
المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر  أكـــد 
للمـــرور العميـــد الشـــيخ عبدالرحمـــن 
بـــن عبدالوهـــاب آل خليفـــة، تراجـــع 
حـــوادث اإلصابات والوفيات بنســـبة 
60 % حتـــى العـــام 2020 بعد تطبيق 
االستراتيجية المرورية الشاملة التي 
أطلقتها اإلدارة في العام 2015، فيما 
تراجعت بنسبة 35 % في الفترة من 
العام الماضي وحتى أغسطس 2021، 
األكثـــر  البحريـــن  مـــا يجعـــل مملكـــة 

انخفاضا على المستوى اإلقليمي في 
معدالت الحوادث المرورية.

وأشار إلى أن التطور يكتسب أهميته 
نســـبة  زيـــادة  ظـــل  فـــي  اإلضافيـــة 
المركبات إلـــى 21 % وكثافة الحركة 
المروريـــة وبنـــاء مدن جديـــدة ضمن 
المشـــروعات الحضرية، ومنها مدينة 
ســـلمان ومدينة شـــرق الحـــد ومدينة 
خليفة والجزر االستثمارية ومواجهة 

تحديات زيادة مساحة الطرق.

60 % تراجع حوادث اإلصابات والوفيات حتى 2020
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(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

تعّرف على
خــطــوات التـسـجـيــل

ألخــذ الجــرعة المنـشطة.
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ــل 8 %  ــث ــم الـــقـــطـــاع ي ــد:  ــمـ عـــبـــداهلل بـــن حـ
دوالر تــريــلــيــون   3.5 ـــ  ب الــعــالــمــي  ــاتــج  ــن ال ــن  م

جاللة الملك يرعى المعرض الدولي للطيران 9 نوفمبر 2022

المنامة - بنا

قـــال الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة الملك رئيـــس اللجنة 
العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفـــة إن مملكة البحرين 
علـــى موعـــد جديد الســـتضافة الـــدورة السادســـة من 
معـــرض البحرين الدولي للطيران، الـــذي تقرر أن يقام 
مـــن 9 - 11 نوفمبـــر 2022 بقاعـــدة الصخيـــر الجويـــة 
تحـــت رعايـــة ملكيـــة ســـامية مـــن لـــدن عاهـــل البـــالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأضـــاف ســـموه أن المعـــرض ســـيتيح فرصـــا جديـــدة 
واســـتثنائية في مجال صناعـــة الطيران، حيث تحول 
لوجهـــة جاذبـــة لالســـتثمار فـــي القطاع الحيـــوي الذي 
يمثـــل 8 % مـــن الناتـــج العالمـــي، ويعمـــل فـــي القطاع 
أكثر من 200 مليون عامل ويســـاهم بمبلغ وقدره 3.5 

)٠٢(ترليون دوالر على صعيد الناتج العالمي.
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النظام القطري يقصي المرأة من المشاركة في االنتخابات
القضيبية - مجلس النواب

أدانت لجنتا حقوق اإلنســـان والمرأة 
والطفـــل بمجلـــس النـــواب البحريني 
فـــي تصريـــح صحافـــي ما يقـــوم به 
النظـــام القطـــري مـــن إقصـــاء متعمد 
مـــن  القطريـــة  النســـائية  للكفـــاءات 

المشـــاركة فـــي االنتخابـــات، ســـواء 
بالترّشح أو بالتصويت ألول مجلس 
أصـــدرت  أن  بعـــد  منتخـــب،  نيابـــي 
دولة قطر قانونا لتنظيم االنتخابات 
البرلمانية بموجبـــه ُصّنف مواطنوها 

إلى قطرييـــن “أصلييـــن” ُمنحوا حق 
وقطرييـــن  والترشـــح،  التصويـــت 
حـــق  بعضهـــم  ُمنـــح  “متجنســـين” 
التصويـــت فقـــط دون حق الترشـــح، 
وُمنـــع البعـــض اآلخر كليا مـــن الحق، 

سواء في التصويت أو الترشح، وهو 
ما يعد مخالفة صارخة وتمس بمبدأ 
الحـــق بمباشـــرة الحقوق السياســـية 
بيـــن  الســـافر  والتمييـــز  للمواطنيـــن 

أبناء الوطن.

أشـــارت تقاريـــر مختلفة إلـــى أن إحدى 
الـــدول الخليجيـــة قد تنتقـــل إلى عطلة 
نهايـــة األســـبوع يومـــي الســـبت واألحد 
بـــدال من الجمعـــة والســـبت، بحيث يبدأ 
يـــوم االثنيـــن وينتهـــي  العمـــل  أســـبوع 
الجمعة )وربما أصبح يوم الجمعة نصف 
دوام(، بما يتماشـــى مـــع النظام المعمول 
بـــه لـــدى كثيـــر مـــن دول العالـــم، وربمـــا 
لمكاســـب اقتصادية. واشـــتعلت وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي فـــي الدولـــة بهذا 
الموضوع، ما جعل الحكومة تنفي األمر 
وتؤكـــد أنها كانت مجرد مشـــاورات غير 

رسمية.
للخبيـــر  بســـؤال  توجهـــت  “البـــالد” 
االقتصادي الرئيس التنفيذي لمؤسســـة 
أكبـــر  اإلنتاجيـــة  لتحســـين  جفكـــون 
جعفـــري: هـــل نتوقع أن تتجـــه البحرين 
العطلـــة  وتغييـــر  المنحـــى  هـــذا  لمثـــل 

األســـبوع  أيـــام  أول  ليكـــون  المعتـــادة 
اإلثنيـــن؟ فأجـــاب جعفري بأن المشـــكلة 
ال تكمـــن فـــي أيـــام عطلنـــا المختلفة مع 
دول الغـــرب ودول أقصى الشـــرق بقدر 

ما تكمن في التوقيت معهم.
وقال “في السابق قبل تأسيس شركات 
النفط، كانت العطلة الخميس والجمعة، 
العطلـــة  تغيـــرت  التســـعينات  وفـــي 

لتكـــون الجمعـــة والســـبت؛ لتتوافـــق مع 
هنـــاك  أن  رغـــم  الغربيـــة،  االقتصـــادات 
تحسنا اقتصاديا طفيفا في هذا التغيير 

بالعطلة”.

مكاسب طفيفة من تغيير عطلة “الويكند”
جعفري: المشكلة تكمن في التوقيت مع دول الغرب وليس أيام اإلجازة
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“نيـــوزوو”  مؤسســـة  أصدرتـــه  تقريـــر  ذكـــر 
العالميـــة المتخصصـــة في إحصـــاءات األلعاب 
اإللكترونيـــة أن إيـــرادات البحرين من األلعاب 

اإللكترونية بلغت نحو 39 مليون دوالر.
وصـــرح الباحـــث وخبيـــر الـــذكاء االصطناعـــي 

جاســـم حاجـــي بـــأن اإلنفـــاق علـــى األلعاب 
اإللكترونيـــة ارتفـــع بنســـبة 17 % فـــي 
 ،2019 بالعـــام  مقارنـــة   2020 العـــام 
وزاد العام الجاري بنســـبة 23 % ومن 

المقبـــل  العـــام  يرتفـــع  أن  المتوقـــع 
28 %، معتبـــرا االرتفـــاع  بنســـبة 

تمـــت مقارنتـــه  مـــا  إذا  نســـبيا 
بدول عربية وأوربية أخرى.

39 مليون دوالر إيرادات البحرين 
من األلعاب اإللكترونية
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انخفضـــت قيمة تحويـــالت العمالة 
الفلبينيـــة مـــن دول مجلس التعاون 
الخليجـــي إلـــى الخارج في األشـــهر 
 2021 العـــام  مـــن  األولـــى  الســـبعة 
بنسبة 1.14 % على أساس سنوي.

وسجلت تحويالت العمالة الفلبينية 
مـــن دول الخليج بالفتـــرة من يناير 
2021 وحتـــى نهايـــة يوليو الماضي 
 2.93 مقابـــل  دوالر،  مليـــار   2.89
مليـــار دوالر بالفتـــرة المناظـــرة مـــن 

2020، وفق إحصاء لموقع “مباشر” 
اســـتنادا إلى بيانـــات البنك المركزي 

الفلبيني.
وشـــهدت 5 دول خليجية انخفاضا 
في قيمة تحويالت العمالة الفلبينية 
علـــى رأســـها البحريـــن بــــ 6.26 %، 
بينما خالفت دولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة توجه بلـــدان المنطقة في 
تلـــك الفترة إذ ارتفعـــت التحويالت 

منها بـ 0.88 %.

انخفاض تحويالت العمالة 
الفلبينية بالبحرين 6 %
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الجزائر - أف ب

الســـابق  الجزائـــري  الرئيـــس  توفـــي 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، الجمعـــة، عـــن 
عمـــر ناهـــز 84 عاًما. وبـــث التلفزيون 
الرســـمي الجزائري قبـــل منتصف ليل 
الجزائـــر  بتوقيـــت  الســـبت  الجمعـــة 
شـــريًطا إخبارًيـــا نقل فيه عن رئاســـة 
الجمهوريـــة “وفـــاة الرئيـــس الســـابق 
عبدالعزيز بوتفليقة”. وأورد تلفزيون 
“الحياة” الخاص أن المنية وافته في 
منزلـــه. ومنـــذ تنحيـــه، كان بوتفليقـــة 
يعيـــش بعيـــًدا عـــن األنظار فـــي عزلة 
بمقر إقامتـــه المجهز طبًيا في زرالدة 

غرب الجزائر العاصمة.

وفاة الرئيس 
الجزائري السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة

المنامة - وزارة الصحة

مؤتمـــر  فـــي  المتحدثـــون  قـــدم 
مـــن  للســـمنة  البحريـــن  أكاديميـــة 
مـــن  عـــدًدا  الســـمنة  عـــالج  خبـــراء 
الخدمـــات  لتطويـــر  التوصيـــات 

الصحية المقدمة لمرضى السمنة.
وتـــم مناقشـــة ضـــرورة العمـــل على 
متخصصـــة  عيـــادات  تأســـيس 
لتشـــخيص وعالج مرضى الســـمنة 
بمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة 
علـــى  الســـمنة  ووضـــع  والثانويـــة، 
قائمـــة األولويات الصحية. وأعلنت 
العامـــة  الوكيـــل المســـاعد للصحـــة 
الســـكري  جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب 
أن  الهاجـــري  مريـــم  البحرينيـــة 

الجلســـات تطرقـــت إلـــى موضـــوع 
وآليـــة  بالمناظيـــر،  الســـمنة  عـــالج 
تشكيل مراكز التميز لعالج السمنة، 
التخصصـــات  تعـــدد  علـــى  تعتمـــد 
استشـــارية  وأشـــارت  المطلوبـــة. 
فـــي  والســـكري  الصمـــاء  الغـــدد 
مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعـــي 
رئيســـة اللجنـــة العلميـــة بالجمعيـــة 
مؤتمـــر  أن  إلـــى  الرميحـــي  دالل 
أكاديميـــة البحريـــن للســـمنة يمثـــل 
الحلقـــة األولـــى مـــن سلســـلة من 4 
حلقات تدريبيـــة يمر بها 45 متدرًبا 
رشـــحوا من مؤسســـاتهم الصحية، 
وحصلـــوا علـــى 14 ســـاعة معتمدة 
مـــن هيئة تنظيم المهـــن والخدمات 

الصحية بعد اجتياز الحضور.

تأسيس عيادات متخصصة لعالج السمنة
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جاللة الملك

المحرر االقتصادي

هبة محسن

المحرر االقتصادي



البحرين تعزي رئيس الجزائر بوفاة بوتفليقة
بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، برقيتـــي تعزيـــة ومواســـاة إلـــى أخيهم 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  الجمهوريـــة  رئيـــس 
الشـــعبية الشـــقيقة، عبدالمجيـــد تبـــون، وذلـــك 
بوفـــاة الرئيـــس الجزائـــري الســـابق عبدالعزيـــز 

بوتفليقة.
وأعـــرب جاللة الملك وســـمو ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء فـــي البرقيتيـــن عـــن خالـــص 
التعـــازي وصادق المواســـاة له ولشـــعب الجزائر 
الشقيق وأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته. 
وأشـــاد جاللـــة الملك وســـمو ولي العهـــد رئيس 
الوزراء بالـــدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل 
فـــي تعزيـــز العالقـــات األخويـــة الوثيقـــة بيـــن 

البلدين الشـــقيقين وخدمة وطنه وأبناء شـــعبه 
وقضايا األمة العربية. كما بعث صاحب الســـمو 
الـــوزراء  العهـــد رئيـــس مجلـــس  الملكـــي ولـــي 

برقيـــة تعزيـــة مماثلـــة إلى أخيـــه الوزيـــر األول 
بالجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطية الشـــعبية 

الشقيقة أيمن بن عبدالرحمن.

المنامة - بنا

األحد 19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 - العدد 4723

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

التعليم العالي وتحديات المرحلة
لم تأت الرياح كما تشتهي السفن، لكنها السفن التي تشتهيها الرياح.

هكذا هو االستثمار في التعليم العالي، تحديات المرحلة وكل مرحلة، وهكذا 
هــي الخدمــات التــي تســعى المملكــة لكي تكون مــن خاللها مربــط فرس في 
رؤيــة 2030 التــي دشــنها ولــي العهــد رئيــس مجلس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه، هي المقصد، وهي 
المرتجى، مملكة الخدمات الممتازة، وهل هناك أسمى من التعليم لكي يتقلد 
حــق الســبق والمشــاركة لكــي تعلــو مملكتنا الحبيبة فــوق المنصــات، ولترتفع 
أعــالم الوطــن فــي جميــع األنشــطة االقتصاديــة والمجــاالت، وليكــون فتًحــا 
مبيًنــا، وتعليًمــا أميًنــا، وخطوات متأتيــة، وتلك التي اتبعت سياســة الخطوة 

خطوة مثلما فعلت أستراليا والواليات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلندا.
مملكة البحرين يمكنها أن تكون بوســطن الخليج، ويمكنها من خالل التوجه 
نحــو فتــح البــاب للدارســين األجانب من البحريــن والمنطقــة أن تصبح بحق 
مثــل الــدول التي ســبقتها، فــي مصاف األمم التــي حققت من االســتثمار في 

التعليم عائدات مذهلة.
أســتراليا علــى ســبيل المثــال قامــت بتعييــن وزيــر لشــؤون الطلبــة الوافدين 
من الخارج، وأســتراليا قبل أكثر من 15 ســنة كان عائدها الســنوي من هؤالء 
الطلبة أكثر من 8 مليارات دوالر أميركي ارتفعت في الوقت الراهن إلى أكثر 
مــن 40 مليــار دوالر ســنوًيا، الواليــات المتحدة األميركيــة بجامعاتها الخاصة 
ين  المعتمدة والمعروفة حققت تقريًبا نفس الرقم، وبريطانيا التي عانت األمرَّ
من جائحة كورونا قد تصل بل وتتجاوز ســقف الـ 30 مليار دوالر ســنوًيا من 
الطلبة الوافدين، وربما تناهز رقم الـ 40 مليار دوالر خالل سنوات معدودات.
ونحمــد هللا ونشــكر فضلــه أننا في مملكة البحرين نــدرك تماًما هذه الحقائق، 
ونعــرف أن تصويــب الرؤى وإتاحــة الفرصة للقطاع الخاص لكي يقول كلمته 
فــي شــأنه األكاديمي المرعي، وأن يســاهم مــع مجلس التعليــم العالي وهيئة 
جــودة التعليــم والتدريــب فــي وضــع إســتراتيجية ُملزمــة ومعنونــة بتاريــخ 
ولوائــح فــي وضــع رؤية جديــدة للتعليم العالي، يتم مــن خاللها وضع النقاط 
فوق الحروف وتحتها، وأن يكون للجامعات الخاصة فيها دور الممهد والُمعد 
والُمجهــز لصياغــة مفردات جديدة تشــجع المســتثمرين علــى االنخراط أكثر 
فأكثــر فــي هــذا القطاع، الذي ما زال يعمل دون طاقته االســتيعابية، وما زال 
التحرك لدعم الجامعات الحكومية أكثر بروًزا من ذلك الذي يجب أن يتحقق 
للجامعــات الخاصــة، جميعها جامعات وطنية، وجميعها تحمل اســم البحرين 
عالًيــا فــي الداخل والخــارج، والكثير منها تمكن من اجتياز تزكيات وضوابط 
الجودة، والحصول على االعتمادية األكاديمية المعتبرة، يبقى فقط أن تمنح 
جامعاتنــا الخاصــة مــا تحصــل عليــه الجامعــات األخــرى مــن تســهيالت، مــن 
برامــج ومقــررات، من تســويق مســتحق لــدى حكومات المنطقــة، حتى يعود 
الطلبة األشــقاء من كل بلدان الخليج وخارجها إلى البحرين للدراســة، لتلقي 
العلــوم واآلداب والفنــون، هنــا يمكــن أن نكــون كمــا اآلخريــن، نحقــق للدخــل 
القومــي وللناتــج المحلــي اإلجمالي ما حققته أســتراليا، وِلــَم ال؟! نحن نمتلك 
مــن الُبنى األساســية والتقنيــات التكنولوجيــة والجامعات المعتمــدة واإلطار 
الرقابي واإلشرافي المتقدم جًدا ما يؤهلنا لكي نستقبل 20 أو 30 ألف طالب 
وافد ســنوًيا، وهو ما يحقق لنا دخاًل ال يقل عن ملياَري دينار بحريني ســنوًيا 

قابلة للزيادة بمرور الوقت.
أســتراليا أو أميــركا أو بريطانيــا أو نيوزيلنــدا لم تبدأ من فــراغ ولم تنته إليه، 
لكنهــا اعتمــدت علــى إرادة مخطــط، وبصيرة دولــة، وقدرة قطــاع خاص، ثم 
حصــان عفــي أمــام عربــة قديــرة، وهذا هو مــا نملكه بعــون هللا وفضله، وهللا 

الموفق والمستعان.

د. عبداهلل الحواج

جاللة الملك يرعى المعرض الدولي للطيران 9 نوفمبر 2022
لألعمال محفزة  استثمارية  كوجهة  البحرين  اسم  إبراز  حمد:  بن  عبداهلل 

أكد الممثـــل الشـــخصي لجاللة الملك 
رئيس اللجنـــة العليا المنظمة لمعرض 
البحرين الدولي للطيران سمو الشيخ 
عبدهللا بن حمد آل خليفة، النجاحات 
التـــي حققها تنظيم معـــرض البحرين 
الدولي للطيران في الدورات الخمس 
الماضية، التي تعكس الرؤى الحكيمة 
االســـتراتيجية الثاقبـــة لعاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
وصاحـــب  األول  الداعـــم  خليفـــة  آل 
فكـــرة تنظيـــم هـــذا المعـــرض، إذ تـــم 
تنظيـــم الـــدورات الخمـــس الماضيـــة 
واســـتقطاب كبرى الشـــركات العالمية 
ذات الصلة بصناعة الطيران بمختلف 

قطاعاتها المدنية والعسكرية.
وأشار سموه إلى االهتمام الذي حظي 
به المعـــرض علـــى الصعيـــد اإلقليمي 
والدولـــي من قبـــل دول العالـــم كافة، 
ووكاالت األنبـــاء، ووســـائل التواصل 
االجتماعـــي، والـــذي أبرز اســـم مملكة 
الدوليـــة  الســـاحة  علـــى  البحريـــن 
كموطـــن لصناعـــة معـــارض الطيران، 
وأصبح ينتظره الكثير من دول العالم 
مـــن ضمن أجنـــدة الفعاليـــات الدولية 
الكبيـــرة ذات الســـمعة العالميـــة التـــي 

يجب المشاركة فيها.
وقال سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل 
خليفة إن مملكة البحرين على موعد 
جديـــد الســـتضافة الدورة السادســـة 
من معرض البحرين الدولي للطيران، 
والـــذي تقـــرر أن يقـــام خـــالل الفتـــرة 
بقاعـــدة   2022 نوفمبـــر   11  -  9 مـــن 
الصخيـــر الجوية تحـــت رعاية ملكية 
ســـامية من لدن عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، إذ إن هـــذا المعرض ســـيتيح 
فرصا جديدة واســـتثنائية في مجال 
صناعة الطيران، حيث تحول لوجهة 
جاذبـــة لالســـتثمار فـــي هـــذا القطـــاع 
الحيـــوي الـــذي يمثل 8 % مـــن الناتج 
العالمي ويعمل في هـــذا القطاع أكثر 
من 200 مليون عامل ويســـاهم بمبلغ 
وقـــدره 3.5 ترليون دوالر على صعيد 

الناتـــج العالمـــي، وإن مملكة البحرين 
تتطلع أن تســـتفيد من هـــذه الصناعة 
في خلق بيئة عمل ذات قيمة مضافة 
مـــن خالل وجـــود هذه الشـــركات في 

هذا المعرض.
وعبر سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل 
خليفة رئيـــس اللجنة العليـــا المنظمة 
لمعـــرض البحريـــن الدولـــي للطيـــران 
عن شكره وتقديره للدعم والمساندة 
الـــذي يلقـــاه المعـــرض مـــن الحكومـــة 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
وتعـــاون جميـــع الـــوزارات والهيئـــات 
واألهليـــة  الحكوميـــة  والمؤسســـات 
التي ســـاهمت في النجاحات الباهرة 
التي حققتها المعارض عبر الســـنوات 
أن  المؤمـــل  مـــن  والتـــي  الماضيـــة، 
يشهدها تنظيم المعرض المقبل 2022 
في تحقيق أفضل النتائج وإبراز اسم 
مملكة البحرين علـــى الصعيد الدولي 
كوجهـــة اســـتثمارية محفـــزة لألعمال 
الرائـــدة، وتنشـــيط عجلـــة االقتصـــاد 
الوطني في هـــذه الفعاليـــات الكبرى، 
التـــي تســـاهم فـــي خلق فـــرص عمل 
جديدة وتمنح الجيل الجديد الخبرة 
وتصقـــل مهاراتهم من خالل تفاعلهم 

مع الشركات المشاركة في المعرض.
وأعـــرب ســـموه عـــن شـــكره وتقديره 
للجهود التي تبذلها وزارة المواصالت 
قـــوة  مـــع  وبالتعـــاون  واالتصـــاالت 
دفـــاع البحرين، وســـالح الجو الملكي 
البحرينـــي، ووزارة الداخلية، ووزارة 
الدولـــة  وزارات  وجميـــع  الخارجيـــة، 
ذات العالقـــة لما يقومون به من عمل 
متميـــز في إعـــداد الخطـــط والبرامج 
االســـتراتيجية لضمان نجاح النسخة 
الدولـــي  البحريـــن  لمعـــرض  المقبلـــة 

للطيران.
وفي هذا الســـياق، كلف ســـمو الشيخ 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة، وزيـــر 
المواصـــالت واالتصاالت نائب رئيس 
اللجنـــة العليا رئيس اللجنة التنفيذية 

كمـــال أحمـــد بالتوقيـــع علـــى اتفاقية 
الدولـــي  البحريـــن  معـــرض  تنظيـــم 
للطيـــران للدورتيـــن القادمتين 2022 
- 2024 مـــع شـــركة فانبـــروا الدوليـــة 
المتحـــدة البريطانيـــة، وهي الشـــركة 
الرائـــدة فـــي مجـــال تنظيـــم معارض 
الدوليـــة  الســـاحة  علـــى  الطيـــران 
الدولـــي  فانبـــروا  معـــرض  خصوصـــا 
المملكـــة  تســـتضيفه  الـــذي  للطيـــران 
المتحدة كل عامين منذ ما يقارب من 

60 سنة.
وزيـــر  أشـــار  المناســـبة،  وبهـــذه 
إلـــى  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
التطلعـــات بتحقيق مزيد من التعاون 
المثمـــر مـــع شـــركة فانبـــروا الدوليـــة 
الدولـــي  البحريـــن  معـــرض  لتنظيـــم 
السادســـة  الـــدورة  خـــالل  للطيـــران 
المقبلـــة، والـــذي ســـوف يقـــام خـــالل 
 2022 نوفمبـــر   11  -  9 مـــن  الفتـــرة 
لمـــدة 3 أيام بقاعدة الصخير الجوية، 
ويتم تســـليط األضواء على المنطقة، 
مـــا ســـيتيح الفرصة أكثر إلبراز اســـم 
مملكة البحرين كمركز جاذب ومتميز 
وتعزيـــز  االســـتثمارات،  الســـتقطاب 
صناعـــة الطيران والســـفر والســـياحة 
والفعاليـــات الدوليـــة، مؤكـــًدا أن أكثر 
المؤشـــرات تـــدل حتـــى اآلن على أن 
معرض الطيران المقبل ســـوف يشهد 
الطائـــرات  ألحـــدث  كبيـــرة  مشـــاركة 
والمركبـــات  والعســـكرية  المدنيـــة 
الطائـــرة والتي أصبحت أكثـــر تطوًرا 
المواصـــالت،  عالـــم  فـــي  وتـــداواًل 

كمـــا سيشـــارك فـــي المعـــرض المقبـــل 
الفـــرق  مـــن أفضـــل  مـــرة عـــدد  ألول 
الجويـــة االســـتعراضية، إضافـــة إلـــى 
مســـتوى  علـــى  المدنيـــة  المؤتمـــرات 
الوزراء ورؤســـاء الشركات المشاركة 
فـــي المعرض، باإلضافـــة إلى المنتدى 
الدولي العســـكري الذي ينظمه ســـالح 
الجو الملكي البحريني على مســـتوى 
رؤســـاء هيئة أركان أسلحة الجو في 
دول العالـــم، كمـــا ســـيتضمن المعرض 
المقبل، على هامش فعالياته كعادته، 
البرامـــج الترفيهيـــة الممتعة للعائالت 
المنطقـــة  فـــي  والصغـــار  واألفـــراد 

المخصصة لعامة الجمهور.
وعلى هامـــش المشـــاركة في معرض 
المواصـــالت  وزيـــر  عقـــد   ،”DSEI“
واالتصـــاالت اجتماعات عدة مع عدد 
كبير مـــن الوفود الرســـمية من الدول 
الشقيقة والصديقة ورؤساء الشركات 
للتشـــاور بشـــأن آخر المستجدات في 
صناعة الدفـــاع والطيـــران والترويج 
والتســـويق لمعـــرض البحرين الدولي 
هللا  مـــن  وبفضـــل   ،2022 للطيـــران 
وتوفيقـــه تـــم االتفـــاق على مشـــاركة 
عـــدد كبير من الشـــركات العالمية في 
الـــدورة السادســـة لمعـــرض البحريـــن 

الدولي للطيران.
التـــي  الشـــركات  هـــذه  أبـــرز  ومـــن 
BAE Sys- معهـــا  االتفـــاق  “تـــم 
فـــي  المتخصصـــة  البريطانيـــة   ”tem
صناعـــة الطيران المدني والعســـكري، 
وشـــركة لوكهيـــد مارتـــن األميركيـــة، 
وشـــركة ليوناردو اإليطالية، وشـــركة 
تالـــس  وشـــركة  هليكوبتـــر،  بـــل 
الفرنسية، وشـــركة كولمان األميركية 
المتخصصـــة في تنظيم واســـتقطاب 
الشركات األميركية تحت مظلة جناح 
الواليات المتحـــدة األميركية، إضافة 
إلى عقد اجتماع مع الهيئة السعودية 
للصناعات العســـكرية، وهيئة التجارة 
الدوليـــة البريطانية )DIT-UK(، وعدد 
مـــن الشـــركات األخرى المشـــاركة في 

المعرض.

المنامة - بنا

خالد بن حمد: نقدر دور اإلعالم في دعم المبادرات الناهضة بالشباب
ــات لـــتـــغـــطـــيـــة “#مـــوهـــبـــتـــك_فـــالـــبـــيـــت” ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــع اإلمـ ــيـ ــمـ ــي: تـــســـخـــيـــر جـ ــ ــح ــ ــي ــ ــرم ــ ال

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  أعـــرب 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد 
آل خليفـــة عـــن تقديـــره البالغ للـــدور الذي 
يضطلـــع بـــه اإلعـــالم الوطنـــي فـــي دعـــم 
المبادرات والبرامج التي ترتقي بالشـــباب 
البحرينـــي، وتســـهم فـــي صقـــل مهاراتـــه؛ 

ليكون قادرا على العطاء في المجتمع.
جـــاء ذلك، خالل اســـتقبال ســـموه بمكتبه 
اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر  الـــوادي،  بقصـــر 
علـــي الرميحـــي، وأعضاء لجنـــة التحكيم 

لمسابقة “#موهتبك_فالبيت”.
وفي مســـتهل اللقاء، رحب ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة بوزير شـــؤون 
الجهـــود  علـــى  ســـموه  مثنًيـــا  اإلعـــالم، 
شـــؤون  وزارة  تبذلهـــا  التـــي  المتميـــزة 
اإلعالم في ســـبيل دعم الحركة الشبابية، 

مـــن خـــالل التغطيات المصـــورة والبرامج 
التلفزيونية، التي تســـهم فـــي إبراز الوجه 
الحقيقـــي لمملكـــة البحريـــن كدولة داعمة 
للشـــباب فـــي مختلـــف المجـــاالت، وذلـــك 
البـــالد  عاهـــل  ورعايـــة  اهتمـــام  بفضـــل 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة في دعم وتمكين الشباب، والجهود 
المميزة لولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  ومتابعـــة  خليفـــة، 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، للنهوض 

بالقطاع الشبابي في المملكة.
وقـــال ســـموه “إن اإلعـــالم شـــريك رئيس 
فـــي تنميـــة المجـــاالت المختلفـــة الســـيما 
الشـــبابية، حيـــث إن ذلك ينعكـــس إيجابا 
على دعم السمعة والمكانة المرموقة التي 

تحتلهـــا البحريـــن في قطاع الشـــباب على 
المســـتويين القـــاري والدولـــي. ولقـــد لعب 
اإلعـــالم دورا مهمـــا مـــن خـــالل مشـــاركته 
فـــي إبـــراز مســـابقة )#موهبتك_فالبيـــت(، 
حيث ســـاهم فـــي نقل الصـــورة الواضحة 
لما يمتلكه الشـــباب البحريني من مواهب 
وقـــدرات إبداعيـــة كبيـــرة، تأهلهـــم نحـــو 
المجـــاالت  وتنميـــة  بنـــاء  فـــي  المشـــاركة 

الحياتية، مشـــيدين بالجهود المميزة التي 
بذلهـــا أعضاء لجنـــة التحكيم بالمســـابقة، 

والتي انعكست على نجاح هذا الحدث”.
وختـــم ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة حديثه “إن التطورات المتســـارعة 
التـــي يشـــهدها اإلعالم في نقـــل المعلومة 
والخبـــر والتقاريـــر، بخاصة على مســـتوى 
منصـــات التواصل االجتماعي تعد ســـالح 

لخدمـــة  توظيفـــه  يجـــب  الـــذي  العصـــر، 
نهضـــة البحريـــن”. مـــن جانبـــه، أكـــد وزير 
شـــؤون اإلعالم أن مبادرات ســـمو الشيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة مبادرات نوعية، 
تســـهم في دعم الشـــباب وأفـــراد المجتمع 
وتهيـــأ الفـــرص لهـــم للمشـــاركة واإلبـــداع 
فـــي مختلف المجـــاالت، مؤكـــدا أن وزارة 
اإلعـــالم تولي اهتماما كبيرا بنقل وتغطية 

الفعاليات والمســـابقات المتنوعة التي من 
شـــأنها إثـــراء الحركة الشـــبابية بالمجتمع، 
معربـــا عن اعتزازه بمشـــاركة الـــوزارة في 
تســـخير جميع اإلمكانات لتغطية مسابقة 
#موهبتك_فالبيت على الشكل الذي يلبي 
طموحات ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 

خليفة في إبراز وإنجاح هذه المبادرة.
من جانبهـــم، أعرب أعضاء لجنة التحكيم 
لمسابقة “#موهبتك_فالبيت” عن شكرهم 
حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  لســـمو  العميـــق 
آل خليفـــة، مقدريـــن ثقـــة ودعـــم ســـموه 
للجنـــة، مشـــيدين بالجهـــود المتميزة التي 
يبذلها ســـموه في دعم الشـــباب من خالل 
المبـــادرات الهادفـــة التـــي يطلقها ســـموه، 
والتـــي تمنـــح الفرصـــة للشـــباب إلطـــالق 
العنـــان لطاقاتهـــم وقدراتهم، وتســـهم في 
صقل وتنمية مواهبهم للوصول لألهداف 

التي رسموها عبر تلك المواهب.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ عبدالله بن حمد
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حديث عن المعارضة واغتيال عبداهلل المدني
Û  رحم هللا المغفور له عبدهللا بن الشيخ محمد علي

المدنــي رئيس تحرير مجلة “المواقف” األســبوعية 
وأميــن ســر المجلــس الوطنــي الــذي ُحــل فــي 26 
أغســطس 1975، فقــد اغتيــل رحمــه هللا قبــل 45 
ســنة، فــي ليلــة الجمعة 18 نوفمبر مــن العام 1976 
في أشــنع وأبشــع جريمة اغتيال سياســي شــهدتها 
واهتــزت لهــا البحريــن والمنطقــة بأســرها في ذلك 

الوقت.
Û  ولنعد سنة واحدة فقط إلى الوراء، في ذلك الوقت

كان قد مضى عام واحد على اســتقالتي من وزارة 
الخارجيــة وانخراطــي فــي ممارســة العمــل الحــر 
بتأســيس مكتــب للترجمة والعالقــات العامة، وفي 
غيــاب صحــف ناطقــة باللغة اإلنجليزيــة، فقد كنت 
أحضر جلســات المجلس الوطني بانتظام وأســجل 
مــا يــدور فيه من مناقشــات وما يتخذ من قرارات، 
وأقــوم بترجمتهــا للغــة اإلنجليزيــة وتوزيعهــا فــي 
اليــوم التالــي علــى المشــتركين األجانــب فــي هذه 
الخدمــة )الوحيــدة مــن نوعها في ذلــك الوقت( من 
والمؤسســات  الشــركات  ومديــري  الدبلوماســيين 
الكبــرى، من هنا بــدأت معرفتي وعالقتــي بالمدني 
الــذي كان أميــن ســر المجلــس منــذ انتخابــه فــي 

ديسمبر 1973.
Û  ،ومن خالل حضوري المنتظم لكل جلسات المجلس

األعضــاء  أن  كيــف  الجميــع  رأى  كمــا  رأيــت  فقــد 
المنتخبين في المجلس، وعددهم ثالثون، انقسموا 
إلــى مجموعتين متضادتين، األولى أطلق عليها أو 
أطلقــت علــى نفســها اســم “الكتلــة الشــعبية” التــي 
كانت تتألف من ثمانية أعضاء من الســنة والشيعة 
ينتمــون إلــى تيــارات يســارية وقوميــة، وينحــدر 
معظمهــم في األســاس مــن تنظيم “جبهــة التحرير 
الوطني”. أما الثانية، فقد أطلق عليها اســم “الكتلة 
الدينية”، وكانت تتكون من ستة أعضاء من القرى 
الشــيعية مــن ذوي االتجــاه واالصطفــاف الدينــي، 
ثالثــة  كتلــة  شــكلوا  المنتخبيــن  األعضــاء  وباقــي 
مــن “المســتقلين” والمنتميــن التجاهــات مختلفــة، 
فــكان علــى الحكومة فــي تلك الظــروف أن تواجه 

معارضــة برلمانيــة مكونة من ثالث كتل بانتماءات 
وتوجهــات متباينــة ومتضاربة، إلــى جانب أن هذه 
التركيبــة أدت بطبيعتهــا إلــى انــزالق المجلــس في 
صراعــات دائمة حــول معظم أو جملــة من القضايا 
المهمــة التــي تصدى لها، بحيث شــكلت هذه الحالة 
األرضيــة التــي أدت فــي النهايــة إلى حله في شــهر 

أغسطس 1975.
Û  يــوم فــي  وبالتحديــد  أشــهر،  بخمســة  ذلــك  قبــل 

المرحــوم  بــي  اتصــل   1975 مــارس   13 الخميــس 
عبــدهللا المدنــي ليخبرنــي أنه تلقى دعــوة؛ بصفته 
رئيس تحرير مجلة “المواقف” األســبوعية لمرافقة 
رئيــس الــوزراء ســمو الشــيخ خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة طيــب هللا ثراه، ضمن الوفد اإلعالمي الذي 
ســيرافق ســموه في زيارته الرسمية لدولة الكويت 
التي ُحدد لبدايتها السبت 15 مارس، ولكن لظروف 
طارئــة، فإنــه لــن يســتطيع الســفر، وطلــب منــي أن 
أنوب عنه في هذه المهمة. وبالفعل انضممت للوفد 
اإلعالمــي وقمت بتغطية الزيارة والمباحثات التي 
جــرت، وتم نشــرها في عــدد “المواقف” الصادر في 

17 مارس 1975.
Û  ،مــن حينهــا توطــدت وتوثقــت عالقتــي بالمرحوم

رغــم تناقــض المواقــف وتباين األهــواء والقناعات 
والتوجهات السياســية، فهو خريج دراسات دينية، 
وبــأن  السياســي،  باإلســالم  مؤمــن  دينيــا،  ملتــزم 
اإلســالم ديــن ودولــة وال انفصــام بينهمــا، ومطالب 
بتطبيــق الشــريعة اإلســالمية كنظــام للحكــم، وفي 
المقابــل، فأنا خريج علوم سياســية، مؤمن وفخور 
بانتمائي الديني مع ميول ليبرالية وقناعة راسخة 
بمبدأ فصل الدين عن الدولة. وقد امتدت عالقتي 
الشــيخ  المرحــوم  شــقيقه  إلــى  اغتيالــه  بعــد  مــن 
ســليمان المدنــي الــذي توطــدت عالقتــي بــه أيًضــا 
عندمــا أديــت فريضــة الحج في العــام 1982 ضمن 
الحملــة التــي كان هــو مرشــدها الديني إلــى جانب 

المرحوم الشيخ منصور الستري.
Û  كان عبــدهللا المدنــي طيــب القلــب نقــّي الســريرة

وقــورا دمــث الخلــق، ورغــم أنــه كان هــادئ الطبــع 

منخفــض الصــوت لّين العريكة، إال أنه كان شــجاعا 
علــى  والغيــرة  الحماســة  شــديد  صراحتــه،  فــي 
عنهــا  الدفــاع  فــي  يتــردد  وال  ومواقفــه،  قناعاتــه 
والتصدي باللسان والقلم لمناوئيها من الشيوعيين 
وغيرهــم،  المتطرفيــن  واليســاريين  الماركســيين 
فأصبــح بذلــك هدًفــا لتنظيماتهم التــي هي كغيرها 
أتــم  علــى  المتطرفــة  السياســية  التنظيمــات  مــن 
االستعداد إلسكات وإخماد وكتم أنفاس األصوات 
التــي تعارضهــا أو تختلــف معهــا، وتصفيتهــا بــأي 

صورة من الصور وبأي أسلوب من األساليب.
Û  وعنفــوان الشــيوعية  الحركــة  تمــدد  أوج  ففــي 

الماركســية  األفــكار  بــدأت  الســوفيتي  التضليــل 
واليسارية في التسلل للمجتمع البحريني مع بداية 
النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي، لتتأطــر الحقا 
ضمــن تنظيمي “الجبهة الشــعبية لتحرير البحرين” 

و”جبهة التحرير الوطني”.
Û  وعلــى الرغــم مــن أن المجتمــع البحرينــي والعربــي

عامة كان وما يزال طاردا ورافضا لألفكار والمبادئ 
الماركســية اللينينيــة اليســارية لعــدة أســباب مــن 
بينهــا، وليــس مــن أهمها، التصــاق الفكر الماركســي 
باإللحاد، إال أن نمو حالة التفاوت الطبقي الناتج عن 
االكتشــافات النفطية، وانعدام الرؤية المســتقبلية، 
واضمحالل الفكر السياســي العربي، وخلو الساحة 
السياسية العربية من مفكرين سياسيين معتبرين؛ 
وراء  ينقــاد  المتذمــر  الشــباب  مــن  البعــض  جعــل 
األفكار الماركســية واليســارية المســتوردة، خمسة 
قــرى  ثــالث  مــن  المنحدريــن  الشــباب  مــن هــؤالء 
شــيعية بحرينيــة تورطــوا، وهــم في مقتبــل العمر، 
فــي ارتــكاب جريمــة اغتيــال المدنــي، اثنــان منهــم 

بالتخطيط والتحريض، وثالثة بالتنفيذ.
Û  وكبقيــة التنظيمات السياســية الســرية؛ فإن عملية

المعارضــة  الماركســية  الحركــة  تأطيــر  أو  تأطــر 
تأخــذ  صــارت  نشــأتها  بدايــة  فــي  البحريــن  فــي 
الشــكل الهرمــي فــي التنظيــم، فكانــت قمــة الهــرم 
فــي موســكو مــن مقر األجهــزة الحزبية الشــيوعية 
المعنية بالتوسع وتصدير ونشر العقيدة الشيوعية 

فــي العالــم وفروعهــا المنتشــرة فــي عواصم بعض 
الــدول العربية، وفي منتصف الهرم يتمركز الرفاق 
مــن القيــادات الوطنيــة الماركســية المتواجــدة في 
الخــارج أو المتســترة فــي الداخــل أو المحتجــزة 
وراء قضبــان الســجون، وفي القــاع يتحرك الرفاق 
النشــطاء والكوادر التنفيذية، من هذا القاع انطلق 

منفذو عملية اغتيال المدني.
Û  فبتوجيــه مــن اثنيــن مــن كــوادر أحــد التنظيمــات

علــى  الثالثــة  القتلــة  أقــدم  المعارضــة،  اليســارية 
اســتدراج واختطــاف المدنــي مــن بيتــه ليــاًل، قرب 
منتصــف الليل، واقتادوه تحت تهديد الســالح إلى 
منطقــة نائيــة فــي بــر ســار وأجهــزوا عليــه بطريقة 
وحشــية بطعنــه 18 طعنــة بســكاكين حــادة أردتــه 
قتيــال، ثــم تركــوه فــي الخالء جثــة هامــدة والذوا 

بالفرار.
Û  وبفضل شهادة الشهود وكفاءة األجهزة األمنية تم

اكتشــاف الجثة والقبض علــى الجناة ومحاكمتهم، 
فحكــم علــى المحرضيــن االثنيــن بالســجن المؤبد، 
وعلــى القتلة الثالثة باإلعدام رمًيا بالرصاص الذي 
تم تنفيذه في العام التالي ليكون أول حكم إعدام 

ينفذ في البحرين في تاريخها الحديث.
Û  وعلــى الرغــم مــن ترســخ القناعــة لدى البعــض بأن

القتلة والمحرضين ما هم إال مجرد أدوات تحركها 
تنظيمــات سياســية بإمــالءات خارجيــة، وتوجيــه 
أصابــع االتهــام بالتحديــد إلــى الجبهة الشــعبية، إال 
أن التحقيقــات لــم تثبــت تــورط قادتهــا فــي تلــك 

الجريمة البشعة.
Û  لقــد شــكلت تلــك الجريمــة النكــراء محطــة مؤلمة

مظلمــة فــي تاريــخ البحرين السياســي التي يجب 
أال ننســاها أو نتناســاها، وأن نتوقــف عندهــا بيــن 
الفينــة واألخــرى؛ لنجــدد رفضنــا وإدانتنا وشــجبنا 
لمثــل هــذه الممارســات الضالــة، ولنؤكــد احترامنــا 
والعنــف  التطــرف  أشــكال  لــكل  ونبذنــا  للقانــون 
والتســامح  الســلم  بقيــم  والتزامنــا  واإلرهــاب، 

والتعايش واحترام الرأي اآلخر.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

المنامة - وزارة الخارجية

شارك وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
فـــي الندوة االفتراضية التـــي تم تنظيمها 
في واشـــنطن، بدعـــوة من وزيـــر خارجية 
أنتونـــي  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
بلينكـــن، بمناســـبة مـــرور عام علـــى توقيع 
عالقـــات  وإقامـــة  اإلبراهيمـــي  االتفـــاق 
دبلوماســـية بيـــن كل من مملكـــة البحرين 
ودولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة ودولة 
إســـرائيل. وشـــارك في النـــدوة أيًضا وزير 
الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون اإلفريقـــي 
والمغاربـــة المقيمين فـــي الخارج بالمملكة 
المغربيـــة، ناصر بوريطـــة، ووزير خارجية 
دولـــة إســـرائيل يائيـــر البيـــد، ومستشـــار 
رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
للشـــؤون الدبلوماســـية أنور قرقـــاش، كما 

شـــارك فيهـــا ســـفير مملكـــة البحريـــن فـــي 
واشـــنطن الشـــيخ عبـــدهللا بـــن راشـــد آل 
خليفـــة. وألقـــى الوزيـــر الزيانـــي كلمة عبر 
فيها عن شكره لوزير الخارجية األميركي 
على اســـتضافة هـــذا الحـــدث االفتراضي 
لالحتفال بالذكرى السنوية األولى لتوقيع 
تطلعـــه  عـــن  معرًبـــا  إبراهيـــم،  اتفاقيـــات 
للمضـــي قدًمـــا لتحقيق ســـالم واســـتقرار 
وازدهـــار منطقـــة الشـــرق األوســـط لخيـــر 

وصالح شعوبها.
وقـــال الزياني إن العـــام الماضي أظهر أنه 
بالرغـــم من التحديات فـــإن التغيير ممكن 
فـــي منطقتنـــا، وأنـــه يمكن حًقـــا أن يكون 
هنـــاك طريق نحو األمن والتعاون للجميع، 
مشيًرا إلى أن التعاون بين دولنا بدأ يؤتي 
ثمـــاره من خـــالل التوقيع علـــى مجموعة 

مـــن االتفاقـــات ومشـــاريع التعـــاون بيـــن 
البلدان المعنية.

وأضـــاف “إننا في مملكـــة البحرين تحركنا 
بســـرعة لتوطيـــد عالقاتنـــا الجديـــدة مـــع 
دولة إســـرائيل، واغتنـــام الفرص الجديدة 
التي أوجدتها لصالـــح البلدين والمنطقة”، 
مشـــيًرا إلى أن أول سفير لمملكة البحرين 
فـــي تـــل أبيب قـــدم هـــذا األســـبوع أوراق 
اعتماده إلى الرئيس يتســـحاق هرتسوغ، 
لـــه دور كامـــل فـــي تطويـــر  مـــا ســـيكون 

العالقات البحرينية اإلسرائيلية.
اعتـــزاز  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
مملكـــة البحرين بكونها كانـــت في طليعة 
هـــذه العمليـــة التاريخية، التـــي تبرز قيمنا 
الراســـخة في الحـــوار واالحترام المتبادل 
والتعايـــش، وما يمكـــن أن تظهره من فرق 

حقيقي وعملـــي على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي.

وقـــال وزير الخارجية إننـــا في حاجة إلى 
مضاعفـــة جهودنـــا لتســـليط الضـــوء على 
فوائد تعاوننا، سواء على الصعيد الثنائي 
أو متعـــدد األطـــراف بين البلـــدان المعنية، 
وإظهار ما يمكن أن يعنيه السالم اإلقليمي 
الحقيقـــي واالعتمـــاد المتبـــادل واالزدهار 
عملًيـــا في الحياة اليومية لجميع شـــعوب 
الشـــرق األوســـط، مضيًفا أننـــا بحاجة إلى 
دفعـــة حقيقيـــة لحـــل القضايـــا األساســـية 

التـــي تؤثر علـــى المنطقـــة، وأبرزها أهمية 
التوصـــل إلى حـــل عادل وشـــامل للصراع 

الفلسطيني اإلسرائيلي.
وأوضـــح أن هـــذا كلـــه يتطلـــب مشـــاركة 
ودعًمـــا حقيقييـــن من أصدقائنـــا وحلفائنا 
فـــي جميع أنحاء العالـــم ليس فقط أولئك 
المنخرطين في عمليـــة اتفاقات إبراهيم، 
ولكـــن جميع البلـــدان التي لديهـــا مصلحة 
حقيقيـــة فـــي بناء شـــرق أوســـط يســـوده 

السالم واألمن واالستقرار.
وأكـــد وزير الخارجيـــة أن مملكة البحرين 

ترحـــب بالدعم القـــوي والفعال مـــن إدارة 
الرئيـــس األميركـــي جـــون بايـــدن، معرًبـــا 
عـــن شـــكره لوزيـــر الخارجيـــة األميركـــي 
علـــى مشـــاركته الوثيقة في هـــذه العملية 
التاريخيـــة المســـتمرة، معرًبـــا عـــن األمل، 
وبمســـاعدة الشركاء الدوليين، بأن تمضي 
المنطقة قدًمـــا نحو تعاون يمكن أن نفخر 
بـــه جميًعـــا، وتحقيـــق مزيـــد مـــن التقـــدم 
نحو هدفنا المشـــترك المتمثل في تحقيق 
ســـالم مســـتقر ومزدهر في منطقة الشرق 

األوسط.

الزياني: نتطلع لبناء شرق أوسط يسوده السالم واالستقرار

العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل تبرز القيم الراسخة في التعايش

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعيةمدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

فـــي إطـــار جوالتـــه التفقديـــة لقطاعات 
الـــوزارة، قـــام وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
إدارة  إلـــى  بزيـــارة  النعيمـــي،  ماجـــد 
خاللهـــا  التقـــى  الطالبيـــة،  الخدمـــات 
منتســـبي اإلدارة، واســـتمع إلـــى شـــرح 
حـــول األنشـــطة والفعاليـــات التـــي تـــم 
تنفيذهـــا افتراضيـــًا مـــن قبـــل األقســـام 
المختلفة خالل العام الدراسي الماضي، 
الحكوميـــة  المـــدارس  طلبـــة  وشـــملت 
والخاصة، والتي اســـتفاد منها أكثر من 
44 ألـــف طالـــب وطالبة. واطلـــع الوزير 
البرنامـــج  تنفيـــذ  نتائـــج  علـــى  كذلـــك 
الـــذي  الصيفـــي،  اإلثرائـــي  االفتراضـــي 
شارك فيه أكثر من 2000 طالب وطالبة 
في 48 نشـــاطا متنوعا شـــمل األنشـــطة 

الرياضية والكشـــفية والثقافية والفنية 
واإلعالمية واإلرشادية والعلمية.

األنشـــطة  أهميـــة  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
الطالبية في تعزيز المناهج الدراســـية، 
وموجهـــا المختصيـــن إلـــى تنفيـــذ مزيد 
من األنشطة في العام الدراسي الجاري، 
بما يتماشـــى مع اإلجراءات االحترازية 

وما تســـتلزمه من احتياطات، وتكثيف 
الـــورش التدريبيـــة لمنتســـبي الـــوزارة، 
واســـتحداث برامـــج تلبـــي احتياجـــات 
وميـــول الطلبـــة والطالبـــات وتعـــزز من 
القيـــم  وترســـخ  اإلبداعيـــة  مهاراتهـــم 
اإليجابيـــة فـــي نفوســـهم وتســـاهم في 

إبراز مواهبهم في مختلف المجاالت.

التقى وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان، فـــي مكتبـــه بالـــوزارة، 
األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب 
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم 
العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفـــة، حيث قدم لهـــا التهنئة بالثقة 
الملكيـــة الســـامية بتعيينهـــا أميًنـــا عاًمـــا 
لمجلس التعليم العالي، وبحث معها سبل 
تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس، بما 
يخدم المشـــروعات والمبـــادرات الرامية 
إلى االرتقاء بقطاعي التدريب والتعليم. 
وأشـــاد حميـــدان بجهـــود البحريـــن فـــي 
مجـــال العنايـــة بتطويـــر التعليـــم العالي؛ 
مـــع  ومالءمـــة  انســـجاًما  أكثـــر  ليكـــون 
تلبيـــة االحتياجـــات اآلنية والمســـتقبلية 

الحتياجات سوق العمل، إذ يشهد العالم 
تطـــورات متســـارعة لتلبيـــة احتياجـــات 
التقدم التكنولوجي والرقمي، مثنًيا على 
الـــدور البـــارز للمجلـــس األعلـــى لتطويـــر 
التعليـــم والتدريب، برئاســـة نائب رئيس 
مجلس الوزراء، ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة، وبعضوية وزير التربية 
والتعليم ماجد النعيمي، وجميع الوزراء 

المختصين.
وأكـــدت الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن 
دعيج آل خليفة حـــرص مجلس التعليم 
العالـــي على تنفيـــذ البرامـــج والمبادرات 
الراميـــة إلـــى تطوير مناهـــج التعليم في 
الجامعـــات الخاصـــة وتوجيههـــا لتلبيـــة 
االحتياجات اآلنية والمســـتقبلية لســـوق 

العمل.

وزير التربية والتعليم خالل زيارته إدارة الخدمات الطالبية

من اللقاء

رنــا بنــت عيســى: مبــادرات لتطويــر المناهــج فــي الجامعــات44 ألف طالب يستفيدون من الفعاليات االفتراضية 2020
حميدان: مواءمة مخرجات التعليم لسد احتياجات سوق العملالنعيمي: تنفيذ مزيد من األنشطة في ظل “االحترازات”
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أكد وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصام خلف 
اقتصاديـــة  جـــدوى  وجـــود  عـــدم 
فـــي  مـــن اســـتمالك أحـــد عقـــارات 
منطقة الحد إلنشـــاء مشتل مركزي 

لمحافظة المحرق.
وأشـــار إلـــى أن العقـــار المقترح من 
قبـــل المجلـــس البلـــدي والواقع في 
مجمع 103 في الحـــد تعود ملكيته 
لشـــركة البحرين لالستثمار العقاري 
ملكيـــة  يعتبـــر  مـــا  وهـــو  )إدامـــة(، 

يتطلـــب  حيـــث  للشـــركة،  خاصـــة 
إقامة المشـــروع عليه استمالكه أو 

التعويض عن االستمالك.
وأوضـــح أنـــه ونظرًا لكون مســـاحة 
العقـــار كبيـــرة، فإن كلفـــة التعويض 
عن االستمالك ستكون مرتفعة جدًا، 
وال جدوى اقتصادية من اســـتمالك 
العقار إلنشـــاء مشـــتل يغذي أعمال 
التشجير والتجميل في المحافظة، 
في ظـــل وجـــود عقارات هـــي ملك 
للبلدية والتي من الممكن استغاللها 
لهـــذا الغرض، فضال عـــن عدم توفر 

الميزانية الالزمة لالستمالك.

خلف: ال جدوى الستمالك عقار لمشتل مركزي بالمحرق

60 % تراجع حوادث اإلصابات والوفيات حتى 2020

أكــد مديــر عــام اإلدارة العامــة للمــرور العميــد الشــيخ عبدالرحمــن بــن 
عبدالوهــاب آل خليفــة، تراجــع حــوادث اإلصابــات والوفيــات بنســبة 
60 % حتــى العــام 2020 بعــد تطبيق اإلســتراتيجية المرورية الشــاملة 
التــي أطلقتهــا اإلدارة فــي العام 2015، فيما تراجعت بنســبة 35 % في 
الفتــرة مــن العــام الماضــي وحتــى أغســطس 2021، مــا يجعــل مملكــة 
البحرين األكثر انخفاضا على المستوى اإلقليمي في معدالت الحوادث 

المرورية.

وأشـــار إلى أن هذا التطور يكتســـب 
أهميتـــه اإلضافيـــة فـــي ظـــل زيـــادة 
نســـبة المركبات إلـــى 21 % وكثافة 
الحركة المرورية وبناء مدن جديدة 
ضمـــن المشـــاريع الحضريـــة، ومنهـــا 
مدينـــة ســـلمان ومدينة شـــرق الحد 

ومدينة خليفة والجزر االســـتثمارية 
ومواجهـــة تحديـــات زيادة مســـاحة 

الطرق.
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأكـــد 
المنظومـــة  تطويـــر  علـــى  للمـــرور 
المرورية وتوظيف التكنولوجيا من 

خـــالل األنظمـــة الذكية فـــي مراقبة 
الحركـــة وتطبيـــق القانـــون، والعمل 
الميدانـــي بتواجد الدوريات الراجلة 
والمتحركة، ودراسة مواقع الشوارع 

هندســـية  تغييـــرات  تحتـــاج  التـــي 
خصوصا مواقع الحوادث المرورية، 
فضـــال عن معالجة كل ما يتم رصده 
من مالحظات واتخاذ الالزم بشأنها 

بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
وأصـــاف أن معـــدل حـــوادث الطرق 
مرتبط بشكل أساس بمستوى وعي 
مســـتخدمي الطريق، ومدى االلتزام 
المروريـــة،  والقواعـــد  باألنظمـــة 
المروريـــة  الســـلوكيات  وتجنـــب 
الخطـــرة ومنهـــا اســـتخدام الهاتـــف 
اإلشـــارة  وتجـــاوز  القيـــادة،  أثنـــاء 
الضوئية والســـرعة المقررة، مشددا 
على أهمية التقيد بالقيادة الوقائية.

المنامة - وزارة الداخلية

وضــع إستراتيجيــة متكاملـة “للبلديــات”
متميـــزة وطنيـــة  شـــركة  علـــى  رســـت  المشـــروع  مناقصـــة  خلـــف: 

كشـــف وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف عن بدء 
مشـــروع يهدف لوضع خطة استراتيجية 
إضافـــة  البلديـــات،  لشـــؤون  متكاملـــة 
الـــى الزراعـــة والثـــروة البحريـــة والثـــروة 

الحيوانية في الوزارة.
المشـــروع  مناقصـــة  أن  خلـــف  وأوضـــح 
رســـت علـــى شـــركة وطنيـــة متميـــزة في 
الهـــدف  أن  إلـــى  مشـــيرا  المجـــال،  هـــذا 
مـــن الدراســـة هـــو وضـــع خريطـــة طريـــق 
إلـــى  المتكاملـــة  االســـتراتيجية  تترجـــم 
بمقاييـــس  معـــززة  اســـتراتيجية  أهـــداف 
عمـــل  وخطـــط  بمبـــادرات  ومفعلـــة  أداء 
ومشـــروعات تخـــدم تطلعـــات الـــوزارة و 
تتوافق مـــع رؤية مملكـــة البحرين 2030، 
وكذلك اســـتراتيجية الخدمة المدنية في 
الحكومـــة )تكامـــل(، كما يهدف المشـــروع 

لبنـــاء نظام مســـتدام ومتميز للـــوزارة في 
مجـــال تخطيـــط وتنفيذ االســـتراتيجيات 
للمساهمة بشكل فاعل وحيوي في تعزيز 
الدور البلدي، إلى جانب المبادرة الوطنية 

لألمن الغذائي.
وقـــال خلف فـــي مقدمته لبدء المشـــروع، 
وبحضـــور كبـــار المســـؤولين فـــي الـــوزارة 
فـــي  3 قطاعـــات  الدراســـة ستشـــمل  “إن 
الـــوزارة )قطاع شـــؤون البلديات ويشـــمل 
أمانة العاصمة والبلديات الثالث والوكالة 

المســـاعدة للخدمـــات البلديـــة المشـــتركة 
والوكالة المســـاعدة للمـــوارد والمعلومات، 
وقطاع الزراعة والثروة البحرية ويشـــمل 
مهـــام الثروة الســـمكية والرقابـــة البحرية 
الزراعيـــة  والهندســـة  النباتيـــة  والثـــروة 
ومصـــادر المياه، وقطاع الثروة الحيوانية 
ويشـــمل مهام الرقابة الحيوانية والصحة 
الحيوانية( وربطها بعمل الوزارة في ملف 
األمن الغذائي، وما يشـــكله هذا الملف من 
أهميـــة كبيرة ســـواء فيما يتعلـــق باإلنتاج 

المحلي و األمن الغذائي”.
بعدهـــا قدمـــت رجـــاء الزياني استشـــارية 
 Strategy Optimization( المشـــروع 
Consultancy(  عرضا للمشـــروع بجوانبه 
الفنية واإلدارية، مؤكدة مواءمة مشروع 
التوجهـــات  جميـــع  مـــع  االســـتراتيجية 
حكومـــة  لوضـــع  تهـــدف  و  الحكوميـــة 
البحريـــن في المراتـــب العالمية المتقدمة، 
وتتكامـــل مـــع جميـــع الجهـــات الحكومية 
نحـــو تطلعـــات طموحة جامعـــة وموحدة 
للخدمـــة المدنية وإلى تحســـين الخدمات 

وخلق منفعة للمجتمع واالقتصاد.
وأضافت الزياني “ســـتقوم الشركة دراسة 
الوضـــع الحالـــي للمؤسســـة للتعـــرف على 
نقاط القوة ونقاط الضعف داخليا وكذلك 
اســـتثمارها  الممكـــن  مـــن  التـــي  الفـــرص 
والتحديـــات التـــي تواجههـــا والعمل على 

تذليلها”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

2015 ــام  ــ ــعـ ــ الـ الـــــمـــــرور  ــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ إسـ تـــطـــبـــيـــق  إطـــــــار  ــي  ــ فـ

قــدم المتحدثــون فــي مؤتمــر أكاديميــة البحريــن للســمنة مــن خبــراء عالج الســمنة عــدًدا من 
التوصيات لتطوير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الســمنة والعمل على الخطط الهادفة 
للســيطرة علــى الحــد من خطــورة األمراض المزمنة غير الســارية وتبعاتهــا الصحية والمالية 

على األفراد والمجتمع. 

وفي مستهل التوصيات تم طرح ضرورة العمل 
علـــى تأســـيس عيـــادات متخصصة لتشـــخيص 
وعالج مرضى الســـمنة بمراكـــز الرعاية الصحية 
األوليـــة والثانويـــة، ووضع الســـمنة علـــى قائمة 
مكافحـــة  خطـــط  ضمـــن  الصحيـــة  األولويـــات 
األمراض المزمنة غير الســـارية لتوفير متطلبات 
التغذيـــة  متخصصـــي  مـــع  الدوريـــة  المتابعـــة 
واألدويـــة، أو التدخـــالت الجراحيـــة والمناظير؛ 

للحد من ارتفاع معدالت السمنة بالمملكة.
جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر، الذي يعتبر 
أول مؤتمـــر طبـــي من بعـــد جائحـــة كورونا يتم 
تقديمـــه في مملكة البحرين عن طريق الحضور 
الشخصي مع نقله عن طريق منظومة التواصل 

المرئي مباشرة للمزيد من المتدربين.
وقالت استشـــارية الغدد الصماء والســـكري في 
مستشـــفى الملـــك حمد الجامعي رئيســـة اللجنة 
دالل  البحرينيـــة  الســـكري  بجمعيـــة  العلميـــة 

الرميحـــي إن المؤتمـــر أوصى أيًضا باالســـتمرار 
في دعـــم برامج التدريب لدى العاملين بالقطاع 
الصحـــي للتعامل مـــع مرضى الســـمنة، والتركيز 
لـــدى األطفـــال  الـــداء  الوقايـــة مـــن هـــذا  علـــى 
والناشـــئة، من خالل البرامج المدرســـية، وتوفر 
األماكـــن المهيـــأة لممارســـة التماريـــن الرياضية، 
مشـــددة على أن ذلك من أولويات عالج السمنة 

لدى تلك الفئة العمرية.
وأضافـــت أن المؤتمر دعا أيًضـــا إلى العمل على 
تبني برامج مجتمعية على نطاق واســـع لتحفيز 
جميـــع أفـــراد المجتمـــع علـــى تبني أنمـــاط حياة 
صحية للوقاية والتخلص من الســـمنة على غرار 
برنامـــج “تحدي المشـــي” الـــذي أطلقتـــه جمعية 

السكري البحرينية.
العامـــة  للصحـــة  المســـاعد  الوكيـــل  وأعلنـــت 
ونائـــب رئيس جمعية الســـكري البحرينية مريم 
الهاجـــري عـــن اختتـــام أعمـــال مؤتمـــر أكاديمية 

البحرين للســـمنة، الذي أقيم علـــى مدار يومين، 
تحـــت رعايـــة رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
رئيس مجلس إدارة جمعية الســـكري البحرينية 
الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة، وبتنظيم من جمعية الســـكري البحرينية 
بالتعـــاون مـــع وزارة الصحـــة ومستشـــفى الملك 
للجراحيـــن  الملكيـــة  والكليـــة  الجامعـــي  حمـــد 

بأيرلندا.
وأفادت الهاجري بأن جلســـات المؤتمر ناقشـــت 
العديد من الموضوعات التي تثري عالج مرضى 
الســـمنة فـــي المملكـــة، إذ ناقـــش المؤتمـــر واقـــع 
مشكلة الســـمنة عالمًيا، واستعرض اإلحصاءات 
المتعلقـــة بالســـمنة فـــي المملكـــة المســـتقاة مـــن 
المسح الصحي الوطني الذي أجري العام 2018، 
كما تم تناول موضوع مســـببات الســـمنة وطرق 
عالجهـــا، مـــن خـــالل التغذية الســـليمة واألدوية 

والتدخالت الجراحية.
وأردفـــت أن الجلســـات تطرقـــت إلـــى موضـــوع 
عـــالج الســـمنة بالمناظيـــر، وآلية تشـــكيل مراكز 
تعـــدد  علـــى  تعتمـــد  الســـمنة،  لعـــالج  التميـــز 
التخصصات المطلوبة، والعناية بمرض الســـمنة 
بعد إجراء العمليات الجراحية، إذ إن تلك الفترة 

تتطلب عالًجا مستمًرا لتفادي المضاعفات.

كما ُخصصت فقرة عن تشخيص وعالج السمنة 
لـــدى األطفـــال والناشـــئة، والتوجيـــه واإلرشـــاد 
المعنوي والنفسي لهم وألولياء أمورهم، للنجاح 
فـــي الوصـــول إلـــى األهـــداف المطلوبـــة، عطًفـــا 
على مناقشـــة مســـألة التركيز على عالج السمنة 
مـــن دون وصمـــة مجتمعيـــة؛ لتحفيـــز المصابين 
بالســـمنة على التقدم لطلـــب الخدمات الصحية، 
بحيـــث تكـــون هنـــاك بيئات مهيـــأة الســـتقبالهم 
والتعامـــل معهم، بما يتناســـب مـــع احتياجاتهم 

بطرق محفزة.
وشـــهد المؤتمر عرض نمـــاذج لبرامج اجتماعية 
محفزة لمكافحة الســـمنة، كتحدي المشـــي الذي 
أطلقتـــه جمعيـــة الســـكري البحرينيـــة، والبرامج 
المجتمعية األخرى التي تنظمها جمعية أصدقاء 

الصحة.
وعن أبرز أنشـــطة األكاديمية بعـــد انتهاء أعمال 
المؤتمـــر، أشـــارت دالل الرميحي إلـــى أن مؤتمر 
أكاديمية البحرين للســـمنة يمثـــل الحلقة األولى 
من سلســـلة مـــن 4 حلقـــات تدريبية يمـــر بها 45 
متدرًبا، الذين تم ترشيحهم من قبل مؤسساتهم 
الصحيـــة، وحصلـــوا على 14 ســـاعة معتمدة من 
هيئـــة تنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة بعد 

اجتياز حضورهم للمؤتمر.

تنظيـــم  الثانيـــة  المرحلـــة  ســـتتضمن  فيمـــا 
عبـــر  المشـــتركين  يحضرهـــا  تدريبيـــة  دورات 
االتصـــال المرئي، ومـــن خالل الدراســـة الذاتية، 
وســـيحصلون فـــي هذه المرحلة على 12 ســـاعة 
تدريبيـــة أخـــرى، وتشـــمل المرحلـــة موضوعات 
تفاعلية عن أسس عالج وتقييم السمنة، لتعزيز 

المفاهيم التي تم تلقيها خالل المؤتمر.
المرحلـــة  إلـــى  المتدربـــون  ينتقـــل  وبعدهـــا 
الملـــك  مستشـــفى  يســـتضيفها  والتـــي  الثالثـــة 
الســـمنة  بعيـــادات  وتحديـــًدا  الجامعـــي،  حمـــد 
المتخصصـــة، إذ ســـيتم اســـتقبال المتخصصين 
الــــ 45، ليتـــم تدريبهـــم وجًهـــا لوجـــه علـــى طرق 
عالجات وتقييم مرضى الســـمنة، وعرض عملي 
لطـــرق عمليـــة توضح أســـس ممارســـة التوجيه 
واإلرشـــاد لمرضى الســـمنة، فيما ســـتختتم تلك 
ستشـــهد  والتـــي  الرابعـــة،  بالمرحلـــة  المراحـــل 
تقييمـــا” للمتدربيـــن، وفي حال اجتيـــاز المرحلة 
ســـيحصلون علـــى شـــهادات معتمدة مـــن رئيس 
المجلس األعلى للصحة رئيس جمعية الســـكري 
البحرينيـــة الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن 
الملكيـــة  الكليـــة  ورئيـــس  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
للجراحين بأيرلندا ســـمير عتـــوم، توثق إتمامهم 

لهذه الدورة التدريبية المتكاملة.

المنامة - وزارة الصحة

“مؤتمر أكاديمية البحرين” يوصي بتأسيس عيادات متخصصة للسمنة
تأهيـــل 45 متدرًبـــا لعالجـــات وتقييـــم المرضـــى... وتعزيـــز التوعيـــة باألنمـــاط الصحيـــة

من فعاليات ختام مؤتمر أكاديمية البحرين للسمنة
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المنامة - وزارة الداخلية

تمكنت شـــؤون الجمـــارك بالتعاون 
مع اإلدارة العامة للمباحث الجنائية 
من إحبـــاط محاولة تهريب حوالي 
205429 حبـــة “كبتاجون” مخدرة، 
عبـــر منفـــذ الشـــحن الجـــوي، كانت 

مخبأة في طرد خشبي.
وأوضحـــت أنـــه أثناء قيـــام ضباط 
الجمـــارك بأداء الواجبـــات المنوطة 
بهم، اشـــتبهوا في الطـــرد المذكور، 
وبإجـــراء التفتيـــش الدقيـــق له تم 

ضبط الحبوب المخدرة.
تحويـــل  تـــم  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت 

إدارة  إلـــى  المضبوطـــة  المـــادة 
مكافحة المخدرات باإلدارة العامة 
للمباحث واألدلـــة الجنائية؛ التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة.
من جانبها، صرحـــت اإلدارة العامة 
للمباحث الجنائية بأنه وبعد إجراء 
عمليات البحث والتحري عن وجهة 
المـــواد المخـــدرة التي تـــم ضبطها، 
تبين أن الشحنة متجهة ألشخاص 
بإحـــدى الـــدول الخليجيـــة، حيـــث 
تم االتصال والتنســـيق مع الجهات 

األمنية هناك والقبض عليهم.

إحباط محاولة تهريب 205429 حبة “كبتاجون”

البسيتين - بلدية المحرق

نفـــذت بلديـــة المحـــرق حكًمـــا قضائًيـــا بإزالة أعمـــال إنشـــائية مخالفة بأحد 
الطرق في منطقة عراد، تمثل تعدًيا على أمالك الدولة.

وقالـــت البلديـــة فـــي بيان لهـــا إن اللجـــوء إلى إصـــدار الحكـــم القضائي من 
المحكمـــة جـــاء بناًء على عدم تعاون بعض المـــالك إلزالة األجزاء المخالفة، 
مع العلم أن بعض األجزاء المخالفة متصلة بشبكة الكهرباء لتلك العقارات، 

وعليه تم إصدار األحكام الالزمة لإلزالة بالقوة الجبرية.

تنفيذ حكم إزالة تعديات على أمالك الدولة بعراد

الشــروع فــي توزيـع “إسكــان البحيــر”
األقدميـــة معيـــار  وفـــق  للمســـتحقين  وحـــدة   277 تســـليم 

أعلنت وزارة اإلسكان عن بدء الوزارة 
بتســـليم أولى دفعات مشـــروع البحير 
اإلســـكاني، مؤكـــدة أن المشـــروع يعد 
لبرنامـــج  األساســـية  الروافـــد  أحـــد 
وزارة اإلســـكان الخاص باألمر الملكي 
الســـامي لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وتســـريع  اســـتدامة  إلـــى  الهادفـــة 
اإلســـكانية  الخدمـــات  وتيـــرة توفيـــر 

للمواطنين.
وأفادت “اإلســـكان” بأن بدء توزيعات 
وحـــدات مشـــروع البحيـــر اإلســـكاني 
فـــي  المدرجـــة  المشـــاريع  مـــن  يعـــد 
الجـــدول الزمني الذي أعدتـــه الوزارة 
وفقًا لمعيار أقدمية الطلبات بالمنطقة 

والمناطـــق المحيطة بهـــا، وأن الوزارة 
قامت بإخطار المواطنين المرشـــحين 
بذلـــك،  الخاصـــة  اإلجـــراءات  إلنهـــاء 
متبعيـــن كافة اإلجـــراءات االحترازية 

والوقائية الالزمة.

ولفتت وزارة اإلسكان إلى أن مشروع 
البحير اإلســـكاني يعد أحد المشـــاريع 
الرئيســـة المدرجـــة في خطـــة الوزارة 
لتنفيـــذ األمـــر الملكـــي الســـامي ببنـــاء 
وااللتـــزام  ســـكنية،  وحـــدة  ألـــف   40

اإلسكاني الوارد في برنامج الحكومة 
الحالـــي، بشـــأن العمل علـــى تنفيذ 25 
ألـــف وحدة ســـكنية، مؤكـــدة الحرص 
على تسليم المواطنين للوحدات على 

دفعات في األيام المقبلة. 
وأشـــارت “اإلســـكان” إلـــى أن الـــوزارة 
هـــذا  فـــي  مضاعفـــة  جهـــودًا  بذلـــت 
المشـــروع تحديدًا منـــذ مرحلة إعادة 
تهيئـــة أرض المشـــروع وتنظيفهـــا من 
امتـــدت  التـــي  والنفايـــات  المخلفـــات 
إلى أعماق أرض المشـــروع، وهو األمر 
الـــذي حقـــق منفعـــة عامـــة للقاطنيـــن 
بالمنطقـــة المحاذية لـــه، مرورًا بتمهيد 
التربة ومن ثم بدء األعمال اإلنشـــائية 

في المرحلة األولى للمشروع.

المنامة - وزارة اإلسكان
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المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وكيـــل وزارة الداخليـــة الشـــيخ 
ناصـــر بـــن عبدالرحمن آل خليفـــة، رئيس 
المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنسان علي 
الدرازي، بحضور عدد من أعضاء مجلس 

المفوضين بالمؤسسة.
ورحب وكيـــل الوزارة برئيس المؤسســـة 
والوفد المرافق، مثمنا التعاون والتنسيق 
الســـبل  تعزيـــز  علـــى  والعمـــل  المشـــترك 
واآلليـــات الكفيلـــة بتعزيـــز قيـــم ومبادئ 
حقوق اإلنسان في إطار النهج اإلصالحي 
لعاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، مضيفـــا أن وزارة 
القانـــون  إنفـــاذ  فـــي  ماضيـــة  الداخليـــة، 
وترســـيخ حقـــوق اإلنســـان، وخطـــت لما 
هو أبعد مـــن االلتزام بمبادئهـــا إلى تعزيز 

ثقافة حقوق اإلنسان في العمل األمني.
وفي هذا اإلطار، اســـتعرض وكيل وزارة 
الداخليـــة، انعكاســـات المرســـوم الملكـــي 

السامي الصادر من لدن جاللة الملك على 
التوسع في تنفيذ أحكام قانون العقوبات 
والتدابيـــر البديلـــة، والذي يشـــكل إضافة 
نوعيـــة لمنظومـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي 
البحرين. وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى 
أن مركز اإلصالح والتأهيل، مفتوح أمام 
الجهـــات والمؤسســـات العاملة في مجال 
حقـــوق اإلنســـان، ومـــن بينهـــا المؤسســـة 
الوطنية لحقوق اإلنســـان واألمانة العامة 
للتظلمـــات ومفوضيـــة حقـــوق الســـجناء 

تقـــوم  والتـــي  وغيرهـــا،  والمحتجزيـــن 
بزيـــارات معلنـــة وغيـــر معلنـــة للتأكد من 
توفيـــر الخدمات المقررة للنزالء وتطبيق 

كل معايير حقوق اإلنسان.
مـــن  عـــدد  بحـــث  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 
المشـــترك،  االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 
وفـــي مقدمتها تعزيز التعاون والتنســـيق 
بين وزارة الداخلية والمؤسســـة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان في ســـبيل ترسيخ قيم 

ومبادئ حقوق اإلنسان.

ــة” ــي ــن ــوط ــع “الـــمـــؤســـســـة ال ــق مـ ــي ــس ــن ــاون وت ــعـ تـ
وكيل “الداخلية”: العقوبات البديلة إضافة نوعية بمنظومة حقوق اإلنسان

قـــال عضـــو مجلـــس الشـــورى المستشـــار 
علـــى العـــرادي إن المرســـوم بقانـــون رقم 
22 لســـنة 2021 بإصـــدار قانـــون التنفيـــذ 
في المـــواد المدنية والتجارية ســـيحدث 
تغييـــرا جوهريا مـــن حيث رفع مســـتوى 
الكفـــاءة وســـرعة التنفيـــذ عبـــر تقليـــص 
اإلجراءات، وإيجاد مســـارات متخصصة 
تراعـــي الطبيعة القانونيـــة للمنفذ ضدهم 
والمؤسســـات  والشـــركات  األفـــراد  مـــن 

المالية.
وأردف العـــرادي أن مـــن المزايـــا المهمـــة 
التي تعكسها روح القانون هو القدرة على 
التنبؤ باإلجراءات ضمن مســـار تصاعدي 
واضح غايته األســـاس ســـرعة اســـتيفاء 
الحقوق للمنفذ له، فضاًل عن وضع فلسفة 
قانونيـــة ســـباقة تقوم علـــى اعتماد نظام 
اإلفصـــاح في إطار المســـؤولية الجنائية، 

وكذلـــك التأشـــير على الســـجل االئتماني 
للمنفذ ضده.

وأوضـــح العرادي أن إلغـــاء حبس المدين 
أو القبـــض عليـــه يتســـق مـــع االتجاهـــات 
الدوليـــة الحديثة التي تركـــز على أموال 
المدين وليس على شـــخصه، حيث راعى 
القانـــون الجانـــب األســـري واالجتماعـــي 

وهي مســـألة في غايـــة األهمية، وهو أمر 
حميـــد، إذ من الواجـــب أن تأخذ القوانين 
بكل االعتبارات ذات الصلة وفي مقدمتها 

البعدان االقتصادي والمعيشي.
كما توجه العرادي بالشكر والتقدير لوزير 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
الشـــيخ خالد بـــن علي آل خليفـــة وفريق 
بالـــوزارة علـــى إنجـــاز المشـــروع  العمـــل 
الذي يكشـــف عـــن جهد كبير بـــذل ليصل 
المرســـوم لهـــذا المســـتوى المتطـــور، فـــي 
ظـــل دعـــم ومســـاندة ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
موكـــًدا أن الرؤيـــة االقتصاديـــة الوطنيـــة 
للمملكة 2030، التي اعتمدت االســـتدامة 
أســـاس  كمبـــادئ  والعدالـــة  والتنافســـية 
لتحقيق تلك الرؤية، تحت شعار االنتقال 
المنافســـة  إلـــى  اإلقليميـــة  الريـــادة  مـــن 

العالمية.

إلغــاء الحبــس يتســق مــع االتجاهــات الدوليــة الحديثــة بالتركيــز علــى أمــوال المديــن وليــس شــخصه
العرادي: قانون التنفيذ الجديد سيحدث تغييرا جوهريا 

محرر الشؤون المحلية

النظام القطري يقصي الكفاءات النسائية من المشاركة في االنتخابات
قلـــق نيابـــي شـــديد لحرمـــان ســـيدة مـــن الترشـــح دون معرفـــة األســـباب أو منحهـــا حـــق الطعـــن

والمـــرأة  اإلنســـان  حقـــوق  لجنتـــا  أدانـــت 
والطفـــل بمجلـــس النـــواب البحرينـــي في 
تصريـــح صحافـــي، مـــا يقـــوم بـــه النظـــام 
للكفـــاءات  القطـــري مـــن إقصـــاء متعمـــد 
فـــي  المشـــاركة  مـــن  القطريـــة  النســـائية 
االنتخابات ســـواء بالترّشح أو بالتصويت 
أن  بعـــد  منتخـــب،  نيابـــي  مجلـــس  ألول 
لتنظيـــم  قانونـــا  قطـــر  دولـــة  أصـــدرت 
ُصّنـــف  بموجبـــه  البرلمانيـــة  االنتخابـــات 
مواطنوها إلى قطرييـــن “أصليين” ُمنحوا 
وقطرييـــن  والترشـــح،  التصويـــت  حـــق 
“متجنســـين” ُمنح بعضهـــم حق التصويت 
فقـــط دون حـــق الترشـــح، وُمنـــع البعـــض 
اآلخر كلًيا من الحق، سواء في التصويت 
أو الترشـــح، وهو ما يعـــد مخالفة صارخة 
وتمـــس بمبـــدأ الحـــق بمباشـــرة الحقـــوق 
السياســـية للمواطنيـــن والتمييـــز الســـافر 

بيـــن أبنـــاء الوطن. وجـــاء فـــي التصريح، 
أنـــه مـــن منطلـــق احترامنا لحق الشـــعوب 
فـــي مباشـــرة الحقـــوق السياســـية وأهمها 
الحـــق في الترّشـــح واالنتخـــاب للمجالس 
ممارســـة  فـــي  أســـاس  كركيـــزة  النيابيـــة 

الديمقراطيـــة الصحيحة بموجب نصوص 
تشريعية تكرس المساواة بين المواطنين 
وتكفـــل وتنظم تلك الحقوق وتضمن عدم 
حرمـــان أي فـــرد مـــن حقـــه في المشـــاركة 
قانونـــي،  ومســـوغ  مشـــروع  ســـبب  دون 

باعتبار أن المجالس النيابية تمّثل ســـيادة 
وإرادة الشـــعب، والدولـــة ملزمـــة بكفالـــة 
هذه الحقـــوق لجميع األفـــراد الموجودين 
فـــي إقليمها والداخلين فـــي واليتها، دون 

أي تمييز.
وأضافـــت اللجنتان: نتابع بقلق شـــديد ما 
يجري في دولة قطر ضمن أول انتخابات 
الســـيدات  إحـــدى  بحرمـــان  برلمانيـــة، 
القطريات بعد أن تقدمت بأوراق ترشحها 
عـــن الدائرة 16، وهي مباركـــة المري التي 
أقصيت من قائمة سجل المترشحين دون 
أن يتـــاح لهـــا معرفـــة األســـباب، أو منحها 
حـــق الطعـــن علـــى قـــرار اســـتبعادها مـــن 
الترّشح والمشـــاركة في االنتخابات، وهو 
مـــا يتنافى ويتعـــارض مع مبدأ المســـاواة 
فـــي مباشـــرة الحقوق السياســـية وحقوق 

المواطنة الكاملة.

القضيبية - مجلس النواب

على العرادي

“تنفيذ األحكام” تستقبل طلبات “العقوبات 
البديلة” بالفروع والبريد اإللكتروني

الـــذي  “األمـــن”  برنامـــج  اســـتضاف 
تعـــده وتقدمـــه اإلدارة العامة لإلعالم 
والثقافـــة األمنية بالتعـــاون مع إذاعة 
المطـــوع  أمينـــة  النقيـــب  البحريـــن، 
المشـــرف على فرع العقوبـــات البديلة 
بـــإدارة تنفيـــذ األحـــكام التـــي ثمنـــت 
باســـمها وباســـم إدارة تنفيـــذ األحكام 
إصـــدار عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة  الملـــك حمـــد 
المرســـوم الملكي بتعديـــل المادة )13( 
مـــن القانـــون رقـــم )18( لســـنة 2017 
بشـــأن العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة. 
إصـــدار  أن  إلـــى  المطـــوع  وأشـــارت 
المرســـوم يؤكـــد حـــرص جاللتـــه على 
دعم مســـيرة تطوير منظومة العدالة، 
إذ تـــم بناًء عليه التوســـع فـــي تطبيق 
القانون بمنـــح الصالحية إلدارة تنفيذ 

االحـــكام بأن تطلب مـــن قاضي تنفيذ 
األصليـــة  العقوبـــة  اســـتبدال  العقـــاب 
المحكـــوم بها قبل البدء فـــي تنفيذها 
بعقوبة بديلة، إضافة إلى إلغاء شـــرط 
انقضـــاء نصف المدة بالنســـبة لطلبات 
العقوبـــة البديلة للنزالء بالتنســـيق مع 

والتأهيـــل  لإلصـــالح  العامـــة  اإلدارة 
بعد اســـتيفاء باقي االشتراطات، وهو 
مـــا يســـمح بإمـــكان اســـتبدال العقوبة 
لشريحة أكبر من المستفيدين ويعطي 
األمل للكثيـــر في العودة إلى المجتمع 

وممارسة دورهم في خدمة الوطن.
االحـــكام  تنفيـــذ  إدارة  أن  وأكـــدت 
تستقبل عبر فروعها طلبات االستفادة 
مـــن العقوبـــة البديلـــة مـــن وكذلك من 
Altsanc� (خـــالل البريـــد اإللكترونـــي 
يتم  بحيث   )tions@interior.gov.bh
دراسة تلك الطلبات من اإلدارة بشكل 
دقيق وفق الشـــروط والضوابط التي 
نص عليها القانون ورفع تقرير مفصل 
لـــكل حالـــة يشـــمل دراســـة الجوانـــب 

االجتماعية واالقتصادية واألمنية.

المنامة - وزارة الداخلية

أمينة المطوع

“الملكية للشرطة” تنظم يوم التهيئة 
للمقبولين بالدراسات العليا

نظمـــت األكاديمية الملكية للشـــرطة 
يـــوم التهيئـــة لــــ 86 طالبـــا وطالبـــة 
ممـــن اجتـــازوا االختبـــارات المؤهلة 
برامـــج  فـــي  بالدراســـة  لاللتحـــاق 
الدراســـات العليا )الماجســـتير( التي 
والتـــي  األكاديميـــة،  اســـتحدثتها 
ســـيبدأ تنفيذهـــا اعتبـــاًرا مـــن العام 
القانـــون  تخصصـــات  فـــي  الحالـــي 
العام، اإلدارة األمنية، إدارة االزمات 

األمنية، العلوم الشرطية.
الحســـن  فـــواز  العميـــد  وأعـــرب 
للشـــرطة  الملكيـــة  األكاديميـــة  آمـــر 
للتوجيهـــات  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
الشـــيخ  أول  للفريـــق  الســـديدة 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة وزير 
الداخليـــة لتوفيـــر جميـــع اإلمكانات 
والطاقـــات لتطويـــر منظومـــة العمل 

األكاديمي بما يواكب التقدم العلمي 
والتكنولوجـــي، مؤكـــدا أن الشـــهادة 
عليهـــا  ســـيحصل  التـــي  الحقيقيـــة 
الدارســـون ســـيمنحها لهـــم المجتمع 

بتميزهم وعطائهم وإنجازاتهم.
وأضاف آمر األكاديمية أن التحديث 

الذي شهدته برامج الدراسات العليا، 
جـــاء فـــي إطـــار اعتمـــاد األكاديمية 
واإلتقـــان  الجـــودة  بمعاييـــر  األخـــذ 
التي تتوافق مع أفضل الممارســـات 
العالميـــة في تصميم البرامج، وربط 
عمليات التعليـــم والتدريب بحقائق 
والتكنولوجـــي،  العلمـــي  التقـــدم 
مـــع  والتوافـــق  التكامـــل  وتحقيـــق 
اســـتراتيجيات المؤسسات الوطنية 
والتقـــدم الـــذي أحرزتـــه علـــى نحـــو 
بشـــرية،  كفـــاءات  إعـــداد  يضمـــن 
وذلـــك وفًقـــا لرؤية مملكـــة البحرين 

االقتصادية 2030.
من جانبه، أشار آمر كلية تدريب إلى 
أن اإلقبـــال علـــى البرامج الدراســـية 
جـــراء  ارتفاًعـــا  العـــام  هـــذا  ســـجل 

استحداث تخصصات جديدة.

المنامة - وزارة الداخلية

فواز الحسن
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مــدارس للذكور فقط... “اليونيســكو” تحذر من قــرار “طالبان”

وقوع أولى الهجمات الدامية بأفغانستان منذ االنسحاب األميركي

ُقتل شـــخصان علـــى األقل وأصيب 
 3 فـــي  الســـبت  أمـــس  آخـــرون   19
تفجيـــرات فـــي مدينـــة جـــال أباد، 
كبـــرى مـــدن شـــرق أفغانســـتان، في 
الداميـــة  الهجمـــات  أولـــى  مـــا يعـــد 
منـــذ انســـحاب القـــوات األميركيـــة 
مـــن البـــاد في 30 أغســـطس بعدما 

استمر وجودها عقدين.
ويظهـــر هذا الهجـــوم بقنبلتين على 
األقل واســـتهدف ســـيارات شـــرطة 
تابعـــة لحركـــة “طالبـــان”، أن الوضع 
األمنـــي مـــا يـــزال غيـــر مســـتقر في 
البـــاد، فيمـــا وعـــد النظـــام الجديـــد 
باســـتعادة الســـام واالســـتقرار بعد 

أكثر من 4 عقود من الحرب.
ووقعـــت 3 انفجارات في جال آباد 
كما صرح مســـؤول في طالبان، ولم 
يتـــم تبني الهجـــوم حتـــى بعد ظهر 

أمس.
وأوضح المسؤول أن الهجوم األول 
الـــذي اســـتهدف ســـيارة لــــ “طالبان” 
كانـــت تقـــوم بدوريـــة فـــي المدينة، 
أســـفر عـــن “مقتـــل شـــخصين علـــى 

األقل وإصابة 20 آخرين”.
وأفـــاد مســـؤول مـــن دائـــرة الصحة 
في ننغرهـــار، عاصمتها جـــال أباد، 
بمقتل 3 أشخاص وجرح 18 آخرين 

في التفجيرات.

عودة “ذكورية” إلى المدارس 

فتـــح  إعـــادة  مـــن  أيـــام   10 بعـــد 
الجامعات الخاصة في الباد، ُسمح 
فقـــط للفتيان بالعودة إلى المدارس 
اإلعدادية والثانوية في أفغانستان 
أمـــس فـــي إجـــراء أعربـــت منظمـــة 
األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( 
عن أســـفها له وحضت نظام طالبان 
على عدم ترك الفتيات دون تعليم.

بيـــان  فـــي  اليونيســـف  وأكـــدت 
“ضـــرورة أن تتمكن جميـــع الفتيات 
والنســـاء، بمن فيهن األكبر سنا، من 

اســـتئناف تعليمهـــن مـــن دون مزيد 
مـــن التأخير، وأن تتمكـــن المعلمات 
التدريـــس”،  مواصلـــة  مـــن  أيضـــا 
مشـــيرة إلـــى “التقـــدم الكبيـــر الـــذي 
تحقق في الباد على مدى العقدين 

الماضيين”.
فـــي 20 عامـــا، ازداد عـــدد المدارس 
األطفـــال  عـــدد  وارتفـــع  مـــرات   3
الملتحقيـــن بالمـــدارس مـــن مليـــون 

إلى 9.5 مايين، وفقا لليونيسف.
ويخشـــى أن يؤجـــج هـــذا الغموض 
قلـــق جـــزء مـــن األفغـــان والمجتمع 
حـــدث  مـــا  تكـــرار  خشـــية  الدولـــي 
عندمـــا تولـــت الحركة الســـلطة بين 

العامين 1996 و2001.
واتبعـــت الحركـــة اإلســـامية حينها 

تجـــاه  خصوصـــا  قاســـية  سياســـة 
النساء اللواتي لم ُيسمح لهن بالعمل 
أو الدراســـة أو ممارســـة الرياضة أو 

الخروج بمفردهن إلى الشارع.
فـــي المدرســـة الثانويـــة الفرنســـية 
األفغانية “اســـتقال كابول”، شـــّكل 
والمّدرســـات  الفتيـــات  اســـتبعاد 

تحديا السبت.
وقال المـــدّرس غول محمد فروتان 
“المدرســـة يجب ان تكـــون للجميع، 
الـــذي ال  البلـــد  الفتيـــان والفتيـــات. 
يتحّمـــل  أن  عليـــه  بذلـــك  يســـمح 
إلـــى  البـــاد  ســـتحتاج  تداعياتـــه. 
مدّرســـين ومهندســـين وأطباء )...( 
لذلـــك ســـيتكون هنـــاك حاجـــة إلـــى 

فتيات في المدرسة”.

ووفقـــا لمســـؤول فـــي المدرســـة لم 
يرغب في كشـــف هويته، ســـتواجه 
األســـاتذة.  فـــي  نقصـــا  المـــدارس 
وأوضح أن “معظم المدرسين نساء 
وال يســـمح لهـــن بالمجـــيء في ظل 
النظـــام الجديـــد، هـــذا ســـيخلق لنـــا 

مشكات”.

باكستان تفاوض طالبان 

لحكومة شاملة 

مـــن جهتـــه، أعلـــن رئيـــس الـــوزراء 
الباكســـتاني عمـــران خـــان أنـــه بـــدأ 
وهـــي  “طالبـــان”،  مـــع  محادثـــات 
مقربة من إســـام أبـــاد؛ من أجل أن 
تشـــمل حكومتها الجديـــدة ممثلين 
لمجتمعات إتنية أخـــرى )طاجيكية 

وهزارة وأوزبكية خصوصا(.
وتعرضـــت طالبـــان النتقـــادات بعـــد 
إعان حكومتها االنتقالية الفتقارها 
للتنـــوع إذ شـــّكلت الحكومة بشـــكل 
مســـؤولين  مـــن  حصـــري  شـــبه 
والبشـــتون،  الســـابق  نظامهـــا  فـــي 
المجموعة اإلتنية التي تنتمي اليها 

الحركة.
الجيـــش  اعتـــرف  وفـــي واشـــنطن، 
األميركـــي الجمعة بقتل 10 مدنيين 
أفغان أبرياء في ما ُوصف بأنه خطأ 
فـــادح “مأســـوي” بعـــد أن اســـتهدف 
بالخطأ سيارة ظنا أنها تحتوي على 

متفجرات.
وفـــي هولندا، أعلنـــت وزيرة الدفاع 
الهولنديـــة أنـــك بيليفلـــد اســـتقالتها 
علـــى خلفية الفوضى التي اتســـمت 
بهـــا عملية اإلجاء من أفغانســـتان. 
وكانـــت ســـبقتها إلـــى ذلـــك وزيـــرة 
الخارجية ســـيغريد كاغ. وســـتكون 
أفغانســـتان محـــور مناقشـــات فـــي 
المتحـــدة  لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة 
األسبوع المقبل، فيما لم تحسم بعد 

مسألة من سيتحدث باسم كابول.

كابول - وكاالت

جانب من موقع التفجيرات

طالب مدارس في كابول

الجزائر - أف ب

الجزائـــري  الرئيـــس  توفـــي 
الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
 84 الجمعـــة، عـــن عمـــر ناهـــز 
عاًمـــا، وســـيحفظ التاريخ أنه 
نجح عندما وصل إلى الرئاسة 
فـــي وضـــع حـــد لحـــرب أهلية 
دامية، لكنه تشـــبث بالســـلطة 
إلـــى أن اضطـــر للتنحـــي عنهـــا 

بعد حراك شعبي عارم ضده دفع 
الجيش إلى طلب استقالته.

وبـــث التلفزيون الرســـمي الجزائري 
قبـــل منتصـــف ليـــل الجمعة الســـبت 
بتوقيـــت الجزائـــر شـــريًطا إخبارًيـــا 
نقـــل فيـــه عـــن رئاســـة الجمهوريـــة 
“وفـــاة الرئيـــس الســـابق عبدالعزيـــز 
بوتفليقـــة”.وأورد تلفزيـــون “الحياة” 

الخاص أن المنية وافته في منزله.
ومنـــذ تنحيـــه، كان بوتفليقة يعيش 
بعيـــًدا عـــن األنظـــار، في عزلـــة بمقر 
إقامتـــه المجهـــز طبًيـــا فـــي زرالـــدة 

غرب الجزائر العاصمة.
وتولى بوتفليقة الرئاســـة في 1999 
بينما كان البلـــد ممزًقا بحرب أهلية. 

ثم أعيد انتخابـــه في 2004 و2009 
و2014. وفـــي 2019 ترشـــح لوالية 
خامســـة رغم مرض كان أقعده قبل 
6 ســـنوات، وأصبح ســـقوطه حتمًيا 
بعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة 
ضد الوالية الخامسة، وأعلن تنحيه 
بعـــد أن طلب منه الجيش الذي دعم 

وصوله إلى السلطة االستقالة. 
وأعلـــن عن تنكيـــس األعـــام 3 أيام 
اعتبـــارا من أمس بقـــرار من الرئيس 

عبدالمجيد تبون.
وذكـــر موقع “ســـبق بـــرس” أن الدفن 
ســـيجري اليـــوم األحـــد فـــي ســـاحة 
شـــهداء مقبـــرة العاليـــة فـــي شـــرق 

الجزائر العاصمة.

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة

تونس - الحدث.نت

أطلقتهـــا  التـــي  الدعـــوات  تـــأِت  لـــم 
حركـــة النهضـــة فـــي تونـــس مـــن أجـــل 
التظاهر، أمس الســـبت، ضد ما وصفته 
باإلجراءات غير الشرعية التي اتخذها 
حوالـــي  قبـــل  ســـعيد  قيـــس  الرئيـــس 
شـــهرين، على قدر تطلعاتهـــا. فقد جاء 
بتظاهراتهـــا  مقارنـــة  أصغـــر  الحشـــد 
السابقة، وسط إجراءات أمنية مشددة 

في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
مـــن  الجانـــب اآلخـــر  نـــزل علـــى  فيمـــا 
مواطنـــون  العاصمـــة،  وســـط  الشـــارع 
رافضـــون للعـــودة إلى منظومـــة ما قبل 
25 يوليو، مطالبين ســـعّيد بعدم العودة 

إلى الوراء.
وبالتزامـــن، حذر األمين العام المســـاعد 

التحاد الشـــغل، ســـامي الطاهـــري، “من 
أن  معتبـــرا  العنـــف”،  وراء  االنـــزالق 
“تجييش الشارع في الوضع الحالي قد 
يدفع إلى التصادم”. كما أكد أن االتحاد 
يرفض التحركات االحتجاجية الحالية 
ويطالب الرئيس قيس ســـعيد بتســـريع 

تشكيل الحكومة.
مخاضـــا  يعيـــش  اإلعـــام  أن  واعتبـــر 
كبيـــًرا، مضيفا أن “هناك أطراًفا تســـعى 
اإلعـــام  وســـائل  وابتـــزاز  للضغـــط 
الناطـــق  ودعـــا  العموميـــة”.  خاصـــة 
الرســـمي لحزب التيار الشـــعبي محسن 
النابتي، المســـاندين لقـــرارت 25 يوليو، 
اإلرادة  وفـــرض  للشـــارع  إلى”النـــزول 

الشعبية على الجميع”.

طهران - وكاالت

خـــرج عشـــرات المعلميـــن فـــي مســـيرات 
احتجـــاج فـــي عدد مـــن المـــدن اإليرانية، 
أمـــس الســـبت، احتجاًجـــا علـــى األوضاع 
المعيشـــية. وتجمـــع المعلمـــون فـــي مدن 
عدة بالمحافظات اإليرانية، منها أصفهان 
وفارس والبرز وكوهكيلويه وبوير أحمد، 
المعيشـــية،  ظروفهـــم  علـــى  احتجاًجـــا 
والوضـــع االقتصـــادي، فضـــا عـــن عـــدم 
تلبيـــة مطالبهم برفـــع األجور، وتحســـين 
أوضاعهم، بحســـب ما نقلت شبكة إيران 
إنترناشـــيونال. أتت تلك التجمعات، فيما 
دخـــل احتجـــاج مـــا يعـــرف بــــ “أصحـــاب 
الملفـــات الخضـــراء” أمـــام وزارة التربيـــة 
والتعليـــم فـــي طهـــران، يومـــه الخامـــس 
عشـــر. إذ تجمـــع أمـــس أيضـــا الناجحـــون 
بالعام 2020 في امتحان التوظيف، أمام 
مبنى وزارة التربية والتعليم في العاصمة 
اإليرانيـــة، احتجاًجا على عدم توظيفهم. 

وقدمت مجموعات من مدن مختلفة في 
البـــاد، لانضمـــام إلـــى المعتصميـــن أمام 
الوزارة. وكان أصحاب الملفات الخضراء 
قد نظموا مســـيرات وتجمعـــات عدة منذ 
العام الماضي؛ لاحتجاج على عدم تلبية 
مطالبهم، لكن مشـــكاتهم لم تعالج حتى 
اللحظـــة. يذكـــر أن قطاع التعليـــم كغيره 

مـــن القطاعات في البـــاد يعاني من وقع 
الظـــروف االقتصاديـــة الضاغطـــة عامـــة 
فـــي ايـــران. وعلى مدى األشـــهر الماضية 
خرجـــت العديد مـــن المســـيرات لمعلمين 
تثبيتهـــم،  أو  أجورهـــم،  برفـــع  يطالبـــون 
وتحسين أوضاعهم، إلى جانب عمال في 

قطاعات متنوعة.

ــات ــ ــظ ــ ــاف ــ ــح ــ ــم ــ ــال ــ فــــــــي مــــــــــدن عــــــــــدة ب
تظاهــــرات احتجــــاج لمعلمــي إيـــــران

صنعاء - وكاالت

فـــي  المتمـــردة  الســـلطات  أعدمـــت 
صنعاء أمس 9 أشـــخاص قالت إنهم 
“تورطـــوا” فـــي مقتـــل رئيـــس أعلـــى 
ســـلطة سياســـية لدى المتمردين في 
غـــارة جوية نفذهـــا التحالـــف قبل 3 
أعوام. ففي أبريل 2018، لقي رئيس 
لـــدى  األعلـــى  السياســـي  المجلـــس 
الحوثييـــن صالح الصمـــاد حتفه في 

غارة جوية في الحديدة )غرب(.
وقالت وكالة االنباء “سبأ” المتحدثة 
باســـم الحوثييـــن أمـــس إن “النيابـــة 
القصـــاص  حكـــم  نفـــذت  العامـــة 
الشـــرعي بحـــق تســـعة مـــن أعضـــاء 
خليـــة “تحالف العـــدوان” المتورطين 
فـــي جريمـــة اغتيـــال” الصمـــاد، على 
حـــد قـــول البيـــان. وأضافـــت “جـــرى 
 )...( التحريـــر  ميـــدان  فـــي  التنفيـــذ 
رميـــا بالرصـــاص” بحضـــور قيـــادات 

فـــي صفـــوف المتمرديـــن الحوثييـــن 
وسكان في صنعاء.

وكان الصمـــاد الذي لقـــي حتفه مع 6 
آخريـــن، أبرز مســـؤول سياســـي لدى 
المتمرديـــن ُيقتـــل منذ بدايـــة النزاع 
فـــي منتصـــف 2014 بيـــن الحوثيين 
المدعومين من إيران وقوات مؤيدة 

للحكومـــة المعتـــرف بهـــا دوليـــا. إلى 
ذلـــك، انهـــار طفـــل يمنـــي، “باللبـــاس 
األزرق” وهو يشـــاهد رفاقه الثمانية، 
يلفظـــون أنفاســـهم األخيـــرة، تحـــت 
فـــي  الحوثـــي  ميليشـــيات  رصـــاص 
صنعـــاء، إذ انتشـــرت صورتـــه كالنار 

في الهشيم بين اليمنيين.

“طفـــل الحديـــدة” ينهـــار أمـــام رصـــاص المتمرديـــن
إعدام 9 أشخاص بزعم اغتيال قائد للحوثيين

واشنطن - وكاالت

باســـم  المتحـــدث  أعلـــن 
األميركيـــة  الخارجيـــة 
نيـــد برايـــس أن باده 
تأمـــل أن تتمكـــن مـــن 
إثارة خافها مع فرنسا 

الغواصـــات  أزمـــة  بشـــأن 
“األســـبوع المقبل” في األمم 

علـــى  برايـــس  وكتـــب  المتحـــدة. 
تويتـــر “لقـــد كنا علـــى اتصـــال وثيق 
مـــع حلفائنـــا الفرنســـيين، ونأمـــل أن 
نتمكـــن مـــن مواصلـــة نقاشـــنا بشـــأن 
هـــذا الموضـــوع علـــى مســـتوى عال 
فـــي األيـــام المقبلة، بما فـــي ذلك في 
المتحـــدة  لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة 

األسبوع المقبل”.
وأضاف أنه يتفهم موقف الفرنسيين، 
مؤكـــدا أنه أحيط علمـــا بقرار باريس 
غير المســـبوق استدعاء سفيرها في 

الواليات المتحدة للتشاور.

الخارجيـــة  وزيـــرا  وســـيكون 
األميركـــي أنتونـــي بلينكـــن 
إيـــف  جـــان  والفرنســـي 
موجوديـــن  لودريـــان 
المقبـــل  األســـبوع 
الســـنوي  االجتمـــاع  لحضـــور 
لألمم المتحدة. واســـتدعت فرنسا 
الواليـــات  لـــدى  ســـفيريها  الجمعـــة 
المتحـــدة وأســـتراليا للتشـــاور، فـــي 
قـــرار غيـــر مســـبوق تجـــاه حليفيـــن 
تاريخيين، عقـــب إلغاء كانبيرا عقدا 
ضخما مـــع باريس لشـــراء غواصات 
وإبرامهـــا آخـــر جديـــدا مع واشـــنطن 

للغرض نفسه.
وقال لودريان “بناًء على طلب رئيس 
الجمهورية، قّررُت أن أستدعي فورا 
إلـــى باريـــس للتشـــاور ســـفيرينا لدى 

الواليات المتحدة وأستراليا”.

واشنطن تثير خالفها مع باريس باألمم المتحدة
نيويورك - وكاالت

قـــال مجلـــس األمـــن الدولي أمـــس إنه 
“قلـــق جـــدا” إزاء األزمة السياســـية في 
الصومال بيـــن الرئيس ورئيس وزرائه، 
داعيـــا فـــي إعان تبنـــاه باإلجمـــاع إلى 
ذات  شـــاملة  “انتخابـــات  و  “الحـــوار” 
صدقيـــة”. ويأتـــي هـــذا الموقـــف غـــداة 
اجتمـــاع طـــارئ مغلـــق لمجلـــس األمـــن 
عقـــد بناء على طلـــب المملكة المتحدة 
التي صاغت النص الذي تسببت الصين 
فـــي تأخيـــر صيغتـــه النهائية لمـــدة 24 
ســـاعة. وخـــال هـــذا االجتمـــاع “أعرب 
أعضاء مجلس األمن عن قلقهم العميق 
إزاء الخاف المســـتمر داخل الحكومة 
علـــى  الســـلبي  والتأثيـــر  الصوماليـــة 

االنتخابات وجدولها الزمني”.

وحضـــوا “جميـــع المعنييـــن على ضبط 
النفـــس وشـــددوا علـــى أهميـــة الحفاظ 
علـــى الســـام واألمـــن واالســـتقرار في 
الصومـــال”.  ودعـــوا “جميـــع األطـــراف 
إلـــى حل خافاتهم بالحـــوار” و “إعطاء 
شـــفافة  انتخابـــات  إلجـــراء  األولويـــة 

وشاملة وذات صدقية”.
االنتخابـــي  الزمنـــي  الجـــدول  وينـــص 
المتفـــق عليه على انتخاب الرئيس في 

10 أكتوبر في عملية تم إرجاؤها.
الحكومـــة  األمـــن  مجلـــس  دعـــا  كمـــا 
الفدراليـــة والواليـــات إلى الحرص على 
أال يؤدي أي خاف سياســـي إلى عرقلة 
العمل الموحد ضد الجماعات الجهادية 

الناشطة في الصومال.

مجلس األمن قلق جراء األزمة بالصومال

لبنان: ضبط 20 طنا من 
نيترات األمونيوم

من  طنا   20 اللبنانية  السلطات  ضبطت 
فــي مستودع  األمــونــيــوم  نيترات  مــادة 
ــبــاد أمــــس. وأدى  أســمــدة فــي شـــرق ال
انــفــجــار ضــخــم فــي مــرفــأ بــيــروت فــي 4 
إلى  السلطات  عــزتــه   ،2020 أغسطس 
ــان مـــن نــيــتــرات  ــ ــن ــخــزيــن مـــئـــات األطــ ت
ــراءات وقــايــة،  األمــونــيــوم مــن دون إجــ
ــل  ــى األقـ إلــــى مــقــتــل 214 شــخــصــا عــل
وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، 
فــضــا عــن دمـــار واســـع ألــحــقــه بالمرفأ 

وأحياء في العاصمة.

جانب من احتجاجات سابقة بإيرانالطفل عبدالعزيز األسود يقدم لإلعدام 
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بيروت - وكاالت

عبد العزيز بوتفليقة

تظاهرات بتونس... واتحاد الشغل يحذر
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

من سيساهم في تمويل صندوق دعم الفنانين المسرحيين
خـــال األيـــام األخيرة دارت مناقشـــات بيـــن رجال المســـرح والمهتمين 
بأمـــره، لحل مشـــاكله والعمل على تطويره ورفع مســـتواه بقيادة اتحاد 
جمعيـــات المســـرحيين البحرينييـــن، وكان من أهم القضايـــا المطروحة 
تدشـــين صنـــدوق لدعم الفنانيـــن المســـرحيين، وذلك ألهميته بالنســـبة 
للفنانيـــن الذين يعانون عجزا أو المعســـرين منهم، وقـــد أخبرني مؤخرا 
رئيس االتحاد الناقد يوســـف الحمـــدان أن إدارة دعم المنظمات األهلية 
بـــوزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة وافقـــت على مشـــروع الصندوق، 
ليكون اتحاد المســـرحيين أول جمعية ثقافية في البحرين تدشـــن مثل 
هـــذا الصندوق الذي ســـبقتنا فيـــه الكثير من البلـــدان العربية التي تعنى 
بالمســـرح كعمل إنســـاني يســـمو إلى األعمال المقدسة، فالمسرح يستمد 
بقـــاءه مـــن العـــون الذي تقدمـــه الدولـــة، وكذلـــك القطاع الخـــاص الذي 
يفترض أن يكون اآلن بمثابة الشـــريان، وأن يســـاند الصندوق بإيجابية 
ويســـاعد في دعمه وتقوية المســـرح ليعيش ويزدهر ويحقق المستوى 
الفكـــري الائـــق للفنـــان البحرينـــي، فقد بـــدأت الخيوط ترتبـــط، وبدأت 
الجهود تتجمع والدائرة تتســـع وتزداد شـــموال، بل وتصبح دائرة بمعنى 

الكلمة بعد أن كانت عدة نقاط متناثرة.
لقد استطاع الفنان البحريني رغم كل العقبات التي صادفته أو وضعت 
في طريقه أن يســـتمر في الحيـــاة، وكانت هناك بعض األصوات وبعض 
التضحيات التي أســـهمت بقســـط معقـــول في دعم الحركة المســـرحية 
والفنانين، لكن اليوم نجد هناك حيوية ورغبة أكيدة في التطور، وإذا ما 
كتب لهذا الصندوق النجاح فإننا بدون شك سنرى صورة مغايرة لمعالم 
الحركة المســـرحية في البحرين، وعلى الجميع المساهمة في الصندوق 
مـــن بنـــوك تجارية وشـــركات ومؤسســـات، وحتى المســـارح األهلية من 
ميزانيتها الســـنوية، ألنها في مقاعد القيادة واإلدارة وتسير نحو األرفع 
واألنفـــع فـــي الفن، بل هي األكثر اســـتفادة مـــن صندوق دعـــم الفنانين، 

وكانت دائما في لهفة لتحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره.
لقـــد فتح اتحـــاد جمعيات المســـرحيين البحرينيين األجهـــزة الضرورية 
والحيويـــة جدا لدعم الفنان البحرينـــي على وجه الخصوص، ويفترض 
أن يحظى هذا الصندوق باهتمام بالغ من كل مؤسسات الدولة الرسمية 

وغير الرسمية وال مجال لألعذار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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“ثعابين من تحت لتحت”
حين يكتب الصحافي عن أمر ما أو مشكلة ما، أو شكوى ما، وحين 
يشـــير بمتن مقاله إلـــى حدث أو موقف أو ظاهـــرة، فهذا من صميم 

واجبه، ومسؤولياته األخاقية والمهنية.
وهو الســـبب الذي وجد ألجله، أن يشـــير بشـــجاعة لمكان الخلل، أو 
الضرر، أو النقص، ثم يصف ويسترسل، ليعرف من ال يعرف ما الذي 
يحـــدث هنـــا وهناك، بدون أية رتوش أو مكياج أو “فاونديشـــن”، ثم 
يقـــدم بنهاية مادته الصحافيـــة توصياته من وجهة نظره هو، ونظر 

المتضرر والناس.
لكـــن هـــذه المهمـــة الشـــريفة، والمطلوبة، توجـــد كما يبـــدو “اإلزعاج 
واالنزعـــاج” لدى البعـــض، فمنهم من يتدخل بعملـــه وواجبه بالعتب 
وربما التشكيك، ومنهم من يسعى لتشويه سمعته بالمجتمع، بشكل 
علني وصريح، ويشـــخصن كل ما ُيكتب، وكأنه ال شغل للصحافيين 

أو الُكتاب، إال الحديث عنه، وتتبع أخباره وماحقته.
كما أنهم وبشكل مناقض لكل ما ُينشر، من ماحظات ونقد وشكاوى 
مـــن النـــاس والمراجعيـــن، ال يحاولـــون لوهلـــة النظر لمـــا يكتب، وال 
يسعون لمعرفة حقيقته، أو مسبباته، أو الضرر الناتج عنه، ألن هناك 

غمامة سوداء تغطي أعينهم وقلوبهم، وضمائرهم.
يجـــب حمايـــة الصحافي من عبـــث الدخاء والخبثـــاء من أصحاب 
المصالـــح الخاصة والفئوية، ممن يعملـــون “من تحت لتحت”، حتى 
ال يصبـــح كــــ “الطوفـــه الهبيطـــه” الـــكل يقفز مـــن فوقهـــا، و ”يتنطط 
ويرغي”، ويزبد، ويرعد، فبذلك إشـــكالية، وعثرة، وحاجز لمســـاعي 

التصحيح، والوفاء للبلد، وخدمة الناس.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

زوجان سعيدان بالمطعم!
كنـــت بصحبـــة بعض األصدقـــاء عندما خرجنا لتناول وجبة العشـــاء 
معـــا، وكعادتـــي تقـــع عينـــاي أحيانا على مـــن هم حولي فـــي المكان، 
فيجذبنـــي أن أرى أحـــوال النســـاء مـــن حولـــي، أرصـــد ضحكاتهـــن 

وأمزجتهن السيئة تارة، والسعيدة تارة أخرى.
وقد فطنت إلى نتيجة غريبة جدا من خال متابعتي أحوال النساء 
فـــي أماكن تناول الطعـــام، حيث وجدت أكثرهن في غاية الســـعادة 
عنـــد خروجهن مـــع صديقاتهـــن، وهي نفـــس الماحظة عنـــد خروج 
الشـــباب أو الرجال مع بعضهم البعض، أما تلك األســـر أو األزواج أو 
المخطوبـــون، فطلعاتهم معروفة ومكررة لـــي كثيرا، الرجل متقطب 
الحاجبيـــن، المـــرأة تأكل في صمـــت، ينتهيان من الوجبـــة ويغادران 
المـــكان فـــورا وعلى عجالـــة، وفي كل مرة أراقـــب زوجين في أعمار 
مختلفـــة أجد هذا الســـيناريو مكررا، قد تطول الجلســـة فقط عندما 
يكونان يعبثان في الهاتف غير مكترثين بوجودهما معا، الجسد في 

المكان معا والقلب والعاطفة في مكان آخر! 

ومضة

لمـــاذا؟ لمـــاذا نترجم أفضل اللحظـــات لدينا وكأنها واجـــب البد منه، 
لمـــاذا ال تكون مشـــاعر الزوجيـــن أو المخطوبين أو أيـــا كان تصنيف 
وضعهما أفضل من ذلك، فيســـتمتعان معا بتناول الوجبة ويتبادالن 
أطـــراف الحديـــث ويغمـــران بعضهما البعـــض بتجديد لحظـــات الود 

والتقارب. 
لماذا أعزائي الرجال الضحك والسعادة مع األصدقاء واألقران فقط، 
بينما التوتر وتناول الطعام على عجلة، والصمت هو فاتورة نزهتك 
مـــع زوجتك أو خطيبتـــك؟ متى تتبدل ثقافـــة الواجب لتحل محلها 
ثقافـــة االســـتمتاع بأهـــم لحظات حياتنـــا، وال أخفيكـــم أن الكثيرات 
أصبحن يستمتعن برفقة صديقاتهن بدال من أزواجهن، معلات ذلك 

بتغيير األجواء وتخفيف “المغثة”! فهل ما وصلنا له مقبول؟

سمر األبيوكي

ترتبط المملكة العربية الســـعودية منذ عقود مضت بعاقة مميزة وشـــراكة 
استراتيجية مع الواليات المتحدة األميركية، وينبع ذلك من إدراك الطرفين 
األهمية الكبرى التي يمثلها كل طرف لآلخر، فواشنطن رغم اهتزاز مكانتها 
الدوليـــة خـــال الســـنوات الماضية إال أنهـــا مازالت تحتفـــظ بدورها كمحرك 
للسياســـات الدوليـــة، وعلـــى الطرف اآلخر تيقـــن وتعترف واشـــنطن بالثقل 
الذي تشـــكله المملكة في األوســـاط الدولية لما لها من امتداد تاريخي وقوة 

اقتصادية.
توتـــر العاقـــات بيـــن أي فاعليـــن في األوســـاط الدوليـــة أمر شـــبه طبيعي، 
فلكل دولة سياســـتها الخاصة تجاه أية قضية، وهو ما يمكن أن يتقاطع مع 
موقـــف دولة أخـــرى، لكن ال يجب أن يصل االختاف في تنفيذ السياســـات 
لحد اإلضرار بالمصلحة القومية لدول أخرى، واشـــنطن التي أعادت توجيه 
دفتها تجاه الصين وروســـيا تاركة خلفها الشرق األوسط بعد أن كانت العبا 
أساسيا لم تترك خيارًا آخر غير البحث عن بديل والتحالف مع قوى إقليمية 
أخرى، ذلك ما قامت به الرياض بعد مواقف واشنطن األخيرة ضد المملكة، 
والتي تمثل آخرها في سحب بطاريات الباتريوت الدفاعية في عز الهجوم 

الحوثي اإليراني، ذلك ما جعل الرياض تعزز تعاونها العســـكري مع موسكو، 
سعيًا منها كما هو متوقع الستقطاب S400، وهي المنظومة المتطورة التي 

توازي المنظومة األميركية التي سحبتها واشنطن من الرياض.
وأدركت المملكة أهمية تنويع ســـلة تحالفاتها منذ فترة ليست بسيطة، ذلك 
بعد تذبذب السياســـة األميركية مع كل تغيير يطال اإلدارة األميركية، وفي 
ضـــوء ذلـــك فإن المملكة خطت خطوات كبيرة نحو توســـيع دائرة شـــركائها 
الدوليين، ذلك ما يمكن قراءته من خال زيارة عاهل المملكة الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز لروســـيا عـــام 2017 إضافة لزيـــارة الرئيس الروســـي المملكة 
عام 2019، وهو ما يؤكد توجه الرياض للدخول في تحالفات اســـتراتيجية 

جديدة وتعزيز القائمة منها.
ويـــرى العديد مـــن المحلليـــن أن زيارة ولي عهـــد أبوظبي لباريـــس تتمحور 
حول تعاون عسكري في مجال التزود بالعتاد الفرنسي، وهو ما يأتي توازيًا 
مع خطوات الرياض في تعزيز أمن المنطقة وتنويع التحالفات الدولية، بعد 

أن طالت اإلمارات تأثيرات التغيير في الموقف األميركي.

بدور عدنان

التوجه السعودي لملء الفراغ األميركي

bedoor.articles
@gmail.com

كانت قناعتنا – وال تزال – أّن مملكتنا زاخرة بالطاقات والمواهب التي 
ال تقـــل جـــدارة وكفاءة وتميزا عن ما هو متوافر فـــي البلدان األخرى، 
فقـــط هذه الطاقـــات كانت بانتظار فرصـــة إلثبات تميزهـــم، باإلضافة 
للدعـــم بـــكل أشـــكاله لتأكيـــد مواهبهم، ولعـــل القائمين علـــى الفضائية 
البحرينيـــة أدركوا ربما متأخرين قليـــا احتياجات الجمهور البحرينّي 
وتعطشه لما يلبي طموحاته وأحامه، ومواكبة عصر السباق اإلعامي 

إلرضاء المشاهدين على اختاف مشاربهم.
يبدو لنا أّن المتابعين لما يبث عبر قناة البحرين الفضائية يتســـاءلون 
عـــن مـــا يقدم من أفكار وهـــل يلبّي أشـــواقهم، وأّن التركيز ال يجب أن 
يكـــون مقتصـــرا على البرامـــج الترفيهية وحدها وهـــي مطلوبة، نقول 
هـــذا ونحن على يقين بأّن إرضـــاء الجميع غاية يصعب تحقيقها لكنها 

ليست مستحيلة أبدا.
فـــي األيـــام الفائتة أثار انتباهنـــا البرنامج الصباحي “شـــمس البحرين” 
الـــذي يبـــث كل صبـــاح مـــن الفضائيـــة البحرينيـــة وهـــو أحـــد البرامج 
المتميـــزة إعدادا وتقديمـــًا، دون أن نقلل من برامـــج أخرى، ولعل أحد 

عوامـــل تميز “شـــمس البحرين” اعتمـــاده على المقدميـــن دالل العلوي 
وعبـــدهللا الحســـيني اللذيـــن يتمتعـــان بالموهبـــة والحضـــور، إضافـــة 
إلـــى اللباقـــة في المحاورة والمهـــارة الفائقة في الحوار، وهي أســـباب 
نجـــاح أي برنامـــج، وفي اعتقـــادي انها التجربة األولـــى لهما في العمل 

التلفزيوني إال انها أكدت نجاحهما.
ال يكاد يغيب عن البرنامج اســـتضافته أصحـــاب المواهب والمبدعين 
من الشـــباب البحرينّي في كل المجاالت، وهي وحدها كافية لنجاحه، 
وكم يشـــعر المتابع بالفخر أمام ما يتمتع به الجيل الجديد من شـــبابنا 
من إصرار وعزيمة كبيرة على تحدي الظروف إلثبات تميزهم. كثيرون 
حققوا نجاحات جديرة بالثناء وبالطبع لم يكن الطريق أمامهم ســـها 
كما يتصور البعض، لكن المثير لإلعجاب هو إقدامهم على المغامرة. 

وتبقـــى الماحظة التي البد من اإلشـــارة لهـــا أّن بعض الفقرات جاءت 
مكملة وهي اســـتضافة عدد من الفنانين، وال خاف على استضافتهم 
شـــريطة أن تكون االســـتضافة مرتبطة بعمل جديد ال اجترارا ألقوال 

تم ترديدها مرارا وال تهم المشاهد.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

شمس البحرين
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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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SPEED WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233123  or  speedworld-swc@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 

ABDULMAJEED ALMDAR ZAINAL / DAFER ALBHAR - 8810 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33355528  or  ZAINAL.ESSA@GMAIL.COM 

NEON STAR BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39890033  or  ABDULHUSAINMANSOORI@GMAIL.COM 

Mushber Construction 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39890033  or  NEON.STAR@REDIFFMAIL.COM 

MALAK STAR FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77029889  or  ALTAWASEL84@GMAIL.COM 

AL ZAWRAQ RESTAURANT & SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33222909  or  MAYTHEMR@YAHOO.COM 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

ABDULRAHIM ABDULLA MOHAMMED ZAD ABAHARI ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17257610  or  MOHAMMADBARI3333@GMAIL.COM 

SAR ALNAJAH GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39001108  or  isaalbuti77@gmail.com 

Nano Care Car Wash 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17332217  or  asmarentacarbh@gmail.com 

TOP CLASS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17400108  or  alnamuthajya@gmail.com 

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

  SUPT QUALITY CONTROL 
 suitably qualified applicants can contact

 39609092  or  INFO@ALKINDIHOSPITAL.COM 

DELMON WASTE PAPER RECYCLING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39627407  or  E_RAWTHER1@HOTMAIL.COM 

HDFC BANK LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  COMPLIANCE AND MONEY LAUNDERING OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 16577006  or  PALLAVA.RATHORE@HDFCBANK.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 

AWLADI BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17678796  or  AWLADI@BATELCO.COM.BH 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

JABERI WOODEN FACTORIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17400014  or  Tariq.jaberi@jaberigroup.com 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER/REPAIRER(ENGINES & GENERATORS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

TOSHIBA TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEMS GULF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17570387  or  PERIHAN@TOSHIBA-TD.AE 

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 

LADY POINT BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33315335  or  BUFAHAD75@GMAIL.COM 

LADY POINT BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 33315335  or  BUFAHAD75@GMAIL.COM 

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

SWAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33394545  or  Swat.sk89@gmail.com 

ALDAR WOOD FURNATURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785350  or  INFO@ALDAR.BH 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ALKHAIR TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 35682251  or  RABIA9997@HOTMAIL.COM 

PAN ARABIA OFFICE SUPPLIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39353813  or  AL-ALHAKEEM@HOTMAIL.COM 

GENESIS GATE LIFT AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39333528  or  RASHID.FAQIH@GMAIL.COM 

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

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17877209  or  hanan.ali@ALHELLI.COM 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ASRAR ALWADI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34342928  or  MH2990@HOTMAIL.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.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 

LOUMAGE HOTEL & SUITES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17293232  or  hks-m@hotmail.com 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(FRONT OFFICE) 
 suitably qualified applicants can contact
 77890025  or  samaha@vidahotels.com 

BRAND B SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37344333  or  NFLIX346346@GMAIL.COM 

ALKAWARI CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39072228  or  ALKUWARIK552@GMAIL.COM 

AL FARHAN HAIRDRSSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33332770  or  marhoonisa3@gmail.com 

THREE NIX INTERNATIONAL GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550470  or  AYMAN.H.ALMUTAWA@GMAIL.COM 

Al dar equipment hiring 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17612097  or  BRONSONJOHN@REDIFFMAIL.COM 

NAYEF2 AUTO ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17612665  or  nafl77962@gMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33667675  or  bshuqair@enerflex.com 

UNITED ELECTRONICS COMPANY - EXTRA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 37736766  or  QASABY.A@EXTRA.COM 

Al hara al muharraqia contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 66686866  or  ha_almajed@hotmail.com 

ALIF ELECTRONCIS 
has a vacancy for the occupation of

  SHOP MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535982  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

Snowfall air conditioning 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17701545  or  SNOWFALL.AC@GMAIL.COM 

KNOTIKA EXHIBITION AND CONFERENCES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33366615  or  WAEL@V-MARINE.COM 

THE DOMAIN HOTEL AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 16000000  or  FATEMA@THEDOMAINHOTELS.COM 

ALLAIZAR ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77004355  or  AHMH3667@YAHOO.COM 

Younis burger 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 33675541  or  YOUNISBURGER@GMAIL.COM 

Kansas Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 34182435  or  hussainch435@gmail.com 

ADEL TUNING AUTO SERVICES. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39235519  or  KH.ALALI25@GMAIL.COM 

Gadget Zone Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17311333  or  accounts@gadgetzone.bh 

ALSUHAIQI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34074455  or  ALSUHAIQI.CO@GMAIL.COM 

SCOPESERV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR FOR OPERATIONS 

 suitably qualified applicants can contact
 17599031  or  ADMIN@SCOPESERV.COM 

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 13101351  or  hr@alsalam.care 

KHAIR AL KHALEEJ JEWELLERY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33229242  or  AWAIS.BASHIR94@HOTMAIL.COM 

BEST TIME TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33000206  or  Abosook32@hotmail.com 

World Jawhara Aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39252634  or  DHIYA123@HOTMAIL.COM 

NOOH TOWER CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 35350637  or  NOOHREALESTATE786@GMAIL.COM 

AL ROMANSIAH RESTAURANTS MANAGEMENT COMAPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347547  or  M.ALMOALLEM@ALROMANSIAH.COM 

ALBARAKA DISTILLED WATER FILLING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39924366  or  Adel@albarakafactory.com 

ANADA BHAVAN INDIAN RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39971555  or  ANAND@ALRIYADHGROUP.COM 

BLACK LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17478287  or  NOAIMIADEL_HAIFA@YAHOO.COM 

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36633480  or  essatowers@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 

TEA TOWN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  FTHEWHAT@HOTMAIL.COM 

PAKEEZA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33032325  or  PAKEEZAGROUP7228@GMAIL.COM 

ALMARJAN PALACE REAL ESTATE DEVELOPMENT B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17660370  or  ALMARJAN2525@HOTMAIL.COM 

Fresh Kitchen W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39674317  or  ammad@mpiwll.com 

Space creators Carpentry wll 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39964163  or  SPACECREATORS.BH@GMAIL.COM 

Space creators Carpentry wll 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39964163  or  SPACECREATORS.BH@GMAIL.COM 

My grandmother house karak 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39138008  or  bader38008@gmail.com 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

MBA Electrical TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33994231  or  FLORETBAHRAIN@GMAIL.COM 

Fayrouza world contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33907845  or  BUNEBRAS12@HOTMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

USMAN GHANI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35578505  or  USMANBAH46@GMAIL.COM 

Rainbow line for SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699424  or  ABDULHAKEEM76BH@GMAIL.COM 

BANZ GROUP B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17816070  or  HR@BANZGROUP.COM 

LAND CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39992200  or  ALI_MOHD82@HOTMAIL.COM 

LAND CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39992200  or  ALI_MOHD82@HOTMAIL.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 

CITY GLASSES W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  acityglass@yahoo.com 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

AL ANJOM AL ZAHERA BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33795726  or  ALANJOMALZAHERA@GMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

WALKMAN CLEANING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 13691113  or  SABT001@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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77921100  or  info@ambhco.com 

Al enma house for security services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

PROSPECT wood Industries FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39981991  or  KHALIDFARGHLI@YAHOO.COM 

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 16666661  or  ajit@sevensholding.com 

OSLO MANAGEMENT CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77389386  or  SHADMANECLEARANCE@GMAIL.COM 

CONCQENCIA MUSIC AND ARTS 
has a vacancy for the occupation of

  ARTS DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 35982880  or  MOHD.KH86@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 35525078  or  control@aleasturme.com 

MARTINVILLE ACOUSTICS & INTERIORS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 39697063  or  OPERATIONS@MARTINVILLEACOUSTICS.COM 

J I M S Restaurant WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33331967  or  RAJEEVKUMARC@HOTMAIL.COM 

Manhattan laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39734001  or  AAAFATEEL88@HOTMAIL.COM 

YASEEN PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33756928  or  NASPUTHUMANA@GMAIL.COM 

JOVINA EXCELLENT ELECTRONIC AND ELECTRICAL SOLUTIONS BAHRAINI PA 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
 36481415  or  JHOWINS@GMAIL.COM 

JUFFALI PRINTING SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17828045  or  JUFFALI.BH@GMAIL.COM 

ALMAROONI CAR ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36414131  or  ALBARRIMISHAL4141@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

Nair Trading Bahraini partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38478762  or  nairtrading.bh@gmail.com 

Abu Inzamam Trading and Contracting Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33803636  or  Itc.wll786@gmail.com 

Golden Palms Gate CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66670009  or  RAGHU@GPCBH.COM 

ALMARZOOK BAKERY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77003755  or  ANIL.R.NATH@GMAIL.COM 

AL MANSOORA COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 66336778  or  ABOBADER133@HOTMAIL.COM 

HELPLINE PUBLIC RELATIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39223779  or  SKY.MOON.CLEARING@GMAIL.COM 

MY FREIGHT SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 32141888  or  ASHHADUS@GMAIL.COM 

CITY COLORS ADVERTISING AND PROMOTION Bahraini partnership compa 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34532200  or  CITYCOLOURADV@GMAIL.COM 

Salon ibtissam jdira W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17343899  or  IBTISSAMJDIRA.SH@GMAIL.COM 

NAYEF UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

 37392919  or  ENAYEF082@GMAIL.COM 

AL MEDINA DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34306903  or  ALABER1@HOTMAIL.COM 

OMNI SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33448181  or  ABDULLABUCHEERI1953@HOTMAIL.COM 

PAK HEIGHT REAL ESTATE OFFICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38231800  or  SHAHIDUDDIN.66786@GMAIL.COM 

ORANGE WOODEN MANUFACTURING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 77737774  or  SUBIN@ORANGEMEDIA.ME 

DEXACON BUSINESS SUPPORT CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35534901  or  DEXACON.BH@GMAIL.COM 

FLUFFY PETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38869888  or  JBAQER12@GMAIL.COM 

ALDIYAR MODERN FURNITURE EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33649702  or  DIYARFURNITURE3@GMAIL.COM 

SELECT BITES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17002144  or  JAMAL@TRUEFOODSHOSPITALITY.COM 

GOLDEN KRYSTAL BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33244082  or  QAMARSHB@GMAIL.COM 

F M F SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36780014  or  FAHAD18US@HOTMAIL.COM 

Al sahab tower hotel appartments 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39011100  or  STORES.WESTERN@GMAIL.COM 

ALMOOSAWI TRADING & ELECTRICAL CONTRACTING B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 172700000  or  sadeeiq@yahoo.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

BABLES WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460276  or  SATHEESHJHONE111@GMAIL.COM 

KPMG/FAKHRO. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224807  or  ebrahimahmed@kpmg.com 

DREEM CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39610533  or  almdawy75@gmail.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Fayyad Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39308889  or  CHIRMAN@GSTGULF.COM 

GULF SEA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  CHRMAN@GSTGULF.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

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

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

Strong Force-MGC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

ALOSRA ALUMINIUM KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17737330  or  MOHAMMED.A.ABDULAAL@GMAIL.COM 

NATIONAL FINANCE & EXCHANGE CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223348  or  SAMI11300@HOTMAIL.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17461033  or  shabib@agility.com 

ABU HANI ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777767  or  abuhani3@gmail.com 

German Quality Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  germanquality.bh@gmail.com 

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

GULF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17702684  or  ACCOUNTS@AL-ALAWI.COM 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Dream World Construction Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34111999  or  sharef.works@gmail.com 

Dream World Construction Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 34111999  or  sharef.works@gmail.com 

ALJALBOOT FISH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36363936  or  daytona@daytonabh.com 

SABZ Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33752499  or  MM.RAHEEL@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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  bawarej.bh@gmail.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 

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 

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 

YOUR COPY CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33676709  or  RAJUJOSE71@GMAIL.COM 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

Premium Cafe W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  WAITER (LOCAL COFFEE-SHOP) 

 suitably qualified applicants can contact
 33099988  or  ZAHRA.AWACHI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66331128  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

MOON SKY CONSTRUCTION AND CLEANING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35637615  or  MOONSKYMANAGMENTCO@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77921100  or  info@ambhco.com 

AHMED ABDULLA CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AHMADBH811@GMAIL.COM 

VASANTHAM SWEETS & SNACKS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17213355  or  WSSBAHRAIN@YAHOO.COM 

WONDER DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  WONDERSERVICESBH@GMAIL.COM 

WONDER DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  WONDERSERVICESBH@GMAIL.COM 

ITALIAN TOUCH COSMETIC BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39111159  or  ROOOM-2005@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  MARDANSVCS@GMAIL.COM 

LUNOX FOR IMPORTING AND EXPORTING MARBLE AND THE KITCHEN INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INDUSTRIAL &COML.PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 39660032  or  E.ALQAED@MAIL.COM 

LUNOX FOR IMPORTING AND EXPORTING MARBLE AND THE KITCHEN INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERINTENDENT 
 suitably qualified applicants can contact
 39660032  or  E.ALQAED@MAIL.COM 

MOSTOFA MARKETING AND PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  MOSTOFABHAI9003@GMAIL.COM 

MOSTOFA MARKETING AND PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  MOSTOFABHAI9003@GMAIL.COM 

PROFITOR MANAGEMENT CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33506093  or  GATESAHI@GAMIL.COM 

M I M I SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656051  or  MIMISERVICES99@GMAIL.COM 

ALNASEEM INTERNTIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17782000  or  mgmt@almerbati.com 

ISA ALAMDAR EBRAHIM ZAINAL ( SAQR ALHEJAZ - 8191 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17675062  or  ZAINAL.ESSA@GMAIL.COM 

KHALID AHMED ALI AKAABI )JEDAMHOM( 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17840008  or  KHALID.ALKAABI.BH@GMAIL.COM 

ABDULMAJEED ALMDAR EBRAHIM ZAINAL / FALAK ALHAKEEM 650 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33355528  or  ZAINAL.ESSA@GMAIL.COM 

ADNAN JAWAD ADNAN ALI HASHEM ( ADNAN4 \ 11359 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17262561  or  ADHASHIM1@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

PREMATOR GULF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

N E T CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17179698  or  mahesh@netcleaningcontracting.com 

BAHRAIN WORKSHOP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700798  or  BWCENG@BATELCO.COM.BH 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED AND SONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

BAHRAIN MODERN MILLS & ROASTERS CO 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17343604  or  BMMR74@YAHOO.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701569  or  NAWAKHDHA2058@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact
 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17877209  or  HANAN@ALHELLI.COM 

JAFFAR AHMED HAMAD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17582883  or  alhamad_m@hotmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

TOWER MARKETING & CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742427  or  alburj@batelco.com.bh 

MANDARIN CHINESE RESTAURANT CO 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531111  or  HR@BAHRAINGAS.BH 

ALALI TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(LADIES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17213565  or  danatgate@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17401212  or  cv@salamgas.com 

SUMITOMO CORPORATION 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17228922  or  rashid.mohamed@SUMITOMOCORP.COM 

ALYAA CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39836099  or  ALYAA_WORKSHOP@OUTLOOK.COM.COM 

Alsadeer Aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454456  or  ALIKHALAF1974@Y.COMAHOO 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

AL BURNI CONSTRUCTION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39722444  or  ALI_ALBARNI@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

JASMI’S 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

QALADA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32236588  or  HUHUN888@YAHOO.COM 

FLORA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17640077  or  TRADINGWLL6400@GMAIL.COM 

TAHERA GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39133019  or  NHNASER@HOTMAIL.COM 

GULF ALUMINIUM KITCHEN UTENSILS INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830173  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH 

GULF ALUMINIUM KITCHEN UTENSILS INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830173  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH 

RADHAWI ICE CRAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39916618  or  AGDCLMRA@GMAIL.COM 

KAIFAN AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  TIRE OILER-  GREASER AND REPAIRER 
 suitably qualified applicants can contact

 33306665  or  AASDFG1944@HOTMAIL.COM 

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17358100  or  ashraf.nour@yokogawa.com 

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

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

OSAMA SWAR BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39267006  or  SWAROSMA@YAHOO.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

ALMAMOORAH CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39881193  or  A.SALAM86@HOTMAIL.COM 

AL EMARAH WELDING SMITHERY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669495  or  ALEMARAH000@HOTMAIL.COM 

Mister Machine Heavy Industries 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700086  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33990991  or  MDASALDOY@GMAIL.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33990991  or  MDASALDOY@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-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

AL AYAM TRANSPORT & EXCAVATION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 39626633  or  alikhalaf68@hotmail.com 

PHOENICIA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

SUN LIGHT ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17241477  or  sunlightec@gmail.com 

EVER GREEN CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17241024  or  EVERGREENBAHRAIN@GMAIL.COM 

AGHSAN COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39930151  or  JAFFAR.ALADRAJ@YAHOO.COM 

ZAHRA ALI FURNTURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590998  or  MALBASRI3000@HOTMAIL.COM 

FREEDOM GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39915050  or  NASEEM71@GMAIL.COM 

UNISON CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39898626  or  RAJUJOSE71@YAHOO.COM 

NASEEM ALFAJER CALL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17004512  or  MJ.GROUP.BH@GMAIL.COM 

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 

Aribyan Wold Kichan 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17713031  or  skybedfurniture@gmail.com 

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

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

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.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 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

OTSEN SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  WESTERNBAHRAIN2021@GMAIL.COM 

AL HAMRIYA CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17640830  or  ALI.ALBOORI@HOTMAIL.COM 

GULF LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672227  or  GULF.LAUNDRY@HOTMAIL.COM 

.AL MANTECH FABRICATION & CONST. EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877544  or  ALMANTECH1997@GMAIL.COM 

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

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17404225  or  S.ANWAR7777@gmail.com 

NOOR ELYA General Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17731079  or  alsawad101@hotmail.com 

QAMAR ALZMAN TRADEING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696054  or  ALSAYED_76@HOTMAIL.COM 

TOURISM SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICEMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17541120  or  tourismserv@gmail.com 

MARZOOQ FRUIT & VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39420202  or  aeam@batelco.com.bh 

AL BARAKA INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

ALNOOR TOWER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39736644  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

ALNOOR TOWER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39736644  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

IN & OUT SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17530005  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

EURO MOTORS GARAGE 
has a vacancy for the occupation of
  TECHNICAL SERVICE ADVISER 

 suitably qualified applicants can contact
 17531177  or  hrghareeb@gmail.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 

Best care document clearance 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33516157  or  bestcarerealestate100@GMAIL.COM 

BAHRAIN RECTANGLE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17879134  or  brf.jalal@gmail.com 

BAHRAIN MINERAL COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39931665  or  aszuhair@bmco.biz 

FALCON ISLAND CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33454414  or  falcon-i@hotmail.com 

FALCON RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37720166  or  ALLSHOP2011@GMAIL.COM 

RUBIX CUBE TOYS GALLERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37720166  or  ALLSHOP2011@GMAIL.COM 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

AJWAA HAWAY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332250  or  AJWAA3020@HOTMAIL.COM 

AL SEEF WORK DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36002346  or  AHMED.ALSAMAHIJI94@GMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

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

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

THE COPPER CHIMNEY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17826880  or  CCHIMNEY@BATLCO.COM.BH 

ALSHELAH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877002  or  middleeastaluminium@gmail.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

Fadhel Abdulhusain Khamis Real Estate EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13105521  or  FADELKHAMISS@GMAIL.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17461033  or  shabib@agility.com 

ROYAL ART CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17731514  or  ROYALART@YMAIL.COM 

GULF HEAVY MACHINERY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701313  or  ghmachinerywll@gmail.com 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

SPECIAL COMMUNICTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36625555  or  BHR888@HOTMAIL.COM 

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17592120  or  hani_814@hotmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

AFAF S.AMIN EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36438790  or  FAFSYDAMYN@GMAIL.COM 

ERICSSON AB 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17584515  or  maryam.al.sulaiman@ericsson.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

BU ALI INTERNATIONAL RESTAURANTS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17240030  or  hrbualigroup@gmail.com 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR(WASHING MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact
 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(INDUSTRIAL SECURITY) 

 suitably qualified applicants can contact
 17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM 

LE MERIAM INTERIORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39467725  or  LEMERIAM@BATELCO.COM.BH 

Elaf Jewellery Centre 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17472733  or  ELAFJEWELLERY@YAHOO.COM 

LEENA CARPENTRY FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17877314  or  falconplaza@yahoo.com 

ETISALCOM BAHRAIN COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DATABASE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 13301100  or  accounts@etisalcom.com 

2003 AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  REPAIRMAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

Green Corner Market 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39643189  or  info@awtadi.com 

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

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

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17291777  or  ELITEHIRINGBH@GMAIL.COM 

BLUE BEACH RESTAURANT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33313121  or  m590104624@gmail.com 

START QUICK WELDING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39775699  or  STORIBAHRAIN@GMAIL.COM 

Downtown Rotana hotel B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

Bogota Building Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33697127  or  UMM-HATIM@OUTLOOK.COM 

SAMADAIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33358176  or  ALFERDAWS18@HOTMAIL.COM 

FAWAL ALFKHARAH SANDAWICHES AND JUICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34109037  or  M2040@HOTMAIL.COM 

AL SHAIKH YUSUF GATE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17879868  or  adeltaherxp@hotmail.com 

UNIFORM 7TH AVENUE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39580580  or  uniformavenue@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

BROZS PHONES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36222335  or  SEEMAKUWAIT@HOTMAIL.COM  



حقـــق منتخبنا الوطني للكرة الطائرة 
للرجال ثالث انتصاراته في مباريات 
المراكز الترتيبية بالبطولة اآلســـيوية 
فـــي  اليـــوم  ســـتختتم  التـــي   21 الــــ 
اليابـــان بعدمـــا فاز على كازاخســـتان 
التـــي  المواجهـــة  فـــي    3/1 بنتيجـــة 
جمعتهما أمس على صالة “تشيبا بور 
آرينا” لينافس على المركزين التاســـع 

والعاشر آسيويا.
ورغـــم خســـارة منتخبنا في الشـــوط 
األول 16 – 25، إال أنه تمكن من الفوز 
باألشـــواط الثالثة 25 23-، 28 – 26، 

.22 – 25
وســـيلتقي منتخبنا اليـــوم أمام الهند 
الساعة 11:00 صباحا بتوقيت مملكة 
البحريـــن للمنافســـة علـــى المركزيـــن 

التاســـع أو العاشـــر، إذ يتطلع منتخبنا 
للفـــوز بالمركز التاســـع آســـيويا بعدما 
كان يمني النفـــس في تحقيق المركز 
الثامن لوال خســـارته مـــن اليابان 3/1 
وقطر 3/0 في دور المجموعات، علما 
بـــأن منتخبنا فاز علـــى الهند 3/0 في 

دور المجموعات وهو ما يرجح كفته 
فـــي التغلب علـــى منافســـه وتحقيق 

المركز التاسع.
ولعـــب منتخبنـــا بالتشـــكيلة المكونة 
صناعـــة  فـــي  العافيـــة  محمـــود  مـــن 
اللعب وعلي إبراهيم بمركز )2( وعلي 

الصيرفـــي وعباس الخبـــاز بمركز )3( 
وناصـــر عنـــان ومحمـــود عبدالواحـــد 
بمركـــز )4( وتنـــاوب علـــى اللعـــب في 
مركز الالعب الحـــر كل من علي خير 
أجـــرى  كمـــا  عبـــدهللا،  وحســـين  هللا 
المـــدرب البرازيلـــي “ماركـــو أنتونيو” 

سلســـلة مـــن التغييـــرات فـــي صناعة 
اللعـــب ومركـــز )2( بإشـــراك محمـــود 

حسن ومحمد عنان.
وأحرز منتخبنا 94 نقطة ويعتبر علي 
إبراهيم أفضل مســـجل فـــي اللقاء بـ 
22 نقطـــة، يليه ناصـــر عنان 18 نقطة 

ومحمود عبدالواحد 9 نقاط، وعباس 
الخبـــاز 6 نقـــاط وعلـــي الصيرفـــي 5 

نقاط ومحمد عنان 3 نقاط.
وحقـــق منتخبنـــا أغلـــب النقـــاط مـــن 
الهجوم الساحق بـ 56 نقطة، وحوائط 

الصد 5 نقاط، واإلرساالت نقطتين.

أحمــر الطــائــرة يطيح بكــازاخستــان

فرحة العبينا باالنتصار على كازاخستان من لقاء منتخبنا وكازاخستان حائط صد ثنائي لمنتخبنا أمام كازاخستان
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اللجنة اإلعالمية

أكـــدت ســـفريات كانـــو مشـــاركتها 
فـــي دعم بطولـــة البحريـــن الثالثة 
للهواة والتي يشرف على تنظيمها 
االتحاد البحرينـــي للجولف وتقام 
الملكـــي  النـــادي  مالعـــب  علـــى 
للجولـــف في الفترة من 13 ولغاية 
16 مـــن الشـــهر المقبـــل، ويشـــارك 
فيهـــا 96 العبا من أنديـــة الجولف 
في مملكة البحرين ودول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي. ويأتـــي هـــذا 
الدعم ليؤكـــد اهتمام المســـؤولين 
في سفريات كانو بدعم البطوالت 
التـــي ينظمهـــا االتحـــاد البحرينـــي 

فيهـــا  يشـــارك  والتـــي  للجولـــف 
العبـــون مـــن أندية مختلـــف للعبة 

الجولف. 
رئيـــس  يتقـــدم  المناســـبة  وبهـــذه 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 
المديـــر  إلـــى  للجولـــف  البحرينـــي 
التنفيـــذي بـ “ســـفريات كانو”، نبيل 
كانـــو علـــى هـــذا الدعـــم البالتيني 
الذي سوف يساهم بنجاح البطولة 
ويعكـــس اهتمـــام ســـفريات كانـــو 
بدعـــم جميـــع األنشـــطة الرياضية 
والمســـابقات التي ينظمها االتحاد 

البحريني للجولف.

“كانو” تدعم بطولة البحرين الثالثة للجولف

يختتـــم ممثـــل المملكـــة فريـــق المحـــرق، 
اليـــوم  اإلعداديـــة  تحضيراتـــه  سلســـلة 
)األحد(، قبل المباراة التي ستجمعه بنادي 
العهد اللبناني يوم اإلثنين المقبل الموافق 
20 ســـبتمبر الجـــاري، على اســـتاد الشـــيخ 
علـــي بـــن محمـــد آل خليفة، ضمـــن نصف 
نهائـــي منطقة غرب آســـيا لـــكأس االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم 2021.
وســـيخوض المحرق مرانه األخير بقيادة 
المدرب الوطني عيسى السعدون. وتدرب 

المحرق السبت على ملعبه.

معسكر بـ 22 العًبا

وانتظـــم العبـــو المحـــرق يـــوم أمـــس في 

معســـكرهم بفندق “الخليـــج”، بقائمة تضم 
الســـعدون  المـــدرب  اختارهـــم  العًبـــا   22
للمبـــاراة اآلســـيوية، وهـــم: ســـيد محمـــد 
جعفر، أشـــرف وحيد، عمر ســـالم، حســـين 
جميل، وليد الحيام، أمين بن عدي، حسن 
البنـــاء،  محمـــد  الجبـــن،  حمـــزة  الكرانـــي، 
أحمـــدي،  عبدالرحمـــن  الحوطـــي،  راشـــد 
عبدالوهـــاب علـــي، محمـــود المرضي، نور 
الروابدة، موســـيس، عبدالوهـــاب المالود، 
أحمـــد صالـــح، عبـــدهللا الحايكـــي، أحمـــد 
الشـــروقي، فالفيـــو، علي مفتـــاح وخليفة 

الكوس.

تدريبان

بـــدوره، فـــإن فريق العهـــد اللبنانـــي تدرب 
مرتيـــن منذ وصولـــه فجر الجمعـــة، وذلك 

علـــى المالعب الخارجيـــة التابعة لالتحاد 
البحرينـــي لكرة القدم. وســـيختتم الفريق 
سلسلة تدريباته بخوضه مراًنا أخيًرا على 

ملعب المباراة اليوم )األحد(.

االجتماع والمؤتمر

ويعقـــد االجتمـــاع الفنـــي للمبـــاراة صبـــاح 

األحـــد فـــي مقـــر االتحـــاد البحرينـــي لكرة 

القدم، وسيترأسه مراقب المباراة العراقي 
قوفنـــد عبدالخالـــق مســـعود، فيمـــا يعقـــد 
المؤتمـــر الصحافـــي لفريق العهـــد اللبناني 
عند 6 مســـاًء، والمحرق عند 6.10 مســـاًء، 

في قاعة المؤتمرات بملعب المباراة.

دخول الجماهير

ووجـــه رئيـــس نـــادي المحرق الشـــيخ 
أحمـــد بـــن علـــي آل خليفـــة بدخـــول 
الجماهيـــر مجاًنـــا فـــي مبـــاراة العهـــد 
نـــادي  لجماهيـــر  تقديـــًرا  اللبنانـــي؛ 
المحـــرق والجماهيـــر البحرينيـــة على 
وقفتها والدعم لممثل الكرة البحرينية 
فـــي المهمـــة الوطنيـــة. وســـيتم فتـــح 
المدرجـــات عنـــد 4 من عصـــر اإلثنين، 
وفـــق  الجماهيـــر  دخـــول  وســـيكون 
الصحيـــة  والتعليمـــات  االشـــتراطات 
المعمول بها حالًيا في مملكة البحرين. 
وكان نادي المحرق أطلق حملة داعمة 

للفريق تحت شعار )معاك_يالذيب(.

المرتقبــة اآلســيوية  المبــاراة  فــي  مجاًنــا  الجماهيــر  بدخــول  يوجــه  النــادي  رئيــس 

المحرق يختتم تحضيراته للقاء العهد اللبناني

خالل اجتماع ناصر بن حمد مع وزير الشباب والرياضة المصري بمشاركة المؤيد

تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون الشبابي بين البلدين

ناصر بن حمد: فوز فيكتوريوس للدراجات حافز لمزيد من اإلنجازات

اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  اجتمـــع 
وشـــؤون الشـــباب  ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة، وزيـــر الشـــباب والرياضـــة بجمهورية مصر 
العربية أشـــرف صبحي، إذ شـــهد االجتماع مشاركة 
وزير شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمـــن المؤيد عبر 

تقنية االتصال المرئي عن بعد. 
ويأتي اجتماع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مـــع وزير الشـــباب والرياضـــة المصـــري على هامش 
الزيـــارة التـــي يقوم بهـــا صاحب الجاللـــة الملك إلى 

جمهورية مصر العربية الشقيقة. 
وخـــالل اللقاء، أكد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة عمـــق العالقـــات األخويـــة الراســـخة التـــي 
تجمـــع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية 
الشـــقيقة، في ظـــل توجيهات عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة وأخيه 
رئيـــس جمهورية مصر العربية الشـــقيقة عبدالفتاح 
السيسي، مستعرًضا ســـموه مسار العالقات الثنائية 
القائمـــة بيـــن البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين والتي 
تشهد تعاوًنا وتنسيًقا مشترًكا إزاء مختلف القضايا. 
كمـــا أكد ســـموه أهمية تشـــكيل فريق عمل مشـــترك 
بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية؛ بهدف 
تعزيـــز العالقات بين الجانبين في المجال الشـــبابي 
والعمل على تأطير هذا التعاون وتطبيقه بما يسهم 
فـــي تطويـــر تجربـــة البلديـــن فـــي المجال الشـــبابي 
وإبـــراز قـــدرات وإمكانـــات وأفـــكار الشـــباب في كال 
البلديـــن الشـــقيقين.  كمـــا وجـــه ســـموه إلـــى تطوير 

التعاون البناء بين وزارة شـــؤون الشباب والرياضة 
وصندوق األمل من جهة ووزارة الشـــباب والرياضة 
بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة؛ بهـــدف االســـتفادة مـــن 
الخبرات في مجال االســـتثمار في قدرات الشـــباب 
وتهيئـــة البيئـــة المثاليـــة لدعـــم الطاقـــات الشـــبابية 
الواعـــدة واالهتمـــام بالمبادرات والمشـــروعات التي 

يقدمها الشباب والعمل على تمكينهم. 
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
علـــى تســـخير الفـــرص المتاحـــة بيـــن الجانبيـــن في 
المجـــال الشـــبابي لخدمـــة القطاع الشـــبابي في كال 
البلدين والبحث عن القواســـم المشـــتركة في قطاع 
الشـــباب والعمل على تعزيزهـــا واالرتقاء بها خدمة 
لقطاع الشـــباب في كال البلدين، مؤكدا سموه أهمية 
العالقـــات واالجتماعـــات بيـــن القيـــادات الشـــبابية 
فـــي كال البلديـــن؛ بهـــدف توســـيع قاعـــدة البرامـــج 

والمبادرات المشتركة. 
والرياضـــة  الشـــباب  وزيـــر  أكـــد  المناســـبة  وبهـــذه 
بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة حـــرص جمهوريـــة مصر 
العربيـــة علـــى تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي مـــع مملكـــة 

البحريـــن بمـــا يحقـــق المصالـــح المشـــتركة، مشـــيًدا 
بالـــدور المحوري المهم لمملكة البحرين في التعاون 
البناء مع مصر في مختلف المجاالت، منوها بالدور 
الكبير الذي يقوم به ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة؛ من أجل تعزيز العمل الشـــبابي بين البلدين 
الشـــقيقين، مؤكـــدا حـــرص جمهوريـــة مصـــر علـــى 
التعـــاون مـــع مملكة البحريـــن في المجال الشـــبابي 
باعتبـــار مملكـــة البحريـــن تحمـــل تجربـــة رائدة في 

مجال تمكين الشباب واالرتقاء بقدراتهم. 
ومـــن ناحيتـــه، أكد وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة 
حـــرص مملكـــة البحرين على التعـــاون مع جمهورية 
مصـــر العربيـــة فـــي المجـــال الشـــباب وفتـــح مزيـــد 
مـــن قنـــوات التواصل والفـــرص لالرتقـــاء بالتجربة 
الشـــبابية فـــي مختلـــف المجـــاالت، مشـــيرا إلـــى أن 
وزارة شـــؤون الشباب والرياضة ستعمل على تنفيذ 
توجيهـــات ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
لتحقيـــق مزيـــد مـــن التعـــاون والتقـــارب مـــع وزارة 
الشـــباب والرياضـــة بجمهوريـــة مصـــر فـــي الجانب 

الشبابي.

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشباب سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة أن االنتصـــار الجديـــد 
الذي حققه فريق البحرين فيكتوريوس 
للدراجات الهوائية داللة على اإلمكانات 
العاليـــة والخطـــة الطموحـــة التي يســـير 
عليهـــا الفريـــق فـــي مواصلـــة الترويـــج 
لمملكـــة البحريـــن والمســـاهمة في جعل 
الرياضة عاماًل رئيًسا في رؤية البحرين 

االقتصادية “2030”.

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة بفـــوز الـــدراج ســـوني كولبريلي 
ميموريـــال  ســـباق  فـــي  األول  بالمركـــز 
ماركـــو بانتانـــي الـــذي أقيم فـــي إيطاليا 
مـــن  الدراجيـــن  مـــن  واســـعة  بمشـــاركة 
مختلـــف دول العالم، مشـــيًرا ســـموه إلى 
أن هذا االنتصار سيعطي الفريق الحافز 
الكبيـــر فـــي مواصلة تحقيـــق اإلنجازات 

في المشاركات المقبلة.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أن فريق البحريـــن فيكتوريوس 

للدراجـــات الهوائيـــة تمكـــن مـــن الســـير 
بخطـــى ثابتـــة نحـــو تحقيـــق األهـــداف 
المرســـومة للفريـــق عبر التواجـــد الدائم 
مختلـــف  فـــي  التتويـــج  منصـــات  علـــى 
السباقات التي شـــارك فيها، مبيًنا سموه 
إلـــى  تحتـــاج  المقبلـــة  الفريـــق  أن  إلـــى 
مواصلة التكاتف في ســـبيل حصد مزيد 
مـــن اإلنجـــازات. وتمكـــن الدراج ســـوني 
األول  المركـــز  تحقيـــق  مـــن  كولبريلـــي 
بجدارة واستحقاق في سباق ميموريال 

ماركو بانتاني بإيطاليا.

المنامة - بنا

تغطية - المكتب اإلعالمي

من االجتماع المرئي
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

أحمد مهدي

من تدريبات المحرق سيد محمد جعفرأحمد بن علي

حسن علي



ســـجل أول ســـباقات الموســـم الجديد 
االتحـــاد  أقامـــه  الـــذي   ٢٠٢٢  /٢٠٢١
فـــي  الهوائيـــة  للدراجـــات  البحرينـــي 
صبـــاح يـــوم الجمعـــة الماضـــي نجاحا 
متميـــزا على أكثر مـــن صعيد تنظيمي 
وإداري وفني ومشـــاركة واسعة بلغت 
يتقدمهـــم  الجنســـين  مـــن  دراجـــا   ٩٥
رئيـــس االتحاد الشـــيخ خالـــد بن حمد 
بن أحمد آل خليفة والذي كان حاضرا 
فـــي قلب الحـــدث الرياضي ومشـــاركا 
فـــي الســـباق؛ بهـــدف تشـــجيع محبـــي 
وعشـــاق هـــذه الرياضة علـــى الحضور 
الفاعـــل والمشـــاركة الدائمـــة فـــي مثل 
هـــذه األنشـــطة المهمـــة التـــي يقيمهـــا 
اتحـــاد اللعبـــة فـــي أجـــواء تنظيميـــة 
وإدارية وفنيـــة مثالية ووفق األنظمة 
والمعايير المعمـــول بها إقليميا ودوليا 

وبحسب االشتراطات المطلوبة. 
وأقيم الســـباق الذي امتد لمســـافة ٥٠ 
كيلومترا على الشارع القريب من درة 

البحرين، وانطلق في السادسة والربع 
صباحا بعقد االجتماع الفني الذي قدم 
للمشـــاركين نبـــذة ســـريعة عـــن طبيعة 
وأنظمة الســـباق، وتبعه في السادســـة 
والثلـــث تجمع العبي الفـــرق عند خط 
ســـباق  انطـــاق  ثـــم  ومـــن  االنطـــاق 
فئـــة الرجـــال عنـــد الســـاعة السادســـة 
و٣٥ دقيقـــة، وســـباق الســـيدات عنـــد 
الســـاعة السادسة و٤٠ دقيقة في ظل 
الحماســـة العالية للمشـــاركين والرغبة 
في اقتناص مراكز المقدمة وجوائزها 

المالية الجيدة.
وأســـفر ســـباق فئـــة الرجـــال لمســـابقة 
الفـــردي عـــن فوز الـــدراج عبدهللا علي 

بالمركـــز األول، ســـايمون كوكس ثانيا، 
منصـــور جـــواد ثالثـــا، محمـــد القيـــس 
كيفـــن  خامســـا،  ســـلمان  فهـــد  رابعـــا، 
اورالنـــدي سادســـا، ياســـين محيمـــده 
ســـابعا، كرســـتيان بيريـــز ثامنا، ســـالم 
جالبريـــت  وبـــاول  تاســـعا  الدوســـري 

عاشرا.
وعلى مســـتوى مسابقة الفرق استحق 
فريق تراي اليف المركز األول بمجموع 

زمـــن بلـــغ ٣.٥٧.٢٠ ســـاعة، بايـــك زون 
ثانيـــا بزمـــن ٣.٥٧.٢٩ ســـاعة، بحريـــن 
جينتـــس ثالثـــا بزمن ٣.٥٧.٥٠ ســـاعة، 
“اس بـــي آر أي” رابعـــا بزمـــن ٤.٠١.٣٣ 
ســـاعة، لـــوب خامســـا بزمـــن ٤.٠٥.٥٩ 
بزمـــن  بايـــك ســـيتي سادســـا  ســـاعة، 
٤.٠٧.٤١ ســـاعة، بايـــك زون زد ســـابعا 
بزمـــن ٤.٠٩.٥٤ ســـاعة، ســـايكولونس 
ثامنـــا بزمـــن ٤.٠٩.٥٥ ســـاعة، ون مور 

ســـاعة،   ٤.٠٩.٥٥ بزمـــن  تاســـعا  وات 
فريـــق الخيان عاشـــرا بزمن ٤.٢٦.٥٧ 
ســـاعة، هابـــي تيم في المركـــز الحادي 
عشـــر بزمـــن ٤.٤٧.٥٣ ســـاعة وفريـــق 
“اتـــش تي ٢” فـــي المركز الثاني عشـــر 

بزمن ٤.٥٥.٤٦ ساعة.
وشـــهدت مســـابقة الســـيدات مشاركة 
وفوز إيما باقر، اولقا جورفات، كاســـي 
بيتمـــان، منيـــرة الدريويـــش وفاطمـــة 

حســـن، وتوج الشيخ خالد بن حمد بن 
أحمـــد آل خليفـــة جميـــع الفائزيـــن في 
نهاية الســـباق الذي أقيم وفق شـــروط 
آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة المعتمـــدة من 
وبحســـب  الوطنـــي  الطبـــي  الفريـــق 
اللجنـــة  خصصتهـــا  التـــي  الجوائـــز 
المنظمة للســـباق، حيـــث ه جوائز لفئة 
الســـيدات بمقدار ٨٠، ٥٠، ٤٠، ٣٠ و٣٠ 
دينارا، و١٠ جوائز لفئة الرجال بمقدار 
و٣٠   ،٤٠  ،٥٠  ،٨٠  ،١٠٠  ،١٢٠  ،١٥٠

دينارا للجوائز األربع األخيرة.
ومن أوجه النجاح إقامة السباق الذي 
باســـتخدام  الشـــمان  عبـــدهللا  أداره 
نظـــام التوقيـــت اإللكترونـــي لتحديـــد 
األزمنة بدقة عالية، وشـــارك في إدارة 
الســـباق الحكـــم العام للســـباق جاســـم 
منصور والحكم الثاني جمال شـــاهين 
والحكمان المســـاعدان عادل الشمان 
وعلـــي جابـــر، محققيـــن جميعـــا قفـــزة 
نوعيـــة في إقامـــة وتنظيم الســـباقات 

ذات المشاركات الكبيرة.

االتحاد البحريني للدراجات الهوائية

أول سباقات الموسم يسجل نجاحا متميزا و٩٥ مشاركا

من التتويج

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

واصل نجم منتخبنا الوطني للســنوكر حبيب صباح تقديم عروضه القوية في بطولة 
العالم للكرات الست الحمراء، والتي تستضيفها منافساتها العاصمة القطرية الدوحة 

في الفترة من 17 ولغاية 21 من شهر سبتمبر الجاري.

واســـتطاع حبيب صباح “الســـوبر” من 
تصدر مجموعته الســـابعة بعد تحقيقه 
انتصاريـــن متتاليين، فـــي حين يختتم 
اليـــوم مواجهـــات دور المجموعات في 
مواجهة الاعـــب المنغولـــي انخارجال 
اخباتار والتي يســـعى مـــن خال الفوز 
فيها لحسم صدارة المجموعة وخطف 

بطاقة العبور لألدوار اإلقصائية.
واســـتهل صباح مشـــاركته فـــي بطولة 
العالم للكرات الحمراء الست بمواجهة 

الاعـــب المغربـــي زجنـــي العمـــري عمر 
والتي حســـمها لصالحه بنتيجة خمسة 
أشـــواط مقابـــل ثاثـــة أشـــواط، قبـــل 
أن يواجـــه صبـــاح يـــوم أمس منافســـه 
والـــذي  العبدالـــرزاق  ســـعود  الكويتـــي 
تفوق عليه صباح بواقع خمسة أشواط 
لشـــوطين، حيـــث تمكـــن “الســـوبر” في 
هذه المواجهة من تسجيل أعلى معدل 
“بريـــك” بواقـــع 79 نقطـــة وذلـــك فـــي 
الشـــوط الخامـــس، بينما ســـجل معدل 

“بريك” بلغ 58 في الشوط الذي يليه.
فـــي المقابل ُمني نجم منتخبنا الصاعد 
خليـــل إبراهيم بالخســـارة فـــي ظهوره 

األول فـــي بطولـــة العالـــم، وذلـــك أمام 
عبدالجليـــل  علـــي  العراقـــي  الاعـــب 
بنتيجة خمســـة أشـــواط مقابل شـــوط 

وحيد، حيث قـــدم إبراهيم أداًء مميزًا 
فـــي أولـــى مشـــاركته، غيـــر أن عامـــل 
منافســـه،  صالحـــه  فـــي  كان  الخبـــرة 
عبـــوره  إمـــكان  مـــازال  حيـــن  فـــي 
لـــألدوار االقصائيـــة متاحـــة مـــن خال 
المواجهتين المتبقيتين أمامه في دور 

المجموعة.
مـــن جانبـــه، أشـــاد رئيس الوفـــد حامد 
ضيف بالمستويات الفنية التي يقدمها 
العبـــو منتخبنـــا الوطنـــي فـــي بطولـــة 
العالم، مشـــيرًا إلى أن عودة المشـــاركة 
فـــي البطـــوالت الخارجية بعـــد توقف 
طويـــل إثـــر تداعيـــات كوفيـــد19-، لـــه 

تأثيـــره علـــى مســـتوى وأداء الاعبين 
من دون شك، متابعًا:” بالرغم من ذلك، 
فـــإن حبيب صباح اســـتطاع التمســـك 
بصـــدارة المجموعـــة وتحقيـــق أعلـــى 
“بريك” في البطولة حتى اآلن، وهو ما 
يدفعنـــا للتفـــاؤل بقدرته علـــى الذهاب 
بعيـــدًا وبلوغ مرحلـــة األدوار النهائية”، 
مشيدًا كذلك بما قدمه الاعب الصاعد 
خليـــل إبراهيـــم فـــي أولـــى مشـــاركاته 
علـــى صعيـــد بطولة العالـــم، مبينًا بأنها 
فرصة بالنســـبة لـــه لكســـب المزيد من 
الخبرة واالحتكاك مع العبين من طراز 

عالمي.

ــرات الــــســــت الـــحـــمـــراء ــ ــ ــك ــ ــ ــك” فـــــي ال ــ ــ ــري ــ ــ ســـجـــل أعــــلــــى مــــعــــدل “ب

حبيب صباح يتصدر مجموعته في بطولة العالم للسنوكر
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بحضور ومشاركة 
رئيس اتحاد 

الدراجات الهوائية

المختار: دعيج بن سلمان كان يوصلني للمخارقة
الالعبين مع  وتواضعه  بالمحرق  العمرية  بالفئات  باهتمامه  أشــاد 

لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  يعتبـــر 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
الشـــيخ دعيـــج بن ســـلمان بن أحمد 
آل خليفـــة أحـــد أبـــرز الشـــخصيات 
الرياضيـــة والكرويـــة فـــي المملكـــة 
فـــي  بصمـــات  لهـــم  كانـــت  والذيـــن 
االرتقـــاء بالكـــرة البحرينيـــة عموما 
خصوصـــا  المحرقاويـــة  والكـــرة 
بمختلـــف المناصـــب التـــي تقلدهـــا، 
فـــي  الوطنـــي  دوره  إلـــى  إضافـــة 
السلك العسكري بعدما تقلد منصب 
رئيـــس هيئـــة األركان واألمين العام 
للمجلس األعلى للدفاع والعديد من 
المناصـــب القياديـــة في قـــوة دفاع 

البحرين.
الشـــيخ دعيـــج بن ســـلمان بن أحمد 
آل خليفة عرف بالتواضع واألخاق 
العاليـــة، كمـــا أنـــه تميز بحبـــه لنادي 

المحرق وكرة القدم خصوصا.
الوطنـــي والنـــادي  العـــب منتخبنـــا 
والناقـــد  والمحلـــل  ســـابقا  األهلـــي 
روى  المختـــار  محمـــود  الرياضـــي 
المعبـــرة عـــن  القصـــص  لنـــا إحـــدى 
هـــذه الشـــخصية الوطنيـــة، مشـــيدا 
بمـــا يتميـــز به مـــن ســـمات وأخاق 

عاليـــة، مضيفـــا لــــ “الباد ســـبورت”: 
“التقيت به مرات عدة منذ منتصف 
الثمانينـــات، وكان يحضر الحصص 
التدريبيـــة لتشـــجيع العبي المحرق 
الذيـــن يمثلـــون منتخـــب الناشـــئين 
الذي يستعد لخوض تصفيات كأس 
آســـيا في ذلك الوقـــت، وهم كل من 
إبراهيم عيســـى، عبدالرحمن راشد، 
خالد مبارك وحسن جكنم وكان بعد 
انتهاء الحصص التدريبية يوصلهم 
إلى المحرق بســـيارته بدال من باص 
االتحاد.. وعندمـــا كان يراني معهم 
دائمـــا، يصـــر علـــى أن يوصلني إلى 
مكان ســـكني بفريـــج المخارقة في 

المنامة...”.

وأوضح المختار أن “الشـــيخ دعيج 
بن ســـلمان بن أحمـــد آل خليفة كان 
يهتـــم بفـــرق الفئات العمريـــة كثيرا، 
ويتابع العبي فريقه المحرق، وكان 
ويوصلهـــم  الملعـــب  مـــن  يأخذهـــم 
بســـيارته )المرســـيدس( مـــن ملعـــب 
مدينـــة عيســـى إلـــى المحـــرق دون 
أن يتركهم يســـتقلون باص االتحاد 
آنـــذاك، وبمـــا أنني كنـــت مازما لهم 
كان يوصلنـــي معهـــم إلـــى المنامـــة، 
وأتذكر أنـــه كان يمازحني وقال لي 
حينذاك )هل ترغب في االنتقال من 
األهلـــي إلـــى المحـــرق؟(، وقـــد كنت 
أمانع ذلك من شدة تعلقي باألهلي”. 
الفئـــات  فـــرق  أن  المختـــار  وذكـــر 

باهتمـــام  تحظـــى  كانـــت  العمريـــة 
الرياضيـــة  الشـــخصيات  كبـــار  مـــن 
آنذاك في معظم األندية، مســـتذكرا 
المغفـــور له بإذن هللا تعالى الشـــيخ 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
نجـــم المحـــرق الســـابق، وأحمـــد بن 
ســـالمين، وحســـن زليخ والكثير من 
الشـــخصيات، وفـــي الوقـــت الحالي 
للعمـــل  يتجهـــون  اإلدارييـــن  فـــإن 
مباشـــرة مـــع فـــرق الرجـــال وتســـند 

مهمة الفئات العمرية ألي إداري.
وأضاف المختار أن “الشـــيخ دعيج 
آل خليفـــة  أحمـــد  بـــن  بـــن ســـلمان 
إنســـان ومرٍب فاضل ورجل بمعنى 
الكلمـــة، دائـــم التشـــجيع والنصـــح، 
لناديـــه المحـــرق، متفائـــل  مخلـــص 
ويبعـــث األمل فـــي الفـــوز، منذ تلك 
األيـــام ومع مـــرور الســـنين، ما زلت 
أتذكـــر كلماتـــه وتواضعـــه ولم أنس 
تلـــك الحادثـــة رغـــم أنـــه كان رجـــا 
عســـكريا وصاحـــب هيبـــة ومنصب 
كبيـــر ومع ذلـــك فإنه لم يتـــردد في 
مســـاعدتي... وهي كلمات بســـيطة 
في حق هذا الرجل المعطاء حفظه 

هللا وأطال في عمره”.

دعيج بن سلمان برفقة المنتخب العسكري بإحدى البطوالت العام 1979 الشيخ دعيج بن سلمان مع الفقيد أحمد بن سالمين
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حسن علي

محمود المختارالشيخ دعيج بن سلمان

أســـفرت نتائـــج افتتـــاح منافســـات 
الجولـــة الثانيـــة مـــن دوري الدرجة 
للموســـم  القـــدم  لكـــرة  الثانيـــة 
الرياضـــي   2021 / 2022، عـــن فوز 
المالكيـــة علـــى االتحـــاد، واالتفـــاق 
علـــى البحريـــن، وتعادل البســـيتين 

مع مدينة عيسى.
علـــى اســـتاد النـــادي األهلـــي، تمكن 
المالكية من تخطي االتحاد بهدفين 
دون رد، ورفع المالكية رصيده إلى 
6 نقـــاط بينمـــا بقـــي االتحـــاد علـــى 

رصيده السابق بنقطة واحدة.
أحرز هدفـــي المالكية حســـن هال 
الحكـــم  المبـــاراة  أدار  وايمانويـــل. 
محمـــود  وعاونـــه  خالـــد،  محمـــد 
الديـــري وأحمـــد الغريـــب، والحكـــم 

الرابع شاكر عبدهللا.
وفـــي المواجهـــة التـــي أقيمت على 
ملعـــب نادي النجمـــة، تمكن االتفاق 
مـــن الفـــوز علـــى منافســـه البحرين 
بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 
6 نقـــاط بينمـــا بقـــي البحريـــن على 

رصيده السابق 3 نقاط.
أحـــرز هدفـــي االتفاق ممـــادو جالو 
الحكـــم  المبـــاراة  أدار  وجومـــاي. 

عبـــدهللا  وعاونـــه  بونفـــور،  محمـــد 
صالح وعلي جاسم، والحكم الرابع 

حسين الشويخ.
تعـــادل  الثالثـــة  المبـــاراة  وفـــي 
البســـيتين ومدينـــة عيســـى ســـلبيا 
بـــدون أهداف فـــي مواجهة أقيمت 
على ملعب مدينة حمد، وحصد كل 
فريـــق أول نقطة لهما فـــي الدوري. 
عبدالعزيـــز  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
شـــريدة، وعاونه عبدالرزاق األحمد 
الرابـــع  والحكـــم  غـــازي،  ومحمـــد 

محمد دالور.
وتختتـــم اليـــوم )األحد( منافســـات 
عنـــد  مباراتيـــن  بإقامـــة  الجولـــة 
الســـاعة 6:30، إذ يلتقي على ملعب 
مدينة حمد، الشـــباب )نقطة واحدة 
بقيـــادة المـــدرب األردنـــي إبراهيـــم 
حلمـــي( مـــع ســـترة )نقطـــة واحـــدة 
بقيـــادة المـــدرب الفرنســـي بوزيـــان 
بـــن عربـــي( بينمـــا يواجـــه التضامن 
)دون نقاط بقيادة المدرب الوطني 
صاح راشـــد( منافسه قالي )نقطة 
الوطنـــي  المـــدرب  بقيـــادة  واحـــدة 
موســـى القطان( على استاد النادي 

األهلي.

فوز المالكية واالتفاق.. وتعادل البسيتين مع المدينة
أحمد مهدي

من مباراة المالكية واالتحاد



تعاون جديد جمع الفنانة يارا والملحن الموسيقار طالل 
في أغنية باللهجــة المصرية بعنوان “أنا رحت منك”، إذ 

عادت من خاللها إلى الستايل الطربي.
وطرحــت يارا األغنية عبر قناتهــا على يوتيوب، وهي من 

كلمات حســين السيد وألحان الموســيقار طالل وتوزيع 
موسيقي زيد نديم، وإخراج نويل باسل وطرحت أيضا األغنية 

عبر تطبيق أنغامي. وكانت يارا قد نشرت فيديو شوقت فيه الجمهور أللبومها 
القادم الذي سيحمل عنوان مليت، وهو باللهجتين اللبنانية والمصرية.

حصد فيلــم “فالفــل كارت”، Falafel Cart، للمخرج والمعماري 
عبدالله الوزان جائزة أفضــل فيلم متحرك قصير في مهرجان 
بربانك الســينمائي الدولي المقام في كاليفورنيا. وأعرب الوزان 
عن ســعادته بهذا التتويج من مهرجان كبير، يشــارك فيه عدد 

مــن أبرز صنــاع األفالم المتحركة فــي العالم، مؤكــدا أن الفيلم 
استطاع تحقيق نتائج ُمرضية خالل مشاركاته في مهرجانات دولية 

ضخمة. يذكر أن “فالفل كارت” تأهل في 2019 ونافس على األوسكار 2020، من ضمن 
فئة أفضل فيلم أنيميشن قصير.  

“فالفل كارت” يحصد جائزةجديد الفنانة يارا باللهجة المصرية

شاهد الحلقة األولى من 
“أوتار” صحيفة ^
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“جوكرز” جلجامش تضخ الدم في شريان المسرح البحريني بعد كورونا
يمكننا القول إن مسرحية “جوكرز” التي قدمها مسرح جلجامش كأول عمل مسرحي 
بعد جائحة كورونا كانت مختلفة في التكوين والشــكل والمضمون واألســلوب، حيث 
وضــع الكاتــب الكويتي عثمان الشــطي خطا دراميا جاء مــن الماضي، وهو العواطف 
واإلنســانية ووضعهــا فــي أســلوب عصــري رائــع، فــي اندفــاع واضــح نحــو التجــارب 
الجديــدة مــا يؤكــد موهبتــه فــي ميــدان الفــن المســرحي، إذ دل العمــل الــذي أخرجــه 
الفنــان نضــال العطــاوي وشــهد عــودة الفنان القدير عبدهللا ملك إلى خشــبة المســرح 
بعد غياب طويل على حساســية فنية خصبة والجميع تحمل العبء بجدارة وكفاءة 

فنية كبيرة، وفيما يلي قراءة ومالحظات في المسرحية.

اإلخراج

إنخلـــقاألســـلوبالمســـتمدمـــنطبيعة
النـــص،هـــوجـــزءاليتجزأمـــنأيعرض
مسرحيوهودائماالسببفيأننانعجب
بعـــرضمعيـــنأوالنعجـــببـــه،كمـــاعلى
المخرجأنيراعيالتوازنعلىالمســـرح،
فـــايكدسجانبـــامنالمســـرحبالممثلين
دونداعبينمايخلوالجانباآلخرمنأي
ممثل،إالإذاكانضروريالتوجيهاالنتباه
إلـــىأحـــدالممثلينفـــيالناحيـــةالمقابلة
للمجاميـــع،وهنايمكننـــاالقولإنالمخرج
نضـــالالعطاويفعلكلذلـــكباحترافية
مبهرةواستطاعأنيقفزإلىاألمامقابضا
فييدهعلىزمامالمسرحيةوالجمهور.

معرفتنـــا وحســـب العطـــاوي المخـــرج
بتجربتـــهيتمتـــعبقـــدركبيرمـــنالمعرفة
وسعةاالطاعحتىيستطيعتفهمالنص
ومـــنثـــمالهيمنةعلـــىالخطـــوطالخفية

التييتحركبهاأبطالمسرحياته.

التمثيل

يقـــولكنســـتانتكوكليـــن”مـــنأهـــممـــا
يجـــبأنيتمتـــعبـــهالممثلســـرعةتلقفه
وماحظتهأليشـــيءيمكنتقديمهعلى
المســـرح”،وهنـــاكطـــرقمهمـــةيســـتطيع
قـــوة الممثـــلعـــنطريقهـــاأنيســـتعمل
ماحظته،ومنهاماحظةتصرفاتالناس
وميزاتهموصفاتهـــم،وماحظةاألحداث
والمواقـــفمنحوله؛حتىيســـتطيععن

طريـــقتغذيتهـــابخيالهأنيســـتفيدمنها
علىالمسرح.

العمـــل ملـــك عبـــدهللا الفنـــان لقـــددرس
بإمعـــان؛بحًثـــاعـــنكلماقـــديوحيإليه
تصرفاتهـــا ودوافـــع الشـــخصية بمامـــح
معتمـــدافـــيذلـــكعلـــىشـــيئين،الغرض
إلـــىتحقيقـــه، الـــذيتســـعىالشـــخصية
والطـــرقالتـــيسيســـلكهالتحقيـــقذلـــك،
وبطبيعـــةالحاللقداســـتفادعبدهللاملك
مـــنخبراتـــهالســـابقةوتاريخـــهالطويـــل
وظهرلنابشـــخصية”ماســـتر”تحملنوعا
جديـــدامـــنالحيـــاة،واســـتطاعأنيمـــأ

دورهحرارةوحيويةحسابية.

السينوغرافيا والماكياج واألزياء

إننجاحالســـينوغرافيافيمسرحية
مـــايتوقـــفعلـــىعمـــقفهـــمواضح
للمواقـــفالدراميـــة،كمـــاأنالديكـــور
المســـرحيهـــواإلطـــارالشـــكليالذي
يعيـــشفيـــهالنـــصالدرامـــيوالـــذي
يســـاعدالممثلعلىعمليـــةالتعايش
إال ويشـــترط المناســـب، الجـــو فـــي
مـــع التشـــكيلي المذهـــب يتعـــارض
المســـرحيوأســـلوب النـــص مذهـــب

اإلخراجبشـــكلوحدةفنيةمتكاملة،
الرئـــة نعتبـــره أن يمكـــن فالديكـــور
يتنفـــس أن يجـــب التـــي الصالحـــة
هـــذا وفـــي المســـرحي. النـــص فيهـــا
صديقـــة لمســـات جـــاءت الســـياق
األنصـــاريومصمـــمالديكـــورمحمـــد
بنـــص ومرتبطـــة معبـــرة العطـــاوي
وأزيـــاء ســـينوغرافيا المســـرحية.
وماكيـــاجمســـرحية“جوكـــرز”أعطت
الجمهـــورأحـــداثوحقائـــقومفاهيم
وأخاقياتحتىقبلالعرض،فبينت
الزمـــانوالمكانوالحالـــةاالجتماعية

والروحيةللعملالمسرحي.

التأليف

الصـــراعفيالدرامامـــنأهمالعناصر

التيتخلقالتشويق،والتشويقيمكن
إثارتـــهإذاكانالجمهـــورعلـــىعلـــم
بأكثرممايعلمهأشـــخاصالمسرحية،
وشـــخصيااطلعتعلىالمســـرحيات
التيكتبهـــاالكويتيعثمانالشـــطي،
جديـــة محـــاوالت فيهـــا ووجـــدت
للتخلـــصمـــناألســـاليبالتقليديـــة،
التخيـــل أن تمامـــا يعـــرف فالشـــطي

المســـرحييختلفتمامـــاعنالتخيل
الروائي،ولوأمعناالنظرفيحوارات
مســـرحية“جوكرز”لوجدناأنالحوار
اعتمـــدعلىالحركـــةوتنغيمالصوت،
ناهيـــكعناســـتخدامالكاتبالمنظر
األثـــر إلحـــداث المســـرح وإمكانـــات
ال بطريقـــة المتفـــرج عنـــد البصـــري

تخطرعلىالبال.

عودة الفنان عبدالله ملك إلى خشبة المسرح فريق جوكرز وتناغم كبير بينهم

االبتعاد عن األساليب التقليدية للمسرح

المطوع: “سيظل التحليل النفسي وجهة مهمة لمقاربة العملية اإلبداعية”

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي ألسرة األدباء والكتاب والذي يطرح في كل أسبوع 
موضوعات ثقافية وأدبية متجددة، قدم األستاذ المشارك بقسم علم النفس بجامعة 
البحريــن محمــد حســن المطــوع محاضــرة بعنــوان ”االتجاهــات النفســية فــي األدب“ 
ركــز فيهــا علــى رواية ”الســراب“ لنجيب محفوظ، وهي روايــة تصنف من نوع الخيال 
النفســي، وهــي روايــة نفســية تحمــل أبعــادا اجتماعيــة، أصدرها نجيــب محفوظ في 
العــام 1948 عــن دار الشــروق، وتعد من روائع أعمال األديــب العربي نجيب محفوظ، 
وأكثرهــا شــهرة، إذ تصــدرت المبيعــات ومازالــت محــور اهتمــام األدبــاء والمهتميــن 

بالجانب النفسي والفلسفي.

بـــدأالمطوعمحاورالمحاضـــرةبالحديث
عـــنعناصـــرالبنـــاءالفنـــيفـــيالروايـــة
كمدخـــلللموضـــوعومـــنثـــمأجـــابعن
تســـاؤالتمهمـــةتعززعنـــوانالمحاضرة،
ومنأبرزها:ماالمقصـــودبمنهجالتحليل
النفســـي؟وماأهـــمتطبيقاتـــهعلىالنص
األدبي؟ماالشخصيةفياألدبوتحليلها
النفســـي؟موضًحـــاأنالقـــراءةالتحليلية
النفسيةتعتبرقديمةتوازيقدمالتحليل
النفســـيبحـــدذاته،وقـــدتطـــورتالحًقا
لتصبـــحطريقـــةمتغايـــرةتفســـيريةوقد
ينظـــرالنقـــادإلـــىالشـــخصياتالخياليـــة
بوصفهـــادراســـاتلحـــاالتنفســـية،كمـــا
وضحالمطـــوعأهميةالشـــخصية“عندما
نجيـــب نجـــد “الســـراب” قصـــة نتأمـــل
محفـــوظتارةيصفالشـــخصيةجســـديا
وتـــارةيصفهـــانفســـيا،وبيـــنهـــذاوذاك،

فيجعلهوصًفامناسًباللشخصية،وأداءها
الفنـــيداخـــلالنـــص.وعندمـــانذهبإلى
البعـــدالنفســـينجـــدهعامـــامؤثـــرافـــي
الشـــخصية،ففـــيالقصـــةنجـــدالمعانـــاة
النفســـيةقدعرفـــتطريقهالـــدى“كامل”
عندمـــافشـــلفـــيأولليلـــةمـــنزواجـــه،
وبعدهـــامباشـــرةتمـــوتأمـــهوتضاعـــف
الحزنواأللمعليه،فنجدالصراعالنفسي
الداخليوالخارجيالـــذيبداعلىالبطل
إثـــرفشـــله،وحالـــةاليأسالتيســـيطرت
علىجوانبشـــخصيته،ماأثرفيمجرى
األحـــداث،وجعلهيتخذقـــراراتاليدري
نتائجهاوالتبعاتهاالمســـتقبلية،واليدري
أكانعلىصوابأمخطأ،غيرأنالصراع
الداخلـــيهوالذيدفعهإلـــىتركالزوجة
والتوجـــهإلـــىبائعةالهـــوى“التعويضأو

االستبدالأواإلسقاط”.
تـــمتطـــرقالمطـــوعأثنـــاءحديثـــه كمـــا
بالتفصيـــلعـــنأهميـــةالحـــدثوعناصـــر
الزمـــانوالمـــكانفـــيالروايـــةوالحبكـــة
القصصيةإلىتأكيدعاقةاألدببالنفس
مـــنخـــال“عقـــدةأوديـــب”التـــيتجلت

بوضوحفيسياقروايةالسراب.
ولـــميغفلالمطـــوععنذكرأهـــمالقضايا
والتـــي الروايـــة، فـــي طرحـــت التـــي
تعـــددتمابيـــنالطاقوالعنـــفوقضية

الكحوليـــةوتأثيرهاعلىالحياةاألســـرية
والحرمـــانمـــنرابطـــةاألخـــوةوالتدليل
المفـــرطوالحمايـــةالزائـــدة،مـــاأثـــرعلى
بناءشـــخصيةالبطل“كامـــل”وغيرهامن

القضايااالجتماعيةالمهمة.
أوضـــحمحمـــد المحاضـــرة وفـــيختـــام
المطـــوعأنمقارنـــةفرويـــدفـــيالتحليل
النفســـيلـــأدبتعتمـــدعلـــىالعديـــدفي
المفاهيـــمالخاصةباآللياتالدفاعيةمنها
والتســـاميالكبـــتوالنكـــوصوالتناقض
الوجدانـــي،وغيرهافيالمفاهيموالتبرير
والقلـــب،وقـــدناقـــشفرويـــدمـــنخـــال
هـــذهالمصطلحـــاتالعديدفـــيالنصوص
األدبيةواألعمالالفنية،وسيظلالتحليل
النفسيوجهةمهمةللنقادوالمتخصصين؛

لمقاربةالعمليةاإلبداعية،وتشريحالذات
المبدعة،ومايكتنفهامنغموضوأسرار.
إنهـــارحلةمنالســـرابعـــاشفيهاالبطل
الظـــروف قســـوة فـــي تمثلـــت “كامـــل”
األب وجحـــود األم وأنانيـــة والتربيـــة
وخيانـــةالزوجةفيظلشـــخصيةصعبة
تتضمنمجموعةمنالصراعاتالنفســـية
ومجموعةمنآلياتالدفاعالنفسيالتي
يســـتخدمهاالبطل.حيثإنالروايةتكاد
تكونوثيقةنفسيةحيةلعقدةأوديب.

شـــاركفـــيهـــذهالمحاضـــرةاالفتراضية
التـــيأقيمتمســـاءاألحـــدالماضـــيعبر
تقنيـــةاالتصـــالالمرئـــيعنبعـــد“زووم”
نخبـــةمـــنالكتـــابوالمثقفيـــن،وأدارتهـــا

الروائيةندىنسيم.

طارق البحار

ندى نسيممحمد المطوع

المحاضرة على “زووم”
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أنا ولهان..

يا ديرة هلي ولهان

كثر شوقـي البحر طامـي

وكثر ما أحب

يتشّوق في الهوى الخالن 

عجيبه وانتي بالدي

أحس اني أنا بالدك..

وأحس اني ابو ألكبر اوالدك

وأحس اني على ترابك

نسايم بحر في ليلك

تداعب زهرة الرمان

أنا ولهان..

عجيبه أبتعْد واقول

خليها اتّــذّكرني

وخليها على بعد المدى عنّي

عسى األشواق تطفيني

وعساها ما تالقيني

أالقي في أقاصي الروح

نسمه من هوى ْمحّرق

تهب لحظه على بالي

تشيل الروح من روحي

وتعّود بي رمل دافــي

على اسيافك تبعثرني..

أنا ولهان..

عجيبه كلما شّحت سحايبها

وال أمطر في هواها الّدان

أشوف الخير في بنّيه تنادي لي

واشوف أكبر أمل يبرق

عزيمه ف عين لصبيان

أنا ولهان يا ديرة هلي ولهان

أعّود لك.. ترد لي الروح

واحط قلبي على قلبك

يا ديره بوسع هالكون

أنا مليان بك..

يا ديرة هلي مليان

وانا بحبك كل يوم أقوى

وأحس انك عزيزه

ونجمة األكوان.



القطري لـ “التجارة”: اسحبوا كل “ترامس الشاي” الخطيرة
دعت النائب فاطمة عباس القطري إلى ضرورة 
العمل على وضع آليات رقابية أكثر صرامة لمنع 
مملكة  داخـــل  وتــداولــهــا  مسرطنة  سلع  دخـــول 
بصحة  اإلضـــرار  عليها  يترتب  قد  ما  البحرين، 

المستهلكين على المديين القريب أو البعيد.
الــفــحــص  إدارة  بـــجـــهـــود  ــري  ــطـ ــقـ الـ ــت  ــوهــ ــ ون
والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة والسياحة 
في الفحص الدوري لعينات عشوائية من السلع 
لالختبار  الــســوق وإخــضــاعــهــا  فــي  ــمــتــداولــة  ال
ــتـــي أثــمــرت  ــيـــة، والـ بــحــســب الــمــنــهــجــيــة الـــدولـ
“ترامس  من  كميات  عن مصادرة وحجز  أخيرا 
شــــاي” وحــافــظــات قــهــوة تــحــتــوي عــلــى مـــادة 
واتخاذ  والمسرطنة،  الخطيرة  )األسبستوس( 
التجارية  المحالت  تجاه  القانونية  اإلجـــراءات 

المخالفة.
الحادثة  هذه  إن  القطري  فاطمة  النائب  وقالت 

جميع  لسحب  حثيث  عمل  يلحقها  أن  ينبغي 
ــوصــول ألكــبــر  ــل ــســعــي ل ــاعــة، وال ــمــب الــعــيــنــات ال
عن  التوقف  على  الجمهور وحثهم  من  شريحة 

استخدامها عبر مختلف وسائل اإلعالم.
ــقــطــري إلـــى أن مـــن الــمــفــيــد وضــع  وأشـــــارت ال
المطابقة، وحث  تقويم  فنية وإجــراءات  لوائح 
أكثر  منتجات  لتوفير  بها؛  التقيد  على  التجار 
أمانا وكفاءة في السوق البحرينية، إال أن هذه 
عينات من  لمنع دخــول  كافية  غير  اإلجـــراءات 
المنتجات والسلع، وهو ما جرى عند دخول هذه 

العينات المخالفةالعينات المسرطنة وبيعها وتداولها.

من المفيد وضع لوائح 
فنية وإجراءات تقويم 

المطابقة
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إيــرادات البحــريــن من األلعــاب اإللكتــرونيــة
2022 بــالــعــام   %  28 ــرتــفــع  ســي الــقــطــاع  ــى  ــل ع اإلنـــفـــاق   :”^“ ـــ  لـ حــاجــي 

ــيـــوزوو”  ــه مــؤســســة “نـ ــدرتـ ذكـــر تــقــريــر أصـ
ــمــيــة الــمــتــخــصــصــة فـــي إحـــصـــاءات  ــعــال ال
على  اإلنفاق  حجم  أن  اإللكترونية  األلعاب 
األلـــعـــاب اإللــكــتــرونــيــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
 3.5 إلــى  تصل  نسبة  شّكل  وإفريقيا  األوســط 
% من إجمالي حجم اإلنفاق العالمي الكلي على 
الماضي  العام  األلعاب اإللكترونية المسجل في 

2020، والذي بلغ قرابة 175 مليار دوالر.
السعودية  ــرادات  إيـ سّجلت  وقــد 
 1090 اإللكترونية  األلعاب  من 
مصر  تليها  دوالر،  مليون 
 350 إيراداتها  بلغت  التي 
مليون دوالر، وفي المرتبة 
ــارات  اإلمـ جـــاءت  الثالثة 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة إذ 
ــا  ــهــ ــ ــرادات ــ وصـــلـــت إي
مــــــــــن األلـــــــــعـــــــــاب 
ــة بـــ  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
مـــلـــيـــون   340
 98 قــطــر  دوالر، 
دوالر،  ــيــــون  ــ ــل مــ

ــرادات  إي بلغت  فيما  دوالر،  مليون   80 لبنان 
 39 اإللكترونية  األلعاب  من  البحرين  مملكة 

مليون دوالر.
وصرح الباحث وخبير الذكاء االصطناعي جاسم 
اإللكترونية  األلــعــاب  على  اإلنــفــاق  بــأن  حــاجــي 
ارتفع بنسبة 17 % في العام 2020 مقارنة بالعام 
ومن   %  23 بنسبة  الــجــاري  الــعــام  وزاد   ،2019
 ،%  28 بنسبة  المقبل  العام  يرتفع  أن  المتوقع 
إذا ما تمت مقارنته  االرتفاع نسبيا  معتبرا هذا 

بدول عربية وأوربية أخرى. 
 Statista اإلحصائية  الشركات  “حسب  وأضاف 
المتحدة  الــواليــات  فــي  مستخدم  كــل   ،ESAو
األلــعــاب  عــلــى  دوالرا   216 يــعــادل  مــا  يــصــرف 
االلكترونية، وعالمًيا كل مستخدم تقريًبا يصرف 
صناع  ــرادات  إيـ مجموع  تجاوز  كما  دوالرا   55

األلعاب قبل عامين 138 مليار دوالر”.

صناعة األلعاب

صناعة  فــي  المستثمرين  أن  حــاجــي  واعــتــبــر 
األلعاب من أكبر المستفيدين من جائحة “كوفيد 
19”، إذ بدأ الناس يقضون مزيدا من الوقت في 

المنازل معتمدين على وحدات التحكم أو أجهزة 
عدد  فــاق  وقــد  الذكية،  الهواتف  أو  الحاسوب 
ممارسي األلعاب اإللكترونية في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا الـ 336 مليون مستخدم، ويتوقع 
بما  دوالر،  مليارات   4 إلــى  مصروفاتهم  ازديـــاد 
أن  رغـــم  25 % بشكل ســنــوي،  ازديــــاد  يــعــادل 
األلعاب اإللكترونية باللغة العربية ال تتعدى 3 % 

من مجمل األلعاب اإللكترونية في العالم.
ــمــتــحــدة األمــيــركــيــة  ــات ال ــ ــوالي ــ وأوضـــــح أن ال
57 % من مبرمجي األلعاب  تحتضن ما يعادل 
صناعة  ارتفعت  حيث  العالم.  في  اإللكترونية 
األلعاب اإللكترونية بما يعادل 30 %، وهناك 2.2 
مليار مستخدم لأللعاب اإللكترونية الهاتفية، إذ 
على  كبير  تأثير  لها  “اليوتيوب”  فيديوهات  إن 

ارتفاع استخدام األلعاب اإللكترونية.
الشركات  من  الكثير  تندمج  أن  حاجي  وتوقع 
الــصــغــيــرة فــي الــبــرمــجــة، أو تــشــتــرى مــن قبل 
 ”blockchain“ تقنية  وأن  الــكــبــرى،  الــشــركــات 

سوف تجعل األلعاب اإللكترونية أكثر أماًنا.
استخدام  يصل  أن  المتوقع  “مــن  حاجي  وقــال 
ــواقــع االفــتــراضــي إلـــى 62 مــلــيــون جــهــاز في  ال

استخدام  لتأثير  وبالنسبة  المقبلتين”.  السنتين 
عودتهم  بعد  األبــنــاء  على  اإللكترونية  األلــعــاب 
هناك  سيكون  بالطبع  أنه  حاجي  أكد  للمدارس، 
مرة  الــدراســة  انتظام  مــع  التكيف  فــي  صعوبة 

أخرى”.

قارة آسيا األكثر إنفاقا

كما أشار التقرير إلى أن قارة آسيا كانت األكثر 
المستوى  على  اإللكترونية  األلعاب  على  إنفاقا 
 84.3 إلى  اإلنفاق  قيمة  وصلت  بعدما  العالمي، 
القارة  48 % كحصة  يعادل  ما  أي  مليار دوالر، 
مــن إجــمــالــي االنــفــاق الــعــالــمــي الــكــلــي فــي هــذا 

المجال”.
بينما في قارة أوروبــا، بلغ اإلنفاق على األلعاب 
 2020 الــعــام  فــي  دوالر  مليار   33 االلكترونية 
العالمي  اإلنـــفـــاق  إجــمــالــي  مــن   % 19 لــتــشــّكــل 
حّلت  فيما  للتقرير.  وفــقــا  األلــعــاب،  هــذه  على 
إذ  األخــيــرة،  المرتبة  في  الشمالية  أميركا  قــارة 
 45 اإللكترونية  األلــعــاب  على  فيها  اإلنــفــاق  بلغ 
مليار دوالر أي نسبة 26 % من إجمالي اإلنفاق 

العالمي على األلعاب )أونالين( في العام 2020.

هبة محسن

39
دوالر مليون 

جاسم حاجي

انخفاض تحويالت العمالة الفلبينية بالبحرين بنسبة 6 %
ــم ــال ــع ال دول  إجـــمـــالـــي  مـــن  ــج  ــي ــل ــخ ال بــمــنــطــقــة  ــم  ــه ــات ــوي ــح ت ــة  ــب ــس ن  %  16

العمالة  تــحــويــالت  قيمة  انخفضت 
التعاون  مجلس  دول  مــن  الفلبينية 
السبعة  خالل  الخارج  إلى  الخليجي 
بنسبة   2021 العام  من  األولــى  أشهر 

1.14 % على أساس سنوي.
الفلبينية  العمالة  تحويالت  وسجلت 
يناير  مــن  بالفترة  الخليج  دول  مــن 
الماضي  يوليو  نهاية  وحــتــى   2021
مليار   2.93 مقابل  مليار دوالر،   2.89
 ،2020 مــن  المناظرة  بالفترة  دوالر 
“مباشر”  لموقع  إحــصــاء  وفــق  وذلــك 
المركزي  البنك  بيانات  إلــى  استنادا 

الفلبيني.
انخفاضا  خليجية  دول   5 وشــهــدت 

الفلبينية  العمالة  في قيمة تحويالت 
 ،% 6.26 بــــ  الــبــحــريــن  رأســـهـــا  عــلــى 
العربية  اإلمــارات  دولــة  خالفت  بينما 
في  المنطقة  بــلــدان  تــوجــه  المتحدة 
التحويالت  ارتفعت  إذ  الفترة  تلك 

منها بـ 0.88 %.
الفلبيني،  الــمــركــزي  لــبــيــانــات  ووفــقــا 
ــوافــدة من  ال العمالة  تــحــويــالت  فــإن 
من   %  16.26 شكلت  الخليج  دول 
إجمالي تحويالت العملة الفلبينية من 
 17.77 والبالغة  العالم  دول  مختلف 
األولى  أشهر  السبعة  في  دوالر  مليار 

من 2021.
وبــلــغــت قــيــمــة تـــحـــويـــالت الــعــمــالــة 

 4.004 آسيا  قــارة  دول  من  الفلبينية 
تحويالت  بذلك  لتمثل  دوالر؛  مليار 
 72.25 الخليج  دول  من  العمالة  تلك 
في  القارة  تحويالت  إجمالي  من   %
السبعة أشهر األولى من العام الجاري.
الــمــالــيــة  الـــتـــدفـــقـــات  إلــــى أن  يـــشـــار 
في  العاملين  بتحويالت  المرتبطة 
للتمويل  مهما  مــصــدرا  تعد  الــخــارج 

الخارجي في الدول النامية.
وتستحوذ دول الخليج على النصيب 
األكبر من التحويالت للخارج عالميا، 
بــعــد الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة؛ 
في  الــوافــدة  العمالة  على  العتمادها 

انخفضت قيمة تحويالت العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي )صورة تعبيرية(معظم التخصصات.

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

فاطمة القطري

األحد 19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 - العدد 4723

https://www.albiladpress.com/news/2021/4723/finance/724810.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4723/finance/724811.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4723/finance/724812.html


ذكــر المحلــل االقتصــادي رئيس جمعية المحللين المالييــن المعتمدين في البحرين علي الموالني في تصريح خاص لـ “البالد” أن 
الطلــب واالقبــال علــى الســندات واألصول واالســتثمار فيها يعكس الخصائــص والمميزات التي تقدمها هــذه األصول، فهي من 
ناحية تعتبر آمنة أكثر من األسهم والعائد عليها محدد، إذ إن هناك أصوال غير ثابتة الدخل. وتوفر السندات والصكوك سيولة، 

وإذا ما أراد المستثمر التخارج من هذه األصول، فإنه يستطيع التخارج عبر صفقات في السوق.

ـــن الموالني أنه فـــي بداية 2021 كان  وبيَّ
هنـــاك ارتفاع في ســـعر النفط، إذ بلغ خام 
برنـــت 51 دوالرا في بدايـــة العام قبل أن 
يرتفـــع إلـــى 75 دوالرا للبرميـــل حديثـــا، 
الخليـــج  فـــي منطقـــة  الحـــال  وبطبيعـــة 
والحكومـــات  الـــدول  مـــن  كثيـــر  هنـــاك 
بقطـــاع  مرتبطـــة  مؤسســـات  وكذلـــك 
النفط، اســـتفادت من هذا االرتفاع، فهي 
تعتمـــد في مداخيلهـــا على النفط، ما أدى 
إلـــى زيـــادة فـــي الســـيولة، وأن العوائـــد 

المرتفعـــة  الثابتـــة  الديـــن  أدوات  علـــى 
نســـبًيا مقارنـــة بالودائـــع المصرفية تحفز 
المســـتثمرين وتجعـــل هنـــاك طلبـــا كبيرا 
فـــي  الســـندات والصكـــوك، فمثـــا  علـــى 
اإلحصـــاءات  تشـــير  البحريـــن  مملكـــة 
األخيـــرة للبنـــك المركـــزي إلـــى أن معـــدل 
الخزانـــة  علـــى ســـندات  العوائـــد  أســـعار 
لحكومة البحرين لفترة 3 أشـــهر انخفض  
مـــن 2.22 % خال الربع األخير من العام 
2020 إلـــى 1.53 % فـــي الربع الثاني من 

العـــام 2021، بينما انخفـــض معدل العائد 
على ســـندات الخزانة لحكومـــة البحرين 
لفتـــرة ســـنة إلـــى 2.8 % في الربـــع الرابع 
مـــن العام 2020 وإلـــى 1.67 % في الربع 
الثانـــي مـــن العـــام 2021؛ وذلـــك جـــراء 
الطلـــب على األصـــول، فكلمـــا زاد الطلب 
علـــى هـــذه األصـــول، انخفضـــت العوائـــد 

عليها.
وجـــاء تصريح الموالني في أعقاب نشـــر 
تقارير في دولة الكويت الشـــقيقة، أمس 

األول، أشـــارت إلـــى أن البنـــوك الكويتية 

ســـجلت فـــي الفتـــرة األخيـــرة، وتحديًدا 

النشـــطة في سوق أدوات الدخل الثابت، 

هجمة كبيرة في طلب الكويتيين األفراد 
االستثمار في الصكوك والسندات.

وتحدثـــت التقارير عن أنـــه لوحظ إقبال 
قـــوي مـــن المســـتثمرين الكويتييـــن على 
إصـــدارات الصكـــوك والســـندات بالفتـــرة 
بعـــض  تســـّوقها  التـــي  ســـواء  األخيـــرة، 
البنوك، أو من خال استثمارات يقترحها 

العميل نفسه.
وبينـــت أن طلبـــات المســـتثمرين األفراد 
وقيمها تضاعفت أخيًرا بهذا السوق لنحو 
10 مـــرات مقارنـــة بالمســـجلة في فترات 
ســـابقة، منوهة بأن الحدود االســـتثمارية 
للفـــرد الواحـــد تتراوح بيـــن 200 ألف و3 

مايين دوالر.
الكبيـــر  االنتعـــاش  أن  التقاريـــر  وذكـــرت 
الـــذي شـــهده طلـــب األفـــراد الكويتييـــن 
على السندات والصكوك بالفترة األخيرة 

تركـــز في صكوك وســـندات مصـــدرة في 
3 أســـواق رئيســـة، أولها محلًيا، إذ أفادت 
بـــأن تركز المســـتثمرين كان نحـــو البنوك 
أو  ســـندات  أصـــدرت  التـــي  الكويتيـــة 
صكوًكا، واكتســـبت تداوالتها زخًما لجهة 
العائـــد عليها فـــي الفترة األخيرة، قياًســـا 
المحليـــة  االســـتثمارية  األدوات  بعوائـــد 

األخرى، وفي مقدمتها العقار والودائع.
وأضافـــت أن ســـوق الصكوك والســـندات 
المســـتهدف أيًضـــا من الكويتييـــن يتعلق 
باإلصـــدارات الخليجية، ســـواء المصدرة 
التـــي  أو  المنطقـــة،  مـــن حكومـــات دول 
أصدرتها شـــركات خليجيـــة تتمتع بمركز 
ومـــاءة ماليـــة قويـــة جعلهـــا تســـتقطب 
مســـتثمرين عالميين مقتنعين بمســـتقبل 

استثمارهم في هذه األدوات.
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الموالني: الطلب على الصكوك والسندات يعكس خصائصها واالرتفاع بالسيولة
الـــدَّيـــن ــفــة  تــنــخــفــض كــل الــثــابــت  ــل  ــدخـ الـ ــول  ــ ــى أصـ ــل اإلقـــبـــال ع زاد  ــمــا  كــل

عزوز علي

إبراهيم الشيخ عبيدلي العبيدلي

األحد 19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 - العدد 4723

المنامة - جمعية البحرين للشركات العائلية

لشـــركات  البحريـــن  جمعيـــة  بـــدأت 
التقنية “ِبِتك” وشـــركة “وورك سمارت” 
اســـتعداداتهما لتنظيم الرواق الوطني 
البحرينـــي في “جيتكس” 2021، وذلك 
صنـــدوق  مـــع  إســـتراتيجية  بشـــراكة 
العمل “تمكين”. ويعتبر “جيتكس” أكبر 
معرض ومؤتمر تقني يقام في الشـــرق 
األوســـط، مـــن 17 وحتـــى 21 أكتوبـــر 

المقبل.

ومن المرتقب مشـــاركة نحو 60 شركة 
تقنيـــة معلومـــات بحرينية فـــي الرواق 
الوطنـــي البحرينـــي بالمعـــرض تتـــوزع 
تقنيـــة  مجـــال  فـــي  شـــركة   40 بيـــن 
المعلومات واالتصاالت، و20 مؤسســـة 
ناشـــئة فـــي المجال ذاتـــه. وأكد رئيس 
حـــرص  العبيدلـــي  عبيدلـــي  الجمعيـــة 
المنظميـــن على توفير أكبـــر حيز متاح 
للمشـــاركة البحرينية من خال توسيع 
المســـاحة التي ســـوف يشـــغلها الرواق 

الوطني البحريني.

مشاركة مرتقبة لـ 50 شركة تقنية بحرينية في “جيتكس” 2021
المنامة - مكتب إبراهيم الشيخ

أكد رجل األعمال عضو مجلس األعمال 
الســـعودي البحريني إبراهيم الشـــيخ أن 
المرســـوم الملكي بقانون رقم 22 لســـنة 
2021 بإصـــدار قانون التنفيذ في المواد 
المدنيـــة والتجارية، الـــذي أصدره عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة يعـــزز مـــن االقتصاد 
ويســـهم في تطوير التجارة واالستثمار، 

التنميـــة  أهـــداف  يخـــدم  مـــا  وهـــو 
االقتصاديـــة؛ إذ يعـــد تطويـــًرا حقيقًيـــا 
فـــي  والقضائيـــة  العدليـــة  للمنظومـــة 
المملكة، منوًها بـــأن “تلك القوانين تضع 
البحريـــن في مصاف الـــدول المتقدمة”. 
وشـــدد على أن “إصـــدار قانـــون التنفيذ 
فـــي المـــواد المدنية والتجاريـــة، يعكس 
حرص عاهل الباد على تطوير منظومة 
العدالـــة في مملكـــة البحريـــن واالرتقاء 

بها”.

الشيخ: “قانون التنفيذ” تعزيز لالقتصاد وتطوير بالمنظومة العدلية

أجرت عقارات الســيف، إحدى الشــركات الرائدة في مجال التطوير العقاري 
فــي مملكة البحرين، مراســم الســحب علــى ثاني جوائز حملــة “تخّيل واربح” 
للعام 2021 للمتســوقين في كل من مجمع الســيف - ضاحية الســيف، ومجمع 
الســيف - مدينــة عيســى، إذ فــاز نايــف عــارف أميــري بــزورق ســريع. وجــرت 
مراســم الســحب أخيرا في مقر الشــركة بحضور ممثلين عن الشــركة ووزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة.

وكانت عقارات الســـيف قد أطلقت حملة 
“تخّيـــل واربـــح” الجديـــدة فـــي كل مـــن 
مجمع الســـيف - ضاحية السيف، ومجمع 
الســـيف - مدينة عيســـى اعتبـــاًرا من 20 
أبريـــل الجـــاري وتســـتمر لغايـــة 8 ينايـــر 
المجمعيـــن  زوار  لجميـــع  لتقـــدم   ،2022
تجربـــة تســـوق اســـتثنائية وفرصة الفوز 

بجوائز شهرية قّيمة.  
وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 30 
دينـــاًرا بحرينيا أو أكثر في متاجر مجمع 
السيف - ضاحية السيف، ومجمع السيف 
- مدينة عيســـى على فرصة الدخول في 

السحب على جوائز مميزة.
وبهـــذه المناســـبة، صّرح مديـــر أول إدارة 

العقارات بشـــركة عقارات الســـيف محمد 
القائـــد  “يســـرنا اإلعان عـــن الفائز الثاني 

بحملـــة )تخيـــل واربـــح( للمتســـوقين في 
مجمع الســـيف - ضاحية السيف، ومجمع 
الســـيف - مدينة عيســـى، والتـــي تترجم 

مدى حرص الشركة على مكافأة عمائها 
الكـــرام من المتســـوقين والـــزوار بأفضل 
الجوائز، مع اســـتمرارنا فـــي إضافة قيمة 

عاليـــة لتجربـــة التســـوق فـــي مجمعاتنـــا 
التجارية”.

بدوره، أعرب أميري عن سعادته الغامرة 
بفوزه بالزورق الســـريع من مجمع السيف 
- ضاحيـــة الســـيف، مبديـــا إعجابـــه بمـــا 
تقدمـــه الشـــركة مـــن حمـــات ترويجيـــة 
فريدة من نوعها على مستوى المجمعات 
التجاريـــة فـــي المملكـــة، منوهـــا إلـــى أن 
مجمـــع الســـيف - ضاحيـــة الســـيف يعتبر 
وجهته التســـوقية المفضلة في البحرين؛ 
نظـــًرا لمـــا يحتويـــه على متاجر وأســـماء 
التســـوقية  احتياجاتـــه  تلبـــي  تجاريـــة 

واحتياجات جميع أفراد عائلته.

“عقـارات السيـف”: أميـري يفـوز بـزورق سريـع
فــــــي الــــســــحــــب الـــــثـــــانـــــي عــــلــــى جــــــوائــــــز “تــــخــــيــــل واربــــــــــح”

محمد القائد

تعد عطلة نهاية األســبوع بالنســبة لكثيرين واحدة من أكثر متع الحياة أهمية، 
فهي الوقت الذي تسترخي فيه األجسام وترتاح فيه العقول من التفكير بالعمل 
والدراســة واإلنجــاز. وهــي الوقــت الــذي تجتمع فيــه العائلة، وتقضــي حاجاتها 

المنزلية، أو تذهب للخارج للقيام بالنشاطات الترفيهية وغيرها الكثير. 

فمـــاذا إذا تغير يـــوم العطلة المعتادة؟ في 
األســـبوع الماضي، أشارت تقارير مختلفة 
إلى أن إحدى الـــدول الخليجية قد تنتقل 
إلـــى عطلة نهاية األســـبوع يومي الســـبت 
واألحـــد بدال عن الجمعة والســـبت، بحيث 
يبدأ أســـبوع العمـــل يوم االثنيـــن وينتهي 
الجمعـــة )وربما أصبح يـــوم الجمعة نصف 
دوام(، بمـــا يتماشـــى مـــع النظـــام المعمول 
وربمـــا  العالـــم،  دول  مـــن  كثيـــر  لـــدى  بـــه 
لمكاسب اقتصادية. وقد اشتعلت وسائل 
التواصـــل االجتماعي في هذه الدولة بهذا 
الموضـــوع، ما جعل الحكومـــة تنفي األمر 
وتوضـــح أنها كانت مجرد مشـــاورات غير 
رســـمية. “البـــاد” توجهت بســـؤال للخبير 
االقتصـــادي الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة 
جفكون لتحســـين اإلنتاجية أكبر جعفري: 
هـــل نتوقـــع أن تتجـــه البحريـــن لمثل هذا 

المنحـــى وتغيـــر العطلـــة المعتـــادة ليكون 
أول أيـــام األســـبوع يوم االثنيـــن؟ وأجاب 
جعفـــري بـــأن المشـــكلة ال تكمـــن فـــي أيام 
عطلنـــا المختلفة مع الـــدول الغربية ودول 
أقصى الشـــرق بقدر ما تكمن في التوقيت 
معهم. وقال إن في الســـابق قبل تأســـيس 
شـــركات النفـــط، كانـــت العطلـــة الخميس 
والجمعة، وفي التسعينات تغيرت العطلة 
لتكـــون الجمعـــة والســـبت؛ لتتوافـــق مـــع 
االقتصادات الغربيـــة، بالرغم من أن هناك 
تحســـنا اقتصاديا طفيفا فـــي هذا التغيير 
بالعطلـــة، مؤكـــدا “مشـــكلتنا مـــع التوقيت 
)الليـــل والنهـــار(، فالفـــرق بيننا وبين ســـان 
فرانسســـكو كبير فـــي الوقت، فنصف يوم 
وأكثـــر مـــن ذلك يضيـــع مهمـــا توافقنا في 
األيام معهم. وتســـاءل جعفري: لماذا نريد 
أن نتـــواءم ونتوافق معهم وليس العكس 

هم من يسعون إلى التوافق معنا؟ وأضاف 
“توافقنـــا معهم يمس العقيـــدة والعادات”. 
وتابـــع “ال نريـــد يومـــا أن يطلب منـــا النوم 
نهـــارا والعمل ليا من أجل اآلخرين، وفي 
أمـــور ليســـت ضرورية”. وأوضـــح جعفري 
أن “هنـــاك حـــا وســـطا واختياريـــا بحيث 
يتـــرك األمر لســـوق العمل”، مشـــيرا إلى أن 
“بنـــوك األفشـــور فـــي الغـــرب تحتـــاج إلى 
التواصـــل معنـــا فـــا مانـــع مـــن ذلـــك وفي 
يســـتطيعون  التكنولوجيـــا  تطـــور  ظـــل 
التواصـــل، ويمكـــن لقطـــاع البنـــوك فقـــط 
أن يعمـــل فـــي العطلـــة عندنا وليســـت كل 

القطاعات، الحكومة ال تســـتفيد كثيرا من 
هـــذا األمـــر الذي يمـــس عاداتنـــا وتقاليدنا 
وقيمنـــا، وليـــس باالقتصـــاد وحـــده تحيـــا 
األمـــم، االقتصاد جـــزء مـــن دورة الحياة، 

االقتصـــاد يجب أن يخدم العقيدة، وليس 
العكـــس، هنـــاك جوانـــب اإلزعاج النفســـي 
واالجتماعـــي ونحن في غنى عنه”، مؤكدا 
“ال توجد دراســـات وحقائـــق تثبت التأثير 

اإليجابـــي على االقتصاد في تغيير العطل 
المعتـــادة”، وصفـــا اإللحـــاح فـــي طلب أن 
نغيـــر عطلنـــا أنـــه يدخـــل فيمـــا يســـمى بــــ 

”االمبرالية المفرطة”.

جعفري: مكاسب طفيفة من تغيير عطلة “الويكند”
اإلجـــــازة أيـــــام  ولـــيـــس  الـــغـــرب  مـــع دول  ــا  ــن ــت ــي ــوق ت فـــي  ــن  ــم ــك ت ــة  ــل ــك ــش ــم ال

أكبر جعفري

المحرر االقتصادي

نشأ مفهوم “عطلة نهاية األسبوع” الحالي ألول مرة في شمال 
بريطانيـــا مـــع الثـــورة الصناعية، وتحديـــًدا في القرن التاســـع 
عشـــر، إذ ُيشـــير قاموس أكسفورد للغة اإلنجليزية إلى أن أول 
استخدام لمصطلح عطلة نهاية األسبوع كان في العام 1879. 
أما الفكرة األســـاس فظهرت العتقاد أصحاب رؤوس األموال 
ومالكي المصانع أن إجازة الموظفين من بعد ظهر يوم السبت 
ولغاية مســـاء األحد ستجعل منهم أكثر إنتاجيًة وانتعاًشا في 

العمل صباح يوم اإلثنين.
وجد أصحاب العمل في القرن التاســـع عشـــر أنـــه من األفضل 
تمديد عطلة نهاية األسبوع ليومين اثنين؛ لمنح العمال مزيًدا 
مـــن الوقـــت للتعافـــي والتخلص من آثار الســـلوكيات الســـالبة 
للعطلـــة. لكن التغير المفصلـــي األكبر كان العام 1926 حين بدأ 
هنري فورد بإغاق مصانع الســـيارات الخاصة به طوال يومي 
الســـبت واألحد، فيما نجح العمال األميركيون في اســـتحداث 
تلـــك العطلة العـــام 1929؛ على إثـــر مطالبتهم بـــأن تكون أيام 
عملهم األســـبوعية 5 أيام فقط، وشـــيًئا فشيًئا انتشرت الفكرة 

فـــي الواليـــات المتحدة بكاملهـــا. ومع حلـــول 1940، أصبحت 
قوانين العمل في أميركا تنص على أن الحد األقصى ألسبوع 
العمل هو 40 ســـاعة، ما يســـتدعي تبني عطلة نهاية األســـبوع 
لتنظيم ذلك. وعلى مدار العقدين التاليين، أي في خمســـينات 
وســـتينات القرن الماضي، بدأت العديـــد من البلدان في العالم 
بتبنـــي الفكرة للتوافق مع األســـواق الدوليـــة. وفي كتابه “في 
انتظار عطلة نهاية األســـبوع” يشير فيترتيد ريبشينسكي إلى 
أن أصحـــاب العمل وجدوا أنـــه من األفضل تمديد عطلة نهاية 
األسبوع ليومين اثنين لمنح العمال مزيًدا من الوقت للتعافي 

والتخلص من آثار السلوكيات الخاطئة.
من جهٍة ثانية، يعتقد البعض أن فكرة نهاية األســـبوع جاءت 
أساًسا على إثر الثورة الصناعية، إذ سعت الدول والحكومات 
إلـــى توفيـــر الطاقـــة المصروفـــة. فبـــداًل مـــن تشـــغيل اآلالت 
وتحريكهـــا لمـــدة 7 أيـــام متتاليـــة، أصبـــح باإلمكان مـــع عطلة 
نهايـــة األســـبوع تشـــغيلها لمـــدة 5 أيـــام فقط، ما يعنـــي إمكان 

توفير قدٍر جيد من الطاقة.

 نشأة مفهوم “عطلة نهاية األسبوع”

https://www.albiladpress.com/news/2021/4723/finance/724814.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4723/finance/724815.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4723/finance/724816.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4723/finance/724817.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4723/finance/724818.html
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أكدت منسقة المشروعات واإلعالم والعالقات العامة في هيئة الطاقة المستدامة، 
لطيفــة خليفــة، أن هنــاك إســتراتيجية وطنيــة شــاملة لوضع المعاييــر والمتطلبات 
واالشــتراطات والتشــريعات؛ من أجل استيراد السيارات الكهربائية والهجينة في 
مملكــة البحريــن، وقبل ذلك توعية المســتهلك من خالل إتاحــة المعلومات الكفيلة 

بجعله يتوجه نحو اقتناء هذا النوع من السيارات.

جـــاء ذلك فـــي البرنامـــج اإلذاعـــي “نوافذ 
الـــذي تقدمـــه ســـبيكة  المســـتقبل”،  علـــى 
الشـــحي، واستضاف المســـؤولة في هيئة 
الطاقة المستدامة؛ للحديث عن السيارات 
الكهربائيـــة والهجينـــة التـــي ال تســـتخدم 
الوقـــود األحفـــوري، وبالتالي تســـاهم في 
التقليـــل من انبعاثات الكربون، وهو توجه 
يصـــب فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 

لألمم المتحدة. 
اســـتهلت لطيفة خليفـــة حديثها بأن هيئة 
الطاقة المستدامة لديها مشروعات كبيرة 
تســـتهدف التنمية المســـتدامة وتقود إلى 
حياة كريمة للمواطن في مملكة البحرين. 
ومـــن بين هذه المشـــروعات دعـــم التوجه 
نحـــو تبني المركبات الكهربائية والهجينة، 
العالميـــة  التحـــركات  مـــن  جـــزء  وهـــو 
التـــي تتحـــدث اليوم عـــن وســـائل التنقل 

المستدامة. 
وقالـــت خليفـــة إن هذا التوجه بـــدأ مبكرا 
فـــي  الصناعيـــة  الثـــورة  خـــال  عالميـــا 
حيـــث  األميركيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات 
مـــن  كبيـــرا  مخزونـــا  لديهـــم  أن  وجـــدوا 
الوقود األحفوري، فأخذوا يدعمون البنية 
التحتية لصناعة السيارات أكثر من الدعم 
الموجـــه نحـــو الكهربـــاء، فتوســـع قطـــاع 
صناعة الســـيارات التي تســـتخدم الوقود 

األحفوري. 
وحينمـــا جاءت دراســـات األمـــم المتحدة 
التغيـــر  لمواجهـــة  المســـتدامة  للتنميـــة 
المناخـــي، كان مـــن بيـــن الحلـــول التوجـــه 
الستخدام السيارات الكهربائية والهجينة.

الدول المزدحمة

وأشـــارت خليفة إلى زيادة عديد سيارات 
الوقود األحفـــوري التقليدية في البحرين 
واألســـرة  الفـــرد  مســـتوى  علـــى  حتـــى 
شـــح  كان  إذ  عمـــا  وبســـؤالها  الواحـــدة. 
الوقـــود األحفوري والخشـــية مـــن نضوبه 

هـــو الســـبب وراء تبني سياســـة اســـتيراد 
الســـيارات الكهربائيـــة والهجينـــة، أجابت 
المســـؤولة فـــي هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
التغيـــر  هـــو  الدافـــع  أن  مؤكـــدة  بالنفـــي، 
المناخـــي وزيـــادة درجـــات الحـــرارة علـــى 
مستوى العالم والمنطقة والبحرين ليست 
استثناء “فالعالم يسعى إلى جودة الهواء 
ونقائـــه”، خصوصا فـــي المناطـــق والدول 
المزدحمة بالســـيارات التقليدية والسكان، 
وأثـــر ســـيارات الوقود األحفوري الســـالب 
على المنـــاخ والبيئة. وضربت خليفة مثا 
بأن دولة مثل النرويج لديها مخزون كبير 
مـــن النفـــط األحفوري، ولكنهـــا في مقدمة 
التـــي تتبنـــى سياســـة اســـتخدام  الـــدول 

السيارات الكهربائية.
وأكدت خليفة كفاءة السيارات الكهربائية 
مـــن ناحيـــة البيئة وجودة الهـــواء، إضافة 
النعدام الضوضاء التي تسببها المحركات، 
مســـتدركة أن الفـــرق بيـــن النوعيـــن مـــن 
الســـيارات، التقليديـــة والكهربائيـــة، هـــي 
أن األخيـــرة تعمـــل ببطاريـــة أو مجموعـــة 
بطاريات كمصدر للطاقة أو لديها محركان 
)الهجينة( أحدهمـــا العادي ويعمل بالوقود 
األحفوري واآلخر ببطارية، موضحة أنهم 
فـــي الهيئـــة ال ينـــادون بعـــدم اســـتخدام 
بتوجيهـــه  ولكـــن  األحفـــوري،  الوقـــود 
نحـــو قطاعـــات أخرى تكـــون الفائـــدة فيه 
أكثـــر، مضيفـــة أن التوجـــه العالمـــي حتى 
فـــي قطـــاع التأميـــن نحـــو هذا النـــوع من 
تأميـــن  شـــركات  أعلنـــت  إذ  الســـيارات، 
عالمية كبرى أنها لن تؤمن في المســـتقبل 
القريـــب علـــى الســـيارات التـــي تســـتخدم 
الوقـــود األحفـــوري. وأوضحـــت خليفة “ال 
نريـــد أن نتخلف عن الركـــب العالمي، فقد 
اجتمعنـــا فـــي يوليـــو الماضـــي مـــع وزارة 
لوضـــع  والســـياحة؛  والتجـــارة  الصناعـــة 
معايير واشـــتراطات الســـتيراد السيارات 
بالتنســـيق  الكهربائيـــة والهجينـــة، وذلـــك 
مـــع هيئة التقييس لـــدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

تخفيف الضغط

ســـبيكة  البرنامـــج  مقدمـــة  وباستفســـار 
تحفـــز  التـــي  المغريـــات  عـــن  الشـــحي 
المســـتهلك الـــذي يفكر بطريقتـــه الخاصة 
بـــه، أجابت ضيفـــة البرنامج لطيفة خليفة 
بأنه مبدئيا تبدو كلفة الســـيارة الكهربائية 
أعلـــى، ولكنها على المدى البعيد أقل كلفة 
فـــي الصيانة، وفـــوق كل ذلك مســـاهمتها 
في التنمية المستدامة وتقليل االنبعاثات، 
العامـــات  ذات  الشـــركات  أن  مؤكـــدة 
العالميـــة المصنعـــة للســـيارات التقليديـــة 
هـــي ذاتهـــا المصنعـــة للكهربائيـــة، إذ لديها 
خبرة كبيرة في المجال وتستطيع معرفة 
البيئـــات  فـــي  المتطلبـــات واالشـــتراطات 

المختلفة.
وتطـــرق البرنامـــج للعـــبء علـــى محطات 
الوقـــود في حـــال التحول إلى الســـيارات 
عنـــد  الكهربـــاء  ومحطـــات  الكهربائيـــة 
الشـــحن، إذ أكـــدت المســـؤولة فـــي هيئـــة 

الطاقـــة المســـتدامة أن الهـــدف مـــن تبني 
سياسة استخدام السيارات الكهربائية هو 
تخفيـــف الضغط على محطـــات الكهرباء؛ 
ألنها تســـتخدم الوقود األحفوري، مشيرة 
إلـــى أنـــه باإلمـــكان الدمـــج بيـــن محطات 
الوقود األحفوري ونقاط شـــحن السيارات 
الكهربائيـــة، وأن كل ذلـــك قيـــد الدراســـة 
والتطوير من قبل الهيئة. وأضافت خليفة 
سياســـة  تفـــرض  أخـــذت  دوال  هنـــاك  أن 
استيراد الســـيارات الكهربائية، ولكننا في 
مملكـــة البحرين لدينا وعي واألمر متروك 
للمواطـــن والمســـتهلك عمومـــا، الفتة إلى 
التعاون بيـــن الهيئة والـــوزارات والجهات 
الحكوميـــة؛ لوضـــع إســـتراتيجية وطنيـــة 
لتبنـــي الطاقـــة المتجددة وحـــث المواطن 

بقية القطاعات على ذلك.
وأكدت المتحدثـــة “أننا في البحرين لدينا 
كثيـــر مـــن المقومـــات والخصائـــص التـــي 
تشـــجع على اقتناء الســـيارات الكهربائية، 
إذ إن المسافة التي يقطعها الفرد بالسيارة 
فـــي اليـــوم قليلة، بينمـــا تمنحك الســـيارة 

الكهربائيـــة 400 كيلومتـــر قبـــل أن تقـــوم 
بإعـــادة شـــحنها بالكهربـــاء، فليـــس لدينـــا 
قلـــق من هـــذه الناحية،، ربما الخشـــية من 
ارتفـــاع درجـــات الحرارة، وهذه ســـتضمن 
فـــي االشـــتراطات والمتطلبـــات العالميـــة 
لاســـتيراد فـــي منطقـــة الخليـــج، حيـــث 
توجـــد دول كالمملكـــة العربية الســـعودية 
كبيرة المساحة ويقطع المواطن السعودي 
مســـافات طويلة بالســـيارة قبـــل أن يصل 
األمـــور  هـــذه  مثـــل  وبالتالـــي  لوجهتـــه، 
ستضع في معايير استيراد هذا النوع من 

السيارات.

كلفة الشحن

البنيـــة  إلـــى جهوزيـــة  خليفـــة  وتطرقـــت 
التحتيـــة فـــي البحرين القتناء الســـيارات 
الكهربائيـــة، إذ توجـــد في البحرين شـــبكة 
وتعتمـــد  عاليـــة،  كفـــاءة  ذات  كهربـــاء 
الشـــبكة  كفـــاءة  علـــى  الشـــحن  محطـــات 
الكهربائيـــة، كما أن توزيـــع محطات تعبئة 
الوقود جيد، وبالتالي نســـتطيع دمج هذه 

المحطـــات مـــع نقـــاط الشـــحن، موضحـــة 
الكهربائيـــة  الســـيارة  أن خيـــارات شـــحن 
متعددة، إذ يســـتطيع المســـتهلك الشـــحن 
فـــي البيـــت أو فـــي أي مـــكان آخـــر يتـــرك 
فيه الســـيارة لمدة طويلة كمكاتب العمل، 

المجمعات واألسواق وغيرها.
ولم يغفل البرنامج عن التطرق إلى الكلفة 
ســـواء باســـتخدام الوقـــود األحفـــوري أو 
كلفـــة  أن  المتحدثـــة  أكـــدت  إذ  الشـــحن، 
األحفـــوري،  الوقـــود  مـــن  أقـــل  الشـــحن 
“فأحيانـــا أنـــت تشـــحن في البيـــت بمعنى 
على الحكومة”، في إشـــارة لدعم الكهرباء 
الشـــحن  كلفـــة  أن  مســـتدركة  المنزلـــي، 

تختلف وتعتمد على نوع الخدمة.
وتحدثـــت لطيفة خليفة عـــن المقارنة في 
أعطال السيارة بين التقليدية والكهربائية 
ال  شـــيء  يوجـــد  “ال  مؤكـــدة  والهجينـــة، 
الســـيارات  ولكـــن  يختـــرب”،  وال  يتعطـــل 
الكهربائية تعتبر أكثـــر كفاءة في الصيانة 
كما ذكرت آنفا، وحتى الورش والكراجات 
نفســـها  تطـــور  أن  قبـــل  وقتـــا  تحتـــاج 
الســـتيعاب أعطـــال الســـيارات الكهربائية 
ولن تغفل اإلستراتيجية الوطنية أن تضع 

ذلك في االعتبار.

إقبال بحريني

وبسؤالها: هل التمستم حماسة من الناس 
فـــي اإلقبـــال علـــى الســـيارات الكهربائيـــة 
والهجينـــة؟ أجابـــت المســـؤولة فـــي هيئة 
الطاقة المســـتدامة: نعـــم هناك إقبال على 
اقتناء الســـيارات الكهربائية في البحرين 
قبـــل أن نعتمـــد المعاييـــر واالشـــتراطات، 
فهناك أناس مبادرون وسباقون في قبول 
كل جديد وكل حديث، بينما هناك آخرون 
مقاومـــون للتجديد، ولكن مع الوقت ومن 
التوجـــه  مـــع  يتواكبـــون  التوعيـــة  خـــال 

الحديث.
واختتـــم البرنامج بأنه ليـــس هناك تحول 
كامـــل بين ليلـــة وضحاها نحو الســـيارات 
المســـتقبل  فـــي  والهجينـــة  الكهربائيـــة 
إلـــى  تســـعى  البحريـــن  ولكـــن  القريـــب، 
أن تكـــون مميـــزة، إذ أقـــرت التشـــريعات 
الســـتيراد هذا النوع من المركبات مواكبة 
للتوجهـــات العالمية نحو تنمية مســـتدامة 

عبر الطاقة المتجددة.

البحرين لديها 
بنية تحتية قوية 

تالئم السيارت 
الكهربائية

ليس هناك تحول 
كامل نحو “الكهربائية 

والهجينة” في 
المستقبل القريب

السيارة 
الكهربائية تمنحك 
400 كليومتر قبل 

إعادة شحنها

المذيعة سبيكة الشحي مع لطيفة خليفة

إستراتيجية وطنية شاملة الستيراد السيارات الكهربائية والهجينة
تســـتهدف التنميـــة المســـتدامة بالتقليـــل مـــن االنبعاثـــات ومواكبـــة التوجـــه العالمـــي

تستعد جامعة العلوم التطبيقية إلى استقبال طلبتها في الحرم الجامعي بعد فترة غياب عن الحضور للجامعة فرضتها جائحة كورونا. وبهذه 
المناسبة رحب رئيس الجامعة غسان عواد بالطلبة، معرًبا عن سعادته ببدء العام األكاديمي الجديد ومتمنًيا لطلبة الجامعة التوفيق والنجاح.

للطلبـــة  أتاحـــت  قـــد  الجامعـــة  وكانـــت 
إمكان االختيار بين الحضور للجامعة أو 
االســـتمرار في حضـــور المحاضرات عن 
بعـــد بحيث يكـــون التعليـــم مدمًجا )عن 
بعـــد وحضورًيا( بحســـب اختيار الطالب 
نفســـه، مـــع مراعـــاة اإلشـــارة الضوئيـــة 

لمستوى انتشار فيروس كورونا.
مـــن  مجموعـــة  الجامعـــة  واتخـــذت 

اإلجـــراءات االحترازيـــة لضمان الحفاظ 
على صحة وســـامة الطلبـــة كان أبرزها 
تطوير نظـــام جديد يعتمد شـــكل الدرع 
اإللكتروني، ويتيح للطلبة الذين اختاروا 
للحـــرم  الدخـــول  حضورًيـــا  الدراســـة 
محاضراتهـــم  مواعيـــد  قبـــل  الجامعـــي 
بنصف ســـاعة، عبر تسجيل الدخول إلى 
نظـــام الخدمات الطابيـــة وإبراز صورة 

الدرع عند بوابات الجامعة.
التعليميـــة  البيئـــة  الجامعـــة  وهيـــأت 
المناســـبة الســـتقبال أبنائهـــا الطلبـــة من 
المســـتجدين  الطلبـــة  توجيـــه  خـــال 
وإرشـــادهم أكاديمًيـــا وتقديـــم النصائح 
والتوجيهـــات لهم في اختيـــار المقررات 
الدراسية قبل تسجيلها، وذلك من خال 
مختلـــف  فـــي  األكاديمييـــن  المرشـــدين 

الكليات.
وأوضـــح رئيـــس الجامعـــة أن الجامعـــة 
حرصـــت علـــى طـــرح برامـــج أكاديميـــة 
متميـــزة تســـاعد الطلبـــة فـــي الحصـــول 
على الفرص المناســـبة في ســـوق العمل 
لمواجهـــة التحديـــات الجديـــدة في ظل 
فرضتـــه  ومـــا  التكنولوجـــي،  التطـــور 
جائحـــة كورونا على العالم من متغيرات 
في أساليب العمل والتعليم، بما يتوافق 
مع اســـتراتيجية وزارة التربية والتعليم 

واألمانة العامة لمجلس التعليم العالي.

وتطـــرح الجامعـــة برامـــج البكالوريوس 
في الحقوق، إدارة األعمال، المحاســـبة، 
العلـــوم  والمحاســـبة،  الماليـــة  العلـــوم 

السياســـية، نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة، 
علـــم الحاســـوب، التصميـــم الجرافيكي، 
وتخصصـــات  الداخلـــي  التصميـــم 
القانـــون  القانـــون،  فـــي  الماجســـتير 
التجـــاري، إدارة األعمـــال، إدارة المـــوارد 
والتمويـــل،  والمحاســـبة  البشـــرية، 
باإلضافـــة إلى البرامـــج البريطانية التي 
يحصـــل من خالها الطالب على شـــهادة 
بكالوريـــوس بريطانية مـــن جامعة لندن 
المدنيـــة  الهندســـة  فـــي  بانـــك  ســـاوث 

والهندسة المعمارية.

“التطبيقية”: تطوير نظام يعتمد الدرع اإللكتروني

عزوز علي

غسان عواد 
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راشد الزياني.. عضو المجلس التأسيسي و“مؤسس البحرين التخصصي”

من أوائل ممتهني 
التجارة عندما كانت 

مقتصرة على 
الهنود

هبة محسن

الكلمـــات  بهـــذه  دقتـــه..  إنصافـــه..  نظامـــه..  تواضعـــه.. 
وصـــف رجل األعمـــال خالـــد الزياني والده الوجيه راشـــد 
عبدالرحمـــن الزيانـــي )رحمـــه هللا(، قائًا “ليـــس المهم هو 
نجـــاح الشـــخص، لكن األهم هو قيمته بعـــد النجاح، هكذا 
هـــو والـــدي رحمة هللا عليه ترك خلفـــه إرثا كبيرا من حب 
الناس الذين مازالوا حتى اآلن يشـــكرونه على سعيه في 

خدمة الغير”.
الراحـــل هـــو عميـــد عائلـــة الزيانـــي ووجيهها، مـــن مواليد 
مدينـــة المحـــرق العـــام 1912. لعب دورا مهمـــا في تاريخ 
المجلـــس  أعضـــاء  أحـــد  كان  إذ  السياســـي،  البحريـــن 
التأسيســـي الـــذي وضـــع الدســـتور العـــام 1973. كمـــا كان 
عضًوا في مجلس الشـــورى لدورتيـــن متتاليتين بدءا من 
العـــام 1992. ويحفـــل ســـجله الخيري بالعديـــد من أعمال 
الخيـــر في مختلف المجاالت، فقد ســـاهم فـــي الكثير من 
المشـــروعات الخيرية داخـــل البحرين وخارجها، وتوجت 

أعماله الخيرية الكثيرة بتأســـيس مبرة راشد عبدالرحمن 
الزيانـــي الخيرية، برأس مال مدفـــوع قدره نصف مليون 
دينـــار بحرينـــي. وقـــد قلده جالـــة الملك وســـام البحرين 
مـــن الدرجة األولـــى؛ وذلك ألعمالـــه المجتمعية ولخدمته 

الوطن.
كان فقيدنـــا نموذجـــا لرجـــل األعمـــال المثابـــر الواثـــق من 
نجاحه والمتواضع في الوقت نفسه، أحب كل ما أمتهنه، 
فكان من أوائل العرب الذين عملوا في التجارة في الوقت 
الـــذي كانت التجـــارة فيه مقتصرة على الهنـــود، في العام 
1947، أســـس شـــركة عبدالرحمن الزياني وأوالده، كتاجر 
فـــي األقمشـــة والمنســـوجات والتـــي كان يســـتوردها من 

ســـوريا في األربعينات وتطورت تجارته 
إلى الســـيارات ومن ثم توســـعت في 

المنطقة.
تقلـــد مناصـــب كثيرة فـــي قطاعات 
)بنـــك  البنـــوك  قطـــاع  مثـــل  عـــدة 
البحريـــن والكويـــت، بنـــك البحرين 

الوطني(، وأســـس مستشـــفى البحرين 
التخصصي ورئيس مجلس إداراتها،

وكان عضـــًوا فاعًا في غرفة صناعة 
وتجـــارة البحريـــن، تـــم تعيينـــه فـــي 
المجلـــس البلـــدي الـــذي كان يترأســـه 

الراحـــل الكبير رئيس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفـــة. له 3 أوالد )خالد، حامد، وزايد( و6 
بنات، وقد توفي ابنه الرابع.

ساهم في الكثير من المشروعات 
الخيرية داخل البحرين وخارجها

https://www.albiladpress.com/news/2021/4723/finance/724819.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4723/finance/724820.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4723/finance/724821.html
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أشارت مصادر مطلعة في قطاع التأمين إلى أن زيادة أسعار إعادة التأمين التي تفرضها شركات إعادة التأمين، 
وهــي عــادة مــا تكــون شــركات دولية وأجنبيــة، قد تنعكــس نتائجها على أســعار المنتجــات التأمينية في الســوق 

التأمينية. 

ارتفـــاع أســـعار  وبينـــت مصـــادر أن 
إعادة التأمين غير واضح حاليا لدى 
بعـــض الشـــركات، حيـــث إن تجديـــد 
بعـــض  فـــي  التأميـــن  إعـــادة  عقـــود 
الشـــركات لم يحن بعد، ولكن ارتفاع 
إعـــادة التأميـــن منطقي جدًا بســـبب 
تعرض شـــركات تأمين خارجية إلى 
مخاطـــر تتعلـــق بتعويضـــات جائحة 
مـــن  كثيـــر  حيـــث   ،”19  – “كوفيـــد 
بوالص التأمين خصوصا في أوروبا 
تضمنـــت بند التغطية ضـــد الجوائح 

الصحية.

نوعان

وأشـــار المصدر إلـــى أن هناك نوعين 
مـــن إعـــادة التأميـــن، أحدهمـــا عقود 
ســـنوية، وهـــي معتـــادة، حيـــث يتم 
مـــن  تقـــوم  مبلـــغ محفظـــة  تحديـــد 
خاللها شـــركة التأمين بإعادة تأمين 
جـــزء من محفظتهـــا والتي قد تصل 
إلـــى 90 % حســـب نـــوع التأمينـــات 
ومســـتوى المخاطـــر، وآخـــر يتعلـــق 
بأعمـــال وعقـــود غيـــر ســـنوية، وهي 
تتعلق بتغطيـــات غير اعتيادية مثل 
عقود التأمين على مشروعات كبيرة 

وغيرها.
وبيـــن المصدر إلـــى أن النـــوع األول 

الســـنوي، يتم تحديد أسعاره سنويا 
بحســـب عـــدد مـــن المعطيـــات، منها 
الخسائر التي مني بها معيد التأمين 
مـــن تعامالتـــه مـــع الشـــركة، واآلخر 
الوضـــع الذي يتعلـــق بالدولـــة، مثال، 
فـــي  الطبيعيـــة  الكـــوارث  ارتفـــاع 
ســـيرفع  ممـــا  والفيضانـــات  أوروبـــا 
أوضـــاع  أو  التأميـــن  إعـــادة  تكلفـــة 
معينـــة في منطقة مـــا. واألمر اآلخر 
هو وضع عالمي ال عالقة له بالدولة، 
بـــل بمعيـــد التأمين نفســـه الـــذي قد 
معينـــة  ســـوق  فـــي  يتكبـــد خســـائر 
ويحملهـــا على جميع األســـواق التي 
يعمـــل بها، مثل ما حدث في أحداث 
11 ســـبتمبر، حيـــث ارتفعـــت تكلفـــة 
ـــل قطـــاع  إعـــادة التأميـــن بعـــد تحمُّ

التأمين مســـؤولية تعويضات كبيرة 
بسبب الحادثة، مما رفع األسعار في 
مختلـــف األســـواق، ومنهـــا البحرين، 

ولكن بنسب قد تكون متفاوتة.
وأشـــار المصدر إلى أن المثل األخير 
قـــد ينطبق على الوضـــع القائم، وأنه 
مـــن المعقول جـــدا أن ترتفع أســـعار 

إعادة التأمين.
إعـــادة  تكلفـــة  إن  بالقـــول  ومضـــى 
التأميـــن تنعكـــس بصـــورة طبيعيـــة 
على سعر المنتج النهائي أو بوليصة 
التأمين التي يسددها الزبون العادي، 
ولكـــن من غيـــر الواضـــح تماما مدى 
التأثيـــر ويعتمـــد ذلك بحســـب وضع 
كل شـــركة ونســـبة الزيـــادة وغيرهـــا 

من األمور.

شركات دولية تحمَّلت مسؤولية تعويضات بسبب الجائحة

زيادة “إعادة التأمين” قد تنعكس على األسعار بالقطاع

علي الفردان

علـــق خبير اقتصادي على تفاعل رواد وســـائل 
التواصـــل االجتماعي مع ارتفاع مؤشـــر ســـهم 
شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن “ألبـــا”، أكبـــر مصهـــر 
لأللمنيـــوم في العالم باســـتثناء الصين، مقارنة 
بأســـعار األلمنيـــوم عالميـــا، أن إدراج الشـــركة 
فـــي بورصة لنـــدن للمعـــادن له تأثيـــر كبير في 
مبيعـــات الشـــركة وبالتالي ارتفاع أســـهمها في 

بقية البورصات.
وأوضـــح الخبير االقتصادي - الـــذي فضل عدم ذكر 
اســـمه - أن الشـــركة تنتـــج مجموعـــة مـــن منتجـــات 
األلمنيـــوم، منهـــا قضبان الســـحب، المعدن الســـائل، 
السبائك المعيارية، قوالب الدرفلة، سبائك بروبرزي، 

وغيرها.
 ويبـــاع 50 % من ألمنيوم “ألبا” للصناعة التحويلية 
فـــي البحريـــن، بينمـــا يتم تصديـــر الباقـــي إلى دول 
مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وأوروبا 

والشرق األقصى وجنوب آسيا، بالسعر العالمي.

تأثير ايجابي

منتجـــات  مبيعـــات  زادت  كلمـــا  أنـــه  وأضـــاف 

ألمنيـــوم “ألبا” فإن ذلك يؤثر إيجابا في صافي 
األربـــاح لـــدى الشـــركة، وكان ذلـــك واضحا في 
أعلنـــت  إذ  للشـــركة،  المعلنـــة  الماليـــة  النتائـــج 
“ألبا”عـــن ربح بلـــغ 92.6 مليون دينـــار بحريني 
)246.2 مليـــون دوالر( للربـــع الثانـــي مـــن العام 

2021، أي بزيادة سنوية بلغت 665 %.
 وقد أبلغت الشـــركة عن عائد أساس ومخفض 
للســـهم الواحد بقيمة 65 فلًسا للربع الثاني من 

العام 2021.
وجـــاءت إيـــرادات الشـــركة مدفوعـــة بارتفاع 
األســـعار في بورصة لندن للمعادن ( بنســـبة 61 
% علـــى أســـاس ســـنوي فـــي الربـــع الثاني من 
2021، وبنســـبة 41 % على أســـاس سنوي في 

النصف األول من 2021(. 
كمـــا أن العودة القوية الســـتهالك األلمنيوم في 
أميركا الشـــمالية )49+ % على أســـاس سنوي( 
مع بلوغ نشـــاط التصنيع إلى أعلى مســـتوياته 
على اإلطـــالق، عالوة على ارتفـــاع الطلب في 
الشـــرق األوســـط بنســـبة 17 % علـــى أســـاس 
ســـنوي، كل ذلـــك يصب في مصلحـــة “ألبا” من 

حيث المبيعات وبالتالي األرباح.
واختتم الخبير االقتصادي أنه كلما ارتفع سهم 
ألبـــا موازيا لألســـعار العالمية للمعـــدن )الفضي 
اللـــون(، كلمـــا أقبـــل المســـتثمرون علـــى أســـهم 

الشركة في البورصات المدرجة فيها “ألبا”.

المحرر االقتصادي

االجتماعي الــتــواصــل  ــع  ــواق م يشعل  الــشــركــة  سهم 
خبير اقتصادي: وجود “ألبا” ببورصة لندن دافع لزيادة مبيعاتها

 سهم “ألبا” مناهزا لألسعار العالمية )المصدر: بحرين 
فاينانشيال تايمز(

100 دينار جائزة فورية لمن ُيحوِّل قرضه 
لبنك البحرين الوطني

أطلــق بنــك البحريــن الوطنــي “NBB”، مهرجــان عــروض القــروض الشــخصية المخصصــة 
للعمــاء الجــدد الراغبيــن في تحويــل التزاماتهم الماليــة إلى بنك البحريــن الوطني، وذلك 

لفترة محدودة ابتداًء من تاريخ 18 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2021.

تهـــدف هذه الحملـــة إلى جذب مزيـــد من العمالء 
من كل أفراد المجتمع، وتشجيعهم ليكونوا جزءا 
مـــن عائلـــة بنـــك البحريـــن الوطني، حيـــث نتعهد 
بتقديـــم أفضـــل الخدمـــات والمنتجات؛ لتســـهيل 
حياتهـــم ولنكون جـــزءا ال يتجزأ منهـــا. باإلضافة 
إلـــى ذلـــك، نســـعى إلـــى تخفيـــف أعبائهـــم المالية 
وأقساطهم الشهرية من خالل توفير نسب فائدة 
تنافسية منخفضة ومن أجل هذا الهدف، سيقوم 
البنك بتوفير جائزة نقدية فورية تقدر بمئة دينار 
لجميـــع العمـــالء الجـــدد الذين يختـــارون تحويل 
قروضهـــم الحاليـــة لبنـــك البحريـــن الوطنـــي، كما 
ســـيحظون بإجـــراءات ميســـرة وموافقة ســـريعة 
اشـــتراطات ومتطلبـــات قروضهـــم  مـــع  تتوافـــق 
الخاصـــة، حيث يمكنهـــم دمج التزاماتهـــم المالية 
والحصـــول علـــى مبالغ إضافيـــة للتمويل للتوافق 
مع احتياجاتهم، إلى جانب حصولهم على نســـب 

فائدة تنافسية.
يذكر أن الجوائز ســـتكون متاحـــة لجميع العمالء 
المتقدميـــن الذيـــن يرغبـــون بتحويـــل قروضهـــم 
للبنـــك فـــي بعـــض الفـــروع المختارة فقـــط، حيث 
تشـــمل  التـــي  الفـــروع  أســـبوعيا تحديـــد  ســـيتم 
االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات  علـــى  العـــرض 
األخـــذ  يجـــب  كمـــا  بالبنـــك.  الخاصـــة  الرســـمية 
باالعتبار أنه يجب على كل متقدم إحضار بطاقة 
الهوية، ونســـخة من كشـــف الحســـاب آلخر ثالثة 
أشهر وخطاب المستحقات من البنك اآلخر، ومن 
يســـتوفي معاييـــر األهليـــة والشـــروط ســـيحظى 

باالستفادة من هذه الحملة. 
وتعليًقا على هذه الحملـــة، قال الرئيس التنفيذي 
للخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد فـــي البنـــك صباح 
عبداللطيـــف الزيانـــي “نحـــن فـــي بنـــك البحريـــن 
الوطنـــي، نطمـــح دائمـــًا لتحقيق تطلعـــات عمالئنا 
وتضمينهـــا فـــي صميـــم أعمالنـــا من خـــالل توفير 
هـــذه الحمالت والمبادرات، كما ونتخذ من تجربة 
العمالء وسيلة لتوجيه إستراتيجيتنا المصرفية. 
ولـــذا يســـرنا ويســـعدنا إطـــالق مهرجـــان عروض 

القـــروض الشـــخصية، الـــذي يتميـــز بنســـب فائدة 
للعمـــالء  المقدمـــة  الفوريـــة  وجوائـــزه  تنافســـية 
الجـــدد الذيـــن اختـــاروا بنـــك البحريـــن الوطنـــي. 
ويعد ذلك فرصة حصرية ومجزية لكافة العمالء 
للبنـــك،  قروضهـــم  تحويـــل  فـــي  يرغبـــون  الـــذي 
ونأمـــل مـــن خـــالل هـــذه الحملـــة تخفيـــف بعـــض 
مـــن أعبائهم الماليـــة وإثراء تجربتهـــم المصرفية 
وحياتهـــم عمومـــا، باإلضافة إلى تعريـــف عمالئنا 
الكرام على مختلف فـــروع بنك البحرين الوطني 
فـــي كافـــة أرجـــاء المملكة”. وتســـتمر جهـــود بنك 
البحريـــن الوطنـــي لتطويـــر وتحســـين خدماتـــه، 
وإعطاء عمالئه الحاليين والمستقبليين األولوية؛ 
بوصفهـــم الركيـــزة األساســـية التـــي يســـتند إليها 
لرسم جميع إستراتيجياته وخطط أعماله، وذلك 
يعكـــس مـــدى اهتمام البنـــك بإثراء حيـــاة عمالئه 
وتعزيـــز تجربتهم المصرفية والوفـــاء بوعده لهم 

بالبقاء أقرب لهم.

صباح الزياني

المحرر االقتصادي

إطالق حملة “حّول قرضك” 
للعمالء الجدد.. وتنتهي 

الحملة في 31 ديسمبر

أذون  فـــي  اســـتثماراتها  البحريـــن  خفضـــت 
وســـندات الخزانة األميركية إلى 0.619 مليار 
دوالر بنهايـــة يوليو 2021 مقابل 0.916 مليار 
دوالر فـــي نهاية ديســـمبر 2020 بنســـبة 32.4 
% بما يعادل 0.297 مليار دوالر، كما ســـجلت 
وارتفعـــت   .% 27.3 بنســـبة  شـــهرًيا  تراجًعـــا 

اســـتثمارات دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
ومصر، في أذون وسندات الخزانة األميركية، 
بنسبة 6.45 % خالل السبعة أشهر األولى من 
2021 بما يعادل 14.93 مليار دوالر. وبحسب 
بيانـــات صادرة مـــن وزارة الخزانة األميركية، 
مجلـــس  دول  اســـتثمارات  إجمالـــي  ارتفـــع 
التعاون في أذون وسندات الخزانة األميركية 
بالًغـــا 246.53 مليـــار دوالر حتـــى نهاية يوليو 

2021 مقابـــل 231.6 مليـــون ريـــال فـــي نهاية 
ديسمبر 2020.

استثمارات البحرين بالسندات األميركية
المحرر االقتصادي

0.619
دوالر مليــار 
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