
نفذ الجيش اإلســـرائيلي، أمس، ضربات على 
قطاع غزة، اســـتهدفت مواقـــع لحركة الجهاد 

اإلسالمي.
وقال الجيش في بيان: “ُنغير اآلن على قطاع 
غـــزة. تم اإلعالن عن حالة خاصة في الجبهة 

الداخلية”.
اغتيـــال تيســـير  باســـمه  أكـــد متحـــدث  كمـــا 
الجعبـــري وهو قيادي بارز فـــي حركة الجهاد 

اإلسالمي بغزة.
بدورها أعلنت الحركة في بيان مقتل تيســـير 
الجعبـــري، أحد قـــادة جناحها العســـكري، في 
غـــارة جوية إســـرائيلية. ووفق وزارة الصحة 
في غزة، قتل 7 أشخاص، بينهم طفلة تبلغ 5 
أعوام، إضافة إلـــى إصابة 44 آخرين بجروح 
في الغارات اإلسرائيلية. وقال متحدث باسم 

الوزارة إنه تم إعالن حالة الطوارئ.

جزافون لـ “^”: 70 % تراجع الطلب على الروبيان

قّدر جزافون لـ “البالد االقتصادي” نسبة تراجع اإلقبال 
علـــى الطلـــب على الروبيان في شـــهر محرم بـ 70 إلى 
80 % قياًســـا بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الماضـــي، 
عازين الســـبب فـــي ذلك إلى ارتفاع درجـــات الحرارة 
وقلة صيد الروبيان وزيادة سعر الكيلو الواحد ليصل 

إلى 2.5 مليون دينار.
ورفع حظر صيد الروبيان اعتباًرا من مطلع أغسطس 
الجاري، وذلك اتساًقا مع القرار رقم )18( لسنة 2020 
بشـــأن حظر صيـــد أو تـــداول أو بيع الروبيـــان، خالل 
الفتـــرة من 1 فبراير ولغايـــة 31 يوليو الماضي، وذلك 
بحســـب مـــا أعلنت وكالـــة الزراعـــة والثـــروة البحرية 

بوزارة شؤون البلديات والزراعة.

قال مدير عام بنك اإلسكان خالد عبدهللا إن ارتفاع أسعار الفائدة 
على القروض عالمًيا لن يؤثر على التمويالت اإلســكانية الجديدة 
والتخطيــط  اإلســكان  وزارة  قبــل  مــن  أخيــرا  عنهــا  أعلــن  التــي 
العمرانــي؛ بهــدف توفيــر مزيد من الخيــارات التمويليــة للخدمات 

اإلسكانية لإلسراع بوتيرة إنجاز الطلبات.

تصريحـــات  فـــي  وأوضـــح 
للصحافيين أن نســـبة الفائدة ما 
زالـــت فـــي مســـتوياتها المعتادة 
تغييـــر،  أي  عليهـــا  يطـــرأ  ولـــم 
موضحـــا أن برنامـــج التمويالت 
يطـــرح  الجديـــدة  اإلســـكانية 
خيـــارات جديـــدة ُتمّثـــل حلـــوالً 
إســـكانية ميســـرة، ستساهم في 

توســـيع قاعدة المستفيدين من 
الخدمـــات التمويليـــة، وتقليص 
خـــالل  مـــن  االنتظـــار  قوائـــم 
ذوي  مـــن  المواطنيـــن  تشـــجيع 
الطلبات اإلســـكانية على اختيار 
التمويليـــة  الخدمـــات  إحـــدى 

الجديدة. 
اإلســـكان  “بنـــك  أن  وأضـــاف 

ســـيعمل في الفترة المقبلة على 
الضـــوء علـــى برنامـــج  تســـليط 
التمويالت اإلســـكانية الجديدة؛ 

لتعريف المواطنين من الراغبين 
بالفـــرص والخيـــارات التمويلية 
التـــي يوفرهـــا البرنامج بما يعزز 
مـــن فـــرص نجاحـــه فـــي خدمة 
وتحقيـــق  االســـكاني  الملـــف 
األهداف المنشودة من تدشينه”. 
وأجمع رجـــال أعمال وعقاريون 
لــــ “البـــالد االقتصـــادي” علـــى أن 
التمويـــالت اإلســـكانية الجديدة 
من شأنها أن تحدث نقلة نوعية 
كمـــا  العقاريـــة  التـــداوالت  فـــي 
ونوعـــا، إلـــى جانـــب مســـاهمتها 
الملموســـة مســـتقبال في حلحلة 

الملف اإلسكاني.

ارتفاع “الفائدة” لن يؤثر على التمويالت اإلسكانية
النسبة في مستوياتها المعتادة ولم يطرأ عليها أي تغيير... مدير بنك اإلسكان:

جميـــل  العمـــل،  وزيـــر  أصـــدر 
لجميـــع  تعميمـــا  حميـــدان، 
المهنـــي  التدريـــب  مؤسســـات 
المرخصـــة المعتمـــدة مـــن قبـــل 
الوزارة بإلزامية القيام بأنشطة 
التدريـــب حضوريـــا، بما يســـهم 
فـــي تعزيـــز العمليـــة التدريبيـــة 

وضمان تحقيقها ألهدافها.
أنـــه  التعميـــم،  فـــي  وجـــاء   
علـــى أعضـــاء الهيئـــة اإلداريـــة 
بالمؤسســـات  والتدريبيـــة 
بالتواجـــد  االلتـــزام  التدريبيـــة 
فـــي مقـــر المؤسســـة التدريبية 
أثنـــاء فتـــرات الدوام الرســـمي، 
وتوجيه جميع المتدربين بنص 

القـــرار والتحقـــق مـــن التزامهم 
بالحضـــور الفعلـــي أثنـــاء فتـــرة 
والعملـــي،  النظـــري  التدريـــب 
ويشـــمل ذلك عمليـــات التقييم 
والتدريـــب على  واالمتحانـــات 

رأس العمل.
أنـــه  العمـــل  وزارة  وأوضحـــت 
يســـتثنى من التعميـــم البرامج 
التدريبيـــة التي مـــن متطلباتها 
األساســـية وجـــود التدريب عن 
بعد، مؤكدة أن التعميم الحالي 
يشـــمل فقط البرامج التدريبية 
التي تـــم تحويلها إلى التدريب 
عن بعد بسبب تداعيات جائحة 

فيروس كورونا.

حضور إلزامي في مؤسسات 
التدريب المهني

المنامة - بنا
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“قطع االتصاالت”... وعقوبات على بيلوسي بعد زيارتها تايوان

الصين تعلق تعاونها مع أميركا... وواشنطن: مستعدون للرد
عواصم ـ وكاالت

أعلنـــت وزارة الخارجيـــة الصينيـــة، الجمعـــة، أن بكيـــن قررت وقـــف التعاون 
واالتصـــاالت مـــع واشـــنطن في ملفـــات عـــدة تمتد مـــن التغيـــر المناخي إلى 
االتصاالت العسكرية، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب األميركي، نانسي 

بيلوسي إلى تايوان قبل أيام.
وذكـــرت الخارجيـــة الصينية فـــي بيان أن بكين قررت إلغـــاء المحادثات بين 

قادتها العسكريين ونظرائهم األميركيين، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.
في المقابل، أعلن مجلس األمن القومي األميركي، أن الصين ال تستطيع منع 
واشـــنطن من العمل في البحار واألجواء. كما قال “مســـتعدون للرد على أي 

تصعيد صيني”. )08(تايوان: 68 طائرة و13 سفينة حربية صينية عبرت الخط األوسط في المضيق

دعوة إيران إلى التعاون مع “الذرية”
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 القائم باألعمال باإلنابة للبعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة في نيويورك يلقي كلمته

طفلة في الخامسة من عمرها قتلت في العدوان االسرائيلي

خالد عبدالله

أمل الحامد
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الحكوميـــة  “شـــواغر”  أعلـــن تطبيـــق 
عـــن حاجته لشـــغل أحـــدث الوظائف 
فـــي القطـــاع الحكومي، ومـــن أبرزها 
الصحـــة  بـــوزارة  مخـــازن  أخصائـــي 

لحامل المؤهـــل األكاديمي دبلوم في 
أحـــد التخصصـــات العلميـــة اإلدارية 
ودرجة الوظيفة جي 0.8 مع سنوات 
الوظيفـــة  ومهـــام  عاميـــن  الخبـــرة 
أداء كافـــة المهام لعمليات االســـتالم 
والمتابعـــة  والصـــرف  والتخزيـــن 
وتنسيق األنشطة المتعلقة بها، وآخر 
موعـــد للتقديم 6 أغســـطس الجاري، 
فني حركة جوية بوزارة المواصالت 
واالتصـــاالت لحامل المؤهـــل ثانوية 
 0.8 جـــي  الوظيفـــة  ودرجـــة  عامـــة 
4 ســـنوات،  عـــن  تقـــل  مـــع خبـــرة ال 
ومهـــام الوظيفة التعامل والتنســـيق 
أداء  مـــع  المناســـب  الوقـــت  فـــي 
خطـــط  ومعالجـــة  الجويـــة  الحركـــة 
الرحـــالت وترتيب البيانـــات الزمنية 
إجراؤهـــا  يتـــم  التـــي  والتعديـــالت 
علـــى النحـــو المطلـــوب مـــن الناحيـــة 
التشـــغيلية وآخـــر موعـــد لتقديـــم 7 
أغســـطس الجاري، رئيـــس مجموعة 
تســـجيل كليـــات العلـــوم التطبيقيـــة 
المؤهـــل  لحامـــل  البحريـــن  بجامعـــة 
األكاديمـــي دبلـــوم مشـــارك فـــي أحد 
العلـــوم االدارية ودرجـــة الوظيفة أي 
0.1 مـــع خبـــرة ال تقل عن 5 ســـنوات، 
حيث مهام الوظيفة تنظيم ومتابعة 
تنفيـــذ عمليات الجدولة والتســـجيل 
وتخريج الطلبة وتنسيقها مع الجهات 
وتوفيـــر  تدقيـــق  ومتابعـــة  المعنيـــة 
التقاريـــر والمعلومـــات وآخـــر موعـــد 
لتقديم الطلبات 7 أغسطس الجاري، 
أخصائـــي مراقبـــة الحركـــة البحريـــة 
واالتصـــاالت  المواصـــالت  بـــوزارة 
لحامـــل المؤهـــل األكاديمـــي الدبلـــوم 
المشـــارك في أحد العلـــوم اإلدارية أو 
الثانويـــة العامة مـــع دورة تخصصية 
مـــع   0.9 جـــي  الوظيفـــة  ودرجـــة 

خبـــرة ال تقل عـــن 3 ســـنوات، ومهام 
الوظيفـــة مراقبـــة الحركـــة البحريـــة 
وتنظيـــم حركـــة المـــرور إلـــى ضمـــان 
االمتثال لحركة الســـفن مع اســـتقبال 
الرســـائل الـــواردة من وكالء الشـــحن 
إضافـــة  الســـفن،  حركـــة  بخصـــوص 
إلى وظيفة رئيـــس التعليم اإلبداعي 
بمعهـــد اإلدارة العامة لحامل المؤهل 
العلمـــي بكالوريـــوس/ ليســـانس فـــي 
العلـــوم  أو  اإلداريـــة  العلـــوم  أحـــد 
االجتماعيـــة أو العلوم اإلنســـانية مع 
خبـــرة 5 ســـنوات ودرجـــة الوظيفـــة 
إي 0.2، ومهـــام الوظيفة إعداد خطة 
التعليـــم لبرامج معهـــد اإلدارة العامة 
والتواصـــل مع العمـــالء والتعامل مع 
مشـــاريع اإلنتاج للطلبـــات الخارجية 
وإعـــداد االقتـــراح الفني واإلشـــراف 
علـــى صيانـــة المحتـــوى اإللكترونـــي 
 7 الطلبـــات  لتقديـــم  موعـــد  وآخـــر 

أغسطس الجاري.
وأكـــد رئيس جهـــاز الخدمـــة المدنية 
أحمـــد الزايـــد فـــي وقـــت ســـابق بأن 
فـــرص  مـــن  عـــزز  “شـــواغر”  نظـــام 
التطور الوظيفي للموظفين وأســـهم 
فـــي رفـــع الكفـــاءة والتميـــز والتطور 

الحكوميـــة،  موظفـــي  لـــدى  المهنـــي 
ونظـــام شـــواغر مـــن شـــأنه اإلســـهام 
في رفـــع الكفاءة والتميـــز في األداء 
والخدمـــة الحكوميـــة وتوســـيع مدى 
فرص التطور المهني لدى الموظفين 
فـــي الحكومـــة في ظل بيئـــة محفزة 
ومعززة لإلنتاجية، الفتا إلى أن جهاز 
الخدمـــة المدنية مســـتمر فـــي تنفيذ 
تطويـــر  نحـــو  الحكومـــة  توجيهـــات 
جـــودة الخدمـــة الحكوميـــة وتعزيـــز 

قدرات فرص موظفي الحكومة.
وبيـــن الزايـــد فـــي وقـــت ســـابق بـــأن 
نظام “شـــواغر” يهـــدف للحفاظ على 
الكفاءات والخبرات واالستفادة منها 
في مجـــال الخدمة المدنيـــة، مضيفًا 
أن هـــذا النظام يضمن ســـرعة توفير 
مرشـــحين مؤهليـــن مـــن الموظفيـــن 
الحكوميـــة  الجهـــات  بيـــن  لالنتقـــال 
لســـد االحتياجـــات بينها، كما يســـهم 
فـــي تحقيق مبدأ العدالة والمســـاواة 
وتكافـــؤ الفـــرص، إضافـــة إلـــى خلـــق 
روح المنافسة وتعزيز مبدأ الشفافية 
بما يلبي التطلعات المنشـــودة ويعزز 
مـــن دعـــم كافـــة الجهـــود الحكوميـــة 
الرامية نحو التطور والتنمية لخدمة 
الوطـــن والمواطـــن وفـــق توجيهـــات 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، حيـــث 
قام جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة بتفعيل 
نظـــام الشـــواغر الحكوميـــة لموظفي 
“الموظـــف  تطبيـــق  عبـــر  الحكومـــة 
الحكومـــي” والبوابة الحكومية للنقل 
الداخلي بين الوزارات والمؤسســـات 
الحكوميـــة، حيـــث القى إقبـــاالً كبيرًا 
مـــن الجهـــات الحكوميـــة مـــن خـــالل 

التقديم.

لالنتفاع من الطاقة النووية في الجوانب الصحية والتعليمية ... البحرين:

في “الصحة” و”المواصالت” ومعهد “بيبا” وجامعة البحرين

البحرين تعزي بوفاة رئيس الفلبين السابق

دعوة إيران لتنفيذ االلتزامات الدولية والتعاون مع “الذرية”

5 وظائف حكومية شاغرة.. وإحداها تقبل الثانوية

بعـــث عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتي 
تعزية ومواســـاة إلى رئيس جمهورية 
أعربـــا  جونيـــور،  فردينانـــد  الفلبيـــن 
فيهـــا عـــن خالـــص تعازيهمـــا وصـــادق 
جمهوريـــة  ولشـــعب  لـــه  مواســـاتهما 
الفلبيـــن فـــي وفـــاة الرئيـــس الســـابق 
لجمهوريـــة الفلبيـــن، فيـــدل رامـــوس، 
متمنيـــن لـــه موفـــور الصحـــة والعمـــر 
المديـــد وألهـــل وذوي الفقيـــد جميـــل 

الصبر والسلوان.

فـــي  البحريـــن  مملكـــة  شـــاركت 
المؤتمر العاشـــر لمراجعة معاهدة 
عـــدم انتشـــار األســـلحة النوويـــة 
الذي بـــدأت أعماله في مقر األمم 

المتحدة بنيويورك هذا الشهر.
وألقـــى القائـــم باألعمـــال باإلنابـــة 
للبعثـــة الدائمـــة لمملكـــة البحرين 
لـــدى األمم المتحدة في نيويورك 
فـــي  كلمـــة  عبدالحميـــد،  حاتـــم 
أكـــد  للمؤتمـــر  العامـــة  المناقشـــة 
فيها االهتمام الخاص الذي توليه 
مملكـــة البحريـــن لمعاهـــدة عـــدم 
انتشار األسلحة النووية؛ بوصفها 
حجر الزاوية في الجهود الدولية 
الراميـــة إلـــى تعزيز نزع الســـالح 
النـــووي، ومنـــع انتشـــار األســـلحة 
النوويـــة، والترويـــج للتعاون في 
االســـتخدامات الســـلمية للطاقـــة 
انضمـــام  إلـــى  مشـــيرا  النوويـــة، 
معاهـــدة  إلـــى  البحريـــن  مملكـــة 
عـــدم انتشـــار األســـلحة النوويـــة 
في ســـنة 1988م، وإلـــى عضوية 
جميـــع  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
االتفاقيـــات الدوليـــة فـــي مجـــال 
واالتفاقيـــة  النوويـــة،  الســـالمة 
أعمـــال  علـــى  للقضـــاء  الدوليـــة 
اإلرهاب النووي، واتفاقية األمان 

النـــووي، وإلـــى تصديـــق المملكة 
علـــى االتفاق مع الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذرية لتطبيق الضمانات 
فـــي إطـــار معاهـــدة عدم انتشـــار 
والبروتوكول  النوويـــة  األســـلحة 
المرفـــق بـــه، وذلـــك انطالقـــا مـــن 
سياســـة مملكـــة البحريـــن الثابتة 
فـــي دعـــم الجهـــود الراميـــة إلـــى 
نـــزع األســـلحة النووية ووســـائل 

إيصالها ومنع انتشارها.
دعـــم  باألعمـــال  القائـــم  وأكـــد 
مملكـــة البحرين لحـــق الدول غير 
االنتفـــاع  فـــي  للتصـــرف  القابـــل 

مـــن المجاالت المتعددة الســـلمية 
النوويـــة،  الطاقـــة  لتطبيقـــات 
الســـيما تلك المتعلقـــة بالجوانب 
والبيئيـــة،  والتعليميـــة  الصحيـــة 
وتوفيـــر الطاقـــة النظيفـــة، والتي 
تشـــكل جزءا أساســـيا من أجندة 
المســـتدامة  التنميـــة  وأهـــداف 
القانـــون  بموجـــب  وذلـــك   ،2030
الدولـــي، وضمـــن إطـــار معاهـــدة 
عدم االنتشـــار النـــووي، التي ُتعد 
األساس القانوني لنظام ضمانات 

الوكالة الدولية. 
كمـــا أكد أهميـــة تحقيق مزيد من 

االســـتفادة فـــي تبـــادل المعـــارف 
والتقنيـــات النوويـــة بيـــن البلدان 
حـــد  علـــى  والناميـــة  الصناعيـــة 
المنشـــآت  وإخضـــاع  ســـواء، 
والبرامج النووية كافة للضمانات 
الشـــاملة للوكالة الدوليـــة للطاقة 
الســـلم  يعـــرض  ال  بمـــا  الذريـــة، 

واألمن الدوليين للخطر.
مملكـــة  تشـــديد  إطـــار  وفـــي 
تطويـــر  أهميـــة  علـــى  البحريـــن 
البرامج النووية الســـلمية بشـــكل 
مـــن  للحـــد  ومســـؤول  شـــفاف 
أكـــد  النوويـــة،  انتشـــار األســـلحة 
القائـــم باألعمـــال ضـــرورة تنفيـــذ 
الجمهوريـــة اإلســـالمية اإليرانية 
الدوليـــة  التزاماتهـــا  جميـــع 
الوكالـــة  مـــع  الكامـــل  والتعـــاون 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة لمعالجة 
جميـــع القضايـــا العالقـــة المتعلقة 
ببرنامجهـــا النـــووي، بمـــا يضمـــن 

طبيعته السلمية.
العاشـــر  المؤتمـــر  أن  إلـــى  يشـــار 
لمراجعـــة معاهـــدة عـــدم انتشـــار 
األسلحة النووية يعقد في الفترة 
مـــن 1 إلى 26 أغســـطس 2022م 
فـــي مقر منظمـــة األمـــم المتحدة 

بنيويورك.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المعظـــم  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئة 
إلى حاكم عـــام جامايكا باتريك 
بمناســـبة  وذلـــك  اليـــن؛  لينتـــون 

ذكرى استقالل بالده.
البرقيـــة  فـــي  جاللتـــه  وأعـــرب 
عـــن أطيـــب تهانيـــه وتمنياته له 
بموفور الصحة والســـعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

المعظـــم  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئة 
إلـــى رئيس دولـــة بوليفيا لويس 
آرســـي، وذلـــك بمناســـبة ذكـــرى 

استقالل بالده.
وأعرب جاللته فـــي البرقية عن 
أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته 
بموفور الصحة والســـعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

التقـــى وزيـــر العمـــل جميـــل حميدان، 
ســـمر األبيوكـــي، في مكتبـــه بالوزارة، 
رســـالتها  مـــن  نســـخة  أهدتـــه  حيـــث 
التواصـــل  “وســـائل  الدكتـــوراه  فـــي 
االبتـــكاري:  األداء  فـــي  االجتماعـــي 
دراســـة ميدانيـــة علـــى العامليـــن فـــي 

قطاع اإلعالم بمملكة البحرين”.
وأشـــاد حميدان بالجهد البحثي الذي 
قامت بـــه األبيوكي في إعـــداد بحثها 
األكاديمـــي، والذي تناول دور وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي وعالقتهـــا بكل 

والتفكيـــر  االبتـــكاري  الســـلوك  مـــن 
اإلبداعي وداللتهم وأثرهم على األداء 
االبتـــكاري للعاملين في قطاع اإلعالم 
في مملكة البحرين، إضافة إلى الربط 
منوًهـــا  واإلعـــالم،  االبتـــكار  بيـــن  مـــا 
بأهمية وســـائل التواصـــل االجتماعي 
المعلومـــات  نقـــل  فـــي  ودورهـــا 
واالستفادة منها في تطوير المحتوى 
اإلعالمي، معرًبا عن اعتزازه بالشباب 
فـــي  العلميـــة  وإســـهاماته  البحرينـــي 

مختلف المجاالت.

أصـــدر وزيـــر العمـــل، جميـــل حميـــدان، 
التدريـــب  مؤسســـات  لجميـــع  تعميمـــًا 
المهنـــي المرخصـــة المعتمـــدة مـــن قبل 
بأنشـــطة  القيـــام  بإلزاميـــة  الـــوزارة 
التدريب حضوريًا، بما يسهم في تعزيز 
التدريبيـــة وضمـــان تحقيقهـــا  العمليـــة 
ألهدافهـــا.  وجاء فـــي التعميم، أنه على 
والتدريبيـــة  اإلداريـــة  الهيئـــة  أعضـــاء 
االلتـــزام  التدريبيـــة  بالمؤسســـات 
بالتواجـــد في مقر المؤسســـة التدريبية 
أثنـــاء فترات الدوام الرســـمي، وتوجيه 
جميع المتدربين بنـــص القرار والتحقق 
مـــن التزامهـــم بالحضـــور الفعلـــي أثناء 
فترة التدريب النظري والعملي، ويشمل 
واالمتحانـــات  التقييـــم  عمليـــات  ذلـــك 

والتدريب على رأس العمل.
بالطاقـــة  االلتـــزام  التعميـــم  حـــدد  كمـــا 
للمؤسســـة  المحـــددة  االســـتيعابية 

تجاوزهـــا،  عـــدم  وضـــرورة  التدريبيـــة 
الصحيـــة  المرافـــق  توافـــر  ومراعـــاة 
واالســـتراحات للمتدربيـــن وتوافقها مع 
المعاييـــر الصحيـــة المحـــددة، وســـيتم 
الدوري  التفتيش  بعمليـــة  البـــدء 
على المؤسســـات التدريبيـــة مـــن قبـــل 
مفتشـــي وزارة العمـــل، وذلك للتأكد من 
اإلجـــراءات الـــواردة في التعميـــم، علمًا 
بأنه ســـيتم تطبيـــق الجـــزاءات المقررة 
مؤسســـة  أي  التـــزام  عـــدم  حـــال  فـــي 

تدريبية في هذا الخصوص.
وأوضحـــت وزارة العمـــل أنـــه يســـتثنى 
من التعميم البرامج التدريبية التي من 
متطلباتهـــا األساســـية وجـــود التدريب 
عـــن بعـــد، مؤكـــدة أن التعميـــم الحالـــي 
يشـــمل فقط البرامج التدريبية التي تم 
تحويلهـــا إلـــى التدريب عن بعد بســـبب 

تداعيات جائحة فيروس كورونا.

الملك المعظم يهنئ جامايكا

الملك المعظم يهنئ رئيس بوليفيا

تطوير المحتوى اإلعالمي باالستعانة بـ “السوشل ميديا”

حضور إلزامي في مؤسسات التدريب المهني

local@albiladpress.com

السبت 6 أغسطس 2022 - 8 محرم 1444 - العدد 5044
02

أحمد الزايد

حسن عبدالرسول

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم



 انطالًقـــا مـــن قيـــم التعايـــش والتســـامح بيـــن جميع 
األديان والطوائف، وفي ظل حرص مملكة البحرين 
الدائم على مد جســـور التواصل مع كافة الحضارات 
والثقافـــات، والحـــوار بيـــن األديان وتثبيًتـــا للروابط 
التـــي تجمـــع المملكة مع شـــركائها مـــن مختلف دول 
العالـــم، وبدعـــوة مـــن ســـلطان البهـــرة مفضل ســـيف 
الديـــن، حضـــر ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى المملكة 
المتحدة الســـفير الشـــيخ فواز بن محمـــد آل خليفة، 
فعاليـــات طائفـــة البهـــرة المقامـــة حاليـــًا فـــي لنـــدن 

بمناسبة شهر محرم.
واســـتهل ســـلطان البهرة مفضل ســـيف الدين اللقاء 
بإلقـــاء كلمة قـــدم فيها جزيـــل الشـــكر والعرفان إلى 
عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، وشـــعب مملكة البحرين على ما يقدمونه 
مـــن إســـهامات جليلة تحظـــى بها طائفـــة البهرة في 

المملكة من تقدير واهتمام منذ سنوات طويلة.
كمـــا أعرب عن شـــكره وتقديره لقيام ســـفير المملكة 
بالمشـــاركة مع الجالية في إحياء الشـــعائر في شـــهر 
محرم، مشيًدا بما تتمتع به البحرين من حرية دينية 
تكفل ممارســـة كافة الشعائر دون تمييز في مجتمع 

متحاب ومتنوع ثقافًيا ودينًيا.
مـــن جانبه، قدم الســـفير جزيل شـــكره وامتنانه إلى 
ســـلطان البهرة على دعوته الكريمة ومشاركته أبناء 
الجاليـــة لهذه المراســـم، ومتمنًيا لـــه وللحضور دوام 

الصحة والعافية.

كما هو ملحوظ و معروف أن اإلقبال على المطاعم 
الشعبية دائما ما يزداد في فترة الظهيرة، وتحديدا 
مـــا بعد العمل خالل أيام األســـبوع. رصدت “البالد” 
آراء مالك لمطاعم شـــعبية، في سبيل معرفة حجم 
اإلقبـــال مقارنـــة بفتـــرة تزايد القيود خـــالل جائحة 
كورونـــا )كوفيـــد 19( و لمعرفـــة األصنـــاف المتزايد 
عليها اإلقبال، واألهم الســـبب الرئيس لتردد األفراد 

عليهم. 
 صاحب مطعم مدينة حمد الشـــيف ياسر اليوسف، 
أوضـــح أن طلبـــات “العيـــوش” )األرز( خـــالل فتـــرة 

الغـــداء تصل لنســـبة 90 % أمـــا الــــ 10 % المتبقية 
فهـــي مـــن نصيـــب “الصواليـــن”، مردفـــا أن وجبـــة 
اللحم الغوزي للشـــخص الواحـــد 2.500 دينار للحم 
الكينـــي، والصينية الكبيرة التي تكفي 4 أشـــخاص 
تقريبـــا فهي بســـعر 9.500 دينار، أما بالنســـبة للحم 
الصومالي، فأكد أنـــه تربية البحرين وذبحه يومي، 
موضحـــا أن ســـعر الوجبة مـــع األرز “غـــوزي، مندي، 
مفطـــح” حســـب اختيـــار الزبـــون للشـــخص الواحد 
3.500 دينـــار، مشـــيرا إلـــى أن ســـعر الربـــع ذبيحـــة 
25 دينـــارا أمـــا بخصـــوص اللحـــم العربي مـــع األرز،  
فأوضـــح أن ســـعر الربع ذبيحة منـــه 37.500 دينارا 

مردفا أنها تكفي 6 أشخاص تقريبا.
أمـــا عـــن الدجـــاج فبيـــن أنهـــم يســـتعملون دجـــاج 
)الزعيـــم( الفتا إلى أن حبة الدجاج مع األرز ســـواء 
كان منـــدي، غـــوزي أو مفطـــح بســـعر 3.500 دينار، 
بينما ســـعر نصـــف الدجاجة مـــع األرز 1.800 دينار، 
فـــي حيـــن أن الربـــع بدينـــار واحـــد ويكفي شـــخصا 
واحـــدا، مشـــيرا إلـــى أن مـــع كل طلـــب يتـــم إعطاء 

الزبون )دقوس( بجانب السلطة المجانية. 
و بالنسبة لتردد الناس على المطاعم سجل اليوسف 
اعتقـــاده أن التردد يعود لســـببين األول لعدم تفرغ 
الزوج والزوجة، نظرا لظروف العمل، بينما الســـبب 
الثانـــي لحرص كثير من النـــاس على التغيير بقصد 
كســـر الروتين و طلب الوجبة مـــن المطاعم، مردفا 
حســـب خدمـــات كل مطعـــم وامتيازاتـــه وحســـب 
البصمـــة التـــي تركهـــا المطعم عنـــد الزبـــون، مضيفا 
أن هنـــاك أناســـا حالتهـــا الماديـــة ميســـورة وتحـــب 
أن تتعاقـــد شـــهريا مـــع المطعم حســـب قائمة طعام 
يرغـــب فيهـــا الزبـــون موضحـــا هنا تكـــون الوجبات 

مختلفة ولكن الغالب فيها “العيوش”.
 و أكـــد أن الطلبـــات وصلـــت لــــ 70 % مقارنة بفترة 
قيـــود جائحـــة كورونا )كوفيد 19( قائـــالً أعتقد بأن 
الســـبب األول هو فتح الصاالت والسماح بممارسة 

الحيـــاة الطبيعية مـــن تجمعات وتنظيـــم القروبات 
والرحالت إضافة إلى فتح برك الســـباحة، فبالتالي 

فإن غالبية الطعام يكون من المطاعم. 
بـــدوره صاحـــب مطعـــم بمنطقـــة كربابـــاد الشـــيف 
محمـــد آل معتوق أوضـــح أن اقبال النـــاس متزايد 
علـــى المطاعـــم الشـــعبية لعدة أســـباب، ذاكـــرا عمل 
الزوجين وضيـــق الوقت، والطقس، الفتا أن حرارة 
الجـــو تمنـــع الكثيـــر مـــن دخـــول المطبـــخ، موضحا 
أن اعتـــدال الجـــو كذلك يســـهم في تســـجيع الكثير 
للخروج وتنـــاول الوجبات، و خصوًصـــا الغداء في 
الخـــارج وتحديـــدا فـــي األماكـــن المفتوحـــة، مردفا 
أن المطاعم الشـــعبية توفر اصنـــاف طعام ال يتقنها 
الجيل الجديد مثل المحمر، القرم، السمك المكرف، 
المحمـــوص والجريش، عالوة عن وجود الطباخين 
البحرينييـــن المحترفين على حد وصفه واألســـعار 
التي تالمس حال المعيشـــة البحرينية، مشـــيرا إلى 
أن اإلقبال موجود حاليا على المحموص، الصالون، 

البرياني، الهريس بجانب السمك بأنواعه المختلفة.
أما عن اإلقبال ما بعد فترة قيود الجائحة فأكد أنه 
يصل إلى 70 % و ربما أكثر، مبينا أن ذلك يرجع إلى 
فتـــح جســـر الملك فهد و ثقـــة المواطنين بالمطاعم 
وخصوصا التـــي تدار من قبل كوادر بحرينية الفتا 
إلـــى أن اإلقبال بدأ بالتراجع بعض الشـــيء؛ بســـبب 
ارتفـــاع تكاليـــف المواد األساســـية للطبـــخ كالزيت، 

والدجاج وأطباق “بارسالت” الطعام.
و فيما يتعلق باألســـعار فأفاد “البالد” بأن ســـعر ربع 
الدجاجـــة يتـــراوح مابين دينـــار إلى دينـــار ونصف 
الدينـــار، بينما اللحم فيتـــراوح ما بين دينار ونصف 
الدينـــار إلـــى دينارين ونصـــف الدينـــار، موضحا أن 
اللحم يعتمد سعره على نوعيته، سواء أكان كينيا، 
صوماليـــا أو نعيميا، بجانب الحجم والكمية، مردفا 
أن النعيمـــي يعتبر من أجود األنواع حيث إن ســـعر 
الكيلـــو الواحد مـــع األرز يتراوح مابين 8 دنانير إلى 

12 دينارا.

الشيف ياسر اليوسفالشيف محمد آل معتوق

المنامة - وزارة الداخلية

تمكنـــت شـــرطة المباحـــث الجنائية بـــاإلدارة العامة للمباحـــث واألدلـــة الجنائية من 
القبـــض علـــى شـــخص )49 عاما( قـــام عمدًا بحرق مركبـــة في منطقـــة البحير، وذلك 
خـــالل أقـــل من 24 ســـاعة مـــن تلقي البـــالغ. وأوضحـــت اإلدارة أنه فـــور تلقي بالغ 
بالواقعة، قامت األجهزة األمنية المختصة بإجراءات المعاينة ورفع األدلة ومباشرة 
عمليـــات البحث والتحري، والتي أســـفرت عن تحديد هويـــة المذكور والقبض عليه، 
حيـــث دلـــت المعلومـــات األوليـــة إلـــى أن وراء الواقعـــة خالفات شـــخصية مع مالك 

المركبة.
وأشارت اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ كافة اإلجراءات 

القانونية المقررة تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على شخص حرق مركبة في البحير
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طائفة البهرة تحظى بكل االهتمام في البحرين منذ سنوات

وزيرة الصحة تفتتح عيادة اإلمام الحسين بالمنامة

توزيــــع 45 ألف قنينـــــــة ماء على المآتـــــم

فواز بن محمد يحضر احتفاالتهم العاشورائية في لندن... سيف الدين:

تضم فريقا طبيا مؤهال لتقديم أفضل الخدمات الصحية

توفير مسعفين متطوعين لمساندة فريق طبي للحاالت الطارئة

أكـــدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد، ما يحظى به موســـم 
عاشـــوراء من رعاية ملكية سامية من ملك البالد المعظم 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ودعم 
مســـتمر مـــن الحكومة برئاســـة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، من أجل تأمين كافة االحتياجات الالزمة إلنجاح 
هذا الموســـم، مشددًة على حرص القطاع الصحي لتأمين 

كل المتطلبات بما يحفظ صحة وسالمة الجميع.
جـــاء ذلك خـــالل افتتاحها عيادة اإلمام الحســـين الطبية 
الواقعـــة فـــي محافظـــة العاصمة، لموســـم عاشـــوراء لعام 
1444هـ، وذلك بحضور محافظ العاصمة الشيخ راشد بن 
عبدالرحمن آل خليفة، ورئيس األوقاف الجعفرية يوسف 
الصالح. وأشـــادت وزيرة الصحة بدور اللجنة التنســـيقية 
لموســـم عاشـــوراء وعملهـــا الدؤوب فـــي تجهيـــز العيادة، 

معربـــًة عن جزيل شـــكرها وتقديرها لكافـــة القائمين على 
تجهيـــز وتشـــغيل العيادة، ومؤكـــدة على اســـتمرار العمل 
بين كافة القطاعات الصحية الحكومية في تأمين أفضل 

الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.
ـزات الطبيـــة  ـ ـى التجهيـ ـ ـ ـة عل ـ ـرة الصحـ ـ ـت وزيـ ـ واطلعـ

ــود  ــيدةً بالجهـ ــادة،  مشـ ــة للعيـ ــتعدادات الصحيـ واالسـ
ة  ـ ـ ـ لصحي ا ات  ـ ـ ـ لخدم ا ل  ـ ـ فضـ أ م  ـ ـ ـ قدي ت ي  ـ ـ ـ ف ة  ـ ـ ـ ل ذو مب ل ا
للمشـــاركين فـــي إحيـــاء موســـم عاشـــوراء، ومؤكـــدًة دعـــم 
الـــوزارة لـــكل المتطلبـــات التـــي تحتاجهـــا العيـــادة لتقديـــم 

أفضـــل الخدمـــات الصحيـــة.

انطالًقـــا من توجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، للوقـــوف علـــى احتياجات 
المآتـــم األمنيـــة والخدميـــة والصحيـــة، يواصـــل محافظ 
المحافظـــة الشـــمالية علـــي العصفـــور زياراتـــه التفقديـــة 

للمآتم خالل موسم عاشوراء.
وزار المحافـــظ ونائبـــه العميد خالد الدوســـري، وعدد من 
ــة شـــرطة المحافظـــة  ــة ومديريـ المســـؤولين بالمحافظـ
الشمالية، وإدارة األوقاف الجعفرية، ووزارة الصحة مآتم 
السهلة الشمالية، وجنوسان، وجدالحاج، وكرانة الجنوبي. 
وخالل الزيارة، أشاد المحافظ العصفور بمستوى التنظيم 
الـــذي تقوم بـــه إدارات المآتم واللجـــان العاملة بها، ومدى 
التعـــاون والتنســـيق مـــع الجهـــات األمنيـــة والخدمية من 
خالل وجود شرطة خدمة المجتمع للمساهمة في تقديم 
الخدمـــات ذات الصلة من أجل إنجاح موســـم عاشـــوراء، 
وأشـــار المحافظ إلى أنه فـــي ظل ارتفاع درجات الحرارة 

قامـــت المحافظة بتوفير عدد من المســـعفين المتطوعين 
بمســـاندة فريق طبي للحاالت الطارئة في مواكب العزاء 
بالمحافظـــة الشـــمالية وتوزيـــع 45 ألف قنينـــة ماء، وذلك 

بالتعاون مع مركز تاج الطبي.
ونـــوه المحافـــظ العصفـــور بأهميـــة التحضيـــر والتخزين 
الجيـــد لألطعمـــة فـــي المآتـــم والمضائـــف خـــالل موســـم 
عاشـــوراء، والتأكـــد مـــن ســـالمة األغذيـــة في ظـــل زيادة 

درجـــات الحـــرارة، داعًيـــا إدارات المآتـــم إلـــى المشـــاركة 
ــر طبيبـــك”  بالتســـجيل فـــي البرنامـــج التجريبـــي “اختـ

بالتعاون والتنسيق مع المجلس األعلى للصحة.
مـــن جانبهم، عبر رؤســـاء إدارات المآتم عن بالغ شـــكرهم 
وتقديرهـــم لزيـــارة المحافظ و نائبـــه واللجنـــة التنفيذية 
لموســـم عاشـــوراء، داعيـــن العلـــي القديـــر أن يعيـــد هـــذه 

المناسبة الدينية بكل أمن وأمان.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعة وائـــل المبـــارك، حرص الـــوزارة على 
تعزيـــز جودة الخدمـــة الحكومية المقدمـــة لجمهور المســـتفيدين، الفتًا إلى 
أن رضاهـــم من المعايير األساســـية التـــي تخضع للتقييم باســـتمرار؛ حرصًا 
علـــى مواصلـــة تقديم الخدمات بكفـــاءة واتقان، مشـــيرًا إلى تبنـــي الوزارة 
المبادرات التي تضمن تطوير وتحســـين خدماتها باستمرار ووضع المعايير 

الكفيلة بتميزها، بما يحقق التطلعات المنشودة.
جـــاء ذلك خالل الزيـــارة التفقدية التي قام بها الوزير لالطمئنان على ســـير 
العمـــل فـــي مركز خدمة العمالء في مبنى بلديـــة المحرق، رافقه فيها وكيل 
شـــؤون البلديات الشـــيخ محمد بـــن أحمد آل خليفة، حيـــث التقى عددا من 
المراجعين واســـتمع إلى مالحظاتهم وآرائهم بشـــأن الخدمات التي تقدمها 
مراكـــز الخدمات. وشـــدد الوزيـــر على أن وزارة شـــؤون البلديـــات والزراعة 
تحـــرص دائمًا علـــى تطوير خدماتها وفق أحدث التقنيـــات وأعلى المعايير، 

وبما ينسجم مع حاجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين.

فـــي إطار تعزيز الشـــراكة المجتمعية، وانطالًقا مـــن الحرص على توفير أجواء آمنة 
في موســـم عاشـــوراء، تعمل شـــرطة خدمة المجتمع على تقديم التسهيالت الالزمة 
وتوفيـــر الخدمـــات ذات الصلـــة من أجل إنجاح موســـم عاشـــوراء وتعزيز الســـالمة 
العامـــة، حيـــث تبـــذل جهودهـــا لتأمين الموســـم من خـــالل توفير الخدمـــات األمنية 
والمجتمعيـــة للمعزيـــن ومرتادي مناطق العـــزاء، والقيام بحمـــالت توعوية من أجل 

سالمة الجميع.

المبارك: تطوير الخدمات البلدية وفق أعلى المعايير

شرطة المجتمع تنشط في توفير الخدمات للمعزين

الطلبات وصلت لـ 70 % مقارنة بفترة قيود “كورونا”... مالك مطابخ لــ “^”:

دواعي العمل وكسر الروتين أسباب رئيسة لإلقبال على المطاعم
منال الشيخ



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.

ع أسر “المدينة” ولتفعيل المحميات وتصديرها كالب ضالة تروِّ

العيـــــن ال ُتخفـــــي معانيهــــــا

مقابر للسيارات المهجورة بمناطق مختلفة

الشركة تتجاوب ولكن حلها بتوزيع األقفاص.. القالف لـ “^”:

البلديات تطلق حمالت عديدة إلزالتها من الشوارع

أوضحت العضو البلدي بالدائرة األولى 
بالمحافظة الجنوبية )الجزء الغربي من 
مدينة عيســـى( إيمان القـــالف لـ “البالد” 
أن مشـــكلة الـــكالب الضالة فـــي مدينة 
عيســـى ومدينـــة زايـــد كثـــرت وأصبح 
التخلـــص منها عـــن طريـــق القتل يضع 
القائـــم بها تحت طائلة القانون لدواعي 
الرفق بالحيـــوان حتى لو كان ذلك يتم 

أحياًنا على حساب حقوق اإلنسان.
وقالـــت القـــالف: منـــذ ســـنوات ونحـــن 
نســـمع عن السعي لوضع محمية خاصة 

للـــكالب الضالـــة إال وأنـــه لم يعلـــن عنها 
حتـــى اليـــوم بالرغـــم من وجود شـــركة 
مخصصـــة الصطيـــاد الـــكالب الضالـــة، 
الفتـــة إلـــى أنـــه لـــم يتم حـــل المشـــكلة 
القائمـــة لتجمعـــات الـــكالب الضالة في 
ــى أن  ــددة علـ ــكنية مشـ ـاء السـ ـ األحيـ
وجـــود الـــكالب بكم كبير فى الشـــوارع 
يعـــد مظهرًا غير حضاري بجانب ترويع 
القاطنيـــن خـــالل الســـير فـــي المنطقـــة 
خصوصـــا الســـيدات واألطفال الســـيما 
وقت المساء فضالً عن المخلفات التي 

تتركها في الطرق.

وقالت: آن األوان لحل المشـــكلة بشكل 
عاجـــل عبـــر تفعيـــل المحميـــات أســـوة 
بالـــدول التـــي بـــادرت بوضـــع محميـــة 
للـــكالب الضالة؛ بغرض حماية الســـكان 
والرأفـــة بالحيـــوان واألكثـــر تصديرهـــا 
إلى الخارج، مؤكـــدة في ختام حديثها 
ـات  ـ ــن الجهـ ـود مـ ـ ـاوب موجـ ـ أن التجـ
ــد االبـــالغ عـــن تجمعـــات  المعنيـــة عنـ
الـــكالب الضالـــة، ولكـــن ال حلـــول غيـــر 
توزيع عـــدد من األقفـــاص دون متابعة 
لها مبينة أن تبقى المشـــكلة قائمة وبال 

جدوى.

^ســـاحرة بال شـــعوذة، ســـاهرة حين تعذبك 
ـة مثلـــك، كليلـــة عـــن العيـــوب إذا رضيـــت،  ـ فاتنـ
وتبديـــن المســـاوئ إن تملكك الســـخط، يوجد لك 
لســـان العـــرب أكثـــر مـــن خمســـين معنـــى ظاهرا، 
وتعجز األوصاف عن حصر كل ما تخفينه، لســـت 
حاسة إبصار فحسب، إنما أنت بوابة الروح؛ “وقد 
تضيع الكلمات من اإلنسان، ولكنها تظل مرسومة 

في عينيه”.
إن العين ال تخفي معانيها “حتى كأن عيون القوم 
أفـــواه” كمـــا أن لها ســـلطة علـــى ما ســـواها، حادة 
عنـــد الغضب تقطـــب الحاجبين اللذيـــن يؤطراها 
من األعلى، تلمع عند الفرح إلى أن يســـتدير وجه 
المرء مشـــرقا كأنه الصبح إذا تنفس، تتســـع حين 
تحب فترســـم ابتســـامة طفٍل بعـــد انتظار طويل؛ 
“فالـــود ال يخفى وإن أخفيته.. والبغض تبديه لك 

العينان”.
لطالمـــا أحببـــت التعـــرف علـــى الناس مـــن أعينهم 
حيـــن تعبر من تلقاء نفســـها، كان لي معلم تكفينا 
منـــه نظرة تغنـــي حباله الصوتية عـــن لعب دورها 

فـــي الصـــراخ والعتـــاب، كمـــا أن لي صديقـــا يرفع 
بصره لألعلى كل ما بدأنا نفكر، وكأنه ينتظر وحيا 

ينزل من الســـماء، إلى أن يســـتجاب نداء العيون 
المتأملة في نهاية األمر.

بعدمـــا زرت متحـــف اللوفـــر فـــي باريـــس، ســـألت 
نفســـي كيـــف لعاقـــٍل أن يصل إلى هنـــا دون رؤية 
الموناليـــزا؟ خصوصا وأنهـــا تكرم زائريهـــا بالنظر 
إليهم طـــوال الوقت، عرفت بعد البحث أن “تأثير 
الموناليـــزا” هـــذا مجـــرد وهـــم تناقلتـــه األجيـــال، 
ويرجـــح أن النـــاس يحبـــون أن ينظر إليهـــم، لهذا 
الســـبب يعتقـــدون أن المرأة تنظر إليهم مباشـــرة، 

حتى إن لم تكن كذلك.
كمـــا أننـــا - نحـــن البشـــر - بحاجـــة فعـــال أن ينظـــر 
إلينـــا، حاجـــة طبيعيـــة تعـــزز مـــن تقدير اإلنســـان 
لنفســـه، والحاجـــة األولـــى من ذلـــك أن يكون لكل 
منـــا قرينه الـــذي يفهمه من عينيـــه، ال يحتاج إلى 
تبرير تصرفاته معه، وال يضطر للتفكير كثيرا في 
مـــا يـــود قوله. ذلـــك ألن عين اإلنســـان أبلغ من أي 
كالم يقـــال، علـــى الرغـــم من أنها كمـــا يقول جرير 

“وهن أضعف خلق هللا أركانا”.
نوح الجيدة

رصدت عدسة “البالد” عشرات السيارات المهجورة 
في البراحات الداخلية والخارجية وعلى األرصفة 
فـــي عـــدد مـــن المناطـــق، كامتـــداد مســـتمر لهـــذا 
السيناريو المؤرق والذي سبق للصحيفة أن نشرت 
عنه، تشـــاركها بذلك منصات التواصل االجتماعي، 

وبيانات ومخاطبات البلديين وغيرها.
وبالرغـــم مـــن ذلـــك، فإن الواقـــع الراهن يشـــير إلى 
تزايد عدد الســـيارات المهجـــورة لتتحول المنطقة 
ألقـــرب من مقبرة للســـيارات الســـكراب المهجورة، 
والتـــي تركت على األرصفة، وحشـــرت بالشـــوارع 

الجانبية ألسباب غير مفهومة، أو معروفة.
وكانـــت البلديات قد قامت قبل عدة شـــهور بحملة 
إلزالـــة هـــذه الســـيارات، كمـــا وضعـــت عـــدد مـــن 
الملصقـــات التحذيريـــة على ســـيارات أخـــرى، لكن 

الحال ال يزال كما هو عليه.

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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^أفيدكـــم علمـــا أننـــي حاصلة 
على درجـــة البكالوريوس تخصص 
العلوم الطبية المخبرية من جامعة 
العلوم والتكنولوجيا باألردن ســـنة 
وزارة  قبـــل  مـــن  مبتعثـــة   ،2 0 15
التربيـــة والتعليـــم )تقديـــر امتياز(، 
وعند تخرجي عملت لمدة ســـنتين 
بمملكـــة  الخاصـــة  لمستشـــفيات  ا ب
البحرين، ومن ثـــم توظفت بمجمع 
الســـلمانية الطبي منذ العام 2019، 
تحـــت مســـمى فنـــي مختبـــر حتى 
تاريـــخ هذه الرســـالة علـــى الدرجة 

االعتيادية.
وفـــي اآلونـــة األخيـــرة تـــم تعديـــل 
ــض الموظفيـــن علـــى  ـات بعـ ـ درجـ
وعنـــد   ، ة ـ ـ ـ ي ص ص خ ت ل ا ة  ـ ـ ـ ج ر د ل ا

مراجعتي للمســـؤول المباشـــر أكثر 
مـــن مـــرة مـــن أجـــل تحويلـــي إلـــى 
الدرجـــة التخصصيـــة فـــي مجـــال 

عملي لم أحصل على أي رد.
علما أنه تم تحويل موظفين بنفس 
المجـــال إلـــى الدرجـــة التخصصية 
على الرغم من أنهم أقل خبرة مني 

في نفس المجال.
أرجو توضيح الســـبب ومساعدتي 
في تحقيق متطلباتي في تحويلي 
إلـــى الدرجـــة التخصصيـــة أســـوة 

بالموظفين اآلخرين.
مالحظـــة: لم احصل على أي درجة 
ال الوظيفـــة  ـ ـ ـي مجـ ـ ـة فـ ـ أو ترقيـ

المذكورة سابقا. 
م. ج.

^أنـــا مواطـــن كنـــت موظفا بالقطـــاع العام ونتيجة لكـــون عندي طفل 
معاق إعاقة نفسية وذهنية خرجت تقاعدا مبكرا، علما بأن راتبي التقاعدي 
كله تقريبا يذهب للسكن االجتماعي والبنك، ففكرت بما نزل لي من حقوقي 
التقاعديـــة وهـــي 6 آالف دينـــار وأن أعمـــل فـــي عمل أتـــرزق هللا فيه وأكد 
فيـــه علـــى عيالي ألنهـــم جميعا بالمـــدارس من الجامعـــة لالبتدائي، ففكرت 
أن أشـــتري باصا صغيـــرا وأقوم بتوصيل الطالب ولكـــي ال أبتعد عن ولدي 
ولكـــن ادارة المـــرور لـــم يعطوني تصريحا، وعملت ســـجل نقليـــات داخلية 
باســـمي وخســـرت عليه نصف حقوقي التقاعدية ولكن منذ أن استخرجت 
الســـجل حتـــى اآلن يعلـــم هللا كم خســـرت مـــن جيبي الخـــاص ولكن األمل 
بالله ال ينقطع.  ولكن ما حصل الشـــهر الماضي )شـــهر يونيو( تم دون سابق 
إنذار من قطع عالوة غالء المعيشـــة 77 دينارا، وراجعت مركز ابن خلدون 
بعراد وسألتهم عن السبب، فقالوا إن لديك سجل، فقلت ولكن السجل عليه 
بـــاص صغيـــر 12 راكبا وال أعمل به اآلن واســـتعمله للعائلـــة فقط، فقد كنت 
امتلك سيارة وسافرت السعودية بها، وتعرضت لحادث فيها وقد تحطمت 
و “تكنســـلت”، فقالوا كم إيجار المكتب فقلت 60 دينارا، كم راتب العاملة؟ 
قلـــت ١٥٠ دينارا، وكم الكهرباء؟ قلت رســـوم البلدية 10 دنانير، وقالوا كم 
الدخل الشـــهري للســـجل قلت صفر، قالوا يحب أن تضع رقما ولو مستقبليا 
وقت دوام المدارس، فقلت 100 - 150 دينارا، قالوا اذهب مكتب التوثيق 
بالمنامة واحضر شـــهادة راتب للســـجل بـ 370 دينارا، وبالفعل ذهبت ولكن 
لم أكن مقتنعا بوضع شيء من جيبي يحتسب دخال لي، فأتيت فلم يرودا 
علي وكانوا ينتظرون رد التأمينات، فقالوا جاءنا رد الهيئة العامة للتأمين، 
وبالفعل انت تســـتحق 77 دينارا، ولكن من الممكن خالل شهرين إلى ثالثة 

لتعاد لك، فسألتهم عن األثر الرجعي، فقالوا تحتاج لطلب جديد.
 فهـــل يعقل وعندي 10 عيال كلهم بالمدارس ماعدا موظف واحد وســـاكن 
لوحـــده، وأنـــا راتبـــي يذهب للبنك والســـكن االجتماعي، ولمـــاذا قطعت من 
دون اتصال حتى واآلن فماذا أعمل؟ فقد مســـني وعيالي الضر وهو أرحم 

الراحمين.
عبدالسالم ع.

أوضـــح مواطـــن وأب لولديـــن لـــــ 
“البالد” أنه يعاني من مشكلة منذ 
شـــهرين و نصـــف الشـــهر بســـبب 
عدم قدوم والدة زوجته العربية 
كانـــت  إذ   ، ية( ـ ـ الجنسـ ة  ـ ـ ـ ي )مغرب
حينها على وشـــك الـــوالدة، مبينًا 
أن ليـــس لهـــا أي قريـــب بالمملكة 
مما اســـتدعى األمر إلـــى تقديمه 

طلب زيارة والدتها.
ــب والدتهـــا  ـم جلـ ـ وأردف أن تـ
قبـــل والدتهـــا بشـــهر، الفتـــًا إلـــى 
ة  ـ ـ ـ ي ل م ع ب ت  د ـ ـ ـ ل و ة  ـ ـ ـ ج و ز ل ا ن  أ
قيصريـــة ممـــا اســـتدعت الحالـــة 
لرعايـــة الوالـــدة لهـــا بشـــكل أكبر 
ــت  ـا مرضـ ـ رًا أنهـ ـ ـ ـل، ذاكـ ـ والطفـ
جـــراء العمليـــة والطفـــل كذلـــك 
يعاني من مشكالت في المسالك 

البولية، وبالتالي توجب األمر أن 
يمـــدد لوالدتهـــا الطلـــب لشـــهرين 
 90 ــاً أنـــه دفـــع  إضافييـــن، مبينـ

دينارا عن األشهر الثالثة. 
وأوضـــح أن طلب التمديد لشـــهر 
واحـــد بكلفـــة 30 دينـــارا و األكثر 
أنـــه منذ مايـــو من العـــام الجاري 
تقدم بطلب التحاق عائلي وألكثر 
مـــن 4 مـــرات، الفتـــًا إلـــى أن دفع 
مبلغ 30 دينارا على طلب الزيارة 
في كل مرة يشـــكل عبئـــًا إضافيًا 
عليـــه ويرهقـــه، متمنيـــًا أن ينـــال 
موافقة الجهات الرســـمية سواء 
عن طريق االلتحـــاق العائلي عن 
طريـــق الهجـــرة والجـــوازات أو 
اســـتقدامها كمربيـــة عـــن طريـــق 

هيئة تنظيم سوق العمل.

اشـــتكت زوجة مواطن من أصحاب الهمم )أصم(، من تعرض أفراد أســـرتها 
للسخرية من قبل جيرانهم في منطقة اللوزي؛ بسبب إعاقة األخير.

وأكـــدت خـــالل حديثهـــا لـــــ “البـــالد” أن األبنـــاء فـــي ســـن صغيرة، مســـجلة 
اســـتغرابها مـــن هـــذه األفعال خصوصـــًا أن الزوج بحالة صحية تســـتوجب 
الرأفة والتقدير ال السخرية و االستهزاء بأي شكل من األشكال سواء له أو 

ألفراد أسرته حد قولها.
وذكـــرت أنـــه تـــم التقـــدم ببالغ إلـــى مركز الشـــرطة لتســـجيل شـــكوى بهذا 
الصـــدد، كمـــا تم التواصـــل مع نائب المنطقة منذ ســـنتين تقريبـــًا، ولكن من 
دون جـــدوى. وناشـــدت الجهات المعنيـــة بالنظر بهذا الخصوص، والســـيما 
أن االطفال أصبحت حركتهم شـــبه معدومة في الحي؛ بســـبب خوفهم من 
تعرضهم للســـخرية والتنمر، وأنه في حال استدعى األمر للنزول ألي سبب 
من االسباب، فإنها تضطر إلى مرافقتهم؛ خوفًا عليهم لكيال يتعرضوا لتلك 
المواقـــف التـــي تحدث إليهم مـــرارا وتكـــرارا، كما أنها منعتهـــم من الذهاب 

بمفردهم للمسجد.

إلى رئيس قسم مختبرات مجمع السلمانية

قطعت عني عالوة الغالء رغم استحقاقي لها

زوجتي عربية ووضعـت... 
وأناشد البت بطلب زيارة والدتها

أبنـائي يتعـرضون للتنمر
من الجيران بسبب إعاقة زوجي

منال الشيخ
إبراهيم النهام

منال الشيخ

كالب ضالة بدائرة القالفاصطياد كالب باألقفاص في مدينة زايد

منال الشيخ

إيمان القالف

لوحة الموناليزا



�������� �������� ��������
الــبــــديـــع

مـديـر الفـرع مـديـر الفـرع مـديـر الفـرع مـديـر الفـرع

ستـــــرة المنــــامــة

��������
المرفأ المالي 

36700722 36779771 36600656 36155800

مـحـجـــوز
������

مبـــاع
����

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرســتا جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

RA

������M
2

M
2

المسـاحات

مميزات
المخطط

أقل سعر في مملكة البحرين.
أوسع شوارع داخلية في مملكة البحرين ( 20 - 30 - 40 متر ).

واجهات بحرية مباشرة.
منطقة هادئة وراقية.

توفر جميع الخدمات الحكومية.

بالقــرب
مـــــــــــــن

��
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سعر القدمـ يبدأ من 
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Vacancies Available
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 FITTER

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

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39959936 or manpower.gmi@gmail.com 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17245512 or MAHMOA@SPU.EDU 

Aamora Resturant 
has a vacancy for the occupation of

 PASTRY MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 17700177 or KHADIJA.DERBAS@GMAIL.COM 

Aroos alreef ladies beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17630511 or mahmood.alaraibi7979@gmail.com 

ADNAN RASHID ABDULRAHMAN BURASHID 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39243400 or ADNANBURASHED@GMAIL.COM 

ARISTO STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39146816 or ARISTOSTORE@YAHOO.COM 

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

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact

 32230413 or admin@alezzco.com 

Ali marzooq garage 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17322033 or AEAM@BATELCO.COM.BH 

KARAK HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 34560035 or MOHAMEDALNAWAF22@GMAIL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or m.vishal@exibah.com 

FATENAT ALKHALEEJ BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39966051 or beauty.gulf@hotmail.com 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17596656 or IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

CREATIVE STYLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (FACTORY)
 suitably qualified applicants can contact

 17464443 or HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

FADHEL A - HUSSAIN KHAMIS TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37778462 or fadelkhamiss@gmail.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17564981 or ashokrma@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 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact
 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH 

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39100088 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

GHUSOON SPA BEAUTY 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact
 39670705 or YERASHID@YAHOO.COM 

Aon Bahrain W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17226066 or BADER.BAQER@AON.COM.BH 

SAQR AL JANOOB CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39614711 or ABDULLA.ALTENAIB@OUTLOOK.COM 

Green Himalaya Market 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 36407755 or SALMANKA81@HOTMAIL.COM 

MIRAJ GRAPHICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 39922008 or CHARLES@MIRAJGRAPHICS.COM 

AL NIDHAMI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33937884 or alnidhami@gmail.com 

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39871069 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

LIFE POINT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 39055666 or mariamcr2005@gmail.com 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact
 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contact
 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM 

RAYBON KIGDOM 4 AUTO COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66661666 or RAYBON_KINGDOM@YAHOO.COM 

YOKOGAWA ENGINEERING BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 66726158 or sumedha.munasinghe@bh.yokogawa.com 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17110196 or PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

SRI GOWRI KKRISHNA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 DISH WASHER
 suitably qualified applicants can contact

 39622744 or ABDULMUNEIM2010@HOTMAIL.COM 

PRO COAT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17811757 or info@procoat.co 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.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 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39959936 or manpower.gmi@gmail.com 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact
 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contact
 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

 INSULATOR
 suitably qualified applicants can contact
 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact
 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM 

GHAYA BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 34577873 or JALKHABBAZ@GMAIL.COM 

BROSTED LAND RESTAURANT 2 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39791677 or ALZIYADI_2009@HOTMAIL.COM 

FATEN FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36075999 or A.DUBAI_2016@HOTMAIL.COM 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33217233 or naveelshahzad11@gmail.com 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 REPAIRMAN (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

PINK ROSE OFFICE SUPPORT ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 37727775 or PINKROSE.BAHRAIN2014@GMAIL.COM 

HARMONICS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39675744 or HARMONICSBH@GMAIL.COM 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36371263 or SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

ALSHAAT GATE LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39474846 or HEAD_MASTER1@HOTMAIL.COM 

DAAEM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 13300066 or INFO@DAAEM.COM.BH 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(GRILLING)
 suitably qualified applicants can contact

 66648111 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

ACE GALLAGHER INSURANCE BROKERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHIEF ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17562550 or NALRUMAIHI@DAMANA.COM 

Marvel Management Training Institute W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17530775 or spb16668@gmail.com 

MANAMA SWITCHGEAR & LIGHTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ESTIMATOR(COST)
 suitably qualified applicants can contact

 17879385 or ACCOUNTS@MANAMASWITCHGEAR.COM 

OUR STYLE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 34481911 or REHABAHMED33@GMAIL.COM 

Dot Media Publicity And Advertising 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39233386 or AKUZAIE@ME.COM 

ANDY MOON TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36277760 or ANDYMOONTRADING@GMAIL.COM 

The Gentlemens Grooming Barber Lounge and Spa 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact
 39447117 or KHALID@KBHGROUP.COM 

Mia Noor Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17009783 or MM.GAGABAHRAIN@GMAIL.COM 

Saqr Al Janoub Gents Salon 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33999975 or AAMER6060@HOTMAIL.COM 

TECHNO ELECTRO POWER INDUSTRIAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATION MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 38850015 or bibin@tepindustrial.com 

BEST KARAK cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 33000206 or ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

UP TOWN GOURMET PASTA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 35587633 or DROTHMANS@HOTMAIL.COM 

Saudi Company For Environmental Works W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHIEF EXECUTIVE OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17700636 or TMBSA2004@YAHOO.COM 

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 35509936 or SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

LAYALI  LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36933341 or LAYALE2008@HOTMAIL.COM  
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DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact
 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

AL ABOOR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact
 39836099 or ABOOR1@HOTMAIL.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39871069 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

RED SAND CONSTUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36607776 or REDSAND.EST@HOTMAIL.COM 

Tip toes beauty lounge 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17744174 or F@GMAIL.COMARIDAKASSIM9 

MIRA CAR DENTING & PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 17736236 or KIA1960@BATELCO.COM.BH 

SEA EAGLE MARINE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SHIP DECK OFFICER & PILOT
 suitably qualified applicants can contact

 17466206 or secretary@opensea.bh 

2004 COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17674455 or OPMFAHDAN@GMAIL.COM 

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 32337777 or Ali.alqattan@maf.ae 

FALCON CEMENT COMPANY B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMIST
 suitably qualified applicants can contact

 77144446 or arahman@falcon-cement.com 

WHITE ZONE TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39883277 or ALTAWASEL84@GMAIL.COM 

KIDS ISLAND GAMES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39949004 or INFO@SWEETESTDAYSBH.COM 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com 

LULU EXPRESS FRESH MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FISHMONGER
 suitably qualified applicants can contact

 17558558 or CAREERS@BH.LULUMEA.COM 

AMIRI FUELES TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39407484 or YOUSIFALI123@HOTMAIL.COM 

Saher alkhaleej gents saloon 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39222942 or ALSHEMAH@HOTMAIL.COM 

Evershine Jewellery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17215541 or SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM 

BEAUTY AND SPARADISE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
 suitably qualified applicants can contact

 17313131 or NEDHAL@SPARADISE.COM.BH 

LANJAT SALE OF SECOND-HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17255335 or LANJATSALES33@GMAIL.COM 

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

 INSTALLATIONS TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 33628081 or accountsbh@floors-me.com 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 77132211 or jobcfmbah@gmail.com 

MEGALINK TRADING AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 39801387 or pratap@megalinkmep.com 

MEGALINK TRADING AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact
 39801387 or pratap@megalinkmep.com 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

 PIPE-FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALNOOR MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact
 17554872 or shams@alnoormarket.com 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

Golden vision contracting 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17590026 or ALIKADHEM@LIVE.COM 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

Safeer Gulf Gate for Services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39840693 or MONA123ZEED@GMAIL.COM 

SILVER NETWORK SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(ELECTRIC & ELECTRONI ENGINEERING)
 suitably qualified applicants can contact
 17650399 or REJI@SILVERNETWORK.BIZ 

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 

ARAD ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33197923 or ARADALUMINUM1@GMAIL.COM 

S H B A CONTRACTING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34530786 or sohailrana701@yahoo.com 

DAR JAMEEL CONTRACTING  EST. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17731694 or FAISALJAMEEL970903@GMAIL.COM 

Xtrim Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PEST CONTROL WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39394238 or XTRIMBAHRAIN@GMAIL.COM 

CROWN GOLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 37733893 or HIMANSHU@SCSGOLD.COM 

NOORKOOT CARGO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33005162 or AMIRIKRAM121@GMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SHIFT LEADER
 suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM 

AL-NASEEM PUBLICTIY & ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 33277986 or BOGSAN992@GMAIL.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 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17262998 or SSALTH@AMERCIANA.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17000121 or MAHMOA@SPU.EDU 

Orient Gate Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17896390 or ORIENTGATECONTRACTING@HOTMAIL.COM 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact
 17262998 or SSALEH@AMERICANA.BH 

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

Alan Construction - Simple Commandite Company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 32230866 or EDWINBRITTO22@YAHOO.COM 

KUWAIT GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36636161 or MUAATHALAIDY@GMAIL.COM 

RASHID AHMED MUHAMMAD SHARIF INTERIOR DECORATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36608687 or RASHIDGONDAL850@YAHOO.COM 

PUSHCORD TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ENGINEER(COMPUTER)
 suitably qualified applicants can contact

 36074003 or ADNANMUSTAFA786@GMAIL.COM 

MEXICO MOBILES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39242994 or FAHARUDHEENARD@GMAIL.COM 

FATIMA HUSSAIN CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 35306735 or FATIMABH104@GMAIL.COM 

JOUD PORT LOGISTICS SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 39531527 or DINESHKBKLM@GMAIL.COM 

MIRZA ALI YOUSIF MOHAMMED 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39661718 or ISA78ALMIRZA@GMAIL.COM 

S.JAAFAR ALI SHARAF HASAN ( SAMUAL - 8267 ) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39263338 or JALOOL-83@HOTMAIL.COM 

ABDULRAHMAN JASSIM ATEEQ /  DARB ALZAMN 10863 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36663252 or ABDULRAHMANATEEQ79@GMAIL.COM 

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

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

ALI HUSAIN ABDULLA HAMADA / NOORALKHER- 6033 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39602333 or MALI.09@LIVE.COM 

AHMED JABOR HASAN ALNOAIMI (DAR ALSALAM/10602) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 37114007 or AHMED199812@LIVE.COM 

NATIONAL BANK OF BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17205544 or FAHAD.ALQADHI@NBBONLINE.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17403304 or lmra@AJMKOOHEJI.COM 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
 SUPERVISOR OF MAINTENANCE

 suitably qualified applicants can contact
 33688622 or HR.S@EKKANOO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39669875 or JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

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

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 17258545 or admin@ahmedomer.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 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact
 17530838 or zalajjawi@nhcbahrain.com 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 37175533 or MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17785335 or HAMED_996@HOTMAIL.COM 

AL AHLAM CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39454940 or hamed_996@hotmail.com 

ALSHOMILI CARPENTRY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17676987 or SHOMELI@BATELCO.COM.BH 

GULF ANTIQUES FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830032 or JASIM@ALABBASIGROUP.NET 

SORAJ AL REFFAIN ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39522889 or SJABERAZIZ61@GMAIL.COM 

ALQASEER TAILORING STORES 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17291518 or ALQASEERTAILORING@GMAIL.COM 

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

 CAR WASHER/CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17744999 or hassan@emaar.bh 

VITOL BAHRAIN E.C 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)
 suitably qualified applicants can contact

 33755090 or MAA@VITOL.COM 

ALFARAJ CONTRACTING & MAINTENANCE EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17693199 or ALFARAJCONST@HOTMAIL.COM 

SAWAH LAKE SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 39637227 or ALYAQEEN_RIFFA@YAHOO.COM 

CRYSTAL MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39822988 or EIFFELTOWERMGMT@GMAIL.COM 

COTTON HOUSE FOR QUILT 
has a vacancy for the occupation of

 MASTER CUTTER(GENTS)
 suitably qualified applicants can contact

 39574003 or JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 
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موسكو ـ وكاالت

الروســـية،  الدفـــاع  وزارة  لنـــت  ع أ
أمـــس الجمعـــة، أن قواتهـــا الجوية 
“ســـحقت” مجموعـــة مـــن مقاتلـــي 
المعارضة، الذيـــن دربتهم الواليات 
المتحـــدة في ســـوريا في الرابع من 

أغسطس.
وأضـــاف البيـــان “فـــي 4 أغســـطس 
بعـــد  الروســـية  لمقاتـــات  ا ـت  ـ قامـ
الدوريـــة  طاع  ت ـ ـ ـ س ال ا ت  ا ـ ـ ـ ي ل م ع
بالقضاء على مجموعة من مسلحي 

جماعة لواء شهداء القريتين”.
وأضافـــت أن هذه المجموعة كانت 
مختبئة فـــي الماجئ المجهزة في 

الصحـــراء، مشـــيرة إلـــى أن مقرهـــا 
فـــي منطقـــة التنـــف شـــرق البـــاد، 
“ويتـــم إمدادهم وتدريبهم من قبل 
مدربين وقوات من عمليات القوات 
الخاصة التابعة للجيش األميركي”.
ــؤالء  ــى أن هـ ــوزارة إلـ ولفتـــت الـ
ــة  ــي منطقـ ــوا فـ ــلحين ارتكبـ المسـ
الباديـــة جرائـــم قتـــل ضد الســـكان 

المدنيين.
وســـاعدت موســـكو حليفهـــا رئيس 
النظام الســـوري، بشـــار األسد، على 
قلب دفـــة األوضاع التي اســـتمرت 

أكثر من 10 سنوات لصالحه.

روسيا تسحق مقاتلين دربتهم أميركا

عواصم ـ وكاالت

أكد دبلوماســـي إيرانـــي، أمس الجمعة، 
أن الســـاعات اآلن في مفاوضات فيينا 
ـا نقلـــت صحيفـــة  ـ ــق مـ ــمة”، وفـ “حاسـ

“طهران تايمز” اإليرانية.
وقـــال الدبلوماســـي، الـــذي لـــم تســـمه 
الصحيفـــة، إنـــه يجب “طمأنـــة الجانب 
اإليرانـــي فـــي أقـــرب وقـــت ممكن” في 
مباحثات إحياء االتفاق النووي المبرم 

عام 2015.
كمـــا أضـــاف أن التركيـــز علـــى قضايـــا 
ــي المفاوضـــات بـــدال مـــن  ــية فـ هامشـ
“افتقـــار  ر  ـ ـ ـ يظه ية  ـ ـ سـ األسا ات  ـ ـ ـ ف ل م ل ا

الطرف اآلخر للجدية”.
بـــدوره، أكد وزيـــر الخارجيـــة اإليراني 

حســـين أمير عبداللهيان أمس 
ن  ا ر ـ ـ ـ ه ط ن  أ ة  ـ ـ ـ ع م ج ل ا

ة  ا ـ ـ ـ ع ا ر م ب “ ة  ـ ـ ـ م ت ه م
الخطـــوط الحمراء” 
ت  ا ـ ـ ـ ض و ا ف م ي  ـ ـ ـ ف

فيينـــا والحفـــاظ على قدراتهـــا النووية 
السلمية.

فـــي مـــوازاة ذلـــك، شـــددت المفوضية 
األوروبيـــة أن علـــى طهران وواشـــنطن 
بـــذل “جهد أخير” إلنقاذ االتفاق النووي 
المبرم عـــام 2015 في المحادثات التي 

استؤنفت في فيينا الخميس.
وقـــال المتحدث باســـم المفوضية بيتر 
ســـتانو في إفادة صحفيـــة أمس “حان 
الوقـــت لبـــذل جهـــد أخيـــر”، موضحـــا 
أن االتحـــاد األوروبـــي بصفتـــه منســـقا 
للمحادثات اقترح مسودة جديدة لنص 
االتفاق الشـــهر الماضي بسبب استنفاد 

المجال الازم ألي مناورة إضافية.
ــرارات  ـاذ قـ ـ ــب اتخـ ــاف “يجـ وأضـ
ــمة..  ــة وحاسـ ــية واضحـ سياسـ
هذه هي العمليـــة الجارية في 
فيينا، ونأمل أن تفضي إلى 

نتائج.

طهران: مفاوضات فيينا دخلت الساعات الحاسمة
بيروت ـ وكاالت

الــبــاد  أن  اللبنانية  لــخــارجــيــة  ا دت  ـ ـ ـ ك أ
تعيش أزمة اقتصادية “غير مسبوقة”، 
ــي إلــى التعاون  داعــيــة االتــحــاد األوروبـ
والــحــوار لوضع خــارطــة طريق تسمح 
بعودة النازحين السوريين تدريجيا إلى 

ديارهم بكرامة وأمان.
وكتبت الخارجية اللبنانية في سلسلة 
ــر حسابها الــرســمــي على  ب ــ تــغــريــدات ع
موقع “تويتر”، إن دعوتها تأتي انطاقا 
مـــن الــمــصــلــحــة الــمــشــتــركــة الــلــبــنــانــيــة-

ــإيــــجــــاد حــــل مـــســـتـــدام  ــ األوروبــــــيــــــة ب
لــمــلــف الـــنـــزوح الـــســـوري يــحــمــي لبنان 
ــا ويقي  ــًي ــا وأمــن اجــتــمــاعــًيــا واقــتــصــادًي
الـــدول األوروبــيــة استباقياً تبعات أي 
ــابـــعـــت: “يـــواجـــه  ــور مــحــتــمــل. وتـ ــدهـ تـ

لبنان أزمــة اقتصادية واجتماعية 
ــر مــســبــوقــة فــي تاريخه  غــي

ــي بـــات  ــ ــت ــ ــر، ال ــاصــ ــعــ ــمــ ــ ال
80 % من  معها يعيش 
ط  خ ت  ــ ح ــ ت ن  ي ي ن ا ن ب ل ل ا

الفقر“، مؤكدة أنه قد ”تتعدد أسباب هذه 
ــحــاّدة وتتشابك  األزمـــة االقــتــصــاديــة ال
ــة تسعى  بين إصــاحــات داخلية واجــب
الحكومة جاهدة إلقــرارهــا إضافة إلى 

إجراء التصحيح البنيوي المطلوب”.
وأشــارت إلى أنه “ال يمكننا أن نتجاهل 
ــرزح  أن أحـــد األســبــاب الــرئــيــســيــة لــمــا ي
تــحــتــه لــبــنــان مــتــصــل بـــأعـــبـــاء األزمــــة 
الــســوريــة وتــداعــيــاتــهــا، الســيــمــا الــنــزوح 
ــان“. مــشــددة  ــن ــب ــى ل الــســوري الكثيف إلـ
ــيــر لــلــنــازحــيــن  ــكــب ــد ال ــواجـ ــتـ ــى أن ”الـ عــل
ــى األراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة  الــســوريــيــن عــل
ا رئيسًيا لألزمة االقتصادية  شكل سبًب
ــدأت الفئات  ـ ب ــك  ذل ــ ل العميقة، ونتيجة 
االقتصادية األكثر ضعًفا من اللبنانيين 
ــخــدمــات والــمــوارد  تتنافس عــلــى ال
ــدودة  ــ ــحــ ــ ــ ــم ــ ــ الـــــغـــــذائـــــيـــــة ال
ــنــازحــيــن  ــع ال ــمــقــدمــة مـ ال
الــســوريــيــن والــاجــئــيــن 

الفلسطينيين”.

لبنان: نواجه أزمة اقتصادية “غير مسبوقة”
دبي - العربية.نت

اتهم عضو مجلس الســـيادة السوداني 
الهادي إدريس في تصريحات للعربية، 
أمـــس الجمعة، أيادي خفيـــة بأنها تقف 
وراء ما يحدث في دارفور، مشيرا إلى 
تعثر الوســـاطة الســـودانية لحـــل أزمة 
الباد. وشـــدد على أنه ال يمكن معالجة 
جميع مشـــاكل دارفور بســـرعة، مشيرا 
إلى أن حفظ األمن في دارفور ال يمكن 

تحقيقه دون مصالحات مجتمعية.
أمـــا فيمـــا يخـــص األزمـــة الســـودانية 
عمومـــا، فقـــال إن الوســـاطة الثاثيـــة 

لحل األزمة السياسية تعثرت.
وأعلنـــت  اآلليـــة الثاثيـــة أن الصيغـــة 
المعنية للحوار بين المكونين العسكري 

والمدنـــي التـــي تســـيرها انتفـــت 
مع قرار الجيش الســـوداني 

ي  ـ ـ ـ ف ركة  ا ـ ـ مشـ ل ا دم  ـ ـ ـ ع
المباحثات.

وأتـــى تصريـــح اآللية 

عقـــب إعـــان رئيـــس مجلس الســـيادة 
الســـوداني، عبد الفتـــاح البرهان، في 4 
يوليـــو الماضي إفســـاح المجـــال للقوى 
السياســـية والثورية لتشـــكيل حكومة 
كفـــاءات مـــن خـــال الحـــوار، كمـــا قرر 
عدم مشـــاركة المؤسسة العسكرية في 

المفاوضات الجارية.
كذلك، قال إن القوات المسلحة ستبقى 
الحـــوار  ت  ا ـ ـ ـ ج ر خ م ذ  ـ ـ ـ ي ف ن ت ل ا  ـ ـ ـ س ر ا ح
الوطنـــي، “وتعيـــد تأكيدهـــا بالوقـــوف 
مـــع التحـــول الديمقراطـــي والوصـــول 
لانتخابـــات”. ومنـــذ تطبيـــق الجيـــش 
ــراءات  ــر الماضـــي إجـ 25 أكتوبـ فـــي 
اســـتثنائية، وفـــرض حالة طـــوارئ بعد 
حـــل الحكومة، تعيـــش الباد أزمة 
سياســـية متواصلة علـــى الرغم 
من مســـاعي األمـــم المتحدة 
إلطـــاق حـــوار بيـــن كافة 

األفرقاء.

“السيادة السوداني”: الوساطة الثالثية لحل األزمة تعثرت

مقتل 5 من قوات األمن 
السوداني بهجوم في دارفور

دارفور  ـ أ ف ب

أعلنت الشرطة السودانية عن مقتل 5 من قوات 
األمن في كمين نصبته جماعة مسلحة “خارجة 
انــون” فــي منطقة دارفـــور المضطربة.  قــ ــ ال عــن 
ــشــرطــة فــي بــيــان لــهــا أمـــس الجمعة  وقــالــت ال
إن “قــوة أمنية مشتركة من القوات المسلحة 
والشرطة وقوات الدعم السريع تعرضت مساء 
الخميس لهجوم غادر شنته جماعة خارجة على 
القانون بوالية وسط دارفــور”.  وأضاف البيان 
أن الهجوم “أسفر عن مقتل 5 من قوات األمن، 
ــشــرطــة، مــع عــدد غير  بينهم مـــازم أول فــي ال
محدد من الجرحى”. ولم يتضح على الفور ما 

إذا كانت هناك إصابات بين المهاجمين.

إسرائيل تطلق عملية “الفجر الصادق”

رئيس مجلس النواب العراقي يدعم الصدر إلجراء انتخابات مبكرة

عـــــــدوان عــلـــى غــــــــزة

استعراض جديد للقوة.. حشود من الصدريين بالمنطقة الخضراء

نفـــذ الجيـــش اإلســـرائيلي، أمـــس الجمعـــة، ضربـــات 
علـــى قطـــاع غـــزة، اســـتهدفت مواقع لحركـــة الجهاد 

اإلسامي.
وقـــال الجيش في بيان: “ُنغيـــر اآلن على قطاع غزة. 

تم اإلعان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية”.
كما أكد متحدث باسمه اغتيال تيسير الجعبري وهو 

قيادي بارز في حركة الجهاد اإلسامي بغزة.
جـــاءت الضربات بعد أن ألقت إســـرائيل القبض على 
بســـام الســـعدي، القيـــادي البـــارز فـــي حركـــة الجهاد، 
خـــال مداهمة في مدينة جنيـــن بالضفة الغربية في 

وقت سابق هذا األسبوع.
وبعد ذلك أغلقت إســـرائيل جميـــع معابر غزة وبعض 

الطرق المجاورة.
فـــي غضون ذلـــك، قال الناطق باســـم حركة “حماس” 
فوزي برهوم، إن “العدو اإلســـرائيلي من بدأ التصعيد 
علـــى المقاومـــة فـــي غـــزة وارتكـــب جريمـــة جديدة 
وعليـــه أن يدفع الثمـــن ويتحمل المســـؤولية الكاملة 

عنها”. 

وســـط إجراءات أمنية مشددة، تجمع 
اآلالف من أنصار زعيم التيار الصدري 
محافظـــات،   4 مـــن  صـــدر  ل ا ى  د ـ ـ ـ ت ق م
فـــي المنطقة الخضراء وســـط ســـاحة 

االحتفاالت.
فـــي حين أبدى رئيـــس مجلس النواب 
العراقـــي محمـــد الحلبوســـي، تأييـــده 
دعـــوة زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصـــدر، إلـــى حـــل البرلمـــان وإجـــراء 

انتخابات مبكرة جديدة.
وقـــال الحلبوســـي فـــي تغريـــدة عبـــر 
حســـابه علـــى موقـــع “تويتـــر”، أمـــس 
الجمعـــة، إن “مجلـــس النـــواب ممثـــل 
ي  ـ ـ ـ ت ل ا ر  ـ ـ ـ ي ه ا م ج ل ا ك  ـ ـ ـ ل ت و  ، ب ع ـ ـ ـ ش ل ا

احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، 
والتي ال يمكن بأي حال إغفال إرادتها 
فـــي انتخابـــات مبكـــرة التي دعـــا إليها 

مقتدى الصدر”.
وتابع “نؤيد المضـــي بانتخابات نيابية 
ومحلية خال مدة زمنية متفق عليها، 

للشروع مجددا بالمسيرة الديمقراطية 
تحـــت ســـقف الدســـتور والتفاهـــم، بما 
ينســـجم مـــع المصلحة الوطنيـــة العليا 
للبـــاد”. ودعا زعيم التيار الصدري في 
العـــراق مقتـــدى الصدر، يـــوم األربعاء، 
إلـــى حـــل البرلمـــان الحالـــي وإجـــراء 
انتخابـــات مبكـــرة، معبـــرا عـــن رفضـــه 
الدخـــول فـــي الحـــوار الـــذي دعـــا لـــه 
رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى الكاظمي 
لحل الخاف السياســـي حول تشكيل 

الحكومة الجديدة.
وقـــال الصـــدر فـــي كلمـــة متلفـــزة “مـــا 
يحـــدث مـــن ثـــورة ليـــس صراعـــا على 
الســـلطة”، مضيفا أنه إلى اآلن لم يقرر 

خوض االنتخابات المقبلة في الباد.

غزة ـ وكاالت

بغداد ـ وكاالت

طفلة في الخامسة من عمرها قتلت في العدوان اإلسرائيلي

حشود من أنصار الصدر بالمنطقة الخضراء

موسكو ـ وكاالت

أعلنـــت وزارة الدفاع الروســـية، أمس الجمعـــة، أن قواتها دمرت 
مدفعـــي هاوتـــزر أميركيين مـــن طـــراز “إم - 777” وتحييد نحو 

150 جنديا أوكرانيا.
فقـــد نقلـــت وكاالت أنبـــاء روســـية عـــن وزارة الدفـــاع قولهـــا إن 
القوات الروســـية، المشـــاركة في العملية العسكرية الخاصة في 
أوكرانيـــا، دمرت مدفعـــي هاوتزر أميركيين من طـــراز إم - 777 
فـــي إقليـــم زابوروجيا، مضيفـــة أن الجيش الروســـي دّمر كذلك 
فصيلـــة أوكرانيـــة مـــن راجمـــات “غـــراد” وذلك في إطـــار معركة 

مضادة للبطاريات.
وقالت إنه تم تدمير 3 فصائل من مدافع الهاوتزر ’دي - 30‘ في 
مواقـــع إطاق النار. وأضافت أن الطيـــران والقوات الصاروخية 
والمدفعيـــة دمـــرت مـــا يصل إلـــى 190 هدفـــا للقوات المســـلحة 

األوكرانية خال الساعات األربع والعشرين الماضية.
وأكـــدت الـــوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروســـية أســـقطت 5 
طائـــرات مســـيرة في مناطـــق ياســـينوفاتايا وكراســـنوبولي في 
دونيتســـك وبوكينـــو وســـوليجوفكا وكوريلوفـــكا فـــي منطقـــة 

خاركيف.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، اعتـــرض الدفاع الجـــوي الروســـي 3 قاذفات 

صواريـــخ فـــي دونيتســـك وخاركيـــف، إضافـــة إلـــى 3 صواريخ 
توتشكا - أو في منطقة خيرسون.

وقالت أيضا إن القوات المســـلحة الروســـية قضت على ما يصل 
إلـــى 150 عســـكريا مـــن القـــوات المســـلحة األوكرانيـــة، ودمرت 
مدفعيـــن أميركييـــن مـــن طـــراز إم777، وما يصل إلـــى 1.5 ألف 

ذخيرة لها في منطقة زابوروجيا بصواريخ عالية الدقة.
وأشارت الوزارة كذلك إلى أنه تم تدمير 6 مدافع مستا - بي، و8 
مدافع من تعديات مختلفة، ونحو 350 قذيفة لراجمات غراد.

القوات الروسية تواصل استهداف المواقع العسكرية في دونباس

تدمير مدفعين أميركيين و “تحييد” 150 جنديا أوكرانيا

آثار الدمار جراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 

عواصم ـ وكاالت

أعلنـــت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن بكين قررت وقف 
التعـــاون واالتصـــاالت مـــع واشـــنطن في ملفـــات عـــدة تمتد من 
التغير المناخي إلى االتصاالت العســـكرية، ردا على زيارة رئيسة 
مجلس النواب األميركي، نانسي بيلوسي إلى تايوان قبل أيام.

وذكـــرت الخارجيـــة الصينيـــة فـــي بيـــان أن بكيـــن قـــررت إلغاء 
المحادثـــات بين قادتها العســـكريين ونظرائهم األميركيين، وفق 

ما أوردت وكالة “رويترز”.
وشـــملت اإلجراءات الصينيـــة وقف التعاون فـــي ملفات: إعادة 
المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين، ومكافحـــة المخدرات، والســـامة 

البحرية، ومكافحة الجريمة عبر الحدود.
وقالـــت بكيـــن إنهـــا قـــررت أيضـــا تعليـــق المحادثـــات المناخيـــة 
مـــع الواليـــات المتحـــدة. وكانت أعلنـــت في وقت ســـابق فرض 
عقوبـــات، لـــم توضحها علـــى رئيســـة مجلس النـــواب األميركي، 
نانسي بيلوسي. وتعد هذه اإلجراءات الجديدة تصعيدا جديدا 
في األزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين النوويين، في 
األيـــام األخيـــرة، إثر زيارة بيلوســـي إلـــى تايوان، التـــي تعتبرها 

الصين جزءا من أراضيها.  
فـــي المقابل، أعلن مجلس األمن القومي األميركي، أن الصين ال 

تســـتطيع منع واشـــنطن من العمل في البحار واألجواء. كما قال 
“مستعدون للرد على أي تصعيد صيني”. وجاء اإلجراء الصيني 
بعـــد ســـاعات من تصريـــح وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي، أنتوني 
بلينكن، اعتبر فيه أن المناورات الصينية الجديدة، حول جزيرة 

تايوان تصعيد غير متناسب وغير مبرر.
وقالـــت الصيـــن، علـــى لســـان وزيـــر خارجيتهـــا، وانغ يـــي، إن ما 
قامت به بيلوســـي “انتهاك صارخ ضد الشعب الصيني، ومقامرة 

سياسية”.

“قطع االتصاالت”.. وعقوبات على بيلوسي بعد زيارتها تايوان

الصين تعلق تعاونها مع أميركا.. وواشنطن: مستعدون للرد

تايوان: 68 طائرة و13 سفينة حربية صينية عبرت الخط األوسط في المضيق
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

قنابل موقوتة تحتاج حزما
كثيرا ما تأتي في مخيلتنا نحن معشـــر “الشـــّياب” الملتزمين بقواعد المرور 
أثناء قيادتنا مركباتنا فوق الشوارع والطرقات، تلك الحقبة الزمنية الماضية 
وما يخص الســـياقة في البحرين ومدى التقيد بالســـرعة القانونية والتعاون 
والتســـامح واالحتـــرام المتبـــادل بين الســـواق جميعا، وقتها كانت الســـياقة 
تعتبر بالنسبة للكثير منا أوقاتا جميلة “تشرح السدر” ونحن نقود سياراتنا.

حاضرا وفي ظل ما نرصده بشـــكل يومي فوق شـــوارعنا ونقارنه بما مضى 
فبالتأكيد تغير الحال تماما، ولم تعد السياقة مريحة مثلما كانت، إذ أصبحت 
الســـياقة متعبة ومملة وخطرة وحذرة “والواحد منه بس يبي يوصل مكانه 
وهـــو صاحـــي ما فيـــه زلـــق أو شـــمخ”، فالحاصـــل اآلن لبعض الســـواق عدم 
التركيـــز على الطريق واالنشـــغال بالهاتف أو ســـماع األغانـــي، وهناك قلة من 
أصحـــاب الســـيارات “حاطين تلفزيونات في ســـياراتهم عبالهم يالســـين في 
صاالت منازلهم”، واألهم من ذلك أننا  نالحظ السرعة الجنونية و”لمناحس” 
بين الســـواق، خصوصا عند شريحة الشباب، وعدم إعطاء الفرصة لآلخرين 
وعلـــى وجه الخصـــوص عند التقاطعـــات واألماكن المزدحمـــة، وبذلك تنتج 
عـــن تلـــك الســـلوكيات المرفوضة اجتماعيـــا وقانونيـــا الكثير مـــن الحوادث 

واإلشـــكاليات والكلمـــات البذيئـــة واأللفـــاظ الســـيئة، وهـــي أصال ليســـت من 
عادات وتصرفات أهل البحرين.

اليـــوم اإلدارة العامـــة للمـــرور تبـــذل جهـــودا مضاعفة من أجل ســـالمة أفراد 
المجتمـــع المحلـــي في ســـبيل المحافظة على أرواح الناس وســـالمتهم فوق 
الطريق، وذلك على مدى ســـنوات متعاقبة، ومازالت تقوم بعملها وواجباتها 
والمهمـــات المســـندة إليها في ضبط إيقـــاع الحركة المروريـــة تفاديا لفواجع 
وخســـائر فـــي األرواح والممتلـــكات. لذا نؤيد بكل قوة مـــا دعت إليه وأكدت 
عليـــه اإلدارة العامـــة للمـــرور حديثـــا بالتقّيـــد بالقواعد واألنظمـــة والقوانين 
المروريـــة، وفي مقدمتها االلتزام الكامل بالســـرعة المحـــددة على الطرقات، 
حيث رصدت من خالل األنظمة الذكية ازديادا في نســـبة ارتكاب مخالفات 
تجـــاوز الســـرعة المحـــددة فوق الطرقـــات الرئيســـية، وبذلك قامـــت باتخاذ 

اإلجراءات القانونية ضد المخالفين.
هدفنـــا الرئيـــس مـــن هـــذا الطـــرح التخلـــص قـــدر اإلمـــكان مـــن تلـــك القنابل 
الموقوتة فوق الطرقات، والتي تحتاج إلى “الحزم الشديد والردع السريع”. 

وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

شكل تأسيس البرلمانات نقلة حضارية بشرية لعبور الهمجية وتفادي الصراعات 
االجتماعيـــة والحـــروب األهلية المدمـــرة، من خالل انتخاب الشـــعب ممثليه من 
مختلـــف فئاتـــه وتياراتـــه السياســـية وتحاورهم بأســـلوب حضـــاري مهما بعدت 
اآلراء واألفكار، فضال عن ممارسة سلطتهم الرقابية تجاه الحكومات، ومع ذلك 
ما برح العالم يشـــهد أشـــكاالً شتى من أعمال الشغب واالنتهاك لحرمته وسيادته 
في العديد من البرلمانات، ســـواء من ِقبل أعضائه أنفســـهم، أو من ِقبل محتجين 
سياســـيين يكتفـــون بالتظاهر الســـلمي مـــن خارجه، وهـــذا أقل الحاالت ســـوءًا، 
لكن ما يشـــهده البرلمان العراقي منذ غزوة اقتحامه قبل عشـــرة أيام على أيدي 
الصدريين فاق كل صور الخيال: فتيان يجلســـون على كراســـي النواب يحاكون 
أدوارهم النيابية في الخطابة واالحتجاج ومن بينهم نساء أميات، أبقار أدخلت 
وُربطـــت فـــي حـــرم البرلمـــان؛ لتأمين الغـــذاء للمعتصميـــن لحومًا وحليبـــا، قدور 
للطهي بنيران الحطب، شـــبان يجلبون صواني الغداء إلى أرضية قاعة البرلمان 
ويتحلقـــون لالغتـــراف منها باأليـــدي على الطريقة الشـــعبية، باعـــة جائلون لبيع 
اآليسكريم والعصائر والحلوى، شباب يدخنون الشيشة وبعضهم يرتدي مالبس 
غريبـــة ال هي رجالية وال نســـائية، خبازون يعجنون الطحيـــن، حالقون يحلقون 

الشـــباب المعتصمين تطوعًا وحســـب أذواقهم، “هوســـات” لعشائر عربية متعددة 
األســـماء، مواكـــب عـــزاء متعددة ورواديد وقراءات حســـينية بمـــا ال يليق بمقام 
شـــعائر الُحســـين )ع( وال حرمة البرلمان، وهذا غيض من فيض وال يتســـع المقام 
لتعـــداد كل مـــا جرى من مهازل غير مســـبوقة تاريخيًا فـــي غوغائيتها وبربريتها 

الالحضارية.
ولـــم يكـــن الطرف اآلخـــر المتصارع مـــع الصدرييـــن، أال وهو “اإلطار التنســـيقي” 
الذيلي لطهران أقل بربرية وغوغائية، بل لعله اســـتبق األول في بزه بها بطريقة 
اســـتعراضية، كمـــا أظهرها خصوصـــًا وجهه البـــارز نوري المالكـــي، بطل فضيحة 
تســـليم الموصل لداعش بدون مقاومة خالل رئاســـته الحكومـــة، والذي ُيعد من 
أبـــرز وجوههـــا الفســـادين إبان عهـــده وما بعده، بـــدءًا من ظهوره حامالً رشاشـــه 
بصحبـــة أفـــراد من ميليشـــياه، وليـــس انتهـــاًء بالتســـريبات الفاضحـــة لمخططه 
اإلرهابي بتغيير المعادلة السياســـية الهشـــة القائمة لصالـــح “إطاره”. ولكي تكمل 
الملهـــاة صورتهـــا اإلبداعيـــة، فـــإن كل مـــا جـــرى مـــن الطرفين تم باســـم الشـــعب 
والديمقراطيـــة والحســـين والدســـتور! خصوصًا مـــن ِقبل المالكي، فيما الشـــعب 
المثخن بالجراح في غياب تام عما يجري. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

رضي السّماك

غزوة البرلمان العراقي

كتبـــت كمـــا كتب غيـــري العديد من المقـــاالت التي تتحدث عـــن ما تقدمه 
مملكة البحرين، قيادة وحكومة لموســـم عاشـــوراء وما يميزه في بالدنا، 
ويحق لنا نحن كبحرينيين أن نعبر عن االعتزاز واإلجالل لجهود مختلف 
وزارات ومؤسســـات الدولـــة وخدماتها التي تتطـــور عاًما بعد عام، وهناك 

عدة صور تؤكد مكانة الذكرى، أذكر منها:
* الصـــورة األولـــى: توزيع المكرمة الســـنوية من قبل الديـــوان الملكي عن 
طريـــق إدارتـــي األوقـــاف الســـنية والجعفريـــة علـــى الجمعيـــات الخيرية 
والمآتـــم الحســـينية، بتوجيه من لدن حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، ملـــك البالد المعظـــم حفظه هللا ورعاه، وبمناســـبة 
حلـــول العام الهجري الجديد 1444. إن هذه العادة الكريمة مصداق لمآثر 
الكرم والمودة والتراحم التي تميز بها المجتمع البحريني منذ زمن قديم.

* الصورة الثانية: توجيهات صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا للوزارات والجهات 
المعنية بمتابعة احتياجات المناطق خالل موســـم عاشـــوراء وتيسير كل 
المتطلبات التي تكفل إنجاح الموســـم، وال شك أن استعداد أجهزة الدولة 
للموســـم ومتابعـــة متطلباتـــه وبحثـــه في اجتمـــاع مجلس الـــوزراء تؤكد 

أهمية تلبية االحتياجات السنوية ولله الحمد والمنة.
* الصـــورة الثالثـــة: وفـــي اإلطار أيًضا، اللقاء الســـنوي للفريـــق أول معالي 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة وزيـــر الداخليـــة، مع ممثلـــي المآتم 
والحســـينيات في محافظات المملكة، والذي أتى وفق منهجية الشـــراكة 
المجتمعيـــة البناءة المعمول بها فـــي وزارة الداخلية، وكلمة معالي الوزير 
اختصـــرت الكثيـــر، حيث عبر عن االعتزاز والتقدير لما يحظى به موســـم 
عاشـــوراء من رعاية ملكية سامية من قبل حضرة صاحب الجاللة الملك 
المعظـــم، حيـــث يحرص جاللتـــه على أن تبقى عاشـــوراء مرجًعا إنســـانًيا 
في ممارســـة الحريـــات الدينية واحترام التعدديـــة المذهبية، عالوة على 
تثميـــن الدعـــم الذي توليـــه الحكومة بقيـــادة صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وتوجيهـــات ســـموه الكريمـــة بالعمل على 
توفير األجواء اآلمنة وتوفير كل احتياجات ومتطلبات الموســـم، وأقول 
إن هـــذا اللقاء الســـنوي كما وصفـــه معالي وزير الداخليـــة  يأتي في إطار 
النهج الحكيم الذي أرســـاه جاللة الملك، ومناســـبة لممارســـة وتعزيز مبدأ 
الشـــراكة المجتمعيـــة الـــذي اختطتـــه وزارة الداخليـــة. “المقـــال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

عادل المرزوق

الرعاية الملكية لموسم عاشوراء

التيار واإلطار.. هل هو عراق جديد؟
يعيـــش العراق والعراقيون خالل هذه األيـــام مرحلة لربما تعتبر فاصلة في 
التاريـــخ العراقي بعد ســـقوط النظام الســـابق فـــي عـــام 2003، فالتحركات 
الشعبية والسياسية خالل الفترة الماضية من شأنها تغيير النظام السياسي 
الحالـــي، وهـــو ما يطالـــب به أتبـــاع الزعيم مقتـــدى الصدر، أو كمـــا يعرفون 
بالصدرييـــن، من خالل خروجهـــم واعتصامهم في البرلمـــان العراقي خالل 
األيام الماضية، مطالبين بتغييرات تطال الدســـتور والمؤسســـات التنفيذية 
والقضائيـــة للدولـــة من خـــالل جملة إصالحات جذرية وشـــاملة من شـــأنها 

تقويم الوضع المتردي في العراق.
فـــي الجبهـــة األخرى يخـــرج مناصرو اإلطار التنســـيقي وهـــو الممثل للكتل 
الشـــيعية فـــي العراق من غير أنصـــار مقتدى الصدر للتعبيـــر عن رفضهم ما 
يطالب به الصدريون، مؤكدين تمســـكهم بالوضع السياســـي الحالي، إضافة 
للتأكيـــد علـــى ضـــرورة تعيين رئيـــس للحكومة يعبـــر بالعـــراق لمرحلة أكثر 
استقرارًا في ظل انتهاء فترة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منذ شهور 
وتسمية محمد شياع السوداني كمرشح إلدارة المرحلة القادمة في العراق.
الكتلـــة الصدرية بقيادة مقتـــدى الصدر التي خرجـــت للتظاهر والتعبير عن 
رفضهـــا الواقع العراقي كانت قد فازت باألغلبيـــة في االنتخابات البرلمانية 
األخيـــرة، ذلـــك قبـــل أن ينســـحب التيـــار ونوابـــه من مجلـــس النـــواب، لكن 
يبـــدو أن الصـــدر عاد لمجلس النـــواب من خالل الحشـــود والمؤيدين الذين 
اســـتوطنوا فـــي مقـــر البرلمـــان، في تعبيـــر يدل عـــن امتعاضهم مـــن النظام 
السياســـي العراقـــي القائـــم على المحاصصـــة وهو النظام الذي تم تكريســـه 
ُبعيد الغزو األميركي للعراق، والذي يرون فيه أنه ســـاهم في تفشـــي الفساد 
فـــي أوصـــال الدولة وتـــردي األوضـــاع االقتصادية والمعيشـــية، مـــا يقودنا 
للســـؤال عـــن جدوى تحرك الشـــارع الصدري فـــي حين كان يمكـــن أن تقود 
كتلة الصدر الحراك من تحت قبة البرلمان ومن خالل األدوات التشريعية؟!
على الرغم من محدودية المواجهات المباشرة بين المتظاهرين من الحزبين، 
إال أن الوضع في العراق اليوم على صفيح ساخن ومهدد باالنفجار في أية 
لحظـــة، ما بين جموع المتظاهرين والذين يســـتقرون في مناطق حساســـة 
وذات رمزية سياســـية كبيرة كالبرلمان وحـــدود المنطقة الخضراء، ذلك ما 
يمكـــن تداركـــه من خـــالل القبول بالحوار الـــذي تقدم به العديـــد من األفراد 

والكتل كرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واألحزاب الكردية.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

عاشوراء في البحرين
تنال الشـــعائر الدينية والمآتم الحســـينية رعاية دائمة ومستمرة من الدولة 
ومســـؤوليها، ويتمثـــل ذلك في الدعم الذي يلقاه موســـم عاشـــوراء في كل 
عـــام ومنُذ مئات الســـنين، فاللقاء الموّســـع الـــذي عقده الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية مع مســـؤولي المآتم جاء ليؤكد 
حرص الدولة على تعزيز منهجية الشراكة المجتمعية في التنظيم واإلعداد 
لموســـم عاشـــوراء، الفًتا إلى التعاون الكبير بين المآتم الحسينية والجهات 

الرسمية المعنية بذلك.
توافقـــت آراء الحاضرين مع رأي وزير الداخلية بأن إقامة الشـــعائر الدينية 
في البحرين جزء ال يتجزأ من الحرية الدينية التي يعيشـــها أهل البحرين، 
والتي نصت عليها المادة )22( من دســـتور مملكة البحرين، وأن دور الدولة 
هـــو الحفاظ على هذه الشـــعائر وعلـــى أمن تنظيمها وســـالمة المحتفين بها 
والمواطنين والمشاركين فيها، وكذلك العمل على منع استغاللها أو المتاجرة 
بها، فهي مناسبة جليلة تتمتع بخصوصية دينية عامة، وتهدف إلى تحقيق 
التالحم والتعاضد بين أفراد المجتمع، وهو ما تتميز به البحرين منذ القدم 

وال تزال تحافظ عليه.
وتعـــد أهمية هذه المناســـبة الدينية الســـنوية باالحتفاء بهـــا بحرينًيا بعيًدا 
عـــن أيـــة مشـــاركات خارجية بما يحفـــظ خصوصيـــة البحرينييـــن وطريقة 
احتفائهـــم بهـــذه المناســـبة، خصوصـــا أن هنـــاَك جهـــات خارجيـــة تتربـــص 
دوًمـــا وأبًدا بالبحرين وشـــعبها، وتنتهـــز كل فرصة لتحقـــق مآربها للنيل من 
البحرين وشـــعبها، فأهل البحرين قادرون على االحتفاء بمناســـبة عاشوراء 
دون مشـــاركة أي طـــرف خارجـــي، خصوصـــا أن البحريـــن تمتلـــك مخزونـــا 
كبيـــرا من الخطبـــاء والرواديد وجميع أهل البحرين ُيشـــاركون ويحضرون 
مراســـيم عزاء عاشوراء في جميع المحافظات، وبذلك، يتم إحياء الشعائر 
الحسينية بإطارها الديني البحريني وحمايتها من مسارات ال عالقة لها بها.
وتتكاتـــف جهـــود الدولة ومؤسســـاتها مع جهـــود اإلدارات المعنيـــة والمآتم 
والمواطنيـــن جميًعـــا إلنجـــاح إحيـــاء هـــذه الشـــعائر فـــي كل عام، وتيســـير 
كل احتياجاتهـــا ومتطلباتهـــا، بما يحفظ قدســـيتها وأمن وســـالمة البحرين 

والمشاركين فيها.

عبدعلي الغسرة



خســـر منتخب الشـــباب لكرة السلة 
نتيجـــة  ب ي  ر ـ ـ ـ ط ق ل ا ه  ر ـ ـ ـ ي ظ ن م  ا ـ ـ ـ م أ
)85/47(، فـــي المبـــاراة التي جمعت 
الفريقيـــن، الجمعـــة، فـــي اإلمارات، 
ضمـــن نصـــف نهائي بطولـــة الخليج 
للمنتخبـــات المؤهلـــة لـــكأس آســـيا 

تحت 18 عاما.
وانتهـــت فتـــرات المبـــاراة كاآلتـــي: 
21/15( البحريـــن،  ـر، ) ـ 27/7( قطـ (

)22/8( قطر و)21/12( قطر.
واحتـــل المنتخب المركـــز الرابع في 
الـــدور التمهيـــدي، وتأهـــل لنصـــف 
النهائـــي، لكـــن بخســـارته أمـــام قطر 
فـــي المربـــع الذهبـــي فإنـــه ســـيلعب 
علـــى المركزيـــن الثالـــث والرابـــع مع 

فقدانه الوصول للنهائي.
ب  ر د ـ ـ ـ م ل ا ب  ـ ـ ـ خ ت ن م ل ا د  و ـ ـ ـ ق ي و

ميندوغاس.

 سلة األحمــر الشــاب 
تخســر أمــــام قطــــر
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الالعـــب  مـــع  الحـــد  نـــادي  اقـــد  ع ت
الفلســـطيني فـــادي زيـــدان؛ ليمثـــل 
صفـــوف الفريـــق األول لكـــرة القدم 
بالنـــادي خالل منافســـات الموســـم 

الرياضي الجديد 2022 - 2023.
وأعلـــن الحداويون عـــن التعاقد مع 
العـــب خط الهجـــوم فـــادي زيدان؛ 
تعزيـــزا لتشـــكيلة المـــدرب الوطني 
وســـم  م ل ا ي  ـ ـ ـ ف ن  ال م ـ ـ ـ ش ل ا د  ـ ـ ـ م ح م
المقبـــل. وســـبق لفـــادي زيـــدان أن 
مثل منتخب فلســـطين، ويتوقع له 
مـــن تجربتـــه االحترافيـــة الجديدة 

ــ  ـ ــوة لـ ــة المرجـ ــكل اإلضافـ أن يشـ
“التســـونامي” علـــى مســـتوى خـــط 
المقدمـــة، علًما أن اإلدارة الحداوية 
عـــززت صفوفهـــا أيًضـــا بالمهاجـــم 

تياغو أوغستو.
ويســـعى الحد لظهـــور مختلف في 
الموســـم الجديـــد، خصوصـــا بعـــد 
الموســـم الماضـــي الـــذي كان فيـــه 
الفريـــق قريبـــا مـــن الهبـــوط لدوري 
الدرجة الثانية، قبل أن يؤكد بقاءه 
فـــي الـــدوري الممتاز عبـــر صدارته 
ملحـــق الصعـــود والهبـــوط. وســـبق 
للحـــد أن أعلن عدًدا مـــن الصفقات 

سواء المحلية أو األجنبية.

الفلسطيني زيدان ينضم للحد

حقـــق منتخبنـــا األولمبـــي لكـــرة القـــدم 
فـــوًزا كبيـــًرا ومســـتحًقا علـــى حســـاب 
نادي الفيصلي الســـعودي بأربعة أهداف 
مقابـــل واحد، في المبـــاراة التي جمعت 
الطرفين، الخميس 4 أغسطس الجاري، 

ضمن معسكر أولمبينا بتركيا.
واســـتطاع منتخبنـــا األولمبـــي تحقيـــق 
الفـــوز الرابـــع له فـــي المعســـكر، وإنهائه 
دون أي خسارة، بعد أن خاض 5 وديات 
تعـــادل فـــي واحـــدة منها فقـــط، ليختم 

بذلك معسكره في تركيا بنجاح.
وتمكن أولمبينا من إنهاء الشـــوط األول 
أمـــام نادي الفيصلي الســـعودي لصالحه 
عبر التقدم بهدف للظهير األيســـر أحمد 
عبدالحميد، وفي الشوط الثاني أضاف 
المهاجم حسين عبدالكريم هدفين، قبل 
أن يســـجل البديـــل بشـــير فـــؤاد الهدف 

الرابع للمنتخب.
وكان أولمبينـــا دشـــن ودياتـــه في تركيا 
أمـــام نـــادي hisareynspor، وانتهـــت 
المبـــاراة بفـــوز منتخبنا بتســـعة أهداف 
مقابـــل واحـــد، فيمـــا لعـــب فـــي الثانيـــة 
أمام نظيره العماني وفاز بثالثة أهداف 
مقابل اثنين، وكرر فوزه في ودية ثانية 
علـــى عمـــان بهـــدف نظيـــف، فـــي حيـــن 
تعـــادل فـــي الوديـــة الرابعـــة أمـــام نادي 
bulvarspo التركـــي بهـــدف لمثلـــه، قبل 
أن يحقق فـــوًزا صريًحا علـــى الفيصلي 

السعودي مع ختام المعسكر.
وشـــكل المعســـكر فرصة كبيرة  للمدرب 
الكرواتـــي لمنتخبنـــا داريـــو باســـيتش 
لتحقيـــق االســـتفادة الفنية القصوى من 
خـــالل الحصـــص التدريبيـــة المكثفـــة، 
عالوة على المباريات الودية التجريبية، 
إذ يعـــد معســـكر تركيـــا األول لمنتخبنـــا 
خارجًيـــا تحت قيادة داريو بعد تســـلمه 

المهام الفنية لـ “األولمبي.
وكان الجهـــاز الفنـــي للمنتخـــب بقيـــادة 
داريـــو بدأ اإلعـــداد في الفتـــرة الماضية 
علـــى المســـتوى المحلـــي، وشـــهد بعض 
المنـــاورات الودية والمباريـــات المحلية 
مـــع عـــدد مـــن األنديـــة، قبـــل أن ينتقـــل 
المنتخـــب حالًيـــا للمعســـكر الـــذي يعـــد 
فرصة للتعرف على مستويات الالعبين 

بشكل أكبر، والوقوف على جميع النقاط 
الخاصة بتهيئة المنتخب لالستحقاقات 
المقبلة، علًما أن المنتخب يضم الالعبين 
من مواليد العامين 2001 و2002، وهو 
المنتخب الذي سيشـــارك فـــي تصفيات 
كأس آســـيا تحـــت 23 عاًمـــا 2024، إذ 
ســـتقام التصفيات خالل شـــهر ســـبتمبر 

من العام المقبل.

أداء كبير

أكـــد العـــب المنتخـــب األولمبـــي عـــادل 
أداءً  قدمـــوا  لالعبيـــن  ا ن  أ ي  ـ ـ رميحـ ل ا
كبيًرا داخل الملعب أمام نادي الفيصلي 
الســـعودي، مشـــيًدا بالروح العالية التي 
تمتـــع بهـــا الالعبـــون. وشـــكر الرميحـــي 

زمـــالءه الالعبيـــن علـــى األداء المقـــدم 
أمـــام فريق كبير بحجم نـــادي الفيصلي 
ويملـــك اســـًما مميـــًزا ومحترفيـــن على 
مســـتوى عال، مشـــيًرا إلى أن المنتخب 
تعاهـــد علـــى الظهـــور بأقصـــى صـــورة 
ممكنـــة نحو الظفر بنقـــاط الفوز، مؤكًدا 
ـوض  ـ لخـ ة  ـ ـ كل فرصـ ـ ـ كر شـ ـ ـ لمعسـ ا أن 
مباريـــات مختلفـــة وتطبيـــق تعليمـــات 

الجهازين الفني واإلداري.

استحقاقات مقبلة

بـــدوره، قال العـــب المنتخـــب األولمبي 
عمـــر صابـــر إن المعســـكر شـــكل نقطـــة 
مهمة في مشوار اإلعداد لالستحقاقات 
المقبلـــة التـــي تنتظـــر المنتخـــب. وأكـــد 

عمـــر صابر أن فريـــق الفيصلي ناد كبير، 
مشـــيًرا إلـــى احترامه قبـــل الدخول في 
المبـــاراة والتركيز علـــى تقليل األخطاء 
واســـتثمار الفـــرص، وهو مـــا نجحنا من 
خالله في خطف هدف التقدم مع نهاية 
الشـــوط األول. وشـــكر صابـــر الجهازين 
ـن  ـ ــالءه الالعبيـ ــي واإلداري وزمـ الفنـ
علـــى المجهود، متمنًيا ظهـــور المنتخب 

بأفضل صورة مستقبالً.

تطور مستمر

من جهته، قال العب المنتخب األولمبي 
يســـير  المنتخـــب  ن  إ ى  ـ ـ ـ س ي ع ن  ـ ـ ـ س ح
فـــي نســـق تصاعـــدي مســـتمر، مشـــيًدا 
باالنضباطيـــة العاليـــة التـــي تحلـــى بهـــا 

الالعبون طوال فترة المعسكر.
وقـــال حســـن عيســـى إن النتيجـــة أمام 
فريق الفيصلي تسعدنا جميًعا كمنتخب؛ 
كونهـــا كانـــت على حســـاب فريـــق كبير 
ويملك العديد من المحترفين، وعكست 

األداء القوي لالعبين داخل الملعب.
وأوضـــح أن الالعبيـــن بذلـــوا قصـــارى 
جهدهم في المعسكر لعدم الخسارة في 
الوديـــات، عالوة على االلتزام بتعليمات 
الجهازين الفني واإلداري، شـــاكًرا جميع 
أفـــراد المنتخـــب علـــى مـــا بـــذل طـــوال 
فترة المعســـكر التي اســـتمرت 21 يوًما، 
عالوة على اإلعداد المســـبق الذي دشنه 
المنتخب بالتدريبات المحلية قبل نحو 

3 أشهر.

االتحاد البحريني لكرة القدم

أولمبينا يكسب الفيصلي السعودي برباعية
في آخر وديات معسكر تركيا

مدير األولمبي يقدم درع االتحاد التذكاري لنادي الفيصلي من اللقاء فرحة الالعبين بأحد األهداف األربعة

منتخبنا األولمبيعادل الرميحي 

”FIGHTING.DE“ توقع اتفاقية حقوق بث مباشر مع ”BRAVE CF“ منظمة
مع استعداد المنظمة إلقامة أول بطولة في ألمانيا

تم االعتراف بمنظمة BRAVE CF، التي 
تأسست تحت رؤية ســـمو الشيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفـــة، باعتبارهـــا منظمة 
MMA األسرع نمًوا في العالم من خالل 

60 حدًثا تم تنظيمه في 27 دولة.
أعلـــن  المناســـبة،  بهـــذه  ـــال  ف ت ح ال ل و
 FIGHTING.DE الترويج عن شراكة مع
ســـتقوم من خاللها األخيـــرة ببث جميع 
أحداث BRAVE CF في ألمانيا والنمسا 

وسويسرا عبر القناة المتخصصة.
بـــث  إلـــى  التفاقيـــة  ا ه  ذ ـ ـ ـ ه ف  د ـ ـ ـ ه ت و
المســـتوى  ذات  ة  ـ ـ ـ ي ل ا ت ق ل ا ت  ا ـ ـ ـ ض ا ي ر ل ا
أللمـــان  ا ن  ي ع ج ـ ـ ـ ش م ل ا ى  ـ ـ ـ ل إ ي  ـ ـ ـ م ل ا ع ل ا
والسويسريين والنمساويين، مع الوضع 
فـــي عين االعتبـــار أيًضا المســـاعدة في 
صناعـــة نجوم بارزين فـــي أوروبا ويتم 
تقديمهـــم للمشـــهد العالمـــي فـــي وقـــت 

الحق.
تتمثـــل رؤيـــة BRAVE CF فـــي تغييـــر 
مشهد فنون القتال المختلطة من نشاط 
تجـــاري لألحـــداث إلـــى نشـــاط تجـــاري 

رياضي وتزويد مقاتلي الفنون القتالية 
المختلطـــة بفرصة عرض مواهبهم على 

منصة عالمية.
فـــي  نقطـــة محوريـــة  ا  ـ ـ ـ أوروب ت  ـ ـ ـ ن كا
اســـتراتيجية المنظمة حيث استضافت 

 BRAVE والت  ـ ـ طـ ب ل  ـ ـ ـ ع ف ل ا ب دول   10
ن  ـ ـ ـ م ادس  ـ ـ لسـ ا بت،  ـ ـ لسـ ا وم  ـ ـ ـ وي  .CF
أغســـطس، ســـتنضم ألمانيا إلـــى الدول 
 BRAVE CF التـــي احتضنـــت بطـــوالت
حيث ســـتحتضن البـــالد النســـخة الـ61 

مـــن بطولـــة BRAVE CF، والتي ســـيتم 
.NFC تنظيمها بالتعاون مع

وتعتبـــر FIGHTING.DE هـــي المنصـــة 
الرائـــدة لفنـــون الدفـــاع عـــن النفس في 
ألمانيـــا وكذلـــك فـــي الـــدول الُمتحدثـــة 
FIGHT-  باللغـــة األلمانيـــة. تبث منصـــة

ING.de حصرًيـــا الدوريـــات العالميـــة 
الكبرى في ألمانيا والنمســـا وسويســـرا. 
وهـــذه المنصة هي موطن رياضة فنون 
القتال المختلطـــة األلمانية، حيث تقدم 
المنصة أفضل سلسلة أحداث ُمتنوعة.

كمـــا وتقـــدم المنصـــة تجربـــة خاصة مع 
توفير صـــو للمقاتلين وتحليالت دقيقة 
وموســـعة عنهـــم، فضـــالً عـــن مقابـــالت 
حصريـــة مع النجوم األلمان والعالميين. 
وتبـــث المنصـــة أكثر مـــن 150 مناســـبة 
علـــى الهواء مباشـــرة في العـــام، إضافة 
إلى تنظيمها إلى البودكاســـت المشـــهور 
“Schlagwort”، مـــا يجعـــل مـــن هـــذه 
المنصة العالمة األكثر شـــهرة في فنون 

القتال األلمانية.

اللجنة اإلعالمية
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السير فيرغسون هو مثلي األعلى في التدريب وأسير على نهج كلوب
 اكــد المــدرب الوطنــي صديــق زويد ان غوارديوال وكلوب هما المدربان األفضــان في العالم حاليا ومواجهة 
ليفربول ومانشســتر ســيتي هي المواجهة االقوى في العالم.  جاء ذلك خال ســادس حلقات اليف انستغرام 

لبرنامج “الباد ارينا” الذي يعده ويقدمه الزميل علي العيناتي.

في البداية من تتوقع أن تكون له األفضلية كلوب أم  «
غوارديوال في نهائي كأس درع المجتمع بين ليفربول 

ومانشستر سيتي؟

  زويـــد: اعتقـــد بـــأن تحديـــد األفضليـــة صعـــب للغاية، 
خصوصـــا أن غوارديـــوال وكلـــوب فـــي مســـتوى واحد 
تقريبـــا، ويعتبـــران األفضلين في العالـــم على اإلطالق، 
لكـــن كلـــوب كان غالبـــا ما يتفـــوق علـــى غوارديوال في 
المواجهـــات االخيـــرة؛ لذلك اعتقد بأن كلوب ســـتكون 

األفضلية له للفوز في نهائي درع المجتمع.

ما رأيك في مواجهات غواريوال وكلوب بشكل عام؟ «

 زويد: المواجهة بينهما تكون مرتقبة دائما وأســـتطيع 
أن أشـــبهها بمواجهـــة ميســـي ورونالـــدو التـــي دائما ما 
كانت تثير الشغف بين الجماهير؛ وذلك ألنهما ببساطة 
المدربين األفضلين فـــي العالم واالكثر دراية ببعضهما 
البعض.. وهما من جعال مواجهات ليفربول ومانشستر 
ســـيتي االكثر قوًة حاليـــا في العالم واالكثـــر ترقبا من 

الجماهير.
 

من برأيك األفضل غوارديوال أم كلوب؟ «

زويـــد: كالهمـــا مدربـــان مميـــزان وتصعـــب المقارنـــة 
بينهمـــا.. بيد أن البيـــب قام بإدخال أفـــكار جديدة في 
كـــرة القدم بهرت جميـــع المتابعين في العالم، ولم تكن 
موجودة في األساس قبل عهده؛ لذلك أعتقد أن البيب 

خدم كرة القدم أكثر من كلوب.
ولكن غوارديوال اعترف بنفسه بأنه ال يستطيع تحقيق  «

النجاح بدون الالعبين “السوبر ستار”؟

  زويد: نعـــم صحيح.. غوارديوال رغم دهائه التدريبي 
إال أن الالعبين النجوم المتواجدين في كل فريق دربه 
ســـاعدوه كثيرا على تطبيق أفكاره بنجاح.. غوارديوال 
ذكي في اختياراته لألندية التي لديها ميزانيات كبيرة 
وتســـتطيع أن تجلب له كل األســـماء التـــي يحتاجها.. 
بينمـــا كلـــوب تدرج كثيرا حتى وصـــل لليفربول النادي 

األبرز له في مشواره.
 

ما الذي ينقص توخيل ليصل لمكانة غوارديوال  «
وكلوب؟

 زويـــد: توخيـــل قام بعمـــل كبير مع تشيلســـي وطوره 
بشـــكل الفـــت، إال أن مـــا يعيبه هـــو عدم االســـتمرارية 
فـــي التألق كلما طال عمـــر المباريات بعكس غوارديوال 
وكلـــوب، كمـــا أن توخيـــل ال يجيـــد فـــن التعامـــل مـــع 

الالعبين وال يستطيع إخراج أفضل ما يملكونه.

هل تعتقد أن كونتي أصبح جاهزا للمنافسة على  «
لقب البريميرليغ بالتعاقدات الجديدة؟

 زويـــد: كونتـــي يعتبر من أفضـــل المدربين فـــي العالم 
وقـــاد توتنهـــام للمركـــز الرابـــع بعـــد أن كان متأخرا في 
الترتيـــب.. فهو مـــدرب تكتيكي ويعـــرف كيف يتعامل 
مـــع النجـــوم؛ بيد أنه من الصعـــب أن يتمكن من خطف 
لقـــب الدوري بوجـــود كلـــوب وغوارديـــوال؛ ولكنه بكل 
تأكيد ســـيكون منافسا شرســـا وربما ينجح في التأهل 

لألبطال مجددا.
 

هل برأيك أن مدرب مانشستر يونايتد الجديد تن هاغ  «
قادر على قيادة المانيو لمنصات التتويج؟

 زويـــد: تـــن هاغ ممكـــن أن يضيف الجماليـــة على لعب 
مانشستر؛ ألنه قريب من أسلوب لعب غوارديوال ولكن 
مـــن الصعب جـــدا ان يقود مانشســـتر إلحـــراز االلقاب، 
فهو سيواجه صعوبات في فهم ديناميكية البريميرليغ 
ثم سيجد صعوبات أخرى في تغيير العقلية من فريق 
يلعب على الهجمات المرتدة وتحويله لفريق يستحوذ 

ويسيطر.
 

هل تعتقد أن مدرب االرسنال ارتيتا سيتقدم خطوة  «
لألمام مع فريقه هذا الموسم؟

  زويد: ارتيتا مدرب شاب ولديه أفكار متطورة ويكفي 
انه تدرب على يد غوارديوال، واعتقد بأن االرسنال قام 
بتعاقـــدات جيدة، لكن من الصعب ان يحقق بها ارتيتا 
لقب الدوري، هو فقط ســـيكون منافســـا علـــى المقاعد 

المؤهلة لدوري االبطال.
 

ما رأيك بالعمل الكبير الذي قام به انشيلوتي مع ريال  «
مدريد؟

 زويد: شـــخصيا لم اكن انتظر ان يتمكن الريال بقيادة 

انشيلوتي من احراز لقب الليغا او الفوز بلقب االبطال 
)..( ما ســـاعد انشـــيلوتي علـــى احراز لقـــب الدوري هو 
ضعـــف المنافســـين للريـــال.. واعتقد انه مـــدرب وقتي 
يأتـــي ويحصد اإلنجـــازات ولكن يفتقد لالســـتمرارية.. 
وبالتالـــي ربما يفشـــل مـــع ريال مدريد الموســـم المقبل 
فـــي الفـــوز بأي لقب وقـــد يكون الموســـم االخير له مع 

المرينغي.
 

هل تعتقد بأن مدرب برشلونة تشافي قادر على  «
التعامل مع كثرة االسماء الهجومية البارزة في 

الفريق؟

 زويـــد: صفقات برشـــلونة ربما كانت االبـــرز في العالم 
وخصوصـــا بقـــدوم ليفاندوفســـكي ورافينيـــا وهـــي ما 
تجعل برشلونة االقرب للفوز بلقب الدوري، ولكن الشك 
يحوم في قدرة تشافي على التعامل مع كثرة االسماء 
الهجوميـــة، النه ســـيكون مطالبـــا بإشـــراكهم جميعهم، 
وهذا ما يجعل تشـــافي تحـــت ضغط كبير وبالتالي قد 

تنعكس قوة الصفقات سلبيا على برشلونة.
 

برأيك هل اليغري هو الرجل المناسب لقيادة  «
يوفنتوس في المرحلة القادمة؟

 زويـــد: اليغـــري الفتـــرة الثانية في يوفنتـــوس يختلف 
تماما عن اليغري الفترة االولى وتشعر بأنه فقد الكثير 
من الفنون التدريبية؛ لذلك ال يبدو أنه الرجل المناسب 

لقيادة اليوفي في المرحلة المقبلة.
 

لماذا تراجعت اسهم المدرب مورينيو؟ «

  زويـــد: ألن أفكاره الدفاعية لم تعد تنســـجم مع طرق 
لعـــب الكرة الحديثة التـــي تعتمد علـــى الضغط العالي 

وقوة االستحواذ.
 

 من هو مثلك االعلى في التدريب عالميا؟ «

  زويد: السير فيرغسون
 

من هو المدرب الذي تنتهج نهجه حاليا في التدريب؟  «

 زويد: يورغن كلوب

من اللقاء المرئي

االتحاد البحريني لكرة القدم

يدشـــن منتخبنـــا لفئـــة الناشـــئين لكـــرة 
القـــدم، سلســـلة مبارياتـــه الوديـــة فـــي 
 hisareyn معســـكر تركيا، بلقاء فريـــق
التركي، وذلك في مباراة تقام السبت 6 

أغسطس الجاري، في مدينة كارتيبه.
وتعتبـــر الوديـــة هـــي األولـــى لمنتخبنا 
فـــي معســـكره الـــذي يســـتمر حتـــى 15 
أغسطس الجاري، وسيشهد 3 مباريات 

ودية أخرى أيًضا.
الوطنـــي  المـــدرب  المنتخـــب  د  و ـ ـ ـ ق ي و
بـــدر خليـــل، والـــذي دشـــن التدريبـــات 
ــب منـــذ الوصـــول يـــوم 2  ــع المنتخـ مـ
أغســـطس، عبـــر الحصـــص الصباحيـــة 

والمسائية.
لمنتخـــب  الفنـــي  ـــاز  ه ج ل ا ى  ع ـ ـ ـ س ي و
الناشئين لالســـتفادة الفنية الكبرى من 
خالل هذا المعســـكر الذي يشتمل على 
برنامج تدريبي مكثف ومباريات ودية 
ًرا لالســـتحقاقات  ـ ـ ـة؛ تحضيـ ـ تصاعديـ
ــر المنتخـــب فـــي  ــة التـــي تنتظـ المقبلـ
الفتـــرة المقبلة، وأبرزها المشـــاركة في 
تصفيـــات كأس آســـيا تحـــت 17 عاًمـــا 

ــات خـــالل  ــتقام التصفيـ 2023، إذ سـ
شـــهر أكتوبـــر المقبـــل بنظـــام التجمـــع 
في عمـــان. وتضـــم مجموعـــة منتخبنا 
فـــي التصفيات منتخبـــات عمان وقطر 

والعراق ولبنان.
وتضم قائمة المنتخب في المعسكر 28 

العًبا: مهران محمد، عمار البصري، علي 
يونس، علي الشـــرقاوي، أحمد جاســـم، 
سيد كرار علوي، راشد مجيران، سامي 
بسام، مهدي توراني، سيف البوفالسة، 
عبـــدهللا الخالـــدي، محمـــد الشـــيخاني، 
ناصر الفرحان، محمد اليعقوب، فارس 

مهـــدي، علـــي نصيـــف، صالح الشـــيبه، 
خالـــد الخلـــف، عبـــدهللا أســـامة، محمد 
خليفة، ســـلمان السبر، راشد بوخماس، 
ان،  ـ ـ ـل الفرحـ ـ ــس، فيصـ ـف خميـ ـ يوسـ
يوسف الدوسري، فارس صالح وعقيل 

من تدريبات منتخب الناشئين في تركياإسماعيل.

منتخب الناشئين يبدأ ودياته في معسكر تركيا

دشن الفريق األول لكرة القدم بنادي المحرق، سلسلة مبارياته 
الودية التحضيرية للموســـم الرياضـــي الجديد 2022-2023، 
وذلـــك بفوزه على مدينة عيســـى بأربعة أهـــداف دون مقابل، 
في اللقاء الذي جمعهما، على ملعب المحرق. وسجل أهداف 
المحـــرق الالعبـــون: اإليطالـــي ماريـــو فونتانيال، علـــي مفتاح 
والجزائـــري هشـــام العقبـــي، باإلضافـــة إلى العب بوتســـواني 

تحت التجربة.
وتأتـــي تجربـــة المحـــرق باعتبارهـــا األولـــى بعد بـــدء الفريق 
تحضيراته بقيادة المدرب الوطني عيســـى السعدون، والذي 
جـــددت اإلدارة المحرقاويـــة ثقتهـــا به لالســـتمرار على رأس 

اإلدارة الفنيـــة للفريق، خصوًصا بعدما قـــاد “الذيب” للتتويج 
بلقب كأس االتحاد اآلسيوي 2021.

ويســـعى المحرق لظهور مغاير في الموســـم الجديد، والعودة 
إلـــى المنافســـة علـــى اللقبيـــن المحلييـــن )كأس جاللـــة الملك 
ودوري ناصر بن حمد الممتاز(، بعد أن غاب عنها في الموسم 

الماضي.
إلـــى ذلـــك، تلقـــى نـــادي المحـــرق دعـــوة مـــن نـــادي الوحـــدة 
اإلماراتـــي؛ للمشـــاركة فـــي بطولة وديـــة تحضيرية للموســـم 
المقبل، إذ ستقام في الفترة 20 وحتى 29 أغسطس الجاري، 

وستشهد مشاركة عدد من األندية الخليجية بينها المحرق.

ا.. ويتلقى دعوة لبطولة تحضيرية في اإلمارات المحرق يفوز ودًيّ

من لقاء المحرق ومدينة عيسى

المدرب صديق زويد عبر برنامج “^ ارينا” :

علي العيناتي

غوارديوال قام بإدخال مفهوم جديد 
لكرة القدم

تن هاغ سيواجه صعوبات في فهم 
ديناميكية البريميرليغ ولن يستطيع 

تحقيق األلقاب

صفقات برشلونة القوية قد تكون 
عكسية على تشافي

كلوب مدرب “داهية” ويصعب على 
أي مدرب تحقيق ما حققه مع 

ليفربول

انشيلوتي مدرب وقتي ولن ينجح مع 
ريال مدريد الموسم المقبل
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استحداث مهرجان جديد بعنوان “مهرجان القاهرة للدراما” في مصر
أعلنـــت نقابـــة المهـــن التمثيليـــة فـــي مصر 
بعنـــوان  جديـــد  مهرجـــان  ـــتحداث  س ا
فـــي  يقـــام  للدرامـــا”،  القاهـــرة  ـــان  ج ر ه م “
ســـبتمبر؛ لتقييـــم الموســـم الدرامـــي عبـــر 
الشاشة الصغيرة ومنح جوائز في مختلف 

الفنون المرتبطة بها.
وقال نقيـــب المهن التمثيلية أشـــرف زكي 
فـــي مؤتمر صحافي بأحـــد فنادق القاهرة، 
إن “المهرجـــان جاء لتعويـــض الفراغ الذي 
كان يشـــغله مهرجـــان اإلذاعـــة والتلفزيون 
ــنوات”.  المصـــري وتوقـــف قبـــل عـــدة سـ
وأضـــاف أن “المبـــادرة جـــاءت مـــن النقابة 
بوصفهـــا المظلة الشـــرعية للفـــن في مصر 
ـم  ـ ـريك المنظـ ـ ـن الشـ ـ ا مـ ـ ـ ـ ـت ترحيب ـ والقـ
للمهرجان، وهي شـــركة بي.أو.دي إيجبت 
التابعـــة للمتحـــدة للخدمـــات اإلعالميـــة”. 
ووجـــه زكي الشـــكر إلى الشـــركة المتحدة 
للخدمـــات اإلعالمية؛ لتوفيرها كل الســـبل 
لخـــروج المهرجـــان إلى النـــور، موضًحا أن 
فكرة المهرجان بدأت عندما جرى تشـــكيل 

لجنة لبحث مشاكل الفنانين.
ـــى  ي ح ي ل  ـ ـ ـ ث م م ل ا ن  ا ـ ـ ـ ج ر ه م ل ا س  أ ر ـ ـ ـ ي و
الفخرانـــي الـــذي بـــدأ مشـــواره الفنـــي قبل 
خمســـة عقود ويملك في رصيده عشـــرات 
المسلسالت التلفزيونية واإلذاعية بجانب 
المســـرحيات واألفـــالم الســـينمائية. وقال 
الفخرانـــي فـــي المؤتمر الصحافـــي “أعتبر 
هـــذه الـــدورة تجريبيـــة وأســـميها” الدورة 
زيـــرو”؛ ألنهـــا ســـتركز علـــى تقييـــم أعمـــال 
الموســـم الرمضاني المنقضي، لكن الغرض 

الحقيقي هو عودة المنافســـة بشكل قوي؛ 
ألن هذا سيكون المهرجان الرسمي لمصر”. 
ــان  ــور المهرجـ ــع أن يتطـ ــاف “أتوقـ وأضـ
ويشـــمل في الدورات القادمة المسلسالت 
ـى  ـ ـ يتمن ي  ـ ـ ـ ل عرب ـ ـ ـ ة؛ ألن كل عم ـ ـ ـ ي عرب ل ا
الحصـــول علـــى جائزة مـــن مصـــر، لكننا ال 
نريـــد اســـتباق األحـــداث”. وتـــرأس لجنـــة 
تحكيـــم المهرجـــان المخرجـــة إنعام محمد 
علـــي وتضـــم فـــي عضويتهـــا الموســـيقار 
راجح داود ومدير التصوير محســـن أحمد 
والناقدة خيرية البشـــالوي والممثل أحمد 
الســـقا والممثـــل محمد ممـــدوح والمخرج 
تامر محســـن والسيناريســـت حاتم حافظ 
والممثلة صابريـــن. وقالت المخرجة إنعام 
محمـــد علـــي إن “إدارة المهرجـــان حرصت 
على االستعانة بمجموعة متميزة من كبار 
الشـــخصيات ذات الصلـــة بمجـــال الدراما، 
من نجوم ومخرجين ونقاد لالشـــتراك في 
لجنـــة تحكيم المســـابقة الخاصـــة باختيار 
أفضـــل األعمـــال؛ لضمان تحقيق مســـتوى 

عـــال مـــن الجـــودة فـــي األعمال التـــي يقع 
اختيارهـــا، وليكـــون لهـــا مصداقيـــة مبنية 
على أســـس سليمة”. وأشـــارت محمد علي 
إلـــى إيمـــان إدارة المهرجـــان بأهمية جميع 
عناصـــر األعمـــال الفنية، وهو مـــا ظهر في 
فئـــات المســـابقة التـــي شـــملت كل هـــذه 
العناصـــر، إذ يخصص المهرجان تتويجاته 
لكل القطاعـــات المتدخلة في إنجاز العمل 
سواء الممثلين أو الكتاب أو المخرجين أو 

الفنيين وغيرهم.
وصرح عمـــرو الفقي رئيـــس مجلس إدارة 
شركة بي.أو.دي إيجبت، أن هذا المهرجان 
الجديـــد انطالقـــا مـــن نســـخته األولى هذا 
العـــام يســـعى إلـــى تأكيـــد ريـــادة الدرامـــا 

المصريـــة، كمـــا يهـــدف عبـــر تتويجاته 
اذج  ـ ـ ـ م ن ل ا ر  ا ـ ـ ـ إظه ى  ـ ـ ـ ل إ ه  ـ ـ ـ ت ا ي ل وفعا
الدراميـــة المتميـــزة التـــي شـــهدت 

اكتماال لجميع عناصرها الفنية.
وأشـــار الفقـــي إلـــى أن الشـــركة 
م  ـ ـ ـ ع د ى  ـ ـ ـ ل إ ى  ع ـ ـ ـ س ت ة  د ـ ـ ـ ح ت م ل ا

إنتـــاج الدرامـــا المصريـــة، وتســـخير كافة 
اإلمكانيـــات وتقديـــم الدعـــم اللوجســـتي 
ان  ـ ـ ـور المهرجـ ـ ـالزم لظهـ ـ ـ ل ا ـي  ـ واإلعالمـ
بالصـــورة التـــي تليـــق بالدرامـــا المصريـــة، 
إضافـــة إلـــى توفير كل ســـبل النجاح ليتم 

علـــى أكمل وجـــه، خاصـــة مع وجـــود دور 
مهم للفن في االرتقاء بالذوق العام.

وقال زكي نقيـــب المهن التمثيلية “اخترنا 
ة  ـ ـ ة لرئاسـ ـ ـ ـ ـرف المجامل ـ ـخصية ال تعـ ـ شـ
لجنـــة التحكيـــم، وحرصنا علـــى أن تجمع 
اللجنـــة جميـــع التخصصـــات، وجميعهـــم 

متحمسون”.
وأضـــاف أن جوائـــز المهرجان غيـــر نقدية 
وســـتقدم فـــي مختلـــف التخصصـــات من 
تمثيـــل إلـــى موســـيقى وديكـــور وتصوير 
وإخـــراج إضافـــة إلى اســـتحداث جائزتي 
“أحســـن أســـطى” والتـــي تقـــدم إلـــى أحـــد 
الفنييـــن مـــن منتجـــي الدرامـــا وجائزة 
“أفضـــل مخرج منفذ”. وأشـــار إلى أن 
مسلســـل “االختيار” سيكون خارج 
المنافســـة علـــى الجوائـــز؛ نظـــرا 
إلـــى أهميته وطبيعتـــه الوطنية، 
وســـيتم تكريـــم أبطـــال أجزائه 

الثالثة.
وجـــذب المسلســـل الجميع إليه 

بمفاجـــأة تجســـيد الشـــخصيات األهم في 
فتـــرة صعبة مـــن تاريخ مصر، شـــخصيات 
على رأسها الرئيس المصري األسبق محمد 
مرسي، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، 
فـــي منصبـــي مديـــر المخابـــرات الحربيـــة 
ووزيـــر الدفـــاع، ومعظـــم قيـــادات جماعة 
اإلخوان اإلرهابية، وبينهم مرشد الجماعة 
ـاطر،  ـ ـرت الشـ ـ ـه خيـ ـ ـ ـع ونائب ـ ـد بديـ ـ محمـ
وشـــخصيات مـــن الضبـــاط والعســـكريين 
فـــي األجـــزاء األولى، إذ مثـــل العمل إعادة 
تأريـــخ لفتـــرة حكـــم اإلخـــوان لمصـــر ومـــا 
أحاط بها مـــن أحداث دامية عرفتها البالد 
مـــن عنـــف وإرهاب. وقـــد أثبتت المواســـم 
الثالثة من مسلســـل “االختيـــار” أن الدولة 
المصريـــة تحرص بما ال يدع مجاال للشـــك 
علـــى تقديـــم رؤية رســـمية موثقـــة لبعض 
األحـــداث السياســـية، خصوصـــا تلك التي 
ة  ي ر ك ـ ـ ـ س ع ل ا ة  ـ ـ ـ س س ؤ م ل ا ع  ا ر ـ ـ ـ ص ب ق  ـ ـ ـ ل ع ت ت
ضـــّد تنظيـــم اإلخـــوان المســـلمين والثورة 

الشعبية في الثالثين من يونيو 2013.
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“بي ريالكس”... ثورة جدية للوصول إلى الشكل الفني لمسرح المستقبل

“DC League of Super-Pets” بنسخة مدبَلجة للعربية

التـــي قدمهـــا  ريالكـــس”  “بـــي  رحية  ـ ـ مسـ
مســـرح جلجامش يـــوم األربعـــاء الماضي 
بنـــادي الخريجيـــن، مـــن تأليـــف وإخـــراج 
يوســـف الحمدان، وتمثيل حسين المبشر، 
وســـاعد في اإلخـــراج الفنان حمد الخجم، 
وموســـيقى ومؤثـــرات الفنـــان علـــي رضا، 
ــاوي،  ــن العطـ ــان عبدالرحمـ ــذ الفنـ وتنفيـ
عبارة عن مونولوج طويل متدفق يكشف 
فـــي استرســـاله عن أشـــياء، حيـــث تعتمد 
المســـرحية كثيـــراً علـــى قاعـــدة الحـــوار 

الذاتي منطلقًا لها. 
إنهـــا قضيـــة فشـــل إنســـان في اســـتخدام 
طاقاته للوصول لهدفه، وعندما دق جرس 
انتهـــاء حياتـــه لـــم يكـــن قد حقـــق خطوة 
واحدة عما بدأ به، لقد ناضل ولكن في غير 
الجبهـــة أو بعيدًا عن مرمـــاه. القصة تدور 
في مستشـــفى الطب النفسي، حيث عزلة 
اإلنســـان ، اإلنســـان فـــي كل زمـــان ومكان 
ويسجل تحطمه تحت معاول تهوي عليه 
بكل قسوة وضراوة بسبب المجتمع، وقد 
التقـــط المخـــرج الحمـــدان بـــذكاء وحـــس 
أبعاد الموقف الدرامـــي وتبين مركز ثقله، 

فطرحه حول الجمهور بال خشـــبة، وهكذا 
قذف بنا الحمدان ووضعنا داخل الموقف 
الـــذي تشـــكله المســـرحية. اقتـــرب بنا من 

الســـأم والنفـــوز والعـــذاب والفوضـــى، من 
كل المشـــاعر واألحاســـيس التـــي تولدهـــا 
شـــخصية حســـين “الفارس السابق”، االمر 

الـــذي معـــه لـــم نتحـــول إلـــى متفرجيـــن 
وأصبحنـــا نحس بـــأن ذلك الرجل يمشـــي 

معنا كالظل.

ــد يوســـف الحمـــدان ليـــس  ــلوب عنـ األسـ
مجـــرد أداة طيعـــة تتلـــون بالموضوع، بل 
هـــي طريقـــة حياة، هـــي مـــزاج ال خالص 
لإلنسان منه، فهو ليس ثوبًا يخلع ويلبس 
حسب المناســـبات بل هو الكيان ذاته في 
الحـــق والواقع. وإذا قلنـــا إن الحمدان في 
كل أعمالـــه المســـرحية التـــي كتبهـــا ظـــل 
مخلصًا لشـــكل التعبير أو أسلوب التعبير، 
فذلك إنمـــا ينم عن أصالتـــه وصدقه، فقد 
تختلـــف الموضوعـــات التي يتطـــرق إليها 
الكاتب وتتنوع األفكار واآلراء التي يدلي 
بهـــا تبعًا لتنـــوع وتعدد تلـــك الموضوعات 
التـــي يواجههـــا، ولكـــن أســـلوب التعبير ال 

يتغيـــر لدى الكاتب األصيل ألن األســـلوب 
في الحقيقة هو الشخص.

في تصوري الشـــخصي إن مســـرحية “بي 
ريالكـــس” تمثـــل فـــي حقيقـــة االمـــر ثورة 
جدية للوصول إلى الشـــكل الفني لمســـرح 
المســـتقبل، ويمكننا أن نضعها في مصاف 
عالمـــات علـــى الطريق نحو فن مســـرحي 
جديد في منطقة الخليج والعالم العربي.

كمـــا أن التجســـيد المســـرحي للنـــص جاء 
ــتطاع  ــد اسـ ــد، فقـ ــد بعيـ ــى حـ اً إلـ ـ ـ موفقـ
الفنـــان المبشـــر أن يبهرنـــا بإيقاعه األدائي 
والحركـــي بمـــا يعكـــس الفكرة األساســـية 
التي تحويها المسرحية، وكان سهالً عليه 
االســـتغراق والدخول في تعقيدات العمل 
ليبـــرز أقصى ما يمكن أن تمنحه الوســـائل 
البســـيطة التي يستخدمها في التعبير عن 
أعماق الموضوع الذي يعرضه باإلرتجال.

أخيـــرًا أقـــول: إن الحيـــاة اكثر مـــن مجرد 
ـبة  ـ ـون بالنسـ ـ ـن أن تكـ ـ ا يمكـ ـ ـ ـر، إنهـ ـ مظهـ
لـــكل منا، ما هي بالنســـبة ألبطال يوســـف 
الحمدان الذين يقدمهم للمسرح، يمكن أن 
تكون بحثًا دائبًا وإن كان بحثًا يائســـًا عن 
الحقيقة، وما الحقيقة غير البراءة والصبا 

والمثل العلى.

قّصـــة   DC League of Super-Pets م  ـ ـ ـ ل ي ف روي  ـ ـ ـ ي
الكلـــب الخـــارق “كريبتـــو” و”ســـوبرمان” والعالقة التي 
لين يبقيـــان مع بعضهما  تجمعهمـــا معـــًا كصديقين مفضَّ
البعض، وهما يتشاركان القوى الخارقة ذاتها ويحاربان 

الجريمة في “متروبوليس” جنبًا إلى جنب.
لكـــن عنـــد تعـــرُّض “ســـوبرمان” وباقـــي أعضـــاء 
ب عندها على  عصبـــة العدالة لالختطـــاف، يتوجَّ
“كريبتـــو‘“أن ُيقِنـــع مجموعة مـــن الحيوانات غير 
مـــة فـــي مأوى – وهي تشـــمل الكلـــب “آيس”،  المنظَّ
الخنزيرة “پي بي” ، السلحفاة ’ميرتون‘ والسنجاب 
روا قواهم التي اكتشـــفوها  “تشـــيب” - كي يطوِّ
حديثـــًا وصقلهـــا جيـــدًا لمســـاَعدة” كريبتو” في 

إنقاذ األبطال الخارقين.
وفي هذا العمل يشـــارك نجم التواصـــل االجتماعي والكوميدي محمد 
طارق بصوته ويقدم شـــخصية “أكوامـــان”، وكان محمد طارق تحدث 

عن هذه التجربة في لقاء خاص مع ET بالعربي.
كما ويشـــارك في دبلجة فيلم “دوري الحيوانات الخارقة” للغة العربية 
عدد من النجوم من بينهم هشام الشاذلي بدور الكلب الخارق “كريبتو”، 
وناصر شـــاهين بـــدور الكلب الخـــارق “آيس”، وآيه حمزة بـــدور “لولو”، 

وراني الخطيب  بدور “سوبرمان”، باالضافة إلى الطفلة ليا مالكو.
يأتـــي فيلـــم “DC دوري الحيوانـــات الخارقة” من شـــركة “وارنر براذرز 
بيكتشـــرز” وسيتم نشره بواسطة “وارنر براذرز بيكتشرز” وُيعَرض في 
صاالت الســـينما بالنســـخة األصلية وأخرى مدبَلجـــة للعربية حاليا في 

”سينيكو“.

أسامة الماجد

الحمدان وضع الجمهور داخل الموقف الذي تشكله المسرحية
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والعمـــل  التوظيـــف  وزارة  لنـــت  ع أ
فـــي كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، 
عـــن تحديـــد الحـــد األدنـــى لألجور 
عنـــد 9,620 وون )7.38 دوالر( فـــي 

الساعة للعام المقبل.
ويعـــد الحـــد األدنـــى لألجـــور للعام 
المقبـــل أكبـــر بمقـــدار 460 وون، ما 
يعـــادل 5 % مـــن الحـــد األدنى لهذا 

العام، البالغ 9,160 وون.
ى  ـ ـ ـ ل إ ي  ر ه ـ ـ ـ ش ل ا ر  ـ ـ ـ ج أل ا ل  ص ي ـ ـ ـ س و

2,010,580 وون فـــي العـــام المقبل 
على أساس العمل 209 ساعات في 

الشهر.
وسيتم تطبيق الحد األدنى لألجور 
علـــى جميـــع أماكـــن العمـــل بغـــض 

النظر عن أنواع الصناعات.
وكانـــت لجنـــة الحد األدنـــى لألجور 
قـــد اتخـــذت مثل هذا القـــرار خالل 
جلســـتها العامـــة فـــي 29 يونيو من 

هذا العام.

كوريا الجنوبية ترفع الحد األدنى 
لألجور لـ 7.38 دوالر في الساعة

تـــم تكريم رئيس المجموعـــة العالمية للذكاء االصطناعي جاســـم حاجي 
نظير مشـــاركته الفعالة والمتميزة في مؤتمر االبتكار المناخي، الذي نظم 
من قبل المجلس األعلى للبيئة وتحت رعاية وزير النفط والبيئة محمد بن 
دينة، إذ قدمت لحاجي الشهادة التقديرية من قبل وزير شؤون الكهرباء 
والماء ياســـر حميدان، بحضور وزير األشـــغال إبراهيـــم الحواج، ووزيرة 

التنمية المستدامة نور الخليف وراعي الحفل وزير النفط والبيئة.

تكريم رئيس المجموعة العالمية للذكاء 
االصطناعي بمؤتمر االبتكار المناخي

رفع أسقف التمويالت اإلسكانية ينعكس باإليجاب على جودة الوحدات اإلسكانية
أكدوا مساهمتها في انتعاش القطاع العقاري... رجال أعمال لـ “^”:

أجمـــع رجـــال أعمـــال وعقاريون لــــ “البالد 
االقتصادي” على أن التمويالت اإلسكانية 
الجديدة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية 
فـــي التـــداوالت العقارية كمـــا ونوعا، إلى 
جانب مســـاهمتها الملموسة مستقبال في 

حلحلة الملف اإلسكاني.
ال رئيـــس جمعيـــة  ـ ـ ـل األعمـ ـ د رجـ ـ ـ كـ وأ
المقاوليـــن البحرينيـــة خلـــف حجيـــر أن 
برنامـــج التمويـــالت اإلســـكانية الجديـــد 
والـــذي يأتـــي بتوجيهـــات من ملـــك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
ــة ولـــي  ــة، ومتابعـ بـــن عيســـى آل خليفـ
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، بما يتماشـــى مـــع رؤيـــة البحرين 
ــة  ــداف التنميـ 2030، وأهـ ــة  االقتصاديـ
المستدامة سيسهم في توفير المتطلبات 
السكنية للمواطنين من جانب، ويعزز من 
حركـــة النشـــاط العقـــاري من جانـــب آخر 
مدفوًعـــا بزيـــادة الطلـــب علـــى الوحـــدات 

السكنية.
ويـــرى حجير أن رفـــع أســـقف التمويالت 
اإلســـكانية ينعكس باإليجاب على جودة 
الوحدات السكانية التي عانت من ضعف 

التمويـــالت، ما دفع المطوريـــن العقاريين 
لعدم الدخول بقوة في تلك المشـــروعات، 
مشـــيًرا إلـــى أن وزارة اإلســـكان نجحـــت 
فـــي معالجـــة الكثير مـــن المعوقـــات التي 
ــالل  ــن خـ ـن العقارييـ ـ ــت المطوريـ واجهـ

الفترات الماضية.
وأشار إلى أن برنامج التمويالت الجديدة 
يمنح المســـتفيدين مـــن المواطنين حلواًل 
مرنـــة ومتعـــددة، منهـــا شـــراء األراضـــي 
وبناءها والذي من المتوقع أن يزيد الطلب 
علـــى األراضـــي الصالحـــة لعمليـــات البناء 
في المملكة بمـــا يؤدي بطبيعة الحال إلى 
ارتفـــاع أســـعارها، الفًتا إلـــى أهمية تنوع 

الخيـــارات التمويلية والســـكنية لتســـريع 
وتيرة تملك األســـر البحرينيـــة لوحداتهم 
وتقليـــل حجم الطلبـــات اإلســـكانية، وبما 
ــكنية  ــم فـــي وحـــدات سـ يلبـــي تطلعاتهـ

تناسب متطلباتهم الحياتية. 
وحول طلبات مزايا المعلقة، توقع حجير 
أن يســـهم برنامـــج التمويالت اإلســـكانية 
الجديـــد فـــي تخفيف تلـــك الطلبـــات في 
فتـــرة وجيـــزة، أي قبـــل نهاية هـــذا العام، 
ــى  ــن علـ ــك لتهافـــت المواطنيـ ـا ذلـ ـ ـ عازًي
برنامـــج التمويالت الجديدة وما تشـــملها 

من خيارات تناسب مختلف المواطنين.
بدوره، ثمن رجل األعمال حســـن إبراهيم 

حســـن إعالن الحكومة برئاسة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة 
بإطـــالق برنامـــج التمويـــالت اإلســـكانية 
ـة  ـ ـى إتاحـ ـ ـ ـتعمل عل ـ ـي سـ ـ ـد والتـ ـ الجديـ
المزيـــد مـــن الخيـــارات أمـــام المواطنيـــن 
في االســـتفادة من الخدمات التي تقدمها 

وزارة اإلسكان.
بالملـــف  د أن االهتمـــام الحكومـــي  ـ ـ وأكـ
اإلسكاني يتجلى من خالل وجود العديد 
من المبادرات بشـــكل واضح في استفادة 
المواطنيـــن من هـــذه الخدمات بالســـرعة 
المطلوبـــة، األمـــر الـــذي ينعكـــس بشـــكل 
إيجابـــي علـــى تقليـــل ســـنوات االنتظـــار 

للخدمة اإلسكانية والتي تصل اآلن ألكثر 
مـــن 20 عاًمـــا فـــي ســـبيل الحصـــول على 

الوحدة اإلسكانية.
وبيـــن أن الحكومـــة تعمـــل علـــى حلحلـــة 
تمويـــالت  ل ا ن  ا و  ، ي ن ا ك ـ ـ ـ س إل ا ف  ـ ـ ـ ل م ل ا
اإلســـكانية الجديدة والخيـــارات المتاحة 
تعمل بشـــكل متـــواٍز في خلـــق المزيد من 
الخيارات لدى المواطنين في االســـتفادة 
ـرق  ـ ر الطـ ـ ـ ـ ـكانية عب ـ ـة اإلسـ ـ ـن الخدمـ ـ مـ
والوســـائل المتنوعـــة التـــي تتناســـب مـــع 

احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم المختلفة.
وأشار إلى أن رفع القروض اإلسكانية إلى 
70 ألف دينار سيعمل على سد احتياجات 
األســـرة البحرينيـــة، ويمكنهـــا من تشـــييد 

المنـــزل وفـــق اإلمكانـــات المتاحـــة؛ نظـــًرا 
الرتفاع األســـعار من جهة، وعدم الحاجة 
إلـــى أخـــذ المزيـــد مـــن القروض مـــن أجل 
اســـتكمال الوحدة اإلســـكانية، بما يخفف 

من األعباء المعيشية عليها.
وبيـــن أن الخيارات اإلســـكانية المتنوعة، 
ــة إلـــى اســـتمرار وزارة اإلســـكان  إضافـ
في طـــرح الخيارات اإلســـكانية الســـابقة 
يعبـــر عـــن رؤيـــة اســـتراتيجية طموحـــة 
لـــدى الحكومـــة فـــي إيجاد التنـــوع الالزم 
للخدمات اإلسكانية، بما يعمل على تقليل 
الطلبات اإلسكانية الموجودة على قوائم 

االنتظار.
وذكـــر أنـــه يجـــب فـــي هـــذا الصـــدد ومن 
منطلـــق العمـــل علـــى إيجـــاد العديـــد مـــن 
رة عمليـــة  ـ ـ م مباشـ ـ ـ ـ يت أن  ات  ـ ـ المخططـ
تصنيـــف األراضـــي بشـــكل يتماشـــى مـــع 
ـن  ـ ـد مـ ـ ـق المزيـ ـ ـ ـة لخل ـ ـة التجاريـ ـ الحركـ

المخططات السكنية أمام المواطنين.
ونوه رجل األعمال حســـن إبراهيم حسن 
إلـــى أن التمويـــالت اإلســـكانية الجديـــدة 
ستسهم بشـــكل كبير في انتعاش القطاع 
العقـــاري، وســـتعمل على خلـــق المزيد من 
الفرص أمام المســـتثمرين لمباشرة عملية 

البناء والتشييد.

قـــال مديـــر عـــام بنـــك اإلســـكان خالـــد 
ـعار الفائـــدة  ـ ـاع أسـ ـ ــدهللا إن ارتفـ عبـ
علـــى القـــروض عالمًيـــا لـــن يؤثـــر علـــى 
التمويـــالت اإلســـكانية الجديـــدة التـــي 
ــل وزارة  ــن قبـ ــرا مـ ـا مؤخـ ـ ــن عنهـ أعلـ
اإلســـكان والتخطيـــط العمراني؛ بهدف 
توفيـــر المزيد من الخيـــارات التمويلية 
للخدمـــات اإلســـكانية لإلســـراع بوتيرة 

إنجاز الطلبات.
وأوضح فـــي تصريحات للصحفيين أن 
نســـبة الفائـــدة مازالت في مســـتوياتها 
المعتـــادة ولـــم يطـــرأ عليهـــا أي تغييـــر، 

ت  ال ـ ـ ـ ي و م ت ل ا ج  ـ ـ ـ م ا ن ر ب ن  أ ًا  ـ ـ ـ ح ض و م
اإلســـكانية الجديـــدة يطـــرح خيـــارات 

ة  ي ن ا ك ـ ـ ـ س إ الً  و ـ ـ ـ ل ح ل  ـ ـ ـ ّث م ُت ة  د ـ ـ ـ ي د ج
ميســـرة، ستســـاهم في توســـيع قاعدة 
المســـتفيدين من الخدمـــات التمويلية، 
وتقليـــص قوائـــم االنتظـــار مـــن خـــالل 
تشـــجيع المواطنيـــن مـــن ذوي الطلبات 
اإلسكانية على اختيار إحدى الخدمات 

التمويلية الجديدة. 
وأضـــاف: “بنـــك اإلســـكان ســـيعمل في 
الفترة المقبلة على تسليط الضوء على 
برنامج التمويالت اإلسكانية الجديدة؛ 
لتعريف المواطنين من الراغبين الفرص 
والخيـــارات التمويليـــة التـــي يوفرهـــا 
البرنامـــج بمـــا يعـــزز من فـــرص نجاحه 

فـــي خدمة الملـــف االســـكاني وتحقيق 
األهداف المنشودة من تدشينه”. 

وبين أن البنك ســـيعمل على تخصيص 
موظفيـــه للعب دور المستشـــار العقاري 
بالنسبة للمواطنين الراغبين االستفادة 
ـكانية  ـ ــالت اإلسـ ـج التمويـ ـ ـن برنامـ ـ مـ
الجديـــدة؛ وذلـــك بهدف توجيه األســـر 
البحرينيـــة ممن يرغبـــون فى الحصول 
علـــى أحـــد برامج تلـــك التمويالت نحو 
ـم  ـ ـق تطلعاتهـ ـ ـى لتحقيـ ـ ـ ـرص المثل ـ الفـ
واســـتغاللها بالطريقة التي يهدف إليها 
البرنامج نحو تقليل الطلبات اإلسكانية 

للمواطنين بقائمة االنتظار.

مدير عام بنك اإلسكان:

أسعار الفائدة على القروض لن تؤثر على التمويالت اإلسكانية

المؤشر العام يتراجع بنسبة 0.27 %

“األهلي المتحد” يتصدر تداوالت البورصة بقيمة 489.7 ألف دينار
سجل المؤشر العام لبورصة البحرين تراجعًا بنسبة 0.27 % مع بداية األسبوع األول 

من شهر أغسطس ليغلق عند مستوى 1,900.31 نقطة.  
وبلغت كمية األسهم المتداولة في بورصة البحرين خالل األسبوع الماضي 8 ماليين 
و666 ألف و64 ســـهم بقيمة إجمالية قدرها مليونان و109 آالف و907 دنانير، نفذها 

الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خالل 277 صفقة.
وتداول المســـتثمرون خالل األسبوع الماضي أســـهم 22 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 
8 شـــركات، في حين انخفضت أســـعار أســـهم 5 شـــركات، واحتفظت باقي الشـــركات 
بأسعار إقفالــــها السابق.  واســـتحوذ على المركز األول في تعامالت األسبوع الماضي 
قطاع المال، حيث بلغت قيمة أســـهمه المتداولة مليون و427 ألفا و802 دينار، أو ما 
نسبته 67.67 % من إجمالي قيمة األسهم الــــمتداولة وبكمية قدرها 6 ماليين و392 
ألفـــا و203 أســـهم، تـــم تنفيذها مـــن خالل 166 صفقـــة. أما المرتبة الثانيـــة فقد كانت 

من نصيب قطاع المواد األساســـية، حيث بلغت قيمة أســـهمه المتداولة 355 

ألفـــا و432 دينارا بنســـبة 16.85 % من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة في البورصة 
وبكمية قدرها 329 ألفا و314 سهما، تم تنفيذها من خالل 35 صفقة. أما على مستوى 
الشـــركات، فقد جاء البنك األهلي المتحـــد في المركز األول من حيث القيمة إذ بلغت 
قيمـــة أســـهمه 489 ألفـــا و708 دنانير وبنســـبة 23.21 % من قيمة األســـهم المتداولة 

وبكمية قدرها مليون و308 آالف و601 سهم، تم تنفيذها من خالل 37 صفقة.
وجاءت في المركز الثاني مجموعة جي إف إتش المالية بقيمة قدرها 368 ألفا و12 
دينارا وبنســـبة 17.44 % من قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 3 ماليين و214 

ألفا و460 سهما، تم تنفيذها من خالل 53 صفقة.
وبلـــغ المتوســـط اليومـــي لقيمـــة األســـهم المتداولة 527 ألفـــا و477 دينـــارا، في حين 
كان المتوســـط اليومي لكمية األســـهم المتداولة مليونين و166 ألفا و516 ســـهما، أما 

متوسط عدد الصفقات خالل األسبوع الماضي فبلغ 69 صفقة.

  
المؤشرات

اإلقفال الحالي
4 اغسطس 2022

اإلقفال السابق
28 يوليو 2022
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 الشركات األكثر 
تداوال من حيث القيمة

بقية الشركات

23.21%21.43%

16.85%

489,707.830

355,432.300

222,959.040

221,553.770

368,012.320

452,241.920

17.44%

10.57%

10.50%

حسن إبراهيم خلف حجير

المحرر االقتصادي

حسن عبدالنبي

خالد عبدالله



هنري ساندرسون هو أحد الخبراء الرائدين 
السياســـية  الجغرافيـــا  فـــي  العالـــم  ـــي  ف
للســـيارات الكهربائيـــة والطاقـــة منخفضـــة 
الكربـــون، تحدث في لقاء جديـــد مع موقع 
supchina.com عـــن هيمنـــة الصيـــن علـــى 
سالســـل التوريـــد للســـيارات والبطاريـــات، 
وما يحتاج الجميع إلى فهمه حول الســـباق 

العالمي لهيمنة السيارات الكهربائية.
نشـــأ ساندرســـون فـــي هونـــغ كونـــغ، وعمل 
كمحـــرر لألعمـــال التجاريـــة والماليـــة فـــي 
الصيـــن لوكالة أسوشـــيتد بـــرس وبلومبرغ، 
وهـــو يعمـــل اآلن كمحـــرر تنفيـــذي لشـــركة 
Benchmark Mineral Intelligence، وهي 
شركة مزودة للبيانات والتحليالت لسلسلة 

توريد بطاريات الليثيوم أيون. 
يتمتع هنـــري بفهم فريد لتعقيدات سلســـلة 
الســـيارات الكهربائيـــة )EV( ودور الصيـــن 
الكبير فيها، وانتهى أخيرًا من كتاب بعنوان 
 Volt Rush: The Winners and Losers in
the Race to Go Green “ســـباق الفولـــت: 
الفائزون والخاســـرون في السباق األخضر” 

والذي سيتم نشره هذا الصيف. 
 

أصدرت كتابك حول موضوع مختلف تمامًا  «
عن مشروعك الجديد، أليس كذلك؟ 

أثناء وجـــودي في “بلومبـــرغ” االقتصادية، 
كتبـــت أنا ومايكل فورســـيث كتابًا عن بنك 
التنمية الصيني والنموذج الكامل لرأسمالية 
الدولة الصينية، إنه تناقض مثير لالهتمام؛ 
ألن كتابـــي األحـــدث يـــدور حول الشـــركات 
الخاصـــة الرياديـــة، ولكـــن عندمـــا كنت في 
الصيـــن، واثناء كتابـــة الكتاب، كنا ننظر إلى 
بنوك السياســـة المملوكة للدولة التي تدعم 

النظام لتأمين النفط وأشياء أخرى.
 

ما الذي جعل الصين حقًا في مجال  «
السيارات الكهربائية وسلسلة التوريد؟

إنها قصـــة رائعة، الكثير من هذه الشـــركات 
خـــرج مؤّسســـوها مـــن القطـــاع الحكومـــي، 
فـــي  الحكومـــي  الليثيـــوم  قطـــاع  مثـــل 
شـــينجيانغ أو وسط الصين الذي أفلس في 
أواخر التسعينات، ثم أسسوا هذه الشركات 
الرياديـــة، والتـــي تتحرك بســـرعة ال تصدق 
واستدعت الكثير من رأس المال لالستثمار 
فـــي سلســـلة التوريـــد هـــذه، والتـــي جعلت 
الصيـــن حقـــًا رائـــدة فـــي مجـــال الســـيارات 
الكـــم  إن  التوريـــد،  وسلســـلة  الكهربائيـــة 
الهائل مـــن رأس المال الـــذي يمكنهم جمعه 

واستثماره هو الذي جعلهم قادة. 
 

يعرف إيلون ماسك وتسال، والكثيرون ال  «
يعرفون XPeng أو NIO أو BYD... من 

هم الالعبون اآلخرون؟

لهذا الســـبب كتبت الكتاب، وهو أننا ســـمعنا 
جميعًا عن إيلون ماســـك، نحن جميعًا ندرك 
تحـــدث،  الكهربائيـــة  الســـيارات  ثـــورة  أن 
وليـــس هنـــاك عـــودة إلـــى الـــوراء، ولكن ما 
الذي يحدث خلـــف الكواليس؟ من هم نوع 
المليارديـــرات الخفييـــن الذيـــن يســـيطرون 

على سلسلة التوريد؟ 
نحـــن ننتقـــل مـــن نقطـــة زمنية أخذنـــا فيها 
سالســـل التوريد كأمر مســـلَّم به، كل شيء 
ســـيكون فـــي الخارج إلى الصيـــن ولم يفكر 
أحد حقًا في ذلـــك، إلى اآلن عندما أصبحنا 
أكثر وعيًا بسالســـل التوريد، نريد أن تكون 
كل مـــن المنتجات التي نســـتخدمها نظيفة 
ومنخفضـــة الكربـــون، لقـــد أدرك الغـــرب أن 

الصيـــن تســـيطر علـــى الكثيـــر من سالســـل 
التوريد في مجـــال الطاقة النظيفة، كما أن 
الكثيـــر منها غير فعال، حيـــث تنتقل المواد 

من بلدان متعددة. 
لـــذا، ينظـــر كتابي إلـــى بعـــض الالعبين في 
الكهربائيـــة،  الســـيارات  توريـــد  سالســـل 
بينمـــا نحن نعـــرف عن سالســـلنا، قد يعرف 
عـــدد قليـــل جـــدًا مـــن النـــاس أنـــه يعتمـــد 
علـــى بطاريـــات مـــن شـــركة CATL، وهـــي 
شـــركة صينيـــة. فـــي غضـــون 10 ســـنوات 
أو نحـــو ذلـــك، أصبحـــت CATL أكبـــر منتج 
للبطاريـــات فـــي العالم، وهـــي مهمة لحصة 
كبيرة من الســـوق. وكلهـــم مليارديرات، لقد 
أنشـــأوا مليارديرات أكثر من “غوغل”، ومن 
يـــدري من أين يأتي الليثيـــوم الموجود في 
بطاريتك، أو الكوبالت، أو النيكل؟ ويتم كل 
إنتاج وتكرير لهـــذه المعادن في الغالب من 
قبل الشركات الصينية Huayou وهو مثال 

آخر.
 

هل يمكننا التحدث قلياًل عن روبن زنغ  و «
CATL؟ 

ال أعتقـــد أننـــي ســـمعت عنهـــم حتـــى قبـــل 
أنهـــا تصنـــع  خمـــس ســـنوات، واآلن يبـــدو 
بشكل أساســـي جميع البطاريات للسيارات 

الكهربائية في العالم.
CATL هـــي قصـــة رائعـــة ألنهـــا فـــي الواقع 
ليســـت حديثة كمـــا يعتقد النـــاس، خرجت 
من شركة تسمى ATL ، والتي تأسست في 
عـــام 1999، وهو يـــروي حقًا قصة ما حدث 
 ATLو BYD فـــي الصيـــن، وهـــو أن كالً مـــن
بدأوا في صنع بطاريات للهواتف المحمولة 
ومشـــغالت MP3، وأخـــذوا األعمـــال بعيـــدًا 
عـــن اليابان، التي كانت المنتج المهيمن في 
ذلـــك الوقـــت، وكانت هذه حالة كالســـيكية 
لجنـــوب الصين، وانخفـــاض تكلفة العمالة، 
وانخفاض المعايير، ومزيج من االستثمار 

األجنبـــي فـــي الصيـــن فـــي تلـــك الفترة 
الزمنية، إنها تقوض المنافسة.

وكان الغـــرب ســـعيدًا جـــدًا ألن يكـــون 
كان  ألنـــه  الصيـــن،  فـــي  العمـــل  هـــذا 
أرخص، وهكذا خفضـــت تكلفة أجهزة 
iPhone ومشـــغالت MP3 بشكل كبير، 
ثـــم مـــا رأينـــاه هـــو أن كالً مـــن BYD و

 CATL والتـــي أصبحت فيما بعد ، ATL
، انتقلـــوا إلى أعلى سلســـلة القيمة، لذلك 

كانـــوا فـــي وضـــع مثالـــي عندمـــا جـــاءت 
الســـيارات الكهربائية. وبالضبط في الوقت 
الذي كانت فيه السيارات الكهربائية قادمة، 
وضعت الحكومة الصينية سياســـة حظرت 
بشكل أساسي صانعي البطاريات الكوريين 

الســـوق  مـــن  واليابانييـــن  الجنوبييـــن 
الصينية.

لذلك، كان لديك هذا المزيج 
المثالي، كان لديهم 

خلفيـــة 

فـــي صنـــع البطاريـــات، وقيـــدت الحكومـــة 
الصينيـــة منافســـيهم، وفـــي الوقـــت نفســـه 
دعمت الحكومة الصينية بشكل كبير شراء 
الســـيارات الكهربائيـــة وتطويـــر المركبـــات 

الكهربائية. 
لقـــد كانـــت حالـــة كالســـيكية لخلـــق أبطال 
محلييـــن، لكنهم مـــروا أيضًا بهـــذه التجربة 
في أســـفل سلســـلة القيمة، ويمكننا أن نرى 
BYD اليوم، تبلغ قيمتها الســـوقية أكثر من 
تريليـــون يوان، وتبلغ قيمة CATL تريليون 
يـــوان، إنهم “بارونـــات” الصناعـــة الخضراء 

في الصين. 
والســـؤال المطـــروح اآلن هـــو أنـــه بعـــد أن 
هيمنـــت علـــى األســـواق الصينيـــة المحلية، 
هل تســـتطيع هـــذه الشـــركات، مثل BYD و

الغربيـــة؟  إلـــى األســـواق  CATL، االنتقـــال 
واألســـواق الغربية متخلفة جدًا عن الركب، 
بالـــكاد لدينـــا أي مصانع عمالقـــة للبطاريات 
للســـيارات  بطاريـــات  تنتـــج  مصانـــع  أي   -
الكهربائيـــة علـــى نطـــاق عمـــالق - بالكاد أي 
مناجـــم ليثيوم أو تكرير الليثيوم ومع ذلك، 
فإن جميع شـــركات صناعة الســـيارات لدينا 
تريد إنتاج ســـيارات كهربائيـــة، وحكوماتنا 
تريـــد حظـــر مبيعـــات ســـيارات االحتـــراق 

الداخلي. 

السؤال المطروح هو بالنسبة للغرب،  «
هللا لدينا اإلرادة السياسية، والطلب 

االستهالكي، ولكن هل سنلحق بهذه 
الشركات الصينية، التي تصنع بالفعل 
بطاريات تنافسية من حيث التكلفة؟ 

خـــذ كيمياء البطارية الشـــائعة اآلن LFP أو 

فوسفات حديد الليثيوم، وال الكوبالت، وال 
النيـــكل، أرخـــص بكثيـــر، لكن الصيـــن تنتج 
أكثـــر مـــن 90 % مـــن هـــذه البطاريـــات وال 
يوجـــد شـــيء تقريبًا في الغـــرب، أعتقد أنه 
على المدى القريب ســـنرى الصينيين يأتون 
ويســـتثمرون في األسواق الغربية، وسنرى 

سياسة ذلك تأخذ بعض التراجع.
 

عندما تقول: “تعاَل إلى األسواق الغربية”،  «
هل تتحدث عن المنتجات والمركبات 

نفسها؟

نعـــم، كل مـــن المنتجـــات النهائيـــة وكذلـــك 
علـــى  والقـــدرة  بأكملهـــا  التوريـــد  سلســـلة 
إعـــادة تدوير البطاريات، هـــدف الصين هو 
السيطرة على سلسلة التوريد بأكملها حتى 
الســـيارة الكهربائيـــة، المنتـــج األعلى قيمة، 
وبيع هـــذه المركبات إلى األســـواق الغربية، 
ونحـــن نـــرى ذلك يحـــدث مع بضع شـــركات 

مثل NIO التي ذهبت إلى النرويج مثالً.
فـــي الواقـــع تبيـــع شـــركة MG التـــي كانـــت 
شركة سيارات بريطانية واستحوذت عليها 
SAIC ،Shanghai Automotive، السيارات 
 ،CATL الكهربائيـــة فـــي لنـــدن مـــع بطاريـــة
والحقيقة أن إنشـــاء عالمة تجارية صينية 
مرغوبة في الخارج ســـيكون أصعب بكثير 

من بناء مصنع للبطاريات.
 

شركة صينية تصنع سيارات األجرة السوداء  «
في لندن بنسخة كهربائية اآلن؟

الكهربائيـــة  األجـــرة  ســـيارات  تصنـــع  إنهـــا 
الســـوداء المعروفة “تاكســـي كاب” بخبرات 
فـــي  الوحيـــد  العمـــالق  فالمصنـــع  صينيـــة، 
 Envision شـــركة  هـــو  المتحـــدة  المملكـــة 
الصينيـــة لـــذا، فهـــم قادمـــون إلـــى الســـوق 
األوروبية وسيذهبون إلى السوق األميركية 
ســـيتخذون  أنهـــم  مـــن  متأكـــد  أنـــا  أيضـــًا، 

خطوات إلى الواليات المتحدة. 
سنرى مواقف سياسية رفيعة المستوى، 
مثـــل بوريـــس جونســـون عندمـــا جـــاء 
إلـــى داونينـــغ ســـتريت وقـــال: “أريد أن 
أجعـــل بريطانيـــا رائـــدة فـــي تكنولوجيا 
البطاريـــات”، وبالمثـــل فـــإن بايـــدن لديه 

الكثير من الكالم.
لكن أعتقد أننا ســـنرى الشـــركات الصينية 
تذهـــب بهدوء إلى أوروبا وأميركا، ألننا ال 
نستطيع إزالة الكربون على المدى القصير 
بعـــض  األمـــر  الصيـــن، سيســـتغرق  بـــدون 
الوقـــت حتـــى يتمكـــن الغـــرب مـــن اللحاق 

بالركب.
 

هل من الممكن ألي بلد آخر اللحاق  «
بسلسلة توريد الليثيوم في الصين؟

ســـيكون األمر صعبًا، لكن الســـوق ســـيكون 
كبيرًا جدًا حيث يوجد مجال للجميع، 
المزيـــد  إلـــى  بحاجـــة  ونحـــن 

مـــن االســـتثمار فـــي الليثيـــوم إذا كنـــا نريد 
للسيارات الكهربائية أن تنجح. 

لكن الصين تهيمـــن على الكثير من عمليات 
التكريـــر والمعالجة، لذلك حتى لو اكتشـــف 
عامل منجم غربي وبنى منجمًا في إفريقيا، 
فقـــد يضطـــر إلـــى إرســـال صخـــرة الليثيوم 
إلـــى الصيـــن لمعالجتها، أعتقد أن المشـــكلة 
التـــي يواجههـــا الغرب هـــي أننـــا ال نملك أيًا 
مـــن قـــدرات معالجـــة التكرير فـــي منتصف 
الطريـــق، والتي تحتاج إلى بنـــاء، وغالبًا ما 
يكـــون عمالً صعبًا وكثيـــف الطاقة لذا، نحن 
بحاجـــة إلى بناء ذلـــك، وبطريقـــة خضراء، 
وهذا يأخذ رأس المال واالستثمار الكثير. 

ولكـــن فـــي بعـــض القطاعات، أخفـــق الغرب 
في خدعة حقيقية، خذ على ســـبيل المثال 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكبر منتج 
فـــي العالـــم، اشـــترت الصيـــن تقريبـــًا جميع 
أصـــول التعديـــن فـــي الكونغـــو والكوبالت، 
ولـــدى الغرب أكبر شـــركات التعديـــن األكثر 
احترافية فـــي العالم، لكنها جميعًا أصبحت 
تجنبـــت  أنهـــا  لدرجـــة  للمخاطـــرة  كارهـــة 
الكونغـــو، نـــرى المزيـــد مـــن الشـــهية تعـــود 
لالستثمار في إفريقيا، لكن األمر سيستغرق 

وقتًا. 
وأخيـــرًا في مجـــال النيكل، قـــام الصينيون 
للتـــو باســـتثمارات ضخمة في إندونيســـيا، 
للمعـــدن  المهيمـــن  المـــورد  ســـتصبح  التـــي 
لبطاريات الســـيارات الكهربائية، وأصبحت 
تقريبـــًا مثل مســـتعمرة النيكل فـــي الصين، 
ومـــن الصعـــب بالنســـبة لـــي أن أرى الغـــرب 

يلحق بالركب.
 

هؤالء هم الثالثة الكبار، أليس كذلك؟ «

نعم، لذلك أود أن أقول الليثيوم والكوبالت 
والنيـــكل، ثم فـــي الجرافيـــت، تنتج الصين 
تقريبـــًا كل الجرافيت في العالم للبطاريات، 
اســـتبدال  الصعـــب  مـــن  ســـيكون  لذلـــك 

الجرافيت من الصين.
“شـــاندونغ  مـــن  منهـــا  الكثيـــر  يأتـــي 
وهيلونغجيانغ”، إنه مثـــل التعدين الحرفي 
في الصين، ولكن بعد ذلك لديك الجرافيت 
االصطناعـــي، وهـــو جرافيـــت ينتج بشـــكل 
مصطنـــع، معظـــم ذلـــك فـــي منغوليـــا، وهـــو 
مدعـــوم مـــن الفحـــم، وغيـــر صديقـــة للبيئة 
بشكل ال يصدق، ويرتبط الجرافيت ارتباطًا 
وثيقًا بصناعة النفط - فهو يســـتخدم فحم 
الكـــوك المنتـــج مـــن المصافـــي - تســـتخدم 
معظم بطاريات السيارات الكهربائية مزيجًا 
والطبيعـــي،  االصطناعـــي  الجرافيـــت  مـــن 
ونحن اآلن فقط نولـــي اهتمامًا وفهمًا آلثار 

الكربون.

الصين تسيطر على سالسل التوريد وصناعة الليثيوم للسيارات الكهربائية
هنري ساندرسون يستعرض دورها في مستقبل تصنيعها حول العالم
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

مـــن  والتأكـــد  تفريـــز،  كيـــس  فـــي  الرطـــب  - وضـــع 
إفراغـــه تمامًا من الهـــواء، ويمكن اســـتعمال حافظة 
بالســـتيكية أو زجاجيـــة بدالً من الكيـــس، لكن يجب 
التأكد من وجود مساحة صغيرة بين الرطب وغطاء 

العلبة، ألن حجمه سيتمدد بعد التفريز. 
- وضـــع الكيـــس أو علبة التفريز فـــي أعمق جزء من 
الفريزر، حتى يتجمد الرطب بســـرعة، فيحافظ على 

نكهته وجودته. 
- يجب إخراج الرطب من الفريزر قبل 3 ساعات من 
تقديمـــه حتى يـــذوب تمامًا، فيكون طعمـــه لذيذًا، أو 

تذويبه بوعاء به ماء ساخن لتقديمه بسرعة.

حفظ الرطب

 أسعار 
الفواكه

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.7

الصايف
د.ب2

السبريم
د.ب3.2

الشعري
د.ب3

الهامور
د.ب6.5

دجاج نينوى
بالكيلود.ب1.5

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.65

بيض بحريني
بالشدةد.ب2.1

بيض تركي
بالشدةد.ب1.3

بيض كويتي
بالشدةد.ب1.5

دجاج المزرعة
بالكيلو1.45 د.ب

“البـــالد  لــــ  جزافـــون  ^قـــّدر 
االقتصادي” نســـبة تراجـــع اإلقبال على 
الطلـــب علـــى الروبيان في شـــهر محرم 
بـ 70 إلى 80 % قياًســـا بالفترة المماثلة 
مـــن العـــام الماضـــي، عازين الســـبب في 
ذلـــك إلى ارتفاع درجـــات الحرارة وقلة 
الكيلـــو  ســـعر  وزيـــادة  الروبيـــان  صيـــد 

الواحد ليصل إلى 2.5 مليون دينار.
ورفـــع حظر صيـــد الروبيـــان اعتباًرا من 
مطلع أغســـطس الجاري، وذلك اتســـاًقا 
مـــع القرار رقم )18( لســـنة 2020 بشـــأن 
حظـــر صيد أو تـــداول أو بيـــع الروبيان، 
خـــالل الفتـــرة مـــن 1 فبرايـــر ولغاية 31 
يوليو الماضي، وذلك بحســـب ما أعلنت 
وكالـــة الزراعة والثـــروة البحرية بوزارة 

شؤون البلديات والزراعة.
ورأى تاجـــر األســـماك في ســـوق المنامة 

المركزي، الجزاف علي سلمان أن هنالك 
ركودًا في السوق، وتدني بنسبة اإلقبال 
على شـــراء األسماك والروبيان في شهر 
محرم هـــذا العام، مقدًرا نســـبة التراجع 
فـــي الطلـــب علـــى شـــراء الروبيـــان مـــا 
بيـــن 70 إلـــى 80 %، عازًيا ذلك إلى قلة 
الصيـــد نتيجـــة ارتفـــاع درجـــات حرارة 
الجو وزيادة ســـعر بيع الروبيان، إذ يتم 
بيـــع الكيلـــو الواحـــد بســـعر دينارين إلى 
2.5 دينـــار للحجم العادي، ويصل ســـعر 
الحجـــم الكبير من الروبيان إلى 3 و3.5 

دينار.
أن  مـــن  اســـتغرابه  ســـلمان  وأبـــدى 
تشـــهد الســـوق ركوًدا بالتزامـــن مع رفع 
حظـــر صيـــد الروبيـــان، مبيًنـــا أنه خالل 
القـــرن  مـــن  والتســـعينات  الثمانينـــات 
الماضـــي كانـــت الســـوق تكتـــظ بالزبائن 

ويصطـــف الزبائـــن بمواقـــف الســـيارات 
)الباركات(، أما حالًيا فإن الوضع اختلف.
وأشـــار إلـــى أن غالبيـــة المآتم في شـــهر 
محرم تســـتخدم الروبيـــان المجفف في 
إعـــداد األطعمـــة، في حيـــن أن نحو 10 

مآتم فقط تستخدم الروبيان الطازج.
واتفـــق معـــه تاجر األســـماك فـــي الدراز، 
الجـــزاف أحمد عبدالنبي بتراجع الطلب 
علـــى الروبيـــان في شـــهر محرم بنســـبة 
تقـــّدر بــــ 70 %، عازًيـــا ذلك إلـــى ارتفاع 
ســـعر بيـــع الروبيـــان، إذ يتم بيـــع الكيلو 
لـــدى تجـــار  الواحـــد بديناريـــن ويصـــل 
آخرين إلى 2.5 دينار، مشيًرا إلى وجود 
إقبـــال طفيف على شـــراء الروبيان بعد 
رفـــع الحظر عن صيده، علـــى الرغم من 
حظـــره لفتـــرة طويلـــة، مؤكًدا أن نســـبة 
الطلـــب على الروبيان كانـــت أفضل في 

العام الماضي عما هي عليه هذا العام.
وذكـــر أن ثالجـــة الروبيـــان التـــي تـــزن 
40 كيلـــو تباع في الســـوق بــــ 90 دينارا، 
والكيلـــو الواحـــد بــــ 2.5 دينـــار، بعد رفع 
حظر صيده، علـــى الرغم من أن البعض 
كان يبيعـــه خـــالل فتـــرة المنـــع بالخفاء 
بســـعر 1.6 دينـــار للكيلو، مشـــيًرا إلى أن 
الزيـــادة المقدرة في بيـــع الكيلو الواحد 
تتراوح بين 750 فلسا إلى دينار واحد.

علـــى صعيـــد متصل، أوضـــح الجزافون 
لــــ “البـــالد االقتصـــادي” أن اإلقبـــال على 
األســـماك في شـــهر محـــرم ينخفض عن 
الفتـــرات األخـــرى، وهنالـــك إقبـــال على 
والهامـــور  والشـــعري  الصافـــي  شـــراء 
الـــذي تتوافـــر منـــه كميـــات  البحرينـــي 
شحيحة، وخال السوق من سمك الكنعد 

البحريني وتوافر المستورد منه.

^قفـــز الطلـــب على دجـــاج المزرعـــة الطازج 
بنسبة تصل إلى 90 % في سوق المنامة المركزي، 
و40 % على البيض، وعزا تاجر الدواجن والبيض 
في ســـوق المنامة المركزي صادق ســـلمان لـ”البالد 
االقتصـــادي” الســـبب في ذلـــك إلى زيـــادة اإلقبال 
على الشـــراء في شـــهر محرم، حيث يرتفع الطلب 
في هذا الشهر وذلك في األيام العشرة األولى من 

شهر محرم.
وأوضـــح ســـلمان أن ســـعر كيلـــو دجـــاج المزرعـــة 
الطـــازج )البحرينـــي( بلغ 1.45 دينار، وشـــهد إقباالً 
كبيـــرًا عليه في شـــهر محـــرم، إال أنه أشـــار إلى أن 
األحجام المتوافرة منه تتراوح ما بين 700 و900 

غـــرام، في حيـــن ال تتوافر األحجـــام األكبر حجمًا 
والتـــي يـــزداد الطلـــب عليها خصوصـــًا حجم كيلو 

واحد و1.1 كيلو و1.2 كيلو.
الطـــازج  التنميـــة  دجـــاج  كيلـــو  ســـعر  أن  وذكـــر 
)الســـعودي( بلغ 1.65 دينار، و1.5 دينار ســـعر كيلو 
دجـــاج “نينـــوى” الطازج الســـعودي، الفتًا إلى عدم 
توافر دجاج “اليوم” الطازج الســـعودي في السوق 
خالل هذا األســـبوع، في حيـــن تتوافر كميات في 

أسواق السوبرماركت.
وعـــن بيض المائـــدة، أكد تاجـــر الدواجن والبيض 
أن اإلقبال والطلب على شراء بيض المائدة ارتفع 
بنسبة تتراوح ما بين 30 و40 %، مشيًرا إلى زيادة 

اإلقبـــال على بيض المائدة المســـتورد من الكويت 
لكونه األجود بالسوق في ظل توافر كميات قليلة 

من بيض المائدة البحريني ومن الحجم الصغير.
وأوضـــح أن الســـوق يتوافـــر فيـــه بيـــض المائـــدة 
البحرينـــي من الحجم الصغيـــر )30 بيضة صغيرة 
الحجـــم( بســـعر 1.1 دينـــار، فـــي حيـــن ال يتوافـــر 

الحجم الكبير من بيض المائدة البحريني.
وأشار إلى أن بيض المائدة المستورد من الكويت 
يبلـــغ ســـعر الشـــدة الواحدة منـــه )30 بيضـــة( 1.5 
دينار، أما بيض المائدة المســـتورد من تركيا فيبدأ 
سعر الشدة الواحدة من 1.3 دينار ويصل إلى 1.4 

دينار وذلك الستيراد البيض من 5 شركات.

70 % تراجع الطلب على الروبيان في محرم

محرم يرفع الطلب على شراء دجاج المزرعة 90 %

الثالجة بـ 90 دينارا... جزافون لـ “^”:

40 % زيادة اإلقبال على بيض المائدة

إعداد: أمل الحامد

سنطره: 700 فلسمانجو: 800 فلسموز: 500 فلستفاح: 750 فلس

شمام: 300 فلسبطيخ: 200 فلسأناناس: 800 فلسالرمان:  1.5 فلس

جوافة: 1.5 دينارعنب : 1.3 دينارأفوكادو : 1.2 ديناركيوي: 1 دينار

جريب فروت: 500 فلسبرتقال أبوصرة: 500 فلس

أسعار الورقيات )سوق المنامة المركزي(
نعناع : 120 فلس للضمهسبنت : 50 فلس للضمهبرير : 25 فلس للضمه

جرير : 25 فلس للضمهملوخية: 150 فلس للضمهبقدونس : 90 فلس للضمه

ريحان : 100 فلس للضمهرويد : 30 فلس للضمهسبانخ : 50 فلس للضمه

أسعار اخلضراوات )سوق المنامة المركزي(

طماطم:
500 فلس

خيار:
400 فلس

كوسة:
600 فلس

فاصوليا:
1.2 دينار

باذنجان:
500 فلس

ثوم:
650 فلس

بصل أحمر:
250 فلس

بامية:
1.5  دينار

ليمون:
650 فلس

زنجبيل:
700 فلس 

بطاطس:
300 فلس

فندال:
700 فلس

بروكلي:
1.4 دينار

فلفل أخضر:
650 فلس

قرنبيط:
600 فلس

مشروم:
750 فلسا

جزر:
500 فلس

خس:
500 فلس



@albiladpress @albiladpress

س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 503+973 17111432 +973 38491919+973 17111434 +973 32224492 / 36060113

+973 17111467385local @albiladpress.comتطبع في مؤسسة األيام للنشر

الفجر: 03:41 - الظهر: 11:45 - العصر: 03:13  

المغرب: 06:22 - العشاء: 07:44

السنة الرابعة عشرة - العدد 5044

السبت
6 أغسطس 2022 - 8 محرم 1444 

أفـــادت اختصاصـــي حماية مســـتهلك أول من 
قســـم الترويـــج والتخفيضـــات بـــإدارة حمايـــة 
المســـتهلك بـــوزارة الصناعـــة والتجارة، ســـناء 
خميـــس أن للمســـتهلك الحـــق فـــي االســـتبدال 
واالسترجاع خالل 15 يوًما من تاريخ الشراء، 
إال أنهـــا أوضحـــت أن هنالـــك شـــروًطا محددة 
إذا  وهـــي:  واالســـتبدال،  االســـترجاع  لعمليـــة 
شـــاب الســـلعة عيب أو خلل لم يكن المستهلك 
هو المتسبب فيه، أو كانت السلعة غير مطابقة 
للمواصفـــات المعتمـــدة قانوًنـــا، أو لغير الغرض 
الذي تم التعاقد مـــن أجله، وعدا هذه الحاالت 
الثـــالث فـــإن على الزبـــون أن يلتزم بالسياســـة 

التي نص عليها المحل التجاري.
ونوهت خميس فـــي البرنامج اإلذاعي “صباح 
الخيـــر يا بحرين”  بأنه حســـب المادة رقم )13( 
من قانون حماية المســـتهلك فإن عرض عبارة 
“البضاعـــة المباعـــة ال تـــرد وال تســـتبدل” علـــى 
لوحـــة معروضـــة فـــي المحـــل أو فـــي فواتيـــر 
الشـــراء وغيرهـــا تعتبر مخالفة وغيـــر قانونية 
ســـواء فـــي المواســـم االعتياديـــة أو مواســـم 

العروض.
ولفتت إلى أن المســـتهلك يحصل على المنتج 

بالســـعر األقـــل فـــي حال حـــدث اختـــالف بين 
الســـعر فـــي نقطـــة البيع والســـعر علـــى المنتج، 
مبينـــة أنه وفًقا للمعمول به فـــي قانون حماية 
فـــي  الحـــق  لـــه  المســـتهلك  فـــإن  المســـتهلك 
الحصـــول على الســـعر األقل في حـــال كان أي 
اختالف بين نقطة البيع والسعر على المنتج. 

وأكدت أن القيام بعملية تفتيش بشـــكل دوري 
وعشـــوائي على جميـــع منافذ البيـــع للتأكد من 
عدم وجود أي نوع من هذه المخالفات، والتي 

في حـــال ثبـــت تكرارها بشـــكل متعمـــد وكبير 
فإنـــه يتـــم مباشـــرة اتخـــاذ جميـــع اإلجـــراءات 
باإلضافـــة  للســـجل  اإلداري  كالغلـــق  اإلداريـــة 
إلـــى اإلجـــراءات القانونيـــة والمتمثـــل بإحالـــة 

المخالفين إلى النيابة العامة.
وعـــن افتتـــاح ثالث مركز خدمـــة عمالء بإدارة 
حماية المستهلك ودوره وجهود اإلدارة، قالت 
اختصاصـــي حمايـــة مســـتهلك أول إن مركـــز 
حماية المســـتهلك هو ثالث مركز خدمة عمالء 
بمقر الوزارة حيث إن موقعه بالطابق الخامس 
المركـــز  ويقـــوم  المالـــي،  البحريـــن  مرفـــأ  مـــن 
بتقديم العديد من الخدمات الذكية والمبتكرة 
للمستفيدين سواء من المواطنين أو المقيمين 

في مملكة البحرين وذلك حرًصا على راحتهم 
ورضا العمالء.

وأشـــارت إلـــى أن المركـــز يقـــدم العديـــد مـــن 
الخدمات مثل خدمة استقبال طلبات المخابز 
الشعبية واآللية المعنية بدعم الطحين، استالم 
ومعالجة شـــكاوى المســـتهلكين، باإلضافة إلى 
خدمة استبدال تراخيص الحمالت الترويجية 
والتخفيضـــات، منوهـــة إلـــى أن المركـــز يوفـــر 
والخدمـــات  الذكيـــة  الخدمـــات  مـــن  العديـــد 
اإللكترونيـــة للمتعامليـــن لذلـــك يســـعى المركز 
لتقديم الخدمات بأسرع وقت وبأعلى درجات 

من الكفاءة والفاعلية.
ــروض  ــعــ ــ ال فــــي  اإلدارة  دور  ــن  ــ وعــ

بمناسبة  بــالــمــتــاجــر  الــتــرويــجــيــة 
ــدارس،  ــمــ ــ ــل ــ قــــــرب الـــــعـــــودة ل
إدارة  أن  خميس  أوضــحــت 
ــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك مــن  ــمــ حــ
الرقابة  فــي  ــا  دورهـ منطلق 
ــوم  ــقـ ــى األســـــــــــــــواق، تـ ــ ــل عــ
حيث  من  األســـواق  بمتابعة 

الـــتـــخـــفـــيـــضـــات والــــعــــروض 
الترويجية بين فترة وأخرى 
رقم  الــوزاري  للقرار  استناًدا 
بــشــأن   2007 لــســنــة   )51(

الخاصة  الــضــوابــط 
بــالــتــخــفــيــضــات 

والــــــــــقــــــــــرار 

الحمالت  بشأن   1993 لسنة   )1( رقم  الــوزاري 
الترويجية، حيث يجب على صاحب السجل 
التجاري تقديم ترخيص للحمالت الترويجية 
أو التخفيضات عن طريق زيارة موقع الوزارة 
أو عن طريق البوابة الوطنية لمملكة البحرين، 
ترخيص  طلب  خــدمــة  باختيار  يــقــوم  حيث 
الحمالت الترويجية والتخفيضات، وعليه تتم 
مراجعة الطلب، بحيث إذا كان الطلب مستوفًيا 
جميع الشروط والمتطلبات فإنه سيتم تقديم 
وعليه  التجاري،  السجل  لصاحب  الترخيص 
يتم من قبل القسم التعاون مع إدارة التفتيش 
التجارية  للجهات  عشوائية  زيـــارات  إلجــراء 
تقديمه  تم  ما  بتطبيق  االلتزام  من  للتأكد 
فـــي طــلــب الــتــرخــيــص لــلــحــمــالت 
وذلك  والتخفيضات  الترويجية 
ــع  ــزام ووضـ ــ ــت ــ لــلــتــأكــد مـــن االل
للحمالت  الــتــرخــيــص  شــهــادة 
الترويجية والتخفيضات على 

واجهة المحل.
حديثها  خــمــيــس  واخــتــتــمــت 
بالتأكيد على ضرورة أن يكون 
وأن  وذكــًيــا  واعــًيــا  المستهلك 
ا بجميع اإلجراءات  يكون ملمًّ
والقوانين أو اللجوء إلى إدارة 
المستهلك  حــمــايــة 
فــي حـــال وجــود 

أي استفسار.

عبارة “البضاعة المباعة ال ترد وال تستبدل” غير قانونية
15 يوًما لالستبدال واالسترجاع من تاريخ الشراء... اختصاصي حماية مستهلك أول:

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.08

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.031

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.99

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.31

بنك السالم 
SALAM BD 0.087

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.48

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.072

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.475

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.125

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.299

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.605

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.457

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.162

سناء خميس

أمل الحامد

اســـتقرت أســـعار الذهب، أمس الجمعة، عند أعلى مستوياتها في شـــهر قبيل صدور بيانات التوظيف 
األميركيـــة التـــي طـــال انتظارها في وقت عزز فيـــه تراجع عوائد ســـندات الخزانـــة وتزايد المخاوف 
بشـــأن الركود قيمة المعدن النفيس الذي يعد من المالذات اآلمنة ليبقى على طريق تحقيق مكاســـب 

لألسبوع الثالث على التوالي.
واستقر الذهب في المعامالت الفورية عند 1790.42 دوالر لألونصة بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته 
منذ الخامس من يوليو الماضي. وارتفعت األســـعار 1.5 % هذا األســـبوع. كما لم تشهد العقود اآلجلة 
األميركيـــة تغييـــرات تذكر لتســـتقر عنـــد 1805.80 دوالر، نقالً عن رويترز. وانخفضت عوائد ســـندات 
الخزانة ألجل 10 سنوات، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن األصفر الذي ال ُيدر عائدا.

أسعار الذهب تستقر عند أعلى مستوياتها في شهر

ارتفاع إجمالي حركة المسافرين 76.2 % في يونيو
قطاع السفر الجوي يحافظ على معدالت طلب قوية

كشـــف االتحاد الدولـــي للنقل الجـــوي )إياتا( 
عـــن بيانات المســـافرين لشـــهر يونيو 2022، 
التـــي أظهـــرت حفـــاظ قطـــاع الســـفر الجوي 

على معدالت انتعاش قوية. 
وارتفـــع إجمالـــي حركة المســـافرين )وُيقاس 
بإيرادات الركاب لكل كيلومتر( بنســـبة 76.2 
% في يونيو 2022 مقارنة بالشهر نفسه من 
العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى 
االنتعـــاش القوي فـــي حركة الســـفر الدولية، 
والتي بلغت 70.8 % من مســـتويات ما قبل 

جائحة كوفيد 19.
وانتعشـــت حركة الســـفر المحليـــة في يونيو 
2022 بنســـبة 5.2 % مقارنـــًة بالفتـــرة ذاتهـــا 
من العام الماضي، حيث جاءت هذه النتائج 
شـــهدته  الـــذي  الكبيـــر  بالتحســـن  مدفوعـــة 
معظم األســـواق، إلى جانـــب تخفيف القيود 
المرتبطـــة بمتحـــور أوميكـــرون في الســـوق 
المحليـــة الصينيـــة. وســـجلت إجمالي حركة 
السفر المحلية في شهر يونيو 2022 ارتفاًعا 
بنســـبة 81.4 % مقارنـــة بالفتـــرة ذاتهـــا مـــن 

العام 2019.
وارتفعت حركة السفر العالمية بنسبة 229.5 
% قياًســـا بمســـتويات يونيـــو 2021، حيـــث 
المفروضـــة علـــى  القيـــود  يســـاهم تخفيـــف 
السفر في غالبية دول آسيا والمحيط الهادئ 
في تسريع وتيرة التعافي. وسجلت إيرادات 
الـــركاب لكل كيلومتر للرحـــالت الدولية نمًوا 
بنسبة 65.0 % من المستويات المسجلة في 

شهر يونيو 2019.
وقـــال المديـــر العـــام لالتحـــاد الدولـــي للنقل 
الجـــوي، ويلـــي والش “يواصل قطاع الســـفر 
إذ  قويـــة.  نمـــو  معـــدالت  تســـجيل  الجـــوي 
يحـــرص النـــاس على االســـتفادة مـــن حرية 
الســـفر قـــدر اإلمـــكان بعـــد عامين مـــن حالة 
عبـــور  إجـــراءات  فـــي  والتشـــدد  اإلغـــالق 

الحدود”.
وســـجلت شـــركات الطيران في منطقة آسيا 
والمحيـــط الهـــادئ ارتفاًعا بنســـبة 492.0 % 

فـــي حركة المســـافرين خالل يونيـــو مقارنة 
بالفترة نفســـها من العـــام الماضي. كما زادت 
الســـعة بنســـبة 138.9 % وعامـــل الحمولـــة 
بواقـــع 45.8 نقطـــة مئويـــة ليبلـــغ 76.7 %. 
وأصبحـــت المنطقـــة اآلن أكثـــر انفتاًحا على 
الـــزوار والســـياح األجانـــب، مـــا يســـاهم في 

تسريع وتيرة االنتعاش.
وحققـــت شـــركات الطيـــران األوروبيـــة فـــي 
يونيـــو ارتفاًعا في حركة المســـافرين بمقدار 
234.5 % مقارنـــة بالشـــهر ذاتـــه مـــن العـــام 
الماضي، بينما ارتفعت الســـعة بنسبة 134.5 
% وازداد عامـــل الحمولـــة بواقع 25.8 نقطة 
مئويـــة إلـــى 86.3 %. كما ارتفعـــت معدالت 
حركة السفر الدولية في أوروبا بما يزيد عن 
مســـتوياتها ما قبـــل جائحة كوفيـــد 19 بناء 

على األرقام المعّدلة موسمًيا.
الشـــرق  فـــي  الطيـــران  شـــركات  وســـجلت 
األوســـط فـــي يونيـــو ارتفاًعـــا فـــي حركـــة 
المســـافرين بنسبة 246.5 % مقارنة بالفترة 
ذاتهـــا من العـــام 2021. كما ارتفعت الســـعة 
بنســـبة 102.4 % مقارنة بالفترة نفســـها من 
العام الماضـــي، وازداد عامل الحمولة بواقع 

32.4 نقطة مئوية إلى 78.0 %. 
أمريـــكا  فـــي  الطيـــران  شـــركات  وشـــهدت 
الشمالية خالل شهر يونيو تحسًنا في حركة 
المسافرين بنســـبة 168.9 % مقارنة بالفترة 
ذاتهـــا من العام 2021. بينما ارتفعت الســـعة 
بنســـبة 95.0 % وازداد عامل الحمولة بواقع 
24.1 نقطة مئوية إلى 87.7 %، وهو األعلى 

بين المناطق.
وســـجلت حركـــة المســـافرين لـــدى شـــركات 
الطيـــران فـــي أمريـــكا الالتينيـــة ارتفاًعا في 
يونيو بواقع 136.6 % مقارنة بالفترة نفسها 
من العام 2021. بينما ارتفعت الســـعة بنسبة 
107.4 % وازداد عامل الحمولة بواقع 10.3 
نقطة مئوية إلى 83.3 %. وبعد تفوقها على 
بقيـــة المناطق في عامـــل الحمولة على مدى 
20 شـــهًرا متتالًيا، تراجعت شركات الطيران 
فـــي أميـــركا الالتينيـــة إلـــى المرتبـــة الثالثـــة 

خالل يونيو.
وسجلت شركات الطيران اإلفريقية ارتفاًعا 
بنســـبة 103.6 % فـــي إيرادات الـــركاب لكل 
كيلومتـــر خـــالل يونيـــو مقارنـــة مـــع الفتـــرة 

نفسها من العام الماضي.

زيارات عشــوائية للجهــات التجارية للتأكد مــن االلتزام بتطبيق عروض “العــودة للمدارس”


