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تلقـــى عاهـــل البالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وقرينـــة ملـــك البـــالد المعّظم 

رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، برقيات 
تهنئة من رئيسة مجلس النواب فوزية زينل ورئيس 
مجلـــس الشـــورى علـــي الصالـــح ، بمناســـبة الذكـــرى 
الحادية والعشرين لتأسيس المجلس األعلى للمرأة. 

وأشـــادا في البرقيات بما تحقق من تقدم وإنجازات 
متميـــزة للمـــرأة البحرينية فـــي مختلـــف المجاالت، 
وســـاهمت فـــي دعـــم االســـتقرار األســـري والترابط 
العائلي، والشـــراكة الفاعلة في نهضة البالد وتقدمه 

في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

المنامة - بنا

قال رئيس قسم تنمية األسرة في وزارة التنمية االجتماعية جواد الجد إن 90 
% من رواد المشـــروعات المنزلية هم من النســـاء، وأن أغلب تلك المشـــروعات 
فعال تنحصر في إطار المواد الغذائية كالمخلالت والدقيق بكل أنواعه والقهوة 

والبهارات.
وكانـــت صحيفـــة البالد قد نظمت ندوة عن بعد، ناقشـــت فيهـــا موضوع حماية 
المشـــاريع المنزليـــة ومســـتقبلها التجـــاري، وســـلطت النـــدوة الضـــوء علـــى أهم 
المنجـــزات التـــي تحققت على أرض الواقـــع، وكذلك أهم المعوقـــات التي تقف 

أمام المشاريع والخطط لحماية مشاريع األسر المنتجة.

مسؤول في “التنمية”: 90 % من 
المشروعات المنزلية تملكها نساء

)05 - 04(
)٠٢(

تقدم وإنجازات متميزة للمرأة البحرينية بمختلف المجاالت
 الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء وسمو األميرة سبيكة يتلقون تهنئة رئيسا “النواب” و”الشورى”

بــقـلــوب مـؤمــنــة بقـضــاء اهلل وقــدره
تـنــعـــــى

عـائـلـة الـكـوهـجـي والـعـو�ضـي
وفــاة فقـيـدتـهـم الـغـالـيـة الـمغـفـور لـهـا بــإذن اهلل تـعـالـــى

الحـاجـة اآمنـة بنـت اإبـراهـيـم الـعـو�ضـي
اأرملـة المـرحوم عبـدالجـبـار محـمـود الـكـوهـجـي

ووالـدة كـل مـن: المرحوم عبدالحميد وعبداهلل ومحمود وجمال ومحمد و�ضليم وعي�ضى 

الـتي وافـتـهـا المـنيـة يـوم أمــس السبت المـوافـق 20 أغـسـطـس 2022م 

تقبـل الـتـعـازي لـلـرجـال في مـجلـس الكـوهـجـي بمنطـقـة الـجـنـبـيـة

من اليـوم األحـد واالثنـين، مـن السـاعـة 8:30 صبـاحـًا إلـى صـالة الظـهـر  ومـن السـاعـة 4:00 عـصـرًا إلـى صـالة العـشـاء

سـائـلـين الـمـولـى عــز وجــل أن يتـغــمـد الـفـقـيـدة بـواسـع رحـمـته ويـسـكـنـها فـسيـح جـنـاتـه ويـلـهـمـنـا الـصــبر والـسـلـوان.

المشاركون بندوة “البالد”

بدر الحايكي

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيمسمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم
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تلقـــى ملـــك البـــاد المعظـــم 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
رئيـــس  مـــن  تهنئـــة  برقيـــة 
علـــي  الشـــورى  مجلـــس 
الذكـــرى  بمناســـبة  الصالـــح 
الحادية والعشرين لتأسيس 

المجلس األعلى للمرأة.
ورفـــع الصالـــح فـــي البرقية 
إلـــى مقـــام جالته الســـامي 
وخالـــص  التهانـــي  أطيـــب 
المناســـبة،  بهذه  التبريـــكات 
مؤكدًا أن تأســـيس المجلس 
جاء نتاج رؤية ونهج حكيم 
جالتـــه  لـــدن  مـــن  ورائـــد 
والـــذي شـــكل دعمـــًا رفيعـــًا 
لمســـيرة حافلـــة باإلنجازات 
البحرينية  للمرأة  الحضارية 
وتقدمهـــا، بمـــا يبعـــث علـــى 
بإسهاماتها  واالعتزاز  الفخر 
تحقيـــق  فـــي  ودورهـــا 
التطلعـــات الملكية الســـامية 
لتشـــارك فـــي بنـــاء النهضـــة 
الحديثـــة والعصرية لمملكة 

البحرين.
كمـــا أعـــرب عـــن فخـــره لمـــا 
األعلـــى  المجلـــس  يبذلـــه 
للمرأة برئاسة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة 
عاهـــل البـــاد المعظـــم مـــن 
لنهـــوض  ملموســـة  جهـــود 
البحرينيـــة، وســـعي  المـــرأة 
سموها المخلص لتعزيز دور 
المـــرأة البحرينيـــة وضمـــان 
تقدمها في جميع المجاالت.
كما تلقى ولـــي العهد رئيس 

صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــة 
تهنئـــة مـــن رئيـــس مجلـــس 
المناســـبة.  بهـــذه  الشـــورى 
ورفع رئيس مجلس الشورى 
أطيب التهانـــي والتبريكات 
لصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
بهذه المناسبة، مشيًدا بدعم 
لتعزيـــز  الامحـــدود  ســـموه 
دور المـــرأة البحرينية ضمن 
الحكومة،  ومبادرات  برامج 
لتكون فـــي صدارة ومقدمة 
الخطط والبرامـــج التنموية 
الوطنية والدولية، في إطار 
الدور الرائد للمجلس األعلى 
صاحبـــة  برئاســـة  للمـــرأة 
الســـمو الملكـــي قرينـــة ملك 
الباد المعظم نحو ترســـيخ 
ممارســـة المـــرأة البحرينيـــة 
الدســـتورية  حقوقهـــا  لـــكل 
والمســـاهمة في بناء الوطن 
المشـــرف  دورهـــا  وتعزيـــز 
علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة 

والدولية.

رئيس “الشورى”: 
مسيرة حافلة باإلنجازات 

الحضارية للمرأة البحرينية

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم

تقدم وإنجازات متميزة للمرأة البحرينية بمختلف المجاالت
في برقيتي تهنئة إلى الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء... رئيسة “النواب”:

تلقـــى عاهـــل الباد المعظـــم صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة من رئيســـة مجلس 
النواب فوزية زينل، بمناســـبة الذكرى الحادية والعشرين 

لتأسيس المجلس األعلى للمرأة.
و رفعـــت زينل فـــي البرقية خالص التهانـــي والتبريكات، 
إلـــى مقـــام جالتـــه الســـامي، بهذه المناســـبة مشـــيدة بما 
تحقق من تقـــدم وإنجازات متميزة للمرأة البحرينية في 
مختلف المجاالت، وســـاهمت في دعم االستقرار األسري 
والترابـــط العائلـــي، والشـــراكة الفاعلـــة في نهضـــة الباد 

وتقدمه في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
كمـــا أعربت عن فخرها لما يبذلـــه المجلس األعلى للمرأة 
برئاســـة قرينـــة عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفـــة قرينة 
مـــن جهود ملموســـة لنهـــوض المـــرأة البحرينية، وســــعي 
ســـموها المخلص لتعزيـــز دور المـــرأة البحرينية وضمان 
تقدمهـــا فـــي كافة المجـــاالت داعية المولى عـــز وجل أن 
يحفـــظ جالته، ويديم عليه موفور الصحة ودوام العزة، 

وللوطن الغالي دوام الرفعة والتقدم واالزدهار.

كمـــا تلقـــى ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، برقية 
تهنئة من رئيسة مجلس النواب بمناسبة الذكرى الحادية 

والعشرين لتأسيس المجلس األعلى للمرأة.
و رفعـــت زينـــل في البرقيـــة خالص التهانـــي والتبريكات 
إلـــى ســـموه بهـــذه المناســـبة، مثمنة مـــا تحقق مـــن تقدم 

مختلـــف  فـــي  البحرينيـــة  للمـــرأة  متميـــزة  وإنجـــازات 
المجاالت في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك 

الباد المعظم.
داعية المولى عز وجل أن يحفظ صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، ويديـــم عليه موفور 

الصحة والسعادة وأن يسدد على طريق الخير خطاه.

المنامة - بنا

علي الصالح

رئيسة “النواب”: إنجازات كبيرة للمرأة البحرينية

“الصالح”: جهود كبيرة لالرتقاء بمكانة المرأة البحرينية

تلقـــت صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة 
ملـــك البـــاد المعّظم رئيســـة المجلس 
األعلى للمرأة، برقية تهنئة من فوزية 
زينل رئيســـة مجلس النواب بمناسبة 
الذكرى الحادية والعشـــرين لتأســـيس 

المجلس األعلى للمرأة.
وثمنـــت زينـــل دور ســـمو قرينة عاهل 
البـــاد المعظم في التعاطي مع قضايا 
المـــرأة والجهود المثمـــرة لتقدمها في 

باإلنجـــازات  مشـــيدة  المجـــاالت،  كل 
التـــي تحققـــت للمـــرأة البحرينيـــة من 
خال تـــرؤس صاحبة الســـمو الملكي 
ظـــل  فـــي  للمـــرأة،  األعلـــى  للمجلـــس 
بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المعظم، سائلة 
دوام  ســـموها  علـــى  ينعـــم  أن  هللا 
الصحـــة والســـعادة، وأن يســـدد علـــى 

طريق الخير خطاها.

تلقـــت قرينـــة ملك البـــاد المعّظم رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو 
إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة رئيـــس مجلـــس 
الشـــورى علـــي الصالـــح، بمناســـبة الذكرى 

الحاديـــة والعشـــرين لتأســـيس المجلـــس 
األعلى للمرأة.

وأعـــرب الصالـــح فـــي البرقية عـــن عظيم 
الفخـــر واالعتـــزاز بمـــا توليـــه ســـموها من 
المـــرأة  بمكانـــة  لارتقـــاء  كبيـــرة  جهـــود 
الحضاريـــة  بالنهضـــة  مشـــيدًا  البحرينيـــة 

التـــي تشـــهدها مملكـــة البحريـــن فـــي ظل 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك 
الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، مؤكـــًدا الدور الرائد 
للمجلـــس األعلى للمرأة في تبني ومتابعة 
قضايا المـــرأة البحرينيـــة، وتعزيز تقدمها 

وتعظيم إسهاماتها في مختلف المجاالت 
والمهنيـــة  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
فـــي  فاعـــل  بـــدور  لتســـاهم  والسياســـية، 
مســـيرة التنمية واالزدهار، حيث أصبحت 
مملكة البحرين نموذجًا يحتذى به إقليميًا 

ودولّيًا في مجال تقدم المرأة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

فوزية زينل

المنامة - بنا

رفع عدد من الوزراء والمسؤولين أسمى آيات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى المقام الســـامي لملك البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وإلى قرينة 
ملـــك البـــاد المعظـــم رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة، بمناســـبة الذكرى الحادية والعشـــرين لتأسيس 
المجلـــس األعلـــى للمرأة، مؤكديـــن أن المجلس األعلى 
للمرأة يعد نقلة تاريخية نوعية في تعزيز تقدم المرأة 

البحرينية وإسهاماتها الرائدة وطنًيا وعالمًيا.

اهتمام حكومي بالمراة البحرينية

وأشـــار وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة إلى مـــا تحقق للمـــرأة من تقدم 
في ظـــل دعـــم المجلس األعلـــى للمراة برئاســـة قرينة 
ملك الباد المعظم رئيســـة المجلس األعلى للمرأة، مما 
عـــزز من دور المـــرأة البحرينية في المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيادة صاحـــب الجالة ملك البـــاد المعظم، 
تنميـــة  فـــي  الفاعلـــة  المـــرأة ومســـاهمتها  مثمًنـــا دور 

االقتصاد الوطني.
كمـــا لفت إلـــى االهتمام الـــذي توليه الحكومة برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، للمـــرأة البحرينيـــة والذي يبـــرز األثر الواضح 
في تقدم المرأة وتعزيز إسهامهما في مسارات تطوير 

العمل الحكومي.
وأوضـــح الوزيـــر أن ما حققـــه المجلس األعلـــى للمرأة 
طوال الســـنوات الماضية هو مدعـــاة للفخر واالعتزاز، 
وبما يعكس الجهود الدؤوبة التي أســـهمت في تمكين 

المرأة.
وفـــي الختام، أشـــار إلـــى أن وزارة الماليـــة واالقتصاد 
الوطنـــي تولي اهتماًما كبيًرا بتقـــدم وريادة المرأة من 
خـــال دعمها فـــي المراكز القيادية، كونها شـــريكًة في 

مسيرة التنمية والبناء والتطوير في المملكة.

نقلة تاريخية نوعية

وأكد وزير شـــؤون اإلعام رمزان النعيمي أن المجلس 
األعلـــى للمـــرأة يعـــد نقلـــة تاريخيـــة نوعية فـــي تعزيز 
تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة وإســـهاماتها الرائـــدة وطنًيـــا 
وعالمًيا كشريك جدير ومتكافئ في المسيرة التنموية 
الشاملة والمستدامة، معرًبا عن اعتزاز اإلعام الوطني 
بتســـليط الضوء على اإلنجازات المتميزة التي حققها 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة طـــوال 21 عاًمـــا مـــن العطاء 
فـــي دعم تقـــدم المرأة وإدمـــاج احتياجاتها في برامج 
التنميـــة في إطار من المســـاواة والعدالة والتنافســـية 
وتكافؤ الفرص بين الجنســـين وفًقا للدســـتور والرؤية 

االقتصادية 2030 وبرنامج الحكومة.

وأكـــد أن مبادرات صاحبة الســـمو الملكـــي قرينة ملك 
البـــاد المعظم رئيســـة المجلس األعلى للمـــرأة الرائدة 
عززت من االســـتقرار األســـري والمجتمعي وممارســـة 
المـــرأة حقوقهـــا ومشـــاركتها بجدارة في دعـــم الحياة 
التنفيذيـــة  المناصـــب  أرفـــع  وتقلدهـــا  الديمقراطيـــة، 

والتشريعية والقضائية واإلعامية.

استراتيجيات وبرامج ناجحة 

وأكـــد وزيـــر التنميـــة االجتماعيـــة أســـامة العصفور أن 
المجلـــس يمثـــل نموذجـــا رائـــدا أثبـــت حضـــوره علـــى 
الصعيـــد المحلـــي واإلقليمـــي والعربـــي والدولـــي فـــي 
مجال رسم السياسات ووضع الخطط وتنفيذ البرامج 
لتحقيـــق األهداف والغايات ذات المـــردود االقتصادي 
واالجتماعي والثقافي للمرأة واألســـرة البحرينية، من 
خال تنفيذ اإلســـتراتيجية الوطنية المعنية بالنهوض 
بالمرأة البحرينية، والبرامج التي طرحها المجلس منذ 
تأسيســـه، وهـــو مـــا انعكس إيجابيـــا على واقـــع المرأة 
البحرينيـــة، وأســـهم في تعزيـــز موقع مملكـــة البحرين 

ضمن دول العالم الرائدة في مجال تقدم المرأة.
وقـــال العصفـــور إن اســـتراتيجيات وبرامـــج المجلس 
األعلى للمرأة نجحت في تعزيز تقدم المرأة البحرينية 

في جميع المجاالت.

عالقة تكاملية مع المجلس

وأشـــادت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني آمنة 
الرميحـــي بجهـــود المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، في دعم 
وزارة  دعـــم  ومؤكـــدة  الحكومـــة،  جهـــود  ومســـاندة 
اإلسكان والتخطيط العمراني المستمر لخطط وبرامج 
المجلـــس والتعـــاون الفاعل والمثمر بيـــن الجانبين، لما 
فيـــه خير وصالح المرأة البحرينية، إلى جانب التعاون 
الفاعل المشترك من خال تشكيل لجنة تكافؤ الفرص 
بالـــوزارة التـــي باتـــت اليـــوم عنصـــرًا فاعاً فـــي إقامة 
وتفعيـــل العديـــد مـــن البرامـــج والخطـــط علـــى صعيد 

التوعية والتثقيف وغيرها من مجاالت.
ونوهـــت الرميحـــي إلى العاقـــة التكاملية بيـــن وزارة 
اإلسكان والتخطيط العمراني والمجلس األعلى المرأة، 
كان لهـــا أثر واضح في حصول المـــرأة البحرينية على 
العديد مـــن الخدمات التي تقدمها الـــوزارة كالحصول 
على السكن المؤقت وخدمات التمويل وبرنامج مزايا، 
وشـــقق التمليـــك، والحصول على الوحدات والقســـائم 

السكنية.

عضو فاعل بفريق البحرين

وقـــال وزيـــر شـــؤون مجلـــس الـــوزراء حمـــد المالكـــي 
إّن المـــرأة البحرينيـــة تشـــكل عضـــوا فاعا فـــي فريق 
البحريـــن، وأثمـــرت مبـــادرات المجلـــس األعلـــى للمرأة 
بقيـــادة قرينـــة ملـــك البـــاد المعظـــم رئيســـة المجلس 

األعلـــى للمـــرأة، في دعم تقـــدم المـــرأة البحرينية نحو 
آفـــاق أكبـــر بمـــا عـــّزر مـــن دورهـــا ومكانتها بالمســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيادة صاحب الجالـــة ملك الباد 

المعظم.
وأكـــد أن الحكومـــة برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، تولـــي تقدم المرأة 
البحرينيـــة اهتمامـــًا كبيـــرًا من خـــال الدعم المســـتمر 
للمبـــادرات التـــي تصـــب فـــي تعزيـــز دور المـــرأة فـــي 
مختلـــف مســـارات تطويـــر العمـــل الحكومـــي بجميـــع 
المواقـــع والمجـــاالت، وهو مـــا يؤكد القناعة الراســـخة 
بما تمثله المرأة من شريك أساسي وفاعل في مسيرة 

العمل الوطني.

سلسلة منجزات صحية

وأثنـــت وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد علـــى الجهـــود 
األعلـــى  والمجلـــس  الصحـــة  وزارة  بيـــن  المشـــتركة 
للمـــرأة، والتـــي ســـاهمت فـــي تحقيـــق وتنفيـــذ العديد 
مـــن الخطـــط والمبـــادرات فـــي ســـبيل تطوير مســـيرة 
المـــرأة فـــي القطـــاع الصحـــي وتقّدمها لتكون شـــريكًا 

فاعـــاً في النهضـــة التنمويـــة الوطنية، منّوهـــة بالدور 
المهـــم والمحـــوري الـــذي تقـــوم بـــه المـــرأة البحرينيـــة 
فـــي القطـــاع الصحي، والذي تشـــكل فيه نســـبًة كبيرة 
مـــن القـــوى العاملة التي تـــؤّدي أدوارهـــا الوطنية بكّل 
كفـــاءة واقتدار وهو ما انعكـــس إيجابا على ما حققته 
وزارة الصحة من مؤشـــرات ونتائج مثمرة على صعيد 
تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص وارتفاع 
األداء المؤسســـي ودمـــج احتياجـــات المرأة واألســـرة 

البحرينية ضمن أهدافها وخدماتها.
وأضافـــت وزيـــرة الصحة خـــال تصريحها بـــأن المرأة 
البحرينيـــة وبدعم المجلس األعلى للمرأة اســـتطاعت 
تســـجيل سلســـلة من المنجزات ومن أبرزها ما حققته 
مـــن كفـــاءة نوعيـــة ضمـــن العمـــل بمختلـــف قطاعـــات 

المنظومة الصحية.

الدفع بمسيرة تقدم المرأة

ونوهت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي، في تصريح 
لهـــا بهـــذه المناســـبة، بقـــدرة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
علـــى ترجمة توجيهـــات صاحبة الســـمو الملكي قرينة 

عاهل البـــاد المعظم لبرامج ومبـــادرات متقدمة تعزز 
تقـــدم المـــرأة البحرينية في مختلـــف المجاالت، وذلك 
في إطـــار الخطة الوطنيـــة لنهوض المـــرأة البحرينية، 
وابتكار آليات وطنية لتحقيق التوازن بين الجنســـين، 
حتـــى باتـــت مملكـــة البحريـــن بيـــت خبـــرة ونموذجـــا 
يحتذى في كثير من الموضوعات ذات الصلة بالمرأة.

وقالـــت إن حضـــور المـــرأة فـــي وزارة الســـياحة وفـــي 
هيئة البحرين للســـياحة والمعـــارض يقدم نموذجا عن 
مدى التقدم الذي حققته المرأة البحرينية، مشيرة إلى 
أن نســـبة المـــرأة وصلت فـــي الوزارة إلـــى 47 % وفي 
المناصـــب القياديـــة إلى 39 %، مشـــيرة إلى أن هاتين 

النسبتين في تطور مستمر.

برامج المجلس عززت المنجزات

وأشـــارت وزيرة التنمية المســـتدامة نـــور الخليف إلى 
أّن المجلـــس األعلـــى للمرأة بقيـــادة قرينة ملـــك الباد 
المعظم رئيســـة المجلـــس األعلى للمـــرأة اضطلع بدور 
كبيـــر في إطـــاق برامج تدعم تقدم المـــرأة البحرينية 
فـــي مختلف المجـــاالت، ما أثمـــر عنه بلوغهـــا مناصب 
قياديـــة رفيعة بمختلف ســـلطات الدولة، والذي أثبتت 
مـــن خالها دورها الفاعل بالمســـيرة التنموية الشـــاملة 

بقيادة صاحب الجالة ملك الباد المعظم.
وأكـــدت أن حكومـــة مملكـــة البحرين برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي 
المرأة اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ خطط التنمية المستدامة.

تعزيز إسهامات المرأة 

للشـــباب  األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  األميـــن  وأعـــرب   
والرياضـــة الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفة عن 
بالغ التقدير واالمتنان لصاحبة الســـمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة على جهود ســـموها 
عبـــر  البحرينيـــة،  المـــرأة  بمكانـــة  لارتقـــاء  الدؤوبـــة 
ترجمـــة خطط وأهـــداف المجلـــس األعلى للمـــرأة إلى 
واقـــع ملموس ينهض بالمـــرأة البحرينيـــة في مختلف 
المجاالت، ويؤكد مكانتها كشـــريك رئيس في تجسيد 
قيـــم المواطنـــة والبـــذل والعطـــاء فـــي ســـبيل إعـــاء 

صروح العمل والبناء في المملكة.
وأكـــد دور المـــرأة البحرينيـــة الكبيـــر فـــي دفـــع عجلـــة 
الحركـــة الشـــبابية والرياضيـــة في المملكـــة نحو آفاق 
التميـــز والعطـــاء، مؤكـــدًا أن االحتفـــال  واســـعة مـــن 
بمـــرور 21 عاما على تأســـيس المجلـــس األعلى للمرأة 
يعد فرصة الســـتذكار اإلنجـــازات الكبيرة التي حققتها 
الرياضة النســـائية في المملكة على مر السنوات مثلما 
يعتبـــر محطـــة لشـــحذ الهمـــم ومواصلـــة الدعـــم لهـــذا 
القطاع من أجل تعزيز نجاحات المرأة على الصعيدين 

الشبابي والرياضي.

ما حققه المجلس طوال السنوات الماضية مدعاة للفخر واالعتزاز... وزراء ومسؤولون:

“األعلى للمرأة” نقلة تاريخية عززت تقدم المرأة البحرينية وطنًيا وعالمًيا

آمنة الرميحيأسامة العصفورالشيخ سلمان بن خليفة

جليلة السيدحمد المالكيرمزان النعيمي

 الشيخ سلمان بن إبراهيمنور الخليففاطمة الصيرفي
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المنامة - وزارة الخارجية

دانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم اإلرهابي المسلح الذي استهدف 
فندقـــًا وســـط مدينة مقديشـــو بجمهوريـــة الصومـــال الفيدرالية، والـــذي أدى لمقتل 
عشـــرات األشـــخاص وإصابة آخريـــن من بينهم مســـؤول محلي، معبـــرة عن خالص 
التعازي والمواســـاة ألســـر وذوي الضحايا وللحكومة والشـــعب الصومالي الشـــقيق، 

وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل اإلرهابي اآلثم.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة وقوف مملكة البحرين وتضامنها مـــع جمهورية الصومال 
الفيدرالية فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمكافحة العنف واإلرهاب، مشددة على 
أهميـــة تكاتـــف المجتمع الدولي من أجل القضاء على اإلرهاب بكل صوره وأشـــكاله 

وتجفيف منابعه المالية والفكرية.

البحرين تدين الهجوم اإلرهابي على فندق بالصومال

“الجنوبيـة” تنظــم زيــارة لجــزر حــوار
ضمن سلسلة البرامج الصيفية... وبمشاركة 20 فرداً من أبناء المحافظة

ضمـــن حـــرص وتوجيهـــات محافـــظ 
الجنوبية ســـمو الشيخ خليفة بن علي 
بن خليفـــة آل خليفة على تعزيز مبدأ 
مختلـــف  بيـــن  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
ومجتمـــع  الداخليـــة  وزارة  إدارات 
المحافظـــة، نظمـــت المحافظـــة زيارة 
إلى جزر حوار، شارك فيها 20 فردًا من 
أبناء المحافظة، وذلك ضمن سلســـلة 
الصيفيـــة  والبرامـــج  األنشـــطة  مـــن 
والشـــباب،  الناشـــئة  لفئـــة  الموجهـــة 
حيث انطلقـــت الرحلة من مرفأ الدور 
إلـــى مرفأ جرز حوار، واشـــتملت على 
وحاضـــر  لتاريـــخ  تثقيفيـــة  برامـــج 
جـــزر حـــوار ألهـــم المعالـــم التاريخية 
والمواقع االثرية، باإلضافة إلى زيارة 
تعريفية لبيئة الجزر البحرية والبرية، 
أنشـــطة  الرحلـــة  تخلـــل  جانـــب  الـــى 
ترفيهيـــة ورياضيـــة متنوعة تناســـب 

جميع الفئات المشاركة.
وتهـــدف المحافظـــة الجنوبيـــة نحـــو 
تنظيـــم الزيارة ألجل إشـــراك الناشـــئة 
لبنـــاء  ومعـــززة  هادفـــة  برامـــج  فـــي 
شـــخصيتهم وغـــرس مفاهيـــم وقيـــم 
االنتماء، وتعريفهم بالمعالم والمناطق 
التاريخية واألثرية والبحرية والبرية 
لجـــزر حوار؛ إحياًء لتـــراث المحافظة 

علـــى  والحفـــاظ  األصيـــل،  الجنوبيـــة 
الـــذي  والتقاليـــد  العـــادات  مـــوروث 
إلـــى  االجـــداد،  عـــن  اآلبـــاء  توارثـــه 
جانب اســـتغالل أوقات الفراغ لديهم 
فـــي فصـــل الصيف ممـــا يعـــود عليهم 

بالفائدة.
وتنـــدرج الزيـــارة ضمـــن سلســـلة مـــن 
اطلقتهـــا  التـــي  والبرامـــج  األنشـــطة 
الصيـــف،  فتـــرة  خـــالل  المحافظـــة 
واســـتفاد منهـــا األهالـــي والمواطنيـــن 
مـــن أبنـــاء المحافظة، ضمن مســـاعي 
المحافظة لتعزيز الشراكة المجتمعية 
وقيـــم  الوطنـــي  االنتمـــاء  وقيـــم 
مجتمـــع  لـــدى  المجتمعـــي  التواصـــل 
أهميـــة  علـــى  والتأكيـــد  المحافظـــة، 
االجتماعيـــة  بالمهـــارات  التمســـك 
تلـــك  لـــدور  والتقليديـــة،  والتراثيـــة 
الجهود المنشـــودة في تطوير السلوك 
االجتماعي لتكون حاضرة في أذهان 

الناشئة والشباب واألجيال القادمة.
اإلدارة  بمشـــاركة  الزيـــارة  وجـــاءت 
إدارة خفـــر  المدنـــي،  للدفـــاع  العامـــة 
اإلســـعاف  مركـــز  إدارة  الســـواحل، 
لألمـــن  الرياضـــي  االتحـــاد  الوطنـــي، 
العام، شرطة خدمة المجتمع، وشركة 

الجنوب للسياحة.

المنامة - وزارة الداخلية

البحرين وطن التسامح والتعايش
Û  مــن دون أدنــى شــك تخطــو مملكــة البحريــن ُخطى واســعة نحــو ترســيخ ثقافة

التعايش والتســامح لتصبح أنموذًجا يحتذى على مســتوى المنطقة والعالم، نعم 
إنها كذلك، ليس من خالل األطر المؤسسية التي أرسى قواعدها حضرة صاحب 
الجاللة الملك المعظم فحسب، إنما عن طريق الطبيعة اإلنسانية التي يتحلى بها 

شعب البحرين منذ المهد من التاريخ وحتى يومنا هذا أيًضا.
Û  لقد ترسخت تلك الثقافة واتضحت معالمها في احتضان المملكة الفتية للمسجد

بجــوار الكنيســة، وللكنيســة بجــوار الديــر، وللديــر بجــوار المآتــم التــي زخــرت 
بالمناسك خالل أيام عاشوراء العظيمة.

Û  ولعــل فــي تلــك األنشــطة التــي دعــا إليهــا مركــز الملك حمــد للتعايش والتســامح
بالتعــاون مــع جامعتــي أكســفورد وكامبريــدج البريطانيتيــن العريقتيــن ما يؤكد 
على أن التعايش والتســامح هو ثقافة شــعب، وديدن إنســاني مستحب، وسلوك 
بشــري يقــرب األمــم والثقافــات، إنــه ممارســة ومنســك، أســلوبا حيــاة وطريقــة 

مواكبة لكل ما هو جديد، وكل ما هو رحيم.
Û  مركــز الملــك حمــد للتعايــش والتســامح بمنظومتــه الطالعــة حديًثــا جاء ليرســي

معالــم ومالمــح مبدئيــة لم يكن لتأطيرها وتشــريعها ذلك الوجــود الذي كان البد 
من استخراجه حتى يثمر، وكان البد من توفير المؤسسة الضابطة له لكي يبقى 

ويعيش.
Û  مــن هنــا جــاءت تلــك األنشــطة لكــي تعرف أمــة بنــي البشــر أن بالبحرين فلســفة

تقــوم علــى القبــول باآلخــر، وأن بالبحرين رجال أشــداء يحملون هموم البشــرية 
المتراميــة فــي رقابهــم، وأن بالبحريــن مبادئ وقيم أصيلة لــم تخرج للوجود في 
التو واللحظة، لكنها كانت ومازالت إنجاًبا تاريخًيا لممارسات وسلوكيات شعبية 
متوارثــة عبــر الزمــن، ومتطــورة حتى تواكــب احتياجات كل مرحلــة، ومتفاهمة 
مــع الواقــع ومتصالحة معه حتى تســتجيب لرغبات ومناســك الشــعوب وتصبح 
البحرين قبلة كل إنســان قابل للعيش تحت مظلة التســامح والتصافح مع ســائر 

األمم وكيانات الكون.
Û  إن مملكــة البحريــن أصبحــت القبلــة المفضلــة لألجانــب للعيش في ســالم، للعمل

بكل هدوء، والتعليم والتعلم بكل أريحية، هذا ما يشجعنا مراًرا وتكراًرا على أن 
تصبح مملكتنا الفتية بوسطن الخليج، ذلك المكان الذي يحتضن سائر الثقافات 
ويتعامــل مــع مختلــف القوميــات، ويقبــل بجميــع الشــعوب على اختــالف ألوانها 

وأعراقها وعاداتها وتقاليدها وأديانها وطوائفها.
Û  هــو وطــن المحبــة والســالم، وهــو الوجهــة المفضلــة لكائــن مــن كان، والطريــق

األســهل مروًرا من بين ســائر المناطق واألقاليم، لدرجة أن مملكة البحرين ومنذ 
ســبعينات القــرن الماضــي نجحــت وأبهــرت العالــم عندما أصبحت جســًرا شــديد 
المرونة والثبات لمرور األموال بين الشــرق والغرب، وشــمال المعمورة وجنوبها، 
وأصبحــت مركــًزا مالًيــا ومصرفًيــا عالمًيــا ومؤسســًيا تنتقل من خاللــه الخدمات 

المصرفية والمنتجات اللوجستية واألفراد من وإلى المنطقة.
Û  هذا األمر يترجم إلى أي مدى كانت البحرين ومازالت وطًنا للجميع، لكل منشــد

لحيــاة أفضــل وعالــم أجمل وفرص حقيقية في العمــل والعبادة وإبرام الصفقات 
واالطالع على الحضارات القديمة.

Û  هــي البحريــن وهــي أقاليمهــا الممتــدة مــن الرفــاع بقالعهــا إلــى باربــار بمقابرهــا
التاريخية إلى سار وعراد والمحرق بآثارها وتراثها اإلنساني العريق.

Û  أنشــطة مركــز الملــك حمــد للتعايــش والتســامح يأتــي هــذه المــرة متوائًمــا مــع
جامعتي أكســفورد وكامبريدج، هنا يمكننا التبشــير بأن المركز قد اكتســب صفة 
علميــة حضاريــة يتمكــن من خاللها بعون هللا من نقل ثقافة التعايش والتســامح 
إلــى مناهــج أهــم الجامعات العالمية، وإلى عقل المنظومــة التعليمية التي تمتلك 

نشر هذه الثقافة على كل حدب وكل صوب.
Û  البحريــن وطــن التعايش والتســامح، هذا حق، وهذا يقين مــن األمس البعيد إلى

يوم الدين.

د. عبد اهلل الحواج
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^قال رئيس قسم تنمية األسرة في وزارة التنمية االجتماعية جواد الجد إن 
90 % من رواد المشــروعات المنزلية هم من النســاء، وأن معظم تلك المشــروعات 
فعــا تنحصــر فــي إطار المــواد الغذائية كالمخلــات والدقيق بكل أنواعــه والقهوة 

والبهارات.
وبيـــن بنـــدوة “البـــاد” أن الـــوزارة مـــن خـــال 
عمليـــة الرصـــد تبيـــن لهـــا أن هناك كثـــرة على 
طلـــب على تلك المشـــروعات فـــي مقابل قوة 
إنتاجية، فشرعت الوزارة على الفور لتأسيس 
مركـــز متخصص فـــي إنتـــاج المـــواد الغذائية 
وكان بدعـــم من إحدى الشـــركات الكبرى عند 
التأســـيس، واستضافت المركز في مبناها في 
منطقة ســـترة الصناعية، إلى أن تبنت الوزارة 
المشـــروع كامـــا، وتحـــول بعدهـــا إلـــى مركز 
ســـترة لألســـر المنتجة في العـــام 2007، الذي 
يحتضـــن اآلن حوالي 257 أســـرة وحوالي 30 

% منهم يعملون بشكل فعال.
بشـــأن  تـــام  وعـــي  علـــى  الـــوزارة  أن  وذكـــر 
بعـــض  هنـــاك  ولكـــن  واإلنتـــاج،  التخصـــص 
المشـــروعات المســـتجدة فـــي الســـوق؛ نظـــرا 

لتطور الذائقة العامة، ونرى اآلن إقباال واسعا 
علـــى صناعة الحلويـــات والمعجنـــات وكل ما 
يتعلق بشـــؤون المناســـبات، ولكن ما يحد من 
تطور تلك المشـــروعات هو إطالة عمر المنتج 
إلـــى ما ال يقل عن 15 يوما ليتم تســـويق تلك 

المنتجات في نطاق أوسع.
وتابع الجد أن “الوزارة ال دخل لها في التوجه 
لصناعـــة المـــواد الغذائيـــة عنـــد األســـر، فهـــذا 
توجـــه مجتمعـــي، وعلـــى ســـبيل المثـــال، في 
وزارة التجـــارة معظم المشـــروعات التجارية 
تنحصـــر فـــي المشـــروعات التـــي تدخـــل فيها 
كالمطاعـــم  أســـاس  بشـــكل  الغذائيـــة  المـــواد 
وغيرهـــا، وبدورنـــا فـــي وزارة التنميـــة نقـــوم 
بتلبية تلك الرغبات ومساعدتهم في بدايتهم 
من خال إنشـــاء مراكز التنميـــة، وتتمثل في 

مركـــز التصميـــم واالبتـــكار المعنـــي بتطويـــر 
المنتجات من ناحية الشكل والتعبئة واألمور 
الفنيـــة، وكذلـــك مركـــز تميـــز المعنـــي بتطوير 
المشـــروعات مـــن الناحيـــة اإلداريـــة والمالية، 

وكل تلـــك المراكـــز تعمـــل فـــي منظومة تحت 
إشـــراف مركـــز خطوة، الـــذي يقـــدم مجموعة 
كالتدريـــب  المنتجـــة  لألســـر  الخدمـــات  مـــن 

والتسويق والتطوير”.

إلـــى ذلك، أشـــاد رئيس قســـم تنمية األســـرة 
فـــي وزارة التنميـــة بالمقتـــرح الـــذي قدمـــه 
إنشـــاء  بشـــأن  هاشـــم  فـــاح  ســـيد  النائـــب 
صندوق للتأمين على األسر المنتجة، إذ يرى 
أنـــه “مقترح متميـــز إال أن موضـــوع التأمين 
االختيـــاري هـــو متحقـــق ويضمـــن لألســـرة 
حـــق التقاعـــد، ونحـــن فـــي الـــوزارة نعتبـــره 
مكســـبا وانتصـــارا لهـــم، والـــوزارة احتضنت 
األســـر المنتجة منذ العـــام 1978، وموضوع 
األســـر المنتجـــة موجـــود فـــي المجتمـــع منذ 
مئات الســـنين، وفي العام 2010 صدر القرار 
بتحويلهـــم تحـــت مظلـــة مركز خطـــوة ومن 
خاله تم منحهم قيد العمل من المنزل، الذي 
أهلهـــم للحصـــول علـــى التأميـــن االختيـــاري 
والحصـــول علـــى حـــق التقاعـــد، ونأمـــل في 
المســـتقبل أن تتطـــور المنظومـــة وبـــدل أن 
تدفع األســـرة االشـــتراك كاما يتـــم االكتفاء 
بدفـــع تأميـــن الموظف، كما نأمل أن تســـاهم 
الغرفـــة في مبادرة بدفع االشـــتراك التجاري 

عن األسر أو )تمكين( أو كيان آخر”.

90 % مــن المشــروعات المنزلـية تملكـها نســاء
“سترة لألسر المنتجة” يحتضن 257 أسرة... رئيس قسم تنمية األسرة في “التنمية”:

جواد الجد

^قــال النائــب ســيد فــاح هاشــم إن المشــروعات المنزليــة تأتــي تطبيقــا لقــرار 
مجلــس الــوزراء 39 للعــام 2010 وهــو امتــداد طبيعــي إلــى مشــروع المنتــج المنزلــي 
الــذي كانــت تحتضنــه وزارة الشــؤون االجتماعية منذ ســنوات، وإن أهــم التحديات 
التــي تواجههــا تلك المشــروعات هي ما يتعلــق بالتأمين االجتماعــي والتعطل وعدم 
الحصــول علــى تعويضــات فــي حال توقــف العمل أو العجــز، إال أن االمتيــازات التي 

يحظى بها المشترك ال ترضي الطموح.
وأضاف هاشـــم بندوة “البـــاد” أن “نوعية عمل 
تلك المشـــروعات هي متعثـــرة بطبيعتها وغير 
دائمة، وتتغير مع تغير الظروف المالية للدولة، 
وعلى ســـبيل المثال ما شهدناه من تعثر الكثير 
مـــن تلك المشـــروعات خـــال جائحـــة كورونا، 
بتلـــك  المتأثريـــن  النـــاس  أوائـــل  مـــن  وكانـــوا 
الظـــروف، حيث يصنـــف كأكثر قطاع هش في 
الســـوق التجاريـــة، ناهيك أن األفـــراد القائمين 
علـــى تلـــك المشـــروعات ال يتمتعـــون بإجازات 
والدة  وإجـــازات  مرضيـــة  وإجـــازات  ســـنوية 
وغيرهـــا، مـــا يتمتـــع بـــه الموظـــف العـــادي في 
شـــركات الكبرى والمؤسسات المتوسطة، التي 
تعمـــل تحـــت مظلة قانـــون العمـــل، ومجموعة 
كبيـــرة مـــن تلـــك المشـــروعات تزدهـــر تجارتها 
بشـــكل موســـم معيـــن وتخيـــب وتنخفض في 

موسم آخر”.
وأشار النائب إلى أن العدد المعلن بحسب موقع 
وزارة التنمية للعاملين في مجال المشروعات 
المنزليـــة والبالـــغ نحـــو 1099 مشـــروعا منزليـــا 
ال يحصـــر جميـــع األفـــراد العامليـــن فـــي تلـــك 
المشروعات، فهناك بكل تأكيد أفراد لم يقوموا 
يبادروا بعملية التســـجيل في مشروع خطوة، 
ولعـــل التطـــور التكنولوجي والرقمـــي وعملية 
البيع من خال تطبيقات التواصل االجتماعي 
ســـاعد فـــي تنامي تلـــك األعـــداد واســـتقطاب 
شـــريحة كبيـــرة مـــن العاطليـــن خصوصـــا مـــن 
النســـاء لنـــدرة فـــرص العمـــل، ولذلـــك نـــرى أن 

معظـــم المشـــتغلين فـــي المشـــروعات المنزلية 
هم من النســـاء، وكما ال يخفى على أحد حجم 
األعداد المهولة من النساء من حملة الشهادات 
الجامعيـــة عاطليـــن عـــن العمـــل، وهذا بســـبب 
هشاشـــة ســـوق العمـــل ومـــا أنتجتـــه سياســـة 

)الفري فيزا( وأثرها السلبي على سوق العمل.
وذكر أنه “قام باالطاع على اإلحصاءات التي 
أوردتها وزارة العمل في موقعها الرسمي للعام 
2019 التي أظهرت حجم مبيعات المشروعات 
المنزلية لـ 683 مشـــروعا منزليا، إذ بلغ مجموع 
مبيعاتـــه نحـــو 395,778 دينارا ولـــو قمنا على 
ســـبيل االفتراض بتقســـيم المبلغ المذكور على 
عـــدد الســـجات المنزلية العاملـــة يكون معدل 
كل مشروع نحو 580 دينارا سنويا، وهذا الرقم 
يعطينـــا مؤشـــر مخيـــف وغير مـــرٍض ويدعونا 
لدراســـة الوضـــع الحالـــي، مـــع التأكيـــد أن ذلك 
الرقم مجرد فرضية، وربما أن معدل الورادات 
أعلـــى عند بعـــض المشـــروعات والبعض اآلخر 

ربما أدنى حتى مما ذكر”.
وبيـــن من خـــال هذه النـــدوة نحاول تســـليط 
الضـــوء وفتح البـــاب على مصراعيـــه؛ لخفض 
تلـــك  تواجههـــا  التـــي  التحديـــات  مســـتوى 
المشـــروعات المنزليـــة، واســـتنادا إلى دســـتور 
مملكـــة البحرين، فـــإن المادة 13 من الدســـتور 
“العمـــل واجـــب علـــى كل مواطـــن،  تؤكـــد أن 
تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل 
مواطـــن الحق فـــي العمـــل وفي اختيـــار نوعه 

وفقـــا للنظـــام العـــام واآلداب، وتوجـــه هـــؤالء 
النـــاس للمشـــروعات المنزليـــة لعـــدم الحصول 
علـــى فرصـــة عمـــل، وفي الســـياق ذاتـــه يجب 
األخذ في االعتبار ما أشـــارت له أيضا المادة 5 
من الدستور والتي تنص على أنه )تكفل الدولة 
تحقيق الضمان االجتماعـــي الازم للمواطنين 
في حال الشـــيخوخة أو المـــرض أو العجز عن 
العمـــل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤّمن 
لهـــم خدمـــات التأميـــن االجتماعـــي والرعايـــة 
الصحيـــة، وتعمـــل علـــى وقايتهـــم مـــن براثـــن 
الجهـــل والخـــوف والفاقـــة(، ومـــن هـــذا المبدأ 
حاولنا في مجلس النواب تقديم مقترح نيابي 
بشأن ضم المشـــروعات المنزلية لهيئة التأمين 
االجتماعي اختياريا، ولكن من المعوقات التي 
واجهتنا هي أن على صاحب المشروع المنزلي 
أن يقوم بدفع اشتراكه كعامل وكصاحب عمل، 
حيث ستصل قيمة االشتراك من دون إصابات 
العمل إلى 24 %، وهي ما يعادل ربع الدخول؛ 
بســـبب ارتفـــاع اشـــتراك صاحـــب العمـــل وفقا 

للتعديـــات األخيـــرة التي جرت علـــى القانون، 
والســـؤال هنا كيف لهذا الفرد البسيط أن يدفع 

ربع مدخوله لاشتراك؟!”.
التأميـــن  بشـــأن  أمثلـــة  هنـــاك  أن  وأوضـــح 
االجتماعي في العالم يجب االحتذاء بها بشأن 
الحد األدنـــى وأولها في النرويج، حيث يدخل 
فـــي نظام التأميـــن االجتماعـــي كل المواطنين 
الذين يعيشـــون على أرض النرويج، باســـتثناء 
مـــن يعـــادل دخلـــه 23 ألـــف كـــراون نرويجـــي 
ال يدفـــع االشـــتراك، فـــي حيـــن يتمتـــع بجميـــع 
الحقوق الذي يتمتع بها المشـــترك العادي ويقع 
فـــي كفالـــة الدولـــة. أمـــا فـــي جمهوريـــة مصـــر 
العربيـــة، فقـــد تـــم تعيين الحـــد األدنـــى لألجر 
للفئـــات غير النظامية، حيث تقوم الدولة بدفع 
االشـــتراك عنهـــم، وعلى هذا األســـاس قمنا في 
مجلس النواب بتقديم مقترح لألخذ بالتجربة 
المصريـــة للحد األدنى من األجور من 400 إلى 
450 دينارا وعلى أساســـه يدفع صاحب العمل 
المنزله اشـــتراكه كعامل وليس كصاحب عمل، 

وهـــذا يعـــد اســـتثمارا مســـتقبليا، وبالتالي فإن 
هيئة التأمين االجتماعي ستتكفل به في حال 
العجز، وياتي هذه من أجل تطوير المنظمومة 

االجتماعي.
وأشـــار إلـــى أن “المجلـــس النيابـــي راعـــى هذه 
الفئـــة وأولـــى لـــه العديـــد مـــن المقتـــرح وأنـــا 
اقتراح في هذا الشـــأن إنشـــاء صندوق وطني 
لدعـــم المهن واألعمال المنزلية لتشـــمل العديد 
مـــن القطاعـــات مثل أصحاب ســـيارات األجرة 
وغيرها وتســـاهم فيه أيضا ليـــس الدولة فقط 
وإنمـــا أيضا غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين، 
ونـــرى أنهـــا مســـؤولة أيضا عـــن دعـــم األعمال 
المنزليـــة، وكما أســـلفت بأن عـــدد العاملين في 
المشـــروعات المنزليـــة ليـــس فقـــط مـــا أعلنت 
عنـــه الوزارة وهو 1099، فهناك أيضا مجموعة 
ربمـــا تكـــون أكبر مـــن العـــدد المعلن ولـــم تبادر 
للتسجيل في برنامج خطوة، كما يجب إنشاء 
المشـــروعات  تلـــك  لدعـــم  تعاونيـــة  جمعيـــات 
المنزليـــة لتســـويق منتجاتهـــم وتوفيـــر المواد 
األوليـــة لهم بأســـعار مدعومة، كمـــا أننا تقدمنا 
بمقتـــرح يفضي بإعفاء منتجاتهـــم من ضريبة 
القيمـــة المضافـــة خصوصا من تبـــاع منتجاته 

في األسواق الكبيرة”.
وختـــم حديثـــه بـــأن االقتصـــاد مهمـــا توفـــرت 
ســـيحتاج  أنـــه  إال  الكبيـــرة  المؤسســـات  فيـــه 
إلـــى المؤسســـات الصغيـــرة ومتناهيـــة الصغر، 
ويجب إخراجهـــم تلك المشـــروعات من دائرة 
اإلحســـان لتنضم إلى دائـــرة الحقوق المكفولة، 
فتلك المؤسســـات البسيطة تمأل الفراغ الذي ال 
تتمكن المؤسســـات الكبيـــرة من إمائه، وفكرة 
الصندوق المقترحة لدعم تلك الفئات نجد أنها 
ستأطر من عمل تلك المؤسسات والمشروعات 

المنزلية وتدخلها في دائرة الحقوق.

فاتورة ضم األسرة المنتجة للتأمينات 24 % من دخلها
395 ألف دينار مبيعات المشروعات المنزلية... هاشم:

فالح هاشم

منسق الندوة ومديرها: بدر الحايكي

اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق

التصحيح والتحرير: قسم الديسك والتصحيح 

تنفيذ الملحق وتصميم اإلعالنات: قسم اإلنتاج الفني           

 فريق عمل ندوة “^”  

ندوة “حماية المشروعات المنزلية ومستقبلها التجاري”
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“ندوة ^” تطرح تحديات األسر المنتجة ومستقبلها
^نظمت صحيفة “البالد” ندوة عن بعد ناقشـــت فيها موضوع حماية 
المشـــروعات المنزلية ومســـتقبلها التجاري، وســـلطت الندوة الضوء على 
أهم المنجزات التي تحققت على أرض الواقع، وكذلك على أهم المعوقات 

التي تقف أمام المشروعات والخطط لحماية مشروعات األسر المنتجة.
وأشـــار منســـق ومقدم الندوة الزميل بدر الحايكي إلى أن تطور منظومة 
العمـــل المنزلـــي بفضـــل التشـــريعات ومتابعـــة وزارة التنمية ومؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي والتركيـــز علـــى رعاية وحمايـــة تلك المشـــروعات جعل 
بعض تلك المنتجات المنزلية تنافس المستورد وتتبوأ مكانتها في السوق 
المحليـــة، حتـــى أن منتجـــات منزليـــة بحرينيـــة مازالـــت تعمـــل تحت قيد 
المنـــزل امتـــدت مبيعاتها إلى دول مجلـــس التعاون وتخطـــت ذلك، وهذا 
يثبت أن تلك المنظومة تعمل بشـــكل جيد وتحصل على الحماية والدعم 

الكافي من قبل الحكومة.
وذكـــر أن وزارة التنمية االجتماعية قطعت شـــوطا كبيرا؛ من أجل حماية 
األســـر وتوفير األرضية الالزمة من خالل اطالق برنامج خطوة في العام 
2010 ليكـــون ألصحـــاب تلـــك المشـــروعات حـــق التقاعـــد من خـــالل منح 

القيـــد المنزلـــي والذي أعطى الحق فـــي التأمين االختيـــاري، بينما ال زالت 
الـــوزارة تحـــاول وتأمـــل في كســـب بعض مـــن االمتيـــازات لصالح األســـر 
المنتجـــة، وأفاد بأن الندوة حاولت طـــرح المعوقات التي تواجهها الوزارة 
ومن ضمنها اعتماد األســـر علـــى المنتجات الطازجة والتي ال تمنح الوقت 

الكافي لمرحلة التسويق واالنتشار.
وقـــال الحايكي إن واحدة من أهـــم التوصيات التي خرجت بها الندوة أن 
يكـــون هناك اجتماع بين الثالوث المنظم والعامل والداعم؛ لبحث المعوق 
وإيجـــاد الصيغـــة المناســـبة لحل ذلك التحدي بشـــرط أال تفقـــد المنتجات 
المنزلية رونقها ومظهرها والميزة التي عرفت بها في األسواق المحلية. 

وبين أن الندوة اســـتطاعت إيصال رسالة األسر المنتجة إلى أطراف عدة 
أولها من النائب الســـيد فالح هاشـــم الذي أبدى تأييده وشارك بمقترحات 
عدة تصب في صالح المشـــروعات المنزلية، بينما كان الضيف الثاني أحد 
صقـــور غرفة تجـــارة وصناعة البحريـــن وأحد تجارها، وهـــو النائب أحمد 
الســـلوم، ولم تخيـــب وزارة التنمية االجتماعية ظنـــا، حيث أفصح رئيس 
قســـم تنمية األســـرة جواد الجد عن طموحـــات الوزارة وأهدافهـــا النبيلة؛ 
مـــن أجل حماية مشـــروعها، بينما ســـاندت عضـــو مجلـــس إدارة الجمعية 
البحرينية لتنمية المرأة سمية الجودر مشروعات المرأة المنزلية وتمكينها 
مـــن خالل تقديـــم حزمة من المشـــروعات التـــي قدمتهـــا الجمعية لصالح 

تمكين المرأة.

ندوة “حماية المشاريع المنزلية ومستقبلها التجاري”

مجلـــس  عضـــو  ^أفـــادت 
إدارة الجمعيـــة البحرينية لتنمية 
المرأة ســـمية الجودر بأن برنامج 
محـــدد  بشـــكل  موجـــه  “دانـــات” 
فـــي  ومـــن  والمطلقـــات  لألرامـــل 
حكمهم، إذ تم دمجهن في برامج 
تدريب للحـــرف اليدوية كصناعة 

الكورشيه.
وبينت بندوة “البالد” أن الجمعية 
خالل 20 عاما ماضية استطاعت 
أن تخـــرج نحـــو 200 امـــرأة مـــن 
حالـــة الحاجـــة والعـــوز إلـــى حالة 

اإلنتاج واالكتفاء الذاتي.
وقالت إن لديهم خطة مســـتقبلية 
الفتتـــاح مصنـــع للخياطـــة لضـــم 
بشـــكل  والعمـــل  فيـــه  النســـاء 
تجـــاري، وبينمـــا كانـــت الجمعيـــة 
تحصل على دعم واف من البنوك 
والشركات وغيرها من القطاعات 

المتضامنـــة تعطـــل المشـــروع مع 
الجائحة.

وأضافت: نواجـــه معوق العزوف 
وهـــذا  التطوعـــي  العمـــل  عـــن 
بـــكل تأكيـــد يشـــكل تحديـــا كبيرا 
وخطيرا أمام مؤسسات المجتمع 
أحـــد  إلـــى  للوصـــول  المدنـــي؛ 
األهـــداف الكبـــرى وهي الشـــراكة 

المجتمعية.

جمعية تنمية المرأة تخطط الفتتاح 
مصنع للخياطة بقيادة األسر المنتجة ماليين الدنانير مرصودة للمشروعات المنزلية وال مستفيد

خليجيون يعرضون الشراكة التجارية مع أسر منتجة بحرينية... السلوم:

^أكـــد عضـــو المكتـــب التنفيذي في غرفـــة تجارة 
وصناعـــة البحرين النائب أحمد الســـلوم الرغبة الدائمة 
لدى الغرفة وطموحها في تحويل المشروعات المنزلية 
إلى مشروعات اقتصادية وتجارية حقيقية تساهم في 
عمليـــة نمو ورفعـــة االقتصاد الوطني، والمســـاهمة في 

عملية التوظيف أيضا.
وبيـــن الســـلوم بنـــدوة “البـــالد” أن “برنامـــج خطوة في 
بدايته كان لمجرد حصر المشروعات المنزلية، ثم انتقل 
إلـــى تقديـــم مجموعـــة من التســـهيالت ألصحـــاب تلك 
المشـــروعات، وإعطائهم الخطـــوة األولى لكي يتحولوا 
بعدهـــا إلى ردواد في العمـــل التجاري، ثم جاءت وزارة 
التجارة وأنشـــأت خدمة )سجلي( الذي يتضمن نحو 39 
نشـــاطا منزليا تقريبـــا، وكانت الفكـــرة والغاية أيضا هو 
تعزيز تلك األنشطة وتحويلها إلى نشاطات اقتصادية، 
وكنـــا في الغرفـــة نراقب المشـــروعين، وقد لمســـنا في 
البدايـــة تخوف بعـــض أصحـــاب المشـــروعات المنزلية 
مـــن عمليـــة التســـجيل وااللتحـــاق بالبرامـــج التجارية، 
وكانـــت مخاوفهم تنحصـــر في األمور المســـتقبلية من 

أضافت رســـوما وأعباء مالية وما شابه، إال أننا نرى أن 
مشـــروعي )خطوة( و)سجلي( هما مشـــروعان ناجحان 
وأهدافهما جيدة لصناعة مؤسســـات تجارية ورعايتها 

من الصغر”.
وقال “تعرفنا على بعض المشروعات المنزلية من خالل 
منصـــات التواصل االجتماعي، وهو بـــاب مهم لجأ إليه 

الكثيـــر من أرباب تلك المشـــروعات لعـــرض منتجاتهم، 
وأنـــا شـــخصيا أرى في محيطي الكثيـــر ممن يتعاونون 
مـــع أصحاب تلك المشـــروعات، فهم يتميـــزون بالمنتج 

الطازج الخالي من المواد الحافظة”.
وتابع “لو نظرنا إلى الدعوم التي من الممكن أن تحصل 
عليهـــا تلك المشـــروعات والقنـــوات الصحيحـــة لتنمية 
وتمويل تلك المشـــروعات، مثـــل صندوق العمل تمكين 
وصنـــدوق األمـــل وبنـــك األســـرة وجميعها يهـــدف إلى 
إطـــالق تلك المشـــروعات وهنـــاك أيضا المعـــارض التي 
تســـعى لتســـويق المنتجـــات المنزلية، وهذا ما يســـاعد 
لتبنـــي أفـــكار تلـــك األســـر وتحويلهـــا إلـــى مشـــروعات 
تجاريـــة وكثيـــر من اإلخوة فـــي دول مجلـــس التعاون 
يعرضون على بعض األسر الشراكة في العمل التجاري”.
وفيما يتعلق بدعم وتمويل المشـــروعات المنزلية، قال 
“هنـــاك ماليين مرصودة للمشـــروعات المنزلية واألســـر 
المنتجـــة، مـــن أجـــل تطويرهـــم ونقلهـــم إلـــى محطات 
أخرى مهمة ومؤثرة، ولكن دون أن يتم االســـتفادة من 

كل تلك األموال”.

أحمد السلوم 

سمية الجودر

بدر الحايكي

ثالوث تنموي على وشك االلتقاء... ودعوات الستثمار المشروعات المنزلية
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مبلغ  ــزيــادة  ب المطالبة  ــة  زوجـ خــســرت 
النفقة الشهرية التي تحصل عليها بواقع 
500 ديــنــار شــهــريــًا. وحكمت  أكــثــر مــن 
دينار شهريًا   40 قدرها  بنفقة  المحكمة 
المدعية دعوى قضائية  أقامت  أن  بعد 
على زوجــهــا الــتــي ادعـــت بــأنــه ال ينفق 
توفير  لــطــلــبــات  يستجيب  وال  عــلــيــهــا 

األكل.
 وتمكن المحامي تقي 

من  تقي  حسين 
إثبات التزام 

ــلـــه  مـــوكـ

“الزوج” تقديم النفقات والصرف المالي 
بعد  وأبــنــائــهــا،  الــمــدعــيــة  إلـــى  المستمر 
من  المثبتة  والــبــراهــيــن  ــة  ــ األدل عـــرض 
في  البنكية  الــحــســابــات  كــشــف  خـــال 
والــصــرف  لإلنفاق  المالية  التحويات 

المالي عبر تطبيق الدفع “بنفت بي”.
المحامي  القضية بحسب  وتعود وقائع 
تقي حسين تقي 
إلــــــــــــــــى 

أن الــزوجــة أقــامــت دعــوى ضــد زوجها 
الشهرية،  النفقة  مــقــدار  زيـــادة  لطلب 
أكثر من  أبنائه  ينفق على  وكان موكله 
300 دينار شهريًا إضافة لرسوم دراسة 
والعاج  الخاصة  المدارس  في  األبناء 
فـــي الــمــســتــشــفــيــات الــخــاصــة والــســفــر 

سنويًا.
 كما أقـــرت الــزوجــة بــأن زوجــهــا ينفق 
منها  شهريًا،  دينار   500 من  أكثر  عليها 
300 دينار كمصروف شهري وأكثر من 
ــار مــصــاريــف لــوجــبــات األكــل  200 ديــن
من  وبالرغم  ــرى،  األخـ والمتفرقات 
الـــمـــدعـــى عليه  كـــل ذلـــــك، فــــإن 
مع  المشاكل  كثرة  من  يعاني 
مرارًا  يحاول  وكان  زوجته 
المشاكل  تجنب  وتــكــرارًا 
ــيــــطــــرة وتــغــيــيــر  ــــســ وال
األحــــــــــــوال لـــأفـــضـــل 
ــن خــــــال الــصــلــح  ــ مـ
تتغير  أن  أمــل  على 
الــمــدعــيــة وتــعــيــش 
األسرة حياة سعيدة 
وكــريــمــة، حــيــث إن 
الــمــدعــيــة فــي حالة 
ــوز وعـــصـــيـــان  ــ ــشـ ــ نـ
ــنـــوات وال  3 سـ مــنــذ 

في  لها  دعــوتــه  عند  لــلــزوج  تستجيب 
المنزل  فــي  وتجلس  الــزوجــيــة،  فــراش 

بأسوأ المابس.
 وحاول المدعى عليه إصاح ذات البين 
الشتات  من  العائلة  كيان  على  حفاظًا 
والــتــفــكــك األســــــري بــشــتــى الــوســائــل 
في  استمرت  الــزوجــة  أن  إال  والــطــرق، 
إهمال األبناء حتى وصل بها الحال لعدم 
واالعتماد  لطفلتها،  “الــحــّفــاظــة”  تغيير 
على الزوج في تنظيف األطفال وتغيير 
كما  العمل،  من  عودته  عنده  مابسهم 
المنزل  من  الخروج  كثيرة  المدعية  أن 

وتترك األوالد مع والدهم.

 الحالة النفسية

الــزوج  حظ  ال  تقي  المحامي  وبحسب 
متزنة  غير  للزوجة  النفسية  الحالة  أن 
وطــلــب مــنــهــا مــراجــعــة طــبــيــب نفسي 
بــشــكــل ســــري وذلــــك لــاطــمــئــنــان على 
صــحــتــهــا الــنــفــســيــة بــســبــب تــصــرفــاتــهــا 
والصراخ  للمشاكل  واختاقها  الغريبة 
األبناء،  أمام  للزوج  واإلســاءة  المستمر 
خال  من  األبناء  معاملة  لسوء  إضافة 
كانت  والــضــرب، حيث  والــقــذف  الشتم 
المدعية تعنف األبناء من خال التهديد 

بالكي بواسطة تسخين الملعقة، إضافة 
إلى عدم احترام الزوج أمام األبناء، كما 
أن الزوجة ال تهتم بتربية األوالد الذين 

يقضون معظم األوقات مع والدهم.
وحاول الزوج تأديب الزوجة في الشهر 
خال  من  وعصيانها  لنشوزها  الماضي 
بواقع  الــشــهــري  الــصــرف  مبلغ  تقسيط 
أيــام وذلــك   10 100 ديــنــار كــل  تحويل 

لنشوزها وعصيانها.
يقوم  موكله  أنــه  الـــزوج  محامي  وذكــر 
والمصاريف  المشتريات  مبالغ  بتحويل 
دفع  قبل  المباشر  الطلب  عند  الجانبية 
أي فاتورة مستحقة، بل زيادة على ذلك 
المشتريات  قيمة  بتحويل  يــقــوم  كــان 
ــرى  ــع االلـــتـــزامـــات األخـ بــاســتــمــرار ودفــ
المتعلقة ببطاقات االئتمان البنكية، وهو 
االدعــاء  عــدم صحة  للمحكمة  أثبت  ما 
بــالــتــوقــف عــن عـــدم اإلنــفــاق والــصــرف 
واألبــنــاء،  الــزوجــة  على  الشهري  المالي 
كما أن المدعية تسكن في سكن الزوج 
ولم تتعرض للطرد أو الضرب والحرمان 

من النفقة.

كسب  مــن  عــلــي  صــالــح  سكينة  المحامية  تمكنت 
حكم االستئناف لصالح موكلها والحصول على 

الــدعــوى. وبحسب  دينار في  ألــف   450 مبلغ 
في  دخل  موكلها  بأن  المدعي  محامية 

مــع رجل  مــشــروع شــراكــة محاصة 
باستثمار  مــوكــلــهــا  وعـــد  أعـــمـــال 
العقارات  مشاريع  في  أمواله 
ــتــي تــبــاع فــي الـــمـــزادات  ال
ــن طــــريــــق الـــمـــحـــاكـــم  ــ عـ
تمكن  حيث  البحرينية، 
الـــمـــدعـــى عـــلـــيـــه مــن 
بدفع  المدعي  إقناع 
ألـــف   200 ــلـــغ  ــبـ مـ

لاستثمار  ديــنــار 
فـــــي الـــمـــشـــاريـــع 

ــة  ــ ــاري ــ ــق ــعــ ــ ال
عــلــى أســـاس 

أن  إال  ــشــراكــة،  ال
ــدم  الـــمـــدعـــى عـــلـــيـــه قـ

لـــمـــوكـــل الــمــحــامــيــة شــيــكــًا 
دينار دون رصيد  ألف   450 بقيمة 

واألربــاح  المدفوع  المال  رأس  أســاس  على 
المحصلة، فيما تفاجأ المدعي الحقًا بأن الشيك دون رصيد 

بعد تصفية حسابات الشركة من قبل المدعي عليه، فتقدم برفع دعوى 
6 سنوات من مدة التقادم الصرفي للشيك، فقررت المحامية رفع  متأخرة بعد مرور 
دعوى استنادًا للحق وليس المطالبة بالصرف، إال أن المدعي عليه تمسك بانتهاء مدة 

الصرف لصالح المدعي.
وأحالت المحكمة القضية لسماع الشهود الذين أقروا أن العاقة بين الطرفين تجارية؛ 
المدعى عليه  الذي أصدره  الشيك  العقارات، حيث  إدارة  المال في  من أجل تشغيل 

بدون رصيد بعد قيامه بتصفية حسابات الشركة يزيد عن رأس المال ومبلغ األرباح.
 وحكمت محكمة أول درجة لصالح المدعي بمبلغ 200 ألف دينار دون االستجابة للنظر 

المحامية  ولــجــأت  المدعي،  طلبات  باقي  فــي 
سكينة صالح علي لمحكمة االستئناف لبيان 
على  الخصم  ضــد  المقامة  الــدعــوى  أن 
الشيك دون  الحق حين حــرر  أســاس 
المحاصة  تنتهي شراكة  وال  رصيد، 
الحسابات،  بتصفية  الطرفين  بين 
وإنـــمـــا تــنــتــهــي بــالــمــحــاســبــة بين 
أقــر  عليه  والــمــدعــى  الــطــرفــيــن، 
المدعي،  لصالح  األربــاح  بصحة 
وعــلــيــه اســتــجــابــت الــمــحــكــمــة 
لــتــعــديــل حــكــم اســتــرجــاع مبلغ 
أســـاس  عــلــى  ديـــنـــار  ألــــف   450
الحق بدعوى الحق لصالح موكل 

المحامية.

فترة الشيكات

المدعى  أن  إلــى  القضية  حيثيات  وتــعــود 
عــلــيــه صــديــق لــلــمــدعــي عـــرض عــلــيــه فــرصــة 
االستثمار في شراء العقارات؛ بغرض إعادة بيعها، 
فقام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغ 2 مليون ريال 
المال  رأس  وإعــادة  االستثمار  بغرض  شيك؛  بموجب  سعودي 
واألرباح بعد مدة 6 أشهر إال أن المدعى عليه ماطل في رد المبلغ واألرباح 
المدعى  المدعي شيكًا صــادرًا عن شركة  بإعطاء  المدعى عليه  وبعد عدة محاوالت قام 
عليه بقيمة 450 ألف دينار عبارة عن أصل مبلغ االستثمار مع األرباح المتفق عليها سابقًا، 
أنه تبين أن الشيك بدون  المدعي، إال  الثاني بتسليم شيك إلى  المدعى عليه  حيث قام 
عليه  المدعى  وليس  األول  عليه  المدعى  شركة  مدير  هو  بتوقيعه  قام  من  وأن  رصيد، 
الثاني، وذلك بعد طلب االنتظار وعدم صرف الشيك، حيث تبين الحقًا أن المدعى عليه 
لديه العديد من المشاكل مع عدد التجار في البحرين، وعند محاولة صرف قيمة الشيك 
وأنها  قصيرة  ومــدة  محدودة  لمعامات  تنعقد  المحاصة  وشركة  رصيد  دون  أنــه  تبين 

مستترة فليس لها رأس مال.

المحامي تقي حسين

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

شيك بدون رصيد بـ 450 ألف دينار 

يفضح صديقًا مزيفًا

اعتمدت تبديل زوجها لحفاظة طفلتيهما 

وخسرت زيادة النفقة 

المحامية سكينة صالح
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الجمعيـــة  اعتمـــدت   ^
العامـــة لألمـــم المتحـــدة، يوم 21 
أغســـطس مـــن كل عـــام، بوصفه 
ذكـــرى  إلحيـــاء  الدولـــي  اليـــوم 
ضحايـــا اإلرهـــاب واجاللهم، من 
أجـــل تكريـــم ضحايـــا اإلرهـــاب، 
والناجيـــن منه، وتعزيـــز وحماية 
تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق 

اإلنسان، وبحرياتهم األساسية.
وتؤكـــد الجمعيـــة العامة، بإعالن 
أن  علـــى  الدولـــي  اليـــوم  هـــذا 
تعزيز حقوق اإلنســـان، وســـيادة 
علـــى  وحمايتهـــا  القانـــون، 
والدولـــي،  المحلـــي  المســـتويين 

هي من الضرورات عندما يتصل 
اإلرهـــاب  مـــن  بالوقايـــة  األمـــر 

ومكافحته.
األمـــم  إســـتراتيجية  وكانـــت 
لمكافحـــة  العالميـــة  المتحـــدة 
اإلرهـــاب، التـــي اعتمـــدت في 8 
ســـبتمبر 2006، أشـــارت إلـــى أن 
تجريد الضحايا من إنســـانيتهم، 
هـــي مـــن األســـباب المؤديـــة إلى 
انتشـــار اإلرهـــاب، وأن الطريقـــة 
األكثر فعاليـــة لمكافحة اإلرهاب 
هي اتخـــاذ تدابير تعني باحترام 
مـــن  وتعلـــي  اإلنســـان،  كرامـــة 

سيادة القانون.

يوم تكريم ضحايا اإلرهاب والناجين منه

بعد انقضاء خمســة أعوام على استشــهاد النقيب هشــام الحمادي رحمه هللا برصاص 
غــادر بمنطقــة البــاد القديــم، كان لــي أخيرا شــرف لقاء والده شــديد العــزم واإليمان 
حســن محمــد الحمادي فــي منزله بالحجيــات، لنعيد معا الذاكرة مجددا، عن الشــهيد، 
وعــن مآثــره، ويومياتــه، ومــا قدمــه لوطنــه الــذي يحبــه ويجلــه، ويجل قيادتــه وذلك 
بمقابلــة لصحيفــة البــاد بمناســبة اليــوم الدولــي لضحايــا اإلرهــاب الــذي يوافــق 21 

أغسطس من كل عام.

ويقول الحمادي ”اغتيل ابني في 28 يناير 
2017 أي منـــذ خمـــس ســـنوات ونصـــف، 
مشـــاعر  اآلن  تنتابنـــي  التـــي  والمشـــاعر 
مختلطة، فألم الفقد اليزال هو األلم ذاته، 
وذكـــراه التـــزال موجـــودة، وكأنـــه اغتيـــل 

باألمس القريب”.
ويزيـــد “من ناحية أخرى، فهنالك مشـــاعر 
الفخـــر واالعتـــزاز، فدم هشـــام لـــم يذهب 
هدرا، أســـوة برفاقه اآلخرين من شـــهداء 
الواجـــب، والذيـــن كان لهـــم رحمهـــم هللا 
دور فـــي حفـــظ أمـــن الوطن واســـتقراره، 
ودمهـــم كان ثمن لعودة األمن واألمان إلى 
البحرين بعد األحداث المؤسفة التي مرت 

بها”.
ويكمل “هذان الشعوران دائما أسكن بهما، 
ولذا وحين أتعرف على أحد ما، ويسألني 
مـــن أنت؟ أجيبه: أنا حســـن الحمـــادي )بو 
محمد(، وأنا والد الشـــهيد بإذن هللا هشام 
الحمـــادي، فأنا دائم الفخر بذلك، ألنه قدم 

الغالي ألجل البحرين، هو ورفاقه”.

استدراج

 كيف استشهد هشام رحمه هللا؟ «

رميـــا  ُقتـــل  ثـــم  اســـتدرج  بأنـــه  نعتقـــد   -
بالرصـــاص بشـــكل مفاجـــئ وغـــادر، حيث 
كانـــت له مزرعة في منطقـــة البالد القديم 
لتربية الخيول وبعض الحيوانات، وهشام 
محـــب لهـــا منذ صغـــره، ويراها جـــزءا من 

حياته ويومياته.
   

مسافر للهند

 أين كنت حين استشهد رحمه هللا؟ «

- كنـــت حينها مع والدته مســـافرين حينها 
وخدمـــة  طبيعيـــة  منطقـــة  فـــي  بالهنـــد، 
االنترنـــت بهـــا ضعيفـــة، وتلقيـــت اتصـــاالً 
مفاجئـــًا مـــن ابنـــي محمـــد يقـــول لـــي فيه 
بأنهم )ضربوا هشـــام( ولقد سألته مباشرة 
هل هو حي أم ميت؟ فامتنع عن اإلجابة.

بعدها بســـويعات، وبينما كنـــت أعد العدة 
للرجـــوع الى البحرين مع مشـــرف الرحلة، 
وكانـــت معـــي زوجتـــي أم محمـــد، تلقيت 
شـــوقي  الشـــيخ  الصديـــق  مـــن  اتصـــاالً 
المناعي ليقول لي: هل صحيح أن هشـــام 
استشـــهد؟ حينهـــا فقط عرفـــت أنه توفي 

رحمه هللا، وكان أمرًا صادمًا ومؤلمًا.
فـــي مطـــار أبوظبـــي )حيث كانـــت محطة 
الترانزيت( استقبلنا أحد مسؤولي المطار 
باحتـــرام واهتمـــام بالغ، عرفـــت بعدها أن 
وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا ال 
خليفة، اتصل بنظيـــره اإلماراتي، وأطلعه 
علـــى األمر، حيث أوصى األخير مشـــكورًا 
مغادرتنـــا  حتـــى  بالمطـــار،  بنـــا  االهتمـــام 

للبحرين.
فـــي مجلس العـــزاء، لم أســـتطع الجلوس 
حيـــث  الثالثـــة،  األيـــام  طـــوال  للحظـــة، 
جاءنـــا أغلـــب أبنـــاء شـــعبنا الوفـــي، مـــن 
وزراء ومسؤولين ومواطنين ليعظموا لنا 
األجر بوفاة فقيد البحرين الشـــهيد هشام 

الحمادي، والذي قضا نحبه غدرًا.

أدى الرسالة

 بماذا تغرس في أوالد الشهيد؟ «

- نغـــرس فيهـــم أن والدهـــم استشـــهد في 
الرســـالة، وأن  أدى  الوطـــن، وأنـــه  ســـبيل 
يفخـــروا بما قدمـــه، وأن يكـــون قدوة لهم 
بالتضحية في سبيل وطنك، والمواطنين، 
وأن نغـــرس فـــي نفوســـهم حـــب الوطـــن، 

واالنتماء، والوالء له”.

 كانوا صغارا

 في اللحظات العابرة، ماذا يقول  «
أوالده؟

اليزالـــون  أوالده  كان  استشـــهد  حيـــن   -
واالثنـــان  ســـنوات(   4( محمـــد  صغـــارًا، 
اآلخريـــن أصغـــر ســـنًا، ونحـــن نحـــاول أن 
نغرس فيهم بطولة أبيهم، وقصة شهادته.
يجب أن ال نحول موضوع وفاته بأنه أمر 
شـــخصي، فهو أمر وطني خالص، والدولة 
لم تقصـــر أبدًا مـــع عائلته، ومعنـــا، والمهم 
هنا أن هشـــام وزمالءه الشـــهداء اآلخرين 

أدوا ما هو مطلوب منهم لوطنهم.

رتبة ملكية

 ماذا كانت رتبة هشام حين  «
استشهد؟

- حيـــن استشـــهد رحمـــه هللا، كان برتبـــة 
مالزم أول، وجاللـــة الملك المعظم حفظه 
هللا أمر بمنح الشهيد رتبة إضافية ليصبح 

نقيبًا.

[اجراءات صارمة

 هل ترى بأن العقوبات الحالية  «
على اإلرهابيين ومن يقودون 

حراكهم كافيًا؟

- وللـــه الحمـــد، فحـــوادث االعتـــداء علـــى 
رجـــال األمـــن قلـــت كثيـــرًا عـــن ذي قبـــل، 
بســـبب اإلجراءات الصارمة التي اتخذتها 

الدولـــة، وإذا كان هنالك المزيد من الحزم 
بذلـــك، فهو أمر جيد ليكون رادعًا لكن من 
تســـول له نفســـه، بـــأن يعتدي علـــى رجال 
األمـــن األوفيـــاء، ممـــن يحمـــون الوطـــن، 

ويدافعون عن حياضه.
أمنيـــًا،  اليـــوم  البحريـــن  حـــال  يـــرى  مـــن 
ويقيـــس الوضع ببقية الدول العربية التي 
مزقها التشـــطير بســـبب مؤامرة ما ســـمي 
الربيـــع العربي، فاإلرهاب ال دين له، فنحن 
اليوم ولله الحمد، بحكمة القيادة وشـــعب 
البحرين، اســـتطعنا أن ننقذ البحرين، وان 

نعبر بها إلى بر األمان، ولله الحمد.

قصة الثعبان

 كان لهشام معزة خاصة بقلبك،  «
فما أبرز المواقف العالقة في 

ذاكرتك عنه؟

فحيـــن  وجـــل،  عـــز  هللا  مـــن  أمـــر  هـــو   -
اغتيـــل كان عمـــره 27 ســـنة، وكانـــت لـــه 
كاريزمـــا خاصة منـــذ طفولته، فكان يحب 
الحيوانات بشـــكل غريب، وأذكـــر أنه كان 
يربي ثعبانـــًا دون أن يخبرنا، وحين ذهب 
)فـــي  اصطحبـــه  بالمدرســـة،  لالمتحـــان 
جيبـــه(، وأثناء االمتحان خرج الثعبان من 
جيبه وانطلق داخل الفصل محدثًا زوبعة، 

إال أن هشام أمسكه مرة أخرى.
وفي موقف آخر، لدغه ثعبان.

وفـــي مرة مـــن المرات، الحظت أم هشـــام 
تناقص كميـــات اللحم في الثالجة، بعدها 
اكتشـــفت أن في غرفة هشـــام صقر، وأنه 
يقـــوم بتغذيتـــه يوميـــًا باللحـــم، وبأنـــه لم 
يخبرنـــا عنه، ألنـــه يعرف بأننـــي لن أوافق 

على أمر مثل هذا.
كمـــا كان يحب رحمـــه هللا القفز بالمظالت 
الهوايـــات  مـــن  وغيرهـــا  الطائـــرات،  مـــن 
منـــذ  ميزتـــه  والتـــي  والعجيبـــة،  الغريبـــة 
وعـــدم  واإلقـــدام،  بالمغامـــرة  الطفولـــة، 
الخـــوف، والجرأة االســـتثنائية، رحمه هللا 

وغفر له.

كنت مسافرا مع أم هشام للهند وأفجعني اتصال ابني
استدرج ثم قتل رميا بالرصاص في مزرعته... والد الشهيد الحمادي يروي القصة عبر “^”:

وزير الداخلية مصافحا هشام الحمادي

الحمادي يهوى ركوب الخيل

الشهيد هشام مع ابنه

والد الشهيد الحمادي متحدثا لصحيفة البالد 
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صفحة بمناسبة قرار األمم المتحدة اعتماد يوم 
21 أغسطس من كل عام يوما دوليا إلحياء ذكرى 

ضحايا اإلرهاب واجاللهم من أجل تكريم ضحايا 
اإلرهاب والناجين منه.

مسؤوليتنا تحتم علينا أن نتذكر الضحايا والناجين وأن نكرمهم
يوم ذكرى ضحايا اإلرهاب للتفكر فيما عانوه

ُيعتبر اليـــوم الدولي إلحياء ذكرى 
ضحايـــا اإلرهـــاب وإجاللهـــم يومًا 
للتفّكـــر فيما عانـــوه واالعتراف به 

وللعمل أيضا.
أولئـــك  آالم ومعانـــاة  فـــي  نتفّكـــر 
الذيـــن فقـــدوا أحباءهـــم، ونعقـــد 
العـــزم على اإلصغاء إليهم والتعّلم 

منهم.
الذيـــن  الناجيـــن  بدعـــم  ونلتـــزم 
أثخنتهم األعمال اإلرهابية الشائنة 
أصواتهـــم  نعلـــي  بـــأن  بالجـــراح، 
إلـــى  ونســـعى  ونحمـــي حقوقهـــم 

تحقيق العدالة.
وعن طريق تعبئة الدول األعضاء 
لغـــرض توفيـــر الدعـــم القانوني أو 
الطبي أو النفســـي - االجتماعي أو 
المالـــي الـــذي يحتاجونـــه لتضميد 

جراحهم والعيش بكرامة.

ويرّكـــز موضوع اليوم الدولي هذا 
العام على أهمية الذاكرة.

ففـــي كثيـــر مـــن األحيـــان، يشـــعر 

الضحايـــا بأن من حولهم قد تخلوا 
عنهـــم بعـــد زوال الصدمـــة األولية 

للهجوم اإلرهابي.

إن مســـؤوليتنا الجماعيـــة تحتـــم 
علينا أن نتذكر الضحايا والناجين 

وأن نكرمهم.
إلـــى  إلـــى االســـتماع  وأنـــا أتطلـــع 
الناجين بنفسي وإلى التعرف على 
التـــي  والتحديـــات  احتياجاتهـــم 
يواجهونهـــا، وذلـــك أثنـــاء المؤتمر 
العالمـــي لضحايا اإلرهـــاب المزمع 

عقده في الشهر المقبل.
وفـــي يومنا الدولي هذا وكل يوم، 
فلنحـــرص علـــى أن ُيســـتمع دومـــا 
ُينســـوا  وأال  والناجيـــن  للضحايـــا 

أبدا.
ولنبذل كل ما بوســـعنا لمنع وقوع 

مزيد من الضحايا في المستقبل.

أنطونيو غوتيريش
األمين العام لألمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش

لم أستطع 
الجلوس للحظة 

 طوال أيام 
العزاء

جاللة الملك 
المعظم أمر بمنح 

الشهيد رتبة 
إضافية وأصبح نقيبا

اإلرهاب ال دين له 
وحكمة القيادة 

أنقذت البحرين

أغرس في 
أوالد الشهيد 

أن والدهم أدى 
الرسالة

المرحوم يهوى 
الحيوانات الغريبة 

وربى ثعبانا 
وصقرا بغرفته

حوادث االعتداء 
على رجال األمن 
قلت كثيرا بسبب 

اإلجراءات الصارمة
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“أمانة النواب” تدشن برنامج الثقافة البرلمانية للناشئة
دّشـــنت األمانـــة العامـــة لمجلـــس النواب 

برنامج الثقافة البرلمانية لفئة الناشئة.
وجـــاء تنفيذ برنامـــج الثقافـــة البرلمانية 
للناشـــئة مـــن عمـــر 10 وحتـــى 16 ســـنة، 
مـــن خـــال مركـــز الدراســـات والتدريـــب 

البرلماني بمجلس النواب.
وخـــال اليوم األول مـــن برنامج الثقافة 
البرلمانيـــة للناشـــئة شـــارك النائب محمد 
العباســـي بكلمـــة تطـــرق فيهـــا إلـــى دور 
حمايـــة  تعزيـــز  فـــي  النـــواب  مجلـــس 
والناشـــئة،  الطفـــل  حقـــوق  وممارســـة 
وشـــارك كذلك مجموعة من المســـؤولين 
فـــي األمانة العامة لمجلـــس النواب بعدد 

مـــن األطروحـــات التـــي تســـتهدف نشـــر 
ثقافـــة العمل البرلماني على أوســـع نطاق 
التشـــريعية  النهضـــة  منجـــزات  وإبـــراز 

والديمقراطيـــة فـــي المملكـــة مـــن حيـــث 
التشـــريعية  الســـلطة  اختصاصـــات 
واجتماعـــات اللجان والجلســـة الرئيســـة 

للمجلـــس، باإلضافة إلى لقاء مع رئيســـة 
تـــم  حيـــث  لألطفـــال،  العربـــي  البرلمـــان 

استعراض تجربتها البرلمانية.

القضيبية - مجلس النواب

نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي محاضرة بعنوان “األسرار الخفية لفشل 
الحمــات االنتخابيــة” قدمها أشــرف المــرزوق وأدارتها الزميلة بــدور عدنان، 
وشــارك فيهــا جمــع مــن الحضــور مــن بينهــم مترشــحون جــدد وآخــرون ممن 
يعتزمــون الترشــح لانتخابــات المقبلــة 2022، كمــا اعقــب المحاضــرة حــوار 

مفتوح ما بين المحاضر والحضور.

المـــرزوق  أشـــرف  المحاضـــر  وأكـــد 
أنـــه منـــذ تولي جالـــة الملـــك المعظم 
مقاليد الحكم في 1999م ومنذ الدور 
2002م  عـــام  فـــي  األول  التشـــريعي 
فـــي  االنتخابيـــة  العمليـــة  اســـتمرت 
مملكـــة البحريـــن بـــا توقـــف وال تعثر 

لغاية 2018 .
وأشـــار إلى أن في عام 2002 بلغ عدد 
المترشـــحين في االنتخابات191، أما 
 2010 بينمـــا   ،207 فبلـــغ   2006 فـــي 
أصبـــح 149 ووصـــل 266 فـــي 2014 
و293 فـــي 2018، متوقعًا أن يتجاوز 
العـــدد حاجـــز الــ 300 فـــي االنتخابات 

المقبلة.

تسخيرالجهود 

ظاهـــرة  أخطـــاء  هنـــاك  أن  وأوضـــح 
بينمـــا  ماحظتهـــا،  تســـهل  مكشـــوفة 
هنـــاك أمـــور يعـــد عملها خطـــأ وكذلك 
معياريـــن  وأهـــم  خطـــأ  عملهـــا  عـــدم 
لنجـــاح أو فشـــل الحملـــة همـــا تطبيق 
االســـتراتيجيات والخطـــط والقواعد 
الطاقـــات  أقصـــى  وبـــذل  الصحيحـــة 
حـــدود  فـــي  الممكنـــة  والجهـــود 

اإلمكانيات المتوفرة.
وشـــدد على أن البـــد أن يكون للحملة 
عقيـــدة ورســـالة والحملـــة القوية هي 
التي ال تســـتهين بأي شـــيء تستطيع 

البذل فيه إلى آخر نفس.

وبين أن هناك “أربعة عشـــر سرا خفيا 
لفشـــل الحمـــات االنتخابية ولعل من 
أبرزهـــا الثقة الزائدة في حال تحولت 
إلى غرور، ولكونها ســـتصبح مشـــكلة 
شـــكان:  لـــه  الحملـــة  فـــي  والغـــرور 
الشـــخصي والمعرفـــي الـــذي دائمـــا ما 
يصاب بـــه النـــواب الحاليـــون والذين 
والجمعيـــات  الترشـــح  ســـيعاودون 
السياســـية اعتقـــادًا أنهـــم متشـــبعون 

بالمعارف”.
كمـــا أوضـــح أن فـــخ “كلنـــا ويـــاك” هو 
ثانـــي ســـر خفـــي وبحـــد ذاتـــه خدعة 
نفســـية مـــا لـــم يتضـــح العكـــس؛ كون 
المجتمعـــات الخليجيـــة بطبعها مائلة 
إلـــى المجاملـــة و الدبلوماســـية، وكما 
يوجد مترشـــح مخـــادع يوجد ناخب 

يتذاكى ويمارس االحتيال.

السر الناعم 

وتطـــرق إلـــى ما وصفـــه بــــ “االختراق 
هو االحتراق” الذي يعمد بمثابة الســـر 
الناعم في كل حملة؛ كونه يعتمد على 
تســـريب أسرار المترشح بالحملة، كما 
أنـــه يأتي بشـــكلين وهمـــا: المتعمد مع 
ســـبق اإلصرار، و البريء بسبب عضو 

ثرثار.
وقال المروزق “االختراق يمكن وبكل 
ســـهولة أن يدمر كل ما بناه المترشـــح 
والفريـــق وأداة خطيـــر وأســـوأ ما فيه 

وتســـتميل  تتكشـــف  العاقـــات  أن 
للتصويت إلى مترشح آخر”.

وتابع “المســـؤول األول عن االختراق 
هو المترشـــح، فابد من حسن اختيار 
الفريـــق وأن يضـــع  وانتقـــاء أعضـــاء 
المترشـــح الحملة مـــع مديرها بجانب 
شـــخص إلى شـــخصين مســـاندين مع 
ضـــرورة اإللحـــاح علـــى فريـــق العمـــل 
بســـرية المعلومات وعـــدم صاحيتها 

للنشر”.

دراسة مستبصرة

وأوضـــح أن الخطـــة بـــا خطـــة هـــي 
الســـر الخفـــي الرابع وال تتـــم من دون 
هـــدف وصوالً إلـــى البرنامـــج الزمني، 
ووجودهـــا يســـمح للجهـــات المنفـــذة 

تقديم الخدمة بشكل أفضل.
فيمـــا أوضـــح أن الســـر الخامس وهو 

زالت اللسان التي تربك الخطة.
الســـر  هـــو  البصيـــرة  “عمـــى  أن  وزاد 
الخفـــي الســـادس، فيســـتوجب عمـــل 
القـــوة  لنقـــاط  مســـتبصرة  دراســـة 

والضعف لدى المترشح ومنافسيه مع 
االعتـــراف بالحظـــوظ المتقدمـــة عند 

البعض منهم”.
وأشـــار إلى أن الســـر الســـابع يتلخص 
فـــي الــ One Man Show أو ما يعرف 
بالمترشـــح “الســـوبر مان” الـــذي يدير 
كل صغيرة و كبيرة في الحملة بنفسه 
اعتقـــادًا بقدرتـــه الخارقة علـــى إدارة 
كل األمـــور وهـــو صاحـــب مقولـــة “أنا 

فاهم عدل شقاعد آسوي”. 

أخطاء كارثية

وأكـــد أن “أصـــرف مـــا فـــي الجيـــب” 
بحـــد ذاتها تحدٍّ إلدارة مـــوارد الحملة 
كـــون اإلنفاق غير رشـــيد بحكم إنفاق 
األموال وبقية مقدرات الحملة بشكل 
ســـريع وفـــي غيـــر المـــكان الصحيـــح، 
فـــي حيـــن أن “إعـــدام اإلعـــام” يعـــد 
سرًا تاســـعًا ويتلخص في التعامل مع 
مؤسســـات غيـــر احترافيـــة مما ينجم 

عنها منتج رديء.
ولفت إلى ان الموســـم الحالي ستكثر 

فيه عمليـــات “ضخ” اإلعانـــات إال أن 
البقاء للمبدع، المتقن والمحترف.

وشـــدد علـــى أن الســـر العاشـــر يكـــون 
فـــي اإلعان الفاشـــل حيـــث إن أغلب 
أخطـــاء  فـــي  يقعـــون  المترشـــحين 
إعاناتهـــم؛  تصميـــم  أثنـــاء  كارثيـــة 
بغـــرض تثبيتهـــا في مختلف شـــوارع 
المملكة، فابد أن يكون اإلعان بعيدا 
عن المبالغة، التكلف والجدية بشـــكل 

يفوق الازم.
وبين أن بناء الصورة الذهنية الجيدة 
المهمـــة  األمـــور  مـــن  الناخـــب  لـــدى 

والواجب مراعاتها.
وقـــال إن طـــرق األبـــواب مهـــم إال أن 
يجـــب  وأنـــه  تطـــرف،  فيـــه  المبالغـــة 
اعتماد مبدأ الوســـطية، كما أن إهمال 
الناخبيـــن  مـــع  الشـــخصي  التواصـــل 

كارثة.
وعن السر الرابع عشر، فقال المتحدث 
“ال بد مـــن مراعاة هـــذه األصول التي 
مـــن خالهـــا يمكـــن أن تتغيـــر معادلـــة 
المقدمـــة  الخدمـــات  وهـــي  النتائـــج، 

للناخبيـــن، ســـلوكيات ومظهـــر فريـــق 
العمل، االســـتقبال األنيـــق، أخاقيات 
المترشح وشخصيته وأسلوبه وصوالً 
إلى مدير الحملة وعمليات المتابعة”.

فخ 

النيابيـــة  المترشـــحة  وأوضحـــت 
السادســـة  الدائـــرة  عـــن  المتوقعـــة 
بالمحافظـــة الشـــمالية ناديـــة موســـى 
خـــال الحوار المفتـــوح أن الكثير من 
الذيـــن يعتزمون الترشـــح لانتخابات 
المقبلة شـــارفوا علـــى الوقوع في فخ 
طرحهـــم مختلـــف المواضيـــع وكأنهم 

في فترة احتدام التصويت.
وتمنـــت أن يتـــم توخـــي الحـــذر أثناء 
التعـــرض لوســـائل اإلعـــام المختلفـــة 
المنصـــات  مختلـــف  عبـــر  والتواصـــل 

لتوصيل األفكار.
واختتمـــت “في الفترة الحالية نحتاج 
لترتيب وتخطيط للمساحة اإلعامية 

ال المواجهة الفعلية”.

النواب الحاليون “مغرورون”.. ويوجد ناخبون يمارسون االحتيال
الحمالت االنتخابية مخترقة وتفشي األسرار للمنافسين

أشرف المرزوق  نادية موسىبدور عدنان 

جانب من الحضور الحضور بالفعالية
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المرفأ المالي 

36700722 36779771 36600656 36155800

مـحـجـــوز
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مبـــاع
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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
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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
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Vacancies Available
MANAMA FOOD INDUSTRY 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

, suitably qualified applicants can contact
 17675755 or ZAMZAM@BATELCO.COM.BH

SUBAH SHARIF CARPENTARY WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 66698866 or ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM

Phoenix Shipping W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS ADMINISTRATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17210055 or info@phxbahrain.com

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39464585 or YKHALFAN@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39870064 or DIPAKSAGAR786@GMAIL.COM

AL KHAWAJA CONSTRUCTION CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL
, suitably qualified applicants can contact

 39609771 or KHAWAJAK@BATELCO.COM.BH

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17700032 or hr_bh@sphinxservicesbh.com

Khulood Showater Sweets 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17340282 or J.SHAWAITER@YAHOO.COM

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

 MANAGER (MARKETING)
, suitably qualified applicants can contact

 17557724 or Yousif.AlSaie@americanexpress.com.bh

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

HAMAD AHMED JABUR ALDOSSARI - SADAF - 5336 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17422468 or AEN.SAQR@YAHOO.COM

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 17701006 or hr@actbh.com

26 STREET COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39461267 or AISMAILTOP10@GMAIL.COM

MOHAMMED JAWAD ISA ABDULLA ABDULRIDHA 
has a vacancy for the occupation of

 UPHOLSTERER
, suitably qualified applicants can contact

 39333997 or HANI@MJAWAD.COM

AL QABAS PUBLIC RELATION 
has a vacancy for the occupation of

 CO-ORDINATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17211001 or BASEM@AL-QABAS.NET

Moonlight Trading &  Electrical Contractors 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(ELECTRICIAN/WIREMAN)
, suitably qualified applicants can contact

 36666345 or majedfox@gmail.com

ALMUNJED CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 36666345 or MAJEDFOX@GMAIL.COM

MANILA BUILDING MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17281154 or manilacontracting@gmail.com

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 FIRE & SAFETY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact
 39771192 or inter.island.bh@gmail.com

MOHAMED HUSAIN ALI QANBER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39862147 or MOHD@STALLION-BH.COM

Baba Link Construction 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17720304 or EBSHARIF@GMAIL.COM

Baba Link Construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17720304 or EBSHARIF@GMAIL.COM

Jeevan Jewellers 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17271507 or VAYAVIRENDRA@HOTMAIL.COM

NAJMAT AL-HIND RESTOURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39647414 or JAMAL2BH@GMAIL.COM

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 CIVIL ENGINEERING TECHNICIAN

, suitably qualified applicants can contact
 17514166 or info@panarabco.net

MUSALIM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 66766359 or HASSAIN857@GMAIL.COM

KARAWAN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17785665 or bassamrinno@hotmail.com

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

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 36662332 or BASTAKI_88@HOTMAIL.COM

REEMA LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact
 39396633 or KHAWLA@HOTMAIL.COM

MARK LAND CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39286251 or AL.JALHAM73@GMAIL.COM

CAMEL READY MADE CLOTHES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39411711 or CAMWL4CAMEL@HOTMAIL.COM

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com

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

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17215122 or ashokrma@gmail.com

NEW HAMRO NEPALI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 33345415 or A123AFTAB@HOTMAIL.COM

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

 ASSISTANT PROFESSOR
, suitably qualified applicants can contact

 39669704 or ahims@batelco.com.bh

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 FIRE & SAFETY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact
 39771192 or inter.island.bh@gmail.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

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

SEVEN HILLS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com

WESTON CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 38034111 or ALISWAR83@GMAIL.COM

NEW HORIZON SCHOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH

ANFAL ELECTRONIC 
has a vacancy for the occupation of

 REPAIRER(ELECTRONIC EQUIPMENTS)
, suitably qualified applicants can contact

 36315263 or PERVAIZ.SARWAR123@GMAIL.COM

ANFAL ELECTRONIC 
has a vacancy for the occupation of

 TELEVISION, VIDEO AND RADIO REPAIRER
, suitably qualified applicants can contact

 36315263 or PERVAIZ.SARWAR123@GMAIL.COM

ARSALAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39092475 or ASMASHAH332211.MS@GMAIL.COM

BOXON VISION ADVERTISING DESIGN CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 PROGRAMMER(COMPUTER)
, suitably qualified applicants can contact

 17421441 or MOATH@BOXONVISION.COM

MAZARS CHARTERED ACCOUNTANTS 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITING MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17580079 or falshehabi@mazars.bh

Hair and Nail Station 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17642052 or HAIRANDNAILSTATION@OUTLOOK.COM

EFS Facilities Services Bahrain W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17102960 or nshah@bfharbour.com

AL WISAM SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
, suitably qualified applicants can contact
 17699595 or Ammar.Ashraf@awis.edu.bh

OCEAN  DIVING AND  MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SHIPMASTER
, suitably qualified applicants can contact

 17737939 or OCENDIVING@BATALCO.COM.BH

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

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 36400493 or ADMIN@NEWRIFFA.COM

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

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36400493 or ADMIN@NEWRIFFA.COM

GAH MEDICAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT SANITARIAN (PREVENTIVE)
, suitably qualified applicants can contact

 17626977 or HUSSAINOWAINATIHOLDING@BATELCO.COM.BH

GAH MEDICAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17626977 or HUSSAINOWAINATIHOLDING@BATELCO.COM.BH

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17360000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

WALD AHMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39625104 or EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM

Bu Ali Spice Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact
 36753338 or SHAJITH916@GMAIL.COM

Argan Spa 
has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST
, suitably qualified applicants can contact

 39818998 or ABDULREDHA.HUSSAIN@GMAIL.COM

JANAT DELMON CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39842912 or ALII_4000@HOTMAIL.COM

Aqua Technology Transfer W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17233317 or aquatt.hr@gmail.com

Margin Free Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17001657 or MADEENABAZAAR@YAHOO.COM

MOTHER SCENT KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39549090 or KSULTAN71@GMAIL.COM

Al Jaberiya Future Trading 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36999637 or JABERIYAFUTUER@HOTMAIL.COM

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17230908 or TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM

MZNAR FOR STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39852512 or SH.Z-OOZ@HOTMAIL.COM

M K CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33527028 or MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM

ALNOOR GATE CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33947879 or KHUDHUR76@LIVE.COM

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

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com

NAWAF SALON (GENTLEMEN) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34567437 or WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM

ALRIFAIYA TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36552441 or JANAHI00@MY.COM

Multi tech contracting 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39444165 or NADIA-ALKHALED@HOTMAIL.COM

BAB KAIBER  FOR Food and beverage 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33198988 or ASIAALA7ZAN@GMAIL.COM
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MAQ Marine Services 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

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

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL CHIPPER
, suitably qualified applicants can contact

 36752143 or INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM

CARGO LINE ADVISOR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY TRUCK)
, suitably qualified applicants can contact

 33188161 or ZUHAIR.HASHEM@CARGOLINEADVISOR.COM

SOUTHSIDE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
, suitably qualified applicants can contact

 32228636 or MANAGEMENT@SOUTHSIDEBH.COM

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33865286 or TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 36752143 or INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM

SEVEN HILLS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com

SMSA SUPPORT SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES AGENT
, suitably qualified applicants can contact

 17007672 or WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM

AMNA THERMAL INSULATION CONTRACTING  B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 38898949 or office@almezeal.com

AMNA THERMAL INSULATION CONTRACTING  B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 38898949 or office@almezeal.com

-Al-Hokail Specialist medical academic clinics company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17224466 or ABOANAS@ALHOKAIL.COM.SA

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39699960 or ALIMULLA8822@GMAIL.COM

CENTRAL INTERNATIONAL CATERING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
, suitably qualified applicants can contact

 39659325 or INFO@CENTRALCAFES.COM

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 36029303 or tangiencecc@gmail.com

AL Mughanni To Sale Of Second Hand Goods 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33777883 or ALMUGHANNI98892@GMAIL.COM

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 36370006 or KHALEDALTHAWADY@GMAIL.COM

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17210389 or tomas@sspbahrain.com

JAMILA AKHTAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

Gold Point Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 35084535 or Sherif.goldpoint@gmail.com

H ALDHAEN BOATS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 QUALITY STANDARDS SPECIALIST

, suitably qualified applicants can contact
 36713501 or ahmed.radhi@aldhaenmarine.com

CRYSTAL BEAUTY SALON, SPA AND GYM 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
, suitably qualified applicants can contact
 34682012 or MRS.M.GOV97@GMAIL.COM

AKBAR HOLIDAYS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TRAVEL AGENT(TICKETING & RESERVATION)
, suitably qualified applicants can contact

 13113311 or COUNTRYHEAD.BAH@AKBARGULF.COM

HANNAH BAKES WLL 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER,PASTRY COOK & CONFECTIONER
, suitably qualified applicants can contact
 37199887 or SAJINHENTRY@GMAIL.COM

ALMANAR TYERS CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39967747 or HIRA74491@GMAIL.COM

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

 SALES EXCUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 36299838 or ROSHANITSOLUTIONS.BH@GMAIL.COM

TRENDURR FOR SALE VIA THE INTERNET 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34174909 or ARAS.BAHRAIN@GMAIL.COM

New reef touch trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39512330 or ALREEFTOUCH@GMAIL.COM

TYLOS BAHRAIN PLASTIC FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact
 33459333 or ABURIYDH144@GMAIL.COM

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

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

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39605578 or EATCO@BATELCO.COM.BH

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17797998 or NIGEL@SECURESERVICES.BH

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 13300444 or mialkhalifa@yahoo.com

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

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

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

NOOR CHICKEN BOCA RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
, suitably qualified applicants can contact

 33347547

Save Veterinary Clinic W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DOCTOR(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 39601010 or hamorabi.save@gmail.com

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER
, suitably qualified applicants can contact

 33305589 or J.RANA@WALLSTEIN.DE

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 33305589 or J.RANA@WALLSTEIN.DE

ARHAM GATE CONSTRUCTION AND CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17215189 or ahramconstruction769@gmail.com

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

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33945637 or SUNILGEMLEST@GMAIL.COM

FRESH LOOK SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact
 17276007 or bushra_0887@hotmail.com

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

 PHARMACIST
, suitably qualified applicants can contact

 77082975 or VPPHARMACY2020@GMAIL.COM

STAR QUICK CARGO CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34402775 or ASHIQWAHEED60@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33112395 or HASSAUNALI951@GMAIL.COM

ABBAS JUMA MULLA ABDULLA   ALI (147150) 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33311801 or JUMA36664@GMAIL.COM

SMSA SUPPORT SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES AGENT
, suitably qualified applicants can contact

 17007672 or WHUBAIL@SMSAEXPRESS.COM

BLACK LEATHER AUTO CARE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39166656 or USMANIG123@GMAIL.COM

BOSS BURGER 40 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66632555 or NASERKHAN44321@GMAIL.COM

BARRAK ALFARES INDUSTRIAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact
 35518845 or SBF11SBF11@GMAIL.COM

NEW S K T BROTHERS MARKETING & SUPPORT ACTIVITIES - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33093860 or FMPUBLICITY58@GMAIL.COM

INHERITED TRADITIONAL SPORTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33066515 or bhfalcon@hotmail.com

ARAD FOR CHARITY SOCIETY 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17702090 or ARAD4CHARITY@GMAIL.COM

ARAD FOR CHARITY SOCIETY 
has a vacancy for the occupation of

 PUBLIC RELATIONS CLERK
, suitably qualified applicants can contact

 17702090 or ARAD4CHARITY@GMAIL.COM

NOOH YUSUF ABDULLA YUSUF SEROOR – BIN SEROOR 2 / 11974 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36669234 or hamado141@gmail.com

ISA ABDULLA ALI BUKHWA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17692604 or BOKHOWA@GMAIL.COM

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17874756 or alafoo@batelco.com.bh

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 77177771 or abdullarashidaljalahma@yahoo.com

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FLAME-CUTTER(HAND)
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FLAME-CUTTER(HAND)
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FLAME-CUTTER(HAND)
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FLAME-CUTTER(HAND)
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
, suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33347666 or hasan.aldeebel@gmail.com

BIN HABIB CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39469620 or binhabib56@gmail.com

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
, suitably qualified applicants can contact

 17532010 or m.vishal@exibah.com

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 39444923 or bigbossvip911@gmail.com

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

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

ELITE GRANDE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
, suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17780161 or HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM

PASTA EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17780161 or SECRETARY@PASTAEXPRESSGROUP.COM

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17823236 or KHALIDAR@KAR-GROUP.COM

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

 SECURITY MAN
, suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

ASTRAL TECHNICAL SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39657705 or KS@ASTRAL-TECH.COM

ROSHAN DIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 34344537 or spearalliancebh@gmail.com

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact
 17668584 or MMCROBIN@GMAIL.COM

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 35070603 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM

BESTO TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39839739 or sdc442019@gmail.com

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com

Abdullah Al-Fayez Trade & facilities support 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 38945313 or a.alfayez@firstuniforms.bh

EASTERN MOON & STAR CENTER FOR AUTO SERVICES & USED SPARE PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 39660750 or TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM

MONA IT AND COMPUTER SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 32343287 or KH82BH@GMAIL.COM

OMNILERT CLEANING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36344460 or SARADOOS1978@GMAIL.COM

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

ALHASAWI REAL ESTATE ACTIVITIES WITH OWN OR LEASED PROPERTY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38488088

MONA IT AND COMPUTER SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 32343287 or KH82BH@GMAIL.COM

AHMED ISA HASAN 
has a vacancy for the occupation of

 FARMER
, suitably qualified applicants can contact

 39840692 or ABDULMAHDI731@GMAIL.COM

MAKKI MAHDI MAKKI SARHAN / ADLAB 9720 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17250905 or ALHAMOORFISHES@GMAIL.COM

NOOH BAHRAINI FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT CO SPC 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17000559 or noohrealestate786@gmail.com

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 CLERK
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 SUPERVISOR (SITE)
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.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

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

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

 SUPERVISOR (SITE)
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 FIRE & SAFETY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact
 39771192 or inter.island.bh@gmail.com

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 FIRE & SAFETY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact
 39771192 or inter.island.bh@gmail.com

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 39424245 or newcastle51280@gmail.com

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

KHALED MOHAMED ABDULLA MOHAMED / ZIA MAHROUS 4523 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33433361 or MANALSAQER8@GMAIL.COM

EBRAHIM RASHED ZAID  ALZUABI " WELD ALZUABI / 11726 " 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact
 39456398 or ALZUABII72@GMAIL.COM

GENERAL MEDICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17725990 or personnel@intercol.com

FINE FOODS CATERING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17729595 or abdulla@hhm-group.com

YOUSIF ABDULWAHAB AL HAWAJ & SONS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17230088 or ALHAWAJ@BATELCO.COM.BH

Almoayyed Solar Co. B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 38888838 or MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH

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

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
, suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33572333 or hanan@ALHELLI.COM

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 33572333 or hanan@ALHELLI.COM

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

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

SENGER GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
, suitably qualified applicants can contact

 39441020 or AENGINEER@LIVE.COM

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH

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

 PIPEFITTER
, suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM

ALHILAL PUBLISHING & MARKETING GROUP 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (COMMERCIAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39829750 or RONNIE.MIDDLETON@TRADEARABIA.NET

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17578287 or KARAK1977.BAHRAIN@GMIAIL.COM

ALYAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17766551 or labeeb.sahad@gmail.com

ABU JALAL BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY EQUIPMENT OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 66628266 or contracts.abj@gmail.com
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 Law Abiding Citizen  فيلم 
والذي ُعرض ألول مرة في 2009 
الثنائي “جيمي  وجاء من بطولة 
بتلر” حصل  و”جــيــرارد  فــوكــس” 

على جزء جديد.
 Law Abiding Citizen فــيــلــم 
في   Netflix شــبــكــة  عــبــر  َتـــوفـــر 
ــاع  ــطـ ــتـ واسـ  ،2021 ديـــســـمـــبـــر 
ضمن  ُيصبح  أن  سريًعا  الفيلم 
األكثر  الــثــاثــة  األفـــام  قائمة 
الشهر،  بهذا  بالشبكة  مشاهدة 
أفــام مــن  فيلمين  بعد  ــك   وذل

أن  أي  ــة،  ــيــ ــ ــل األصــ  Netflix
عرضه عبر Netflix كان السبب 

الفيلم بجزء  الرئيسي في عودة 

ــــه ال  جـــديـــد. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن
يبدو أن أًيا من الممثلين بالجزء 
الجديد،  بالجزء  مرتبطون  األول 
إال وأنه تم التأكيد بأن “جيرارد” 

سيكون منتج الفيلم القادم.

نتفليكس  تعرضت 
لــــحــــمــــلــــة هــــجــــوم 
جـــــــديـــــــدة؛ بــســبــب 
ــد  ــديـ ــجـ فـــيـــلـــمـــهـــا الـ
 ،Purple Hearts
الكثير  شــهــد  الــــذي 
بسبب  األزمـــات  من 
للعنصرية،  تــنــاولــه 
وإظـــهـــاره لــمــواقــف 

معادية للمرأة.
الفيلم  فـــإن  لــفــارايــتــي،  ــًا  ووفــق
االنتقادات،  من  للكثير  تعرض 
رغــــــم نـــجـــاحـــه فـــــي الـــعـــرض 
من  ألكثر  مشاهدات  وتحقيقه 
األسبوع  في  مــرة  مليون   100

الثاني من عرضه
ــد  ــديـ ــجـ الـــفـــيـــلـــم الـ
يــــــــــســــــــــرد قــــصــــة 
ليبرالية  موسيقية 
الــزواج  على  توافق 
وكاتب  المغني  من 
األغــــانــــي الــمــتــعــثــر 
وجـــنـــدي الــبــحــريــة 
ــطـــرب فــقــط  ــمـــضـ الـ
مـــن أجــــل الــمــنــافــع 
للحصول  تحتاج  إذ  العسكرية، 
إلصابتها  صــحــي  تــأمــيــن  عــلــى 
يتطلب  ــذي  ال السكري،  بمرض 
عناية صحية أكثر من المواطن 

األميركي العادي.

Law Abiding Citizen بجزء جديد Purple Hearts حمالت ضد نتفليكس بسبب

Goodnight Mom�  فيلم
my سيعرض في 16 

 Amazon“ سبتمبر على
Prime“، وهو إعادة 

إنتاج للنسخة 
السويدية الصادرة 

عام 2014، 
وتدور القصة 

حول شقيقين 
يستقبان والدتهما 
بعد إجرائها عملية 

تجميلية في الوجه 
ويبدأون بالشك أن 

المرأة التي عادت 
إلى المنزل ليست 
والدتهم الحقيقية.

tariq_albahhar

صدور المجموعة القصصية األولى لعلي الفردان
للترجمـــة  أبجـــد  عـــن مؤسســـة  صـــدر 
والنشر والتوزيع، المجموعة القصصية 
البحرينـــي  والقـــاص  للشـــاعر  األولـــى، 
عضـــو مختبـــر ســـرديات البحرين علي 
خميس الفردان بعنوان “قطار الوهم”. 
تتكـــون المجموعـــة مـــن تســـع عشـــرة 
قصـــة قصيـــرة فـــي ورق مـــن الحجـــم 
وأربـــع  مائـــة  فـــي  وتقـــع  المتوســـط. 
وتســـعين صفحـــة. وقـــد جمعـــت بيـــن 
السرد العجائبي واالجتماعي الواقعي، 
بأســـلوب حداثي عالجت قضايا كونية 
وإنســـانية متنوعـــة لعب فيهـــا الخيال 

دوًرا كبيًرا. 
“قطـــار الوهـــم” رغـــم أنه اســـم إلحدى 
قصـــص المجموعة، إال أنـــه جاء معبرا 
عـــن الثيمـــة العجائبيـــة التـــي ســـادت 

قصصها.
تناولـــت مجموعة مـــن قصصها قضايا 

البطولـــة  دور  فيهـــا  لعـــب  إنســـانية، 
شـــخصيات مـــن الحيوانـــات، وهو من 
األســـاليب التي أجاد الكاتب توظيفها، 
كما اتســـمت بعـــض القصـــص بالرمزية 

والخيـــال، شـــاركت فيهـــا شـــخصیات 
الطبيعـــة أجـــرى بينهـــا بحرفيـــة عالية 
إســـقاطات  مثلـــت  ممتعـــة.  حـــوارات 

جميلة على الواقع اإلنساني.

 ونجـــد فـــي ثنايـــا المجموعـــة قصًصـــا 
اجتماعيـــة،  واقعيـــة  قضايـــا  عالجـــت 
عكســـت هموم الناس كما قاربت بعض 
معاصـــرة،  إنســـانية  قضايـــا  القصـــص 
التطـــور  ومشـــكات  كرونـــا  كوبـــاء 
الســـيبراني. وهناك المزيد من القصص 
التي لعب فيها الخيال وامتزج بالواقع 

والمجتمع في عاقات غريبة ممتعة.
والجديـــر بالذكـــر أن الكاتـــب باإلضافة 
إلـــى اهتمامـــه بالشـــعر، صـــدر لـــه فـــي 
عـــام 2007 ديوان شـــعر بعنـــوان “قبلة 
العشاق”، فهو قاص ومسرحي، ومهتم 
بالقـــراءات النقدية األدبية. وهو عضو 
فاعـــل في مختبـــر ســـرديات البحرين. 
وملتقى القصة في البحرين، ومســـرح 
الريـــف. كمـــا له عضويات ومســـاهمات 
في اإلتحـــادات والرابطات األدبية في 

الوطن العربي.

غادر وفد مسرح أوال والمكون من المخرج جمال الغيالن، والفنانة  «
ريم ونوس، والفنان حسن فالمرزي، إلى األردن، وذلك للمشاركة في 
مهرجان عشيات طقوس المسرحية الخامس عشر الذي انطلقت 

فعالياته يوم أمس السبت 20 أغسطس على خشبات المركز الثقافي 
الملكي، بمسرحية” “حتى إشعار آخر” من تأليف عبدالناصر فتح الله، 

وسينوغرافيا وإخراج الفنان جمال الغيالن، وتمثيل الفنانة ريم ونوس، 
وموسيقى يوسف النجدي، وفني إضاءة حسن فالمرزي، وسوف تعرض 

 المسرحية يوم غد اإلثنين على المسرح الرئيسي.
يجدر بالذكر أن لجنة تحكيم المهرجان تتكون من الفنانة عبير عيسى 

من األردن، والدكتور أحمد حسن موسى من العراق، والمخرج جالل 
عثمان من مصر، والفنان عمر غباش من األردن، والمخرجة كلثوم أمين 

من البحرين.

بدور  جميل  جميلة  الممثلة   اشتهرت 
في  المعجبين  لــدى  المفضل  ”تــهــانــي“ 
مسلسل “The Good Place“، وها هي 
العرض  فــي  كبيرة  بابتسامة  تبتسم  
ــدث  أنـــجـــلـــوس ألحـ ــوس  ــ ل ــي  فـ األول 
 She�Hulk Attorney at أعمال مارفل
Law”، والذي بدأ عرضه ألول مرة في 
أغسطس   18 في  العالم  أنحاء  جميع 

علىv منصة ديزني بلس.
ولجأت الممثلة البريطانية الباكستانية 
الــتــواصــل  ــل  وســائ فــي  متابعيها  إلـــى 
الصف  في  مقاعد  لمنحهم  االجتماعي 
الــحــدث  فــي  ــداث  ــ األحـ لجميع  األول 
تاتيانا  حضرت  كما  بالنجوم،  المليء 
الشخصية  دور  تلعب  التي  ماساني، 
الفخرية الرابعة وهي ”محامية / بطلة 
ابن  دور  يقدم  الــذي  والممثل  خارقة“، 
عمها على الشاشة، مارك روفالو، مكررا 

دوره كالبروفيسور ”هالك“.
مسلسل She�Hulk يدور حول جينيفر 
الهيكلية  قــدراتــهــا  تطور  التي  والــتــرز 
الفريدة بعد حصولها على نقل دم من 
تــرث سلطات هالك  والــتــي  ابــن عمها، 
بعد أن تلقت منه عملية نقل دم، وعلى 
عكس بروس، فإن جينيفر قادرة على 
وذكائها  شخصيتها  بمعظم  االحتفاظ 

وسيطرتها العاطفية.
فـــي الــمــســلــســل تـــقـــدم ”جــمــيــلــة“ دور 
أطلقت  الــذي  تيتانيا،  الخارق  الشرير 
 MCU “شخصية  اســـم  بنفسها  عليه 
ــاق، مثل  ــ ــا عــلــى اإلطــ ــاجـ األكـــثـــر إزعـ
She�Hulk ، تمتلك تيتانيا قوة فائقة 
ومتانة وقدرة على التحمل، وحصلت 
على قوتها بشكل مختلف في القصص 
المصورة بعد أن تعرضت لتكنولوجيا 

غريبة. من بين العديد من اللقطات 
األول، نشرت جميلة  العرض  من 

الحمراء  الــســجــادة  مــن  مقطعا 
 Instagram قصص  على 

بـــهـــا، حيث  الــخــاصــة 
األفكار  بعض  تعطي 
حـــــول شــخــصــيــتــهــا. 
ــة  ــ ــوي ــوضــ “إنـــــــهـــــــا فــ

ــة لـــلـــغـــايـــة،  ــجــ ــزعــ ومــ
للغاية  آمنة  غير  وهــي 

لتدمير  فقط  وخــرجــت 
حياة شي هالك، وحياة 

الـــجـــمـــيـــع فــي 
الواقع “!

 9 مـــن  مـــكـــون   She�Hulk مــســلــســل 
حلقات مــن إخـــراج كــات كــويــرو وآنــو 
فاليا من، ومن تأليف المؤلفة جيسيكا 
جاو، وكانت التعليقات األولية إيجابية 
حول حلقات العمل األولى، حيث كتبت 
 :BuzzFeed  نورا دومينيك من موقع
هي   She�Hulk من  ــى  األول “الحلقات 
وأكــثــر،  تــكــونــه  أن  أردت  مــا  بالضبط 
ليس  كــثــيــًرا،  الكوميدي  الشكل  أحــب 
ماساني  تاتيانا  تأتي  أن  الغريب  من 
بدور جين، كانت رائعة في أداء الدور 
التحكم  واســتــطــاعــت  كــبــيــر،  بــشــكــل 
للشخصية  تحدث  التي  التنقات  في 

بسهولة”.
وكــتــبــت مـــولـــي فــريــمــان مـــن مــوقــع 
ScreenRant : “لقد شاهدت الحلقات 
 She�Hulk  مــــن األولــــــــى  األربــــــــع 
Tati�  ويسعدني أن أقول إنها مذهلة،
Jen Wal� رائعة مثل ana Maslany
ters ، ولكن الشيء المفضل لدي هو 
مدى ترسخ She�Hulk في عالم بينما 
تظهر لنا في نفس الوقت شيًئا جديًدا 
للمزيد”.  االنتظار  أستطيع  وال  تماما، 
موقع:  من  أنــدرســون  جينا  وأضافت 
الــمــســلــســل   Comicbook
وغريب  منعش  الجديد 
ــذا  ــٍل جــــــدا، وهــ ــســ ومــ
المسلسل  يمثل  يضع 
تشارلي  عــودة  أيضا 
كـــوكـــس الـــــذي قــدم 
فـــــــي نـــتـــفـــلـــيـــكـــس 
Dare� “األدوار: 
Spider�“ و   ”devil

 Man: No Way
مات  بــدور   ”Home
مـــــوردوك الــمــعــروف 
 ،Daredevil بـــاســـم 
ــام زمـــيـــل  ــحــ وهــــــو مــ

وبطل خارق.

دعا اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين، رؤساء 
المســـارح األهلية لحضور اجتماع الجمعية العمومية 
الفنانيـــن  دعـــم  صنـــدوق  إدارة  مجلـــس  النتخـــاب 
البحرينييـــن وإقرار الائحـــة المالية لاتحـــاد، وذلك 
فـــي تمام الســـاعة الســـابعة من مســـاء يـــوم الثاثاء 

القادم 23 أغسطس بمقر أسرة األدباء والكتاب.
يجـــدر بالذكر أن الهيئة االستشـــارية لاتحاد تتكون 
مـــن الباحث والناقد إبراهيم عبدهللا غلوم، والباحث 
والمترجـــم محمـــد الخزاعـــي، والشـــاعر والمســـرحي 
إبراهيـــم بوهنـــدي، والكاتب حمد الشـــهابي وذلك لما 

يتميزون به من خبرة ضالعة في مجال المسرح ولما 
لهـــم مـــن دور فاعل فـــي الحقول اإلداريـــة والثقافية 

والماليـــة المعنية بالمســـرح، خاصة الكاتب الشـــهابي 
الذي كان له نشاط بارز ومؤثر في هذا الشأن.

إبراهيم بوهنديمحمد الخزاعي

عبر الجمعية العمومية التحاد المسرحيين

انتخاب مجلس إدارة صندوق دعم الفنانين البحرينيين

“أوال” يحط رحاله في األردن 
للمشاركة في مهرجان عشيات

النجمة جميلة جميل وشخصيتها 
”She-Hulk“ الشريرة في

أسامة الماجد

 أسامة الماجد

طارق البحار

عمار  السينمائي  البحرين  لمهرجان  الفني  المدير  كشف 
زيــنــل، عــن تــلــقــي الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة لــلــمــهــرجــان أكــثــر من 
الـــدورة  فــي مسابقة  300 فــيــلــم مــن 24 دولــة لــلــمــشــاركــة 
البحرين السينمائي، والتي من المقرر أن  الثانية لمهرجان 

ُتقام في الفترة من 5�1 أكتوبر 2022.
وقال زينل إن هناك لجنة أولية مختصة ستقوم بعملية الفرز 
المشاركة مع شروط  األفــام  تطابق  مدى  لتقييم  األولية، 
باختيار  المعنية  إلى لجنة االختيار،  المسابقة ثم تحويلها 

األفام المشاركة في المسابقة، ليتم بعد ذلك إحالتها إلى لجنة التحكيم والتي 
بدورها ستختار األفام الفائزة.

الــمــهــرجــان مـــازال مفتوحًا  الــمــشــاركــة فــي مسابقة  ــاب  ب ــى أن  إل ولــفــت زيــنــل 
 31 الــعــربــي حتى  الــوطــن  فــي  األفـــام  أمــام الــمــخــرجــيــن والمنتجين وصــنــاع 
ــمــهــرجــان عبر موقعه  ال فـــي  يــمــكــنــهــم الــمــشــاركــة  الـــجـــاري، حــيــث  أغــســطــس 
المشاركة  شروط  بخصوص  أما   ،www.bahrainfilmfestival.org اإللكتروني 
إنتاجها بعد األول  المشاركة قد تم  المهرجان، فيشترط أن تكون األعمال  في 
فضاءات  عبر  أو  تلفزيونًيا  أو  سينمائًيا  عرضها  يسبق  2020، ولـــم  يناير  من 
تتجاوز  أال  على  فيلم،  مــن  بأكثر  المشاركة  يسمح  كما  العنكبوتية،  الشبكة 
شريطة  بالعربية،  ناطًقا  الفيلم  يكون  أن  يشترط  وال  دقيقة،   30 الفيلم  مدة 

الناطقة  األفــام  أمــا  عربية،  ترجمة  يتضّمن  أن 
أن تتضّمن ترجمة  بالعربية، فيستوجب عليها 
)أفــام  يتعلق بفئة  اإلنجليزية. وفيما  باللغة 
يكون  أن  الــمــشــارك  عــلــى  فيشترط  الــطــلــبــة(، 

طالًبا جامعًيا، مع تقديم ما يثبت ذلك. 
مهرجان  مــن  الــثــانــيــة  الــــدورة  مسابقة  وتــضــم 

ــئـــات  فـ  4 الـــســـيـــنـــمـــائـــي  ــن  ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ال
ــام الـــروائـــيـــة  ــي: األفــ ــة هــ ــســ ــ ــي ــ رئ

الــقــصــيــرة، األفــــام الــوثــائــقــيــة، وأفــــام الــتــحــريــك، 
افتتاح  أن يتم  ومن المقرر  أفام الطلبة،  وفئة 

فــعــالــيــات الــمــهــرجــان بــعــرض مــجــمــوعــة من 
ووبــعــض  المسابقة  الــمــشــاركــة فــي  األفــــام 
األفام المصاحبة، بحضور نجوم خليجيين 
وعــرب؛ بــهــدف دعــم صــنــاعــة الــســيــنــمــا في 

الشباب  انــخــراط  مملكة البحرين، وتشجيع 
في هذا المجال، وصوالً بهم إلى االحترافية، وهو 

ما يسعى نادي البحرين للسينما إلى تحقيقه من خال 
مبادراته و أنشطته المختلفة. 

أكثر من 300 فيلم من 24 دولة في مهرجان البحرين السينمائي

عمار زينل
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مفهوم الجمال
الجمـــال مســـألة نســـبية، وال يخضـــع لمعيار ثابـــت، فليس هناك 
جمـــال مطلـــق أو قبح مطلـــق، وذلك حســـب انعـــكاس الصورة 
التصويرية من العين إلى الدماغ، فما تراه أنت جميال ربما يراه 

غيرك مقبوال وآخر ينعته قبيحا.
الجمـــال حالـــة نســـبية وليســـت مطلقـــة، تعتمـــد علـــى المنظـــار 
التراكمـــي الذي من خالله نمّيز الحســـن من القبيح والبديع من 
الشـــنيع والناس فيه أذواق، تمامًا مثلما نفضل ألوانًا أو أشـــكاالً 
معينـــة علـــى غيرهـــا، حكمها حكـــم مقيـــاس تذوقنـــا للطعام أو 

الشراب، فالناس فيه درجات بين مادح وقادح.
إذا كان األمر كذلك - وهو كذلك – فقد نخطئ كثيرا في مسألة 
التقييـــم عندما نربط الجمال بالجوانـــب المرئية فقط، فالزهرة 
التـــي أراها جميلة ربما يراها غيري ســـاحرة وفاتنة، وقد نتفق 
جميعًا على أقل تقدير أنها رمز لشـــيء جميل، لكن هل الجمال 
في رائحتها أم لونها، ربما في شكلها أو في ملمسها، أم في ذلك 
كلـــه؟ كذلـــك الحال مع بعض اللوحـــات الفنية، فنعجـــب أحيانًا 
مـــن لوحة تم شـــراؤها بمبلـــغ كبير بينمـــا لو أهديـــت إلينا لربما 
أخذنا اإلطار وألقينا القماش. ذلك أن هناك جوانب جمالية غير 
مرئية مرتبطة باإلحساس، وهي التي تفسر الفرق بين الجمال 
الطبيعي والجمال اآلني، أال وهو جمال النفس أو جمال الروح.
الجمـــال له صـــور متعددة، منها مـــا نراه بالعين كجمـــال الهيئة، 
وهنـــاك الجمـــال المعنـــوي وهـــو الكامـــن في الـــذات اإلنســـانية 
كالصـــدق واألمانـــة والوفاء وغيرها من خصـــال الخير، وهو ما 
يرمز له بجمال الروح، وكلما كان اإلنســـان ذا نفس جميلة كلما 
رأى الكـــون من حوله جميال، وكلمـــا خبثت النفس كلما تململت 

فلم تعد ترى شيئًا جميالً.
قال شـــاعر المهجر إيليا أبو ماضي في قصيدته أيها الشـــاكي: 
َوالَّـــذي َنفُســـُه ِبَغيِر َجمـــاٍل... ال َيرى فـــي الُوجوِد َشـــيئًا َجميال. 
أثبـــت قانون الجـــذب الفكري أن تغذية العقـــل الباطن هو نتاج 
طريقة تفكير اإلنسان، فمن توقع خيرًا وجده والعكس صحيح، 
ونختم بهمســـة في آذان المتشائمين وناكسي الرؤوس، إن من 
حســـن الظن برب العباد التفاؤل بالخير، فرب الخير ال يأتي إال 

بالخير.

عصام عبداهلل

يغلـــب علـــى الكثيـــر مـــن النـــاس االســـتياء المـــروري عند حلـــول كل عام دراســـي 
جديـــد، حيث ترســـخ االرتبـــاط بين دخول العام الدراســـي وتضاعـــف االختناقات 
في الشـــوارع، ولعل هذه الكلمات تســـاهم في طرح حلول تسهل على مستخدمي 

الطريق التعاطي مع هذه الحالة التي ستحل علينا بعد أيام.
في البداية يجب أن يكون حاضرا في أذهاننا أن من يستخدمون الطريق شرائح 
مختلفـــة متفاوتـــة من الناس، فمنهم أصحاب الرخـــص الجديدة من قليلي الخبرة 
فـــي القيـــادة، ومنهم مـــن قدم مـــن دول أخرى لها ثقافـــات وأســـاليب مختلفة في 
الســـياقة، ومنهم المســـتهتر غير المبالـــي بالقوانين واألنظمة.. إلـــى غير ذلك، لذا - 
وقبـــل انطالقـــك بســـيارتك - تذكـــر أن الكمال للـــه تعالى، وأن النـــاس يغلب عليهم 
النقصان والخطأ، وهذا ينطبق على أســـاليبهم في قيادة الســـيارات، فكن شـــخًصا 
متفهًمـــا لذلك، وال تضيع وقتك بالتصيـــد المروري على الناس، فليس من المهم أن 
يكـــون لـــك رأي في قيـــادة اآلخرين، كما لو كنت الحكم أو المســـؤول عن ذلك، إنما 
هـــي وظيفـــة رجـــال المرور، تذكـــر دائما أنك مطالـــب بأن تكون على اســـتعداد تام 
وقبول نفســـي ألخطاء الســـائقين المتوقعـــة، خصوصا أنه لم يعـــد الواقع المروري 
اليـــوم كمـــا كان قبـــل عقـــود حينما كانـــت ثقافة التســـامح وســـعة الصـــدر وإتاحة 
الفرصة أصال مروريا قائما وحاضرا بجالء، نعم، كن مســـتعدا ألســـوأ األمثلة التي 

يمكن أن تعرض لك في الطريق، ستجد – مثال - من يتعمد التضييق على اآلخرين 
متى ما علم أنهم يريدون التجاوز أو االنعطاف أو دخول المسار! ستجد من يخّيل 
إليك أنه في معركة يســـعى فيها لالنتقام من كل من يخطئ معه ولو ســـهوا، فتراه 
يهدد اآلخرين ويتذمر بكلمات وحركات غير الئقة، وربما عرضهم للخطر بسيارته، 
هـــذا وغيـــره من األمثلة التي البد أن تعرض لنا فـــي الطريق، فكن على يقين بأنك 
لن تتمكن من تغيير ســـلوكيات اآلخرين في الطريق قســـرا وإجبـــارا، بينما يمكنك 
أن تكون مؤثرا في تغيير شـــيء من تلك الســـلوكيات حينما تكون قدوة تحتذى، 
ومثـــاال صالحـــا في االنضباط والهدوء وااللتزام بأخالق الطريق، وال يغب عنك أن 
قيادتك كانت ضعيفة يوما ما، ولربما اعترتها األخطاء والمخالفات، فعامل الناس 
كمـــا تحـــب أن يعاملـــوك به، وفي الوقت نفســـه، فإن رعاية ما ســـبق مـــن أمور، من 
شـــأنها أن تكفل لك سالمتك المرورية، وهدوءك النفسي، والتخلص من ذلك الشد 
العصبـــي والتوتر النفســـي الذي يســـتولي على كثيرين ممن لـــم يتوخوا الخطوات 

السابقة.
أخيـــرا لنعاهـــد أنفســـنا كل صبـــاح بالتســـامح والطموح إلـــى تحســـين تجربتنا في 
اســـتخدام الطريـــق لتكون تجربـــة جميلة، ولنبلغ أعلى درجات الســـالمة النفســـية 
أثناء القيادة، فالغايات العظيمة تحتاج دوما للتدريب المستمر واالستعداد الدائم.

علي جالل

االستعدادات المرورية للعام الدراسي الجديد

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

كيف تستعيد الجمعيات السياسية مواقعها التي فقدتها؟ 
ال أحـــد ينكـــر أهمية العمل السياســـي الوطني الصحيح فـــي أي مجتمع 
ديمقراطـــي متحضـــر، وكذلـــك دور الجمعيات السياســـية التـــي تمارس 
تأثيرهـــا بمســـؤولية وطنيـــة، ونحـــن ال نعنـــي تلـــك الجمعيـــات المنحلة 
التي انتهكت حرمات الدســـتور وأرادت تعطيل الحياة وإشـــهار الحرب 
الطائفيـــة، ووضعت العراقيل على طريق تقـــدم الوطن وازدهاره، ولوال 

لطف هللا وحكمة القيادة لدفعنا ثمنا باهظا.
تجمـــع الوحـــدة الوطنيـــة أصـــدر بيانـــا يطالـــب فيـــه الدولـــة بالمزيد من 
االنفتاح على الجمعيات السياســـية والنظر في معاناتها والمشاكل التي 
تواجههـــا بتقديـــم الدعم الالزم لها، ورفـــع القيود التي تواجـــه الراغبين 
في االنضمام إلى الجمعيات السياسية باعتبارها إحدى ركائز المشروع 
اإلصالحـــي لجاللـــة الملك، حتى ال يأتي يـــوم ال نجد فيه من يرغب في 
االنضمام إلى الجمعيات السياســـية فـــي البحرين، وبالتالي لن يكون لها 

وجود في الساحة.
فـــي الواقـــع إن أرادت الجمعيـــات السياســـية اســـتعادة مواقعهـــا التـــي 
فقدتهـــا وإعـــادة االعتبـــار إليهـــا، عليهـــا العمـــل بأشـــكال مختلفـــة مـــن 

المســـؤولية في التقدير والعمق في التحليل، للمحافظة على المكاســـب 
وتطويرهـــا وتعميقهـــا، واالنطالق لتحقيق مكاســـب جديـــدة، خصوصا 
بعـــد النضوج والتكامل، واالســـتفادة من التجارب الســـابقة، لكن مع كل 
أســـف قلبت الجمعيات السياســـية الموجودة المعادلة وظلت في دائرة 
مغلقـــة وجمود ولم تســـتفد مـــن ثمار تجاربها، حيـــث أصبحنا نرى كالما 
كثيرا على حساب عمل أقل، وندوات ليس لها أي طعم ولون وال تحرك 
واقعا حاليا، وال مستقبال، ولكل جمعية أصبحت نغمة بطيئة وابتهاالت 

مسكينة وافتقدت العمل المنظم الذي يسمح لها بحياة أفضل.
الجمعيات السياسية وحدها تعرف كيف تتجاوز واقعها الحالي ونقطة 
انطالقهـــا والتحول إلى حياة أفضل، وعليهـــا في هذه المرحلة أن تنظر 
وتقيم وتتخذ موقفا للمشاركة الفعلية في المسؤولية الوطنية أكثر من 
أي وقـــت مضـــى، ويفضـــل أن تبدأ بمرحلـــة إعداد فكري وإعـــادة البناء، 
وأختلـــف هنـــا مع تجمع الوحـــدة الوطنية فيمـــا ذكر في البيـــان بأنه قد 
يأتـــي علينـــا يـــوم ال نجد فيه مـــن يرغب فـــي االنضمام إلـــى الجمعيات 

السياسية في البحرين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ســـبحان الـــذي يـــرزق من يشـــاء بغير حســـاب، مـــن يومين فقـــط كان هناك حســـاب 
علـــى مواقـــع التواصل االجتماعي ينشـــد التواجد الملموس وســـط هـــذا الكم الهائل 
من المشـــاريع الصغيرة التي تقوم عليها نســـاء فضليات من منازلهن، كان الحســـاب 
صاحب القصة ينشـــد تواجدا بين جمهور الزبائن، فأقبل على إرسال بعض منتجاته 
إلـــى أحـــد مشـــاهير عالـــم السوشـــال ميديا، ورغـــم أن هذا الشـــخص قبـــل أن يروج 
للحساب مجانا وبدون مقابل، إال أن أصحاب الحساب تفاجأوا بأن األخير أساء إلى 

منتجهم بدال من المدح.
الحقيقـــة أن كل شـــخص فـــي هـــذا العالم له الحريـــة التامة في إبـــداء رأيه حول أي 
منتج، لكن مشـــكلة االســـتعراض في العلـــن ورفض المنتج وتقييمـــه بأنه )ما عجبه( 
ال يجـــوز علـــى المأل، نعـــم ال يجوز حقيقة أن أجرح أحدهم أو أن أتطاول عليه أو أن 
أكســـر قلبه برأي ســـلبي عن منتج تم تقديمه بكل حب، كان باســـتطاعة المشهور أن 
يعتذر لصاحبة المشـــروع عن نشـــر اإلعالن، أو أن يوجه نقده بغرض تطوير المنتج 
ســـرا، مـــا حـــدث حقيقة لم يكن مقبـــوال، خصوصا أن الـــكل يعلم أن هذه الحســـابات 
الصغيرة تنشـــد رزقها البســـيط وتكد من عرق جبينها وليست محال تجاريا كبيرا أو 

شركة لن تتأثر بدعاية أحدهم السلبية!
لكنه ســـبحانه مـــوزع األرزاق الذي جعل من فعل المشـــهور دعاية حقيقية ومجانية 
لهذا الحســـاب، فأقبل الجميع على حسابها جبرا للخاطر و”فزعة” لما تعرضت له من 

أقل ما يوصف بالتشهير.
أين ذهبت قلوب مشاهير السوشال ميديا، ودعني أحدثك بالعامية في هذا المقطع 
الموجه لك أنت بالتحديد يا من كسرت خاطر امرأة كبيرة ومريضة، “على بالك انه 
حســـاب صغيـــر وبتصـــور روحك في صورة الحيـــادي يا زعم وانـــك ذي عجبك وذي 

ال؟”.
في الســـماء رزقكم وما توعدون، أبســـط جملة من الممكن الرد بها على أي شـــخص 
اســـتكثر أن يجبـــر خاطر أحد أو يســـاعد أحدا أو يروج لمحتـــاج، ورب ضارة نافعة، 
فلوال تلك الدعاية الســـيئة لما تكاتفت القلوب حول هذا الحســـاب وراعته، وإن دل 
ذلـــك علـــى شـــيء فهو يدل علـــى الخير الكثير في قلـــوب الناس، وأنـــه واجب علينا 
مـــن اآلن فصاعـــدا أن نفـــرق بين الســـمين والغث في كل ما يـــدور حولنا من أحداث 

ومواقف.

د. سمر األبيوكي

رب ضارة نافعة

تصوير دفن الموتى
ســـؤال مشـــروع إلـــى البعض، مـــا الغايـــة الحقيقية مـــن تصوير 
مراســـم دفـــن الموتـــى وطريقـــة الدفن عنـــد قبورهـــم وتصوير 
ذوي الشـــخص المتوفـــى وهم ثكالـــى في المقابـــر وبثها كأخبار 
عبـــر منصات التواصل االجتماعي الرقميـــة، أليس إكرام الميت 

تعجيل دفنه؟
ظاهـــرة تصويـــر عمليات الدفـــن عند القبور تحتـــاج إلعادة نظر 
واســـتفتاء شـــرعي من قبل رجال الدين وذلك احتراًما لمشاعر 
عائلة المتوفى من باب كرامة الميت، والصمت عن سلوك هؤالء 
المصوريـــن أمر غير لطيـــف أخالقًيا واجتماعًيـــا، الظاهرة باتت 
فـــي تفاقم مزعج جـــًدا وتنعكس بالضرر النفســـي على البعض، 
وأعتقـــد مـــن وجهـــة نظري التي قـــد تكون قاصـــرة أن التصوير 
لعمليات الدفن بحاجة لقانون يجرم من يقوم بالتصوير والنشر 
في مختلف وسائل التواصل االجتماعي، كما أن تصوير الموتى 
باألكفان خالل عملية الدفن أمر ال يمكن أن يبقى ذكرى تحتاج 
إلى التذكير أو الرجوع لها من خالل تصفح صور دفن المرحوم 

في يوم ما.
علـــى من يعنيه األمر النظر والتفكير مع النفس بصدق لمصلحة 
المجتمـــع ومن منطلق الشـــرع والوازع الديني واألخالقي لحث 
أصحـــاب تلك المنصـــات الرقمية باحتـــرام خصوصيات العوائل 
وعـــدم التهافـــت فـــي تصوير حـــاالت الجـــزع وبثها فـــي مواقع 
“السوشـــال ميديـــا” كمناظـــر تؤدي إلزعـــاج عموم النـــاس وربما 
تعتبر تعديا على خصوصيات البعض، ويبقى الســـؤال ما الغاية 

من تصوير دفن المتوفى أثناء دفنه؟

Hasan.rasool@albiladpress.com

حسن عبدالرسول 

jarat8alam@gmail.com
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اللجنة اإلعالمية

حقـــق منتخبنـــا الوطنـــي للناشـــئين لكـــرة 
أوزبكســـتان  علـــى  مســـتحقا  فـــوزا  اليـــد 
بنتيجـــة )28/21 ( فـــي اللقـــاء الـــذي جمع 
المنتخبيـــن علـــى صالة خليفـــة الرياضية، 
ضمـــن منافســـات الجولة األولـــى للبطولة 
اآلســـيوية المقامـــة حاليـــا فـــي البحريـــن 
العالـــم  كأس  نهائيـــات  الـــى  والمؤهلـــة 

بكرواتيا 2023.
بتقـــدم  األول  المبـــاراة  شـــوط  وانتهـــى 
يقـــدم  لـــم  أداء  بعـــد   )17/12( منتخبنـــا 
فيـــه األحمر المســـتوى المعهـــود، وبرز من 
جانـــب منتخبنـــا الالعب محمـــد عياد في 
عملية التســـجيل واإلختراقات فيما عانى 
فـــي  الدفاعيـــة  المشـــاكل  مـــن  المنتخـــب 
المقابل لم يكن المنتخب األوزبكي الصيد 
الســـهل وقدم مســـتوى مميزًا في المباراة 
رغم خســـارته نتيجة اللقاء. وفي المباراة 
األولى نجـــح المنتخب الكوري في تجاوز 
المنتخب اإليراني بنتيجة )29/24 ( ضمن 
منافسات المجموعة األولى ليقطع خطوة 
كبيـــرة نحـــو التأهل الى الـــدور الثاني بعد 
فوزه على أحد المنتخبات المنافســـة على 
بطاقتـــي التأهل. وشـــهدت المبـــاراة ندية 
وإثارة منـــذ بدايتها تبادل فيها المنتخبان 
عمليـــة التقـــدم، ولكـــن المنتخـــب الكوري 

حسم الشـــوط األول لصالحه في الثواني 
األخيـــرة بفارق هـــدف ونتيجـــة )12/11(. 
وضمن منافســـات المجموعة الثانية نجح 
المنتخـــب القطري من التغلب على نظيره 
اإلماراتي بنتيجة )36/22( بعد مباراة كان 
فيها الطرف األفضل وأنهى الشوط األول 
لصالحـــه )17/11( محققـــا الفـــوز األول لـــه 

في الدور التمهيدي.
المنتخـــب  قـــدم  الثالثـــة  المبـــاراة  وفـــي 

المنتخـــب  أمـــام  قويـــا  الســـعودي عرضـــا 
العراقي خرج فيـــه بمحصلة قوية وفارق 
كبير قوامه )44/22(، بعد أداء ســـيطر فيه 
األخضر الســـعودي على مجريابـــت اللقاء 
مـــن الشـــوط األول والذي انتهـــى بنتيجة 
)21/9(، واســـتمرت األفضليـــة الســـعودية 

حتى نهاية اللقاء.
نفســـها  المجموعـــة  منافســـات  وضمـــن 
قـــدم المنتخـــب الياباني عرضـــا قويا أمام 

الكويـــت توجـــه بنتيجـــة الفـــوز )31/26(، 
بعـــد مباراة متكافئة انتهى شـــوطها األول 
بالتعـــادل )14/14(، إال أن األفضليـــة دانت 
لليابان في الشوط الثاني وأحسن الفريق 
التعامل مع مجريات اللقاء بســـبب األداء 
الجماعـــي والدفـــاع المحكم ومـــن خلفهم 
الحـــارس المتألق الذي وقـــف أمام العديد 
مـــن الهجمات الكويتية مـــا منحه أفضلية 

الفوز بالمباراة.

مباريات اليوم

وتقـــام اليوم خمـــس مباريـــات على صالة 
االتحـــاد بـــأم الحصـــم تبـــدأ األولـــى بلقاء 
يجمـــع الســـعودية وقطر ضمن منافســـات 
الحاديـــة  تمـــام  فـــي  الثانيـــة  المجموعـــة 
عشـــرة صباحـــا، تليها في الواحـــدة مباراة 
الهند وإيران، ثم العراق مع اليابان الساعة 
الثالثة مســـاء، بينمـــا تلعـــب الكويت أمام 
اإلمارات في الســـاعة الخامســـة، وتختتم 

منافســـات اليـــوم الثاني بلقـــاء يجمع بين 
منتخبنا الوطني أمام كوريا الجنوبية.

وتكمـــن أهميـــة مباريـــات الجولـــة الثانيـــة 
فـــي تعزيـــز تقدمهـــا  الفائـــزة  للمنتخبـــات 
نحـــو الدور النصـــف النهائي وصـــدارة كل 
مبـــاراة  الـــى  األنظـــار  مجموعـــة، وتتجـــه 
البحريـــن وكوريـــا الجنوبيـــة والســـعودية 
الجولـــة  مواجهـــات  كأقـــوى  قطـــر  أمـــام 

الثانية.

يســـلط “البـــالد ســـبورت” الضـــوء علـــى 
الممتـــاز  حمـــد  بـــن  ناصـــر  دوري  أنديـــة 
للموسم الرياضي المقبل 2022 - 2023، 
الذي سيشهد ألول مرة مشاركة 12 نادًيا 
بعد قـــرار االتحاد البحرينـــي لكرة القدم 
برفع عـــدد األنديـــة عبر إضافـــة ناديين، 
بعدما كان الدوري في السنوات الماضية 
يشـــهد مشـــاركة 10 أندية فقط. ويتوقع 
عاليـــة  بتنافســـية  الـــدوري  يحظـــى  أن 
وإثـــارة كبيرة نحـــو الظفر بالـــدرع؛ كون 
عدد المباريات ارتفع وسنشهد إقامة 22 
مباراة في المجمـــوع لكل فريق بداًل من 

العدد السابق البالغ 18 مباراة.
لنـــادي  السادســـة  الحلقـــة  وســـتخصص 
المركـــز  احتـــل  الـــذي  الشـــرقي  الرفـــاع 
الســـادس فـــي الموســـم الماضـــي وأحرز 
وصافـــة كأس جاللـــة الملـــك، فيما وصل 
الفريـــق إلى نصـــف نهائي الغـــرب لكأس 
بعـــد  وذلـــك   ،2022 اآلســـيوي  االتحـــاد 
تصـــدره لمجموعته التي لعبت مبارياتها 
بنظـــام التجمـــع فـــي البحريـــن، وضمـــت 
أنديـــة تشـــرين الســـوري وهـــالل القدس 

الفلسطيني والنجمة اللبناني.
وبالعودة إلى تحضيرات الرفاع الشرقي 
للموســـم الرياضـــي الجديد، فـــإن الفريق 
جديـــدة  فنيـــة  بقيـــادة  الموســـم  دشـــن 
المـــدرب الســـوري غســـان  متمثلـــة فـــي 
معتـــوق، الـــذي تـــم التعاقـــد معـــه خلًفـــا 
موتـــروك.  فلوريـــن  الرومانـــي  للمـــدرب 
وســـبق لمعتوق أن أشـــرف على منتخب 

ســـوريا األول، وخـــالل مؤتمـــر تقديمـــه 
كشـــف  البيضـــاء”  “الليـــوث  لــــ  كمـــدرب 
الســـوري معتـــوق عـــن عزمـــه مواصلـــة 
عمـــل الجهـــاز الفنـــي الســـابق، باإلضافـــة 

إلـــى تطويـــر المنظومـــة الهجوميـــة بمـــا 
لالعبـــي  الفنـــي  اإلمـــكان  مـــع  يتماشـــى 
الفريق. وسيستمر المدرب الوطني خالد 

الدوسري في منصبه مساعدا للمدرب.

ولـــم يجـــر الشـــرقاويون أي تبديـــل على 
الجهـــاز اإلداري الـــذي يـــرأس فيـــه جهاز 
الكـــرة محمـــد البوعينيـــن، فيمـــا يعقوب 

بني حماد مديًرا للفريق.

وحافـــظ الرفاع الشـــرقي على اســـتقرار 
العبيـــه المحلييـــن، فيمـــا انتقـــل المدافع 
نـــادي  صفـــوف  إلـــى  الهـــزاع  عبـــدهللا 
الخالدية. وتعاقد الشرقي مع عبدالعزيز 
الشـــيخ، كمـــا ضـــم األردني صالـــح راتب 

الـــذي مثـــل نـــادي الخالدية في الموســـم 
الماضـــي، وأعـــاد الشـــرقاويون تعاقدهم 
مع المهاجـــم البرتغالـــي أغوينالدو، الذي 
مثـــل الفريق في الفترة الثانية الموســـم 
بدايـــة  النجمـــة  مثـــل  بعدمـــا  الماضـــي، 
الموســـم. وضـــم النـــادي أيًضـــا الالعـــب 
المونتنيغري ســـينيزا والصربي ستانيسا 

والالعب سوني جين من ليسوتو.
الرفـــاع الشـــرقي يرغـــب بالتأكيـــد فـــي 
أن يكـــون أحـــد أطـــراف المنافســـة على 
المســـتوى المحلـــي من خالل مســـابقتي 
الكـــؤوس(  )أغلـــى  الملـــك  جاللـــة  كأس 
ودوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز، إذ إن 
الفريـــق يتمتـــع بتشـــكيلة مميـــزة وثابتة 
مـــن الالعبيـــن المحلييـــن، عـــالوة علـــى 
مـــن  وبمســـاندة  األجنبيـــة،  التدعيمـــات 
مجلس اإلدارة ومتابعة مستمرة برئاسة 
الشـــيخ عبدهللا بـــن خليفة بـــن أحمد آل 
خليفـــة، إذ تهـــدف اإلدارة لظهـــور قـــوي 
لمنصـــات  وصعـــوده  الشـــرقي  للرفـــاع 
التتويج على مستوى كأس جاللة الملك 
أو دوري ناصر بن حمد الممتاز، خصوًصا 
مع شـــغف الجماهير الشـــرقاوية الحالمة 
بالتتويـــج بالذهب من جديد، بعدما كان 
الفريق في الموسم الماضي قريبن ذلك، 
لكنه أحرز وصافة كأس الملك بخسارته 
أمـــام الخالديـــة فـــي النهائـــي. ويدشـــن 
الرفاع الشـــرقي الموســـم الجديـــد بلقاء 
الرفـــاع فـــي نصـــف نهائي الغـــرب لكأس 
مبـــاراة مهمـــة  فـــي  اآلســـيوي،  االتحـــاد 
ستقام على استاد الشيخ علي بن محمد 

آل خليفة، يوم 6 سبتمبر 2022.

من مباراة السعودية والعراق من مباراة البحرين واوزبكستان

من صفقات الرفاع الشرقي

غسان معتوقمن الوديات اإلعدادية لفريق الرفاع الشرقي

األحمر يالقي كوريا على صدارة “األولى” بصالة االتحاد

تعاقد مع المدرب السوري غسان معتوق خلفا للروماني موتروك

الفوز األول لمنتخب الناشئين واحتدام المنافسة في المجموعة الثانية

الرفاع الشرقي: عين على اآلسيوية وأخرى على المحلية

سترة يواصل معسكر تركيا ويستعد للودية الثانية
يواصـــل الفريـــق األول لكرة القـــدم بنادي 
سترة، معسكره الخارجي المقام في تركيا 
حالًيا؛ تحضيًرا للموســـم الرياضي الجديد 
المـــدرب  الفريـــق  - 2023. ويقـــود   2022
الـــذي يخصـــص  عيـــد،  مرجـــان  الوطنـــي 
المعســـكر لتدريبـــات مكثفة علـــى فترتين 
الفتـــرة  تكـــون  إذ  ومســـائية،  صباحيـــة 
الصباحيـــة لتدريبات صالـــة التقوية، فيما 

المسائية للمالعب المفتوحة.

األســـبوع  دشـــن  قـــد  ســـترة  نـــادي  وكان 
الماضـــي ودياتـــه في المعســـكر، إذ خســـر 
بثالثـــة  اإلماراتـــي  البطائـــح  نـــادي  أمـــام 
أهداف مقابل واحد، فيما يســـتعد الفريق 

لوديته الثانية خالل هذا األسبوع.
ويســـعى بحـــارة ســـترة للتحضيـــر جيـــًدا 
للموسم المقبل، خصوًصا مع عودة الفريق 
إلـــى مصـــاف أنديـــة دوري ناصـــر بن حمد 

فريق سترةالممتاز، وذلك بعد غياب طويل.

أحمد مهدي

أحمد مهدي

صفقات أجنبية 
لتدعيم الفريق

استعاد المهاجم البرتغالي.. 
والهزاع غادر للخالدية

دوري ناصر
بن حمد الممتاز



كثفت اللجنة التنفيذية لمنافسات بطولة آسيا الحادية والعشرين لمنتخبات شباب الكرة الطائرة تحت سن 20 عاما، التي ستنطلق 
يوم غد االثنين على صالتي االتحاد البحريني للكرة الطائرة واالتحاد البحريني لكرة الطاولة بمجمع صاالت عيسى بن راشد بالرفاع 
بمشــاركة 17 منتخبنا آســيوي من تحضيراتها النطالق الحدث اآلســيوي، حيث اكملت جميع اللجان العاملة تحضيراتها ورفعت من 
وتيــرة عملهــا قبيــل بــدء أول مواجهــات البطولــة، وقــد اطمئنــت لجنة احتــكام البطولة برئاســة اللبنانــي اميل جبور عبــر التأكد من 
اســتيفاء االتحاد البحريني للعبة لجميع اشــتراطات ومتطلبات االتحاد االســيوي وتوفير جميع السبل واإلمكانات ومختلف عوامل 
النجــاح الالزمــة الســتضافة الحــدث الرياضــي االســيوي، وبمــا يعكس قــدرة البحريــن التنظيمية على اســتضافة مختلــف االحداث 

الرياضية وعلى جميع المستويات.

 استعراض التحضيرات للجنة االحتكام 
واســـتعرض مديـــر البطولـــة حبيب محمد 
التنســـيقي  االجتمـــاع  خـــال  عبـــدهللا 
قبـــل  مـــن  المكلفـــة  االحتـــكام  لجنـــة  مـــع 
االتحاد االســـيوي للعبـــة جميع اإلجراءات 
والتجهزيـــات والتحضيرات التي ســـبقت 
موعد انطاقة المنافســـات بشـــكل رسمي 
وإجراءاتها التنظيمية والفنية والخطوات 
التـــي ســـتقوم بهـــا اللجنـــة التنفيذيـــة في 
الوقـــت الراهن وخال ســـير المنافســـات، 
حيث عقـــد االجتماع صبـــاح أمس بفندق 
ميركيـــور، الـــذي نقـــل فيـــه حبيـــب محمد 
عبـــدهللا تحيـــات رئيـــس اللجنـــة المنظمة 
العليـــا رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة 
الطائرة الشـــيخ علي بـــن محمد آل خليفة 
لهـــم وتمنياتـــه لهـــم التوفيـــق فـــي مهتـــم 
بلدهـــم  فـــي  اآلســـيوية وحســـن االقامـــة 
الثانـــي البحريـــن، وتـــم بعدهـــا التعريـــف 
بأعضاء اللجنة التنفيذية للبطولة والمهام 
الكبيـــر  بالدعـــم  مشـــيدا  إليهـــم،  الموكلـــة 
الـــذي يحظى به اتحادنـــا المحلي من قبل 
الهيئـــة العامة للرياضـــة واللجنة األولمبية 
البحرينية برئاســـة ســـمو الشـــيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.
 مـــن جانبه، أبـــدى رئيس لجنـــة االحتكام 
اميل جبور ارتياحه التام بالخطوات التي 
قامـــت بها اللجنة التنفيذية والتحضيرات 
البحرينـــي  االتحـــاد  بهـــا  قـــام  التـــي 
والتســـهيات التي ســـتقدم ألعضاء لجنة 
االحتكام والمنتخبات المشـــاركة، وبعدها 
االحتـــكام  لجنـــة  بأعضـــاء  التعريـــف  تـــم 
الخاصـــة  الماحظـــات  لبعـــض  واإلشـــارة 

بسير عمل اللجنة خال البطولة.

 الجولة التفقدية

 قامـــت لجنـــة االحتـــكام برفقـــة أعضـــاء 
اللجنـــة التنفيذية بجولـــة تفقدية لصالتي 
البطولـــة الرئيســـتين وصـــاالت التدريـــب 
أشـــاد  وقـــد  المتبـــع،  البرتوكـــول  وفـــق 
أعضـــاء اللجنـــة بالتحضيـــرات التـــي قـــام 
بهـــا المســـؤولين فـــي اتحـــاد الطائـــرة من 
تجهيـــزات وتوفيـــر كل االشـــتراطات مـــن 
أســـوة  التنظيمـــي  النجـــاح  تأميـــن  أجـــل 
البحريـــن  حققتهمـــا  الذيـــن  بالنجاحيـــن 
فـــي اســـتضافتها للبطولة العاميـــن 2014 
و2018، كما اطلع أعضـــاء لجنة االحتكام 

على مرافق صالتي البطولة، مبدين ثقتهم 
الكبيـــرة فـــي نجـــاح البحريـــن تنظيميا لما 
تمتلكه من بنية رياضية وكوادر تنظيمية 

ذات خبرات متعددة.
 وتضـــم لجنـــة الحـــكام بجانـــب اللبنانـــي 
اميـــل جبور كا مـــن التايلنـــدي كياتبونج 
راديشـــات، الكويتي بدر الكوس والعماني 
شـــهاب الدين الريامي للجنـــة الفنية، فيما 
ضمـــت لجنة الحكام كا مـــن الهندي بيني 
كونكي، السعودي خالد الزغيبي، الكويتي 
عـــادل الحربـــي، العمانـــي عامـــر الطوقـــي، 
حيـــث  تايلنـــد  مـــن  أعضـــاء   4 بجانـــب 
مقـــر االتحـــاد اآلســـيوي للعبـــة وهـــم باونا 
ســـتيثوب للجنة اإلحصاء، فينيدا وميني 
كواند للجنـــة اإلعامية بجانـــب المصورة 

اوكريت سرسوكرام. 

 اجتماع االستعالم المبدئي

 أقرت لجنة احتكام البطولة عقد اجتماع 
االســـتعام المبدئـــي للمنتخبـــات الســـبعة 
وإلغـــاء  يوميـــن  علـــى  المشـــاركة  عشـــر 
االجتمـــاع الفنـــي العـــام إلتاحـــة الفرصـــة 
لـــكل المنتخبـــات فـــي خـــوض مزيـــد مـــن 

الحصـــص التدريبية على صالتي البطولة، 
إذ تم عقد اجتماع االســـتعام المبدئي مع 
بعض المنتخبات ظهـــر أمس بقاعة فندق 
جلف كورت من ضمنهـــا منتخبنا، على أن 
يستكمل االجتماع مع المنتخبات المتبقية 
اليوم تمهيدا النطاقة المواجهات رســـميا 

غدا االثنين. 
وتـــم خـــال اجتمـــاع االســـتعام المبدئي 
بحضور أعضـــاء لجنة االحتـــكام واللجنة 
التنفيذيـــة للبطولة دفع رســـوم المشـــاركة 
واألخـــذ بماحظـــات المنتخبـــات وتحديد 
المواجهـــات  خـــال  القمصـــان  ألـــوان 

الرسمية.

 إحسان: جمهورنا الرقم الصعب

لخـــوض  المنتخـــب  تحضيـــرات  وعـــن   
المنافسات اآلســـيوية قال قائد منتخبنا 

حســـين علـــي إحســـان إن التحضيـــرات 
اتســـمت بالجدية منـــذ انطاقتها والتي 
غـــرب  بطولـــة  فـــي  المشـــاركة  أعقبـــت 
القطيـــف  التـــي أقيمـــت بمنطقـــة  آســـيا 
بالشـــقيقة الســـعودية أخيـــرا، واحتـــال 
المركـــز الثاني بعـــد المنتخب الســـعودي 
صاحـــب الميدالية الذهبية في النســـخة 
األولـــى للبطولـــة، وأضـــاف أن الاعبيـــن 
التزمـــوا بجميـــع تعليمات الجهـــاز الفني 
ألفضـــل  الوصـــول  بهـــدف  واإلداري 
حـــاالت الجهوزيـــة، وهذا ما ســـاهم في 
تطوير المســـتوى الفني، مشددا على أن 
المنافسة في البطولة اآلسيوية ستكون 
أكبـــر عنـــد مقارنتهـــا ببطولة غرب آســـيا 
وهذا ما يســـتدعي من الاعبين الجدية 
وتصحيحهـــا  األخطـــاء  عـــن  واالبتعـــاد 
قبـــل بـــدء المواجهـــات الرســـمية، وتابع 

حســـين علـــي إحســـان قولـــه إن الجهـــاز 
الفنـــي بقيادة المدرب صابـــر عبدالواحد 
وقـــف على جهوزيـــة الاعبين من خال 
المواجهات الخمس الودية التي خاضها 
المنتخـــب فـــي األيـــام القليلـــة الماضيـــة 
والمنتخـــب  المصـــري  المنتخـــب  أمـــام 
القطري والمنتخب الياباني، وأشـــار إلى 
أن الاعبيـــن عاهـــدوا أنفســـهم بتقديـــم 
فـــي  تســـاهم  جيـــدة  فنيـــة  مســـتويات 
والعمـــل  التمهيديـــة  األدوار  تخطيهـــم 
على تحقيق األهداف المرجوة، مشـــيدا 
الـــذي  للمنتخـــب  االتحـــاد  إدارة  بدعـــم 
حيـــث  الجماهيريـــة،  للوقفـــة  يحتـــاج 
وصف جماهيرنا بأنهم الرقم الصعب، إذ 
ســـيكون لوجودهم األثر النفســـي الكبير 
أفضـــل مســـتوياتهم  الاعبيـــن  لتقديـــم 

الفنية.

االتحاد البحريني للكرة الطائرة

لجنة احتكام آسيوية الطائرة تطلع على استعدادات البحرين
قائد منتخبنا للشباب يصف جماهيرنا بالرقم الصعب

ينظـــم نـــادي الشـــباب الرياضـــي البطولة 
الدوليـــة الودية الثانية لكـــرة اليد، خال 
الفتـــرة الممتـــدة بيـــن 22 وحتـــى 25 من 
أغسطس الجاري، بمشاركة 4 فرق، هي: 
كاظمة الكويتي، األهلي السعودي، الصفا 
الســـعودي، والمســـتضيف نادي الشـــباب، 

وذلك على الصالة الرياضية للنادي.

وســـتقام البطولة بنظام الدوري من دور 
واحـــد وبطريقـــة جمـــع النقـــاط لتحديـــد 
الفريق الحاصل على المركز األول، حيث 
تفتتح مباريات البطولة عند 5 من مساء 
اإلثنين المقبل، بلقاء الشـــباب البحريني 
والصفـــا الســـعودي، يليـــه لقـــاء كاظمـــة 

الكويتي مع األهلي السعودي.
مـــن جانبه، أوضـــح رئيس جهاز كرة اليد 

بنـــادي الشـــباب رضـــا حمـــاد أن الفكـــرة 
األساسية للبطولة جاءت بعد رغبة إدارة 
الجهـــاز بإقامة معســـكر تدريبي خارجي 
لمنافســـات  تحضيـــرا  األول  للفريـــق 
الموســـم الرياضي الجديد، ولكن بســـبب 
الظروف المادية واإلمكانات الصعبة في 
النـــادي التي شـــكلت عائقـــًا وحالت دون 
ذلـــك جعلتهم يفكرون بطريقة عكســـية، 

وهـــي توجيه الدعـــوة إلى الفـــرق بهدف 
إقامـــة معســـكر تدريبـــي فـــي البحريـــن 

إضافة للمشاركة في البطولة.
وقـــال حمـــاد “من خـــال الدعـــوات التي 
وجهـــت لعـــدد مـــن األنديـــة الخليجيـــة، 
حصلنـــا علـــى العـــدد المطلـــوب، وهنـــاك 
أنديـــة بحرينية وخليجيـــة أخرى طلبت 
ولكـــن ضيـــق  البطولـــة،  فـــي  المشـــاركة 

الوقـــت ومحدودية عدد أيام البطولة لم 
يسمح لنا إقامة بطولة بأكثر من 4 فرق”.

وعـــن أهـــداف البطولـــة، قـــال حمـــاد إن 
الهدف األساس إلقامة هذه البطولة هي 
إثـــارة حركة رياضية فـــي المنطقة للعبة 
كـــرة اليـــد ومحبيهـــا، وإعطـــاء الاعبين 
واالحتـــكاك  أنفســـهم  البـــراز  الفرصـــة 
باعبين محترفين من االندية الخليجية، 

حيـــث أصررنا علـــى أن تقام البطولة في 
مقـــر النـــادي، وستشـــكل البطولـــة خدمًة 
للعبـــة كـــرة اليـــد فـــي البحريـــن عمومـــا 

وللنادي خصوصا.

صورة أرشيفية لجماهيرنا الوفيةحسين علي

اعتماد البطاقات في اجتماع االستعالم المبدئي

من اجتماع االستعالم المبدئي

رضا حماد

نادي الشباب

“الشباب” ينظم البطولة الدولية الودية الثانية لكرة اليد
حماد: فرصة مثالية لإلعداد للموسم الرياضي الجديد

مدير البطولة حبيب محمد مع رؤساء اللجان العاملة ولجنة احتكام آسيوية الطائرة

خالل الزيارة التفقدية لصاالت البطولة من تحضيرات منتخبنا لخوض االستحقاق اآلسيوي
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ورشة عمل “كيف أصبح مدربا لرياضة ذوي العزيمة”
قدمـــت “أكاديميـــة الرياضة” ضمـــن فعالياتهـــا في مدينة 
الشـــباب  شـــؤون  وزارة  تنظمهـــا  التـــي   2030 شـــباب 
والرياضـــة بالتعاون مع الشـــريك االســـتراتيجي صندوق 
العمـــل “تمكين”، ورشـــة عمـــل تحت عنـــوان “كيف أصبح 

مدرب لرياضة ذوي العزيمة”. 
 وعـــن ذلـــك، قالـــت مشـــرف أكاديميـــة الرياضـــة وفـــاء 
الجزاف “تهدف الورشـــة إلى تعريف المشـــاركين برياضة 
ذوي العزيمـــة وأنـــواع اإلعاقـــات وتصنيفاتهـــا الرياضية، 
باإلضافـــة إلـــى التعـــرف على كيفيـــة تدريـــب الرياضيين 

مـــن ذوي العزيمـــة ضمن قدراتهم وكيفيـــة التعامل معهم 
ودمجهم في األنشـــطة الرياضية المختلفة”، مشـــيرة إلى 
أن القائمين على مدينة شباب 2030 يولون اهتماًما كبيًرا 
بهـــذه الفئة، ويتطلعون لخلق جيل قادر على التعامل مع 

ذوي العزيمة وإدماجهم بشكل كلي في المجتمع”. 
مـــن جانبهـــا، أفادت المدير الفني فـــي مجال رياضة ذوي 
اإلعاقـــة إيمان حســـن بـــأن ردود أفعـــال المشـــاركين في 
المحاضـــرة أثبّتـــت أن البحريـــن نجحت فـــي إعداد جيل 
واعي يحمل في داخله دوافع ورغبات كبيرة في التعلم، 
ويعكـــس رقـــي الشـــباب البحرينيين وطريقـــة تفكيرهم، 

بـــذرة المســـتقبل، وأن غـــرس  مؤكـــدة أن الشـــباب هـــم 
الرســـائل النبيلة في نفوســـهم ســـينعكس علـــى المجتمع 
البحرينـــي، ومـــا هذه الورشـــة إال نواة نســـعى من خالها 
للتعريف باللجنة البارالمبية والرياضات المخصصة لذوي 

العزيمة. 
 بدوره، أكد المشارك نبيل الدوسري أن الورشة أضافت له 
الكثير، ومن المهم أن يكتسب الجميع مثل هذه المهارات 
في شـــتى المجـــاالت لدعم أصحاب الهمـــم، بحيث تكون 
لهم مساهمة وبصمة فاعلة في مختلف المحافل المحلية 

والدولية بصفتهم جزءا أساسيا ومهما من المجتمع.
جانب من ورشة العمل

وزارة شؤون الشباب والرياضة
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تايبيه ـ وكاالت

تواصل الصيـــن تحركاتها العســـكرية في 
مضيـــق تايـــوان موصلة رســـائل واضحة 
إلى الجزيرة شبه المستقلة، على ما يبدو.
فقـــد أعلنت وزارة الدفـــاع التايوانية أنها 
رصـــدت 17 طائرة وخمس ســـفن صينية 

تعمل حول تايوان أمس )السبت(.
كمـــا أضافـــت أنهـــا تشـــمل أربـــع طائـــرات 
عبـــرت خط الوســـط في مضيـــق تايوان، 

وهو حاجز غير رسمي بين الجانبين.
وكانـــت الواليـــات المتحدة حـــذرت مرارًا 
خـــال األيـــام الماضيـــة مـــن التوتـــر بيـــن 
الجانبيـــن، معتبرة أن التصرفات الصينية 

تجاه الجزيرة شبه المستقلة خطيرة.

كما أكـــدت القوات الجويـــة األميركية أن 
واشنطن تشعر بالقلق من برامج التسليح 
العســـكري الصينـــي، ومـــن ســـلوك بكيـــن 
فـــي منطقـــة المحيطين الهنـــدي والهادئ، 

بحسب ما نقلت “رويترز”.
أجـــرت  أن  بعـــد  التحذيـــرات  تلـــك  أتـــت 
وتدريبـــات  حربيـــة  منـــاورات  الصيـــن 
الشـــهر  هـــذا  الجزيـــرة  حـــول  عســـكرية 
)أغســـطس( للتعبير عـــن غضبها من زيارة 
رئيســـة مجلس النواب األميركي، نانسي 
تايبيـــه. وكررتهـــا الحقـــًا  إلـــى  بيلوســـي، 
بشـــكل أقـــل ضخامة عنـــد زيـــارات نواب 

أميركيين آخرين للجزيرة.

تايوان: أنشطة الصين العسكرية مستمرة بالقرب منا

واشنطن ـ أسوشييتد برس

أكـــد مايـــك بنـــس، نائـــب الرئيـــس 
األميركي الســـابق، دونالد ترامب، 
أنـــه لم يأخذ معـــه أي معلومات أو 
مواد ســـرية، بعـــد أن تـــرك منصبه 

في يناير 2021.
علـــى  يحتفـــظ  لـــم  أنـــه  وأوضـــح 
أو  وثائـــق  مـــن  بـــأي  علمـــه  حـــد 
معلومـــات ســـرية بعيـــد مغادرتـــه 
البيـــت األبيض، بحســـب مـــا نقلت 

أسوشييتد برس، أمس )السبت(.
أمـــا عـــن قضيـــة تفتيـــش عناصـــر 
الـ”إف بي آي” في الثامن من الشهر 
الجاري منزل ترامب في فلوريدا، 

وأخذ ما يقارب 11 مجموعة 
من المســـتندات الســـرية 

مـــن منتجعه فـــي مار 
أيـــه الغو، فقـــال بنس 
الـــذي يرجـــح البعـــض 

احتمـــال حصولـــه على 

ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة 
فـــي العـــام 2024، إنـــه لن يتســـرع 
في الحكم على الرئيس السابق أو 
النتائـــج التـــي توصـــل إليها مكتب 

التحقيقات الفيدرالي.
وقـــال بنـــس عمـــا وصفـــه ترامـــب 
باالقتحـــام غيـــر القانونـــي لمنزله: 
“بصراحـــة ال أريـــد الحكـــم مســـبًقا 
كل  معرفـــة  قبـــل  األمـــر  علـــى 

الحقائق”.
كما دعا وزارة العدل إلى الشفافية 
والكشـــف عـــن التفاصيـــل الازمة 

بشأن تلك العملية.
يذكـــر أن وزارة العـــدل أعلنت 
أن أفـــرادًا مـــن “إف بي آي” 
مـــن  مجموعـــة  صـــادروا 
الوثائق الســـرية للغاية 
ترامـــب  منـــزل  مـــن 

األسبوع الماضي.

نائب ترامب السابق ينفي حيازة أي مستندات سرية
باريس ـ أ ف ب

قبـــل الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون دعوة من نظيره الجزائري 
عبـــد المجيد تبـــون لزيـــارة الجزائر 
 27 حتـــى   25 مـــن  الفتـــرة  فـــي 
إحيـــاء  إعـــادة  بهـــدف  أغســـطس، 
الشـــراكة بين البلدين بعد شهور من 
التوتـــر، وفق ما أعلنه قصر اإلليزيه 

أمس )السبت(.
وجاء في بيان للرئاســـة الفرنســـية 
بيـــن  هاتفـــي  اتصـــال  بعـــد  صـــدر 
الجزائـــري  ونظيـــره  ماكـــرون 
عبدالمجيـــد تبون أن “هـــذه الزيارة 
العاقـــات  تعميـــق  فـــي  ستســـاهم 

الثنائيـــة مســـتقباً... وتعزيـــز 
الفرنســـي- التعـــاون 

الجزائري في مواجهة 
اإلقليمية  التحديـــات 
العمـــل  ومواصلـــة 

فتـــرة  ذاكـــرة”  علـــى 

االستعمار.
وتدهـــورت العاقـــات بيـــن باريس 
بعدمـــا  الماضـــي  العـــام  والجزائـــر 
اتهـــم ماكـــرون النظام “السياســـي-
بتكريـــس  الجزائـــري  العســـكري” 
سياســـة “ريع الذاكرة” بشـــأن حرب 
االســـتقال وشـــكك في وجود “أمة 

جزائرية” قبل االستعمار الفرنسي.
واســـتدعت الجزائـــر ســـفيرها فـــي 
فرنســـا حينـــذاك، ليعـــود الحقـــا في 
إشـــارة إلى أن البلدين أعادا ترميم 

العاقات.
ونالت الجزائر استقالها عن فرنسا 
العام 1962 بعد حرب استمرت 
ثمانـــي ســـنوات بيـــن الثـــوار 
والجيـــش  الجزائرييـــن 
الفرنسي انتهت بتوقيع 
إيفيـــان  اتفاقيـــات 

التاريخية.

الرئيس الفرنسي يزور الجزائر هذا األسبوع
مصراتة ـ وكاالت

لّوح رئيس الحكومة الليبية المكلف 
من البرلمان فتحي باشـــاغا، بدخول 
العاصمـــة طرابلس الســـتام مهاّمه، 
عبـــد  منافســـه  تعّنـــت  اســـتمر  إذا 
تســـليم  ورفضـــه  الدبيبـــة  الحميـــد 

السلطة بشكل سلمي.
وقال في كلمة له خال لقاء، مساء 
الجمعة، مع عدد من حكماء وأعيان 
المنطقـــة الغربيـــة بمدينـــة مصراتة، 
دخـــول  ينتظـــرون  ماييـــن   7“ إن 
الســـتام  طرابلـــس  إلـــى  حكومتـــه 
مقراتها ومن بينهم أهالي العاصمة”، 
حكومـــة  يدعـــم  مـــن  أن  مضيفـــًا 

عـــن  تدافـــع  أقليـــة  الدبيبـــة 
مصالحها الشخصية. 

يوضـــح  لـــم  أنـــه  إال 
إلـــى  دخولـــه  طريقـــة 

العاصمة.
لكنه جـــّدد تأكيده على 

رغبته في دخولها بشـــكل سلمي من 
أجـــل عدم إراقة الدماء، مشـــيرا في 
المقابل إلى أنه مســـتعد الســـتخدام 
قـــوة الســـاح إذا مـــا لجـــأت القوات 

المساندة للدبيبة إلى ذلك.
كمـــا دعا الليبيين إلـــى الوقوف صفًا 
واحـــدًا معـــه في هـــذه المرحلة التي 
تاريـــخ  فـــي  بـ”المفصليـــة”  وصفهـــا 
انتقـــادات  باشـــاغا  ووجـــه  البـــاد. 
الذعـــة إلـــى حكومـــة الدبيبـــة التـــي 
اتهمهـــا بالعمل ضـــد مصالح الليبيين 
لديهـــا  أجنبيـــة  دول  بمســـاعدة 
مصالـــح خاصة، وبالفشـــل في 
منـــذ  البـــاد  شـــؤون  إدارة 
وفـــي  الحكـــم  توليهـــا 
انتخابات  إلـــى  قيادتها 

عامة.

ح بدخول طرابلس “الماليين ينتظرونني”... باشاغا يلوِّ

مقديشو... ارتفاع عدد 
قتلى “هجوم الفندق”

عناصر  شّنه  الــذي  الهجوم  قتلى  عــدد  ارتفع 
ــاب عــلــى فــنــدق فـــي الــعــاصــمــة  ــشــب حــركــة ال
الصومالية مقديشو إلى 13 شخصًا، وفق ما 

أفاد قائد أمني أمس )السبت(.
الفرنسية عن محمد  الصحافة  وكالة  ونقلت 
تأكيد  بــشــأن  معلومات  “نتلقى  ــقــادر:  ال عبد 
يرفع  مــا  وهــو  آخــريــن  ضحايا  خمس  مقتل 
بأيدي  قتلوا  الذين  للمدنيين  اإلجمالي  العدد 
اقتحم  الجمعة،  إلى 13”. ومساء  اإلرهابيين 
المهاجمون فندق حياة بسيارتين ملغومتين، 

قبل أن يطلقوا نيران أسلحتهم.

تطورات الحرب األوكرانية... إسقاط مسّيرة وقتلى بينهم أميركيون

موسكو: كييف استخدمت مواد سامة ضدنا في زابوريجيا
الدولـــي  القلـــق  تصاعـــد  وســـط 
بمحطـــة  المحيطـــة  األوضـــاع  مـــن 
تســـيطر  التـــي  النوويـــة  زابوريجيـــا 
عليهـــا القوات الروســـية فـــي جنوب 
موســـكو  اتهمـــت  أوكرانيـــا،  شـــرقي 
باســـتخدام  األوكرانيـــة  القـــوات 
مواد ســـامة ضدهـــا في هـــذا الموقع 

الحساس.
وأعلنـــت وزارة الدفاع الروســـية في 
بيـــان علـــى تيليغرام، أمس )الســـبت( 
أنها تعتزم إعداد وثائق تؤكد ارتكاب 
أوكرانيـــا “أعماالً إرهابيـــة كيميائية”، 
األســـلحة  حظـــر  لمنظمـــة  وإرســـالها 
الكيماوية، بحســـب ما أفـــادت وكالة 

سبوتنيك.
األوكرانـــي  الرئيـــس  اتهمـــت  كمـــا 
فولوديميـــر زيلينســـكي “بأمـــر قواته 
بشـــن هجمات إرهابية عبر استخدام 

مواد سامة ضد الجيش الروسي”.
وأوضحت أنه “في 31 يوليو من هذا 
العـــام، تم نقل الجنـــود الروس الذين 
يـــؤدون مهام فـــي قرية فاســـيليفكا، 
القريبـــة مـــن محطـــة زابوريجيا، إلى 
عامـــات  مـــع  عســـكري  مستشـــفى 
تـــم  أنـــه  مضيفـــة  الحـــاد،  التســـمم 
العثـــور علـــى مادة ســـامة )توكســـين 
البوتولينوم من النوع ب( في جســـم 

الجنود، بعد أن خضعوا للفحص”.
وقالت إنه ســـيتم قريبًا إرسال األدلة 
لنظـــام  الكيميائـــي  اإلرهـــاب  علـــى 
كييـــف، إلـــى منظمـــة حظر األســـلحة 
الكيميائيـــة من خـــال البعثة الدائمة 

لروسيا.

استفزازاً جديداً 

أعلـــن عضـــو مجلـــس إدارة مقاطعـــة 
روغـــوف،  فاديميـــر  زابوريجيـــا، 
أحبطـــت  المحليـــة  الســـلطات  أن 
هجومـــًا أوكرانيًا جديـــدًا على محطة 

زابوريجيا النووية.
وجـــاءت تصريحـــات روغـــوف خال 

مقابلة لوكالة “سبوتنيك” قال خالها 
إنه تم منع وإحباط محاولة اســـتفزاز 
زابوريجيـــا  محطـــة  فـــي  وشـــيكة 

النووية.
 19 “فـــي  قائـــاً:  روغـــوف  وأضـــاف 
أغســـطس كان الوضـــع هادئـــًا نســـبًيا 
فـــي محطـــة الطاقـــة النوويـــة بفضل 
محاولـــة  كشـــف  وتـــم  المراقبـــة، 
االستفزاز التي خطط لها أوكرانيون”.

أن  الممكـــن  مـــن  “كان  قائـــاً:  وتابـــع 
تكـــون العواقب كبيرة”، مشـــددا على 
أن كييـــف ســـتحاول تحقيق خططها 
باســـتفزازات  والقيـــام  اإلجراميـــة 
جديـــدة مـــن خـــال قصـــف محطـــة 

الطاقة النووية في زابوريجيا.

قتلى بينهم أميركيون

)الســـبت(،  أمـــس  روســـيا،  أعلنـــت 
إســـقاط طائـــرة مســـّيرة على ســـطح 
فـــي  األســـود  البحـــر  أســـطول  مقـــر 
سيفاســـتوبول، ومقتـــل 100 مســـلح 

في خاركيف.
فـــإن  سيفاســـتوبول،  حاكـــم  ووفـــق 
الطائرة المســـّيرة التي تم إســـقاطها، 

لم تتسبب بأي أضرار.
وقـــال الحاكـــم، إن وحـــدة المناوبـــة 
لألســـطول  الجـــوي  للدفـــاع  التابعـــة 
اســـتهدفت المســـّيرة التي كانت في 

مهمة لمهاجمة مقر األسطول.
وفـــي ســـياق متصـــل، أعلنـــت وزارة 
)الســـبت(،  أمـــس  الروســـية،  الدفـــاع 
مقتل 100 مســـلح بينهم 20 أميركيًا 
فـــي ضربات جوية على مواقع تابعة 

للقوات األوكرانية في خاركيف.

عقوبات غير شرعية 

بالعقوبـــات  مجـــددًا  روســـيا  نـــددت 
الغربيـــة التـــي فرضـــت عليهـــا خـــال 
العمليـــة  جـــراء  الماضيـــة،  األشـــهر 
العسكرية التي شـــنتها على أوكرانيا، 
معتبـــرة أنهـــا غيـــر شـــرعية وتخالـــف 

القوانين الدولية.
وشـــدد ألكســـندر بانكيـــن نائـــب وزير 
الخارجيـــة الروســـي، أمس )الســـبت(، 
أن تجميـــد أصـــول باده لـــدى الغرب 
“غير شـــرعي” وينتهك مبادئ القانون 

الدولي.
كما أضاف في مقابلة مع وكالة “تاس” 

أن موسكو ستســـتخدم كافة اآلليات 
القانونية إللغاء تلك القرارات.

الخارجيـــة،  وزيـــر  نائـــب  وكان 
ســـيرغي ريابكوف، ندد بـــدوره أيضًاَ 
تلـــك  أن  علـــى  مشـــددًا  بالعقوبـــات، 
ينتهجهـــا  التـــي  العقابيـــة  السياســـة 
الغـــرب جعلت باده تعمل على تعبئة 

إمكانياتها الداخلية.
ولطالمـــا انتقـــد المســـؤولون الـــروس 
حزمات العقوبات التي فرضها الغرب 
الســـيما الـــدول األوروبيـــة والواليات 
متهمينهـــا  بادهـــم،  علـــى  المتحـــدة 

بالتحيز لكييف.
العمليـــة  انطـــاق  منـــذ  أنـــه  يذكـــر 
العســـكرية الروســـية علـــى األراضـــي 
األوكرانيـــة فـــي 24 فبرايـــر الفائـــت، 
اصطفـــت الـــدول الغربية إلـــى جانب 
بالســـاح  إياهـــا  داعمـــة  أوكرانيـــا، 

والعتاد.
فيما فرضت آالف العقوبات القاســـية 
على موســـكو، والتـــي طالـــت العديد 
مئـــات  عـــن  فضـــاً  القطاعـــات،  مـــن 
واألثريـــاء  والنـــواب،  السياســـيين 

الروس المقربين من الكرملين.

عواصم ـ وكاالت

من محيط محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

طهران ـ وكاالت

بعد تأكيد مســـؤول في اإلدارة األميركية 
أن إيـــران تخلت رســـميًا عـــن مطلب رفع 
الحـــرس الثوري من قائمة اإلرهاب، الذي 
كان يمثـــل نقطـــة شـــائكة رئيســـية فـــي 
الجهـــود المبذولة إلحياء االتفاق النووي، 
رد المستشـــار السياســـي لفريق التفاوض 

اإليراني.
وقال ســـيد محمد مارنـــدي بتغريدة على 
حســـابه في تويتر أمس السبت إن “إزالة 
الحـــرس الثـــوري مـــن قائمـــة المنظمـــات 
اإلرهابية األجنبية األميركية لم يكن أبًدا 
شـــرًطا مســـبًقا أو مطلًبا رئيسًيا”، علما أن 
تلك المســـألة شـــكلت ســـابقًا إحدى العقد 
الرئيســـية التـــي عرقلـــت جهـــود إحيـــاء 

االتفاق.
إال أنـــه اعتبـــر أن واشـــنطن تحتـــاج على 
مـــا يبدو إلى عـــذر لتبريـــر موافقتها على 
الصفقة، قائا: “لكن إذا احتاجت الواليات 

االدعـــاءات  تلـــك  مثـــل  إلـــى  المتحـــدة 
لتسويق الصفقة، فهذا شأنها!”.

يأتي هذا الرد بعد أن أكد مسؤول أميركي 
فـــي وقـــت ســـابق أن اإلدارة األميركيـــة 
رفضـــت طلـــب رفـــع الحرس الثـــوري عن 
قائمـــة اإلرهـــاب، وقـــال فـــي تصريحـــات 

لشبكة “سي إن إن”، إن طهران لم تطالب 
فـــي ردهـــا االثنيـــن الماضي علـــى مقترح 
االتحـــاد األوروبـــي إلعـــادة إحيـــاء اتفاق 
2015، بإزالـــة الحرس الثـــوري من قائمة 
اإلرهـــاب، الذي يعد “خطًا أحمر” بالنســـبة 

إليها.

“لم يكن قط شرطا مسبقا أو مطلبا رئيسا إلحياء االتفاق النووي”

إيران تتخلى عن رفع الحرس الثوري من قائمة اإلرهاب
بغداد ـ وكاالت

هدد زعيم التيار الصدري في العراق، 
)الســـبت(،  أمـــس  الصـــدر،  مقتـــدى 
باتخاذ خطوات جديدة إزاء “سياسة 

التغافل” على حد تعبيره.
“أيهـــا  صحافـــي:  بيـــان  فـــي  وقـــال 
الســـام  العراقـــي الحبيـــب،  الشـــعب 
نـــود  وبركاتـــه،  ورحمـــة هللا  عليكـــم 
إعامكـــم بأننـــا قدمنـــا مقترحـــًا إلـــى 
بـــل  المتحـــدة لجلســـة حـــوار  األمـــم 
مـــع  مباشـــر  وببـــث  علنيـــة  مناظـــرة 
الفرقـــاء السياســـيين أجمـــع فلـــم نـــَر 

تجاوبًا ملموسًا منهم”.
وأضـــاف: “كان الجـــواب عـــن طريـــق 
الوسيط جوابًا ال يغني وال يسمن من 
جوع، ولم يتضمن جوابهم شـــيئًا عن 
اإلصاح وال عن مطالب الثوار وال ما 
يعانيه الشعب، ولم يعطوا لما يحدث 
أي أهمية على اإلطاق، لذا نرجو من 

الجميع انتظار خطواتنا األخرى إزاء 
سياســـة التغافل عّمـــا آل إليه العراق 

وشعبه بسبب الفساد والتبعية”.
منـــا  يتوقعـــوا  “فـــا  الصـــدر:  وتابـــع 
حوارًا ســـريًا جديدًا بعـــد ذلك، فأنا ال 
أخفي على شـــعبي شيئًا ولن أجالس 

الفاســـدين ومن يريد السوء أو قتلي 
أو النيل ممن ينتمي إلينا آل الصدر”.
وختـــم بيانه: “إنني قـــد تنازلت كثيرًا 
مـــن أجـــل الشـــعب والســـلم األهلـــي، 
وننتظـــر ماذا في جعبتهم من إصاح 

ما فسد إلنقاذ العراق”.

لن أجالس الفاسدين ومن يريد قتلي... طالبنا بمناظرة علنية ولم نجد تجاوبا

الصدر يهدد بخطوات تصعيدية إزاء “سياسة التغافل”

استمرار التظاهرات المنددة بالوضع السياسي في العراق

مقديشو ـ وكاالت
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زار سفير الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين ستيفن بوندي مستشفى 
اإلرســالية األميركيــة، حيــث اســتقبله الرئيــس التنفيــذي للشــركات لدى المستشــفى 
جورج شيريان والرئيس التنفيذي للمجموعات جوليا توفي. وأطلع شيريان السفير 

على عمل مستشفى اإلرسالية األميركية وبرامجه ومشروعاته المختلفة.

وركـــز الرئيس التنفيـــذي على تطوير 
المستشـــفى وتاريخه الـــذي دام قرنا، 
فيمـــا أبـــدى الســـفير بونـــدي ســـعادته 
بالزيـــارة، مشـــيرا إلـــى أن مستشـــفى 

اإلرسالية األميركية لعب دورا حيويا 
الواليـــات  بيـــن  العالقـــة  تعزيـــز  فـــي 
المتحدة األميركية ومملكة البحرين.

السفيــر األميركــي يــزور 
“مستشـفى اإلرسـاليـة”

بعد توقيعها اتفاقية مع “تي ال اس كونتاكت”

“يوسف بن أحمد كانو” تدير وتفتح مراكز 
خدمات التأشيرات األلمانية بالسعودية

وقعت مجموعة يوسف بن أحمد 
الشـــركات  أعـــرق  إحـــدى  كانـــو، 
العائليـــة بمنطقة الخليـــج العربي 
مـــع  اتفاقيـــة  والشـــرق األوســـط، 
كونتاكـــت”،  اس  ال  “تـــي  شـــركة 
إحدى الشـــركات العالميـــة الرائدة 
في خدمة التأشيرات والخدمات 
لمجموعـــة  والتابعـــة  القنصليـــة 
تقـــوم  بيرفورمانـــس”،  “تيلـــي 
بـــن  بموجبهـــا مجموعـــة يوســـف 
أحمـــد كانو بـــإدارة وافتتاح ثالثة 
مراكز فـــي الرياض وجدة والخبر 
طلـــب  تقديـــم  خدمـــة  لتقديـــم 
الحصول علـــى التأشـــيرة أللمانيا 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الســـفارة  لزيـــارة  الحاجـــة  دون 
األلمانيـــة، وجرى توقيع االتفاقية 
فـــي بـــرج كانـــو الكائـــن بالمنطقة 
الدبلوماسية في مملكة البحرين. 
ووقع االتفاقية عن مجموعة كانو 
فيصـــل خالد كانـــو، عضو مجلس 
إدارة الشركة، وعن شركة “تي ال 
اس كونتاكـــت” بالل ضياء، مدير 
المنطقة للشـــرق األوســـط وتركيا 
وآســـيا الوســـطى، وبحضـــور عدد 

من كبار المديرين من الطرفين.
كانـــو  ثمـــن  المناســـبة،  وبهـــذه 
التعـــاون بين الشـــركتين، وأضاف 
أن االتفاقيـــة تعد دعًمـــا للمجتمع 
ورجـــال األعمـــال وتســـهياًل علـــى 
المســـتفيدين في الوقت والجهد، 
االقتصـــادي،  األداء  وتعزيـــز 
مؤكًدا أنهـــا تعتبر نقلة نوعية في 
الخدمات المتعلقة بقطاع الســـفر 
والســـياحة، وقـــال “يســـافر عـــدد 
كبيـــر من ســـكان المملكـــة العربية 
الســـعودية إلـــى ألمانيا للســـياحة 
وســـتوفر  والعـــالج،  والتعليـــم 

أكثـــر  عمليـــة  الجديـــدة  المراكـــز 
سالســـة للحصول على التأشيرة، 
إيجابـــي  مـــردود  لهـــا  وســـيكون 
علـــى النشـــاط االقتصـــادي. ومـــع 
الطلب المتزايد للسفر إلى ألمانيا، 
نتطلع إلـــى توفير أقصى قدر من 
الســـهولة والراحـــة لعمالئنا خالل 
عملية طلب التأشـــيرة، كما سيتم 
إدارة المراكـــز مـــن قبل محترفين 
مدربيـــن لتقديـــم خدمـــات آمنـــة 
بطريقـــة فعالة، تقـــدم العديد من 
الخدمات المميزة، وبالتالي توفير 
الوقـــت وضمـــان تجربـــة عمـــالء 

استثنائية على نحو متكامل”.
مـــن جانبـــه، قـــال مديـــر المنطقة 
للشـــرق األوســـط وتركيـــا وآســـيا 
أس  أل  “تـــي  لشـــركة  الوســـطى 

كونتاكـــت” بـــالل ضيـــاء “يســـرنا 
الشـــراكة مـــع مجموعـــة يوســـف 
بـــن أحمد كانو لتقديـــم الخدمات 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، 
وتمثل الشـــراكة التزاًما مشـــترًكا 
بتقديم خدمـــات متميزة للعمالء 
والمواطنيـــن  المســـافرين  وآالف 
الذيـــن ســـيتم الترحيـــب بهم في 
ســـمعة  إن  يـــوم.  كل  مراكزنـــا 
مجموعة كانو القوية والراســـخة 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، 
الخبـــرة  مـــع  جنـــب  إلـــى  جنًبـــا 
التشـــغيلية الواسعة لشـــركة “تي 
قطـــاع  عبـــر  كونتاكـــت”  أس  أل 
اســـتفادة  ســـتضمن  التأشـــيرات، 
العمـــالء مـــن تجربـــة اســـتثنائية 
في كل مرحلة مـــن مراحل طلب 

التأشيرة”.
اس  ال  “تـــي  شـــركة  أن  يذكـــر 
كونتاكـــت”، تعمل مـــع الحكومات 
العالـــم؛  أنحـــاء  جميـــع  مـــن 
والخدمـــات  التأشـــيرات  لتوفيـــر 
القنصليـــة نيابة عنها للمســـافرين 
خبرتهـــا  تمكنهـــا  والمواطنيـــن. 
األساســـية، المبنيـــة فـــي معالجة 
التأشـــيرات، مـــن تطبيـــق تجربـــة 
علـــى  لديهـــم  اآلمنـــة  المعالجـــة 
مجموعـــة واســـعة مـــن الخدمات 
الحكومية والمواطنين، سواء في 
الخارج أو داخـــل البلد، من خالل 
الجديـــدة،  التكنولوجيـــا  تســـخير 
كمـــا تدعم الحكومات في تحولها 
الرقمي، ما يســـاعد على تحســـين 

الكفاءة وتعزيز خدمة العمالء.

المدير العام لـ “فاتيل” في البحرين يلتقي إدارة ومسؤولي الكلية في نيم بفرنسا
فــي إطــار تعزيــز العالقــات والروابــط بين كليــة “فاتيــل” للضيافــة بالبحرين، 
وفــروع الكليــة في فرنســا، قــام المديــر العام لكليــة “فاتيل” للضيافة الشــيخ 
خالــد بــن خليفة آل خليفة، بزيارة إلى فرع الكلية في مدينة نيم في فرنســا، 

حيث التقى بمسؤولي الكلية وتمت مناقشة موضوعات عدة.

وخـــالل الزيـــارة التقـــى المديـــر العام 
مـــن  بعـــدد  للضيافـــة  “فاتيـــل”  لكليـــة 
المسؤولين في الكلية لمناقشة فرص 
التعـــاون فـــي مجـــال برامـــج التبـــادل 
الطالبي، وتوفير فرص نوعية لطالب 
الدوليـــة،  الخبـــرة  الكتســـاب  الكليـــة 
باإلضافة إلـــى التطرق إلـــى الجوانب 
عـــن  فضـــال  المتعـــددة  األكاديميـــة 
التدريـــب العملـــي وإجـــراءات القبول 

والبرامج اإللكترونية المستخدمة.
وبحـــث الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة وطاقم إدارة الكليـــة في نيم، 
إمـــكان االســـتفادة مـــن الخبـــرات من 
حيـــث اإلدارة، والعمـــل علـــى جـــذب 
داخـــل  مـــن  الطلبـــة  مـــن  أكبـــر  عـــدد 
وخـــارج البـــالد، وإجـــراءات تحســـين 

ضوابـــط الجـــودة الداخليـــة، وغيرهـــا 
مـــن الجوانـــب اإلثرائيـــة، ال ســـيما أن 
الكلية تحظـــى بتاريخ عريـــق مقارنة 
بالفـــروع األخرى حيث إنها تأسســـت 
العـــام 1989، يذكر أن هـــذا الفرع يعد 
فرعـــا نموذجيـــا من بيـــن 55 فرعا في 

شبكة فاتيل الدولية.
كمـــا قام الشـــيخ خالـــد بـــن خليفة آل 
الحـــرم  مرافـــق  فـــي  بجولـــة  خليفـــة 
تجربـــة  علـــى  والتعـــرف  الجامعـــي، 
الســـكن في فندق وســـبا فاتيل، وأخذ 
األقســـام  علـــى  اســـتطالعية  جولـــة 
واالطالع على عملية التدريب العملي 
بمختلـــف اقســـام الفنـــدق مثل قســـم 
الحجـــوزات، والمطبـــخ وغيرهـــا مـــن 

أقسام الفندق. 

وفـــي هذا الصدد، صرح الشـــيخ خالد 
بـــن خليفة آل خليفة قائالً “يســـرنا أن 
نتواصل مع اإلدارة والمســـؤولين عن 

كليـــة فاتيـــل للضيافة فـــي مدينة نيم 
الفرنسية، والعمل على تعزيز التعاون 
البناء من خالل التبادل الطالبي وبما 

يتماشى مع اســـتراتيجية كلية فاتيل 
للضيافة المتمثلـــة في تخريج طالب 
يتصفون بالمواطنـــة المعولمة”، معربا 

عـــن أملـــه في أن “تســـهم الزيـــارة في 
دعـــم اكتســـاب طـــالب الكليـــة خبـــرة 
عمليـــة نوعية فـــي قطاعـــات الفندقة 

والسياحة والضيافة”.
وأكـــد أن “تلك الزيـــارة تأتي في إطار 
خطـــة كليـــة فاتيل للضيافـــة من أجل 
تبادل الخبرات التعليمية واستقطاب 
الطالب وتأهيلهم الكتســـاب المهارات 
والخبرات العلمية والعملية”، الفًتا إلى 
أن “تلك الخطوة تتوافق مع مبادرات 
 ،2022  -  2019 الحكومـــة  برنامـــج 
بشـــأن تعزيـــز الســـياحة التعليمية في 

مملكة البحرين”.
آل  خليفـــة  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ونـــوه 
خليفة إلـــى أن “كلية فاتيـــل للضيافة 
فـــي البحريـــن ســـوف تواصـــل العمل 
والتواصل مع فـــروع الكلية المختلفة 
من أجـــل مزيد مـــن التطويـــر وتبادل 

الخبرات”.

“البحرين اإلسالمي” يطور خدمة فتح الحساب إلكترونيا لتشمل جميع المؤسسات
عبر تطبيقه الرقمي للشركات

أعلن بنك البحرين اإلسالمي )BisB( رسمًيا أنه بات بإمكان جميع الشركات 
والمؤسســات فتح وإدارة حســاباتهم إلكترونًيا دون الحاجة لزيارة أي فرع 
مــن فــروع البنــك أو مجمعاتــه الماليــة، وذلك تماشــًيا مع اســتراتيجية البنك 
إليجــاد حلــول رقميــة مبتكــرة وتســهيل تنفيــذ جميــع المعامــالت المصرفية 

بشكل آمن وبسيط.

وتأتي هذه الخطـــوة بعد إطالق بنك 
البحرين اإلســـالمي هذه الخدمة في 
2020 والتـــي اقتصـــرت آن  ســـبتمبر 
ذاك علـــى الشـــركات الفردية وحاملي 
السجل التجاري االفتراضي “سجلي” 
الرقمـــي  “اإلســـالمي  تطبيـــق  عبـــر 
اســـتخدام  خـــالل  مـــن  للشـــركات” 
الوجـــه.  علـــى  التعـــرف  خاصيـــة 
وأصبحت اآلن هذه الخدمة متوافرة 
لجميـــع الشـــركات والمؤسســـات دون 

اســـتثناء، حيث بإمكانها فتح وإدارة 
حساباتهم في غضون دقائق معدودة 
فقط، األمر الذي يؤكد مســـاعي البنك 
لتبسيط المعامالت المصرفية وتغيير 

نمط خدمات الزبائن التقليدية.
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
المصرفيـــة  للخدمـــات  التنفيـــذي 
للشـــركات والمؤسســـات المالية جواد 
حميدان “إننا فخورون كوننا أول بنك 
في مملكة البحرين يطلق خدمة فتح 

حساب شامل للشركات والمؤسسات 
بشـــكل إلكتروني من خالل استخدام 
اإلســـالمي  البحريـــن  بنـــك  تطبيـــق 
وذلك في فتـــرة زمنية قصيرة ودون 

الحاجـــة لزيـــارة البنـــك. وتأتـــي هـــذه 
الخطوة ضمن مســـاعي البنك إليجاد 
أحـــدث الحلـــول المصرفيـــة الرقميـــة 
الفريدة من نوعها لتسهيل اإلجراءات 

مـــا  والمؤسســـات،  الشـــركات  علـــى 
يســـهم بتعزيز تجربة زبائن البنك من 
الشركات والمؤسسات وتقليل الوقت 

المستغرق لفتح الحسابات”. 
وأضـــاف حميدان “بعد نجاح المرحلة 
األولى من فتح الحســـابات للشركات 
الفردية و)سجلي( في سبتمبر 2020، 
حـــرص بنك البحرين اإلســـالمي على 
مواصلـــة مســـاعيه لتطويـــر الحلـــول 
بعدمـــا  وذلـــك  الرقميـــة،  المصرفيـــة 
أصبـــح اآلن بمقدور جميع الشـــركات 
والمؤسســـات بمملكـــة البحريـــن دون 
اســـتثناء فتح وإدارة الحســـابات عبر 
التطبيـــق الخاص بالبنـــك وبخطوات 
االبتـــكار  وهـــذا  وآمنـــة،  بســـيطة 

الرقمي بال شـــك سيسهم في إحداث 
نقلـــة نوعيـــة فـــي القطـــاع المصرفي 

للشركات بمملكة البحرين”. 
باســـتخدام  الزبائـــن  تســـجيل  وعنـــد 
خاصية التعرف على الوجه، سُيطلب 
بطاقـــة  مـــن  نســـخة  تحميـــل  منهـــم 
الهويـــة لضمـــان أعلـــى مســـتوى مـــن 
األمان. وحالما يتم التحقق من صحة 
المعلومات المقدمة، سيتمكن الزبائن 
مـــن التقديـــم فـــوًرا بطلـــب الحصول 
علـــى أي من منتجـــات وخدمات بنك 
واالســـتمتاع  اإلســـالمي  البحريـــن 
بتجربة مصرفية سهلة ومبتكرة بكل 

راحة وُيسر.

جواد حميدان



“الســـوق مالـــه صاحـــب”، مقولـــة 
اســـتهل بها صاحب أحد محالت 
جـــرداب  بمنطقـــة  الفاكهـــة  بيـــع 
ســـيد يوســـف حديثه لــــ “البالد”. 
وبين أن التجار يشترون أصناف 
الفاكهـــة المختلفـــة اليـــوم بســـعر 
وربمـــا اليـــوم التالـــي يشـــترونها 
بســـعر أرفع أو أخفض. وقال “إذا 
توافر المعروض السعر يقل وإذا 

انحصرت البضاعة السعر يرتفع، 
كـــون التاجر هو من يحدده، وإن 

كانت التكلفة نفسها”.
وأوضح أن الجح اإليراني وصل 
منـــه  الواحـــد  الكيلوغـــرام  ســـعر 
إلـــى 300 فلس، إذ إن ســـعر الــ 3 
كيلوغرامات بدينـــار واحد بينما 
ســـعر 4 كيلوغرامـــات مـــن الجح 

السوري بدينار واحد.
كمـــا بيـــن أن البطيخ ارتفع ســـعر 
200 % بعـــد أن كان ســـعر الحبة 

الواحـــدة منـــه قبـــل أمـــس األول 
و350   300 بيـــن  مـــا  تتـــراوح 
فلســـا، بينما اليوم صارت تحوي 
كيلوغراما واحـــدا أو أقل بــ 800 

فلس.
المانجـــو  علـــى  “اإلقبـــال  وتابـــع 
المصري كبير في الحقيقة وكان 
بدينـــار  أمـــس  الكارتـــون  ســـعر 
ونصـــف الدينـــار إال أن اليوم زاد 
وصـــار ديناريـــن ونصـــف الدينار 

ويحوي 3 إلى 3.5 كيلوغرام”.

وزاد ”التفاح األحمر ارتفع سعره 
وصار ســـعر الكارتـــون المحتوي 
علـــى 7 كيلوغرامات بـ 7.5 دينار 
في حين سعر الكيلوغرام الواحد 
800 فلـــس إال أن التفاح األخضر 

ما زال محافظ على سعره”.
واختتم ”الكرز كذلك ســـعره زاد، 
وأصبـــح الكارتون المحتوي على 
8 حبـــات بـــــ 9دنانيـــر، فـــكل حبة 

تحوي 250 غراما”.

أعلنت الصانعة الصينية الرائدة “شــيري” عبر شــركة موترســيتي، الوكيل الحصري في المملكة لســيارات شــيري، عن إطالقها قريبا الجيل الجديد من 
TIGGO 8 PRO MAX. يتميز هذا الموديل بنظام تشغيل جديد ونظام دفع رباعي متطور، وهو مزود كذلك بأحدث التقنيات المتطورة والتي ستوفر 
 TIGGO 7 PRO، TIGGO 4 إلى جانب PRO لعمالء شــيري تجربة قيادة جديدة من نوعها. وبإطالق هذا الموديل ســيضاف عضو جديد لعائلة شــيري

.ARRIZO 6 PRO و PRO

تطوير األداء يتيح حركة أسهل للمرور
 TIGGO 8 إن التحديـــث الـــذي حصلـــت عليـــه
 T GDI الجديـــدة يضـــم محركهـــا PRO MAX
2.0 المتطور والذي جاء نتاج جهود تطويرية 
مضنية شـــملت أكثر مـــن 1000 بحث وتطوير 
علمـــي علـــى مـــدى مـــا يقـــارب 48 شـــهرا، إلى 
جانب أنه يمثل القوة التقنية التي تشـــتهر بها 

عالمة شيري. 

تحديث ذكي لداخلية السيارة 

تماشـــيا مع توجهات تقنيات الـــذكاء العالمية، 
زودت TIGGO 8 PRO MAX الجديـــدة بمزايا 
تقنيـــة عديدة تضم شاشـــة مزدوجة متطورة 

مقـــاس 24.6 بوصـــة تمنح الســـيارة إحساســـا 
يالتطـــور التقنـــي، كمـــا يوفـــر النظـــام المدمج 
فـــي شاشـــة التحكـــم المركزية مزايـــا الترفيه، 
المالحـــة وغيرها مـــن الوظائـــف والمزايا التي 
يحتاجهـــا العمـــالء خـــالل تنقالتهـــم اليومية. 
بنظـــام صوتـــي  مـــزودة  الســـيارة  تأتـــي  كمـــا 
متطـــور بعالمـــة )Sony( مـــع تقنيـــات حديثـــة 

تتيح لســـائق الســـيارة التعرف على التعليمات 
التشغيلة عبر الصوت. 

تحديث التصميم الخارجي 
الديناميكي 

 TIGGO يمتـــاز التصميـــم الخارجـــي لموديـــل
PRO MAX 8 الجديـــد بمـــا تمتاز بـــه تصاميم 
موديالت شيري من أناقة ملفتة وديناميكية. 
فتجد تصميم الشـــبك األمامي متألقا بتصميم 
المصابيـــح  وتأتـــي  النجـــوم  يحاكـــي  فريـــد 
مـــع  أنيـــق  وتصميـــم   LED بتقنيـــة  األماميـــة 

تزويدهـــا بوظائـــف حديثة. وتمنـــح خطوطها 
التصميميـــة الممشـــوقة إحساســـا بديناميكية 
الخلفـــي  التصميـــم  يتســـم  فيمـــا  الســـيارة 

بالبساطة والهدوء. 
 TIGGO 8 PRO بإطالقهـــا يتوقـــع أن تصبـــح
األكثـــر تألقـــا فـــي المنطقـــة بفضل قـــوة أدائها 
ومظهرهـــا  والمتطـــورة  الحديثـــة  وتقنياتهـــا 
األنيق. كما أنها تضع معايير جديدة للسيارات 
مـــن فئتهـــا ويعـــود ذلـــك إلـــى جودتهـــا العالية 
عمالئهـــا  وخدمـــات  المتطـــورة  وتقنياتهـــا 

االحترافية بمعايير عالمية.

منال الشيخ

ارتفـاع ملحـوظ بأسعـار بـعض أصنـاف الفـواكه

”TIGGO 8 PRO MAX“ إطالق الجيل الجديد من

“السوق ماله صاحب”... تاجر لـ^:
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على  التطبيقية  الــعــلــوم  جــامــعــة  تــعــمــل 
واإلداري  ــي  ــمـ ــاديـ األكـ ــا  ــادرهــ كــ تــطــويــر 
وصوالً  والكفاءات  الخبرات  واستقطاب 
إلى تحقيق رؤيتها التي تركز على توفير 
في  يسهم  مما  للطلبة  الــخــدمــات  أفضل 
تــعــزيــز مــســيــرتــهــا األكــاديــمــيــة وتــحــســيــن 

نوعية المخرجات التعليمية للطلبة.
وأكــــد نــائــب رئــيــس الــجــامــعــة لــلــشــؤون 
اإلدارية والمالية وخدمة المجتمع محمد 
يوسف أحمد أن إدارة الجامعة هّيأت كل 
في  الطلبة  الستقبال  المناسبة  الظروف 
العام الدراسي الجديد من خالل جهوزية 
الجامعة  ومختبرات  الدراسية  القاعات 
الهندسة  بكلية  الــخــاصــة  والــمــخــتــبــرات 
للطلبة  فــريــدة  تعليمية  تــجــربــة  لــضــمــان 
إلى  مشيرًا  الجامعة،  ببرامج  الملتحقين 
أن الجامعة ستمنح خصمًا ثابتًا قيمته 30 

البرامج  في  المسجلين  الطلبة  %لجميع 
جميع  بــإعــفــاء  ستقوم  كما  البريطانية، 
قبل  البرامج  هذه  في  المسجلين  الطلبة 
نهاية شهر أغسطس من رسوم التسجيل.

ــيــس الــجــامــعــة لــلــشــؤون  ــائــب رئ ونـــــّوه ن
ــة الــمــجــتــمــع  ــدمـ اإلداريـــــــة والــمــالــيــة وخـ
المنح  مــن  مجموعة  تقدم  الجامعة  بــأن 
الـــدراســـيـــة لــطــلــبــتــهــا تــتــمــثــل فـــي الــمــنــح 
العامة،  الثانوية  للمتفوقين في  الدراسية 
المتفوقين  للطلبة  الـــدراســـيـــة  ــمــنــح  وال
للطلبة  ــة  ــيـ الـــدراسـ والــمــنــح  أكـــاديـــمـــيـــًا، 
المتفوقين رياضيًا، والمشاركين في أندية 
الــجــامــعــة الــريــاضــيــة، والــمــنــح الــدراســيــة 
لــأقــارب، وأخــيــرًا صــنــدوق دعــم الطالب 
والمنح  الــدعــم  تقديم  إلــى  يــهــدف  الـــذي 
والمتعثرين  المتفوقين  للطلبة  الدراسية 

من مختلف فئات المجتمع.

للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  وأوضـــح 
أن  المجتمع  وخــدمــة  والــمــالــيــة  اإلداريــــة 
الــجــامــعــة حــرصــت عــلــى إثـــــراء الــحــيــاة 
مجموعة  خـــالل  مــن  لطلبتها  الجامعية 

كبيرة من المختبرات التي توفرها لتعزيز 
الهندسة  كمختبرات  األكاديمية،  الدراسة 
المعمارية  الهندسة  ومختبرات  المدنية، 
ومختبرات التصميم، ومختبرات الكيمياء 

والفيزياء، باإلضافة إلى مختبر بلومبيرغ 
للطالب،  الخدمات  العديد من  الذي يوفر 
أهم  باعتباره  الــتــدريــس،  هيئة  وأعــضــاء 
خاللها  من  يمكن  التي  المالية  المنصات 
ــن الــبــحــوث  ــدر مـ ــى أكـــبـــر قــ ــ الـــوصـــول إل
المتعلقة  والبيانات  والمعلومات  المالية، 
فرصة  يشكل  كــمــا  ــبــنــوك،  وال بــالــشــركــات 
للتعرف على مبادئ البورصة والعمل في 
باالستثمار  يتعلق  ما  وكل  األسهم،  سوق 
الــجــديــدة،  بــالــمــبــادئ  داخـــل ســوق العمل 

واألفكار المتطورة التي تواكب العصر.
ــى أن إجـــراءات  وأشـــار نــائــب الــرئــيــس إل
الــقــبــول والــتــســجــيــل، واســتــقــبــال أوراق 
األخرى  الجامعات  من  المحّولين  الطلبة 
ــيــن بـــدراســـة  ــراغــب ــل ــزال مــســتــمــرة ل ــ ــات مــ
ــي تــطــرحــهــا  ــتـ تــخــصــصــات الـــجـــامـــعـــة الـ
بانك  ســـاوث  لــنــدن  جامعة  مــع  بالتعاون 

الــبــكــالــوريــوس  فــي  متمثلة  الــبــريــطــانــيــة 
والهندسة  األعمال،  وإدارة  الحقوق،  في 
الــمــيــكــانــيــكــيــة، والــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة 
ــيــة  ــمــدن ــة ال ــدسـ ــنـ ــهـ واإللـــكـــتـــرونـــيـــة، والـ
ــمــعــمــاريــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــهــنــدســة ال وال
البكالوريوس  فــي  الجامعة  تخصصات 
في الحقوق، وإدارة األعمال، والمحاسبة، 
والــعــلــوم الــمــالــيــة والــمــحــاســبــة، والــعــلــوم 
اإلداريــــة،  المعلومات  ونــظــم  السياسية، 
الجرافيكي،  والتصميم  الحاسوب،  وعلم 
ــيـــم الــــداخــــلــــي وتـــخـــصـــصـــات  ــمـ ــتـــصـ والـ
ــمــاجــســتــيــر فـــي الـــقـــانـــون، والـــقـــانـــون  ال
الموارد  وإدارة  األعمال،  وإدارة  التجاري، 

البشرية، والمحاسبة والتمويل.

جامعة العلوم التطبيقية تنهي االستعدادات الستقبال الطلبة في الفصل الدراسي األول
جهوزية القاعات والمختبرات الدراسية ومختبرات الهندسة بالتزامن مع طرح أربعة برامج بريطانية جديدة
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أقامت شــركة البحرين لالســتثمار العقاري )إدامة(، بدعم من وزارة العمل، معرًضا لتوظيف المواطنين بواقع 100 
فرصــة عمــل فــي منتجع جميرا خليج البحرين الذي ســيتم افتتاحه قريًبا، وذلك بحضور الوكيل المســاعد لشــؤون 
العمــل فــي وزارة العمــل أحمــد الحايكــي. وسيشــغل المتقدمــون الذيــن ســيتم اختيارهم فــي منتجع جميــرا خليج 
البحرين وظائف في مختلف التخصصات المالية واإلدارية والمبيعات والتسويق والهندسة وأعمال المساندة في 

منتجع جميرا خليج البحرين.

وزارت “البـــاد” معـــرض التوظيف 
الـــذي أقامته شـــركة إدامة والتقت 
الراغبيـــن  البحرينييـــن  بعـــض 
فـــي العمـــل منتجـــع جميـــرا خليج 
البحرين، حيث استطلعت آراءهم 
فـــي برنامج “مـــع رؤيا” الـــذي تبثه 
الصحيفـــة بمنصاتهـــا الرقمية، عن 
رغبتهم بالعمل في مجال الفندقة.

المتقدميـــن  أحـــد  ناصـــر،  وأبـــدى 
وتفاؤلـــه  تحمســـه  للوظائـــف، 
بالحصول على وظيفة من معرض 
إدامـــة للتوظيـــف، مشـــيًرا إلى أنه 
بالمـــوارد  وظيفـــة  لشـــغل  تقـــدم 
البشـــرية واإلداريـــة حيـــث يمتلك 
مبدًيـــا  المجـــال،  هـــذا  فـــي  خبـــرة 

استعداده لتحمل المسؤولية.
آخـــر  متقـــدم  قـــال  بـــدوره، 

وظيفـــة  علـــى  للحصـــول 
بمعـــرض الوظائـــف وهـــو 

االحتياجـــات  ذوي  مـــن 
عمـــل  إنـــه  الخاصـــة 

بالمستشـــفى  ســـابًقا 
للعظـــام  األلمانـــي 
االستقبال  بقسمي 
 ، يق لتســـو ا و
إلـــى  مشـــيًرا 
يحـــب  أنـــه 

بوظيفـــة  العمـــل 
ورؤية  االســـتقبال 
النـــاس والتواصـــل 

معهـــم والتعامـــل معهـــم، كمـــا أنـــه 
يوجـــه لهـــم رســـالة غيـــر مباشـــرة 
أال وهـــي أن األشـــخاص مـــن ذوي 
االحتياجات الخاصة قادرون على 
القيـــام بالعمـــل وخدمـــة اآلخريـــن، 

وكذلك قادرون على االعتماد على 
أنفسهم.

إلـــى ذلـــك، قـــال أحـــد المتقدميـــن 
تقـــدم  إنـــه  الوظائـــف،  لمعـــرض 
لوظيفة بقسم الحجوزات المتاكه 
خبـــرة ســـابقة فـــي هـــذا المجـــال، 
حيث عمل بفنادق من فئة الخمس 
نجوم، مشـــيًرا إلـــى أنه متقاعد من 
قرابـــة العـــام، إال أنـــه رأى أن البقاء 
فـــي المنزل ممـــل ورغم ممارســـته 
لهوايـــات ترفه عنه وتســـليه إال أنه 
فضل تجربة العودة لمجال العمل.

مـــن جانبه، قال آخـــر إنه يعمل في 
مجـــال الفندقة منذ قرابة 11 عاًما، 
ويحمل شـــهادة بكالوريس فندقة، 
مشـــيًرا إلى أنـــه يعمـــل حالًيا في 
إداري بمجـــال الحجوزات، 
وقد تقدم لشغل وظيفة 

بالفندق الجديد.
آخـــر  متقـــدم  وقـــال 
علـــى  للحصـــول 
وظيفـــة إنـــه يمتلـــك 
فـــي  مهنيـــة  خبـــرة 
األمـــن  مجـــال 
 18 تبلغ  والســـامة 
عاًمـــا حيـــث عمل 
كبـــرى،  بشـــركات 
مبدًيـــا رغبته في 
التطـــور فـــي هـــذا 

المجال.

برنامج “مع رؤيا”: إقبال شبابي بحريني للعمل بالفندقة
يبث عبر منصات “^” الرقمية كل يوم سبت
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رؤيا عادل 

الصيانـــة  أعمـــال  أن  العاصمـــة  أمانـــة  أكـــدت 
المنتظمـــة بســـوق المنامـــة المركـــزي تأتـــي على 
أولوياتهـــا الخدمات التي تســـعى أمانة العاصمة 
المحافظـــة  نظـــرا ألهميـــة  تقديمهـــا  الســـتدامة 
علـــى بيئة مريحـــه تتوفـــر فيها معاييـــر الصحة 

والسامة للمرتادين والزوار.
وأكدت أمانة العاصمة أن مقاول الصيانة باشـــر 
بتنفيذ أعمال صيانة المكيفات المركزية بشـــكٍل 
عاجل لعودة أداء المكيفات في السوق المركزي 

إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.
وذكـــرت أمانـــة العاصمـــة أن “الصيانـــة العاجلـــة 
ستشـــمل جميـــع وحـــدات التكييـــف فـــي ســـوق 
المنامـــة المركـــزي وعددهـــا 66 وحـــدة تتفـــاوت 
ســـعتها من 10 إلى 35 طنا إلى جانب 12 وحدة 
للتهويـــة، موزعـــة فـــي قطاعـــات الســـوق، حيث 
يحتوي ســـوق الخضار والفواكه على 44 وحدة 
وســـوق اللحوم على 11 وحدة وســـوق الســـمك 

على 11 وحدة”،
وأفـــادت إلـــى أنـــه تـــم البـــدء بأعمـــال الصيانـــة 
للمكيفـــات المركزيـــة عـــن طريـــق تعيين شـــركة 
عمليـــات  أفضـــل  علـــى  للحصـــول  متخصصـــة 
الصيانـــة لضمـــان عملهـــا مجـــددا بكفـــاءة عالية 

العاصمـــة  أمانـــة  وأكـــدت  الجـــاري”.  األســـبوع 
استمراريتها في تنفيذ خططها لتطوير وصيانة 
ســـوق المنامـــة المركـــزي بمـــا يتاءم مـــع حجم 
التداول للسلع والبضائع التي تشمل 487 وحدة 
تجارية وذلك في ســـبيل تذليـــل جميع العقبات 

التجـــار والـــرواد وتقديـــم أعلـــى  التـــي تواجـــه 
مســـتوى للخدمـــات بمـــا يعـــزز اســـتمرار الحركة 
التجاريـــة فـــي أفضـــل صورهـــا. وأشـــارت أمانة 
العاصمـــة فـــي بيانها أنهـــا وبالتنســـيق والتعاون 
مـــع مجلـــس بلـــدي أمانـــة العاصمة بصـــدد وضع 

عدد من التصورات والمقترحات بشـــأن التطوير 

الشـــامل للســـوق المركزي بما يحقـــق أعلى أداء 

ممكـــن للخدمـــات التـــي يقدمهـــا الســـوق للتجار 

ومرتادي السوق والزوار على حد سواء.

المنامة - أمانة العاصمة

صيانة عاجلة لـ 66 وحدة تكييف في “المنامة المركزي” 
البدء عن طريق تعيين شركة متخصصة... أمانة العاصمة:

والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  أكـــدت 
لتحديـــث  المســـتمر  ســـعيها  العمرانـــي 
التشـــريعات المتعلقـــة بالتنميـــة العمرانية 
والتطلعـــات  التعميـــر  لمواكبـــة متطلبـــات 
االقتصادية، بالشـــراكة مـــع جميع الجهات 
المعنيـــة من القطـــاع الحكومـــي والخاص 
التنميـــة  بمســـتوى  االرتقـــاء  ســـبيل  فـــي 
وذلـــك  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  والتعميـــر 
والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  خـــال  مـــن 
العمرانـــي والتـــي تعمـــل بشـــكل متواصل 
علـــى تحديـــث التصانيف واالشـــتراطات 
التنظيمية للتعمير في مملكة البحرين بما 

يلبي متطلبات المشـــروعات االســـتثمارية 
بعجلـــة  ويدفـــع  العقارييـــن،  والمطوريـــن 

النمو االقتصادي.
وعـــن المقترحـــات التـــي رفعهـــا المجلـــس 
البلدي بالمحرق والمتعلقة باالشـــتراطات 
بســـرعة  والمطالبـــة  للتعميـــر  التنظيميـــة 
اإلســـكان  وزارة  أوضحـــت  اعتمادهـــا، 
تشـــكيل  تـــم  أنـــه  العمرانـــي  والتخطيـــط 
فريـــق مشـــترك بيـــن ممثليـــن مـــن وزارة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمراني وشـــؤون 
البلديـــات إلعـــداد مســـودة لاشـــتراطات 
التنظيميـــة للتعميـــر للمناطـــق اإلســـكانية، 

كما تم التنسيق بين فريق العمل المشترك 
الماحظـــات  ألخـــذ  البلديـــة  والمجالـــس 
مســـودة  فـــي  تضمينهـــا  ليتـــم  واآلراء 

االشتراطات.
وأضافـــت الـــوزارة أنـــه تـــم التوافـــق على 
جميع هـــذه التعديـــات، واســـتكماالً لهذه 
الجهـــود، فقد تم إشـــراك القطـــاع الخاص 
والعـــام لاســـتئناس بآرائهم عن نمســـودة 
االشتراطات التنظيمية للتعمير بمخاطبة 
الجهات ذات العاقة واالختصاص كم تم 
عمـــل اســـتبيان وعدد مـــن ورش عمل في 

هذا الجانب.

مراجعـــة  الحاليـــة  الفتـــرة  فـــي  ويتـــم 
مســـودة االشـــتراطات التنظيمية للتعمير 
مـــن  اإلســـكانية  المناطـــق  واشـــتراطات 
الناحيـــة القانونيـــة مـــن المعنييـــن لضمان 

سامة نص المسودة من الناحية القانونية 
وعـــدم تعارضها مـــع أي قانـــون آخر، ومن 
ثم يتم اســـتكمال اعتماد القرارات حسب 

اإلجراءات المتبعة في هذه الشأن.

اعتمـــاد  بـــأن  التوضيـــح  الـــوزارة  وتـــود 
“اشـــتراطات المناطـــق اإلســـكانية” بقـــرار 
وزراي منفصـــل وفقا للمادة 20 من قانون 
تنظيـــم المباني الصادر بالمرســـوم بقانون 
رقـــم 13 لســـنة 1977 خصوصـــا المادة 20 
منه، أما بالنســـبة “لاشتراطات التنظيمية 
للتعميـــر” فيتم اعتمادهـــا من قبل مجلس 

الوزراء.
تحديـــث  مشـــروع  أن  الـــوزارة  وذكـــرت 
االشـــتراطات التنظيميـــة للتعميـــر يهـــدف 
ســـليمة  عمرانيـــة  بيئـــة  تحقيـــق  إلـــى 
ومســـتدامة في مملكة البحرين، ولتجنب 
ارتكاب أي تجاوزات أو مخالفات قانونية 

قد تضر بمصالح المواطنين.

المنامة - وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

سرعة تحديث االشتراطات التنظيمية للتعمير
تلبية متطلبات المشروعات االستثمارية... “اإلسكان والتخطيط”:

شاهد فيديو "^" 
عبر هذا الرابط
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إعمار العقارية تبيع “نمشي” إلى منصة “نون” بـ 335 مليون دوالر
وافق،  إدارتها  مجلس  إن  العقارية  إعمار  شركة  قالت 
بشكل مبدئي، على بيع شركة “نمشي”، إلى شركة “نون”، 
مقابل 335.2 مليون دوالر، نقدا، وذلك شريطة موافقة 

مجلس إدارة “نون”.
المالية،  لــأوراق  “إعمار” لسوق دبي  وبحسب بيان من 
فإن صفقة البيع تتم لمصلحة طرف ذي عالقة بالشركة، 
مشيرة إلى أن عضو مجلس اإلدارة المعني لم يشارك أو 

يصوت باالجتماع.
العبار مؤسس  اإلماراتي محمد  أن رجل األعمال  يذكر 
نون  شركة  ومالك  مؤسس  نفسه  هو  العقارية،  إعمار 
للتجارة اإللكترونية، بحسب الموقع اإللكتروني لشركة 

إعمار.
في  البيع  سعر  إن  البيان،  فــي  العقارية  إعــمــار  وقــالــت 
قبل  من  تحديده  تم  الــذي  النطاق  ضمن  “يقع  الصفقة 

المالية  األوراق  هيئة  قبل  مــن  معتمد  مستقل  مقّيم 
المالية والسلع”.

حصص  قيمة  للصفقة  النقدي  المقابل  “يمثل  وأضافت 
التشغيلي  ــمــال  ال ورأس  ديــونــهــا  حــســم  بــعــد  )نــمــشــي( 
 350 تبلغ  التي  المنشأة  قيمة  المطلبوب من  االعتيادي 
إعمار  شركة  تحصل  ســوف  عليه  وبناء  دوالر،  مليون 

على إجمالي قيمة سعر البيع كمقابل نقدي”.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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الـــشـــركـــة  أن  “الـــــــبـــــــالد”  عـــلـــمـــت 
المستثمرة لحديقة المحرق الكبرى 
إلدارة  عقدها  بإنهاء  إخطارا  تلقت 
بفترة  والمحدد  الحديقة  وتشغيل 
وذلك  للتجديد  قابلة  واحــدة  سنة 
فيه  أعلنت  وقــت  فــي  ــه،  ــ أوان قبل 
ــام إغـــالق  ــ بــلــديــة الــمــحــرق قــبــل أي
الــحــديــقــة مــؤقــتــا إلجـــــراء أعــمــال 

الصيانة الدورية لها.
إدارة  عــقــد  إن  الـــمـــصـــادر  ــالـــت  وقـ
المستثمر  يلزم  الحديقة  وتشغيل 
النوعية  الترفيهية  األلعاب  بتوفير 
وشركات الحراسة والنظافة، والتي 
دينار  ألف   15 حوالي  تكلفتها  تبلغ 
ــت الــتــزمــت فيه  ــي وقــ شــهــريــا، فـ
ــه  ــ الــشــركــة بــبــنــود الــعــقــد مــن إدارت
بأيادي بحرينية، حيث يضم الفريق 
من  بحريني   150 نحو  بها  العامل 

الجنسين.
التزمت  الــشــركــة  أن  ــى  إل وأشــــارت 
ــن والـــســـالمـــة  ــ ــتــوفــيــر ســـبـــل األمــ ب
ــمــرتــادي الــحــديــقــة، حــيــث قامت  ل
ــادة طــبــيــة بـــكـــوادر  بـــتـــوفـــيـــر عــــيــ
ممرضين   8 مــن  مــكــونــة  بحرينية 

اإلسعافات  وسائل  بجميع  مزودين 
األولية.

وذكــرت أن هــذا اإلجـــراء يأتي في 
وقـــت رفــعــت فــيــه الــبــلــديــة لـــوزارة 
شـــؤون الــبــلــديــات مــزايــدة لــم يتم 
وتــشــغــيــل  إلدارة  بـــعـــد  إقـــــرارهـــــا 
بحيث  ــة،  ســن  15 ــمــدة  ل الــحــديــقــة 
بــإدارة هذه  الخاص  القطاع  يتكفل 
النوعية  األلعاب  الحديقة مع وضع 

والنموذجية.
التكاليف  أن  إلــى  المصادر  ولفتت 
الشركة  تتحملها  التي  التشغيلية 
تصل  الحديقة  تشغيل  عن  شهريا 
45 ألف دينار، ما يتجاوز  إلى نحو 

نصف مليون دينار سنويا. 

إخطار بإنهاء عقد استثمار 
حديقة المحرق الكبرى قبل أوانه

هناك ارتفاع جديد في أسعار السيارات
اآلن هو الوقت المناسب لشراء السيارات الجديدة... سامي بوحسن:

بالتسهيالت  الــتــجــاريــة  الــعــالمــة  مــديــر  أكـــد 
للسيارات الوكيل والموزع الحصري لعالمة 
GAC Motor الرائدة في مملكة البحرين 
سامي بوحسن أن ارتفاع أسعار وتكلفة 
الحاويات من الصين إلى المنطقة، أثر 
الشحن  العديد من عمليات  سلبا على 
ما سيغير بالطبع من أسعار المنتجات 

قريبا.
هناك  المقبلة  الــشــهــور  “مـــع  وقـــال 
ــاع جـــديـــد مــتــوقــع ألســعــار  ــفــ ــ ارت

السيارات وبعض المنتجات بالشك، ومن المؤكد أن اآلن هو الوقت 
المناسب لشراء سيارة جديدة إذا كانت هناك خطط عند البعض”.

وبلغت تكلفة شحن حاوية من ميناء شنغهاي في الصين إلى ميناء 
الغوس مستوى قياسيا بلغ 8,102 دوالر لكل 20 وحدة مكافئة من 
العام  من  الفترة  نفس  في  لكل حاوية  دوالرا   2,672 من  الحاويات 

الماضي، وفقا لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(.
أثر  203.22 % في سعر الشحن، وهو ما  ويمثل ذلك زيــادة بنسبة 
إلى  ذلــك  ويرجع  األخــرى  التجارة  طــرق  على  لأونكتاد  وفقا  أيضا 
تفشي  تبعات  عن  الناجم  العالمية  التوريد  سلسلة  في  االضــطــراب 

جائحة كوفيد 19 وأمور أخرى مرتبطة بالطبع في العالم. سامي بوحسن

طارق البحار

سيدعلي المحافظة

ــا ألحــــــدث الــــدراســــات  ــقـ وفـ
تنظيم  هيئة  أجــرتــهــا  الــتــي 
ــاالت بـــشـــأن مــقــارنــة  ــصــ ــ االت
ــتــجــزئــة لــخــدمــات  ــار ال ــعـ أسـ
االتصاالت في الدول العربية 
مملكة  تتمتع   ،2021 للعام 
تنافسية  بـــقـــدرة  الــبــحــريــن 
مــجــلــس  دول  بـــيـــن  عـــالـــيـــة 
والعالم  الخليجي  الــتــعــاون 
ــعــربــي مـــن نــاحــيــة أســعــار  ال
ــطــاق الــعــريــض  ــن خـــدمـــات ال

)برودباند( الثابت والمتنقل.
وأوضــحــت نــتــائــج الــدراســة 
العريض  الــنــطــاق  بــاقــات  أن 
ــاف  ــ ــيـ ــ ــى األلـ ــ ــل ــة عــ ــمــ ــ ــائ ــ ــق ــ ال
وخدمات  )الفايبر(  البصرية 
الهاتف المتنقل التي يقدمها 
هي  البحرين  في  المشغلون 
نظيراتها  بين  تكلفة  األقـــل 
الــتــعــاون  مــجــلــس  فـــي دول 

الخليجي.
أسعار  أن  الدراسة  تبين  كما 
ذات  ــر(  ــ ــب ــ ــاي ــ ــف ــ )ال خــــدمــــات 
المقدمة  العالية،  الــســرعــات 
ــزودي خــدمــات  ــ ــن قــبــل مــ مـ
ــي مــمــلــكــة  ــ الــــبــــرودبــــانــــد فـ
ــد انــخــفــضــت  ــن، قــ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
العامين  بين   %  67 بنسبة 

2019 و2021. 
ــة، فـــإن  ــ ــدراســ ــ ــ وبـــحـــســـب ال
أســعــار خــدمــات الــبــرودبــانــد 
المتنقل  الهاتف  شبكة  عبر 
ذات  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
ــدام  ــخــ ــ ــت مـــســـتـــويـــات األســ
ــغ 10  ــلـ ــبـ الـــعـــالـــيـــة الــــتــــي تـ
تنافس  وأكــثــر،  جيجابايت 
األسعار التي تقدم في دول 
الخليجي.  التعاون  مجلس 
استخدام  متوسط  أن  يذكر 
 28 هــو  المتنقل  الــبــرودبــانــد 

جيجابايت شهريا.
ونــتــيــجــة النــخــفــاض أســعــار 
واستمرار  )الفايبر(  خدمات 
العمل في زيادة تغطيها، فقد 
التي  المنازل  أعــداد  ازدادت 

الخدمات  تستخدم هذه 

الـــعـــام  ــي  فــ  %  62 ــنــســبــة  ب
 %  42 مـــع  ــة  مــقــارن  ،2021
في العام 2019، حيث زادت 
 %  34 بنسبة  االشــتــراكــات 

بين العامين 2019 و2021.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، بــيــن 

ــر لـــهـــيـــئـــة  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ أحـــــــــــدث تـ
تــنــظــيــم االتــــصــــاالت بــشــأن 
االتصاالت  أسواق  استطالع 
للمستهلكين من األفراد  إلى 
المشتركين  مــن   %  100 أن 
أكدوا استخدامهم لإلنترنت، 
ما يشير إلى فعالية خدمات 
وسهولة  وتنوعها  البرودباند 

الوصول إليها في البحرين.
وتعليقا على نتائج الدراسة، 
لهيئة  الـــعـــام  الـــمـــديـــر  قــــال 
فيليب  االتـــصـــاالت  تــنــظــيــم 
لمنظمي  المهم  “مــن  مارنيك 
هيئات االتصاالت أن يكونوا 
التغير  مراقبة  على  قــادريــن 
مدى  وتحليل  األسعار  في 
تأثير المنافسة على 
ــيــــف  ــ ــال ــكــ ــ ت

ــاالت وعــلــى  ــصـ خـــدمـــات االتـ
تلك  المستهلك  تحمل  قــدرة 
تتزايد  أســواق  في  التكاليف 

فيها المنافسة بشكل كبير”. 
“ويتمحور  فيليب  وأضـــاف 
االتصاالت  تنظيم  هيئة  دور 
ــافــســة من  ــمــن فـــي تــعــزيــز ال
على  ــدؤوب  ــ الـ عملها  خـــالل 
الــرســوم وذلــك عن  تخفيض 
الــمــشــروعــات  تنفيذ  طــريــق 
الشبكة  إنشاء  مثل  المهمة، 
الوطنية للنطاق العريض )بي 
والتي   ،2019 العام  في  نت( 
من  متنوعة  مجموعة  تقدم 
ــيـــاف الــبــصــريــة  خـــدمـــات األلـ
بما  المملكة  فــي  للمشغلين 
خدمات  تقديم  مــن  يمّكنهم 
ــتـــطـــورة  نــــطــــاق عــــريــــض مـ

وبأسعار تنافسية”.

توفر خدمات البرودباند بصورة شاملة

أسعار “الفايبر” في البحرين هي األقل بين دول مجلس التعاون

فيليب مارنيك

18 أغسطس 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.07

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.974

مجموعة البركة   
BARKA $ 0.313

بنك السالم 
SALAM BD 0.09

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.478

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.478

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.125

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.301

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.615

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.466

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.138

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.377

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.164


