
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
16 صفحة - 210 فلوس

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Rabi-1 1443 1717 ربيع األول 
OCT 2021 2323 أكتوبر

Year: 14السنة
No: 4757العدد
SATالسبت



(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

آخر تحديث - 9:00 مساًء   |   22 أكتوبر 2021
سيتم تغيير لون الشعار في تطبيق 
”مجتمع واعي“  إلى اللون  األصفر 

بشكل تلقائي لجميع المؤهلين 

ألخذ الجرعة المنشطة.

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
16 صفحة - 210 فلوس

اقتراح نيابي بمد سحب الوحدة لمن يتخلف عن السكن فيها سنتين... و“اإلسكان” ترد:

هجر البيوت يؤثر على صالحيتها

“خدمات النواب” ترفض قانونا لحماية المنتجات الحرفية التقليدية

أوصـــت لجنـــة المرافق العامـــة والبيئة 
علـــى  بالموافقـــة  النـــواب  بمجلـــس 
االقتـــراح برغبـــة بزيـــادة مـــدة ســـحب 
الوحـــدة الســـكنية لســـنتين بـــداًل من 6 
أشـــهر مـــن تاريـــخ اســـتالم المســـتفيد 

للمسكن.
ويتضَمن االقتراح برغبة تعديل المادة 
 )909( الـــوزاري رقـــم  القـــرار  )10( مـــن 
اإلســـكان،  نظـــام  بشـــأن   2015 لســـنة 
بحيـــث يتم مد المهلة المقـــررة للمنتفع 

للســـكن في الوحـــدة الســـكنية التي تم 
تخصيصها لـــه، والمحددة بـ )6( أشـــهر، 
ويترتـــب علـــى المتخلـــف عنها ســـحب 
الوحدة الســـكنية، بحيث تكون سنتين 
مـــن تاريخ اســـتالمه الوحدة الســـكنية 

المخصصة له.
مـــن جهتهـــا، تحفظـــت وزارة اإلســـكان 
أن  موضحـــة  برغبـــة،  اقتـــراح  علـــى 
الســـكنية  الوحـــدات  بهجـــر  الســـماح 
لمـــدة ســـنتين يترتب عليه آثار ســـلبية 
اجتماعًيـــا وأمنًيـــا، كمـــا أنـــه يؤثر على 
صالحيـــة الوحـــدة الســـكنية، مـــا يكبد 

الـــوزارة مبالـــغ إضافيـــة لصيانتهـــا قبل 
إعـــادة تخصيصها في حال اســـترجاع 

الوحدة بعد مرور أكثر من سنتين.
وأكـــدت الـــوزارة أنهـــا ال تقـــوم باتخـــاذ 
بـــل  مباشـــرًة،  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
تقـــوم بدايًة بإبـــالغ المنتفـــع بالمخالفة 
بالعقـــد  االلتـــزام  بضـــرورة  وإشـــعاره 
المبرم، أو مراجعة الوزارة كي يتســـنى 
للقســـم المعنـــي معرفـــة األســـباب التي 
تمنـــع المنتفـــع من الســـكن، وفـــي حال 
تقديـــم أي عـــذر مقبـــول فإنـــه ال يتـــم 

اتخاذ أي إجراء قانوني.

أوصـــت لجنة الخدمـــات بمجلس النواب 
برفـــض مشـــروع قانـــون بشـــأن حمايـــة 
المنتجـــات الحرفية التقليديـــة الوطنية، 
ويهـــدف المشـــروع بقانـــون إلـــى حمايـــة 
لهـــا  لمـــا  التراثيـــة،  اليدويـــة  المنتجـــات 
مـــن قيمـــة حضاريـــة وتاريخيـــة تســـهم 
فـــي تعزيـــز الســـياحة ودعـــم المنتجـــات 
المناســـبة  الصـــورة  وعكـــس  الوطنيـــة، 
البحريـــن،  لمملكـــة  الحضاريـــة  للواجهـــة 
وذلـــك من خـــالل تشـــكيل لجنـــة وطنية 
جمركيـــة  تعرفـــة  وفـــرض  مختصـــة، 

حمائية، وغير ذلك من إجراءات.
فـــي  النظـــر  إعـــادة  الحكومـــة  ورأت 
المشـــروع بقانـــون موضحة أنـــه ال توجد 

حاجـــة لصـــدور تشـــريع بتشـــكيل لجنـــة 
جديـــدة لحماية المنتجـــات الحرفية في 
ظـــل وجـــود اللجنـــة المشـــكلة بموجـــب 
المرســـوم بقانون رقم )11( لســـنة 1985، 

مضيفـــة أنـــه يمكـــن إســـناد اختصاصات 
اللجنة المقترحة إلى “لجنة حماية ودعم 
الصناعات الوطنية” بموجب قرار يصدر 

من رئيس مجلس الوزراء.

)02(

)02(

أجمع مشاركون في الندوة االقتصادية التي نظمتها “البالد” عن “مستقبل 
الســيارات الكهربائيــة فــي مملكة البحرين” على أن تحول شــوارع البحرين 
من الســيارات البترولية إلى المركبات الكهربائية على نطاق واســع مرهون 
بتذليــل تحديــات عــدة أبرزها ارتفاع أســعار الســيارات الكهربائيــة وإقامة 
محطــات شــحن كهربائيــة وإيجــاد الطرق المناســبة لتدويــر والتخلص من 

بطاريات السيارات الكهربائية عند انتهاء عمرها االفتراضي.

وطالبوا خالل الندوة بضرورة تقديم 
حوافـــز لمالكـــي الســـيارات الكهربائية 
فـــي المملكـــة كإعفائهـــم مـــن الرســـوم 
وتخصيص عدد مـــن االمتيازات لهم، 
إلـــى جانب ضرورة أن تبادر الحكومة 
باســـتبدال  مؤسســـاتها  بمختلـــف 
مركباتها التقليدية بسيارات كهربائية؛ 
حتى يزيد الوعي بأهمية التحول إلى 
اســـتخدام المركبات الصديقـــة للبيئة 

وتســـريع خطـــى االنتقال إلـــى الطاقة 
النظيفة في شوارع المملكة.

من جهتها، أكدت القائم بأعمال رئيس 
العالقـــات العامة واالتصـــال في هيئة 
الطاقة المســـتدامة لطيفـــة خليفة أن 
للســـيارات  الوطنيـــة  اإلســـتراتيجية 
ســـتتضمن  المملكـــة  فـــي  الكهربائيـــة 
منـــح امتيـــازات وتســـهيالت وحوافز 
الســـيارات  لمســـتخدمي  تشـــجيعية 

الكهربائية والر اغبين لالستثمار فيها، 
الفتة إلى أن البحرين تشارك األشقاء 
الخليجييـــن حاليا خطة تحديد ســـعر 
شـــحن المركبـــات الكهربائيـــة، والتـــي 
ســـيتم اإلعـــالن عنهـــا فـــي المســـتقبل 

القريب. 
الوطنيـــة  اإلســـتراتيجية  أن  وبينـــت 
ســـتجعل البحرين من الدول السباقة 
فـــي قطـــع شـــوط كبيـــر وإيجابي في 

تبني السيارات الكهربائية.

امتيازات وحوافز في انتظار مستخدمي السيارات الكهربائية
هيئة الطاقة المستدامة: تنسيق خليجي لتحديد سعر شحنها

بمجلـــس  الخدمـــات  لجنـــة  وافقـــت 
النـــواب علـــى االقتراح بقانـــون إعفاء 
األنديـــة االجتماعيـــة،  فـــي  العامليـــن 
ومراكـــز  الوالديـــن،  رعايـــة  ودور 
مـــن  اإلعاقـــة  ذوي  وتأهيـــل  رعايـــة 
الرســـوم المقررة وفقـــا لقانون تنظيم 
ســـوق العمـــل رقـــم )19( لســـنة 2006، 
يهـــدف االقتـــراح بقانـــون إلـــى ضمان 
الوالديـــن  رعايـــة  ُدور  اســـتمرارية 
واألنديـــة االجتماعيـــة ومراكز تأهيل 
ذوي اإلعاقـــة ضمن محيـــط المجتمع، 
وتقليـــل األعبـــاء المالية التـــي تحول 
دون تقديـــم خدمـــات أفضـــل لألفراد 
المحـــدود  المالـــي  اإلمـــكان  بســـبب 
المخّصـــص للعامليـــن فـــي تلـــك الدور 
واألنديـــة والمراكـــز، حيث إن رســـوم 
تصاريح العمل مرتفعة، وال تتناســـب 

مع الغرض الذي ُأعدَّت له.
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  وأكـــدت 
العامليـــن  جميـــع  أّن  االجتماعيـــة 
للـــوزارة  التابعـــة  والـــدور  بالمراكـــز 
مباشـــرة هـــم مـــن البحرينييـــن، عـــدا 
شـــخص واحـــد فقـــط يعمل فـــي أحد 
المجاالت الطبية المتخّصصة، كما أّن 
ور  الغالبيـــة العظمى مـــن العاملين بالدُّ
والمراكـــز األخـــرى التـــي تقـــع تحـــت 
إشـــراف الـــوزارة هم مـــن البحرينيين 
أيضـــا. وذكـــرت أن عـــدد دور رعايـــة 
الوالدين بلغ )16( دارا، فيما بلغت دور 
ومراكـــز رعاية وتأهيـــل ذوي اإلعاقة 
)45( موزعـــًة بيـــن دار ومركـــز. وبلـــغ 
عـــدد البحرينيين العاملين فيها )330( 
األجانـــب  العامليـــن  وعـــدد  موظفـــا، 

)168( موظفا.

“العمل”: 330 بحرينيا و168 أجنبيا 
يعملون في المؤسسات االجتماعية

)14(
)02(

أكبر تجمع جمهوري يسعى لفضح تعامالت اإلدارة السرية مع طهران

الكونغرس يحقق في تخفيف إدارة بايدن العقوبات عن إيران
واشنطن ـ العربية.نت

بـــدأت مجموعـــة من 33 مشـــرًعا 
جمهورًيا تحقيًقـــا في قرار إدارة 
الرئيس جو بايدن رفع العقوبات 
فـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر 
ببرنامـــج  كيانـــات مرتبطـــة  عـــن 

الصواريخ الباليستية اإليراني.
وتمنـــح الرســـالة إدارة بايدن 15 
يوًمـــا لتزويـــد الكونغـــرس بهـــذه 

المطالبـــة  وتأتـــي  المعلومـــات. 
البرنامـــج  فـــي  التحقيـــق  بفتـــح 
الصاروخي الباليستي كجزء من 
 RSC جهـــد أكبـــر مـــن قبل لجنـــة
الجمهوريـــة، أكبر تجمع جمهوري 
في الكونغرس، لفضح ما يقولون 
إنهـــا تعامالت اإلدارة الســـرية مع 

إيران. )08(شطب الكيانات المرتبطة ببرنامج الصواريخ اإليراني يثير مخاوف على األمن األميركي

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“سهل” بجميع المحافظات

)03(
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محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل



أوصـــت لجنـــة المرافق العامـــة والبيئة 
علـــى  بالموافقـــة  النـــواب  بمجلـــس 
االقتـــراح برغبـــة بزيـــادة مـــدة ســـحب 
الوحـــدة الســـكنية لســـنتين بـــداًل من 6 
أشـــهر مـــن تاريـــخ اســـتالم المســـتفيد 

للمسكن.
ويتضَمن االقتراح برغبة تعديل المادة 
)10( مـــن القـــرار الـــوزاري رقـــم )909( 
اإلســـكان،  نظـــام  بشـــأن   2015 لســـنة 
بحيـــث يتم مد المهلـــة المقررة للمنتفع 
التـــي  للســـكن فـــي الوحـــدة الســـكنية 
تـــم تخصيصهـــا لـــه، والمحـــددة بــــ )6( 
أشـــهر، ويترتـــب علـــى المتخلـــف عنها 
ســـحب الوحدة السكنية، بحيث تكون 
)ســـنتين( مـــن تاريخ اســـتالمه الوحدة 

السكنية المخصصة له.
مـــن جهتها، تحفظـــت وزارة اإلســـكان 
أن  موضحـــة  برغبـــة،  اقتـــراح  علـــى 
الســـكنية  الوحـــدات  بهجـــر  الســـماح 

لمـــدة ســـنتين يترتب عليه آثار ســـلبية 
اجتماعًيـــا وأمنًيـــا، كمـــا أنـــه يؤثر على 
صالحيـــة الوحـــدة الســـكنية، مـــا يكبد 
الـــوزارة مبالـــغ إضافيـــة لصيانتها قبل 
إعـــادة تخصيصها في حال اســـترجاع 

الوحدة بعد مرور أكثر من سنتين.
وأكـــدت الـــوزارة أنهـــا ال تقـــوم باتخاذ 
بـــل  مباشـــرًة،  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
تقـــوم بدايـــًة بإبالغ المنتفـــع بالمخالفة 
بالعقـــد  االلتـــزام  بضـــرورة  وإشـــعاره 
المبرم، أو مراجعة الوزارة كي يتســـنى 
للقســـم المعنـــي معرفـــة األســـباب التي 
تمنـــع المنتفـــع من الســـكن، وفـــي حال 
تقديـــم أي عـــذر مقبـــول فإنـــه ال يتـــم 

اتخاذ أي إجراء قانوني.
وذكرت فـــي ردها على االقتراح برغبة 
أنهـــا وضعـــت شـــروًطا وأحكاًمـــا تنظم 
الخدمـــات اإلســـكانية وتراعـــي توفير 
تراعـــي  كمـــا  لمســـتحقيها،  الخدمـــات 
هذه االشـــتراطات عدم اســـتغالل هذه 

الخدمـــات بمـــا يتضـــرر منـــه اآلخرون، 
كتأجيـــر الوحـــدات الســـكنية وإزعـــاج 
الجيران أو ارتـــكاب المخالفات أو ترك 
الوحدات السكنية مهجورة دون سكن.
وأشـــارت الـــى ان المـــادة )10( البند )5( 
مـــن القـــرار الـــوزاري رقم )909( لســـنة 
نصـــت  اإلســـكان  نظـــام  بشـــأن   2015
على أنـــه ُيلغـــى التخصيـــص باالنتفاع 
بالمســـكن للمنتفع فـــي أي من الحاالت 

اآلتية:
 “إذا تخلف عن اســـتالم المســـكن لمدة 
تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره 
كتابـــة بتوقيع العقد واالســـتالم، أو إذا 
تخلف عن الســـكن بالمسكن لمدة تزيد 
على ســـتة أشهر من تاريخ استالمه له 

وكان ذلك بدون سبب تقبله اإلدارة”.
وحـــدة  المنتفـــع  تســـلم  انهـــا  وبينـــت   
ســـكنية مكتملة المرافق جاهزة للسكن 
الفوري مع االستمرار في صرف عالوة 
بدل الســـكن لمدة )3( أشـــهر من تاريخ 

استالم الخدمة اإلسكانية، وفًقا للمادة 
)87( مـــن القـــرار الـــوزاري رقـــم )909( 

لسنة 2015 بشأن نظام اإلسكان.
يبـــدأ  ال  اإلســـكان  بنـــك  أن  وأضافـــت 
باقتطاع األقساط الشهرية المستحقة 
علـــى الوحـــدة الســـكنية إال بعـــد مـــرور 
الوحـــدة  اســـتالم  مـــن  أشـــهر  ســـتة 
السكنية، وذلك تخفيًفا لألعباء المالية 
علـــى المواطن خالل فتـــرة انتقاله إلى 

الوحدة اإلسكانية الجديدة.
وأوضحـــت انـــه إذا كان للمنتفـــع عـــذٌر 
مقبـــول، كأن يقدم للوزارة رخصة بناء 
صالحة من قبل البلدية المعنية إلجراء 
أي تعديالت في الوحدة السكنية وفًقا 
لالشـــتراطات التنظيميـــة و التعميريـــة 
للمناطـــق اإلســـكانية، فـــإن الـــوزارة ال 
تقـــوم باتخـــاذ أي إجـــراء قانوني على 
المنتفـــع، أو أي عـــذر آخر يمنـــع المنتفع 
الوحـــدة  فـــي  الســـكن  مـــن  وأســـرته 

السكنية خالل المدة المحدودة.

اقتراح نيابي بمد سحب الوحدة لمن يتخلف عن السكن فيها سنتين... و “اإلسكان” ترد:

”LMRA“ توجه نيابي إلعفاء العاملين في مراكز ذوي اإلعاقة من رسوم

هجــــر الوحــدات السكنيــــة يؤثــر علــى صالحيتهــا

“العمل”: 330 بحرينيا و168 أجنبيا يعملون في المؤسسات االجتماعية
ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

اتفاق نيابي حكومي على عدم جدوى قانون لحماية المنتجات الحرفية
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب برفض مشــروع قانون بشــأن حماية 
المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، ويهدف المشروع بقانون إلى حماية 
المنتجــات اليدويــة التراثيــة، لمــا لهــا مــن قيمــة حضاريــة وتاريخيــة تســهم 
فــي تعزيــز الســياحة ودعــم المنتجــات الوطنية، وعكــس الصورة المناســبة 
للواجهــة الحضاريــة لمملكــة البحرين، وذلك من خالل تشــكيل لجنة وطنية 

مختصة، وفرض تعرفة جمركية حمائية، وغير ذلك من إجراءات.

ويتكـــون المشـــروع بقانـــون مـــن )7( 
مـــواد، نصـــت المـــادة السادســـة منـــه 
على فرض تعرفة جمركية على كافة 
المنتجـــات المصنعـــة خـــارج المملكة 
والمصنفـــة على أنها منتجات حرفية 
قيمـــة  مـــن   % 20 بنســـبة  تقليديـــة 

المنتج.
من جهتها، رأت الحكومة إعادة النظر 
في المشـــروع بقانون موضحة انه ال 
توجد حاجة لصدور تشريع بتشكيل 
المنتجـــات  لحمايـــة  جديـــدة  لجنـــة 
اللجنـــة  فـــي ظـــل وجـــود  الحرفيـــة 
المشـــكلة بموجـــب المرســـوم بقانون 
رقـــم )11( لســـنة 1985. مضيفـــة انه 
يمكـــن إســـناد اختصاصـــات اللجنـــة 
المقترحـــة إلـــى )لجنة حمايـــة ودعم 
الصناعـــات الوطنيـــة( بموجـــب قرار 

يصدر من رئيس مجلس الوزراء.

واتفقـــت وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة وهيئة البحرين للسياحة 
والمعارض فـــي مرئياتهما مع ما ورد 
في مذكرة الحكومة بشـــأن مد نطاق 
الحمايـــة المقـــررة بموجب المرســـوم 

بقانون رقم )11( لسنة 1985.
كمـــا أكـــدت قيامهمـــا بدراســـة وضـــع 
الحرف والصناعات التقليدية بمملكة 
البحريـــن فـــي إطـــار االســـتراتيجية 
وخطـــة العمـــل الخاصـــة بهـــا، ويأتي 
هـــذا المشـــروع المقتـــرح في ســـياق 
الهدف األول من تلك االســـتراتيجية 
عبر ســـن تشـــريع يهدف لحماية ذلك 
القطـــاع وما يمثله مـــن إرث حضاري 
لمملكـــة البحريـــن، وزيادة مشـــاركته 

وفعاليته االقتصادية.
 ورأتـــا عـــدم جـــدوى فـــرض تعرفـــة 
جمركية على الواردات من المنتجات 

المصنعـــة خارج المملكـــة والمصنفة 
كمنتجـــات تقليديـــة وطنيـــة، حيث 
تتميز المنتجات البحرينية بالطبيعة 
الخاصـــة لمنشـــئها واســـتخدامها بما 
يميزهـــا عـــن أي منتـــج مشـــابه يتم 
جميـــع  أن  عـــن  فضـــال  اســـتيراده، 
الحرف البحرينيـــة تماَرس وتدَرس 
بالمملكـــة، وثمـــة مبـــادرات إلحيائها 

وزيادة عدد ممارسيها.
للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  واتفقـــت 
واآلثار مع رأي الحكومة بعدم وجود 
حاجة لتشكيل لجنة جديدة لحماية 
المنتجـــات الحرفية فـــي ظل وجود 
المرســـوم  بموجـــب  مشـــكلة  لجنـــة 
بقانون رقم )11( لســـنة 1985 بشأن 

حماية ودعم الصناعات الوطنية.

المهـــام  باشـــرت  أنهـــا  وأوضحـــت 
المتعلقـــة بشـــؤون الحـــرف اليدوية 
التقليدية، كونها تدخل في الشؤون 
الثقافيـــة المســـندة إليهـــا مـــن خالل 
اإلدارة  عبـــر  تشـــكيلها،  مرســـوم 
الحـــرف  إدارة  وهـــي  المختصـــة، 
اليدويـــة التـــي انتقلـــت تبعيتها إلى 

هيئة البحرين للثقافة واآلثار.

الحـــرف  إحيـــاء  إعـــادة  أن  وبينـــت 
اليدويـــة وتقديمها فـــي أطر حديثة 
ثقافًيـــا  لهـــا  والترويـــج  ومعاصـــرة 
يمنـــح  أن  يمكـــن  وعالمًيـــا،  محلًيـــا 
ســـياًقا وآفاًقـــا جديـــدة لمثـــل هـــذه 
تبنـــت  وقـــد  الشـــعبية،  الصناعـــات 
الهيئـــة تطويـــر الصناعـــات اليدوية 

عموما عبر برامج متعددة.
وأشـــارت إلى إطالقها مسمى “صنع 
يتـــم  مـــا  كل  علـــى  البحريـــن”  فـــي 
تصنيعـــه وتصميمـــه فـــي البحريـــن، 
وذلك حســـب معايير لجنـــة التقييم 
الداخليـــة بالهيئة حســـب المرســـوم 

رقم )54(.
حمايـــة  لجنـــة  أيـــدت  جهتهـــا،  مـــن 
ودعـــم الصناعات الوطنية مد نطاق 
حمايـــة المنتجـــات الوطنية ليشـــمل 

الصناعات الحرفية.
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  رأت  فيمـــا 
يتطلـــب  المقتـــرح  أن  االجتماعيـــة 
التمييـــز بين المنتجات المشـــار إليها 
بالمقتـــرح، والمشـــروعات اإلنتاجية 
المنزليـــة التـــي تقـــع تحـــت إشـــراف 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
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بمناسبة نتائج الفحوصات األولية المطمئنة ومغادرتها المستشفى

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يبعثان برقية إلى الملكة اليزابيث

وافقـــت لجنـــة الخدمات بمجلـــس النواب 
علـــى االقتـــراح بقانـــون إعفـــاء العامليـــن 
رعايـــة  ودور  االجتماعيـــة،  األنديـــة  فـــي 
الوالديـــن، ومراكـــز رعايـــة وتأهيـــل ذوي 
اإلعاقة من الرســـوم المقـــررة وفقًا لقانون 
لســـنة   )19( رقـــم  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم 
2006، يهـــدف االقتراح بقانون إلى ضمان 

اســـتمرارية ُدور رعايـــة الوالدين واألندية 
االجتماعيـــة ومراكز تأهيـــل ذوي اإلعاقة 
ضمن محيـــط المجتمـــع، وتقليـــل األعباء 
الماليـــة التـــي تحـــول دون تقديم خدمات 
أفضـــل لألفـــراد بســـبب اإلمكانيـــة المالية 
المحـــدودة المخّصصة للعامليـــن في تلك 
الدور واألندية والمراكز، حيث إن رســـوم 
تصاريـــح العمل مرتفعة، وال تتناســـب مع 

الغرض الذي ُأعدَّت له.
بخـــالف   - بقانـــون  االقتـــراح  ويتكـــّون 
الديباجـــة - مـــن مادتيـــن، تضّمنـــت المادة 
 )42( األولـــى منهمـــا إضافـــة مـــادة برقـــم 
مكـــررًا إلى القانون رقم )19( لســـنة 2006 

بشأن تنظيم سوق العمل.
مـــن جهتهـــا أكـــدت وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة أّن كافـــة العامليـــن بالمراكـــز 

هـــم  مباشـــرة  للـــوزارة  التابعـــة  والـــدور 
واحـــدا  شـــخصا  عـــدا  البحرينييـــن،  مـــن 
فقـــط يعمـــل فـــي أحـــد المجـــاالت الطبية 
المتخّصصـــة، كمـــا أّن الغالبية العظمى من 
ور والمراكز األخرى التي تقع  العاملين بالدُّ
تحت إشـــراف الوزارة هم من البحرينيين 

أيضًا.
وذكـــرت أن عـــدد دور رعايـــة الوالدين بلغ 

)16( دارًا، وفيمـــا بلغت دور ومراكز رعاية 
وتأهيل ذوي اإلعاقة )45( موزعًة بين دار 
ومركز. فيما بلغ عدد البحرينيين العاملين 
العامليـــن  وعـــدد  موظفـــًا،   )330( فيهـــا 

األجانب )168( موظفًا.
العامليـــن  كافـــة  أّن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
بالمراكـــز والـــدور التابعة للوزارة مباشـــرًة 
هم مـــن البحرينييـــن، عدا شـــخصًا واحدًا 

فقـــط يعمـــل فـــي أحـــد المجـــاالت الطبية 
المتخّصصـــة، كمـــا أّن الغالبية العظمى من 
العاملين بالدور والمراكز األخرى التي تقع 
تحت إشراف الوزارة هم من البحرينيين.
الوطنيـــة  المؤسســـة  أيـــدت  جهتهـــا  مـــن 
لخدمـــات المعوقيـــن المبـــادرة المقترحـــة 
بشـــأن إضافة المادة الواردة في االقتراح 

بقانون.

بعـــث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة، برقيتين إلـــى ملكة المملكة 
المتحدة وايرلندا الشمالية صاحبة الجاللة الملكة 
اليزابيـــث الثانيـــة بمناســـبة نتائـــج الفحوصـــات 
األولية المطمئنة التي أجرتها جاللتها ومغادرتها 
المستشـــفى.  وأعرب صاحـــب الجاللة وصاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
فـــي البرقيتيـــن عـــن خالـــص تمنياتهمـــا لجاللتها 

موفور الصحة والسعادة وموفور العافية.

المنامة - بنا

الملكة اليزابيثسمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك



local@albiladpress.com

السبت 23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع األول 1443 - العدد 4757
03

واقع اإلعالم العربي ومستقبله
Û  لإلعــام دور حيــوي في جميــع الــدول والمجتمعات مهما

تباين هذا الدور واختلفت مساحته، لكنه يظل في النهاية 
أحــد المؤثرات الكبرى ســواء في صنــع القرار على صعيد 

الدول أو في صنع الرأي العام على مستوى الشعوب.
Û  ويمكننــا النظــر إلى اإلعام من زاويتين، األولى هي كونه

أحــد أهــم روافــد الديمقراطيــة التــي لهــا منزلــة مهمة في 
الحقــوق  ركائــز  إحــدى  باعتبارهــا  الديمقراطيــة؛  النظــم 

والحريات األساسية التي ترسخها هذه النظم.
Û  والزاوية األخرى كون اإلعام أحد أهم الدوافع واألسباب

نحــو نشــر ثقافــة وقيــم الديمقراطيــة، ومــن ثــم ترســيخ 
الديمقراطيــة. ومــن هنــا نجــد أنــه جمــع بيــن كونــه غايــة 

ووسيلة في ذات الوقت.
Û  وقــد ســاهمت الثــورة التقنيــة والمعرفيــة التــي يشــهدها

عالــم اليــوم، وتعاظم الدور الذي تلعبه في خلق القناعات 
واألفــكار، فــي زيــادة أهميــة دور اإلعــام، ليطــال جميــع 
والسياســية  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الحيــاة  جوانــب 

والثقافية. 
Û  فالعالــم كلــه بمثابــة “قريــة صغيــرة” وبتنــا أمــام “عولمــة

الوسائل اإلعامية”، حيث اختفت الحدود اإلعامية بين 
الــدول، وزاد تأثيــر الــرأي العــام الدولــي علــى الــرأي العام 

الداخلي.
Û  وإذا كنا بصدد الحديث عن اإلعام العربي، فإن الحقيقة

األولــى هــي أننا لســنا إزاء إعام عربــي موحد، بمعنى أنه 
ال يوجــد برنامــج إعامــي عربــي متكامــل أو إطــار منظم 
ومتفــق عليــه عربيــا، فاألمر هنا يخضع لألنشــطة الفردية 
فــي الغالــب بعيــدا عــن المنظومــة الجامعــة وهــي جامعة 

الدول العربية.
Û  واألكثــر مــن ذلــك أن هــذه األنشــطة الفرديــة للمؤسســات

منســجم  بشــكل  تســير  ال  المختلفــة  العربيــة  اإلعاميــة 
ومتوافــق في كل األحــوال، بل نراها متنافســة ومتنافرة 
التــي  إســتراتيجياتها  منهــا  ولــكل  األحيــان،  بعــض  فــي 

تحددها. 

Û  الحقيقــة الثانيــة المهمــة فــي هــذا اإلطــار هــي مــا يتعلــق
بنظــرة المواطــن لإلعــام عموًمــا، حيــث إنــه ال يــرى فيــه 
صوًتــا معبــًرا عن نفســه ومشــكلته وقضاياه بقــدر ما يراه 

صوًتا للدولة ومروًجا لها.
Û  هــذا األمــر يؤدي إلى زعزعة الثقة بين المواطن ووســائل

إلــى  العربــي  المواطــن  وانصــراف  التقليديــة،  اإلعــام 
الجديــدة كأداة للتعبيــر عــن  اســتخدام وســائل اإلعــام 
مطالبــه أو حتــى لمعرفــة ونشــر الحقائــق، فقــد فتحــت 
إحــدى وســائل  باعتبارهــا  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
اإلعام الحديثة المجال للمواطن العربي كي يكون فاعًا 

مؤثرًا في العملية االتصالية.
Û  ومن ضمن إيجابيات وسائل اإلعام الجديدة أو ما يطلق

عليــه اإلعــام الرقمي أنها وضعت اإلعــام التقليدي على 
المحــك وفرضــت عليه المراجعــة والتقييــم والتفكير في 

انطاقة قوية ومختلفة شكا ومضموًنا.
Û  وبــات هنــاك مــا يشــبه الرقابــة والمتابعــة لمــا ينشــر مــن

أخبــار، فلــم تكــن الوســائل اإلعاميــة التقليديــة بمفردهــا 
فــي الســاحة، بــل في منافســة وتحــدٍّ مع اإلعــام الرقمي 
اقتحامــه  للنــاس وســهولة  وثرائــه وجاذبيتــه  بتنوعاتــه 

وكلفته المنخفضة.
Û  صحيح أن هذا الوضع وتلك المنافسة بين هذين النوعين

من اإلعام صبت في صالح الجمهور والقارئ والمشــاهد 
والمســتمع، إال أنهــا فتحــت المجال لقــوى خارجية للعبث 
بــوالءات وتوجهات بعض أفراد المجتمع، وأدت لتشــويه 
الكثيــر مــن الحقائــق والقيــم، ال ســيما فــي ظــل مــا تملكه 
المنظومة اإلعامية األجنبية، من إمكانات تأثيرية هائلة 
وتمويــل مالــي كبير، فأصبــح لها الدور األبرز في تشــكيل 
هوية وثقافة الشــباب العربي في الوقت الذي ارتضت به 
غالبيــة الــدول العربية بدور المتلقي، فحتى اآلن ال توجد 
وكالــة أنبــاء عربيــة بقــوة الــوكاالت العالمية التــي نعرفها 
ونستقي منها المعلومة كمصادر موثوق فيها مثل رويترز 

أو غيرها.

Û  كل هــذا يفــرض علــى اإلعــام العربــي أن يســارع الخطى
ليلحــق ويتفــوق علــى هــذا اإلعــام الجديــد، وأن تتوافــر 
فيه عوامل الجذب للجمهور خصوصا من حيث: االعتماد 
علــى التقنيات، غــزارة المعلومات ومصداقيتها، وســهولة 
الوصــول إلــى المعلومات، وإتاحة المشــاركة للجمهور في 
صناعــة المحتــوى اإلعامــي، وتقليل التكاليــف، واقتراب 

اإلعام من رغبات المواطن واحتياجاته.
Û  وإضافــة إلــى هــذه الحقائــق التــي تتعلــق باإلعــام، هناك

وضع عربي عام يحد من دور اإلعام ويؤثر في محتواه 
وجاذبيتــه، ومــن ثم فإن معالجة هــذا الوضع وتصحيحه 
يسهم في بناء الثقة بينه وبين المواطن ويزيد من فعالية 
محتــواه وتأثيــر مضمونه. ومن هذه العوامل على ســبيل 
المثــال: عــدم مواكبــة كثيــر مــن التشــريعات والتنظيمات 
اإلعاميــة فــي العالم العربي مســتجدات اإلعام الجديد، 
وتضخــم الهيــاكل الماليــة واإلداريــة بقطاعــات اإلعــام، 
وعــدم اتســاع المحتــوى العربــي على شــبكة اإلنترنت بما 
يســهم فــي تعزيــز دور الصحافــة اإللكترونيــة، والثقافــة 
االنتقائيــة التــي يتســم بها المواطــن العربي فــي اختياره 
الموضوعــات التــي تســتهويه والوســائل اإلعاميــة التــي 

يرتاح لها ويثق فيها.
Û  ورغــم كل ما ســبق، فــإن وضع اإلعام العربي على مســار

المنافســة العالميــة ليــس أمــًرا مســتحيا وإن كان صعًبــا 
ويتطلــب جهــًدا وعما متكامــا على الصعيدين الرســمي 
يجمــع  التــي  المقترحــات  جملــة  ومــن  الرســمي،  وغيــر 
عليهــا جــل الخبــراء والعاملــون باإلعام إعــادة النظر في 
لتطــورات  لتكــون مواكبــة  الحاليــة  العربيــة  التشــريعات 
اإلعام الجديد، مع االســتفادة مــن اإلنجازات الغربية بما 
ال يخل؛ بهدف الحفاظ على خصوصيتنا وهويتنا وقيمنا 
وإبداعــات  طاقــات  مــن  المثلــى  واالســتفادة  وثقافتنــا، 
الشباب بإشراكهم في صناعة المحتوى اإلعامي العربي، 
المجتمعــات  غالبيــة  مــن  األكبــر  النســبة  يشــكلون  فهــم 
العربيــة، وهــم األقــدر واألكفــأ فــي التعامــل مــع اإلعــام 

الجديــد وال ينبغــي وال يمكــن تجاهلهــم، مع إعطــاء مزيد 
مــن االهتمــام والمســاحة األكبر لاحتياجــات االجتماعية 
والنفســية والثقافيــة لإلنســان العربي كإطــار عمل رئيس 
لإلعــام العربي، فقد اكتشــف العالم العربي خال جائحة 
كورونــا أن ثّمــة قضايــا أكثــر أهمية للبشــرية مثل الصحة 
والطــب، وغيرهــا مــن الموضوعــات ذات االرتبــاط ببقــاء 

اإلنسان وتطوره.
Û  مــن األمــور التــي تســاعدنا في تحقيــق ما نصبــو إليه من

إعام عربي قوي ومؤثر أن نبتعد عن الخطاب اإلعامي 
العربــي النمطــي المنفصــل عــن حركــة المجتمــع، واعتماد 
خطــاب جديــد منســجم مع الواقــع وأكثر مامســة له، مع 
االنفتاح على تجارب اإلعام الرقمي، والتطوير المســتمر 
للعامليــن باإلعــام؛ حتــى ال تتســع الفجــوة بيــن التطــور 
الرقمــي والبشــري أو المهاري بالواقــع اإلعامي، خصوصا 
فــي مجــال الصحافــة، حيــث يجــب علــى القائميــن علــى 
الصحــف المكتوبة دعم اســتمرار الوجود القوي للصحف، 
وتحقيــق ســبل التكيــف مــع الوضــع الراهــن والتأقلــم مــع 
أنمــاط إنتــاج المواد اإلعامية وأنماط اســتهاكها والعمل 
علــى تعزيــز العاقــة مع القراء من خــال التميز واالبتكار 
فــي تغطيــة األخبــار، وأن تضمــن لنفســها مواقــع رقميــة 
متميــزة بالتــوازي مــع التوزيــع الورقــي وتشــجيع اإلعان 

على هذه المواقع.
Û  العنصــر البشــري لــه دور مهم وإســتراتيجي فــي الوصول

إلــى هــذا اإلعــام القــوي، وهــو مــا يفــرض إعــادة تأهيــل 
العنصر البشري في مجال اإلعام وإعادة تقييم المناهج 
اإلعاميــة،  ومعاهدنــا  بجامعاتنــا  المعتمــدة  والمقــررات 
وتنظيــم برامــج التدريبية في المؤسســات اإلعامية، مع 
الحــرص علــى عقــد منتديــات ومؤتمــرات عربيــة جامعــة 
لقادة اإلعام العربي؛ لتحديد سياسات وأولويات اإلعام 

العربي في تلك المرحلة والمرحلة المقبلة.

moanes.almardi@albiladpress.com

مؤنس المردي 

المنامة - بنا

حميدان: تمكين المنظمات األهلية من القيام بدورها
التقى وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
النائـــب  مكتبـــه  فـــي  حميـــدان  جميـــل 
عمـــار حســـين عبـــاس، وبحضـــور عـــدد 
ورؤســـاء  المجتمعيـــة  الفعاليـــات  مـــن 
فـــي  المدنـــي  بالمجتمـــع  مؤسســـات 
منطقتي المعامير والعكر بجزيرة سترة.
أبـــرز  اســـتعراض  اللقـــاء  خـــال  وتـــم 
الخيريـــة  والمشـــروعات  المبـــادرات 
والتنمويـــة التـــي تنفذهـــا وزارة العمـــل 
والتنمية االجتماعية وتلك التي تنفذها 
الجمعيـــات األهليـــة فـــي إطـــار ســـعيها 
لتنميـــة األفـــراد واألســـر، وكذلـــك بحث 
بيـــن المنظمـــات  التعـــاون  ســـبل تعزيـــز 
التـــي  والمبـــادرات  والبرامـــج  األهليـــة 
تقيمها الوزارة بما يســـهم في دفع عجلة 
التقدم بأنشـــطة هذه المنظمات وتفعيل 
مســـاهمتها فـــي مســـيرة النمـــاء وتطور 

المجتمع. 
الدائـــم  الـــوزارة  وأكـــد حميـــدان ســـعي 
إلـــى تعزيـــز مكانـــة المنظمـــات األهليـــة، 
وتمكينهـــا من ممارســـة دورها األســـاس 
للمشاركة في تحقيق أهدافها التنموية، 
باإلضافـــة إلـــى تطويـــر العمـــل الخيـــري 
ليكون أكثـــر احترافية من أجل االرتقاء 
المقدمـــة  الخدمـــات  وجـــودة  بنوعيـــة 

جميـــع  تذليـــل  مؤكـــدا  للمواطنيـــن، 
العقبـــات التي قد تواجـــه العمل الخيري 
فـــي مختلـــف مناطـــق البحريـــن، وذلـــك 
طبقـــًا لألحـــكام واإلجـــراءات القانونيـــة 

للمنظمات األهلية. 
من جانبهم، أشاد النائب عباس ورؤساء 
بجهـــود  المشـــاركة  األهليـــة  الجمعيـــات 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة في 

دعـــم البرامـــج التنمويـــة التـــي تنفذهـــا 
الجمعيـــات األهليـــة وتيســـير إجـــراءات 
العمـــل التطوعـــي واإلنســـاني النبيليـــن، 
منوهًا في الوقت ذاته بمبادرات الوزارة 
المســـتمرة فـــي مجـــال إعـــداد وتأهيـــل 
الكوادر الوطنية وإدماجها في منشـــآت 
اســـتقرارها  وتعزيـــز  الخـــاص  القطـــاع 

وتطويرها مهنيًا.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بلغـــت عـــدد الطلبات التي درســـتها 
لجنة اإلعانات في وزارة األشغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني 950 طلبا لمواقع إعانية 
فـــي  المناطـــق  بجميـــع  مختلفـــة 
البـــاد خـــال الفترة مـــن يناير إلى 
فـــي  بلغـــت  بينمـــا   ،2021 ســـبتمبر 
العام الماضي فـــي نفس الفترة 73 
طلبـــا بزيادة بلغت بنســـبة 135 %؛ 
نظرا للظروف التي مرت بها بســـب 

جائحة كورونا )كوفيد 19(.
صـــرح بذلك رئيس لجنة اإلعانات 
مديـــر عـــام أمانـــة العاصمـــة محمد 

السهلي.
توزيـــع  بشـــأن  الســـهلي  وأوضـــح 
الفتـــرة  فـــي  اإلعانيـــة  الطلبـــات 
مـــن ينايـــر إلـــى ســـبتمبر 2021 أن 
محافظـــة العاصمة فـــي مقدمتها بـ 
441 طلبـــا، تلتهـــا الجنوبيـــة بـ 182 

طلبـــا، ثـــم المحـــرق بــــ 178 طلبـــا، 
وأخيرا الشمالية بـ 149 طلبا.

الســـوق  لـــدور  تعزيـــزا  انـــه  وذكـــر 
ومـــا  المملكـــة  فـــي  اإلعانيـــة 
تشـــهده مـــن نمـــو وتطويـــر تبحـــث 
لجنـــة اإلعانـــات زيادة اســـتخدام 
الشاشـــات اإللكترونية في عدد من 
المواقع بكافة المحافظات لمواكبة 
التقنيات الحديثة والمتسارعة في 

هذا القطاع.

زيادة الطلبات اإلعالنية بنسبة 135 %

 محمد السهلي

تدشين أجهزة “سهل” في جميع المحافظات
20 جهازا لصرف أكياس القمامة

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أعلـــن 
عـــن  العمرانـــي عصـــام خلـــف  والتخطيـــط 
الذاتـــي  التوزيـــع  أجهـــزة  خدمـــة  تدشـــين 
ألكياس المخلفـــات المنزلية بعد بدء العمل 
يوم الخميس رسميا في 20 جهازا كمرحلة 

األولى في المحافظات األربع.
ودشـــنت بلدية المحرق الخميـــس الماضي 
األجهزة الجديدة في مجمع ســـيف المحرق 
بوجود عدد من أعضاء المجلس ومسؤولي 
البلدية، كما دشنت بلدية المنطقة الشمالية 
الخدمـــة فـــي مجمـــع األوتريـــوم فـــي ســـار 
بوجود رئيس مجلس بلدي الشـــمالية أحمد 
المجلـــس  أعضـــاء  مـــن  وعـــدد  الكوهجـــي 
الشـــمالية،  بلديـــة  مســـؤولي  جانـــب  إلـــى 
وفي الوقت نفســـه دشـــنت بلديـــة المنطقة 
الجنوبيـــة جهازيـــن إضافييـــن للخدمة في 
أســـواق المنتزه بالبوكوارة في الرفاع وفي 
ســـوبرماركت النور في الـــزالق لتضاف إلى 
األجهـــزة األربعـــة الســـابقة التـــي تعمـــل في 

الجنوبية.
وكانـــت أمانـــة العاصمـــة هـــي األخـــرى قـــد 
الذاتـــي ألكيـــاس  التوزيـــع  دشـــنت خدمـــة 

المخلفات األســـبوع الماضـــي بحضور مدير 
عام أمانة العاصمة محمد الســـهلي ورئيس 
طـــرادة  صالـــح  العاصمـــة  أمانـــة  مجلـــس 
وبمشـــاركة عدد من أعضاء مجلس األمانة 

والمسؤولين.
وقـــال خلف: إن التحول فـــي عملية تقديم 
خدمة توزيع أكياس المخلفات المنزلية إلى 
خدمـــة عـــن طريق أجهـــزة التوزيـــع الذاتية 
يأتي ضمن توجه الحكومة الموقرة برئاسة 
ولـــي العهد األميـــن رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
الخدمـــات  تحويـــل  فـــي  آل خليفـــة  حمـــد 
بمـــا  إلكترونيـــة  خدمـــات  إلـــى  الحكوميـــة 
ُيسّهل عملية الحصول على هذه الخدمات، 

ويقلل الجهد والوقت على المواطنين. 

مـــن جانبـــه، أوضح وكيـــل الوزارة لشـــؤون 
البلديات الشـــيخ محمد بن أحمد آل خليفة 
أنـــه قد تم توزيع 20 جهـــازا لصرف أكياس 
وتـــم  األربـــع،  المحافظـــات  علـــى  القمامـــة 
توزيعهـــا على المجمعات التجارية ومكاتب 
المجالـــس  مـــع  االتفـــاق  حســـب  البلديـــات 

البلدية.
وأضـــاف “تم توزيع 5 أجهـــزة في محافظة 
العاصمـــة، تـــم توزيعهـــا في مجمع الســـيف 
العاصمـــة  أمانـــة  اللولـــو ومكتـــب  ومجمـــع 
في توبلي ومجمع ســـترة، كمـــا تم توزيع 5 
أجهـــزة في محافظة الشـــمالية تـــم توزيعها 
فـــي الكاونتـــري مـــول فـــي شـــارع البديـــع 
ومجمـــع الرملي في عالي وأســـواق الســـاتر 
فـــي دمســـتان ومجمـــع االتوريوم في ســـار 

ومجمع الريف في صدد”. 
وتابـــع “كما تم وضـــع 4 أجهزة في محافظة 
المحـــرق تـــم توزيعهـــا في الســـوق المركزي 
ومجمـــع الســـيف ومكتـــب البريد فـــي ديار 

المحرق واللولو هايبر ماركت في الحد”.
وعلـــى صعيد المحافظـــة الجنوبية، فقد تم 
إضافـــة جهازيـــن جديديـــن للخدمة ليصبح 
المجمـــوع 6 أجهـــزة، إذ تـــم إضافـــة جهـــاز 
فـــي أســـواق المنتزه بالبوكـــوارة في الرفاع 
وجهاز فـــي ســـوبرماركت النور فـــي الزالق 
باإلضافـــة إلـــى وجـــود 4 أجهزة ســـابقا في 
مجمع اإلنماء في الرفاع الشـــرقي وأسواق 
رامـــز في عســـكر والرفاع وأســـواق المنتزه 

في مدينة عيسى. 
وأشار الشيخ محمد “سيتمكن المواطن من 
حصوله على األكياس طوال أيام األســـبوع 
وخارج أوقات الدوام الرســـمي باســـتخدام 
حســـاب  رقـــم  وإدخـــال  الذكيـــة  البطاقـــة 
الكهربـــاء، وهذا ما يســـهل علـــى المواطنين 
فـــي اســـتام األكيـــاس ويحقـــق الهدف من 
تدشـــين هـــذه الخدمـــة أن نصـــل إلـــى رضا 

المواطنين في تقديم الخدمات البلدية”.

المنامة-وزارة الداخلية

الـــذي  “األمـــن”  برنامـــج  اســـتضاف 
تعـــده وتقدمـــه اإلدارة العامـــة لإلعـــام 
والثقافـــة األمنيـــة بالتعـــاون مـــع إذاعة 
البحرين الضابط بقيادة خفر السواحل 
الرائـــد أحمـــد الـــذوادي، الذي أشـــار إلى 
قيـــادة  فـــي  التحديـــث  اســـتراتيجية 
خفـــر الســـواحل والتـــي تمثلـــت بوضـــع 
منهـــا  التطويريـــة  والبرامـــج  الخطـــط 
تنفيـــذ برنامـــج الدبلـــوم التطبيقـــي في 
العلوم البحرية بالتعاون مع األكاديمية 
جنـــاح  وتحويـــل  للشـــرطة،  الملكيـــة 
بحـــري  معهـــد  إلـــى  البحـــري  التدريـــب 
معتمد لتأهيل وتدريب الكادر البشـــري 
وتوفير اإلمكانيات والوسائل التعليمية 
الازمـــة. واشـــار الرائد أحمـــد الذوادي، 
إلـــى أبـــرز المخالفـــات التي تتصـــدى لها 
دوريـــات خفر الســـواحل والتـــي تتمثل 
فـــي مخالفـــات الحظر البحـــري والصيد 
بشـــباك الجـــر القاعيـــة التـــي تؤثر ســـلبًا 
علـــى الحياة البحريـــة والفطرية اضافة 
الى استخدام البنادق البحرية في صيد 
األحيـــاء البحرية والتي تعـــد مخالفات 
ممنوعـــة تضر البيئـــة البحرية، موضحا 
أن االســـتجابة الســـريعة للباغـــات تتم 
ابتـــداء من تلقي الباغ بمركز العمليات 
البحريـــة ومن ثم توجيـــه أقرب دورية 

إلـــى الموقـــع بالســـرعة والفاعلية وذلك 
لحماية األرواح والممتلكات والســـامة 

العامة.
كمـــا ناقش البرنامج في فقرة “دردشـــة 
المجـــال  افســـاح  موضـــوع  الخميـــس” 
واهميـــة  الطـــوارئ  مركبـــات  لمـــرور 

التعاون مع الدوريات األمنية.
أمـــل”  “إشـــراقة  فقـــرة  واســـتضافت 
أحـــد المنتفعيـــن مـــن قانـــون العقوبات 
والتدابير البديلة، حيث استعرض مدى 
اســـتفادته مـــن التجربة التي انعكســـت 
إيجابًا على حياته كونه اآلن مع أسرته 
وأصدقائه، واســـتفاد مـــن انخراطه في 
المحكوميـــن  لتأهيـــل  “تمـــام”  برنامـــج 
وإدماجهم في المجتمع، موجهًا شـــكره 

لجميع القائمين على هذا البرنامج.

ضابط بخفر السواحل: مخالفات الحظر البحري األبرز

الرائد أحمد الذوادي
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ترحب “^” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 
منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 
االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 
متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

 1038 مجمع  سكان  من  ^أنــا 
ــب بـــأن  ــ ــالـ ــ ــي قـــريـــة صـــــدد وأطـ فــ
وتوضع  الــشــوارع  وتبلط  تــرصــف 
كبقية  الجوانب  على  األرصفة  بها 
القرى والمدن، خصوًصا بعد إدراج 
حزمة  ضمن  مــن  المذكور  المجمع 
سنة  لميزانية  المقبلة  المشروعات 

 .2022
كــمــا نـــأمـــل اإلســــــراع عــلــى الــعــمــل 
وتحريك الملف بسرعة لكونه يعود 
بالنفع واالستفادة على المواطنين.

الحفر  هــذه  من  سياراتنا  تكسرت   
في  الــمــوجــودة  المخيفة  العميقة 
االسفلتية  الطبقة  وتــآكــل  الــشــارع 
السنين  عــشــرات  عليه  مضى  ألنــه 

من غير تبليط.
مقومات  ألدنـــى  تفتقر  الـــشـــوراع   
إلى  نلجأ  حيث  الــســامــة،  معايير 

مــن هذه  خــوًفــا  بديلة  سلك طــرق 
الحفر التي تسبب أضراًرا كبيرة في 
موسم  قــرب  عن  ناهيك  سياراتنا، 
المنطقة  تــصــبــح  حــيــث  األمـــطـــار 
مستنقًعا من الوحي والطين بسبب 

كثرة الحفر.
شارع غير مسفلت بالمنطقةجاسم محمد المطوع

جاسم المطوع

ثالثيني يفتح مقهى شبابيا مهيئا لمذاكرة الطلبة
نصيحته لرواد األعمال: ابدأ بالعمل وتحدث أقل لتحقيق أفضل إمكاناتك

بحريني طموح  إسماعيل شاب  علي 
عــــاًمــــا، درس   35 الـــعـــمـــر  مــــن  ــغ  ــل ــب ي
في  األعــمــال  عالم  ودخــل  المحاسبة 
للنجارة،  ورشــة  وأنشأ  عاًما   27 سن 
4 سنوات افتتح مقهى  وبعد حوالي 
ــا، كـــان حبه  ــاًمـ وهـــو فـــي ســـن 31 عـ
الرئيس لبدء مشروعه  الدافع  للقهوة 
معه  وكان  به  التقينا  التجاري، حيث 

هذا الحديث.

تغيرت األحالم

بدايًة، حدثنا قليًل عنك منذ  «
الطفولة؟

القول  يمكنني  1986م،  مواليد  مــن 
بالحيوية  تتصف  كانت  طفولتي  إن 
الكرة  ألعب  ما  دائًما  وكنت  والنشاط 
مع أقراني في الحي، وكان لدي حلم 
بأن أصبح العب كرة قدم حين ذاك، 
تغيرت  المدرسة  دخلت  عندما  ولكن 
أنهيت  وعندما  وطموحاتي  أحامي 
لـــي شــغــفــي وتعلقي  بـــان  الــجــامــعــي 
وحبي الشديد للقهوة وهذا ما جعلني 

اتخذ مساًرا آخر في حياتي.

التعلق بالقهوة

ما سبب اختيارك هذا المشروع؟ «

المشروع ألســبــاب عدة  اخــتــرت هــذا 
للقهوة  الشديد  وتعلقي  حبي  أولــهــا 
دائًما  كنت  أنني  كما  منذ صغر سني، 
في  القهوة  تحضير  كيفية  أشاهد  ما 
مــا جعلني  وهــذا  اإلنــتــرنــت  صفحات 
وحينها  أنواعها  بشتى  القهوة  أهــوى 
لشباب  مناسب  مقهى  افتتاح  قــررت 
لمساعدة  الــدراســة  ومــائــم ألجـــواء 
سبل  وتوفير  الــدراســة  على  الطاب 

الراحة لهم.

منزل خاص

كيف استلهمت فكرة هذا  «
المشروع؟

للمشروع  المبدئية  الــفــكــرة  كــانــت 
عبارة عن معرض أثاث لعرض قطع 
يشرب  أن  للعميل  ويمكن  ــاث  األثـ
ــل الــحــلــويــات وهــو  ــأكـ الـــقـــهـــوة ويـ

في  المتوافرة  األثــاث  قطع  يشاهد 
المقهى  افتتاح  قبل  ألنني  المكان، 
ــة نــجــارة مختصة  لـــدي ورشــ ــان  كـ
ألجــود أنــواع األثــاث، ولكن األمــور 
اختلفت ووصل التيار الفتتاح هذا 
المقهى وهو مقهى بديكور حديث 
تـــم تــصــمــيــمــه وكـــأنـــك جــالــس في 
منزلك الخاص وأنت تشرب القهوة 
ــدرس مع  ــ ت أو  الــتــلــفــاز  تــشــاهــد  أو 
األصدقاء في مكان هادئ ومناسب 

للدراسة.

عملي السابق

ما الذي دفعك إلنشاء هذا المشروع؟
ــقــهــوة الـــدافـــع الــرئــيــس  ــان حـــب ال كــ
أنني  حتى  الــمــشــروع،  هــذا  لتأسيس 
الجامعية  المرحلة  فــي  كنت  عندما 

كنت أعمل في أحد المقاهي.
ولكن عندما كنت صغيًرا، كنت أحب 
عنها  ــرأ  ــ أقـ أن  دون  الــقــهــوة  ــرب  شــ
ولكن  مكوناتها؟”،  تعد؟  كيف  “أيــن؟ 
وجــب  لمقهى  مــالــًكــا  بصفتي  ــيــوم  ال

القهوة  حــول  معلومات  قـــراءة  علي 
أدق  للعميل ومعرفة  األفضل  لتقديم 

التفاصيل بشأن أنواع القهوة.

جمهور المقهى

ــور الـــمـــســـتـــهـــدف لــهــذا  ــهـ ــمـ ــجـ مــــن الـ
المشروع؟ 

بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الشباب 
18 و30 عاًما تقريًبا خصوصا طاب 
ُمجهز  المقهى  إن  حيث  الجامعات، 
لجلسات  مــكــان  ويـــوجـــد  لـــلـــدراســـة، 
إلكتروني  فصل  يوجد  كما  المناقشة 
األصــدقــاء  مــع  فيه  الجلوس  يمكنك 
أجــواء  إن  حيث  المعلومات  لتبادل 
المكان الهادئة تجعل الطاب يزورون 

المقهى بشكل كبير.

المنزل الثاني

ما األهداف التي يطمح إليها  «
هذا المشروع؟

الــجــمــهــور  ــبـــاب هــــم  الـــشـ ــًرا ألن  ــــظــ ن
المستهدف لهذا المكان فمن الضروري 

أن يتطور المقهى بشكل دائم لجذب 
العماء وكسبهم وألن الشباب يحبون 
التطور واإلبـــداع وكــل مــا هــو جديد 
فـــي الـــســـوق فــيــجــب عــلــيــنــا تــطــويــر 
إعجاب  لكسب  مــرة  كل  في  المقهى 

هذه الفئة خصوصا.
ــى إلــــــى تــوظــيــف  ــعــ ــي أســ ــ ــن ــ كـــمـــا أن
العماء  يعاملون  الــذيــن  األشــخــاص 
التوظيف  كأصدقاء لهم فمن شروط 
اجـــتـــمـــاعـــًيـــا،  الـــمـــوظـــف  ــكــــون  يــ أن 
للمكان  بالوالء  العماء  يشعر  بحيث 
الثاني  مــنــزلــهــم  الــمــقــهــى  ويــعــتــبــرون 

والموظفون هم أصدقاؤهم.

نصيحة

هل تحب أن تقول نصيحة  «
للشباب اليوم؟

في  التفكير  عــنــد  للشباب  نصيحتي 
بــدء مــشــروعــك الــخــاص، ابـــدأ بالعمل 
وتحدث أقل لتحقيق أفضل إمكاناتك.

جنات النوين طالبة إعالم بجامعة البحرين

الطالبة جنات النوين وعلي اسماعيل

متى ستبلط “األشغال” شوارع مجمع 1038 في صدد؟
سياراتنا تكسرت.. وشكاوى من الحفر العميقة

طفــل يقود “موتـر سيكـل” فـي شـارع عـام
مطالبة “المرور” بتعزيز دورياتها

ــدت عــدســة “الـــبـــاد” طــفــًا  رصــ
ــر ســيــكــل” صــغــيــًرا  ــوتـ يـــقـــود “مـ
ويــجــلــس مــعــه بــالــخــلــف طفل 

أصغر سنًّا.
من  بالقرب  التقاطها  تم  الصور 
اإلشارة المرورية الجديدة التي 
تــربــط مــنــطــقــة عــالــي بــالــشــارع 
سلماباد  عــمــارات  إلــى  المفضي 
ــة الــرمــلــي  ــيـ ــاحـ ــيــة وضـ ــســكــن ال

الجديدة.
وتـــحـــرك الــطــفــل الـــســـائـــق بين 

في الشارع العامالشاحنات والسيارات بسرعة. يشاهد الكاميرا

إبراهيم النهام

^بعد نشر صحيفة “الباد” 
لموضوعي عن مكتب تخليص 
تسليمي  حبس جوازي ورفض 
تــواصــل معي  ديــنــاًرا فقد   380
وتمكنت  الــحــورة  شرطة  مركز 
والمبلغ  ــوازي  جــ اســـتـــرداد  مــن 

المذكور.
وأتقدم بالشكر لصحيفة “الباد” 
ورجــال  الشرطة  مركز  ولمدير 

على  بالمركز  العاملين  الشرطة 
جهودهم وحسن تعاملهم.

ــد نــشــرت  ــاد” قــ ــ ــبـ ــ ــــت “الـ ــان وكــ
موضوعي عن مكتب لتخليص 
ــواز مقيم  الــمــعــامــات حــجــز جـ
مصري وأخذ مبلغ لتمديد ونقل 
يقم  ولم  البحرين  داخــل  كفالة 

بالمعاملة.
شنودة سمير شاكر

ــرار  ــمـ ــتـ ــاسـ ^أراجــــــــــع بـ
عيادة العاج الطبيعي بمركز 
في  الــوطــنــي  البحرين  بنك 
عــــــراد. وأحـــــــاول الــحــضــور 
فــي الــمــوعــد الــمــحــدد، ولكن 
ــه تـــشـــدد بــعــض  ــظــ ــا أالحــ مــ
مع  التعامل  فــي  الموظفات 
كبار  من  المراجعين  مواعيد 
ــســن، حــيــث عــنــدمــا أتــأخــر  ال
لظروف  وذلــك  الموعد،  عــن 
مثل  اإلرادة،  عـــن  خـــارجـــة 
توفير المواصات أو غيرها، 
ــإن الـــمـــوظـــفـــات يــرفــضــن  ــ فـ
عــاجــي ويــؤجــلــون موعدي 

لوقت آخر. 
ــيــــن  ــ ــمــــســــوؤل ــ وأطـــــــالـــــــب ال
الموظفات  بمتابعة  المعنيين 
المذكورات من أجل التعاون 
المراجعين  مــع  أكــبــر  بشكل 
الذين  الــســن  كــبــار  وبخاصة 
العاج  تلقي  يحرصون على 
ولكن  مــوعــده  فــي  الطبيعي 
ــروف  ــظــ ــ ــرون ل ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ قـــــد يـ
ــــة فــي  ــرون ــمــ ــ ــال مــخــتــلــفــة فــ
األخــاق  مــن  جــزء  التعامل 

الطبية والصحية.
البيانات لدى المحرر

مصري يسترد جوازه و380 ديناًرا 
بعد نشر شكواه بـ “^”

لمراعاة كبار السن بمواعيد العالج الطبيعي

الفاضل وقانون الصحافة والدور األخير
اطلعت على تصريح رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى الدكتورة 
البحرين  أن مملكة  أكدت  الفاضل في صحيفة محلية، حيث  جهاد 
لم تشهد وبالرغم من استمرار نفاذ القانون الحالي لتنظيم الصحافة 
والطباعة والنشر، حالة لحبس صحافي بسبب أداء وظيفته، مشيرة 
للصحافي  االحتياطي  الحبس  بإلغاء  الخاصة  التعديات  أن  إلــى 
العمل الصحافي  به  لما يتمتع  جاءت لتشكل ضمانة أخرى إضافية 

من اهتمام لدى مختلف سلطات الدولة.
كـــذلك تطرقت الفاضل إلى أنها ترى أن إلغاء حبس الصحافي يحظى 
باتفاق إن لم يكن بإجماع من قبل أعضاء مجلسي الشورى والنواب، 
منذ  الملكية  التوجيهات  كان جوهر  قد  الموضوع  هذا  أن  وبخاصة 
السامية بإصدار قانون عصري  سنوات طويلة من خال توجيهاته 
حبس  تلغي  مــادة  يتضمن  وبحيث  الصحافة  عمل  لتنظيم  مستنير 

الصحافي.
للدول  التشريعية  التجارب  مراجعة  المهم  من  أنه  الفاضل  وذكــرت 
العربية واألجنبية لتنظيم وتقنين عمل الحسابات بمواقع التواصل 
المبدأ ستحرص على تضمين  أنها ومن حيث  االجتماعي، موضحة 
الرأي  النقد وحرية  التأكيد على كفالة حق  قانون الصحافة الجديد 
لكل صحافي سواء بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم وصيانة 

حق الصحافي في مباشرة مهامه بكل حرية وحياد واستقالية.
جانًبا  تشكل  الصحافة  لــكــون  الفاضل  رؤيـــة  أدعـــم  ا  شخصيًّ وأنـــا   
مشرًقا من المشروع اإلصاحي لحضرة صاحب الجالة الملك حمد 
الرأي  المفدى حيث تشكل حرية  الباد  آل خليفة عاهل  بن عيسى 
مكاسب  أهم  أحد  المملكة  ودستور  ميثاق  بقوة  المصانة  والتعبير 
التجربة الديمقراطية في البحرين، والدليل على ذلك بأننا نحتفل كل 
عام باليوم العالمي لحرية الصحافة وقد كتبت العديد من المقاالت 

عن هذه المناسبة التي تتلقى رعاية واهتمام من جالة الملك.
 أتـوقع كما توقعت الدكتورة جهاد الفاضل في ختام تصريحها بأن 
في حال إقرار مجلس النواب لمشروع القانون الجديد في وقت مبكر 
من بدء دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس وإحالته 
لمجلس الشورى، فإن من المرجح أن يقره المجلس ولكن يجب أن 
يؤخذ بعين االعتبار أن لكل قانون مداولتين بالمجلسين، فقد يجري 
اختاف بين المجلسين في بعض مواد مشروع القانون، وهذا يعني 
النواب  مجلس  طاولة  على  ستكون  الشورى  مجلس  تعديات  أن 
للموافقة عليها أو رفضها، واألمر كذلك بالنسبة لمجلس الشورى لذلك 
فنحن نتوقع لهذا القانون الجديد أن يبصر النور في القريب العاجل.

سلمان إبراهيم الحوطي
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Vacancies Available
ALBAHHAR GARAGE CO WLL 

has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact
 33475555  or  MOH.A.ALBAHHAR@GMAIL.COM 

SINA CORNER COLDSTORE CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39839517  or  ACHUMADATHKADER@GMAIL.COM 

GULF RIVER BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33720667  or  HOOB667766@gmeil.COM 

Climate control mechanical and electrical maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

AYAT AHMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AYATAHMEDBH066@GMAIL.COM 

ALDAAYSI SONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17009971  or  ALDAAYSI1@GMAIL.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

PAK ARAB CONSTRUCTION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32295667  or  PACBAHRAIN12@GMAIL.COM 

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

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

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

ALFALAH PRIVATE SCHOOLS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39622244  or  AZIZ@JALALGROUP.COM 

Emcy Aluminium Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874162  or  EMCYBAHRAIN@GMAIL.COM 

VENICIA POOLS AND CONSTRUCTION Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39631400  or  ABDISARRAF@GMAIL.COM 

LION CONSTRUCTION CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

ASHTAR BUILDING MAINTENANCE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  BADER_ALGHANAH@HOTMAIL.COM 

ADNAN ABDULLA EBRAHIM SHOWAITER(ALSHALEH-9292) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33217604  or  ADNANABDULLA.BH@GMAIL.COM 

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

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

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

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

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

GRADINGER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  PILLAI@ALMOAYYED.COM.BH 

Capital Fabrications Installation Contractors W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295455  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699040  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.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 

Alekha welding and fabrication W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39603644  or  KAMEL@NATIONALGROUP-BH.COM 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

BROTHERS GYPSUM ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37799988  or  ALAKHOWAH@HOTMAIL.COM 

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

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

ALANBAR GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33100816  or  ABOALI222285@GMAIL.COM 

RAMESH GOLDSMITHS WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17259293  or  INFO@RAMESHJEWELLERS.NET 

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

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

AMWAJ AL SAIF RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17641616  or  HEJAIR.D.C@GMAIL.COM 

PANAMA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 33220070  or  ABBAS_ALJAMRI@YAHOO.COM 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17578287  or  KARAK1977.BAHRAIN@GMIAIL.COM 

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

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

AMEERA HAMEED ABUL MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AMEERABH144@GMAIL.COM 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

SYED MOHAMMAD NOOR MOHAMMAD USMAN EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33743711  or  MuhammadSaqib759@gmail.cOm 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.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 

Bawba al madina garage 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33636845  or  HMARHOON88@GMAIL.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17704040  or  recruitment@bapco.net 

INTERNATIONAL SCAFFOLDING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311885  or  info@crystalequipments.com 

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

  SR FOOD HYGIENIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17224615  or  mao@ucc-bh.com 

YUM YUM KIDS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  M.ALRAMIL@LIVE.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PLANNING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

VICTORY MARINE SHIPS CATERING SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17702731  or  ACCOUNTS@VMSWORLD.COM 

COPY MART CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 77090909  or  jashirvalappil@gmail.com 

Purple Zowi Beauty  Lounge &  Mobile  Spa Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33330095  or  purple.zowi@GMAIL.COM 

SwitchEcigs CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34199500  or  waseela.gcc@gmail.com 

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

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

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

Bonyan limitless contracting 
has a vacancy for the occupation of
  HEAVY EQUIPMENT OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 34440829  or  support@bonyanlimitless.com 

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

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

SULTANA STAR FOR IRONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66950555  or  YOUSAFABDULLAH95@GMAIL.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 

HAMAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39194114  or  thani155@hotmail.com 

Fabb Dekhor W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33215520  or  RIJIN.RECHY@GMAIL.COM 

Fayyad Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39308889  or  CHIRMAN@GSTGULF.COM 

ALRAYAN RIVER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33063053  or  BHNASER12@GMAIL.COM 

GOJRA TECH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656051  or  GOJRATECHBH@GMAIL.COM 

COPPER LEAF HOSPITALITY MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39460065  or  KARANKUMAR.IMC@GMAIL.COM 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

TRUE NORTH INTERNATIONAL FOR FISH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 34113333  or  M36555561@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17166827  or  ahmed@mtqos.com 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

ALNEMRAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456488  or  info@alnemranbh.com 

DOME CAFE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

MUSANDAM AGENCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (LOCAL BRANCHES UNIT) 
 suitably qualified applicants can contact
 32245990  or  BHRPGMA@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

ALAMEED REPAIR & PAINTING GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17785099  or  alameed_car@hotmail.com 

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

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

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 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273635  or  fabmaxwll@gmail.com 

Blue star cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39409898  or  THANI155@HOTMAIL.COM 

AL RUQAH BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33468977  or  SABEEHA100@YAHOO.COM 

SHAFIQ DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36511786  or  bahrainframes@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

ALFA OMEGA TRADING AND SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39171171  or  ALIJAFFAR1981@HOTMAIL.COM 

Saif Line Valet Car Parking 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39297117  or  SAIF.0073@YAHOO.COM 

NATHAN BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39944530  or  RIGHTWINGBH07@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

ALKULAIB CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77131005  or  A87A@HOTMAIL.COM 

Isfahani Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742428  or  reeman@ISFAHANIRESTAURANTS.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 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  BURGERZOOMBH@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

LIFE SHIN CLEANING BUILDING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13633413  or  MEENAMOHAMMED996@GMAIL.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 

AZZOZ contracting for Central air conditioner and Repair equipment 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33929203  or  NOREENAKHTAR948@GMAIL.COM 

ARAB Union Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAH@GMAIL.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

THE NATIONAL TRADING HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39452129  or  THAKER@BATELCO.COM.BH 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

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

HANA FOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 36337222  or  HANADECOR@GMAIL.COM 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17215656  or  info@tectonme.com 

TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215656  or  info@tectonme.com 

TELESERV TELECOM SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39422988  or  hiba@teleservs.com 

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

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

Morocan qaftan tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33045279  or  ASHOORSTYLE@HOTMAIL.COM 

HAS ZONE CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66755077  or  FAISAL_NAEEM45@YAHOO.COM 

Hardeez 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33993322  or  buyusra@gmail.com 

MOON PLAZA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39001283  or  SADEQ.ALBAHARNA@GMAIL.COM 

Bonyan limitless contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34440829  or  support@bonyanlimitless.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36701769  or  SARFRAZJUTT267@GMAIL.COM 

BADER MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17300455  or  FARIDA.BADER@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  m.vishal@exibah.com 

Hankook Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34588556  or  SHAHNAZAMJAD748@GMAIL.COM 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699040  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.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 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

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

 17532010  or  m.vishal@exibah.com 

HAJ QUANTITY SURVEYORS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17821222  or  dana.bucheery@hajgulf.com.bh 

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

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

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIP RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  m.vishal@exibah.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 

DOME CAFE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

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

AL MEZAN BUREAU CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17537787  or  INFO@RSM-MEZAN.COM 

SALMAN S.S.ALSHAJJAR(ALNAWRAS ALHAZEEN-7249) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39668440  or  SAEEDSALMAN-NASSER@HOTMAIL.COM 

FARHAT TOURS & TRANSFERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17275929  or  MUSHTAK@FARHAT-TOURS.COM 

AL QAMAR TEXTILES TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17252789  or  SALMAN_JANAHI@HOTMAIL.COM 

Versai AlAnsari Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17252707  or  VERSAISECURITY@GMAIL.COM 

ARYA UPHOLSTERY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(CURTAINS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39688395  or  ARYAUPHOLSTERY@GMAIL.COM 

ALRUKN ALAALI  CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 33369554  or  mohd_kd2@hotmail.com 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66998542  or  SHARIFHOOSEN123@GMAIL.COM 

FRSAN PALACE HOTEL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

Tassawer  Electronic Repairing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37118687  or  AKHTARNASREEN801@GMAIL.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 

MOHAMED ALI MOHAMED ALNOAIMI / RIAD1 - 7717 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39141414  or  MDALPHA33@YAHOO.COM  
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ACTION INTERNATIONAL SERVICES WLL 

has a vacancy for the occupation of
  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact
 17422011  or  Nader.salman00@gmail.com 

SALON SUSANA DY FARHAN 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39697339  or  red462368@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655907  or  FOUAD.AWWAD@GMAIL.COM 

UM WAQAS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36333817  or  WAQASNAWAB@LIVE.COM 

T. I. M. E Property Management WLL 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact
 38240640  or  SANIL1379@GMAIL.COM 

TRENDFULL Cafes and Restaurants 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 77779614  or  RAEF@TRENDFULL.NET 

POWERS EYE TRADING Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 38261769  or  powersfoodbh@gmail.com 

ABBRUCH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38779601  or  ABBRUCH9090@GMAIL.COM 

FORCE POINT SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@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 

AZZOZ contracting for Central air conditioner and Repair equipment 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33929203  or  NOREENAKHTAR948@GMAIL.COM 

Voltech Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 66331128  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39245981  or  ZAHEERABBAS1283@GMAIL.COM 

Gulf Biotech B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38794199  or  dr.waqar.mughal@gmail.com 

BUILDING DREAMS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39947747  or  FD_ALSHAIKH@HOTMAIL.COM 

CRIB construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  CRIBC.BH@GMAIL.COM 

Al adil super market co wll 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295879  or  HASSAN@ARABASIAN.COM 

AALI HILLS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36660029  or  JAFFAR10622@HOTMAIL.COM 

SUBZERO AIRCONDITIONING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 36660029  or  JAFFAR10622@HOTMAIL.COM 

HAIDER GENTS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33700076  or  JAFFAR10622@HOTMAIL.COM 

ALSALMIYA TOWERS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 33672552  or  ALSALMIYA.TOWERS@GMAIL.COM 

Bin Iqbal Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33711831  or  AZIZKHALID.1991@YAHOO.COM 

Increase sugar cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39898902  or  S-N3211@HOTMAIL.COM 

DURJOY GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39673932  or  NABEELALJAMEA@GMAIL.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  PREPARER(COFFEE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33660507  or  SUJITH686633@YAHOO.CO.IN 

Fei Fei International Plus W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37777738 

MAID CLEAN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39006460  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  ORIANCONTRACTING88@GMAIL.COM 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38843999  or  GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

ROSE HORIZON RESTAURANT AND CATERING 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36230066  or  HANEEFAPALANGAT@GMAIL.COM 

NOOR ALBASAER CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 17595655  or  DO44DO@HOTMAIL.COM 

MEYDAN TAKSIM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33715741  or  A7MEDJANAHI85@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34407337  or  MOAZZEMHOSSAN@HOTMAIL.COM 

BAHCAR. ADVERTISING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37370307  or  RAHMAN1808@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 16163782  or  ikumaran@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17540777  or  unni@gems-bahrain.com 

DAMACO BUSINESS PLUS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630065  or  OSAMAZER@HOTMAIL.COM 

Buildco WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

SAYED SIDDIQ AL HADHRAMI STORES 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36856570  or  sid529@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38354639  or  MS8571933@GMAIL.COM 

Fayyad Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39308889  or  CHIRMAN@GSTGULF.COM 

HASAN MOHAMED SAEED ALI “ ALNWARS ALDAHOOK 1/ 7996 “ 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39719795  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.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 

CALIFORNIA EXCAVATIO CONSTRUCTION & HEAVY 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610065  or  CALIFORNIAHY@GMAIL.COM 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

ALNESF ALAAKHER SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WOMEN’S HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39617050  or  ALNESF_ALAAKHER@HOTMAIL.COM 

ARABIAN MARBLE & GRANITE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR AND GENERAL FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

BAHRAIN SHIP REPAIRING & ENGINEERING CO. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725300  or  hrmanager@BASREC.COM.BH 

GULF EARTH WORK MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33897306  or  IYMSPC2013@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

Golden Maxstar Uniform W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38267447  or  FAIZINC@YAHOO.CO.IN 

CLASSIC KENNEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330866  or  CLASSIC.KENNEL@OUTLOOK.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 

HAICO BAHRAIN CONTRACTING CO. - SIMPLE COMMANDITE OWNED BY 
HUSAIN ABDULHAMEED IDREES & RATIYA KANABHAI BHIKHABHAI 

has a vacancy for the occupation of
  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact
 36443223  or  ALNOOR.01@HOTMAIL.COM 

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

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17730036  or  TCCBN@BATELCO.COM.BH 

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

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  amal.almousawi@fakhro.com 

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

  CARPENTER 
 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

  MASON 
 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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

SHRI KRISHAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39259694  or  SHRIKRISHAN518@GMAIL.COM 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPPLY MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253177  or  alitahery@hotmail.com 

HOOKAH HOUSE CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33777315  or  MRALIALNAJJA@GMAIL.COM 

AL AREEN HOTELS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 36048602  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

SHAHEEN ELECTROMECHANICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

NEW MOON AUTO MAINTENANCE & REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  NEWMOONCO@YAHOO.COM 

INTERNATIONAL 360 SECURITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 77780777  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

DERBAY CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  alanood@alshammarygroup.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66675950  or  AABOOD33955@GMAIL.COM 

DIGIWORLD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17241049  or  salman@gccbah.com 

EGCT TO SELL CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39390595  or  3LLOOY20019@GMAIL.COM 

SURPRISES TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

ZENITH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458278  or  GADEERVIDEO@YAHOO.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 

ALSALAM TECHNICAL AND INDUSTRYAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77082106  or  ALSALAM.STIS@GMAIL.COM 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

SHADOW LADIES BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33322207  or  MYVIOLADECOR@GMAIL.COM 

TURBO LITE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  QABLISERVICESBH@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36626707  or  BAHAAEMAM@ALDEERAH.INFO 

Bahrain Standard Classic Co. Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33183917  or  BSCONTRACTING16@GMAIL.COM 

Shahrasti RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 34447865  or  BOKANAAN@GMAIL.COM 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

AL NILEEN GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34430662  or  SALAHTETE8@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

BECTON CONSTRUCTION & TRADE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 39327771  or  ABABNEH_F@YAHOO.COM 

MARBIA CAFE. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39417774  or  A.ALMARSA@GMAIL.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALBANOOSH COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39660585  or  info@albanoosh.co 

ABDULRAHIM ALSAYED CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

Shahrasti RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34447865  or  BOKANAAN@GMAIL.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

MAID CLEAN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39006460  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300023  or  human.resources@binrajab.co 

GOLDEN LION INTERNATIONAL TRANSPORT AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  Goldengroupbahrain@gmail.com 

INDO BAHRAIN AIR-CONDITIONING MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37722742  or  SADEQCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

ALI ISA ALSAFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39497776  or  ALIIALSAFI89@GMAIL.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 

MAHDI ALI AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  MAHDIALIBH9@GMAIL.COM 

ACCESS BUSINESS MANAGEMENT CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33444843  or  SHASSAN250@GMAIL.COM 

AMCO COOLTECH TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(HEATING & REFRIGERATION ENGINEERING) 
 suitably qualified applicants can contact

 33022133  or  ZAHRASADIQ82@GMAIL.COM 

LIYA TECH AUTOMECHANICAL WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33125444  or  RAJENDRAKUMARNAIR@YAHOO.COM 

AL MUMTAZA TAILORING MATERIAL AND TEXTILES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37171397  or  UMALSADA278@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 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 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

AMOUR 338 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

MODEL METAL CARGO INTERNATIONAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39512046  or  UMAARJAVEED@GMAIL.COM 

CITY TRAVEL  FOR TRAVEL AND TOURISM 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17644899  or  ABC51854@GMAIL.COM 

ATLANTIC SWIMMING POOL 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731388  or  A.RAHMAN@ATLANTIC-POOLS.COM 

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

ATLANTIC SWIMMING POOL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731388  or  A.RAHMAN@ATLANTIC-POOLS.COM 

CAFE LILOU W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Fourwood Company Bahraini Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39646568  or  MAHIR-NO@HOTMAIL.COM 

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

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

Candy land sweets 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17210430  or  CANDYLANDBH@GMAIL.COM 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

GOLDEN HOUR CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34205643  or  GOLDENBH99@GMAIL.COM 

ALSAATI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17256580  or  KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM 

SAJID BUTT INFORMATION TECHNOLOGY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696833  or  SAJIDBUTT666@YAHOO.COM 

Eyyad for Organizing conferences and occasions 
has a vacancy for the occupation of

  ORGANISER(EXHIBITIONS & PUBLICITY CAMPAINS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33848344  or  M6R1975@GMAIL.COM 

HOLAND HAIR DESIGNER 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 17290505  or  ashrafshared@yahoo.com 

S T M C FOR DATA PROCESSING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36445749  or  YAHIA91010@GMAIL.COM 

HEALTHY STAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 32220579  or  ABJA650@GMAIL.COM 

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

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

AL BATRA IRONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330350  or  REZEOASSAD@GMAIL.COM 

ALSAYEGH JEWELLERY FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36727776  or  AMEERA_662@HOTMAIL.COM 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38843999  or  GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

ADHRAA IRONING. 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 37799312  or  UM.NARJIS294@GMAIL.COM 

AL-KHAIR INTERIOR DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33634897  or  OMER.SI.INTER@GMAIL.COM 

CHROME VAPE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39776609  or  SALWADALAL63@GMAIL.COM 

KIWI GARDEN  FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39418444  or  UMNAYAF.MOHAMED@GMAIL.COM 

HAWA TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33631966  or  SARAHAMAD2009@YAHOO.COM 

Rose crystal fashion 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39749769  or  GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

BU HAYA COLD STORE AND BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17694351 

JEHAN JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact
 17562920  or  jihangoldsmith@gmail.com

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

ZAHRAT ALRAY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33318525  or  MOSHAIMA@HOTMAIL.COM 

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

  AUXILIARY NURSE 
 suitably qualified applicants can contact

 13101351  or  hr@alsalam.care 

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

  WAREHOUSE KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact
 32208352  or  ANAND@BLUERHINE.COM 



international@albiladpress.com 08
السبت 23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع األول 1443 - العدد 4757

العربية. نت

أفـــاد تحالـــف دعم الشـــرعية في 
بمقتـــل  الجمعـــة،  أمـــس  اليمـــن، 
 31 فـــي  حوثيـــا   92 مـــن  أكثـــر 
عمليـــة نفذت في جبهتي الجوبة 

والكسارة في مأرب.
 31 “نفذنـــا  التحالـــف:  وقـــال 
وعناصـــر  آلليـــات  اســـتهدافا 
الحوثـــي فـــي الجوبة والكســـارة 
أن  مضيفـــا  ســـاعة”،   24 خـــال 
شـــملت  االســـتهداف  “عمليـــات 
تدمير )16( من اآلليات العسكرية 

ومقتل أكثر من )92( عنصرا”.
إلى ذلك تواصلت المعارك العنيفة 
اليمنـــي،  الجيـــش  قـــوات  بيـــن 

مســـنودا بالقبائـــل وتحالـــف دعم 
الشرعية، وبين ميليشيا الحوثي 
إيرانًيـــا،  المدعومـــة  االنقابيـــة 
بمختلف جبهات محافظة مأرب، 

شمالي شرق الباد.
وأكـــد المركـــز اإلعامـــي للجيش 
اليمني، أمـــس الجمعة، أن قوات 
الجيـــش تخـــوض معـــارك عنيفة 
الحوثيـــة  الميليشـــيات  ضـــد 
اإليرانية وتكسر هجماتها جنوب 

محافظة مأرب.
الجيـــش  مدفعيـــة  أن  وأفـــاد 
اســـتهدفت، تحـــركات وتجمعات 
للمليشيات الحوثية اإليرانية في 
مواقـــع متفرقة جنـــوب محافظة 

مأرب.

مقتل أكثر من 92 حوثيا في 31 عملية

تونس - وكاالت

قال الرئيس التونســـي قيس سعيد إنه 
سيتم إطاق “حوار وطني” يشارك فيه 
الشباب ويتطرق إلى مواضيع من بينها 
“النظاميـــن السياســـي واالنتخابي” في 
الباد. جـــاء ذلك في اجتمـــاع لمجلس 
الوزراء، أشـــرف عليه ســـعيد في قصر 

قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
أعمـــال  افتتـــاح  فـــي  ســـعيد،  وأكـــد 
المجلس “على توفر اإلرادة السياســـية 
إلضفـــاء النجاعـــة المطلوبة على العمل 
الحكومـــي للتفـــرغ لمعالجـــة األوضـــاع 
االقتصاديـــة والمالية واالجتماعية في 
تونـــس”. وحســـب البيـــان، فـــإن رئيس 

الجمهورية أشـــار في كلمته، إلى 
أنـــه “ســـيتم إطـــاق حـــوار 

ونزيـــه  صـــادق  وطنـــي 
يشـــارك فيه الشباب في 
كامـــل التراب التونســـي 

عـــن  تمامـــا  ومختلـــف 

التجارب السابقة”.
وأضاف أن “الحوار ســـيتطرق إلى عدة 
مواضيع من بينها النظامين السياســـي 
واالنتخابي في تونس”. وأوضح سعيد 
أن الحوار “سيتم في إطار سقف زمني 
وصيـــغ  آليـــات  وضمـــن  عليـــه،  متفـــق 
وتصـــورات جديـــدة ُتفضي إلـــى بلورة 
مقترحـــات تأليفيـــة فـــي إطـــار مؤتمـــر 
وطني”. وشـــدد الرئيس التونسي على 
أن الحوار “لن يشـــمل كل من اســـتولى 
على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى 
الخـــارج”. وذكر ســـعيد وفـــق البيان أنه 
“بقدر حـــرص تونس علـــى مواصلة 
تعزيز عاقات التعاون مع الدول 
بقـــدر  والصديقـــة  الشـــقيقة 
تمسكها بسيادتها الوطنية 
اختيـــارات  وباحتـــرام 

الشعب التونسي”.

الرئيس التونسي يستعد إلطالق حوار وطني نزيه
جنيف ـ وكاالت

قال المبعوث األممي إلى ســـوريا غير 
بيدرســـن أمس الجمعة، إن محادثات 
اللجنة الدستورية السورية في جنيف 
انتهت من دون إحراز أي توافق حول 

المبادئ الدستورية األربعة.
وأضـــاف غيـــر بيدرســـن فـــي مؤتمـــر 
كان  الجمعـــة  اجتمـــاع  أن  صحافـــي 

عبارة عن خيبة أمل.
وتابع قائا “لم نحقق ما أردنا إنجازه.. 
افتقرنـــا إلى فهـــم ســـليم لطريقة دفع 
هذا المســـار إلى األمـــام.. هذه الجولة 
لم توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية 

مشتركة حول أي من المواضيع”.
يتـــم  لـــم  أنـــه  بيدرســـن  وصـــرح 

التوافق على موعد الجولة 
القادمة.

وانطلقت يـــوم االثنين 
جنيـــف  مدينـــة  فـــي 

الجولـــة  السويســـرية، 

اللجنـــة  اجتماعـــات  مـــن  السادســـة 
بمشـــاركة  الســـورية،  الدســـتورية 
وبرعايـــة  الســـورية  األزمـــة  أطـــراف 

األمم المتحدة.
ويشـــرف المبعـــوث األممـــي الخـــاص 
علـــى  بيدرســـن،  غيـــر  ســـوريا،  إلـــى 

االجتماعات.
قبـــل  قـــال  قـــد  بيدرســـن  غيـــر  وكان 
انطـــاق الجولـــة السادســـة إنـــه “تـــم 
االتفـــاق خال اجتمـــاع بين األطراف 
الســـورية، على البـــدء بعملية صياغة 
فـــي  الدســـتوري  اإلصـــاح  مســـودة 

سوريا، األسبوع الجاري”.
إلـــى  ســـابقا،  بيدرســـن  وأشـــار 
وجـــود تفاهم لوضـــع 4 مبادئ 
هـــذا  لمناقشـــتها  دســـتورية 
والمشـــاورات  األســـبوع، 
هـــذه  علـــى  مســـتمرة 

المبادئ.

بيدرسن: محادثات اللجنة الدستورية السورية.. مخيبة
اسطنبول ـ وكاالت

عـــاود الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان، أمس الجمعة، وشـــّن هجومًا 
الذعًا على مواقع التواصل االجتماعي 
ووسائل إعام غير حكومية في باده، 
معتبرًا أنها “تشّكل تهديدًا للديمقراطية 
والســـلم االجتماعـــي واألمـــن القومي”، 
وذلـــك خال كلمته المصّورة التي ُبثت 
في المنتدى اإلعامي لـ “مجلس الدول 
الناطقـــة باللغـــة التركية” والذي ُأســـس 
العـــام 2009 فـــي إقليـــم ناخيتشـــيفان 
رغـــم  أذربيجـــان  لســـيطرة  الخاضـــع 

وقوعه خارج حدودها.
وقـــال أردوغـــان أيضًا خال مشـــاركته 

“المنتـــدى  فـــي  االفتراضيـــة 
الـــدول  لمجلـــس  اإلعامـــي” 

بالتركيـــة  الناطقـــة 
مدينـــة  فـــي  والمنعقـــد 
اسطنبول برعاية “دائرة 

الرئاســـة  فـــي  االتصـــال” 

بالكامـــل  نعتمـــد  ال  “مثلمـــا  التركيـــة: 
علـــى األجانب في مجـــاالت الصناعات 
ال  العســـكرية،  والشـــؤون  الدفاعيـــة 
بمســـائل  اآلخريـــن  تكليـــف  يمكننـــا 
االتصـــاالت”، مضيفـــًا في تحـــدٍّ واضح 
للمنظمـــات الدوليـــة التـــي تنتقـــد واقع 
وسائل اإلعام والحريات في تركيا أنه 
“ال يمكننـــا أيضًا الوثـــوق بضمير هؤالء 
الذيـــن يعطوننـــا باســـتمرار دروســـًا في 
مجال حقـــوق اإلنســـان والديمقراطية 

والحريات، وال بأخاقهم المهنية”.
وأضـــاف أردوغـــان: “يتعيـــن علينـــا أن 
نتدبر أمرنا بأنفســـنا في مجال اإلعام 
واالتصـــال، كمـــا في بقيـــة القضايا 
المـــرة  وهـــي  اإلســـتراتيجية”، 
فيهـــا  يهـــدد  التـــي  الثانيـــة 
وســـائل اإلعام ومنصات 
االجتماعـــي  التواصـــل 

خال أقل من شهرين.

أردوغان يهاجم مواقع التواصل االجتماعي

 

 

أكبر تجمع جمهوري يسعى لفضح تعامالت اإلدارة السرية مع طهران

الكونغرس يحقق في تخفيف إدارة بايدن العقوبات عن إيران
مشـــرًعا   33 مـــن  مجموعـــة  بـــدأت 
إدارة  قـــرار  فـــي  تحقيًقـــا  جمهورًيـــا 
الرئيـــس جـــو بايـــدن رفـــع العقوبـــات 
في وقت ســـابق مـــن هذا الشـــهر عن 
كيانـــات مرتبطة ببرنامـــج الصواريخ 

الباليستية اإليراني.
ويشـــك الجمهوريون فـــي الكونغرس 
فـــي  الخزانـــة  وزارة  قـــرار  أن  فـــي 
إدارة بايـــدن هو جزء مـــن حزمة من 
التنـــازالت التـــي تهـــدف إلـــى إغـــراء 
إيران باســـتئناف المفاوضات؛ بهدف 
تأميـــن العـــودة إلـــى االتفـــاق النووي 
علـــى الرغم مـــن أن كبار المســـؤولين 
هـــذا  علـــى  يعترضـــون  األميركييـــن 

االدعاء.
الدبلوماســـية  المحادثـــات  وتوقفـــت 
الرئيـــس  ُنّصـــب  إيـــران منـــذ أن  مـــع 
إبراهيم رئيســـي، الـــذي طالب أميركا 
بإلغـــاء جميـــع العقوبـــات المفروضـــة 
على النظام قبل استمرار المناقشات. 
بشـــأن  بايـــدن  إدارة  مبعـــوث  وقـــال 
إيران روبرت مالي، األسبوع الماضي، 
إن الواليات المتحدة “مستعدة إلزالة 
جميـــع العقوبات التـــي فرضتها إدارة 

)دونالد( ترامب”.
األميركيـــة  الخزانـــة  وزارة  ورفعـــت 
فـــي 8 أكتوبـــر، العقوبـــات المفروضة 
علـــى مجموعـــة “مامـــوت” الصناعية 
والكيانـــات التابعة لهـــا والتي صنفتها 
إدارة ترامـــب علـــى أنهـــا “المنتجـــون 
والمـــوردون الرئيســـيون للســـلع ذات 
الدرجـــة  مـــن  المـــزدوج  االســـتخدام 
الصواريـــخ  لبرامـــج  العســـكرية 

اإليرانية”.
الصواريـــخ  برنامـــج  كان  ولطالمـــا 
الباليســـتية اإليرانـــي، وهو األكبر في 
الشـــرق األوســـط وقـــادر علـــى حمـــل 
رؤوس نوويـــة، مصـــدر قلـــق دولـــي. 
وتـــم فـــرض عقوبـــات شـــديدة عليها 
قبـــل االتفاقيـــة النووية للعـــام 2015 
ومـــرة أخـــرى بعـــد انســـحاب الرئيس 

الســـابق ترامب من الصفقة في العام 
.2018

لنســـخة  وفًقـــا  المشـــرعون،  وكتـــب 
مـــن الرســـالة حصلت عليهـــا صحيفة 
حصرًيـــا:  بيكـــون”  فـــري  “واشـــنطن 
“نحن ملتزمـــون بالتحقيق في جميع 
إليـــران  المقـــدم  العقوبـــات  تخفيـــف 
وحلفائها والعمل على إحباط قدرات 

النظام الضاربة بعيدة المدى”.
وأضافت الرسالة: “نود منكم التحقق 
مـــن أن الكيانـــات التي تـــم رفعها من 
القائمـــة لـــم تعـــد متورطة في ســـلوك 
قانـــون  بموجـــب  للعقوبـــات  خاضـــع 
الواليـــات المتحـــدة، كمـــا نســـأل عـــن 
تتخذهـــا  التـــي  األخـــرى  الخطـــوات 
حكومـــة الواليـــات المتحـــدة إلعاقـــة 
الباليســـتية  الصواريـــخ  قـــدرات 
اإليرانية، والتي تشكل خطًرا جسيًما 
علـــى القـــوات والمنشـــآت األميركيـــة 
وأفراد في الشرق األوسط، باإلضافة 

إلى الحلفاء اإلقليميين الرئيسيين”.
وتمنح الرســـالة إدارة بايدن 15 يوًما 
لتزويـــد الكونغرس بهـــذه المعلومات. 
وتأتـــي المطالبـــة بفتـــح التحقيق في 

الباليســـتي  الصاروخـــي  البرنامـــج 
كجـــزء مـــن جهـــد أكبر من قبـــل لجنة 
تجمـــع  أكبـــر  الجمهوريـــة،   RSC
جمهـــوري فـــي الكونغـــرس، لفضح ما 
يقولون إنها تعامات اإلدارة الســـرية 

مع إيران.
الماليـــة  األوراق  لجنـــة  تجـــري  كمـــا 
رفـــع  حـــول  تحقيقـــات  الموازيـــة 
العقوبـــات عن قطاعي البنوك والنفط 

في إيران.
وقال النائـــب بريان ســـتيل لصحيفة 
األخيـــر  “القـــرار  بيكـــون”:  “فـــري 
بشـــطب الكيانات المرتبطـــة ببرنامج 
اإليرانـــي  الباليســـتية  الصواريـــخ 
يثيـــر مخـــاوف خطيـــرة علـــى األمـــن 
القومـــي”. وأضـــاف “يجب أن نواصل 
التحقيـــق فـــي أي تخفيـــف للعقوبات 
يقـــدم إليـــران وحلفائهـــا؛ للتأكـــد مـــن 
أننـــا نحـــارب اإلرهـــاب فـــي المنطقـــة 
ونحبـــط قـــدرات النظـــام الصاروخية 

الباليستية”.
مـــن جهته، قـــال الخبيـــر اإليراني في 
مؤسســـة الدفاع عـــن الديمقراطيات 
بهنـــام بـــن طالبلـــو إن إضافـــة شـــركة 

“مامـــوت” وإزالتهـــا الحًقـــا مـــن قائمة 
العقوبـــات األميركيـــة تثير تســـاؤالت 

حول فعالية قرار وزارة الخزانة.
“التداعيـــات  طالبلـــو:  بـــن  وقـــال 
بالشـــطب األخيـــر ليســـت  المحيطـــة 
صحيـــة بالنســـبة لسياســـة العقوبـــات 
األميركية.. يبدو أن عملية الشـــطب، 
التـــي تمت بموجب ملـــف قانوني من 
نوفمبـــر 2020، تشـــير ضمًنـــا إلـــى أنه 
إمـــا لم يكن هناك دليـــل كاف لإلدراج 
أن  أو   2020 العـــام  فـــي  األصلـــي 
الشـــطب في العـــام 2021 ربما يكون 
متأثًرا بالسياسة األميركية الحالية”.

وقـــال بـــن طالبلـــو إن القضيـــة تثيـــر 
أيًضـــا مخـــاوف أكبر بشـــأن مـــا تفعله 
إدارة بايـــدن “لمكافحة قدرات إيران 
الصواريـــخ  مجـــال  فـــي  المتطـــورة 
األشـــخاص  وشـــبكة  الباليســـتية 
تدعـــم  التـــي  والشـــركات  والبنـــوك 
شـــراء الصواريخ اإليرانيـــة وإنتاجها 

وانتشارها”.

واشنطن ـ العربية.نت

شطب الكيانات المرتبطة ببرنامج الصواريخ اإليراني يثير مخاوف على األمن األميركي

بكين ـ وكاالت

شـــددت الصيـــن علـــى أنها لن تقـــدم تنازالت أو تســـويات 
بشـــأن القضايا التـــي تمس المصالح الرئيســـة لها، بما في 

ذلك سيادتها وسامة أراضيها.
جـــاء ذلك فـــي مؤتمر للمتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
علـــى  ردا  الجمعـــة،  أمـــس  بيـــن،  ويـــن  وانـــغ  الصينيـــة، 
تصريحـــات الرئيس األميركـــي جو بايدن بشـــأن تايوان، 
التي قـــال فيها إن الواليات المتحدة األميركية ســـتدافع 
عسكريا عن تايوان إذا ما شّنت الصين هجومًا على هذه 

الجزيرة.
وقـــال متحـــدث الخارجيـــة الصينيـــة إنـــه ال ينبغي ألحد 
أن يقلـــل من تصميم الصين وقدرتهـــا على ضمان حماية 

سيادتها، مؤكدة أن تايوان جزء ال يتجزأ من الصين.
وأضـــاف: “ال داعـــي للوقـــوف بوجـــه 1.4 مليـــار صينـــي. 
تايوان جزء ال يتجزأ من الصين، وشـــؤونها من الشـــؤون 

الداخلية للصين، وال تتحمل التدخل الخارجي”.
وحـــث المتحـــدث باســـم الخارجيـــة الصينيـــة الواليـــات 
المتحـــدة علـــى “االلتـــزام الصـــارم بمبـــدأ صيـــن واحدة”، 
وتوخـــي الحذر في التصريحات، وعدم إرســـال إشـــارات 

واهية للقوى االنفصالية التي تدعو إلى اســـتقال تايوان 
لتجنب إلحاق ضرر جسيم بالعاقات األميركية الصينية.

ووعـــد الرئيـــس الصيني، منذ أيام، شـــعب بـــاده، بإعادة 
التوحيد مع تايوان، ولكن بشكل “سلمي”.

وكانت تايوان قد أعلنت قبل ذلك، تنفيذ القوات الجوية 
الصينيـــة أكبـــر توغـــل فـــي مجـــال دفاعها الجـــوي، حيث 
حلقـــت 38 طائـــرة صينيـــة علـــى موجتيـــن، بالتزامـــن مع 

احتفال بكين بتأسيس “جمهورية الصين الشعبية”.

تصريحات بايدن عن دعم تايوان عسكريا تثير غضب بكين

الصين تحذر أميركا من الوقوف في وجهها

بكين تدعو بايدن إلى توخي الحذر في التصريحات

سوتشي ـ وكاالت

أكـــد الرئيس الروســـي، فاديمير بوتين، أمـــس الجمعة، أن هناك 
نقـــاط التقـــاء واختـــاف بيـــن موســـكو وتـــل أبيـــب فـــي الملـــف 
الســـوري، في وقـــت اكتفى رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي، نفتالي 
بينيـــت بالقـــول إنـــه ناقش مـــع بوتين ملفـــي ســـوريا والبرنامج 

النووي اإليراني.
جاء هذه التصريحات المقتضبة على هامش القمة التي جمعت 

بوتين وبينيت في منتجع سوتشي المطل على البحر األسود.
وهـــذه هـــي أول زيـــارة لبينيـــت إلـــى روســـيا منـــذ توليه رئاســـة 
الحكومـــة اإلســـرائيلية، فـــي يونيـــو الماضـــي، خلفـــا لبنياميـــن 
نتانياهو، الذي ربطته عاقة وثيقة مع الرئيس الروسي، لدرجة 

أنه كان يزوره أكثر مما يزور الواليات المتحدة.
وقـــال بوتيـــن فـــي التصريحـــات التـــي نقلتهـــا وســـائل اإلعـــام 
الروســـية خـــال القمة: “كمـــا تعلمون نبـــذل جهـــودا على طريق 
اســـتعادة الدولة الســـورية وتعزيزهـــا، هناك قضايـــا خافية هنا 
وهي كثيرة، لكن هناك نقاط التقاء أيضا وفرص للتعاون خاصة 

فيما يتعلق مسائل مكافحة اإلرهاب”.
وبـــدا الفتـــا أن الرئيـــس الروســـي تجـــب اإلشـــارة إلـــى البرنامج 
النووي اإليراني، الذي يشـــكل أولوية قصوى إلســـرائيل وتشكل 

بـــاده جـــزءا مـــن االتفـــاق الدولـــي، الـــذي تبـــذل الجهـــود حاليا 
إلحيائـــه. وتتزامن هذه المحادثات مع جولة للمبعوث األميركي 
المّكلـــف بالبرنامـــج النووي اإليراني، روبرت مالي، تتناول ســـبل 
اســـتئناف المفاوضـــات التـــي تواجـــه مأزقا حاليا، وســـط تقارير 
تتحـــدث عن تســـارع الخطـــوات اإليرانية صوب امتاك ســـاح 
نـــووي. وفـــي المقابل، قـــال رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي، نفتالي 
بينيـــت: “ســـنناقش الوضع في ســـوريا والجهـــود المبذولة اليوم 

لوقف البرنامج النووي اإليراني”.

نفتالي يقوم بأول زيارة لروسيا بعد تسلمه منصب رئاسة الحكومة

لقاء بوتين وبينيت.. تركيز على سوريا ونووي إيران

جانب من استقبال بوتين لبينيت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

مشروع إلنتاج األرانب
هنـــاك مشـــاريع وفرص اســـتثمارية ناجحـــة في قطاعات حيويـــة متعددة 
في العالم اســـتطاعت أن تجد لها رواجـــا كبيرا، ووفرت نوعا من االكتفاء 
الذاتي لشـــعوبها، وإلى اآلن لم نجد التفاتة لها وال اســـتفادة من مردودها 
االقتصادي، حيث تعد من أهم مصادر الغذاء عند الكثير من أهل البحرين.
نقصد بذلك مشـــروع تربية وإنتاج األرانب وتســـويقها، وتلبية احتياجات 
محبـــي هـــذه اللحـــوم اللذيـــذة والصحيـــة، كونهـــا تمتـــاز بقيمـــة غذائيـــة 
مفيدة لتكوين أنســـجة جســـم اإلنســـان، وتحتوي على حزمة من المعادن 
والبروتينـــات والفيتامينـــات، وهي أيضـــا تخلو من الكوليســـترول وكمية 

الدهون الضارة “اللي شلخت عافيتنه”.
قبـــل “جـــم يـــوم صار خاطـــري آطبخ جبســـة أرانـــب”، على الفـــور توجهت 
ألحـــد األســـواق الكبيرة التي توفـــر مثل هذه المنتوجـــات المثلجة، والتي 
تأتـــي إلينـــا مـــن الخـــارج، ولعلمي أنها مـــن األرانـــب البرية وليســـت تربية 
مزارع خاصة، “الزبدة خذيت أرنب واحد فيه تقريبا كيلوين” على ســـبيل 
التجربة، كوني اعتدت أكل األرانب البحرينية الطازجة، لكن في مثل هذه 
األيام عادة ما تكون “هزيلة” بسبب شدة حرارة الصيف، المهم عندما حان 

وقت الهجوم الكاســـح لقصف طبق الكبســـة “المكلفة والمطّيبة والمتعوب 
عليهـــا، تبيـــن لي مـــن أول همزة أن طعمـــه باصج وعّرد وما فيـــه مّزية وال 

يسوه من يتعنى له”.
هنـــا راودنـــي ســـؤال ملـــح، مـــا المانع من تأســـيس شـــركة اســـتثمارية في 
البحريـــن لتربيـــة وتكاثـــر وإنتـــاج هـــذا النـــوع مـــن المنتجـــات الحيوانيـــة 
“المطلوبـــة والمرغوبـــة والمبروكـــة”، فهـــي أساســـا غيـــر مكلفـــة ماديا، وال 
تحتـــاج لمســـاحات متريـــة كبيـــرة مـــن األراضـــي لتربيتهـــا وتكاثرهـــا، وال 
تحتـــاج أيضـــا تغذية خاصة، فهي تكتفي بكل مـــا يرمى إليها من بقوليات 
وورقيات وقشـــور فواكه وخضروات وأعشـــاب، مع مراقبتها صحيا، فوق 
ذلك األرانب تنتمي إلى فصيلة الثدّيات، وتتكاثر بشكل كبير، حيث تكرر 
الحمـــل مـــن 6 إلـــى 7 مرات طيلة العـــام الواحد، وال تتوقـــف عن اإلنجاب، 

حيث تلد في كل مرة ما يقارب من 6 إلى 10 أرانب.
نتطلع إلى اإلســـراع في تأســـيس هذا المشـــروع الواعد وأن يتحقق على 
أرض الواقـــع حالـــه حـــال بقية المشـــاريع االســـتثمارية الناجحـــة األخرى. 

وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

يتدافـــع هـــذا الســـؤال في أذهـــان العديد مـــن المواطنيـــن، وحتـــى المراقبين 
ومحللي األخبار المتعلقة بإيران، لماذا يلجأ هذا النظام الفاشـــي إلى أســـاليب 
القمع في مواجهة المجتمع اإليراني المتفجر، ويعمد إلى التوجه نحو المزيد 
من إثارة األجواء ضد الحكومة، بدال من الســـعي إلى تحييد التوتر، وإرســـاء 
الهـــدوء فـــي البـــاد؟ بمعنى أن هذه األســـاليب في حد ذاتهـــا أصبحت وقوًدا 

الندالع احتجاجات أخرى.
ونقـــول بصراحة متســـائلين: ما هـــو الداعي لقيام هذه الحكومـــة بهدم مأوى 
المحروميـــن الوحيـــد علـــى رؤوســـهم في برد الشـــتاء القـــارص؟ لمـــاذا ُيعتبر 
إطـــاق النار علـــى العتالين وناقلي الوقود المضطهدين، وفرط عقد األكشـــاك 
المتواضعة للعاملين بالنوافة وسرقتها؛ أمًرا حيوًيا للحكومة؟ لماذا يتخذون 
إجـــراءات تذكرنـــا بهمجيـــة المغول اإليلغارييـــن؟ لماذا يلجأ المســـؤولون في 
هـــذا النظام الفاشـــي إلى اســـتخدام تدابيـــر تذكرنا بقـــوات “إس إس” النازية 
المكروهـــة؟ أال يدركـــون أنـــه يتـــم تصويـــر هذه المشـــاهد في عصـــر االتصال 
الجماهيري، ويراها المشاهدون على نطاق واسع، ويبدون ردود فعلهم عليها؟

ومن األمثلة الشنيعة والمثيرة لاشمئزاز على القمع، التي شاهدها العديد من 

المواطنيـــن، هـــو قيام رجل أمـــن متنكر في مابس مدنية بتقييد فتاة شـــابة 
من يديها وقدميها، واإللقاء بها في شاحنة دورية اإلرشاد. إن الشرع الريائي 
ســـه المالـــي ليفعلوا ما شـــاءوا بحجة الحفاظ علـــى العفة وارتداء  الـــذي يكرِّ
الحجـــاب بالجعجعـــة والعنفـــوان، يقـــف صامًتـــا تجـــاه هـــذا الموقـــف المهين، 
ويســـمح لهـــذا الضابـــط المتنكر في مابـــس مدنية باإلقبال على ممارســـة أي 

نوع من اإلهانة في وضح النهار ضد الغريبات. فلماذا كل هذا حًقا؟
الحقيقـــة هـــي أن خامنئـــي يعلـــم أن هذه اإلجـــراءات القمعية مـــن الممكن أن 
تكون بمثابة شرارة في مجتمع مستعد لانفجار، بيد أنه ال يمكنه أن يتخلى 
عـــن نقطة االرتكاز هذه، نظـــًرا ألن القمع جزء ال يتجزأ من طبيعة هذا النظام 

الفاشي، ويمثل إحدى ركيزتي وجوده.
د يديه على الرغم من  وهذه هي اإلشـــكالية التي يواجهها نظام المالي وتقيِّ
طبيعتـــه القمعيـــة. لذا، فإن هـــذا النظام الفاشـــي يبذل قصارى جهـــده لتنفيذ 
ما شـــاء مـــن القمع والســـلوكيات اإلجرامية خلـــف الجدران بعيـــًدا عن عيون 
الكاميـــرات، بيـــد أن تقنيـــة اإلنترنت والهاتـــف المحمول أدت إلى نشـــر بعض 

األمثلة على هذه الجرائم خارج السجون. “مجاهدين”.

نظام مير محمدي

إيران.. شرارة في مجتمع مستعد لالنفجار

مما ال شـــك فيه أن المشـــرع البحريني أعطى للمواطن أفضل األدوات التي من 
شـــأنها رفع قدرته وتعزيز مشـــاركته ليكون عنصرًا فاعاً في المســـيرة التنموية 
للمملكـــة، ذلـــك أنه كفـــل له أن يكون جزءا مـــن المؤسســـات الديمقراطية، وتعد 
االنتخابات النيابية والبلدية واحدة من هذه األدوات كونها تعبر بشـــكل مباشـــر 

وتعكس توجهات وتطلعات الشعب.
معهـــد البحريـــن للتنمية السياســـية يعتبر جزءا من هذه المنظومة التي تشـــكل 
رافـــدًا أساســـيًا للثقافة والوعـــي الديمقراطي حيث يلعب المعهـــد دورا محوريا 
وأساسيا في تعزيز مدارك الفرد بما يسهم في تهيئته ليكون جزءًا فاعاً ومؤثرًا 
فـــي الحيـــاة السياســـية المتمثلة فـــي المشـــاركة اإليجابية والبناءة فـــي الحياة 

النيابية والبلدية والتي تتطلب قاعدة كبيرة من الثقافة والوعي واإللمام.
حيـــث يســـعى المعهد ومن خـــال العديد مـــن البرامج والـــدورات التي يقدمها 
لتهيئـــة المواطـــن وتزويده بمـــا يحتاجه من معلومات ومهـــارات تصقله وتعده 
لخوض هذا المعترك، برنامج درب الذي يقدمه المعهد خال الفترة المقبلة يعد 
من أهم الفرص، حيث يقدم أهم ما يحتاجه المقبل على المشاركة في خوض 
االنتخابـــات القادمـــة مـــن معلومـــات ومهارات، فمن خـــال هـــذا البرنامج الذي 

أثبت نجاعته خال المرحلة األولى بإمكان المشارك االستزادة واالستفادة من 
خـــال الحلقـــات والمحاور التي ســـيكون لها بالتأكيد تأثيـــر إيجابي وقيم على 
مشاركته القادمة، فاإللمام بجميع جوانب المشاركة الديمقراطية التي تتشعب 
ما بين الجوانب السياســـية واإلعامية والقانونية والبروتوكولية تتساوى في 
أهميتهـــا، والتـــي وجب على كل مقبل على المشـــاركة فـــي االنتخابات القادمة 

اإلحاطة بها. 
المشـــاركة واالنخـــراط في هذه الـــدورة والبرامـــج التي يقدمها معهـــد البحرين 
للتنمية السياســـية للمقبلين على المشـــاركة والترشح في االنتخابات القادمة ال 
تقل أهمية عن المشـــاركة في االنتخابات بحـــد ذاتها، ذلك من أجل إثراء العمل 
السياســـي والديمقراطي في المملكة من خال رفـــد المجالس النيابية والبلدية 
بكـــوادر مؤهلـــة وقادرة على التعامل مـــع اآلليات واألدوات التـــي كفلها الميثاق 
والدستور، لكن تبقى كيفية استخدامها وتطويعها لما فيه خير وصالح المملكة 
التحـــدي األكبـــر الذي يمكـــن بالتأكيـــد التغلب عليـــه وتجاوزه من خـــال التعلم 
واالطـــاع وتوســـيع المـــدارك، وهو مـــا يمكن أن تســـاهم برامج معهـــد البحرين 

للتنمية السياسية في بلوغه وتحقيقه.

بدور عدنان

درب... ثقافة انتخابية بامتياز
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إميل يعقوب وتيسير العربية
الصديق واألستاذ اللغوي الكبير الدكتور إميل يعقوب حائز على شهادتي 
دكتـــوراه من جامعة القديس يوســـف والجامعـــة اللبنانية، وكلتاهما في 
موضوع التيسير اللغوي، األولى بعنوان “آراء أنيس فريحة في تبسيط 
اللغـــة”، والثانيـــة بعنوان “الممنوع من الصـــرف ومذاهب النحاة والواقع 
اللغوي”، والرجل نذر نفسه لتكريس حياته العلمية لهذه الغاية، وهو إلى 
ذلك يشـــرف على رســـائل طلبة الماجســـتير والدكتوراه في موضوعات 
اللغـــة المختلفـــة وُيحّكم فيها، كما له مؤلفـــات عديدة تتميز بالجرأة في 
الخروج على المألوف الســـائد المســـّيد في قواعد العربية منذ ألف عام 
ونّيـــف، والذي ما فتئ يتمســـك به المحافظون فـــي مجامع لغتنا، كما له 
صوالت وجوالت من المناظرات والمجادالت القوية الُمفحمة مع مجمع 
اللغـــة العربيـــة ال يقنط من ماحقتـــه حول حتمية إصـــاح اللغة لتوائم 
مقتضيات تطور عصرنا - كســـائر لغات األمم الحية - ومن ثم انتشـــالها 
من براثن الجمود المزمن التي هي عليها، وبما يجعل قواعدها ميســـرة 
محببة لدى الناشـــئين وعامة الطلبة الناطقين بها، ولتجري على ألســـنة 
كّتابها ومثقفيها وأدبائها بساســـة كســـائر أدباء ومثقفي العالم دون أن 
يتملـــك نفوس غالبيتهـــم العظمى الوجل من مزالق وقوعهم في أخطاء 

لغوية أو اللحن أثناء الخطابة والكام. 
وقبـــل تعرفـــي عليـــه كنت قـــد اقتنيـــت فـــي التســـعينيات مجموعة من 
مؤلفاته، إال أنه حينما استضافني قبل بضع سنوات في ضيعته الهادئة 
الجميلـــة فـــي الشـــمال اللبنانـــي “كفـــر عقـــا”- الكـــورة، شـــرفني بإهدائي 
مجموعـــة جديـــدة قّيمة من مؤلفاتـــه األخيرة، وكان مـــن بينها مؤلفات 
علمية في غاية األهمية وذات عناوين مثيرة جاذبة تعكس استصراخه 
المكتوم بألم من تجاهل مجمع اللغة العربية رســـائله العديدة ونداءاته 
المتكـــررة لالتفـــات إلـــى مقترحاته، ولـــو على األقل من بـــاب الرد عليها 
ومقارعـــة الحجـــة بالحجة أو قبول ما يمكن قبولـــه منها، ومن أبرز هذه 
العناوين: “يا مجمع اللغة العربية أجلس الهمزة وأوقف األلف” و”يا مجمع 
اللغـــة العربية أرحنا من حركات اإلعراب”، وكاهما صدر عن المؤسســـة 

الحديثة للكتاب ببيروت. )المقال كاما في الموقع اإللكتروني(.

رضي السّماك

أفالم الرعب
لســـنوات طـــوال نقـــرأ ونســـمع عـــن أضرار أفـــام العنـــف والرعب 
خصوصـــا علـــى األطفـــال، وتحذيـــرات مـــن هنـــا وهناك مـــن ترك 
الصغـــار والكبار لهـــذه النوعية “غير المفيدة” مـــن األفام والمواد 
الفنيـــة، فحاولنا قـــدر اإلمكان االبتعـــاد عنها وإبعـــاد أوالدنا عنها، 
فإذا بدراســـات أخرى تكتشـــف فجأة فوائد لهذه األفام، لتستمر 
مســـيرة الدراســـات واالكتشـــافات المتناقضـــة مع بعضهـــا البعض 

لتزيد حيرتنا وترددنا في كل مجاالت حياتنا.
فقد نشـــر موقع “هيلث اليـــن” األميركي تقريًرا أكد فيه أن ألفام 
الرعـــب فوائـــد للصحـــة العقليـــة ودورا مهمـــا في تخفيـــف التوتر 
والقلق، على أســـاس أنها تخلق نماذج وتجارب “مفزعة” يتعرض 
لهـــا الشـــخص وهو يعيـــش في بيئـــة آمنة، ومن ثـــم ال ينزعج وال 
يتولـــد لديـــه الخوف ألنه يعلم في قرارة نفســـه أنه أمام مشـــاهد 
تمثيليـــة غير حقيقية، إضافة إلى ذلـــك، تنفعه هذه التجارب في 
تكوين خيارات وبدائل للتعامل مع األزمات أو المخاطر المشابهة 
التـــي قد يتعـــرض لها بالفعل، أي أنه قد يســـتدعي فـــي واقعه ما 
ســـبق أن شاهده خياالً وأفاًما وتمكنه من التحكم في سلوكياته 
وردود فعله وتتيح له حسن التعامل مع ضغوط العالم الحقيقي.

ربمـــا تكـــون مثـــل هـــذه الدراســـات متأثـــرة باالرتفـــاع المتواصل 
لشـــعبية أفام الرعب وحاولت أن تتعايش مع الزيادة الهائلة في 
مبيعاتهـــا خـــال جائحـــة كورونا كوفيـــد 19، ألنها قدمت وســـيلة 
للهـــروب مـــن الواقـــع المؤلم ونســـيان تداعيـــات ومصائـــب وآالم 
هذه الجائحة التي مســـت كل بيت من البيوت بشـــكل من أشكال 
اإليذاء والضرر، خصوصا أن هذه األفام تتطلب تركيزا شـــديًدا 
ومتابعة مســـتمرة دون انقطاع، وهو ما يبعد المشـــاهد تماما عن 

واقعه خال فترات المشاهدة طالت أم قصرت.
لكـــن، فـــي كل األحـــوال ال يجـــب وال يمكـــن التعميـــم بمثـــل هـــذه 
الســـهولة والقـــول إن ألفـــام الرعب فوائـــد على الصحـــة العقلية 
وتخفيـــف التوتـــر، فاألمـــر بالتأكيد يتوقف على طبيعة المشـــاهد 
ومـــدى ثقافته واســـتعداده النفســـي والعقلي، وكذلـــك مدى حدة 

ونوعية الرعب المقدم في مثل هذه األفام.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي



علي بن خليفة: دعم كامل لممثل المملكة قبل النهائي اآلسيوي
أكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة، أن االتحاد يولي 
لمشـــاركات  وبالًغـــا  كبيـــًرا  اهتماًمـــا 
المســـتوى  علـــى  الوطنيـــة  األنديـــة 
الخارجي، مشـــيًرا إلى تقديم الدعم 
الكامـــل لممثل المملكة نادي المحرق 
الذي نجح في الوصول إلى المباراة 
لـــكأس االتحـــاد اآلســـيوي  النهائيـــة 
2021. وســـيلعب المحـــرق المبـــاراة 
لـــكأس االتحـــاد اآلســـيوي  النهائيـــة 
2021 يـــوم 5 نوفمبـــر المقبـــل أمـــام 
فريق ناســـاف األوزبكـــي، وذلك في 

لقاء يقام على أرض البحرين.

ولفت إلى أن االتحاد البحريني لكرة 
القـــدم يعمل على تذليـــل الصعوبات 
وتوفيـــر االحتياجـــات كافـــة لممثـــل 
األمثـــل  التحضيـــر  نحـــو  المملكـــة 
للنهائي القاري المرتقب، مشـــيًرا إلى 
حـــرص مجلـــس إدارة االتحـــاد على 
متابعة مشاركات أندية البحرين في 
البطـــوالت الخارجية، عبـــر التواصل 
المستمر مع مجالس إدارات األندية، 
متطلبـــات  توفيـــر  علـــى  والعمـــل 
يضمـــن  الـــذي  المثالـــي  التحضيـــر 
الظهـــور المشـــرف للكـــرة البحرينيـــة 
من جهة، ويســـهم في توفيـــر البيئة 
اإلنجـــازات  لتحقيـــق  المناســـبة 

للرياضـــة البحرينية مـــن جهة أخرى 
بمـــا يعـــزز المكانـــة الرائـــدة لهـــا على 

جميع األوساط.
وبيـــن أن االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القـــدم بـــادر بتأجيل مبـــاراة المحرق 
دوري  مـــن  الخامســـة  الجولـــة  فـــي 
ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز أمـــام نادي 
زيـــادة  فـــي  يســـهم  بمـــا  الحالـــة، 
فرصـــة اإلعـــداد والتحضيـــر للمباراة 
المرتقبـــة، مشـــدًدا علـــى  اآلســـيوية 
حـــرص االتحـــاد في تهيئـــة األجواء 
المثالية لممثل المملكة لالســـتحقاق 

اآلسيوي المهم.
خليفـــة  بـــن  علـــي  الشـــيخ  وأعـــرب 

أمنياتـــه  خالـــص  عـــن  خليفـــة  آل 
بالتوفيق لالعبي المحرق في تقديم 
واســـتكمال  المميـــزة  المســـتويات 

النتائج اإليجابيـــة للفرق البحرينية، 
مؤكـــًدا أن العبـــي المحـــرق وبقيادة 
فنيـــة وطنيـــة متمثلـــة فـــي المدرب 
علـــى  قـــادرون  الســـعدون  عيســـى 
الظهـــور الالفـــت الـــذي يعكـــس رقي 
البحرينيـــة،  القـــدم  كـــرة  وتطـــور 
والتتويج بـــكأس البطولة، وتحقيق 
إنجـــاز جديـــد للكـــرة البحرينية عبر 
الحصول على لقب ثاني أكبر بطولة 
على مســـتوى القارة اآلســـيوية على 

صعيد األندية.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم فـــي ختـــام 
تصريحه أهمية الوقوف جميًعا خلف 

ممثل المملكة في مشواره اآلسيوي 
المتمثل في المباراة النهائية، مؤكًدا 
أن االلتفاف الذي حصل عليه النادي 
خالل لقاء نصف النهائي يبعث على 
الفخر واالعتزاز بالتئام أســـرة الكرة 
البحرينية والرياضة البحرينية نحو 
الوقوف مع نـــادي المحرق بما يهيئ 
الفرصة للتتويج التاريخي المرتقب 
للمحرق على أرضنا وبين جماهيرنا، 
وهو ما يسهم في تعزيز المكتسبات 
التي نعمـــل من أجلها في بيت الكرة 
البحرينيـــة؛ تنفيًذا للرؤى التطويرية 
في االرتقـــاء باللعبة على المســـتوى 

الخارجي.

اتحاد الكرة

سلمان بن إبراهيم: الصين قادرة على تنظيم نسخة استثنائية لكأس آسيا 2023
في حفل إطالق شعار البطولة وافتتاح استاد شنغهاي

النائـــب  القـــدم،  أعـــرب رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 
األول لرئيـــس االتحاد الدولي لكرة القدم الشـــيخ ســـلمان 
بـــن إبراهيـــم آل خليفة عـــن ثقته التامة بقـــدرة جمهورية 
الصين الشـــعبية علـــى تهيئة األرضيـــة الخصبة الحتضان 
منافســـات كأس آســـيا 2023، مشـــددا على دعـــم االتحاد 
القـــاري للجهـــود المبذولـــة في دفـــع مســـيرة التحضيرات 

إلقامة الحدث الكبير. 
جاء ذلك في الكلمة المســـجلة التي ألقاها الشـــيخ سلمان 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة فـــي حفـــل اإلعـــالن عـــن الشـــعار 
الرســـمي لـــكأس آســـيا 2023 والمتزامن مع حفـــل افتتاح 
اســـتاد شـــنغهاي بودونـــغ لكـــرة القـــدم أولـــى االســـتادات 

العشرة التي ستحتضن الحدث القاري المرتقب.
وقـــال رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم: علـــى مـــّر 
الســـنين، تركـــت كل دولـــة ُمضيفة بصمة مهمـــة على كرة 
القـــدم اآلســـيوية، ونحـــن على يقيـــن أن الصين ســـتنظم 
إحدى أفضل نســـخ بطولة كأس آسيا العام 2023، بالنظر 
إلـــى مـــا تمتلكـــه من إمكانـــات هائلـــة ورغبـــة جامحة في 

تقديم بطولة تفخر بها القارة اآلسيوية بأسرها.
وأضـــاف: يســـُرنا فـــي االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم أن 
نحتفل بإطالق الشـــعار الرســـمي للبطولة، وافتتاح استاد 
شـــنغهاي، وبالنيابة عن أســـرة كـــرة القدم اآلســـيوية، أود 
أن أهنـــئ اللجنـــة المنظمة المحلية واللجـــان المنظمة في 
المدن العشـــر المضيفة على التزامهم وجهودهم الحثيثة 

في تسريع وتيرة التحضيرات إلقامة الحدث الكبير. 
وأضـــاف الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيـــم آل خليفـــة: تواصل 
فـــي  كبيـــر  تقـــدم  إحـــراز  المحليـــة  المنظمـــة  اللجنـــة 
االســـتعدادات لتنظيـــم حدث ال ُينســـى، وأتمنـــى لالتحاد 
الصينـــي لكرة القـــدم، واللجنـــة المنظمـــة المحلية وجميع 

األطـــراف المعنية أفضـــل نجاح في تنظيـــم حدث عالمي 
حقيقي يعبر عن التطور المتنامي لكرة القدم اآلسيوية. 

شعار معبر

الشـــعار الجديد الذي تم عرضه على مباٍن شهيرة مختارة 
فـــي أفـــق شـــنغهاي المذهـــل، مســـتوحى مـــن الشـــعارات 
الرئيســـة التـــي تم تطويرهـــا مؤخرًا الخاصة بكأس آســـيا 

وبطوالت المنتخبات األخرى في اآلسيوي لكرة القدم.
تأثـــرت عمليـــة إضفـــاء الطابـــع المحلـــي علـــى التصميـــم 
والمفهوم، بما يتماشى مع الشعارات الرئيسة، بشكل أكبر، 
وذلك باقتراح اللجنة المنظمة المحلية لتجســـيد )الضوء( 
كرمـــز ومنارة لألمل للتغلب على الشـــدائد، خصوصا ذات 
الصلـــة خـــالل هـــذه األوقـــات الصعبـــة، والتأكيـــد بشـــكل 
مناســـب على قوة هذه البطولة األهم في آســـيا في حشد 
المشـــجعين المتحمســـين والفرق من القـــارة األكثر تنوعًا 

في العالم.
ترمز اإلشـــعاعات الديناميكية العشـــرة في الشعار، والتي 
تنبثـــق مـــن األســـفل لتشـــكل صورة شـــروق الشـــمس من 

الشـــرق، إلـــى المدن العشـــر المضيفـــة لبطولة كأس آســـيا 
2023 فـــي الصين - مما يؤكد نطاق االســـتضافة المتزايد 
التـــي  البطولـــة  للبطولـــة.  المســـتقبلي  باســـتمرار واإلرث 
ستقام في 10 مدن في دولة واحدة ألول مرة في تاريخ 

كرة القدم اآلسيوية.

استاد شنغهاي

القـــدم مســـاحة  لكـــرة  بودونـــغ  اســـتاد شـــنغهاي  يغطـــي 
139,304 أمتـــار مربعة، ويحتـــوي تصميمًا فريدًا ومبتكرًا 
لمقاعد الجلوس مما يزيد من تجربة المشـــاهدة المشوقة 
من جميع المقاعد البالغ عددها 37 ألف مقعدًا، مما سيوفر 

جوًا مثيرًا لمشاهدي القارة المتحمسين خالل البطولة.
كمـــا يتواصـــل إحـــراز تقـــدم كبيـــر فـــي جميـــع المالعـــب 
التســـعة األخرى - اســـتاد بكين للعمال، واســـتاد تيانجين 
بينهاي، واســـتاد تشونغتشينغ لونغشينغ، واستاد تشنغدو 
فينيكس هيل، واستاد مركز شيان الدولي، واستاد داليان 
ســـويوان، واستاد تشـــينغداو للشـــباب، واســـتاد شيامين 

ايغريت وستاد سوتشو كونشان.

مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سلمان بن إبراهيم يتحدث خالل الحفل

الزعبي يستقبل وفد المكتب اإلقليمي لـ “الفيفا”
بحث مشروعات التطوير الفني واإلداري

اســـتقبل األميـــن العام لالتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم راشـــد الزعبـــي بمقـــر االتحاد 
مســـؤول المشـــاريع والتطوير لغرب آســـيا 
بمكتـــب الفيفـــا اإلقليمي بدبـــي البحريني 
حســـن حسان المشـــرف على منطقة غرب 
آســـيا ووســـط آســـيا، وذلـــك علـــى هامش 
زيارتـــه الحاليـــة لمملكـــة البحرين. وحضر 
اللقاء رئيس قســـم المسابقات والتسجيل 
وتراخيـــص األنديـــة باالتحـــاد البحرينـــي 

لكـــرة القدم حســـن إســـماعيل ومحاســـب 
االتحاد عادل عباس. وخالل اللقاء، رحب 

األمين العام لالتحاد البحريني لكرة القدم 
راشـــد الزعبـــي بوفـــد المكتـــب اإلقليمـــي 

للفيفـــا في دبـــي، ناقالً لـــه تحيات مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم.

وبحث الطرفان ســـبل التعاون والتنســـيق 
المشـــترك بمـــا يدعـــم تطوير العمـــل الفني 
آليـــة  شـــرح  تـــم  إذ  باالتحـــاد،  واإلداري 
برنامـــج “فورورد 2”، وشـــرح اختصاصات 
المكتـــب، باإلضافـــة إلـــى متابعـــة األميـــن 
العام لمشاريع التطوير من االتحاد الدولي 
المقدمـــة لالتحـــاد البحريني مع مســـؤول 

مشاريع التطوير حسن حسان.

اتحاد الكرة

علي بن خليفة

أحمد بن علي: الرعاية الملكية السامية ساهمت في دعم مسيرة المحرق
ثمن دعم ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد

اتحاد الكرة يعمل على تذليل الصعوبات وتوفير االحتياجات كافة

أعـــرب رئيس مجلـــس إدارة نادي المحرق 
الشـــيخ أحمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة، باســـمه ونيابة عن أعضاء مجلس 
اإلدارة وكافة منتســـبي النادي وجماهيره 
العريضـــة، عـــن خالـــص الشـــكر واالعتـــزاز 
للدعـــم والمســـاندة التي يحظـــى بها نادي 
المحرق العريق فـــي إطار الرعاية الملكية 
الســـامية للرياضـــة البحرينيـــة والتي تعد 
إحـــدى عالمات العهد الزاهـــر لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وتعكـــس اهتمـــام ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
بتطويـــر قطـــاع الرياضـــة والمضـــي قدما 

في مســـيرة اإلنجـــازات الرياضيـــة، معربا 
الشـــأن  هـــذا  فـــي  واعتـــزازه  فخـــره  عـــن 
بتأهـــل نـــادي المحـــرق إلـــى نهائـــي كأس 
االتحـــاد اآلســـيوي 2021. وثمـــن رئيـــس 
نـــادي المحرق دعم ومتابعـــة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
مشـــيرا فـــي الوقـــت ذاته إلى أن مســـاندة 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  ودعـــم 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة كان له دور أساس في تحقيق هذا 
اإلنجـــاز الرياضي القاري الـــذي يضع نادي 

المحـــرق على خارطة البطوالت الرياضية 
القارية من جديـــد ويمنحه ترتيبا متقدما 
على ســـلم األندية الرياضية الكبيرة، وهو 

ما يعد فخرا للرياضة البحرينية.
وشـــكر رئيس نـــادي المحرق المســـؤولين 
العامـــة  بالهيئـــة  التنفيذيـــة  اإلدارة  فـــي 
للرياضـــة وعلى رأســـهم الرئيس التنفيذي 
ومتابعتهـــم  عســـكر،  عبدالرحمـــن  للهيئـــة 
الحثيثـــة لجميع لجهود النـــادي التنظيمية 
الســـتضافة المبـــاراة وتقديم التســـهيالت 
نـــادي  رئيـــس  حيـــا  كمـــا  ذلـــك.  إلنجـــاح 
المحـــرق، جهود رئيس االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفة، ونائبه سمو الشيخ خليفة بن علي 
آل خليفـــة ودعمهمـــا واهتمامهمـــا وكذلك 

جهـــود األمانـــة العامـــة باالتحـــاد بقيـــادة 
راشد عبدهللا الزعبي األمين العام لالتحاد 
وموظفـــي األمانـــة الذين شـــاركوا بفعالية 

فـــي التنظيـــم واإلعـــداد للمباراة، مشـــيدا 
بـــدور رؤســـاء وأعضـــاء مجالـــس اإلدارة 
الشـــقيقة  الوطنيـــة  األنديـــة  وجماهيـــر 
وهـــو  المحـــرق،  نـــادي  وراء  ووقوفهـــا 
يخـــوض هذه البطولة بـــروح من التنافس 
الشـــريف رافعا رايـــة الرياضـــة البحرينية 

في الساحة القارية.
وأشاد رئيس نادي المحرق بدعم ومؤازرة 
نائـــب رئيـــس اللجنة األولمبيـــة البحرينية 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة، وحرصه الدائـــم على الحضور 

مساندة للفريق. 
وخـــّص الشـــيخ أحمد بن علـــي آل خليفة، 
جماهير نـــادي المحرق ووقفتهـــا الوطنية 
وتشـــجيعها المخلـــص لناديهـــا العريق مما 

يعطي الحافز والـــروح اإليجابية لالعبين 
والجهازيـــن الفنـــي واإلداري للمضي قدما 
حتى نهاية البطولة وتحقيق اإلنجاز الذي 
يفتخر بـــه كل بحريني، خصوصا أن نادي 
المحـــرق يمثـــل فـــي هـــذه البطولـــة جميع 
األندية الوطنيـــة وكل المهتمين بالرياضة 

البحرينية.
يشـــار إلـــى أن نـــادي المحرق، أقـــدم أندية 
البحرينيـــة وأكثرهـــا عراقـــة  القـــدم  كـــرة 
والرافـــد األساســـي للمنتخبـــات الوطنيـــة، 
يعتـــز بريادته وتمثيلـــه لألندية البحرينية 
مجســـدا  القاريـــة،  البطولـــة  هـــذه  فـــي 
طموحاتهـــا المســـتقبلية ومؤكدا دوره في 
تعزيـــز المكانة الرياضيـــة لمملكة البحرين 

في مختلف المحافل والبطوالت.

اللجنة اإلعالمية

 الشيخ أحمد بن علي
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هذا ما ينقص دوري خالد بن حمد
خطــوة مثاليــة ُتحتســب لالتحــاد البحرينــي لكــرة اليــد حينمــا 
فت مسابقة الدوري باســم “دوري خالد بن حمد” على غرار  ُشــرَّ

كأس خالد بن حمد الذي أقيم العام الماضي بنسخته األولى.
وخطــوة أكثــر من ممتازة لالتحاد نفســه حينمــا خصص جوائز 
فرديــة لــكل جولة في هذا الموســم، وهذا مــا كنا نصرح به منذ 
ســنوات طويلــة، كما أننا مازلنــا نطالب بوضع جوائــز للجمهور؛ 
باعتبــاره “ملــح المدرجــات” باإلضافــة للتغطيــة اإلعالميــة كمــا 

أشار إليه الزمالء في األيام القليلة الماضية.
وفــي الوقــت الــذي أشــدنا بالخطــوات اإليجابيــة، فإننــا نســلط 
الضوء على النقاط التي تحتاج إلى التطوير، إذ ال ينبغي لها أن 
تكون موجودة في دوري يحمل اسما غاليا، وهو قائد الرياضة 
البحرينية، وفي مقدمتها ضمان النقل المباشر للمباريات كافة.

القنــاة الرياضيــة البحرينية كما عهدناها تســعى لنقل األنشــطة 
الرياضية المحلية بقدر ما تستطيع، ولكن اإلمكانات التي تعول 
عليهــا مازالــت محــدودة، وهــذا مــا يجعلهــا عاجــزة عــن ضمان 
النقل في اليوم الواحد، وعليه البد من االتحاد البحريني لكرة 
اليــد أن يحذو حذو اتحاد الســلة، الــذي خصص قناة خاصة له 
علــى اليوتيــوب، يقــوم من خاللها بنقل مبارياتــه التي لن تنقل 
علــى الرياضيــة، وهــذا مــا يجعــل متابعــي الكــرة البرتقالية في 

ارتياح تام لمتابعة لعبتها المفضلة.
إذ مــن غيــر المعقــول أن يكون مصيــر مباريــات دوري خالد بن 
حمــد مرتبطــا بالقنــاة الرياضيــة دون أن يكون التحــاد اليد أية 
مبادرة، بنقل أنشــطته لجماهير وعشاق هذه اللعبة، وخصوًصا 
أننــا نتحــدث عن هــذا األمر رغم مرور 4 جــوالت فقط لم تنقل 
فيهــا إال مباريــات محــدودة، كمــا مــن المؤكــد أن تكــون األمــور 
أكثــر صعوبــة فــي الفتــرة المقبلة مــع اســتئناف دوري ناصر بن 
حمــد لكــرة القدم وانطالق دوري الطائرة، فضاًل عن كرة الســلة 

وسباقات الخيل... إلخ.

بدون حدود

 برنامج “التيك توك” الذي دشنه اتحاد اليد قبل يومين  «
“ال يغني وال يسمن من جوع”، ومازالنا ننتظر أكثر وأهم 

من ذلك!

 أحداث مباراة األهلي والشباب بهدف إضافي و4 أوقات  «
مستقطعة لألهلي، كيف ولماذا حدثت، وما نتيجتها؟!

 اإلثارة حاضرة والمفاجآت قائمة رغم مرور 4 جوالت  «
فقط.. ننتظر على “أحر من الجمر” لقاء الغريمين 

التقليديين!

ali.majeed@albiladpress.com

علي مجيد
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اتحاد الكرة

لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  أعلـــن 
القدم عن إصدار بطاقات خاصة 
المبـــاراة  لدخـــول  لإلعالمييـــن 
النهائية لكأس االتحاد اآلســـيوي 
فـــي  ســـتقام  والتـــي   ،2021
البحرين وستجمع ممثل المملكة 
نـــادي المحـــرق مع نادي ناســـاف 
األوزبكـــي يوم 5 نوفمبـــر المقبل 

على استاد البحرين الوطني.
لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  ودعـــا 

القـــدم )الصحافيين والمصورين الفوتوغرافيين( للتســـجيل للبطاقات 
 ،https://media.the-afc.com/login عبر قناته اإلعالمية في الرابط
إذ لن يتم اعتماد البطاقات الســـابقة، وســـيتم اعتماد بطاقات المباراة 
النهائيـــة فقـــط، وحدد االتحاد اآلســـيوي يوم 2 نوفمبـــر المقبل موعًدا 
نهائًيـــا للتســـجيل. ولمزيـــد من التفاصيـــل، يمكن زيـــارة مواقع االتحاد 
https://twitter.com/AFCMediaTV/ ومنهـــا  المعتمـــدة،  اآلســـيوي 

s=20؟status/1451175427683221510

 بطاقات خاصة لنهائي 
كأس االتحاد اآلسيوي

فــــوز معنـــوي للبحريـــن في ختــام الدور التمهيــدي
علـــى  الســـبت  اليـــوم  الســـتار  يســـدل 
منافســـات المجموعة اآلســـيوية الرابعة 
لبطولة كأس ديفيز التي ينظمها االتحاد 
البحريني للتنس في الفترة من 18 – 23 

أكتوبر الجاري. 
البحرينـــي  االتحـــاد  مالعـــب  وستشـــهد 
للتنـــس بجامعـــة بوليتكنـــك 3 مواجهات 
الثالثـــة  المنتخبـــات  لتحديـــد  حاســـمة؛ 
المتأهلة إلى المجموعة اآلسيوية الثالثة 
لبطولـــة كأس ديفيـــز فـــي العـــام المقبل، 
وكمـــا ســـتقام 3 مباريات أخـــرى لتحديد 
المراكـــز مـــن الســـابع إلـــى الثانـــي عشـــر، 
وســـتبدأ جميع المباريات في الســـاعة 9 

صباحا.

فوز معنوي للبحرين

البحريـــن  أنهـــت  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
منافسات الدور التمهيدي، بفوز معنوي 

على حســـاب غوام بنتيجـــة 3/0، ضمن 
إطار المجموعة األولى للبطولة.

وحققـــت البحريـــن فـــوزا وحيـــدا فـــي 
أمـــام  خســـارتين  مقابـــل  المجموعـــة 
الســـعودية واإلمارات لتكتفـــي بالمركز 
الثالث وخوض مباريات تحديد المراكز 
مـــن 7 إلـــى 12، بينما تأهلت الســـعودية 
واإلمارات إلى األدوار النهائية للبطولة.

وتفوقـــت البحريـــن في مبـــاراة الفردي 
األولـــى، حيث تغلب الالعب عبدالكريم 

رضا علـــى العب غوام كامدن كماتشـــو 
بصعوبة وبنتيجة 6/2، 6/7 و6/1.

وفـــي مباراة الفردي الثانية أكد الالعب 
إليـــاس رضا فـــوز البحريـــن بتغلبه على 
 7/6 كالدويـــل  ماســـون  غـــوام  العـــب 
و6/0، كمـــا تفـــوق الزوجـــي البحرينـــي 
علـــى فريق غـــوام فـــي المبـــاراة الثالثة 

7/5، 4/6 و6/3.

العراق يحسم التأهل

وضمن منافسات المجموعة الثانية، حسم 
العـــراق بطاقة التأهل الثانية وصعد برفقة 
إلـــى  المجموعـــة  متصـــدرة  تركمانســـتان 
الـــدور النهائـــي، وذلـــك بعد فـــوزه منتخب 

منغوليا 3/0.
ووضـــع العراقـــي عـــادل مصطفى الســـاعد 
بـــالده في المقدمـــة بفوزه بمبـــاراة الفردي 

األولى على المنغولي كاتانســـويك باتبايار 
6/0 و6/0، وعـــزز العراقـــي محمـــد أبوزيـــد 
تقـــدم بـــالده بالفـــوز بالمبـــاراة الثانية على 

المنغولي سوكباتار بونتساغ 6/2 و6/2.
وأكـــد الزوجـــي العراقـــي محمـــد الشـــمري 
وعبـــدهللا علـــي حاتم فـــوز العـــراق بتغلبه 
علـــى الزوجـــي المنغولـــي أويونبولـــد باتار 

وكاتانسويك باتبايار 6/3 و6/2.

فوز أول لغيرقيزستان

حققـــت  الثالثـــة،  المجموعـــة  وفـــي 
غيرقيزســـتان فوزهـــا األول في البطولة 
على حســـاب اليمـــن بنتيجـــة 3/0، وبهذا 
المركـــز  غيرقيزســـتان  احتلـــت  الفـــوز 
المجموعـــة، فيمـــا جـــاءت  فـــي  الثالـــث 
اليمن فـــي المركز الرابـــع. ونجح الالعب 
ميرجيـــاز ميردزهاليف فـــي منح التقدم 
لغيرقيزســـتان بفوزه على اليمني نورس 
حسين 7/6، 5/7 و6/4 في مباراة الفردي 
األولى. وفـــي مباراة الفـــردي الثانية فاز 
الالعـــب كيريـــل كيســـتانوف علـــى هليل 
ســـالم 6/1 و6/1. وفـــي مبـــاراة الزوجي 
نمازبيـــك  غيرقيزســـتان  ثنائـــي  نجـــح 
دوشـــمبيف وميرجيـــاز ميردزهاليف في 
التفـــوق علـــى الزوجـــي اليمنـــي نـــورس 

حسين وهليل سالم 6/1 و6/1.

اتحاد التنس

هوية المتأهلين 
للمجموعة اآلسيوية 

الثالثة لكأس ديفيز 
تتحدد اليوم

سبورت

مباراتــــان بدوري خالــد بن حمد اليـــوم
سماهيج يحقق انتصاره األول والنجمة يهزم البحرين

تقام اليوم )الســبت( مباراتان لحســاب الجولة الخامســة من دوري خالد 
بــن حمــد لكــرة اليد، ويلتقي في األولى التضامن مع األهلي عند الســاعة 
5.30 مساًء وتليها توبلي مع باربار في الساعة 7 مساًء على صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.

إلـــى  نقطـــة(   11( األهلـــي  يســـعى 
ليخـــوض  االنتصـــارات  مواصلـــة 
لقـــاء الصـــدارة بالجولـــة المقبلة مع 
النجمـــة، فيمـــا التضامـــن )5 نقـــاط( 
وتحقيـــق  خصمـــه  مباغتـــة  يأمـــل 
االنتصـــار الثانـــي. وبعدهـــا يســـعى 
باربـــار )7 نقـــاط( تعويض خســـارته 
الماضية والعـــودة لطريق االنتصار، 
فيما توبلي ما زال يبحث عن فوزه 

األول بعد تلقيه 4 هزائم متتالية. 
وكانـــت الجولـــة قـــد افتتحـــت يوم 
أمـــس الجمعـــة، وأســـفرت النتائـــج 

الديـــر  علـــى  ســـماهيج  فـــوز  عـــن 
انتهـــى  بعدمـــا   )25/27( بنتيجـــة 
الشوط األول بتقدم سماهيج أيًضا 
وبذلـــك   ،)7/14( أهـــداف   7 بفـــارق 
أصبـــح رصيد ســـماهيج الذي حقق 
انتصـــاره األول )7 نقاط( فيما الدير 
تلقى الخســـارة الثالثة في مشواره 
بعـــد تعادلـــه األخيـــر وصـــار رصيده 
)5 نقـــاط(. وفـــي المبـــاراة األخـــرى، 
حافظ النجمة على صدارة الترتيب 
برصيـــد )15 نقطـــة( بعد فـــوزه على 
البحرين بنتيجـــة )21/37(. وانتهى 

الشـــوط األول بتقـــدم النجمة أيًضا 
وبذلـــك   ،)9/20( هـــدف   11 بفـــارق 

الخامســـة  بخســـارته  توبلـــي  ُمنـــي 
وأصبح رصيده )5 نقاط(.

لقاء سماهيج والدير

تطوير بطاًل لكأس الشركات الكروي للمرة األولى
حقق انتصارا كبيرا على جارمكو في المباراة النهائية

تـــوج فريـــق تطويـــر بكأس الشـــركات 
والمؤسســـات لكرة القدم للمرة األولى 
الكبيـــر  انتصـــاره  بعـــد  تاريخـــه  فـــي 
علـــى فريـــق جارمكو بخمســـة أهداف 
لهدفيـــن فـــي المبـــاراة النهائيـــة التـــي 
جمعتهمـــا يـــوم األربعـــاء علـــى ملعب 

نادي بالرفاع. 
وجـــاء تحقيـــق لقب الكأس مســـتحقًا 
لفريـــق التطوير الذي تـــوج محاوالته 
التنافســـية الجادة وســـعيه ألن يكون 
نـــدًا عنيـــدًا وتقديـــم أفضـــل العروض 

والمستويات في المواسم الماضية. 
وبالعودة للقاء بدأت المباراة هادئة لم 
يرتق فيهـــا األداء الفني وقد بان تأثر 
الفريقيـــن مـــن فترة التوقـــف الطويلة 
حتـــى الدقيقة “32” التـــي افتتح فيها 
تطويـــر بـــاب التســـجيل عـــن طريـــق 

نجمـــه حســـن فريـــد، ثم عـــزز الالعب 
محمـــد نجيـــب النتيجـــة فـــي الوقـــت 
المحتســـب بـــدل الضائع في الشـــوط 
األول في ظـــل تراجع األداء الدفاعي 

فـــي فريـــق جارمكـــو ووجـــود ثغرات 
في العمق اســـتغلها المنافســـة لينتهي 

الشوط األول بهدفين دون رد. 
وجـــاءت الحصـــة الثانية ســـريعة إلى 

فريـــق جارمكـــو الـــذي ســـجل هـــدف 
تقليص الفارق عـــن طريق العبه علي 
جعفر فـــي الدقيقـــة “48” الذي أعطى 
دافعـــا معنويا للفريق الذي شـــن بعض 
المحـــاوالت الخطيـــرة، لكـــن الالعـــب 
التقـــدم  أعـــاد  شـــويطر  عبدالعزيـــز 
بتســـجيل الهدف الثالث فـــي الدقيقة 
“63”. وأشـــعل الالعـــب حســـين ســـيد 
أحمـــد الحماســـة في اللقاء بتســـجيل 
الهـــدف الثاني لجارمكو فـــي الدقيقة 
األبيـــض  الفريـــق  ســـعى  إذ   ،”77“
لكـــن  اللقـــاء،  فـــي  للتعـــادل والعـــودة 
المهاجـــم البديـــل فهـــد مبـــارك أحبـــط 
هذه المحاوالت بتسجيل هدفين في 
الدقيقـــة “87” و”89”. لينتهـــي اللقـــاء 
بفـــوز الفريق األحمر بخمســـة أهداف 

لهدفين.

اللجنة اإلعالمية

جانب من التتويج

العب البحرين عبدالكريم رضا

العالم تحت المجهر
* وّجــه االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم إلــى جميــع االتحادات 
الرياضيــة المنضوية له رســائل المقترح الذي ينوي تطبيقه 
بإقامة بطوالت كأس العالم كل سنتين بداًل من أربع، وذلك 
للحصــول علــى أغلبيــة الموافقات لكي تترجــم الفكرة على 
أرض الواقــع.. بيــد أن ردات الفعــل األوليــة جــاءت ســلبية 

للغاية!
 فقــد بــادرت اتحادات الدول االســكندنافية مثــل اتحادات 
الســويد والدنمــارك بســرعة الــردود علــى المقتــرح المزعوم 
وبينت أنها ستنسحب من جميع البطوالت في حال سارت 

بنظامها الجديد!
  وبالذهــاب إلــى أبعــاد أخــرى متصلــة بالفكــرة الجديــدة.. 
ســنجد أنهــا لــن تجــد نفًعــا ألنهــا ســتفقد الكثير مــن قيمتها 
وشعبيتها وستصبح بطولة مستهلكة أسوٍة ببطولة افريقيا 
وكوبا أميركا.. كما أن إقامتها كل سنتين ستمنح األفضلية 
لمنتخبات على حساب أخرى.. فقد تكون بعض المنتخبات 
فــي جاهزيــة عاليــة للفــوز بلقــب البطولــة.. ومــن المرجــح 
أن تحافــظ هــذه المنتخبــات على مســتوياتها وتعود لتفوز 
بالبطولــة أكثــر من مــرة متتاليــة.. بينما بالنظــام الحالي إذا 
برز منتخب معّين وفاز باللقب.. فقد يتراجع مستواه خالل 
األربع الســنوات القادمة وحينها ستسنح الفرص لمنتخبات 

أخرى للفوز بأقوى األلقاب العالمية!
 

 * بطولــة الســوبر ليــغ التــي أحدثــت جــداًل كبيًرا قبل أشــهر 
قليلــة عــادت لتتصــدر عناويــن الصحــف العالميــة.. حيــث 
تــم الكشــف عــن التعديــالت الجديــدة التــي ســتطول نظام 
البطولــة والتــي قد تقنع العديد من األنديــة األوروبية التي 
كانــت رافضــة لفكــرة االنضمــام لهــا.. إذ نّصــت التعديــالت 
الجديدة على أن البطولة لن تقام بفرق ثابتة كل سنة.. بل 
إن المجــال ســيكون مفتوًحا لجميع األنديــة الممثلة لجميع 
الدوريــات األوروبيــة مهمــا كان تصنيفها.. وســيعتمد نظام 
تأهــل الفــرق للبطولة على مســتواها المحلــي دون توضيح 

أكثر آللية التأهل!
  وبال شك أن هذه التعديالت الجديدة ستسهم بشكل كبير 
في إقناع أغلب الفرق األوروبية باالنضمام لبطولة الســوبر 
ليــغ التــي ســتقام ال محالــة.. مســألة وقــت ال أكثــر وســيتم 

ا! اإلعالن عنها رسميًّ

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

عسكـــر يستقبـــــل سفيــــر مالطــــا
في إطار تعزيز العالقات الرياضية بين البلدين

اســتقبل الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامــة للرياضــة عبدالرحمــن عســكر، بمقــر 
الهيئــة العامــة للرياضــة بضاحيــة الســيف، ســفير جمهورية مالطــا المعين لدى 

مملكة البحرين والمقيم في الرياض كاليف أكويلينا سبانيول.

الرئيـــس  نقـــل  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي   
التنفيـــذي تحيات النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة، إلى 
الطيبـــة  بالعالقـــات  وأشـــاد  الســـفير، 
التـــي تربط بيـــن البلدين فـــي مختلف 
تبـــادل  أهميـــة  مؤكـــدا  المجـــاالت، 
الخبرات وتعزيز الشـــراكة في المجال 

الرياضي.
 وبحث الطرفان ســـبل تفعيل التعاون 
المشترك من خالل تنفيذ مجموعة من 

المبادرات والبرامج التي تدعم تطوير 
الرياضة في البلدين.

 من جانبه، أعرب الســـفير عن سعادته 
بما تحقق للحركة الرياضية في مملكة 
المحلـــي  الصعيديـــن  علـــى  البحريـــن 
والخارجـــي من تقـــدم وتطور في ظل 
الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة 
للرياضة برئاســـة سمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة، كمـــا عبر عـــن خالص 
عن شـــكره وتقديره للرئيس التنفيذي 
للهيئـــة العامـــة للرياضـــة علـــى حســـن 
الضيافة واالســـتقبال، متمنيا للرياضة 
البحرينية مزيدا من التطور والنجاح.

الهيئة العامة للرياضة

جانب من اللقاء



تشــارك الفنانة نوال الكويتية في حفالت موســم “هال 
خورفــكان” بإمارة الشــارقة، الــذي يفتتح أمســياته 
الثنائي عبدالله الرويشد وأصالة. وتجهز الفنانة نوال 
العتالء مســرح مدرج خورفكان للمــرة األولى ضمن 

فعاليات موسم “هال خورفكان” وذلك في 18 نوفمبر 
المقبل. وعلى صعيد آخــر، طرحت نوال عطرها الخاص 

منذ أيام الذي أطلقت عليها اســم “نوال”، تعاونت فيه مع دار الطيب، كما 
صورت إعالنًا ترويجيًا للعطر نال أعجاب المتابعين.

تعاقــدت الفنانة حورية فرغلى على المشــاركة في فيلم 
ســينمائي جديــد يحمــل اســم “التجربة”، وهو اســم 
مؤقت، ومن المقرر تغييره في الفترة المقبلة، الفيلم 
قصة وســيناريو وحــوار أحمد عثمان وإخــراج محمود 

ســليم، وجاري تحديد باقي األبطال واالســتقرار النهائي 
على اســم الفيلــم، ويتم في الفتــرة المقبلــة اختيار باقي 

طاقم العمل، وعقب االنتهاء من التعاقدات ســيبدأ المخرج محمود ســليم 
معاينة أماكن التصوير؛ بغرض البدء في أقرب وقت.

فيلم جديد لفرغلينوال في خورفكان
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تقيـــم أســـرة األدبـــاء والكتـــاب ضمـــن فعالياتها األســـبوعية يوم 
غـــد األحد الموافق 24 أكتوبر، حفل توقيع كتاب “تاريخ الســـرد 
وفنونه في البحرين 1941 - 2018” للناقد فهد حسين، وذلك في 
تمام الســـاعة الثامنة مساء، مع مراعاة التباعد االجتماعي حتى 

اكتمال العدد مع البث على حساب األسرة على االنستغرام.

فـــي  للثقافـــة واآلثـــار  البحريـــن  تنظـــم هيئـــة 
المكتبة الخليفية بالمحرق ورشة عمل بعنوان 
“الترجمة األدبية” وذلك يومي الســـبت واألحد 
الموافقيـــن 30 و31 أكتوبـــر 2021م من تقديم 
أســـتاذ مســـاعد في دراســـات الترجمة بجامعة 

البحرين ضياء صقر الجالهمة. 
ويمكن للمترجمين وخريجي اللغة اإلنجليزية 
والترجمـــة والتخّصصات األخرى الراغبين في 
تعزيـــز مهاراتهـــم فـــي الترجمة المشـــاركة في 
الورشـــة التي تتطلـــب إجادة اللغتيـــن العربية 
واإلنجليزية. ويمكن التسجيل عبر موقع هيئة 
www. البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار اإللكترونـــي
culture.gov.bh. وتنـــوه الهيئة أن المشـــاركة 

فـــي الورشـــة مقتصـــر علـــى المتطعمين 
والمتعافين الحاصلين على الدرع 

األخضر. 
ورشـــة  وســـتتناول 
“الترجمـــة األدبية” ســـتة 
محـــاور أساســـية وهـــي: 
خصائـــص النـــص األدبي، 

الوظيفـــة التعبيرية للنص، 

الســـياق الثقافي واالجتماعي، إســـتراتيجيات 
المجـــاز  أســـلوب  ترجمـــة  األدبيـــة،  الترجمـــة 
وترجمة الشـــعر باإلضافة إلى تطبيقات عملية 
لترجمـــة نصـــوص أدبية ومقتطفـــات من عمل 

أدبّي روائّي أو شعرّي. 
المشـــاركين  تعريـــف  الورشـــة  وتهـــدف  كمـــا 
مـــع  األدبيـــة  للترجمـــة  األساســـية  بالمفاهيـــم 
المصطلحـــات  عـــن  البحـــث  مهـــارة  إكســـابهم 
إلـــى  وتوجيههـــم  المجـــال،  فـــي  المتخّصصـــة 
المصادر المعتمـــدة، وأنواع النصوص وطرائق 

ترجمتها. 
يذكر بأن ضياء صقر الجالهمة، أستاذ مساعد 
بجامعـــة البحرين منذ عام 2017. حاصلة على 
درجة دكتوراه من جامعة سالفورد، إنجلترا 
العـــام 2013م وتمتلك خبـــرات أكاديمية 
في مجال الترجمة العلمية والقانونية 
والدبلوماسية واإلعالمية، وقّدمت 
ورش عمل تدريبّية في الترجمة 
إلـــى  إضافـــة  المتخّصصـــة، 
اإلنجليزيـــة  اللغـــة  تدريـــس 
ألغراض أكاديمية تخّصصية.

توقيع “تاريخ السرد وفنونه” غدا

هيئة “الثقافة” تنظم ورشة “الترجمة األدبية” بالتعاون مع جامعة البحرين

كشف موقع “هوليوود 
ريبوتر” عن معاناة النجمة 

سيلين ديون من أزمة 
صحية ستمنعها من بدء 

عروضها المتفق عليها في 
نوفمبر المقبل بمعرض الس 

فيجاس، حيث كان من 
المفترض أن تبدأ إحياء 

أكثر من حفل.

tariq_albahhar

بين “أميرة” محمد دياب و“خديجة” لمراد مصطفى.. حكايات وآالم
بعــد عرضــه بمهرجــان فينيســيا الســينمائي، عرض فــي الدورة الخامســة من 
مهرجان الجونة الســينمائي فيلم “أميرة” للمخرج محمد دياب؛ للمنافســة في 

مسابقة األفالم الروائية الطويلة، كعرض أول للفيلم عربيًا.

وُيعّد الفيلم أول عمل فلسطيني يخرجه 
مصـــري، ويتوقـــع النقـــاد إثـــارة العمـــل 
للجـــدل؛ بســـبب موضوعه الجـــريء، إذ 
تـــدور أحداثه حول العديـــد من القضايا 
التي تخص فلســـطين، من خالل بطلته 
)أميرة(، التي تجســـد دورها الفنانة صبا 
مبارك، وهي فلســـطينية ُولـــدت بعملية 
تلقيـــح مجهـــري بعـــد تهريـــب “النطـــف” 
مـــن والدهـــا الســـجين فـــي المعتقـــالت 
اإلســـرائيلية، وتخـــوض ظروفـــًا صعبـــة 

لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.
ويضـــم فريـــق عمـــل فيلـــم أميـــرة عددا 
كبيرا من النجـــوم العرب، في مقدمتهم 
صبـــا مبـــارك وعلـــي ســـليمان، والممثلـــة 
الشـــابة تـــارا عبـــود التي يقدمهـــا الفيلم 
أميـــرة،  فـــي دور  مـــرة ســـينمائيًا  ألول 

وقيس ناشف ووليد زعيتر. 
وحصد هذا الفيلم المصري ثالثة جوائز 
ضمـــن فعاليات مهرجان فينيســـيا الـ ٧٨ 
والتي شـــارك بها ضمن أفالم المســـابقة 
الرســـمية لقســـم آفـــاق، وهمـــا جائزتـــي 

الرابـــع  إصدارهـــا  فـــي  ماجيـــكا  ألنتـــرا 
والعشرين وإنتر فيلم أوورد.

وجاء في حيثيات منح الجائزتين طبقا 
للجنـــة التحكيـــم أن الفيلـــم يبعـــث على 
التوتر للغاية ومصنـــوع جيًدا، بدًءا من 
النص القوي، والمونتـــاج الفعال بوتيرة 
ســـريعة، دون أن ننســـى فريـــق التمثيل 
الممتاز مـــن اللقطة األولى إلى األخيرة” 
لخلـــق قصـــة معقدة عـــن معنـــى العائلة 
واألبوة واألمومة في ســـياق ممثل فيه 
بقـــوة كراهيـــة األجانـــب واالنقســـامات 

العميقة. 
من وجهـــه نظر اللغـــة الســـينمائية، فإن 
رمزيـــة،  لعناصـــر  التصويـــر  اســـتخدام 

بطريقـــة  األجيـــال  بيـــن  اتصـــاال  خلـــق 
مثيـــرة لالهتمـــام والمخـــرج خلق قصة 
تصـــل لألعمـــاق، حيث يكـــون الضحايا، 
مرة أخرى، األصغر ســـنًا، الذين يكبرون 
وينضجـــون فـــي الكراهية كمـــا لو كانت 
هذه ســـمة وراثيـــة، دون أن ينكر إمكان 

االختيار المختلف.
الفيلـــم من مونتـــاج أحمد حافـــظ الذي 
ســـبق لـــه التعـــاون مع ديـــاب فـــي فيلم 
اشـــتباك، ومـــن تأليـــف الثالثـــي محمـــد 
وخالـــد وشـــيرين دياب، وهـــو من إنتاج 
 Agoraفيلم كلينـــك )محمد حفظـــي(، و

عبدالوهـــاب(،  )منـــى   Audiovisuals
وأكاميديـــا )معـــز مســـعود(، باالشـــتراك 
مـــع الطاهـــر ميديا برودكشـــن )يوســـف 
 The Imaginariumو الطاهـــر(، 
Films )روال ناصـــر(، ويشـــارك المخـــرج 
الفلســـطيني هانـــي أبـــو أســـعد وأميـــرة 
ديـــاب وســـارة جوهر كمنتجيـــن للفيلم، 
 MAD Solutions شـــركة  وتتولـــى 
Lagoonie Film Pro- مـــع  باالشـــتراك 
العالـــم  فـــي  الفيلـــم  توزيـــع   duction
العربـــي، وتتولى MAD مهام التســـويق 

للفيلم.

خديجة

شـــهد مهرجان الجونة السينمائي، العرض 
األول لفيلـــم “خديجـــة”، ضمـــن فعاليـــات 
المهرجـــان، للمخرج مـــراد مصطفى، الذي 

يشارك في مسابقة األفالم القصيرة.
حـــول  فيلـــم  خديجـــة  أحـــداث  وتـــدور 
أم شـــابة فـــي الــــ 18 مـــن عمرهـــا، تعيـــش 
بمفردهـــا مع طفلها حديث الوالدة، بعد أن 
غادر زوجهـــا للعمل في مدينة نائية، وفي 
أحـــد األيـــام تذهـــب للتجول في شـــوارع 
القاهرة الصاخبة للقيـــام ببعض الزيارات، 

ولكن ُتشـــعر بعدم االرتياح وسط األجواء 
مـــراد  المخـــرج  تعمـــد  وقـــد  المحيطـــة.  
مصطفـــى اختيـــار شـــخصيات ليـــس لهـــم 
خبـــرة ســـابقة بالتمثيـــل لبطولـــة الفيلـــم، 
حتـــى يبدو الفيلـــم حقيقيا ألقصى درجة، 
ويقـــوم ببطولـــة خديجـــة “ملـــك طـــارق”، 
قصـــة مـــراد مصطفـــى، ســـيناريو وحـــوار 
مـــراد مصطفـــى ومحمـــد ممـــدوح، إنتـــاج 
صفـــي الديـــن محمـــود، سوســـن يوســـف، 
منتج فرنســـي مشـــارك: جيروم بليســـون، 
شـــريف  مصـــر  مـــن  مشـــاركين  منتجيـــن 
فتحـــي، محمـــد عيـــد، منتج منفذ إســـالم 
دخاخني، مدير تصوير مصطفي الكاشف، 
مونتـــاج: محمد ممـــدوح، تصميم مالبس 
ريـــم العدل، ديكور إيمـــان العلبي، تصميم 
صوت مصطفي شـــعبان، مكساج: جاليس 
بيناردو. يشـــار أن فيلم خديجة من إنتاج 
La Belle Af-  فرنسي مشـــترك مع شـــركة

الشـــركة  وتتولـــي   ،fairs Productions
اإليطالية اليتس أون توزيع الفيلم.

شاهد الحلقة الجديدة

تغريد
لْيمْن يغرّد صوتك ْفـ سْمعي

أحس ْبدفا قلٍب صغيٍر تخفْق أوتاره
واسمْع صدى صوٍت لناٍي في الّدجى َيْلعي 

واحس نُوٍر  على بعٍد..
كأْن رجٍف خفيٍف على طاَره..

صوتك َحنان؟!
وإّل َحنين يكفكفه َدْمعي..؟! 

واّل ترى مزٍن على ورٍد  
تَهْلَهْل ناشر أخباره؟!

***
ليمن يغرّْد صوتك ْفـ َسْمعي

َشٍي لذيٍذ كالَخَدْر َيسري ْبَدّمي..
نشوْة ندامى راكبين الغيْم َسّهاره..
الله، يا هذا اللحْن.. ُمّواْل َيشجيني

دخلْك تََمّهْل.. رّكد احساسي
خْذني على رفْة وتْر َهْيماْن..
خْذني على هْمَسْة ُمحْب 

حْيراْن َبْفكاره.. 
أعشْق توالي الّليل

لو ما بقى لي َضْي من شْمعي
وياما الَليْل عّلْم قلبي المفتون 

وباح ْبخافي أْسراره.. 
***

مخلوْق من نار العشْق قلبي
وعندي ولْه لّلي أحْب..

ما تنطفي ناره 
ليمن يغرْد صوتك ْفـ سمعي

تتراقص الّدنيا من الفرحه
وتظل ْبنشوه محتاره

اتْصّدْق ذا ولٍي في الّدجى َيْدعي؟!
وإلّ مالك من الّسما 

في َغْمَرْة أذكاره؟؟!

طارق البحار

فيلم خديجة

طاقم عمل فيلم أميرة

مركز عيسى الثقافي يستأنف منتدى الكتاب
يستأنف مركز عيسى الثقافي لقاءات 
“منتـــدى البحريـــن للكتـــاب” حضوريًا 
في الســـاعة الثامنة من مساء اإلثنين 
يناقـــش  حيـــث  2021م،  أكتوبـــر   25
المـــدوي:  “الســـقوط  كتـــاب  المنتـــدى 
االقتصـــاد  وغـــرق  الحـــرة  األســـواق 
العالمـــي” لعالـــم االقتصـــاد األمريكـــي 
جوزيف ستيجليتز، من تقديم هاشم 

الباش، وإدارة الحوار انتصار البناء.
لكشـــف  أدوات  الكتـــاب  يســـتعرض 

النقـــاب عـــن أســـس هذه األزمـــة التي 
اقتصاديـــة  ســـياقات  مـــن  ولـــدت 
عمـــا  مختلفـــة  وفكريـــة  وسياســـية 
ســـبقها من أزمات في هذا القرن الذي 
نعيش فيـــه، ويطـــرح إعـــادة التوازن 
بين دور الدولة واألسواق في الحياة 
دور  إلـــى  التوصـــل  أي  االقتصاديـــة، 
جديد للدولة؛ من أجل إدارة االقتصاد 
األمريكـــي والعالمي، وقـــد يؤدي ذلك 
إلى معارك فكرية ومراجعة لنظريات 

وأفـــكار فـــي علـــم االقتصـــاد الكلـــي، 
والسياسة النقدية، واألسواق المالية، 

وعلم اقتصاد االبتكار.
األدبـــاء  جمهـــور  المركـــز  ويدعـــو 
مملكـــة  فـــي  والمهتميـــن  والمثقفيـــن 
وإثـــراء  اللقـــاء  لحضـــور  البحريـــن 
النقاش الـــذي يهدف إلى تعزيز ثقافة 
القـــراءة واالرتقاء الفكـــري للمجتمع، 
وقائيـــة  إجـــراءات  وســـط  وذلـــك 

واحترازية.

ضياء الجالهمة



.

business@albiladpress.com 13
السبت 23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع األول 1443 - العدد 4757

بنسبة 34.6 % من اإلجمالي في أسبوع

“البا” تتصدر تداوالت بورصة البحرين بـ 1.5 مليون دينار

توفير التمويل والدعم الحكومي أبرز توصيات “حاضنات األعمال”

منح “مينا كارغو” لـ “مينا أيروسبيس” شهادة المشغل الجوي

السلوم يدعو لتأسيس حاضنة أعمال خليجية موحدة تنافس عالميا

ثالث مشغل شحن جوي في المملكة

ــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــت جـ ــ ــ ــن ــ ــ ــل ــ أعــ
ــتــنــمــيــة  ــن ل ــريــ ــحــ ــ ــب ــ ال
الصغيرة  المؤسسات 
وتوصيات  مــخــرجــات  عــن  والمتوسطة 
مــؤتــمــر حــاضــنــات ومــســرعــات األعــمــال 
الــخــلــيــجــي الـــرابـــع والـــــذي اســتــضــافــتــه 
برعاية  الماضي،  اإلثنين  مساء  البحرين 
والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزيــر  من 

زايد الزياني.
األعـــمـــال  رواد  مـــن  كــبــيــرة  ــمــشــاركــة  وب
مملكة  من  األعمال  حاضنات  وأصحاب 
البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، 
ثـــاث جــلــســات نقاشية  تــضــّمــن  والــــذي 
تأسيس  التالية:  التوصيات  عن  أسفرت 
تنافس  موّحدة  خليجية  أعمال  حاضنة 
األفكار  تصدير  في  العالمية  الحاضنات 
استثمارية  فائدة  لها  والمشاريع، ويكون 
ــم الــحــكــومــة لــلــمــؤســســات  ــمــيــة، دعــ عــال
الصغيرة والمتوسطة من خال إشراكها 
ضمن االتفاقيات الدولية وإتاحة الفرصة 
السوق  فــي  للتواجد  الــمــؤســســات  لتلك 
التسويقية  الخبرات  واكتساب  العالمي 
ا، إنشاء صندوق استثماري خليجي  دوليًّ

للمساهمة في دعم وتنمية قدرات قطاع 
تفعيل  األعــمــال،  ومسرعات  الحاضنات 
دور القطاع الخاص والمؤسسات الكبرى 
األعــمــال،  حاضنات  مشاريع  تمويل  فــي 
وضع خطط واستراتيجيات عامة لتنمية 
االبــتــكــار  وتشجيع  الــمــعــرفــي  االقــتــصــاد 
بناء حاضنات ومسرعات  للمساعدة في 
أعمال تتمكن من مساندة رواد األعمال، 
والــقــانــونــيــة  التشريعية  الــبــيــئــة  تــطــويــر 
ومــســرعــات  الــحــاضــنــات  انــتــشــار  لتعزيز 
دورات  توفير  عملها،  وتسهيل  األعــمــال 
ومسرعات  حاضنات  لمشغلي  تدريبية 
العالمية  التطورات  لتتواكب مع  األعمال 

ــشــاء مسابقة  إن الــجــائــحــة،  بــعــد  خــاصــة 
منافسة  لخلق  المؤتمر  فعاليات  ضمن 
حاضنات  أفكار  ألفضل  المشاركين  بين 
ــال، تــفــعــيــل مــشــروع  ــمــ ــات أعــ ــرعـ ــسـ ومـ
الــتــشــبــيــك اإللــكــتــرونــي الــخــلــيــجــي من 
ــل نــقــل الــمــعــلــومــات والــخــبــرات بين  أجـ
التجارب  من  واالســتــفــادة  الخليج  دول 
الــمــشــتــركــة لــتــطــويــر قـــطـــاع حــاضــنــات 
المثال  سبيل  على  األعــمــال،  ومسرعات 
االفتراضية”  “الحضانات  نظام  تطبيق 
المطبق في أحد الدول المجاورة، توقيع 
اتفاقيات توأمة مع حاضنات ومسرعات 
أعــمــال آســيــويــة وأوروبـــيـــة لــاســتــفــادة 

ــن تــجــاربــهــم واالطــــــاع عــلــى أفــضــل  مـ
عملية  دعم  تقدًما،  وأكثرها  الممارسات 
مختلف  في  للمؤتمر  والداعية  التسويق 
دول المنطقة لتحقيق المزيد من االنتشار 
ألهدافه وللتعريف بمدى أهمية حاضنات 
تدوير  مبدأ  تفعيل  األعمال،  ومسرعات 
ومسرعات  حاضنات  مؤتمر  استضافة 
كل  تنظيمه  لــيــتــم  الــخــلــيــجــي،  األعـــمـــال 
الخليجية حتى  الـــدول  عــام فــي إحــدى 
يــزيــد مــن انــتــشــاره وتــأثــيــره عــلــى دعــم 
األعــمــال  ومــســرعــات  حــاضــنــات  وتنمية 

والمشروعات الناشئة.

منحت إدارة شؤون الطيران المدني بوزارة المواصات 
)AOC( لمينا  واالتصاالت رسمًيا شهادة المشغل الجوي 
كارغو المنضوية تحت شركة )إم أيه إي إلدارة الطائرات 

ذ.م.م( إحدى شركات مينا أيروسبيس إنتربرايزس.
وذلك يعني أن مينا كارغو أصبحت على أهبة االستعداد 
لانطاق والعمل، بعد أن تمت الموافقة على موظفيها 

وأصولها وأنظمتها لبدء العمليات التجارية.
أحــدث شركة متخصصة في  كارغو هي  مينا  أن  يذكر 
وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  تدخل  الجوي  الشحن 
إفريقيا، وثالث مشغل شحن جوي في مملكة البحرين، 

وتهدف لتقديم خدمات الشحن الكاملة.
ــشــركــة مينا  ــتــنــفــيــذي ل وعـــلـــق الـــمـــؤســـس والـــمـــديـــر ال
ايـــروســـبـــيـــس انــتــربــرايــســيــز، مــحــمــد جــمــعــان قـــائـــًا: 
إستراتيجيتنا  لتوجيه  جيد  وضــع  في  كنا  “كمجموعة 

التحديات؛ من أجل االستفادة  العديد من  في مواجهة 
الستطاعتنا  محظوظون  أننا  كما  الجديدة.  الفرص  من 
استقطاب أفضل المواهب والطاقات لقيادة مينا كارغو، 

مثل )بيتر هوغان( و)براين هيويت( اللذين ظا رائدين 
في صناعة الشحن الجوي، وتحديًدا في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا. 

المشاركون في المؤتمر في صورة جماعية

  
المؤشرات

اإلقفال الحالي
07 أكتوبر 2021

اإلقفال السابق
 30 سبتمبر 2021  

التغير )%(التغير )نقطة(

1,724.081,708.7215.350.90مؤشر البحرين العام

677.75673.813.940.58مؤشر البحرين اإلسالمي

الجديد  الدراسي  بالفوج   »BIBF« والمالية  المصرفية  للدراسات  البحرين  رّحب معهد 
لألعمال  ستراثكايد  كلية  تطرحه  الــذي   - األعــمــال  إدارة  فــي  الماجستير  لبرنامج 
»Strathclyde Business School«، وذلك في جلسة تعريفية افتراضية حضرها عدد 
العمليات وأنجيا ماكوالي،  الجامعة منهم ماريسا سميث، مدير  المسؤولين في  من 
الجدد  بالطلبة  الترحيب  تم  الجلسة،  األعمال. وخال  إدارة  ماجستير  برنامج  مدير 
الذين يشغلون مناصب إدارية عليا في القطاعين العام والخاص، وتعريفهم بأهداف 
المدير  وأعــرب  القادمة.   التعليمية  تجربتهم  من  كجزء  التعلم  ومخرجات  البرنامج 
العام لمعهد »BIBF« أحمد الشيخ عن سعادته بالتعاون مع جامعة ستراثكايد لتقديم 
برنامج الماجستير في إدارة األعمال منذ عام 1995، والحاصل على اعتماد ثاثي في 
الذي  إدارة األعمال، األمر  المتخصصة في ماجستير  العالم من قبل هيئات االعتماد 
يضع خريجي المعهد ضمن 1 % من أفضل نخبة خريجي الدراسات العليا حول العالم. 
كما أكدت رئيس مركز الدراسات األكاديمية بمعهد »BIBF« رجاء بوجيري أن المعهد 
سوق  متطلبات  مع  يتوافق  والــذي  ا  دوليًّ به  المعترف  العالي  التعليم  لتوفير  يسعى 

العمل المحلي واإلقليمي.

»BIBF« و»Strathclyde« يرحبان 
بالفوج الجديد لماجستير إدارة األعمال

االقتصاد وحل المشكلة االقتصادية
يواجه العديد من األفراد سواء أكانوا أغنياء أم فقراء حول العالم مشاكل يومية 
يومية  حاجات  أو  طلبات  وجــود  في  تتمثل  اقتصادية،  مشكات  عليها  يطلق 
بالحاجة رغبة اإلنسان فى  متعددة في مقابل وجود موارد محدودة. ويقصد 
الحصول على شيء )سلع أو خدمات( وهي الدافع وراء نشاط الفرد االقتصادي، 

وتّتسم تلك الحاجات بأنها متعددة، ال نهائية، ومتطورة، ودورية متكررة. 
الناحية  أنه من  الازمة إلشباعها، وياحظ  الموارد  ندرة  الحاجات  يقابل تعدد 
المطلوب إشباعها  بالحاجات  الموارد، ولكن إذا قورنت  المطلقة هناك كثير من 

منها تصبح نادرة ندرة نسبية. 
وإذا كانت الموارد وفيرة مثل وفرة الماء والهواء وأشعة الشمس لما كانت هناك 
يقصد  ذلك  وعلى  نريد،  ما  كل  على  نحصل  أن  اقتصادية، والستطعنا  مشكلة 
بالندرة في لغة االقتصاد عدم كفاية الموارد الموجودة، أو المعروفة في العالم 
إلشباع أو سد جميع حاجات بني البشر، فهي إذن ندرة نسبية، أي عدم تناسب 
بين المطلوب والموجود. والشخص الغني يواجه نفس المشكلة التي يواجهها 
الشخص محدود الدخل، تتمثل في أنهما ال يستطيعان تلبية كل حاجاتهما- على 
الرغم من اختافها- في حدود األموال التي يملكها كاً منهما. وبالتالي يواجه 

كل األفراد وكل دول العالم سواء أكانت متقدمة أم نامية نفس المشكلة. 
أن االعتماد على مبادى علم  القول  المشكلة؟ يمكن  لهذه   ولكن هل هناك حل 
االقصاد قد تكون حاًّ لهذه المشكلة. ويعرف علم االقتصاد بأنه علم اجتماعي 
يسعى إلى إيجاد حل للمشكلة االقتصادية من خال االستخدام األمثل للموارد 
الحل  أن  ذلك  الانهائية؛ ويعني  األفراد  تلبية حاجات ورغبات  بهدف  المتاحة 
هي  ما  يحدد  أن  المجتمع  أو  الفرد  على  يجب  أي  االختيار،  عملية  في  يتمثل 
وفًقا  وذلــك  احتياجاته،  جميع  بين  من  إشباعها  في  يرغب  التي  االحتياجات 
من  ألهميتها  وفًقا  االحتياجات  بترتيب  القيام  ذلك  ويعني  المتاحة،  لموارده 

وجهة نظره. 
مشكلة  تحل  أن  استطاعت  البحرين  حكومة  فــإن  مجتمعنا  إلــى  نظرنا  وإذا   
الذي  المالي  الــتــوازن  برنامج  خطوات  تطبيق  في  استمرت  عندما  اقتصادية 
التحديات  لمعالجة  طريق  خارطة  قــّدم  والــذي   ،2018 عــام  أواخــر  في  بدأته 
المالية العامة في البحرين على المدى المتوسط، حيث قامت الحكومة بتحديد 
مواردها الحالية والمتوقعة – من اإليرادات النفطية وغير النفطية - ثم تلى ذلك 
الحاجات  وتأجيل  ألهميتها،  وفًقا  الازمة  والمتطلبات  الحاجات  ترتيب  إعادة 
حيث  المواطنين،  معيشة  مستوى  على  للمحافظة  منها  سعًيا  الضرورية،  غير 
على  بل  المملكة،  تقدمها حكومة  التي  الخدمات  في  بتغير  المواطن  يشعر  لم 
العكس سعت الحكومة إلى توفير هذه الخدمات وأكثر بشكل ميّسر من ذي قبل 
الحكومة  قامت  التي  واإللكترونية  الرقمية  المنظومة  على  االعتماد  من خال 
هذه  مثل  لمواجهة  جاهزة  جعلها  مما  طويلة،  فترة  منذ  وتطويرها  بإنشائها 

األزمات في أي وقت. 
من  االقتصادية  مشكلته  يحل  أن  يستطيع  الــذي  المواطن  على  الــدور  ويأتي   
خال معرفته بدخله الشهري، والذي على أساسه يرّتب حاجاته وفًقا ألهميتها، 
حيث تأتي الحاجات األساسية )الغذاء- المابس- التعليم- السكن( في المرتبة 

األولى، ثم يليها باقي الحاجات األقل أهمية.

أستاذ االقتصاد المشارك، قسم االقتصاد والتمويل

 كلية إدارة األعمال، جامعة البحرين.

أ. د. محمد سيد أبو السعود

البحرين  بورصة  في  المتداولة  األسهم  كمية  بلغت 
و785  ألفا  و31  مليونا   21 الماضي  األسبوع  خال 
ألفا  و577  مايين   4 قــدرهــا  إجمالية  بقيمة  سهما 
المستثمرين  لصالح  الوسطاء  نفذها  دينارا،  و744 

من خال 451 صفقة.
الماضي أسهم  المستثمرون خال األسبوع  وتداول 
21 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، في حين 
باقي  واحتفظت  4 شركات،  أسهم  أسعار  انخفضت 

الشركات بأسعار إقفالها السابق.
واســتــحــوذ عــلــى الــمــركــز األول فــي تــعــامــات هــذا 
أسهمه  قيمة  بلغت  حــيــث  ــمــال،  ال قــطــاع  األســبــوع 
ما  أو  ديــنــارا  و737  ألــف  و502  مليونين  المتداولة 

نسبته 54.67 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة 
وبكمية قدرها 16 مليونا و971 ألفا و305 أسهما، تم 

تنفيذها من خال 304 صفقات.
قطاع  نصيب  مــن  كــانــت  فقد  الثانية،  المرتبة  أمــا 
المواد األساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
مليون و586 ألفا و918 دينارا بنسبة 34.67 % من 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة في البورصة وبكمية 
قدرها مليونان و203 آالف و404 أسهم، تم تنفيذها 
من خال 93 صفقة. أما على مستوى الشركات، فقد 
من  األول  المركز  في  )البا(  البحرين  ألمنيوم  جاءت 
و586  مليون  أسهمه  قيمة  بلغت  إذ  القيمة،  حيث 

ألفا و918 دينارا وبكمية قدرها مليونان و203 آالف 
و404 أسهم، تم تنفيذها من خال 93 صفقة. وجاء 
في المركز الثاني البنك األهلي المتحد بقيمة قدرها 
مليون و78 ألفا و903 دنانير بحريني وبنسبة 23.57 
 3 قــدرهــا  الــمــتــداولــة وبكمية  األســهــم  مــن قيمة   %
مايين و25 ألفا و180 سهما، تم تنفيذها من خال 

35 صفقة.
المتداولة  األسهم  لقيمة  اليومي  المتوسط  بلغ  فيما 
كان  حين  في  ديــنــارا،  و436  ألفا  و144  مليون  بلغ 
المتوسط اليومي لكمية األسهم المتداولة 5 مايين 
الصفقات  أما متوسط عدد  ألفا و946 سهما.  و257 

خال هذا األسبوع، فبلغ 113 صفقة.

شركة ألمنيوم البحرين

1,586,918.330

166,895.640

784,801.860

726,056.440

234,169.070

1,078,902.600

بنك السالم

مجموعة جي اف اتش المالية

بقية الشركات

إي بي إم تيرمينالز البحرين

البنك األهلي المتحد

الشركات األكثر تداوال 
من حيث القيمة

محمد جمعان
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^ |  ذكــر عضــو المجلــس البلــدي الشــمالي الخبيــر البيئي شــبر الوداعي أن الســيارات الكهربائية تحتاج إلى دراســة شــاملة من الجانبين 
االقتصادي والبيئي، وال بد من التسليط عليها حتى نحقق األثر اإليجابي من انتشارها في شوارع المملكة في المستقبل المنظور. 

دراســـة  إلـــى  بحاجـــة  “نحـــن  وأضـــاف 
متمكنـــة من الناحيـــة العلميـــة مثل األثر 
النـــاس،  علـــى حيـــاة  والصحـــي  البيئـــي 
وكذلـــك األثـــر االقتصـــادي، خصوصا أن 
أن  إلـــى  تشـــير  الدراســـات  مـــن  العديـــد 
هـــذا النـــوع مـــن المركبات سيســـاهم في 
تحســـين البيئة، إضافة إلى خلق اقتصاد 
جديـــد ســـيدعم التحول األخضـــر، وذلك 

فـــي حال تم إرســـاء المشـــروع باالرتكاز 
علـــى ثوابـــت ماكنة، بمـــا يخـــدم أهداف 
المشـــروع الوطنـــي للتنميـــة المســـتدامة 

وهذا ما تتجه إليه البحرين”.
وتابع “ال بد لنا من أن نزيل المخاوف عند 
المجتمـــع والمتعلقـــة بمخاطر اســـتخدام 
الســـيارات الكهربائيـــة، وضـــرورة تنظيم 
حملـــة توعويـــة تركـــز علـــى هـــذه األمور 

وشـــرحها، فمن دون التوعية لن نستطيع 
أن نصـــل إلى أهدافنا المرجوة، وال يمكن 
أن يبقـــى مجـــرد كالم عابـــر دون برنامج 

مخطط بإحكام”. 
ودعا الوداعي إلى ضرورة إدراج مشروع 
الكـــوادر  وتأهيـــل  والتدريـــب  الوعـــي 
الوطنية في صناعة السيارات الكهربائية 

في مناهج المدارس والجامعات.

البلدي الوداعي: لتأهيل الكوادر الوطنية في صناعة السيارات الكهربائية

أكــدت القائــم بأعمــال رئيــس العالقــات العامــة واالتصــال فــي هيئــة الطاقــة 
المســتدامة لطيفــة خليفــة أن جائحــة كورونــا التــي مــّر بهــا العالم أجمــع غّيرت 
مفاهيــم كثيــرة مــن ناحية اســتدامة االقتصاد والطاقة والصحــة وأمور أخرى، 
مشيرة إلى أن حلول التنقل المستدامة ال تقتصر فقط على السيارات الكهربائية 

فقط، ولكن تطال أوجهًا أخرى.

وذكرت لطيفة أن الســـيارات الكهربائية 
في المملكة تواجدت بشـــكل شـــخصي 
الســـباقين  األشـــخاص  طريـــق  عـــن 
فـــي تبنـــي هـــذه المبـــادرات فـــي وقت 
ســـابق وعلـــى نطـــاق ضيق، ولكـــن اآلن 
التحركات العالمية التي يشهدها العالم 
من توجه إلى حلول التنقل المستدامة 
وتشـــجيع المركبـــات الكهربائية وضعنا 
فـــي ضرورة العمل مـــع الجهات المعنية 
لوضع خطط وإستراتيجيات متكاملة، 
ال تقتصـــر فقط علـــى معايير ومقاييس 

كفاءة أداء المركبات الكهربائية.
وأضافت “لدينا خطة أشمل تعمل عليها 
حاليـــًا الهيئـــة مـــع الجهـــات الحكوميـــة 
األخرى، وسيتم اإلعالن عنها في وقت 
قريب فيها عنصر كبير ومهم يركز على 
وللشـــركات  للمســـتهلك  الوعـــي  زيـــادة 
والصناعات وكافة الجهات ذات العالقة 
أكثـــر، ولديهـــم  واالختصـــاص لمعرفـــة 
حلـــول واضحـــة خطـــط للتغلـــب علـــى 
المعوقـــات مـــن ناحيـــة تبنـــي المركبات 
الكهربائيـــة وتشـــجيع اســـتخدامها في 

المملكة”. 
وذكرت لطيفـــة أن المجمعات التجارية 
بـــدأت تتقبـــل تجربة تدشـــين محطات 
لشـــحن الســـيارات الكهربائيـــة، وهنـــاك 
الشـــحن  مواقـــف  لتوفيـــر  مبـــادرات 
لديهـــا وتخصيـــص مواقـــف للســـيارات 

الكهربائية عندها.  
وحـــول معاييـــر تحديـــد ســـعر شـــحن 
ومواصفـــات  الكهربائيـــة  الســـيارات 
األداء، أوضحـــت لطيفة أنها تتبع هيئة 
التقييس الخليجـــي، وأن هناك ممثلين 
مـــن هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة ووزارة 
الصناعـــة والتجارة والســـياحة وجميع 
الجهـــات ذات العالقـــة األخرى تشـــارك 

لوضع هذه المعايير.
الوطنيـــة  الخطـــة  يخـــص  فيمـــا  أمـــا 
للمركبـــات الكهربائية، فقد أكدت لطيفة 
أنها قطعت شوطا كبيرا ومهما بالتعاون 

خبـــرة  وبيـــوت  دولييـــن  خبـــراء  مـــع 
عالمية، إضافة إلى تواصلنا مع الجهات 
األخرى ذات االختصاص كغرفة تجارة 
وصناعـــة البحرين ووكاالت الســـيارات 

وغيرها من الجهات ذات العالقة.
وأكـــدت لطيفـــة أن مملكـــة البحرين مع 
تطبيق اإلستراتيجية الوطنية ستكون 
مـــن الـــدول الســـباقة فـــي قطـــع شـــوط 
كبيـــر وإيجابـــي فـــي تبنـــي الســـيارات 
الكهربائية، مشـــيرة إلى أن النرويج من 
إحدى الدول السباقة في مجال الطاقة 
بحلـــول  أنـــه  أعلنـــت  وقـــد  المتجـــددة 
العـــام 2025 ســـتمنع تأميـــن الســـيارات 

المستخدمة للجازولين. 
تقتصـــر  ال  “إســـتراتجيتنا  وتابعـــت 

علـــى التجـــارب الناجحـــة ونطبقهـــا في 
البحرين، ولكن نأخذ دراسة للتحديات 
التي واجهتها الدول األخرى ونأخذ في 
االعتبار البيئة االقتصادية لدينا ومدى 
اســـتعدادية الشـــركات لتبني المبادرات 
واإلســـتراتيجيات التـــي نضعها، وأيضا 
طبيعـــة المواطن البحريني، ونحن نتبع 

طريقة مرحلية في التطبيق”.

“تناولـــت  بالقـــول  واســـتطردت 
اإلســـتراتيجية الوطنيـــة أيضـــا مســـألة 
للســـيارات  البطاريـــات  مـــن  التخلـــص 
ومـــن  االســـتهالك،  بعـــد  الكهربائيـــة 
أهـــم العناصـــر التـــي تم االطـــالع عليها 

وبحثها”.
الطاقـــة  هيئـــة  “اهتمـــام  إن  وقالـــت   
علـــى  فقـــط  يتوقـــف  ال  المســـتدامة 

تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، 
ولكـــن يتوســـع إلـــى المبـــادرات األخرى 
المتضمنـــة في الخطـــة الوطنية للطاقة 
ومنهـــا  الطاقـــة،  وكفـــاءة  المتجـــددة 
للتخلـــص  الوطنيـــة؛  اإلســـتراتيجيات 
الجهـــات  مـــع  وإدارتهـــا  النفايـــات  مـــن 

الحكومية المعنية”.
تكلفـــة  تحديـــد  أن  لطيفـــة  وذكـــرت 
الشحن حســـب الســـرعة تم أخذها في 
االعتبـــار في الخطـــة الوطنيـــة؛ لتوفير 
جميع الخيارات لمســـتخدم الســـيارات 

الكهربائية. 
كما أكدت أن الخطة الوطنية ستتضمن 
وحوافـــز  وتســـهيالت  امتيـــازات 
الســـيارات  لمســـتخدمي  تشـــجيعية 
الكهربائيـــة أو الراغبين لالســـتثمار في 
المركبـــات الكهربائيـــة، مضيفـــة “لدينـــا 
نظرة أشمل للتشجيع وتسهيل التحول 
إلى الســـيارات الكهربائية للمســـتهلكين 
أو الراغبين في الحصول عليها، نحاول 
دائمـــا فـــي الهيئـــة أن نلقـــي الضوء في 
كل المنصات علـــى أهمية التحفيز نحو 

الكهربائيـــة،  الســـيارات  إلـــى  التحـــول 
ونحـــرص علـــى الدفـــع تجـــاه مواكبـــة 
الركب العالمي والتوجهات العالمية في 
التحول للسيارات الكهربائية والحد من 
انتشـــار الســـيارات التقليديـــة بالوتيرة 
التـــي تناســـب االقتصاد واســـتعداديته 
في البحرين وبما يتوافق مع المستهلك 
وقدرتـــه علـــى اقتناء ســـيارة كهربائية، 

والتي وضعت جميعها في االعتبار”.
وأكدت أن المركبات الكهربائية ستجلب 
لالقتصـــاد  الفـــرص  مـــن  الكثيـــر  معهـــا 
وصناعـــات  مجـــاالت  وفتـــح  الوطنـــي 
جديـــدة، خصوصا على صعيد تشـــجيع 
التقنيـــات واالبتـــكارات وتهيئـــة فـــرص 
البحرينـــي  للشـــباب  مجزيـــة  تدريبيـــة 
الذيـــن يعملـــون في هـــذه المجاالت عن 
طريق مراكز الخبرة لســـد الفجوات في 
الســـوق المحليـــة وتوفيـــر فـــرص عمل 
جديـــدة في التقنيـــات الحديثة ويكون 

لديهم القدرة للتغلب على التحديات. 
وذكـــرت أن تنويـــع الركائـــز االقتصادية 
واالهتمـــام بالبيئة والطاقة المســـتدامة 
منظـــور نضعـــه فـــي االعتبار فـــي هيئة 
الطاقة المستدامة بالتعاون مع الجهات 
الحكوميـــة األخـــرى ذات االختصـــاص 
والمعنيين، مردفة بالقول “إن التدريب 
المهني مـــن أهم العناصـــر التي نأخذها 
فـــي االعتبـــار عندمـــا نبـــدأ فـــي تقديـــم 

سياسات أو إسترتجيات جديدة. 
وســـيكون في اإلســـتراتيجية الجديدة 
خلـــق  عنصـــر  الكهربائيـــة  للســـيارات 
هنـــاك  وســـيكون  الجديـــدة،  الوظائـــف 
برامج تعمـــل مع المختصين والمعنيين 
من الشـــق األكاديمـــي والجهات األخرى 
لنضـــع لهم برامج تدريبية، ومن الممكن 
أن تصـــل للبنـــوك والشـــركات التمويلية 
الحتمال وجود شركات خاصة لتمويل 
الســـيارات الكهربائيـــة تملـــك مميـــزات 

خاصة”. 
بترحيـــب  لطيفـــة حديثهـــا  واختتمـــت 
الهيئـــة الدائـــم بالتعـــاون والتواصل مع 
كل الجهـــات ليكـــون هناك تدبيـــر أمثل 
للموارد من ناحية الخبرات والميزانيات 
ضمن أطر تكاملية بين القطاعين العام 

والخاص.

^ |   أكد رئيس قسم االقتصاد في صحيفة “البالد” محمد الجيوسي أن جائحة 
كورونــا قد أعطتنا درســا قّيمــا في ضرورة التحول إلى الطاقــة النظيفة، خصوصا 
وأن الجائحــة ســاهمت فــي انخفــاض حركــة مــرور المركبــات البتروليــة وانخفاض 
أنشطة الصناعات الثقيلة، ما أدى إلى انخفاض انبعاث غازات االحتباس الحراري 
وتحســين جــودة الهــواء بصــورة الفتــة علــى مســتوى المنطقــة والعالــم، وبالتالــي 
أصبحــت مســألة التحــول إلــى الطاقــة النظيفــة وطــرح الســيارات الكهربائيــة فــي 

السوق المحلية أمرا في غاية األهمية لمستقبل أفضل لألجيال القادمة. 

وبيـــن الجيوســـي خـــالل إدارتـــه النـــدوة 
“البـــالد”  لصحيفـــة  الثانيـــة  االقتصاديـــة 
الكهربائيـــة  الســـيارات  “مســـتقبل  عـــن 
فـــي البحرين” تفـــّوق مبيعات الســـيارات 
التقليديـــة  الســـيارات  علـــى  الكهربائيـــة 
خالل العام الماضي، حيث قفزت بنســـبة 
41 % العام الماضي لتصل إلى 3 ماليين 
ســـيارة كهربائيـــة، مقابل تراجـــع مبيعات 
16 % علـــى  العاديـــة بنســـبة  الســـيارات 

مبيعـــات  ازدادت  كمـــا  العالـــم.  مســـتوى 
السيارات الكهربائية العالمية 140 % في 
الربـــع األول إلـــى 1.1 مليـــون ســـيارة، مع 
نمـــو قوي في الصيـــن وأوروبا والواليات 
المتحـــدة، علـــى أمـــل أن تســـاهم الخطة 
الوطنيـــة للســـيارات الكهربائية في جعل 
هذه الصناعة وليـــدة العهد نقطة انطالق 
المملكـــة نحـــو مزيد من الريـــادة كصناعة 

وطنية واعدة.

امتيازات وتسهيالت وحوافز مرتقبة لمستخدمي السيارات الكهربائية بالبحرين

الجيوسي: “كوفيد 19” علمتنا درسا قيما في ضرورة التحول للطاقة النظيفة

مسؤولة بهيئة الطاقة المستدامة: تدشين محطات للشحن بالمجمعات التجارية

المركبات الكهربائية مجال تميز جديد للصناعة الوطنية

لطيفة خليفة 

المشاركون في الندوة االقتصادية

رئيس قسم االقتصاد محمد الجيوسي يدير الندوة  )تصوير: رسول الحجيري(

تفوق المركبات 
الكهربائية على 

البترولية في زمن 
كورونا

المبيعات العالمية 
للسيارات الكهربائية 

تقفز 41 % في 
2020

محمد الجيوسي وهبة محسن

شبر الوداعي
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شـــركة  عـــام  مديـــر  قـــال   ^
التســـهيالت للســـيارات، بريـــر جاســـم 
 GAC ســـيارة  طرحـــت  الشـــركة  ان 
عاميـــن  منـــذ  الصينيـــة  الكهربائيـــة 
ونصف فـــي الســـوق البحرينية والتي 
الشـــركة  قبـــل  مـــن  اســـتخدامها  يتـــم 
واجراء دراســـات عليها على مســـتوى 

المملكة.
وبيـــن بريـــر ان التحدي األبـــرز لألفراد 
حاليًا هو ســـعر الشـــراء الذي ســـيكون 
مرتفعا في البداية بالنســـبة للشـــركات 

الصغيرة، مشيرا الى ان التكلفة تتركز 
بشكل أساسي في البطاريات، وتبحث 
بطاريـــات  توفيـــر  الشـــركات  بعـــض 
أقـــل،  بأســـعار  الكهربائيـــة  للســـيارات 
أمـــا فيمـــا يخـــص الشـــحن فاإلمكانية 
موجودة عبر شحنها في المنزل حالها 
حال الهاتف النقال ولكن بحجم أكبر. 
واعتبـــر بريـــر أصحـــاب التاكســـي هم 
األكثـــر اســـتفادة فـــي حالـــة التحـــول 
المقابـــل  فـــي  الكهربائيـــة،  للســـيارات 
القطع االســـتهالكية ليســـت كثيرة في 

الســـيارات الكهربائيـــة، فيمـــا الخدمـــة 
مـــا بعـــد البيع ســـتتوقف لـــدى وكاالت 
المركبـــات  عكـــس  علـــى  الســـيارات 

التقليدية. 
وذكر برير ان الصين تعتبر في الوقت 
الراهن اكبر الدول المصنعة للسيارات 
الكهربائيـــة وتدفـــع فـــي هـــذا االتجـــاه 

بقوة لحماية البيئة.
واضاف “البعـــض يعتقد لغاية اآلن ان 
الســـيارة الكهربائية هي مجـــرد تغيير 
المركبـــة  ببطاريـــة،  البتـــرول  محـــرك 

الكهربائية أكبر بكثير من هذا المعتقد، 
فاليوم اصبحت المركبة ذكية بالكامل 
مـــن الداخل بفضل ما تزخر به تقنيات 
كثيـــرة ومـــا تتمتـــع بـــه مـــن معـــدالت 

سالمة وأمان عالية”.
وتابـــع “نحن فـــي المملكـــة نحتاج الى 
لالســـتعداد  متكاملـــة  تحتيـــة  بنيـــة 
لالنتقال للسيارات الكهربائية، ونتوقع 
ان تنجح التجربة في المملكة اذا كان 
هنـــاك بالفعل اســـتراتيجية مدروســـة 
بشـــكل جيد وتبدأ الشـــركات المصنعة 

فـــي تخفيض ســـعر البطاريات. ونأمل 
ونســـعى  األســـعار  تنخفـــض  أن  فـــي 
بالتعـــاون مع هيئة الطاقة المســـتدامة 
لتوفير األعداد المطلوبة من السيارات 

الكهربائية”. 
وذكر برير انه في المســـتقبل المنظور 
إلصـــالح  الفنييـــن  أعـــداد  ســـتتحول 
الـــى  الصيانـــة  ورش  فـــي  المركبـــات 
متخصصيـــن في الكهرباء، وذلك على 
الرغم مـــن أن األعطال في الســـيارات 

الكهربائية قليلة.

مدير عام “التسهيالت للسيارات”: “التاكسي” األكثر استفادة من “الكهربائية”

^ قــال رئيــس لجنــة الصناعــة والطاقــة فــي غرفــة تجــارة وصناعة البحريــن فريد 
بدر إن صناعة الســيارات الكهربائية تمّر بتحول جذري وســريع، خصوصا أن التوقعات 
تشــير إلــى أن الطلــب في األســواق العالمية بحلول العام 2030 ســيصل إلــى 35 مليون 
ســيارة مقارنــة مع 4 ماليين ســيارة كهربائيــة في العام الجــاري 2021، وتعتبر النرويج 
حاليــًا أكثــر الــدول اســتثمارا فــي هذا المجــال، حيث 33 % من تســجيل الســيارات هي 

سيارات كهربائية.

وعـــن التحديـــات فـــي الســـوق البحرينيـــة 
“البـــالد”:  بنـــدوة  بـــدر  قـــال  النتشـــارها، 
“تتميـــز الســـيارات الكهربائيـــة بالهدوء وال 
تحتـــاج إلـــى صيانـــة وتغييـــر الزيـــوت مـــا 
عـــدا اإلطارات، لكن هذه الســـيارات أمامها 
تحديـــات عالمية ومحلية أبرزها أن الوعي 
لـــم يصـــل للدرجـــة التـــي نطمـــح لهـــا فـــي 
المملكـــة، ومـــن التحديـــات المحليـــة كذلك 
ارتفاع أســـعار الســـيارات الكهربائية، ولكن 

هنـــاك بعـــض الشـــركات حاليـــًا تعمـــل علـــى 
تصنيع ســـيارات كهربائية بتكلفة منخفضة 
مثل كيـــا وهوندا وهونـــداي بقيمة 30 الف 

دوالر”.
وتابع “البنية التحتية ليست متوافرة لدينا 
حاليـــًا فيما يخص هذا النوع من المركبات، 
وال بـــد أن يكون هناك تطور في البطاريات 
بالنســـبة للشـــحن، وال بد أن نفكـــر من اآلن 
في كيفية التخلص من بطاريات السيارات 

الكهربائيـــة، فعمرها االفتراضي 7 ســـنوات 
وهنـــاك شـــركة واحـــدة فقـــط فـــي بلجيـــكا 
تختص في التخلص من هذه البطاريات”.

فـــي  اتجهنـــا  إذا  يقـــول  “البعـــض  وأردف 

المســـتقبل إلى هذه النوعية من الســـيارات 
ســـنحتاج إلى مزيد من محطـــات الكهرباء 
مقارنـــة بنســـبة الكفاءة لكل لتر للســـيارات 
60 % ضائـــع،  الكفـــاءة   % 40 الوقوديـــة 

محطـــات توليـــد الكهربـــاء لـــكل لتـــر وقود 
80 % كفـــاءة و20 % ضائـــع، هـــذه األرقام 
تـــدل علـــى أننـــا إذا دخلنا في هـــذا التحول 
سنؤثر تأثيرا ســـريعا على خفض انبعاثات 
الكهربـــاء. مملكـــة البحرين وقعـــت اتفاقية 
باريـــس تلزمنا بخفض درجـــة الحرارة إلى 

.”% 0.5
وأوضـــح أن لجنـــة الصناعـــة فـــي الغرفـــة 
تعمـــل على خلق فرص جديـــدة في مجال 
التقنيات الحديثة، مؤكدا ضرورة استعداد 
بعض الشـــركات المتعلقة بصيانة المركبات 
بمـــاذا  التفكيـــر  فـــي  اآلن  مـــن  الوقوديـــة 
ســـيفعلون مع انتشار السيارات الكهربائية، 
مضيفـــا “يجـــب أن نرفـــع مســـتوى الوعـــي 
الســـيارات  لشـــراء  المواطنيـــن  وتحفيـــز 
الكهربائيـــة عـــن طريـــق عدم فرض رســـوم 

مـــع إعطائهم مواقـــف مجانيـــة خاصة بهم 
للســـيارات  المناطـــق  بعـــض  وتخصيـــص 
الكهربائية وعدم السماح لدخول السيارات 

الوقودية إليها”. 
وذكـــر فريـــد أن مصانـــع صناعة الســـيارات 
تحولت في العالم إلى شركات تكنولوجية 
ذات تقنيات حديثة مثل شركة مرسيدس 
بنز التي تســـتثمر 40 % من ميزانيتها على 

تقنيات السيارات الكهربائية.
واستطرد قائالً “نأمل أن ندخل في صناعة 
الســـيارات الكهربائية بالشـــراكة مع أشقائنا 
ونحتـــاج  الســـعودية.  العربيـــة  بالمملكـــة 
مـــن هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة أن تطبـــق 
النظيفـــة  للطاقـــة  التحـــول  اســـتراتيجية 
بنســـبة 5 % بحلـــول العـــام 2025 ثـــم الـــى 

نسبة 10 % بحلول العام 2030”.

السيارات الكهربائية هادئة وال تحتاج لصيانة ما عدا اإلطارات
رئيس لجنة الصناعة بالغرفة يأمل بشراكة مع السعودية لصناعتها

الهندســـة  قســـم  فـــي  المســـاعد  األســـتاذ  قـــال   ^
الميكانيكية في جامعة البحرين، د. بدر المناعي ان الكلية 
لديها أطروحات للماجستير والدراسات العليا والتي تتجه 
فـــي مجموعهـــا الى الطاقـــة الجديـــدة والمتجـــددة، وهذا 
شـــيء يميز الجامعة، حيث أنها تواكب العصر ومتطلبات 
التحـــول األخضر واهتمامها باقتصاديـــات الوقود وتقليل 

االنبعاث الحراري. 
وذكـــر ان الســـيارات الكهربائيـــة ماتزال أســـعارها مرتفعة 
لذلـــك يبقى الطلب عليها منخفضًا وغير مشـــجع، رغم ان 
منافعهـــا االقتصاديـــة والبيئيـــة كثيرة، مـــع خفض صرف 
الوقـــود بنســـبة %80 مـــن 600 دينـــار الـــى 48 دينار فقط 
ســـنويا، وبالتـــي البـــد مـــن انخفـــاض اســـعارها او خفـــض 
الضرائـــب والرســـوم عليهـــا كمـــا هـــو مطبق فـــي الواليات 
المتحـــدة واوروبـــا، كذلك الحال بالنســـبة لإلمـــارات التي 
قدمت حوافز لمالكـــي المركبات الكهربائية مثل تخفيض 

الفوائـــد البنكية على قروض الســـيارات الكهربائية ووضع 
تســـعيرة للشـــحن المنزلي مختلف عن تســـعيرة اســـتهالك 
المنزل للطاقة الكهربائية، او مقترح بإعفاء رسوم الشحن 

عامًا كامالً.

األكاديمي المناعي: إلعفاء رسوم الشحن عاما

أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة

د. بدر المناعي

^ قـــال خبيـــر المنتجـــات والمركبـــات الكهربائيـــة فـــي 
معـــرض مرســـيدس بنـــز البحريـــن حســـين نـــادر إن شـــركة 
مرســـيدس بنـــز أصبحـــت مـــن رواد االبتـــكار فـــي صناعـــة 
الســـيارات الكهربائيـــة علـــى مســـتوى العالـــم، الفتـــا إلى أن 
ســـيارة )تســـال( تملك الرقم القياســـي العالمي في الســـرعة، 
والفـــرق بينهـــا وبين ســـيارة مرســـيدس الكهربائيـــة هو 40 

كيلومترا فقط.
وبين حسين أن معرض مرسيدس بنز البحرين قام منذ فترة 
بزيـــادة الوعي بين العمالء على كيفية اســـتخدام المركبات 
الكهربائيـــة، وتـــم طـــرح فئتين فـــي الســـوق البحرينية هما 
EQS وEQC، الفتـــا إلـــى أن تجربة مرســـيدس بنز البحرين 
مع الســـيارات الكهربائية فاقت التوقعات وهناك إقبال على 

اقتنائها في المملكة. 
وذكـــر أن الوكالـــة توفر منفذيـــن للكهرباء متاحيـــن للزبائن، 
مشـــيرا إلى أن شـــحن السيارة ســـاعة يمنحها 51 كيلومترا، 

وإذا تم شـــحنها 8 ســـاعات يمنح المركبـــة 408 كيلومترات، 
الفتـــا إلـــى مســـتوى األمـــان والســـالمة العالي في الســـيارة 
الكهربائيـــة. وأعرب حســـين عن أمله فـــي أن تقوم الجهات 
المعنيـــة بنقـــل تجربـــة بريطانيـــا فـــي مســـألة دعـــم مـــالك 

السيارات الكهربائية بمجموعة من الحوافز.

خبير المنتجات والمركبات الكهربائية في “مرسيدس”:

شحن السيارة الكهربائية ساعة يمنحها 51 كيلومترا

حسين نادر
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^ قــال رئيــس لجنــة التكنولوجيــا فــي غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن أســامة 
البحارنــة إن الغرفــة تــدرس حاليــا كيفيــة مســاهمة الشــركات الصغيرة والمتوســطة 
فــي هــذا التحــول مــن الســيارات بالبنزيــن إلــى الســيارات بالكهربــاء وتذليــل العقبات 
التــي ســتواجه عمليــة التحول، مؤكــدا أن البحريــن لديها قدرة كبيرة على اســتيعاب 
الســيارات الكهربائية وذلك نظرا لصغر المســاحة، إذ يبلغ متوسط استخدام السيارة 

من 50 إلى 100 كيلومتر ويمكن شحنها من المنزل. 

وأوضـــح بنـــدوة “البـــالد” أن حجم بطارية 
الســـيارة في المتوســـط يبلغ 60 ألف كيلو 
واط في الســـاعة، يساوي استهالك مكيف 
2 طن لمدة 12 ســـاعة تقريبـــًا في المنزل، 
 7 حوالـــي  منزلـــي  شـــاحن  وباســـتخدام 
كيلـــوواط يمكن شـــحن 10 %، أي حوالي 

30 كيلومترا في الساعة.
وتابـــع “الشـــاحن المنزلـــي أفضـــل طريقـــة 
الســـتخدام الســـيارات الكهربائية، ونطلب 
فـــي  الســـرعة  المختصـــة  الجهـــات  مـــن 
ترخيـــص اســـتخدام الشـــاحنات المنزلية. 
وبالنســـبة لطقس البحرين، قـــال البحارنة 
الحـــارة،  المملكـــة  أجـــواء  تتحمـــل  إنهـــا 
ولكـــن التكلفة هي الشـــيء المهم بالنســـبة 

للشركات الصغيرة والمتوسطة وللمواطن 
العادي”.

وأردف البحارنة “في الوقت الحالي تكلفة 
الســـيارة الكهربائية هي العائق الرئيســـي، 
فالزيـــادة فـــي الســـعر تبلغ مـــن 25 إلى 40 
% مقارنـــة مع الســـيارة العاديـــة. أما فيما 
يخص اســـتهالك الطاقة والشحن، فالوفر 
المتحقـــق بالســـيارات الكهربائيـــة 3.5 إلى 
4 أضعـــاف المركبات البترولية، فالســـيارة 
العادية إذا حسبنا على اساس استهالك 8 
لتـــر لكل 100 كيلو، وتكلفة 200 فلس للتر 
يســـاوي تكلفة الكيلومتر للمواطن حوالي 
16 فلســـا للكيلو، الســـيارة الكهربائية على 
افتراض شـــحن منزلي أو تجاري 22 فلسا 

لـــكل كيلـــوواط ســـاعة وبطاريـــة بطاقـــة 
ســـعتها حوالـــي 60 ألـــف كيلوواط ســـاعة 

وبكلفة 4.25 فلس للكيلومتر”. 
صيانـــة  مســـألة  إلـــى  البحارنـــة  وتطـــرق 
تـــزال  “مـــا  قائـــالً  الكهربائيـــة،  الســـيارات 
تعتبـــر أرخص مـــن 23 الـــى 25 % مقارنة 
مع الســـيارات التي تعمل بالبنزين، وأيضًا 
المكيفات تســـتهلك 10 % من البنزين في 
الســـيارات العاديـــة، ولكـــن في الســـيارات 

الكهربائيـــة يســـتهلك أكثـــر حوالي 17 %، 
ومـــن الممكن أن تصل إلى 25 %، ما يقلل 
من فترة قطع السيارة لمسافات أطول”. 

الـــوزارات  تبـــدأ  بـــأن  البحارنـــة  واقتـــرح 
فـــي  الحكوميـــة  والشـــركات  والهيئـــات 
تحويل أســـاطيلها من مركبات عادية إلى 
كهربائيـــة، مـــا سيشـــجع القطـــاع الخاص، 
مضيفـــا “عندمـــا تبـــدأ شـــركات االتصاالت 
والصيانـــة والتكاســـي وتأجير الســـيارات 

فـــي التحـــول ال بد من دعمهـــم عن طريق 
إعفائهـــم من الجمـــارك أو ضريبة الضريبة 
المضافـــة عنـــد البيـــع أو عن طريـــق منح، 
فهنـــاك بعض الـــدول مثل إنجلتـــرا تعطي 
منحة لكل مشـــتر للســـيارات ســـواء كانت 
فردية أو تجارية أو شركات تصل إلى 35 
% مـــن قيمة الســـيارة. ويحصل ســـيارات 
األجرة )التاكســـي( في أوروبا على دعم ما 
يقارب 7500 جنيه اســـترليني، والشركات 
العاديـــة لها دعم بحـــد أقصى 2500 جنيه 
لذلـــك  الشـــاحنات،  وكذلـــك  اســـترليني، 
الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة 
تســـتطيع تحويل أســـاطيلها إلـــى مركبات 

كهربائية”.
ويـــرى البحارنـــة أن الشـــحن المنزلي كاٍف 
في الوقت الحالي حتى نستطيع التحول 
للســـيارات الكهربائيـــة، الفتـــا فـــي الوقت 
نفسه إلى أنه ال يمكن الوصول إلى نتيجة 
متعـــددة  مصـــادر  توافـــر  عبـــر  إال  جيـــدة 
للشـــحن، داعيا إلى تبني خطط دول عدة 

في الخطة الوطنية في المملكة. 

الفاخـــرة  الســـيارات  أن  البحارنـــة  وذكـــر 
هـــي المتوافرة حاليا في الســـوق المحلية 
العـــادي أو  المواطـــن  والتـــي ال يســـتطيع 
الشـــركات الصغيرة والمتوسطة اقتناءها، 
الفتا إلـــى أن الخطـــة الوطنية للســـيارات 
الســـيارات  تدعـــم  أن  يجـــب  الكهربائيـــة 
يســـتطيع  التـــي  والتجاريـــة  الصغيـــرة 
الصغيـــرة  والشـــركات  العـــادي  المواطـــن 
والمتوسطة شراءها، مشيرا إلى أن الدعم 
يمكـــن أن يكون على شـــكل تقليل الفوائد 
أو الدعم المباشـــر أو عن طريق منح تقدم 
مـــن الدولـــة أو صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن”، 
فمـــن دون هذا الدعم ال يمكن التحول إلى 
الســـيارات الكهربائيـــة. وقـــال إن مبيعات 
الســـيارات فـــي أوروبـــا فـــي نهايـــة يونيو 
2021 زادت بنســـبة 11 % منها السيارات 
الكهربائيـــة الصغيـــرة والتجاريـــة، مقارنة 
مع نســـبة 3.5 % فـــي العـــام 2019، عازيا 
هـــذا االرتفـــاع إلى توافر الدعم للشـــركات 
واألفراد، وبالتالي يجـــب على المملكة أن 

تحذو حذو التجارب العالمية.

بطارية السيارة تعادل استهالك مكيف 2 طن لمدة 12 ساعة
رئيس لجنة التكنولوجيا بالغرفة يقترح تحويل مركبات الوزارات لكهربائية

أسامة البحارنة

فريد بدر

برير جاسم
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خفضــت مملكــة البحريــن اســتثماراتها فــي الســندات األميركيــة إلــى 494 
مليون دوالر بنهاية شهر أغسطس2021 مقابل 916 مليون دوالر في نهاية 
ديســمبر 2020، بنســبة 46 % بمــا يعــادل 0.452 مليــار دوالر، كمــا ســجلت 

تراجعًا شهريًا بنسبة 25.3 %. 

دول  استثمارات  ارتفعت  ذلــك  إلــى 
مجلس التعاون الخليجي ومصر في 
األميركية  الــخــزانــة  وســنــدات  أذون 
بنسبة 5.5 % خالل الـ 8 أشهر األولى 
 12.8 يــعــادل  بــمــا   ،2021 ــعــام  ال مــن 

مليار دوالر.
صادرة  حديثة  إحصاءات  وبحسب 
ارتفع  األميركية،  الخزانة  وزارة  عن 
مجلس  دول  اســتــثــمــارات  إجــمــالــي 
وسندات  أذون  في  ومصر  التعاون 
الخزانة األميركية، بالغًا 244.4 مليار 
 2021 أغسطس  نهاية  حتى  دوالر 
نهاية  في  دوالر  مليار   231.6 مقابل 
تراجعا  فيما سجلت   ،2020 ديسمبر 

بلغت  أن  بعد   0.8% بنسبة  شهريا 
حتى  دوالر  مــلــيــار   246.5 قيمتها 

نهاية شهر يوليو 2021.
الــخــزانــة  وزارة  ــيــانــات  ب ــرت  ــهـ وأظـ
أكــبــر  ــة  ــوديـ ــعـ ــسـ الـ أن  ــة  ــيـ ــكـ ــريـ األمـ
السندات  في  بالمنطقة  المستثمرين 
نحو  استثماراتها  بلغت  األميركية، 
شهر  بــنــهــايــة  دوالر  مــلــيــار   124.1
 136.4 بـــ  مــقــارنــة   ،2021 أغسطس 
مليار دوالر في نهاية ديسمبر 2020 
شهريًا  وتــراجــعــت   ،%  9 لتنخفض 
 128.1 بلغت  أن  بعد   % 3.12 بنحو 

مليار دوالر.
فيما رفعت اإلمارات استثماراتها من 

الفترة  تلك  في  األميركية  السندات 
مقابل  دوالر  مليار   58.7 إلــى  لتصل 
32.2 مليار دوالر بنسبة 82.3 % بما 
وسجلت  دوالر،  مليار   26.6 يعادل  

ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.2 %.
الثالثة  المرتبة  في  الكويت  وجاءت 
خــلــيــجــيــًا لــتــرفــع اســتــثــمــاراتــهــا في 

مليار   46.8 إلى  األميركية  السندات 
دوالر مقابل 46.1 مليار دوالر بنسبة 
دوالر،  مليار   0.7 يعادل  بما   %  1.5
كــمــا سجلت ارتــفــاعــًا شــهــريــًا بــذات 

النسبة وهي 1.5 %.
ــفــــضــــت ســـلـــطـــنـــة ُعــــمــــان  كــــمــــا خــ
استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 

5.04 مليار دوالر مقابل 5.708 مليار 
بنسبة   2020 ديسمبر  بنهاية  دوالر، 
مليار   0.668 يــعــادل  بــمــا   %  11.8
شهريًا  تــراجــعــًا  سجلت  كــمــا  دوالر، 

بنسبة 1.6 %.
في  استثماراتها  مصر  رفــعــت  فيما 
الفترة  بنهاية  األميركية  الــســنــدات 
مــلــيــار   2.258 مــســتــوى  ــــى  إل ذاتـــهـــا 
دوالر بنهاية شهر أغسطس مقارنة بـ 
2.242 مليار دوالر قيمتها في نهاية 

شهر ديسمبر 2020.
الخزانة  وزارة  تقرير  أظهر  وعالميًا، 
األمــيــركــيــة ارتــفــاع إجــمــالــي حــيــازة 
إلى  األميركية  للسندات  العالم  دول 
نهاية شهر  تريليون دوالر في   7.55
 7.07 بــــ  مــقــارنــة   ،2021 أغــســطــس 
تريليون دوالر بنهاية ديسمبر 2020 
 0.480 يــعــادل  بما   %  6.75 بنسبة 
مليار دوالر، وسجلت ارتفاعًا شهريًا 

بنسبة 0.26 %.
للسندات  حيازتها  الــيــابــان  ورفــعــت 

العام  من  الفترة  تلك  في  األميركية 
دوالر  تــريــلــيــون   1.28 مــن  الـــجـــاري 
وسجلت  دوالر،  تريليون   1.32 إلــى 
 .%  0.76 بــنــســبــة  ــًا  شــهــري ارتــفــاعــا 
بــصــدارة  تحتفظ  الــيــابــان  ــزال  تـ وال 
للديون  امتالكًا  األكثر  الــدول  قائمة 

األميركية.
المركز  صاحبة   - الصين  وخفضت 
ــديــــون  ــ ــا مــــن ال ــهـ ــازتـ ــيـ ــي- حـ ــ ــان ــ ــث ــ ال
األميركية إلى 1.047 تريليون دوالر 
نهاية شهر أغسطس 2021، مقارنة بـ 
1.072 تريليون دوالر بنهاية ديسمبر 
شهريًا  ارتفاعا  سجلت  فيما   ،2020

بنسبة 1.9 %.
يشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة 
هو  الشهرية  بياناتها  في  األمريكية 
بـــأذون  الــخــلــيــج  ــمــارات دول  ــث اســت
فقط،  األمريكية  الخزانة  وســنــدات 
وال تشمل تلك االستثمارات األخرى 
ــواء كانت  بــالــواليــات الــمــتــحــدة، ســ

حكومية أو خاصة.

استثمـارات البحـريـن بالسنـدات األميـركيـة
بتراجع شهري نسبته 25.3 %

الكشف عن “مجموعة الصخرة” النفيسة بالمنامة

ألول مرة.. مشاركة إسرائيلية في معرض الجواهر

ــات  ــصــ ــاقــ ــ ــن ــ ــم ــ ــس ال ــ ــل ــجــ أرســـــــــــى مــ
والمزايدات في شهر سبتمبر الماضي 
لـ  ــعــة  ــاب ت ــدة  ــ ــزاي ومــ مــنــاقــصــة   158
إجمالية  بقيمة  حكومية  جــهــة   35
قياًسا  ديــنــار،  مليون   179 تــجــاوزت 
بإرساء 143 مناقصة ومزايدة بقيمة 
مليون   165.98 بنحو  تقدر  إجمالية 

دينار في شهر أغسطس الماضي.
من  حكومية  جهات   5 أعلى  وكانت 
حــيــث قــيــمــة تــرســيــات الــمــنــاقــصــات 
الماضي  سبتمبر  فــي  والـــمـــزايـــدات 
ما  تمثل  دينار  مليون   165.5 بنحو 
نسبته 92.4 %، كالتالي: جاءت أوال 
شركة تطوير للبترول بنحو 133.78 
من   % 74.7 نسبته  ما  دينار  مليون 
إجمالي قيمة المناقصات والمزايدات 
ــتــي تــمــت تــرســيــتــهــا، ثــانــًيــا شركة  ال
مليون   17.9 بنحو  الخليج  طــيــران 
والتعليم  التربية  وزارة  ثالًثا  دينار، 
شركة  رابًعا  دينار،  مليون   5.6 بنحو 

نــفــط الــبــحــريــن )بــابــكــو( بــنــحــو 4.5 
مليون دينار، وأخيًرا وزارة األشغال 
ــات والــتــخــطــيــط  ــديـ ــلـ ــبـ وشـــــــؤون الـ

العمراني بنحو 3.7 مليون دينار.
الـــمـــنـــاقـــصـــات  أبــــــــرز  أن  ــح  ــ ــضـ ــ واتـ
ترسيتها  تــمــت  ــتــي  ال ــدات  ــزايـ ــمـ والـ
ترسية  كالتالي:  الماضي،  الشهر  في 
مــنــاقــصــة لــشــركــة تــطــويــر لــلــبــتــرول 
ــى لــهــنــدســة وإنــشــاء  ــ لــلــمــرحــلــة األولـ
شبكة توزيع الغاز بنحو 18.8 مليون 
 ،)Petrofac( شركة  بها  فــازت  دينار 
ومناقصة لشركة بابكو لشراء محفز 
لوحدة التكسير الهيدروجيني رقم 2 

للعام 2022 بنحو 3.1 مليون دينار.
كـــمـــا تـــمـــت تـــرســـيـــة لـــشـــركـــة بــابــكــو 
للتزويد إلنشاء محطة خدمة للشركة 
في دوار 14 بمدينة حمد بقيمة 910 
 R P( ــازت بــهــا شــركــة آالف ديــنــار فـ
لهيئة  ومــنــاقــصــة   ،)Construction
الكهرباء والماء لتقديم خدمة قراءة 
التابعة  والـــمـــاء  الــكــهــربــاء  ــدادات  ــ عـ

للهيئة بـ 828 ألف دينار.

179 مليون دينار قيمة ترسيات بسبتمبر

أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج 
قراًرا بمنح شركة “ماي فاتورة” ترخيص شركة مساندة 

للقطاع المالي )مقدمو خدمات الدفع(. 
المحافظ بعد االطالع على قانون مصرف  وجاء قرار 
البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون 
رقم )64( لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة 

مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي وتــعــديــالتــهــا، وبــنــاء على 
توصية لجنة التراخيص. 

البحرين  المنشورة على موقع مصرف  للبيانات  ووفًقا 
العام  فــي  المالية  المؤسسات  إجمالي  فــإن  البحرين، 
2020 يبلغ 370 مؤسسة، تشمل 91 بنًكا، و144 مؤسسة 
شركة  و59  التأمين،  شركات  ممثلي  تشمل  ال  تأمين 
استثمار، و53 شركة متخصصة مرخص لها تتضمن 18 

مؤسسة مساندة للقطاع المالي. 

المعراج يرخص لشركة “ماي فاتورة” لخدمات الدفع

“تآزر” تطلب تحويل أعمالها إلى “سوليدرتي”
ضمن عملية االستحواذ المتفق عليها

تسّلمه  عــن  الــمــركــزي  البحرين  مــصــرف  أعــلــن 
بغرض  التحويل(؛  )طالب  تآزر  طلًبا من شركة 
الحصول على الموافقة على رغبتها في تحويل 
)بما  البحرين  بعمليات  الخاصة  أعمالها  كافة 
في ذلك فرع قطر تحت التصفية(، وباستثناء 
70 % من رأس المال المدفوع في  لـ  ملكيتها 
إلى  )الــكــويــت(،  التكافلي  للتأمين  تــآزر  شركة 
إلــيــه(،  )الــمــحــول  البحرين  شــركــة ســولــيــدرتــي 
وذلك عمال بنص المادة )66( من قانون مصرف 
لسنة   )14( رقم  المالية  والمؤسسات  البحرين 

2009 وتعديالته.
على  الحصول  في  الراغبين  “المركزي”  ودعــا 
تفاصيل تلك األعمال المتعلقة بالطلب المذكور 
مــن طــالــب الــتــحــويــل بــالــتــواصــل مــع الرئيس 

التنفيذي لشركة تآزر يحيى نور الدين.
من  اعتراض  لديه  من  كل  “المركزي”  دعا  كما 
أصحاب الشأن على التحويل المذكور أعاله أن 

يقدم اعتراضه مكتوًبا إلى مدير إدارة مراقبة 
إلهام  المركزي  البحرين  مصرف  في  التأمين 

إبراهيم طالب خالل 3 أشهر من هذا اإلعالن.
لشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  وشهدت 
سبتمبر  شهر  بنهاية  عقدت  التي  سوليدرتي 
الــمــاضــي الــمــوافــقــة عــلــى اســـتـــحـــواذ شــركــة 
سوليدرتي البحرين على 100 % من األصول 
بعمليات  ــخــاصــة  ال وااللـــتـــزامـــات  واألعـــمـــال 
البحرين )بما في ذلك فرع قطر تحت التصفية( 
األخيرة  ملكية  وباستثناء  تآزر  لشركة  التابعة 

تآزر  المدفوع لشركة  المال  70 % من رأس  لـ 
للتأمين التكافلي )الكويت( )االندماج عن طريق 
و333  مليوًنا   13 إصـــدار  مقابل  االســتــحــواذ( 
سوليدرتي  شركة  في  عادًيا  سهًما  و332  ألًفا 

البحرين.
الــجــمــعــيــة نفسها  ــي  الـــمـــوافـــقـــة فـ كــمــا تــمــت 
الــصــادر  الــمــال  ــادة رأس  زيـ الــعــاديــة على  غير 
والمدفوع لشركة سوليدرتي البحرين )بغرض 
سداد مقابل شراء أصول وأعمال تآزر( من 12 
 13 إلــى  سهم  مليون   120 يمثل  دينار  مليون 
مليوًنا و333 ألًفا و333 ديناًرا يمثل 13 مليوًنا 
و333 ألًفا و332 سهًما عادًيا جديًدا مع بقاء كل 
0.100 دينار لصالح  سهم جديد بقيمة اسمية 
مساهمي شركة تآزر مع مراعاة الحصول على 

موافقة الجهات الرقابية.
ــك تــمــت الــمــوافــقــة عــلــى نسبة الــتــبــادل  وكــذل
مقابل  الشركة  في  عــادي  سهم   0.328 البالغة 

سهم واحد عادي في تآزر. 
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المحرر االقتصادي

ــيــة  ــيــل ـــالم إســرائ ــ ــل إعـ ــ ــائ كــشــفــت وســ
ــمــجــوهــرات  األلـــمـــاس وال أن صــنــاعــة 
اإلســرائــيــلــيــة ســتــكــون حـــاضـــرة بــقــوة 
بمملكة  العربية  الــجــواهــر  معرض  فــي 
فعالياته في  انطالق  والمزمع  البحرين 

الفترة -16 20 نوفمبر المقبل.
ــمــشــاركــة اإلســرائــيــلــيــة في  وتــعــتــبــر ال
نوعها  مــن  األولـــى  البحريني  المعرض 
ــر مـــعـــارض  ــ ــث ــي “أكــ عـــلـــى اإلطـــــــالق فــ
مستوى  على  المرموقة  الــمــجــوهــرات 
الـــعـــربـــي”، بحسب  ــيــج  ــخــل ال مــنــطــقــة 

وصفهم.
ــل اإلعــــالم االســرائــيــلــيــة  ونــقــلــت وســائ
عــلــى لــســان مــؤســس مــركــز األلــمــاس 
مــؤســســي  ــد  ــ وأحــ  IDC ــي  ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
ــيــة آفــي  ــيــل بـــورصـــة األلـــمـــاس اإلســرائ
المعرض  تأكيد مشاركته في  تافيسال 
وتمثيله الشركات اإلسرائيلية المشاركة 
الكشف  أنه سيتم  إلى  بالمعرض، الفتا 
أسماها  جديدة  نفيسة  معروضات  عن 
“مــجــمــوعــة الـــصـــخـــرة” والــمــســتــوحــاه 

والمعاهدات  اإلســالمــيــة  “الثقافة  مــن 
إضافة  تعبيره،  حد  على  اإلبراهيمية” 
إلى مصوغات ذهبية وألماس وأحجار 

كريمة أخرى.   
نصنع  “نحن  بالقول:  تافيسال  وصــرح 
ــتــاريــخ بــمــشــاركــتــنــا، هــو تــطــور مهم  ال
األلماس  أنقذ  لقد  لنا.  بالنسبة  ومشوق 
العالمية  الــحــرب  خـــالل  ــدي  ــ وال حــيــاة 
الثانية ومنحني فرصة لكي أكون أحد 
اإلسرائيلية  األلماس  بورصة  مؤسسي 
بتسخير  وأتـــشـــرف  ــقــطــاع.  ال ــادة  ــ وريـ
وتشريف  لخدمة  وإمكاناتي  خبراتي 
وشركائنا  الحنيف  اإلســالمــي  ــديــن  ال
التاريخية  اإلبراهيمية  المعاهدات  في 

الجواهر  بمعرض  مشاركتي  خالل  من 
العربية بالبحرين”. 

بدوره، علق نائب رئيس مركز األلماس 
ــدي خـــيـــر بـــالـــقـــول:  ــيـ ــي شـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
“يــشــرفــنــا الــمــشــاركــة فــي هـــذا الــحــدث 
فقد  البحرين،  مملكة  أرض  على  المهم 
على  اإلبراهيمية  المعاهدات  حفزتنا 
صناعة  فــي  الواسعة  تجاربنا  تسخير 
فريدة  وتصاميم  فنية  بــرؤى  األلماس 
ونقدر  المنطقة،  ودول  المملكة  تخدم 
في  القادة  المقام جهود  هذا  في  عاليا 
الــســالم  عـــرى  وطــــدوا  الــذيــن  المنطقة 
ــصــديــقــة على  ــة ال ــــوديــ ــات ال ــالقـ ــعـ والـ

مستوى المنطقة”. 

رشيد المعراج 
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