــبـــه ال ــيـ ــزوجـ الـ

يفترض أنهم مروا به”.
روبــرتــس وزوجــهــا  ــت جوليا  ومــازال
يستمتعان برومانسية عالقتهما رغم 
مثلما  زواجهما،  على  عاما   19 مــرور 
رصدها  تم  التي  الصور  خــالل  ظهر 
للثنائي معًا وفقًا لموقع الديلى ميل 
مدينة  بــشــوارع  يسيرا  كــانــا  حينما 
ــلـــوس فــي  ــجـ ــوس أنـ ــ لـ
كاليفورنيا،  واليــة 
أضــاف  حيث 
تــــــــقــــــــريــــــــر 
ميل  ــديــلــي  ال
الثنائيكانا  أن 
ــي مــنــتــهــى  فــ
الرومانسية 
وهــــــــــمــــــــــا 
مـــمـــســـكـــان 
يـــــــــد بـــعـــضـــهـــمـــا 
سيرهما  أثــنــاء 
موقع  بحسب 
c l o s e r -

.weekly

تقدم حاليا نتفليكس فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي Vivo الذي يعد  «
مغامرة موسيقية متحركة تضم أغاني جديدة من لين مانويل ميراندا، 

مؤلف Hamilton و In the Heights الحائز على جائزة توني وجرامي 
وبوليتزر. يتبع Vivo حيوان “الكنكاج” الفريد من نوعه المعروف في الغابات 

المطيرة باسم “دّب العسل” والذي يقضي أيامه في عزف الموسيقى 
 Andrés للجماهير في ساحة نابضة بالحياة مع مالكه المحبوب

 Buena Vista Social Club يؤدي صوته “خوان دي ماركوس” من فرقة(
الموسيقية.

على الرغم من أن  «
 Andrés و Vivo

ال يتحدثان اللغة 
نفسها، ولكنهما 

يشكالن ثنائيا رائعا 
بحبهم المشترك 
للموسيقى. ولكن 

تحدث المأساة بعد 
فترة قصيرة من 

تلقي Andrés رسالة 
من Marta )تؤدي دورها 
أسطورة البوب الالتينية 

“غلوريا إستيفان” الحائزة 
على جائزة جرامي ثالث 

مرات(، تدعو فيها شريكها 
القديم إلى حفل وداعها على 

أمل لم شملهما من 
 ”Vivo“ جديد، ويتولى

مهمة إيصال الرسالة التي 
لم يستطع “Andrés” إيصالها، 

وهي رسالة حب إلى Marta ، كتبها 
منذ زمن بعيد، على صيغة أغنية.
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ترجمة: طارق البحار

فيلم الرسوم المتحركة ”VIVO” على “نتفليكس”

علوي الموسوي

منصور سرحان

حديقة الباغشةحديقة األندلس

مقهى شعبي يعود إلى األربعينات

عين عذاري محالت المجوهرات في خمسينات القرن العشرين

tariq_albahhar
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“البـــاد” مـــع رجـــل األعمـــال  وتحدثـــت 
البحريني والباحث في التاريخ، يوسف 
صـــاح الدين، عن نشـــأة الســـوق، فأفاد 
بأنها تعود الى نهاية القرن التاســـع عشر 
وبدايـــة القـــرن العشـــرين، بينما تنســـبها 
بعض الروايات الى بداية القرن التاســـع 

عشر.
وأوضح أن الســـوق ســـميت بهذا االســـم 
نسبة إلى قيصر الروم، وربما تيمنا، ألنها 
كانـــت ضخمة وتحتـــوي نحو 300 محل 
ومحاطة بســـور له خمســـة أبواب كبيرة 

تفتح صباحا وتغلق مساء.
بالمحـــرق  الســـوق  دشـــنت  وأضـــاف: 
القديمة في العام 1810 وكانت مســـقفة 
وبعـــض  واألخشـــاب  النخـــل  بســـعف 
األقمشـــة، وتبـــاع فيهـــا كل الملبوســـات 
والحاجيـــات المنزليـــة والمـــواد الغذائية 
الحريـــر  وأقمشـــة  والبخـــور  والطيـــب 

وغيرها.
وتابـــع: هنـــاك أســـواق بنفس المســـّمى 
والشـــكل والتصميـــم والبضائـــع التـــي 
فـــي  القيصريـــة  ســـوق  مثـــل  تبـــاع 
واألندلـــس  )األحســـاء(  الســـعودية 
)غرناطة، قرطبة، إشـــبيلية، وطليطلة( 

والعراق )كركوك(، وغيرها.
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الوجيه مبارك كانو من أعمدة النهضة التجارية بالبحرين

من أشهر رجال 
األعمال وأصحاب 

الرؤى االستثمارية 
الواعدة

أمل الحامد

يوسف صالح الدين

عمر سوق القيصرية 211 سنة.. واسمها مشتق من قيصر الروم

عزوز علي | تصوير: رسول الحجيري

ســوق القيصريــة فــي مدينــة المحــرق العريقــة بمملكــة البحرين تعد تحفــة تراثية 
تحكي عن ماض تليد يمتد لعشرات السنين. 

وافتتح مشــروع ســوق القيصرية الواقع ضمن مشروع موقع “مسار اللؤلؤ: شاهد 
علــى اقتصــاد جزيرة” في شــهر مايــو الماضي بحضور مدير عــام الثقافة والفنون 

بهيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة هال بنت محمد آل خليفة.
عدسة صحيفة “البالد” جالت في السوق التي حافظت على أنشطة البيع التقليدي 

ولكن بمظهر عصري حديث يوصف بأنه “مودرن”.

عدسة “^” تجول بالسوق.. 
وصالح الديـــن يـــــروي تاريخهــا

1800 دينار الستقدام “الفلبينية” و1300 “الهندية” و”األثيوبية”

18 ألفا من العمالة المنزلية غادرت سوق البحرين

خرج ما مجموعه نحو 18 ألفا من العمالة المنزلية من السوق المحلية خالل عام واحد تقريبا، بسبب ارتفاع أسعار االستقدام وإغالق أسواق االستقدام 
خالل  فترة جائحة كوفيد – 19، اذ بلغ عدد العمالة المنزلية بنهاية الربع األول نحو 64 ألفا مقارنة مع 83 ألفا قبل نحو عام.

وتشـــكو أســـر بحرينية من االرتفاع 
الكبير في استقدام العمالة المنزلية 
دينـــار   1800 إلـــى  تصـــل  والتـــي 
فـــي حيـــن يقـــول أصحـــاب مكاتب 
اســـتقدام إن معظم دول االستقدام 
مغلقة، وإن أسعار وكاء االستقدام 
فـــي البلـــد األصلـــي المســـتقدم منـــه 

ارتفعـــت إلى جانـــب تكاليف الحجر 
والفحوصات وغيرها.

وأبلـــغ نائب رئيـــس جمعية البحرين 
لمكاتب اســـتقدام العمالـــة المنزلية، 
مجيد المعـــارج، “الباد” أنه تم فتح 
باب اســـتقدام العمالـــة المنزلية قبل 
نحو أسبوع، لكن أســـعار االستقدام 

ارتفعت ألســـباب خارجـــة عن إرادة 
المكاتـــب، وقـــد حـــددت مـــن وكاء 
فـــي الـــدول المصدرة للعمالـــة الذين 
أن  إلـــى  وأشـــار  أســـعارهم.  رفعـــوا 
أســـعار االســـتقدام في دول الخليج 
تصل إلى 2700 دينار، وأن البحرين 
تبقى أفضل ســـعرا. وبين أن ارتفاع 

أســـعار االســـتقدام خـــال الجائحـــة 
تسبب في ضعف اإلقبال على جلب 
العمالـــة المنزلية، إلى جانب اإلغاق 
الذي سببته الجائحة، مبينا أن كلفة 
تبلـــغ  الفلبينيـــة  العمالـــة  اســـتقدام 
1800 دينـــار والهنديـــة نحـــو 1300 

دينار.

علي الفردان

“ثينك سمارت” يدرب 
البحرينيين على “السحابية”

المنامة - ثينك سمارت

للتدريب  ســمــارت”  “ثــيــنــك  معهد  أعــلــن 
ــه مــع  ــ ــاون ــعــ ــ والـــتـــطـــويـــر أمــــــس عــــن ت
ــن أجــل  “خـــدمـــات أمــــــازون لــلــويــب” مـ
السحابية  الــحــوســبــة  مــهــارات  تــطــويــر 
عن  عــبــارة  وهــو  الوظيفي،  والــتــدريــب 
برنامج تدريبي مدته 12 أسبوًعا يغطي 
المهارات السحابية األساسية باإلضافة 
ــى الــمــهــارات الــمــهــنــيــة الــعــمــلــيــة مثل  إلـ
إجراء مقابالت التوظيف وكيفية كتابة 
السيرة الذاتية، ومن المقرر أن يبدأ في 

أكتوبر المقبل.

مدير عام الثقافة والفنون بهيئة الثقافة مفتتحة السوق )ارشيفية(

يعـــد مـــن أشـــهر رجـــال األعمـــال فـــي 
الـــرؤى  وأصحـــاب  البحريـــن  مملكـــة 
لعـــب  كمـــا  الواعـــدة،  االســـتثمارية 
دوًرا محورًيـــا فـــي النمـــو الذي حققته 
مجموعة يوســـف بن أحمـــد كانو على 
مدار الســـنوات الماضيـــة وإلى الوقت 
الحاضـــر، إنـــه المرحـــوم الوجيه رجل 
األعمـــال مبارك بن جاســـم كانو، عميد 
عائلـــة كانو والرئيس الســـابق لمجلس 
إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو.
تعتبر مجموعة يوســـف بن أحمد كانو 
واحـــدة مـــن كبريـــات الشـــركات فـــي 
المنطقة العربية، وتعمل في نشاطات 
والســـفر  الشـــحن  تتضمـــن  متعـــددة 
والكيماويات والخدمات اللوجيستية، 

والعقارات والطاقة والتجزئة.
إســـهامات  المرحـــوم  للوجيـــه  وكان 
مهمـــة فـــي مســـيرة النهضـــة التجارية 
فـــي المملكة، وله مبـــادرات في مجال 

ولـــه  والخيـــري،  اإلنســـاني  العمـــل 
إســـهامات فـــي األنشـــطة والمشـــاريع 
والخيرية  واالســـتثمارية  االقتصادية 
الهادفة لخدمـــة المجتمع، كما أنه كان 

رئيسا لجمعية البحرين الخيرية.
رحـــل الوجيه المرحوم مبارك جاســـم 
كانـــو عـــن دنيانـــا بتاريـــخ 12 فبرايـــر 
2018، وهـــو مـــن مواليد العـــام 1930 
فـــي البحريـــن، حيـــث درس في ربوع 
مدارســـها ليستكمل دراسته الجامعية 

في الجامعات األميركية.
تولـــى العـــام 1951 نشـــاط الســـياحة 
التابـــع للمجموعـــة، حيـــث أســـس مـــع 
أخيه المرحوم محمد بن جاســـم كانو 
وكالة سفريات كانو، وفي ذلك الوقت 
كانـــت تضم 3 موظفيـــن فقط، واليوم 
أصبـــح لديهـــا 4000 موظف، وتباشـــر 
والســـعودية  البحريـــن  فـــي  أعمالهـــا 
ولديهـــا  ومصـــر،  وُعمـــان  واإلمـــارات 

تواجـــد أيًضـــا فـــي المملكـــة المتحـــدة 
وفرنســـا والهنـــد. كمـــا شـــغل الراحـــل 
منصـــب رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 

أكسا الخليج للتأمين.
لقـــد كتبت كريمتـــه منى مبـــارك كانو، 
فـــي رثـــاء والدهـــا )طيـــب هللا ثـــراه(: 
“هـــا هـــي األيـــام تمـــر بـــي يـــا أعـــز من 
يـــا  ولكـــن  دونـــك،  مـــن  حياتـــي  فـــي 
حبيبـــي أنـــت فـــي قلبـــي دائًمـــا، قلبي 
يـــا حبيبي يتألـــم لفقدانـــك وأنا أكتب 
هذه الكلمـــات الحزينة، إنني يا والدي 
العزيـــز أمـــر اليـــوم بأصعـــب مراحـــل 
حياتـــي وأنا أســـتودعك يـــا حبيبي يا 
عزيزي يا والدي، لقد كنت بالنسبة لي 
والبنتي األب الحنون ذا القلب الكبير، 
ولقد كنت كل شـــيء بالنســـبة لي في 
الوجـــود، وليـــت دموعـــي تـــردك لـــي، 
فقد كنت النـــور الذي يضيء طريقي، 
باألمـــل  تمدنـــي  حبيبـــي  يـــا  وكنـــت 

والطمـــوح، فأنـــا لـــن أنســـاك يا 
نور عينـــي، فقد فقدتك وقلبي 

ملـــيء باألســـى، وأنا التـــي تعودت 
علـــى رؤياك كل يوم، فا أســـتطيع 

تصور حياتي من دونك اآلن”.
وأضافـــت “كنت أتمنـــى أن تتعافى 
وترجع إلى أرض بادك معي وأنت 

مســـترد صحتك، ولكن شـــاء القدر أن 
يختـــارك بجـــوار ربـــك، فـــا أســـتطيع 
مـــن  طالبـــة  عليـــك،  الترحـــم  ســـوى 
المولى عز وجل أن يغفر لك ويسكنك 
فسيح جناته. فأنت اليوم بجوار ربك 
بعيـــًدا عـــن المـــرض واأللم، يـــا والدي 
الحبيـــب لقـــد رحلت عني فجـــأة أمام 
عيوني، فلم أشـــبع منك، كنت بالنسبة 
لـــي الرجل الصـــارم الـــذي أقتبس منه 
قوتي كما كنت بالنســـبة لي كل شيء 
في حياتي، ســـوف أفتقـــدك يا والدي 
الغالـــي، فليس في الوجـــود مثيل لك 

أبًدا في حياتي، فا أستطيع أن أقول 
سوى شكًرا شـــكًرا شكًرا شكًرا لكونك 
والـــدي، شـــكًرا لكونـــك والـــدا البنتـــي، 
شـــكًرا لـــكل مواقفـــك النبيلـــة معي يا 
حبيبـــي، شـــكًرا لكل ما فعلتـــه لي منذ 
صغـــري إلـــى اآلن، وأنا أشـــكر هللا بأن 
جعلك أبـــي، فأنت يـــا حبيبي ال مثيل 
لـــك، وســـوف أفتقـــدك يـــا حبيبـــي وال 
أســـتطيع القول ســـوى إنا لله وإنا إليه 
راجعـــون، هللا يرحمك يا حبيبي، فقد 
كنـــت لي األب بـــكل ما تحملـــه الكلمة 

من معنى”.
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أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري أن قطاع العمل والعمال في مملكة البحرين يشهد طفرة وتطويًرا كامًل في جميع األنشطة بفضل التشريعات والقوانين 
المعمــول بهــا فــي البحريــن والكفيلــة بضمــان الحقوق، وحماية أطراف العمــل المختلفة، مضيفًا أن اإلنجازات التــي تحققت في هذا المجال من خلل أطــراف اإلنتاج الثلثة، 

محل إعجاب وتقدير من مختلف المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل العربي. 

وقـــال فـــي تصريحـــات صحافيـــة علـــى 
هامـــش ختـــام فعاليـــات مؤتمـــر منظمـــة 
أخيـــرا  أقيمـــت  والتـــي  العربـــي،  العمـــل 
بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة، إن البحريـــن 
تســـير بخطى ثابتـــة ومتميزة في مجال 
تعزيـــز وضمـــان حقـــوق العمـــال، بفضـــل 
الدعم المســـتمر من عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
للجهـــود الراميـــة لمســـاندة ســـوق العمل 
والعمال في البحرين، السيما في إنجاح 
مواجهة تداعيات فيروس وكورونا على 
سوق العمل، مشيرا إلى أن بيئة األعمال 
البحرينية، ومن خالل شركائها األطراف 
إبـــان  رائعـــا  نموذجـــا  قدمـــت  الثـــالث 

الجائحـــة في آليـــات التعاون والتنســـيق 
لمواصلة مســـيرة النمو والتطور.  وأشار 
المديـــر العام لمنظمة العمـــل العربية إلى 
دور غرفـــة تجـــارة وصناعة البحرين في 
العمـــل على خلـــق مناخ طيـــب للعالقات 
التكامليـــة بيـــن طرفـــي اإلنتـــاج )العمال 
وأصحـــاب العمل( ممـــا انعكس باإليجاب 
علـــى اســـتقرار ونمـــو ســـوق العمـــل فـــي 
البحريـــن، مشـــيدا بالتطـــور الكبيـــر الذي 
تشـــهده بيئة ريادة األعمال في البحرين 
األنشـــطة  دعـــم  فـــي  التنمـــوي  ودورهـــا 
االقتصادية وخدمة القطاع االقتصادي، 
فضـــالً عـــن دورها فـــي توفيـــر الوظائف 
البطالـــة،  معـــدالت  لمواجهـــة  المناســـبة 

خصوصا في ظل األزمة الصحية الراهنة 
وتداعيتهـــا على مختلـــف القطاعات. من 
جانبهـــا، قالت عضو مجلـــس إدارة غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحرين ســـونيا محمد 
جناحـــي إن مشـــاركة الغرفة فـــي مؤتمر 
منظمـــة العمـــل العربـــي يأتـــي فـــي إطار 
مـــا توليـــه البحرين مـــن اهتمـــام بقضايا 
العمـــل والعمـــال، وكونهـــا شـــريكا رئيســـا 
ضمن أطـــراف اإلنتاج الثالثـــة بالمملكة، 
مشـــيرة إلـــى أهميـــة التوافـــق والتكامل 
المشـــترك بين أطـــراف اإلنتـــاج لتحقيق 
التنميـــة، خصوصـــا فـــي ظـــل التداعيات 
الراهنـــة التـــي تمـــر بهـــا دول العالم على 
مختلـــف األصعدة جراء جائحة فيروس 

كورونـــا وتداعياتهـــا الســـلبية. وشـــددت 
جناحي على ضرورة وضع آليات عاجلة 
التـــي  التحديـــات  لمعالجـــة  ومشـــتركة 
تواجـــه ســـوق العمـــل العربيـــة بأطرافها 
التنمويـــة  العمليـــة  لمواصلـــة  الثالثـــة؛ 
واإلنتاجيـــة للحفـــاظ علـــى بيئـــة العمل، 
مضيفة أن غرفة تجارة وصناعة البحرين 
اســـتطاعت فـــي هذا الملـــف وضع تصور 
الفت ألساس إستراتيجية متكاملة بين 
أطـــراف اإلنتاج في البحرين؛ مما أســـهم 
فـــي الحفاظ على ســـوق العمل الداخلية 
مواجهـــة  فـــي  الســـيما  المملكـــة،  فـــي 
الصدمـــات االقتصادية التي تحول دون 

التقدم التنموي للبالد.  

وأوضحت جناحي أن وفد غرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن شـــارك بفعاليـــة في 
الجلســـات العامـــة ومناقشـــات اللجـــان 
الفرعيـــة فـــي فتـــرة انعقـــاد المؤتمر في 
دورتـــه الــــ 47، والتـــي اســـتمرت 4 أيام، 
واســـتعرض وفـــد الغرفة )دور منشـــآت 
فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة  األعمـــال 

التمويـــل،  التنميـــة، ومشـــكالت  عمليـــة 
وأهميـــة إنشـــاء صناديـــق ماليـــة لدعـــم 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المؤسســـات 
ومنهجيـــة ريادة األعمال، وطرق ضمان 
استمراريتها إضافة إلى أهمية التطوير، 
فـــي  والتحصيـــن  والتنميـــة  والتمكيـــن 

تعزيز العملية االقتصادية(.

سونيا جناحي فايز المطيري

السنابس - الغرفة

المطيري: “الغرفة” تلعب دورا محوريا بتعزيز العالقات بين العمال وأصحاب العمل
العربية” ــوق  ــس “ال تــحــديــات  لمعالجة  مشتركة  آلــيــة  وضـــع  عــلــى  تــحــث  جــنــاحــي 

تجربة قيادة: جميلة هافال.. موديل Jolion الشبابية من “التسهيالت”

يقدم صانع السيارات الصينية “جريت وال” حاليا العديد من المنتجات الناجحة، ولعل هافال 
أشــهرها فــي البحريــن مع وصــول النماذج الجديدة تمامــا والمتجددة منها، ومــن المؤكد تعتبر 
الجميلــة “جوليــان” الجديــدة بالكامــل بألوانهــا الزاهيــة أجمــل األســماء التــي تقدمهــا الشــركة 
الرائدة، وهي ليست بديلة موديل H2 الناجح، لكنها سيارة أكبر فيما يقرب من 4.5m بالطول 
مع إمكانات تتفوق بها كثيرا اليوم في السوق الخليجية، والتي تقدمها عندنا شركة التسهيلت 

للسيارات وتمت تجربتها والتعرف عليها بصورة أفضل وأقرب هذا األسبوع.

يجذب شكل الســـيارة الشبابية هافال جوليان 
األنظـــار إليها في أي مـــكان، بتصميمها الجديد 
األناقـــة،  لمســـات  مـــن  العديـــد  مـــع  الخـــاص 
وتحمـــل الطابع القوي المعروف عن الســـيارات 
الرياضيـــة، مـــع فتحـــات تهوية وشـــبك أمامي 
علـــى شـــكل شـــبكة كبيـــرة الحجـــم في وســـط 
المصابيـــح وأعلـــى المصـــد األمامـــي، وتتمتـــع 
السيارة بمصابيح رائعة الشكل دائرية بداخلها 
عدســـتين، تتناســـب مـــع المصـــد، وأســـفل هذه 
المصابيح نجد مصابيح الضباب بشـــكل مثلث 
أيضـــًا داخل دائرة كبيـــرة متميزة في التصميم 

بالواجهة.
وأما عن اسم جوليان، فهو النسخة اإلنجليزية 
مـــن اســـمها الصيني ”تشـــو ليان“، وهـــو ”الحب 
األول“، وهي تتربع على منصة هافال الجديدة 
خفيفـــة الـــوزن وعالية القـــوة وقابلـــة للتطوير 
 .L.E.M.O.N العرضـــي الـــذي تســـميها الشـــركة
ويتضمن المزيد من الصالبة العالية والقوة وما 
إلـــى ذلك لجعلها أكثـــر ثباتا، وأكثـــر دقة وأداء 
أفضل في اختبارات التحطم والحوادث، فهي 
تراقبـــك وتراقب الشـــارع حولـــك بطريقة آمنة 

وذكية.

محرك 1.5T توربو اقتصادي وهادئ جدا

تمتلـــك هافـــال جوليـــان محـــرك 1.5T توربـــو 
اقتصادي هادئ جدا وسلس بقوة 147 حصانا، 
وقوة عـــزم 220 نيوتن/ متـــر، حيث تصل عدد 
دورات المحـــرك إلـــى 4500 دورة فـــي الدقيقة 
ناقـــل  مـــع  األمامـــي،  الجـــر  بنظـــام  الواحـــدة، 
حركـــة أوتوماتيكـــي من 7 ســـرعات، مع هيكل 
ميكانيكـــي أخـــف وزنـــا، وانخفـــاض اســـتهالك 
الوقود، وضبط هيكل متعدد العجالت، وجلب 
أفضـــل راحـــة فـــي القيـــادة فـــي جميـــع الطرق 
القيـــادة بحســـب  لنمـــط  باختيـــارات متعـــددة 
الرغبـــة. “والحقيقـــة الســـيارة خـــالل التجربـــة 
أعطتنـــا المزيـــد من القوة في جميع الســـرعات 
مـــع المحافظـــة علـــى أكبـــر كميـــة مـــن الطاقـــة 
لالندفـــاع بهـــدوء تـــام، وبعـــد تجربتنـــا العديد 
مـــن ســـيارات الشـــركة، أصبح التطـــور واضحا 
جدا في منتجات شـــركة جريت وال، وموديل 
جوليان خيـــر دليل على تطورهـــا بعد تجربتنا 

مؤخرا لموديل H9 الكبيرة”.
أكثر األشياء التي تلفت االنتباه في الداخل هي 
الشاشة الوسطية المركزية الكبيرة جدا، وفيها 
باختصار كل شيء في قوائم سهلة مثل بعض 
نقـــاط االتصـــال الرئيســـة، ومثـــل زر ”هوم“ 
وعناصـــر التحكـــم فـــي درجـــة الحـــرارة 
المصغرة بالزاويـــة وموضوع اللون 
واالختيار فيها المثير لالهتمام، 
وكأنـــك تتعامـــل مـــع “البتـــوب“ 
أو ”آيبـــاد“ خاص بـــك. ال توجد 
أزرار فيها، فقط عدد قليل من 
عالمـــات علـــى لوحة اللمســـية 
تحـــت الشاشـــة، وهـــذا يعنـــي 
أنك تتعمـــق وتركز في الشاشـــة 
لكل شـــيء تقريبـــا، ويبدو أن وحدة 

التحكم الوحيدة هـــي الصوت والتي تقع على 
عجلـــة القيـــادة، ومع ذلـــك فهي شاشـــة نابضة 
بالحياة، مما يجعل المشـــهد يبدو مذهال عندما 
تعرض كاميرات العرض العكسية والمحاطية، 

وكالهما من الدرجة األولى في الذكاء 
وجودة العدسات والشكل عموما، 

وتأتي السيارة مع وحدة تحكم 
دوارة لناقل الحركة؛ لتسهيل 
الرجـــوع أو وقـــف الســـيارة  
مـــن  أتوماتيكيـــة  بصـــورة 

دون لمس أي شيء. 
الجديـــدة  جوليـــان  داخليـــة 
مصنوعـــة بشـــكل ممتـــاز مـــع 

الجلـــود واللمســـات الرياضية 

خصوصـــا في بعـــض األســـطح، ويتم تشـــكيل 
لـــكل الحجـــام ولجميـــع  المقعـــد بشـــكل جيـــد 
المواقع، خصوصا مع االرتفاع الممتاز لسقفها.

كما تتميز السيارة بالعديد من عوامل الرفاهية 
والكماليات مثـــل: مقود ذو ضبط أوتوماتيكي، 
بـــاب  ترحيـــب  إضـــاءة  وســـماعات ال ســـلكية، 
الســـيارة، لوحة قيادة الســـيارة وشاشـــة ترفيه، 
وفتح الســـيارة بالريموت، وزر تشغيل المحرك، 
وأقفال آلية لألبواب، ونوافذ كهربائية، وتحكم 
مـــن المقـــود مكيـــف أوتوماتيـــك بـــارد ومتقدم 
جـــدا والمزيـــد. وبالفعـــل تمكنـــت هافـــال مـــن 
تطويـــر شـــكل الســـيارة الداخلي بصـــورة كاملة 
من اإلبداع مع مســـاحة داخلية رائعة مع إمكان 
طـــي المقاعـــد الخلفيـــة، فهـــي ســـيارة لجميـــع 
األغراض، ومن األشـــياء الخاصة التي عجبتني 
فـــي الســـيارة “الكـــروم” الذي يزينهـــا في معظم 
األماكـــن بالمقصـــورة، والـــذي يحيـــط بفتحـــات 
التهويـــة ومقابـــض الســـيارة ووحـــدة التخزين 
والشاشة أيضًا لتقديم لمسات رياضية رائعة مع 
نظام HUD أو شاشـــة العرض الرأســـية للتركيز 
على الشـــارع، مع أنظمة االتصال بالشاشـــة عبر 
أبل كار بالي وأندرويد وتقنية الشـــحن السريع 
للهواتـــف الذكية، مع كاميـــرا تحذيرية متعددة 

الزوايا تساعد في مواقف السيارات كثيرا.

تجربة القيادة

من خـــالل تجربة القيادة التي اســـتمرت ألكثر 
من 3 أيام كان الركوب والجلوس على جوليان 
الجديـــدة بشـــكل مريح ومعقول علـــى الطريق 
الســـريع وداخـــل المدينـــة، وكانـــت مســـتويات 
تذكـــر،  ال  والمحـــرك  الطريـــق  مـــن  الضوضـــاء 
وتحافـــظ لـــك علـــى حـــارات التجـــاوز بذكائها، 
وتـــم تجربة التقنيـــة في العديد من الشـــوارع، 
وأحســـنت الســـيارة اســـتخدام التقنية؛ لضمان 
كبيـــر في الســـالمة، وضمـــن تزويدهـــا بالعديد 
مـــن عوامـــل األمـــان المهمـــة مثـــل: ABS، وهو 
نظـــام الفرامـــل المانعـــة لالنغالق، وإنـــذار لمنع 
 ،BA الفرامـــل  الســـرقة، ومســـاعد 
ونظـــام حمايـــة مـــن الســـرقة، 
الهـــواء  ضغـــط  وقيـــاس 
والتحكـــم  اإلطـــارات،  فـــي 
فـــي الثبـــات، وتقنيـــة دعم 
المكابـــح ونظام المســـاعدة 

في المرتفعات والكثير.

أشار المستشار في ريادة األعمال ورجل 
األعمـــال حازم جناحـــي، إلـــى أن الثورة 
الصناعيـــة الرابعة خلقـــت واقعا جديدا، 
حيـــث زادت جائحـــة “كوفيـــد – 19” من 
وتيـــرة التحـــول الرقمـــي، الفتـــا إلـــى أن 
االتجاه المتزايد لـ “البلوغر” سيستمر وال 

مجال للرجوع للخلف.
دول  بعـــض  أن  إلـــى  جناحـــي  وتطـــرق 
الخليـــج اســـتحدثت رخصا للمشـــتغلين 

فـــي اإلعـــالم الرقمـــي، فـــي حيـــن تتجه 
بعض المؤسســـات الصحافيـــة التقليدية 

بشكل متزايد نحو الرقمنة. 
وأشـــاد جناحـــي باتجاه بعـــض الصحف 
ووجـــود بعـــض التجـــارب نحـــو اإلعالم 
الرقمـــي بمـــا فيها صحيفـــة “البـــالد” من 
خـــالل عدد مـــن المبـــادرات، ومـــن بينها 
“مجلس البـــالد الرمضانـــي” والذي أقيم 
بالقنـــوات اإللكترونية في ظل إجراءات 
التباعـــد االجتماعي، مؤكـــدا أنها تجربة 
جميلة وتظهر إمكانات التحول الرقمي.

وأكـــد جناحـــي أهميـــة أن تكـــون هنـــاك 
منافســـة شـــريفة فيما يتعلق بالصحافة 
واإلعـــالم، فليس مـــن المنصف أن تكون 
هناك مؤسســـة يعمل فيهـــا كادر متكامل 
تقوم بإنتاج مواد يعاد نشرها في منصة 
علـــى  بالحصـــول  تقـــوم  أخـــرى  فرديـــة 

مردود من اإلعالنات.
وفـــي الوقـــت نفســـه، أكـــد جناحـــي أن 
بمبـــادرات  تقـــوم  أن  يجـــب  الصحـــف 
كبـــرى، وأفـــكار للتحـــول الرقمـــي مثـــل 
“البودكاســـت” واإلذاعة الرقمية وغيرها 

من األفكار لتنويع مصادر الدخل.
وأشـــار إلى أن من مهمات الدولة تنظيم 
القطـــاع وليس تقييده، ولكن في الوقت 
نفســـه علـــى المؤسســـات الصحافيـــة أن 
تقـــوم بتطويـــر أدائها وتخـــرج من دائرة 
التوجـــه  أن  جناحـــي  وبيـــن  الجمـــود. 
الدولـــي مـــع منـــح الرخص لمـــن يعملون 
عبـــر المنصـــات الرقمية، حيـــث يكونون 
مســـؤولين عمـــا ينشـــر واألخطـــاء التـــي 
يمكـــن أن تحدث أو المحتـــوى المضر أو 

الغش التجاري.

وأكد جناحي أنه يؤيد وجود مساعدات 
للمؤسســـات  موجـــه  حكومـــي  ودعـــم 
الصحافيـــة؛ من أجل رفع إمكان الكوادر 
وتأهيلهـــم للتحـــول الرقمـــي؛ كأن يكون 
عـــن طريق حزم مخصصـــة من صندوق 

“العمل” تمكين.
وضـــرب جناحي عددا مـــن األمثلة حول 
منصـــات ومواقـــع إخباريـــة اســـتطاعت 
قيمـــة  لهـــا  ناجحـــة  تكـــون مشـــاريع  أن 
اقتصاديـــة واســـتثمارية. ودعـــا جناحي 
العاملين فـــي القطاع اإلعالمي وصناعة 

المحتوى إلى أن ينظروا إلى ما هو أبعد 
من البحرين، وأن يســـوقوا لمشروعاتهم 
تكـــون  وأن  خليجـــي،  مســـتوى  علـــى 

مشروعاتهم جذابة خارجيا.

جناحي لـ “^”: االتجاه لـ “البلوغر” سيستمر.. والتوجه العالمي لمنح رخص لإلعالم الرقمي

األحد 12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 - العدد 4716

طارق البحار

المحرر االقتصادي

حازم جناحي

ــل االتـــــجـــــاهـــــات  ــ ــ ــن كـ ــ ــ ــط الــــــســــــيــــــارة مـ ــ ــي ــ ــح ــ ــم ــ ــى إطـــــــــــاع ب ــ ــلـ ــ ــك عـ ــ ــل ــ ــع ــ ــج ــ ت



المنامة - سفريات كانو

multaqa@albiladpress.com19

.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أقـــام مطعـــم تراتوريا اإليطالي مأدبة عشـــاء 
خاص للشـــخصيات اإلعالمية فـــي البحرين. 
عقد التجمع اإلعالمي يوم اإلثنين 6 ســـبتمبر 
2021 فـــي موقـــع المطعم في فنـــدق ويندام 

جاردن المنامة، الجفير.
احتفـــاًل  اإليطالـــي  تراتوريـــا  مطعـــم  يمثـــل 
بالنكهـــات الغنية التي يجمعها التقدير الفريد 
للمكونـــات الطازجـــة عالية الجـــودة، المقدمة 
في بســـاطة أنيقة. ملتزًمـــا باإليمان بالمطبخ 
اإليطالـــي والخدمـــة ذات المســـتوى العالـــي، 
يقدم مطعم تراتوريا أفضل األطباق الشهية، 

المحضرة ببساطة على الطريقة األصلية. سيستمتع الضيوف بتجربة إيطالية 
حقيقيـــة وبأســـعار في متنـــاول الجميع مع خدمة رائعة وأجـــواء أنيقة. يضم 
فنـــدق وينـــدام جاردن المنامـــة، الجفير ســـبعة مطاعم تتنوع مـــا بين الهندي 
واإليطالـــي والعالمي والبرازيلي والالونـــج الرياضي ولونج التراس@28 ذي 
السطح المفتوح والذي من المؤكد أنه سيوفر أفضل تجربة في قلب المدينة.

تراتوريا... الطعم اإليطالي األصيل بفندق “ويندام” الجفير

األعمـــال  ســـيدات  جمعيـــة  وقعـــت 
البحرينيـــة مذكـــرة تفاهـــم مـــع جمعية 
المـــوارد  وتنميـــة  للتدريـــب  البحريـــن 
البشـــرية يوم الثنين 6 ســـبتمبر 2021 
المشـــترك  التعـــاون  تحقيـــق  بهـــدف 
وســـيدات  األعمـــال  لـــرواد  والترويـــج 
العنصـــر  لتنميـــة  باإلضافـــة  األعمـــال 

البشري بالبحرين.
وتعتبـــر التفاقيـــة خطـــوة مهمـــة فـــي 
ســـبيل تعزيـــز العالقات والتعـــاون بين 
مـــن  العديـــد  لوجـــود  نظـــًرا  الجهتيـــن 
 الكوادر المميزة التي عن طريقها يمكن 

الوصـــول لألهداف المرجوة من تطوير 
المـــرأة  دور  وتطويـــر  عمومـــا  وتنميـــة 
واألعمـــال  التجـــارة  والســـتثمار  فـــي 

خصوصا. 
وقـــع التفاقيـــة عـــن جمعيـــة ســـيدات 
جناحـــي  أحـــالم  الســـيدة  األعمـــال 
رئيســـة الجمعية وعن جمعية البحرين 
للتدريب وتنمية الموارد البشرية أحمد 
عطيـــة - رئيـــس مجلـــس اإلدارة. حضر 
التوقيع على التفاقية عدد من اعضاء 
مجلـــس إدارة البحريـــن للتدريـــب مـــع 

بعض عضوات الجمعية.

إن  جناحـــي  قالـــت  المناســـبة  وبهـــذه 
الجمعية تنوي المضي قدما  في  ســـبيل 
لخدمـــة  وبرامجهـــا  أهدافهـــا  تحقيـــق 
الجهـــات  مـــع  والتعـــاون  العضـــوات، 
الهليـــة والمؤسســـات  القتصادية عبر 
برامـــج التدريـــب والتأهيـــل المتنوعـــة 
التي تهدف إلى تزويد المرأة بالمهارات 
لتكـــون  الـــالزم  والتدريـــب  والتوجيـــه 
قـــادرة على تأســـيس أو إدارة مشـــاريع 
صغيـــرة أو الدخـــول فـــي مجـــال ريادة 
فـــي  مســـاهمتها  وزيـــادة  األعمـــال 

القتصاد الوطني.

تفاهمات بين “سيدات األعمال” و “البحرين للتدريب”

يقدم مجمع دلمونيـــا فرصة لالندماج 
فـــي األجـــواء التركيـــة فـــي البحرين، 
عبر توقيع اتفاقية إيجار مع كنافجي 
التابـــع لسلســـلة مطاعم مـــادو التركية 

بافتتاح فرعها الثالث في البحرين.
لمطعـــم  التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــرح 
كنفاجي جمال الكوهجي “نحن نؤمن 
بـــأن مجمـــع دلمونيـــا يقـــدم عـــروض 
تســـوق فريـــدة مـــن نوعها فـــي موقع 
رائع قادر، على أن يكون مقًرا لعالمتنا 
التجارية، باإلضافـــة إلى حرصنا على 
توســـيع نطاق مشـــاركتنا في الســـوق 
إلـــى  نتطلـــع  أننـــا  وكمـــا  البحرينـــي، 
الترحيـــب بالزبائن مـــن موقعنا المميز 
الجديـــد”. ويقـــع كنافجي فـــي الطابق 
األرضي بالقرب من أكواريوم البحرين 
ويبـــرز الطابـــع التركـــي فـــي المطعـــم 

مـــن خالل األجـــواء التـــي ل مثيل لها 
عـــن طريق تقديـــم أطعمة لهـــا القدرة 
على نقل الجميـــع إلى قلب تركيا، مما 
يتيح للزوار فرصة الستمتاع بتجربة 

بديعة”.
وفـــي الصدد ذاته، قالت نائب الرئيس 
ريبيـــكا  دلمونيـــا،  لمجمـــع  التنفيـــذي 
شارلوت أرنولد “يسعدنا أن نستمر في 

جـــذب العالمـــات التجاريـــة اإلقليمية 
والدوليـــة، خصوصـــا بعـــد توقيع عقد 
افتتاح الفرع الثالـــث لمطعم كنفاجي 
التابـــع لسلســـة )مـــادو( أخيـــًرا، وهـــي 
رؤيـــة  مـــع  وتتوافـــق  تدعـــم  خطـــوة 
أحـــد  لجعلـــه  تطمـــح  التـــي  المجمـــع 
المقاصد الرئيسة في المملكة للترفيه 

على صعيدي التسوق والمأكولت”.

ــتــركــيــة الـــتـــابـــع لــســلــســلــة مــطــاعــم مـــــادو ال
مجمع دلمونيا يضم كنافجي بتصميمه الجديد

ــن ــريـ ــحـ ــبـ ــة الـ ــ ــ ــورص ــ ــ ــه ب ــمـ ــظـ ــنـ الــــبــــرنــــامــــج تـ

“األهلي المتحد” راعيا ذهبيا للنسخة الرابعة من “المستثمر الذكي” 

أعلنــت بورصــة البحريــن، الســوق متعــددة األصــول ذات التنظيــم الذاتــي، 
مؤخــًرا عــن مشــاركة البنــك األهلــي المتحد كــراٍع ذهبــي للنســخة الرابعة من 
برنامج المستثمر الذكي الذي تنظمه البورصة. ويعد برنامج المستثمر الذكي 
برنامجًا وطنيًا لنشر التوعية المالية يتم تنظيمه بالتعاون مع إنجاز البحرين، 
ويهــدف إلــى تعزيــز الثقافــة الماليــة واالســتثمارية بيــن طلبــة المــدارس في 

المرحلة االبتدائية في مملكة البحرين.

الرئيـــس  قالـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي للعمليـــات ببورصة البحرين 
نرجـــس جمـــال “نحـــن ســـعداء للغاية 
المتحـــد  األهلـــي  بالبنـــك  بالترحيـــب 
للنســـخة  الرســـميين  الرعـــاة  كأحـــد 
الرابعـــة من برنامج المســـتثمر الذكي. 
المتحـــد  األهلـــي  البنـــك  ســـاهم  لقـــد 
بورصـــة  دعـــم  فـــي  مســـتمر  بشـــكل 
البحريـــن بشـــكل كبيـــر فـــي جهودهـــا 
لتنميـــة المجتمـــع، وذلـــك مـــن خـــالل 

تمكين الطلبة ونشـــر المفاهيم المالية 
األساســـية ومســـاعدتنا على توســـعة 
نطـــاق البرنامـــج لفائـــدة الطلبـــة فـــي 

جميع أنحاء المملكة”.
الرئيـــس  نائـــب  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
الخزينـــة   – للمجموعـــة  التنفيـــذي 
األهلـــي  البنـــك  فـــي  والســـتثمارات 
ألمـــر  “إنـــه  أولـــون  ديفيـــد  المتحـــد، 
مشـــّرف أن نتمكن مـــن دعم مثل هذه 
المبادرات المهمة التي تطلقها بورصة 

البحريـــن، والتـــي تســـّخر اإلمكانـــات 
الماليـــة والقتصاديـــة لتمكين الجيل 
القـــادم. وتتـــواءم قيم البنـــك األهلي 
المتحد مع بورصة البحرين، حيث إن 
كلتا المؤسســـتين تدركان مدى أهمية 

تعزيز الثقافـــة المالية لدى الطلبة في 
سن مبكرة، وهو ما يمهد الطريق أمام 
تطوير قدرتهم المالية في المســـتقبل 
ومســـاعدتهم علـــى اتخـــاذ القـــرارات 

المالية السليمة”.

حققـــت شـــركة ســـفريات كانـــو، أكبـــر 
شـــركة إلدارة الســـفريات فـــي الشـــرق 
األوســـط، إنجـــاًزا جديـــًدا عبـــر طرحها 
 ”360 ريـــد  “ســـيبر  تشـــغيل  لنظـــام 
وتطبيقـــه عبر كل مكاتبها في الشـــرق 
لدعـــم  منهـــا  محاولـــة  فـــي  األوســـط، 
خطـــط نموها في المنطقـــة، وذلك من 
خالل تمكين البيع بالتجزئة، وتحسين 
تعزيـــز  فـــي  ممـــا سيســـاهم  الكفـــاءة، 

انتعاش قطاع السفر.
مـــن خـــالل واجهـــة مســـتخدم ســـهلة 
الجيـــل  للتخصيـــص، ســـيوفر  وقابلـــة 
الجديـــد لنظـــام وكالت الســـفر “ســـيبر 
ريـــد 360”، بيانـــات تحليليـــة، وأدوات 
بحث متطورة ستمكن عمالء سفريات 
كانو من تقديم الخدمات الستشـــارية 
إحتياجاتهـــم،  وتلبيـــة  للمســـافرين 
وإتمـــام صفقـــات البيـــع. كما سيســـاعد 

على مواجهة التحديات التي تواجهها 
صناعة السفر، والســـتجابة لمتطلبات 
توفيـــر  عبـــر  المتغيـــرة،  المســـافرين 
مـــن  واســـع  محتـــوى  إلـــى  الوصـــول 
شـــركات السفر العالمية والترويج لبيع 
التجزئة، وســـتمنح العمـــالء في جميع 
أنحـــاء العالـــم خيارات أكبـــر من تذاكر 
الطيـــران، وأســـعار الفنـــادق، وخيارات 
 ،NDC الحجـــز بمـــا في ذلـــك محتـــوى
مما ســـينقل تجربة تســـوق الســـفر إلى 

المستوى التالي.
نفســـها  كانـــو  كمـــا رســـخت ســـفريات 
الســـفر  مجـــال  فـــي  رائـــدة  كشـــركة 
فـــي الشـــرق األوســـط مـــن خالل نشـــر 
منتجـــات وحلول فائقة الجودة. وقال 
رئيس ســـفريات كانـــو، نبيـــل كانو “إن 
قيادتنـــا، وإنجـــازات فريـــق عملنا جنًبا 
إلى جنب مع تكنولوجيا ســـيبر الذكية 

قـــد وضعتنـــا فـــي طليعـــة النتعـــاش، 
الســـوق  لتحديـــات  والســـتجابة 
ومتطلبـــات المســـافرين، وتمكيننا من 
التغلب على حالة التوتر في السوق”. 

كمـــا تتشـــارك ســـفريات كانـــو وســـيبر 
بتاريخ قوي مـــن البتكار. ففي اآلونة 
األخيرة، طورت سيبر “كانو كريستال”، 
وهي منصة تقنية شـــاملة توفر لشركة 
السفر محتوى فريًدا وحلوًل مؤسسية 
تلبي احتياجات المسافرين المتطورة. 
كما وتســـاعد سيبر أيًضا سفريات كانو 
فـــي تحســـين كفـــاءة ســـير العمـــل من 
Low Fare Opti-  خالل منتجاتها مثل
mizer و Revenue Optimizer كجزء 
مـــن حلولهـــا اآلليـــة، وتمنـــح ســـفريات 
كانو مرونة تشـــغيلية مـــن خالل نظام 
ســـيبر للمدفوعـــات الفتراضيـــة، وهو 
أحـــد حلول الدفـــع اإللكترونيـــة األكثر 

 Trip و  الســـفر،  صناعـــة  فـــي  مرونـــة 
عـــروض  إدارة  برنامـــج   -  Proposal
ســـيبر المتكاملـــة للمســـاعدة في زيادة 
تحويالت المبيعات وتحسين الكفاءة.

لســـفريات  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
كانـــو، زعيـــم جامـــا: “تعد الشـــراكة مع 
فهـــم  مـــن  لتمكيننـــا  ضروريـــة  ســـيبر 
ديناميكيـــات الســـوق وتقديم عروض 

الســـفر الشـــخصية المتميـــزة والمرنـــة 
التي يريدها المســـافرون اليوم بشـــكل 
متزايـــد - خاصـــة خالل هـــذه األوقات 
ســـريعة التغير. واخترنا سيبر كشريك 
اســـتراتيجي على مدار الخمســـة عشر 
الموثوقيـــة،  بســـبب  الماضيـــة  عاًمـــا 

وفعالية تقنياتها”.
وقـــال المدير المســـؤول عن الشـــركاء 

العالمييـــن لشـــبكة ســـيبر فـــي الشـــرق 
األوسط، رمزي القصاب: “لطالما كانت 
ســـفريات كانو في الطليعة في تقديم 
أفضل خدمات الســـفر، من خالل تبني 
أحدث الحلـــول التقنية والتكنولوجيا. 
لقـــد رَســـخ عـــرض منتجات ســـفريات 
كانو الفريـــد، ونهجها المبتكـــر مكانتها 

كالعب رئيس في صناعة السفر”.

ــن ــري ــاف ــس ــم ــل ــارات ل ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــن تـــقـــديـــم اسـ ــ ــة تـــمـــكـــن مـ ــي ــل ــي ــل ــح ــات ت ــ ــان ــ ــي ــ ــر ب ــ ــوف ــ ــام ي ــ ــظ ــ ــن ــ ال
“سفريات كانو” تحسن كفاءتها التشغيلية بتطبيق “سيبر ريد 360”

ديفيد أولون نرجس جمال

أقامـــت مجموعـــة يوســـف بـــن أحمد 
كانو، إحدى الشركات العائلية الكبرى 
المســـتقّلة ومتعـــددة الجنســـيات في 
منطقة الشرق األوسط، أمس مراسم 
احتفالية لتوديع مقرها التاريخي في 
ســـوق المنامة، الـــذي احتضن مكاتب 
أعمال المجموعـــة ألكثر من 60 عاًما. 
ومـــن المقـــرر أن يتم تحويـــل المبنى 
التاريخي التابـــع للمجموعة، الذي تم 
استكماله في العام 1960 إلى متحف 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  يســـتعرض 
والســـّياح معالم من تاريخ عائلة كانو 
فـــي التجـــارة وريـــادة األعمـــال في 3 

قارات، ولمدة تزيد عن 130 عاما.
عقـــدت  المناســـبة،  مـــن  وكجـــزء 
لمجلـــس  اجتمـــاع  آخـــر  المجموعـــة 
التجـــاري  المبنـــى  فـــي  اإلدارة 
التاريخي، الذي سيصبح قريًبا وجهة 

ســـياحية ومعرفيـــة تحكـــي نجاحات 
الماضـــي إللهـــام أجيـــال جديـــدة مـــن 
رواد األعمـــال. وانعقد هـــذا الجتماع 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  بحضـــور 
المجموعـــة، خالـــد محمـــد كانـــو ، إلى 
جانـــب أعضاء مجلـــس اإلدارة وعدد 
من كبـــار الموظفين لـــدى المجموعة. 
وتـــم تشـــكيل تصاميـــم متحـــف كانو 
من ِقبل شـــركة “البتـــكارات الثقافية 
الشـــركة   ،”Cultural Innovations  -
والرائـــدة  التخصصـــات  المتعـــددة 
عالمًيـــا في مجـــال تصميـــم المتاحف 
والتـــي تتخذ من لندن مقًرا لها.  وفي 
حديثـــه خـــالل هـــذه المناســـبة، قـــال 
رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف 
بـــن أحمـــد كانـــو، خالـــد محمـــد كانـــو 
“نعتـــز بكوننـــا مـــن الشـــركات العائلية 
الخليجية الرائدة في مجال األعمال، 

ونفخر بتاريخنا التجاري الطويل في 
ســـوق المنامـــة. وسيســـاهم مشـــروع 
دورنـــا  اســـتمرار  فـــي  كانـــو  متحـــف 
المتمّيـــز وتواجدنا الحيـــوي في هذه 
الســـوق.  ويعتبر إنشـــاء هذا المتحف 
وسيلة مثالية لتوثيق تاريخ مجموعة 
بـــن أحمـــد كانـــو، باإلضافـــة  يوســـف 
إلـــى اســـتعراض القيـــم العائليـــة التي 

نواصـــل اللتزام بها. ولطالما كان هذا 
المشـــروع من األفـــكار والخطط التي 
تطلعنـــا لتنفيذهـــا، حيث إنـــه يحتفي 
بجهـــود اآلبـــاء واألجداد فـــي تحقيق 
للمجموعـــة.  الحافـــل  التاريـــخ  هـــذا 
ونحن سعداء جًدا بتخصيص المبنى 
المهـــم ليكـــون مركزا جديـــدا للمعرفة 

والثقافة التاريخية”.

جانب من آخر اجتماع لمجلس اإلدارة بالمبنى

متحًفا مقرها  وتــحــول  تأسيسها  على  عــاًمــا   130 بــمــرور  تحتفل 
“مجموعة كانو” توّدع المبنى التاريخي بسوق المنامة
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Bicester Village اإلنجليزية تنتظر المتسوقين الخليجيين

تقع ”قرية بيسســتر“ أو Bicester Village في مركز التســوق 
المصمــم فــي مقاطعــة أوكسفوردشــاير، وهــو تقليديــا وجهة 
البد من زيارتها للسياح البحرينيين والخليجيين المتوجهين 
إلــى لنــدن لرؤيــة العائلــة واالســتمتاع بدرجــات حــرارة أكثــر 
الجــذب  مناطــق  عــن  فضــا  الصيــف،  أشــهر  خــال  بــرودة 

الثقافية والتسوق المعروضة هناك في لندن.
شــكل نقــص الســياح الدولييــن منــذ تفشــي فيــروس كورونا 
تحديا للقرية التي تقدم ”اوتلت“، تضم أكثر من 160 متجرا 
منتشــرا فــي موقعهــا، بــدءا مــن العامــات التجاريــة لألزيــاء 
الفاخرة إلى الجمال ومابس األطفال والمجموعات المنزلية 
وتناول الطعام في الخارج باسعار رائعة، ومثل جميع وجهات 
البيع بالتجزئة في إنجلترا، تم إغاق القرية أمام المتسوقين 
خــال عمليــات اإلغــاق الثاثــة، وأعيد فتحها فقــط في 12 
أبريل وفقا للوائح الحكومية.  استجابت الشركة األم للقرية 
بسرعة لمالكها والمستأجرين، حيث تنازلت عن جميع رسوم 
اإليجار والخدمات لمساعدة العامات التجارية عبر منافذها 
الـ 11 في مجموعة تســوق قرية بيسســتر، والتي تضم تسعة 
في أوروبا واثنين في الصين، لتعويض انخفاض المبيعات.

ومــع ذلــك، عندما أعيد فتــح المحات التجاريــة في المملكة 

المتحدة، تدفق المتسوقون المحليون على الشوارع المبطنة 
بالزهور في القرية الجميلة، ولكن معظم الزبائن الدوليين لم 

يكونوا في أي مكان بسبب القيود المفروضة على السفر.
الخليــج تدريجيــا، خصوصــا  المتســوقون مــن  واآلن يعــود 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت، وهمــا أول بلدين 
خليجييــن يتــم تغييــر أوضاعهــم مــن القائمــة الحمــراء فــي 
والزيــارة  المبيعــات  فــي  نمــوا  القريــة  تشــهد  يوليــو، حيــث 
والســياحة.  فــي العــام 2019، زار أكثــر مــن ســبعة ماييــن 
شــخص قرية بيسســتر، التي بناها األمريكي ســكوت مالكين 
في العام 1995، حيث شــكل موطئ قدم دولي 35 في المئة 
من جميع المتســوقين، وقدم زوار الشــرق األوســط مساهمة 
كبيــرة، وزار 130،000 شــخص القريــة الترفيهيــة فــي األيــام 
the�  الســبعة الماضيــة مــع عودة الســياح كما جاء فــي موقع
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أفــادت مجلــة “myself” بــأن زيت 
إكســير  بمثابــة  يعــد  الهنــد  جــوز 
الجمــال للشــعر، فهو يســاعد على 
الشــعر مــن ناحيــة ويمنحــه  نمــو 
لمعانــا ســاحرا يأســر األلبــاب مــن 
ناحيــة أخــرى. وأوضحــت المجلة 
أن  والموضــة  بالجمــال  المعنيــة 
زيــت جوز الهنــد يزخر باألحماض 
الدهنية المشــبعة التي تعمل على 
تغذيــة وترطيــب الشــعر وتمنحــه 

ملمسا ناعما كالحرير.
غنيــا  الهنــد  جــوز  زيــت  ويعــد 
بفيتاميــن E الــذي يمتــاز بتأثيــره 
المضــاد لألكســدة، ومن ثم يحمي 
البيئيــة  المؤثــرات  مــن  الشــعر 
الضارة كأشعة الشمس، فضا عن 
أنــه يحفز نمو الشــعر ويعمل على 
تقويــة بنيته، وبالتالي يحميه من 
التقصف والتساقط، كما يعد زيت 
جــوز الهند ســاحا فعــاال لمحاربة 

قشرة الرأس.

جوز الهند 
إكسير الجمال

تطبيقــًا   Hyfe Inc شــركة  تطــور 
لـــ  المســببة  الحالــة  يشــخص 
“الســعال”. التطبيق الذي ســاهم في 
تطويــره باحثــو الشــركة باالعتمــاد 
الــذكاء االصطناعــي  تقنيــات  علــى 
مــن  المرضيــة  الحالــة  لتشــخيص 
خال ســجات لماييــن من حاالت 
الســعال المشــخصة ســابًقا مــن قبل 

األطباء.
درب الــذكاء االصطناعــي من خال 
علــى  للتعــرف  الســجات؛  هــذه 
األســباب وراء الحالــة المرضية من 
الســعال  أنمــاط  تشــخيص  خــال 
التــي ال يســتطيع البشــر تحديدهــا 

بالفحص الطبي األولي. 

تسعى الشــركة إلى تطوير التطبيق 
مســتقبًا؛ ليتمكن من تحديد بعض 
الربــو،  مثــل  الصدريــة  األمــراض 
واالنســداد  الرئــوي،  وااللتهــاب 
الرئــوي، و “كوفيــد19” إلــى جانــب 

تشخيص مدى خطورة المرض. 
وول  صحيفــة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
تطبيقــات  إن  جورنــال  ســتريت 
تكــون متاحــة  لــن  الســعال  اختبــار 
لمســتخدميها فــي الوقــت الحالــي، 
واختبــارات  تدريــب  ألن  وذلــك 
ال  االصطناعــي  الــذكاء  وتقنيــات 
تــزال تحت التطوير، إضافة إلى أن 
ا عن وســائل  الشــركات تبحــث حاليًّ

لحماية خصوصية المستخدمين.

تطوير تطبيق يشخص األمراض الصدرية بـ ”الكحة”

أكدت الممثلة اليشيا فيكاندر، أنها أصبحت أكثر 
سعادة من أي وقت مضى، مع زوجها وطفلها 

الجديد. وقالت فيكاندر في حديثها مع مجلة بيبول 
األميركية حول األمومة: “اآلن أصبح لدي مفهوم 

جديدة للحياة عموما”.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أصــدرت وارنــر بــراذرز لإلنتــاج عبر 
التواصــل  مواقــع  علــى  حســاباتها 
 The االجتماعي التريلر األول لفيلم
 The  بعنــوان الجديــد،   Matrix 4
الــذي   ،Matrix Resurrections
يجمــع النجــم كيانو ريفــز، والنجمة 
كاري آن مــوس، ليعــودا مــن جديــد 
بعد آخــر إصدار للفيلم العام 2003، 
وتصدر اسم الفيلم مؤشرات البحث 
فور عرض إعانه الترويجي، حيث 
يبــدأ المقطــع الدعائي بطلــب كيانو 
ريفــز للحصــول علــى إرشــادات من 
طبيــب نفســي، والذي يجســد دوره 
وتكشــف  هاريــس،  باتريــك  نيــل 
كيانــو  لشــخصية  األولــى  المامــح 
أنهــا  يبــدو  أحاًمــا،  لديــه  إن  ريفــز 
تتعلق بماضيه في حالة الحرب مع 

الذكاء االصطناعي.
مــن  كبيــرة  نخبــة  الفيلــم  يضــم 
النجــوم، مــن بينهــم، جــادا بينكيــت 

سميث، ويحيى عبدالمتين.

“نقــل  عــن  تتحــدث  دراســة  حصلــت 
ظهــره”  علــى  مقلوبــا  القــرن  وحيــد 
علــى  العلكــة  مضــغ  حــول  وأخــرى 
جائزة “إج نوبل” الســاخرة لإلنجازات 
العلــوم  مجالــي  فــي  المعتــادة  غيــر 
والدراســات اإلنســانية والتــي تهــدف 

إلى الضحك أوال ثم التفكير.
من األســلم نقــل وحيد القــرن مقلوبا، 
تطــورا  كان  ربمــا  اللحــى  وإطــاق 
طبيعيــا لحمايــة وجــوه الرجــال مــن 
دراســات  أفــادت  هكــذا  اللكمــات، 
نوبــل”  “إج  بجوائــز  فــازت  علميــة 
الســاخرة والتي تخصــص لإلنجازات 
العلــوم  مجالــي  فــي  المعتــادة  غيــر 
والدراســات اإلنســانية والتــي تهــدف 
إلــى الضحــك أوال ثم التفكير والتأمل 
يقــدم  المختلفــة.  الموضوعــات  فــي 
الجوائــز حائــزون علــى جوائــز  هــذه 
ُتقــام علــى مســرح  مــا  نوبــل وعــادة 

ساندرز بجامعة هارفارد األمريكية.

“ذا ماتريكس” 
ترند عالمي

توزيع جوائز 
“إج نوبل”

أشــارت دراســة جديــدة من كلية كينجز فــي لندن، أنه يمكن تحديــد األمهات المعرضات 
لخطر الوالدة المبكرة بعد 10 أسابيع فقط من الحمل باستخدام مسحة لقياس البكتيريا. 
ونقلت الديلي ميل البريطانية عن الباحثين أنهم اكتشفوا بكتيريا ومواد كيميائية معينة 
فــي عنــق رحم األم الحامــل، ما يعرضها لخطر العدوى وااللتهابــات، التي يمكن أن تؤدي 
إلــى الــوالدة المبكــرة.   درس الباحثــون بيانــات 4 مستشــفيات في المملكــة المتحدة عن 
346 أمـًــا، 60 منهن أنجبن قبل األوان. حلل الباحثون البكتيريا المأخوذة من المســحات 
في األســابيع 10 إلى 15 من الحمل، ومرة أخرى في األســابيع 23�16. وتم فحصها على 
قياسات طول عنق الرحم، وهو التقييم NHS الحالي لمخاطر الوالدة المبكرة، والمتابعة 
لمعرفــة مــن أنجبــت قبــل أوانهــا.  تم ربط مجموعــة من األيــض – الغلوكوز، األســبارتات 
والكالســيوم – والبكتيريــا بالــوالدة في 34 أســبوًعا أو قبلها. وفي الوقت نفســه ارتبطت 
ســبعة نواتــج أيــض مختلفة بالوالدة في أو قبل 37 أســبوًعا. وكانت هــذه الروابط مهمة 
بالقــدر نفســه فــي الثلــث األول والثاني من الحمل، ما يعني أنه يمكــن تحديد المعرضات 
لخطــر الــوالدة المبكــرة بدقــة فــي وقــت مبكــر جًدا مــن الحمل ما تســمح بــه االختبارات 

الحالية.

مقياس بكتيري يتنبأ بالوالدة المبكرة

الغروب من أهرامات مصر

أتــاح التاعب الجيني في )الحديقة 
الديناصــورات  إحيــاء  الجوراســية( 
علــى الشاشــة الكبيــرة، وبعد ثاثين 
ســبيلبرغ  ســتيفن  فيلــم  مــن  عامــا 
بــات علم األحياء التركيبي موجودا 
فعليــا، ولكن ليس إلعادة الروح إلى 
األنــواع المنقرضــة بــل للتغلــب على 

األنواع الغازية.
و”الحديقة الجوراســية” هي سلسلة 
أفــام أميركيــة تــدور أحداثها حول 
إنشــاء حديقــة للكائنــات المنقرضــة 
فــي جزيــرة متخيلــة قبالة ســواحل 
عــدة  استنســاخ  ويتــم  كوســتاريكا 
عــن  الديناصــورات  مــن  فصائــل 
طريق أخــذ المادة الوراثية الخاصة 
بهــا أو “دي أن إيــه” مــن الحشــرات 
المحفوظة داخــل الكهرمان القديم، 

وتتحــرر  األمــور  زمــام  يفلــت  لكــن 
الديناصــورات من محبســها لتنطلق 
في الجزيرة وتنشــر الدمار وتســتمر 
الخمســة  األجــزاء  فــي  األحــداث 
علــى المنــوال نفســه. ومــن المتوقع 
أن يجــري العلمــاء علــى غــرار فيلــم 
ستيفن ســبيلبرغ أول تجربة علمية 
لهــم على جزيرة أيضــا، وربما يكون 
بحســب  المقبــل،  العقــد  فــي  ذلــك 
الخبــراء والنشــطاء المجتمعين في 
الدولــي  لاتحــاد  العالمــي  المؤتمــر 
لحفظ الطبيعة في مرســيليا جنوب 
المئــة  فــي   80 وتتشــارك  فرنســا. 
وهــي  عينهــا،  المشــكلة  الجــزر  مــن 
الجــرذان التــي تدمــر النظــم البيئية 
المحلية الهشــة وتهاجم، على سبيل 

المثال، بيض الطيور.

علماء يحاربون الحيوانات الضارة بطريقة “جوراسيك بارك”

آبــل  شــركة  قضيــة  عــن  المســؤولة  المحكمــة  أصــدرت 
التطبيقــات،  متجــر  بخصــوص   Epic Games ونظيرتهــا 
وأمرت المحكمة آبل بالســماح للمطورين اســتخدام أنظمة 
وبوابــات الدفــع الخاصة بهم لمعالجة عمليات الدفع وعدم 
إجبارهــم علــى الدفــع عــن طريق نظــام متجــر التطبيقات، 
الــذي يلــزم المطوريــن بدفــع 30 % مــن قيمة االشــتراكات 

آلبــل كمقابــل لمــا توفره من خدمة للمطورين. وقال القاضي الذي بت في القضة إن 
آبــل أخلت بقانون المنافســة بواليــة كاليفورنيا؛ األمر الذي تســبب بالنزاع والدخول 
فــي محاكمــات بينهــا وبيــن Epic Games التــي رفضــت قوانيــن متجــر التطبيقات 
الصارمــة بحــق المطوريــن واقتطــاع آبــل 30 % من قيمة مشــتريات المســتخدمين 
 Epic أللعابهــا وفــي مقدمتهــا فورتنايــت. ونــص الحكــم النهائــي اليــوم علــى إلــزام
Games بدفــع 3.65 مليــون دوالر أمريكــي آلبــل – مــا يشــكل 30 % مــن قيمــة مــا 
حققتــه األولــى مــن لعبــة فورتنايت على iOS بين شــهري أغســطس وأكتوبر 2020، 

حيث حققت في تلك الفترة ما قيمته 12.2 مليون دوالر إيرادات.

Epic Games تفوز بمعركتها القضائية ضد آبل الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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