
مـــع تصاعـــد االحتجاجـــات فـــي إيران 
منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، 
في 16 سبتمبر الماضي، أطلقت قوات 
األمـــن النـــار أمـــس نحـــو متظاهريـــن 
فـــي مدينـــة زاهـــدان، مركـــز محافظة 
سيســـتان وبلوشســـتان جنوب شرقي 

البالد، وفق “إيران إنترناشيونال”. 
كمـــا انطلقـــت تظاهـــرات فـــي مدينـــة 
د المحتجون  تشابهار بالمحافظة، إذ ردَّ
هتافات مناوئة للمرشد علي خامنئي.

ههـــا 140 اختصاصيًا  وفـــي رســـالة وجَّ
فـــي طـــب العيـــون إلـــى جمعيـــة طب 
العيون اإليرانية، أكدوا أن عددًا كبيرًا 

مـــن المتظاهرين فقدوا إحدى العينين 
أو كلتيهمـــا، بســـبب إصابتهم برصاص 

الصيد خالل االحتجاج.

إلـــى ذلـــك، أعلـــن قائـــد القـــوات البرية 
فـــي الحرس الثـــوري إرســـال وحدات 
مدّرعـــة وقـــوات خاصة إلـــى عدد من 

المناطـــق الكرديـــة؛ بهدف “منع تســـّلل 
إرهابييـــن” مـــن العراق المجـــاور، وفق 

زعمه.
الماضـــي،  الثالثـــاء  باكبـــور  ونصـــح 
ســـكان المناطـــق الواقعـــة علـــى مقربة 
لقواعـــد  المتاخمـــة  “المناطـــق  مـــن 
المجموعـــات اإلرهابيـــة بإخالئها حتى 

ال يصابوا خالل عمليات الحرس”.
اســـتهدف  أن  بعـــد  النصيحـــة  وأتـــت 
الحـــرس خالل هـــذا األســـبوع، مرتين 
المفخخـــة  والمســـّيرات  بالصواريـــخ 
اإليرانيـــة  للمعارضـــة  تابعـــة  قواعـــد 
الكردية المتمركزة منذ الثمانينات في 

كردستان العراق.

أبـــدى عـــدد مـــن المواطنيـــن المـــالك ألراضـــي مشـــروع جزيـــرة نورانـــا الواقعة في 
المحافظة الشـــمالية اســـتياءهم جّراء تعثر العمران في مناطقهم، وتلقيهم وعوًدا 
متكـــررة بالبـــدء فـــي إنشـــاء البنى التحتيـــة والخدمية فـــي الجزيرة لكـــن دون أي 
خطـــط تنفيـــذ حتى اليـــوم. وقال المواطن حســـين العوامي إنه تواصـــل مع وزارة 
األشغال، وبعث برسالة يسأل فيها عن خطط مد البنى التحتية، ليجيء الرد بعدم 
تخصيص ميزانية للتنفيذ، مبيًنا أن تاريخ الرد الرسمي كان في العام 2020، مردًفا 
أن ال تحـــرك يذكـــر حتى اليوم. واســـتبعد المواطن حســـن منصور فكـــرة بيع أرضه 
المتعثرة ألســـباب تتعلق بالميزانية، مشـــيًرا إلى صعوبة إيجـــاد أرض أخرى بنفس 

المواصفات الحالية ألرضه من حيث المساحة والسعر.
وتحدث المواطن ناصر إبراهيم عن غياب الجهة التي تتحمل المســـؤولية بشـــكل 
واضـــح وصريح، قائاًل إن الحكومة والشـــركات العقارية المطـــورة تلقيان بالمالمة 
على بعضهما بعًضا، بينما ينتظر المواطنون منذ سنوات طويلة ألجل بناء مسكنهم.
وأكدت مصادر لـ“البالد” أن هيئة الكهرباء والماء بدأت في رسم الخرائط الخدمية 
لجزيرة نورانا، في حين أعلنت شركات عقارية متعددة عن بيع ألراٍض في مشروع 

الجزيرة بأسعار منخفضة.

“نورانا” بين مطرقة اإلهمال وسندان الوعود المتكررة
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المنامة تحتضن عيد “حانوكا” اليهودي لمدة 8 أيام... نونو لـ “^”:

25 ديسمبر وصول التوراة من إسرائيل للبحرين
أفـــاد رئيـــس مجلـــس أمنـــاء كنيـــس 
الوصايا العشر والمجتمع اليهودي في 
البحرين رجل األعمـــال إبراهيم نونو 
لصحيفة البالد عن تحديد تاريخ 25 
ديســـمبر المقبل يومـــًا لالحتفال بعيد 
حانـــوكا )عيـــد األنـــوار اليهـــودي( في 
المنامـــة بالتزامـــن مـــع وصـــول لفيف 

التوراة من إسرائيل للبحرين.

يشـــار إلـــى أن عيـــد األنـــوار “حانـــوكا” 
الـــذي يحتفـــل فيـــه جميـــع  اليهـــودي 
أيـــام،   8 لمـــدة  العـــام  فـــي  اليهـــود 
حســـب التقويـــم العبـــري مـــن كل عام 
يســـتذكر فيـــه اليهـــود النبي ســـليمان 
مـــن خـــالل ترتيل األناشـــيد والقصائد 
وقراءة التوراة وإشـــعال الشموع في 

)٠٢(الشمعدان.

أعلنـــت وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة وبالشـــراكة مع ســـفارة الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة لدى المنامة عـــن فتح باب التقديـــم لمجموعة بعثات 
دراســـية ضمـــن برنامج “قـــادة الغد” فـــي الجامعات األميركيـــة في بيروت 
والقاهرة للعام الدراسي المقبل 2023 – 2024، لبرنامج شهادة البكالوريوس 
لمن هم دون ســـن 25 ســـنة، وبرنامج شـــهادة الماجســـتير لمن هم دون 35 
ســـنة، وحددت وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة تاريخ 5 ديســـمبر المقبل 
آخر موعد لتقديم الطلبات. ويسجل الطالب الذين يحتاجون إلى حصص 
تحضيرية في اللغة اإلنجليزية في صف أو صفين دراســـيين في الجامعة 

ألجل تحسين لغتهم اإلنجليزية قبل بدء برنامجهم الجامعي.

منح دراسية للبحرينيين في جامعات أميركية
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عـــن  واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزارة  أعلنـــت 
إحصاءات شؤون الطيران المدني لشهر أكتوبر 
2022 الماضـــي للوجهـــات األكثـــر زيـــارة بعـــدد 

المســـافرين من خالل حركة الركاب والطائرات 
والشحن الجوي بمطار البحرين الدولي. 

وحلـــت مناطـــق الهنـــد )مومبـــاي ودلهـــي( فـــي 
 52,359 المســـافرين  بعـــدد  األولـــى  المرتبـــة 

العربيـــة  بالمملكـــة  جـــدة  منطقـــة  مســـافرا، 
الســـعودية 40,460 مســـافرا، الكويـــت 37,567 
مســـافرا، أبوظبي )اإلمارات العربيـــة المتحدة( 

30,643 مسافرا.

مومباي ودلهي أكثر وجهات السفر من المطار
في إحصاءات “الطيران المدني” ألكتوبر 2022 

فـــي  مشـــاركون  تجـــار  أبـــدى 
فـــي  العربيـــة  الجواهـــر  معـــرض 
نســـخته الثالثيـــن، وزوار لـ”البالد 
بالمعرض،  إعجابهـــم  االقتصادي” 
يـــوم  فعالياتـــه  انطلقـــت  الـــذي 
وتســـتمر  الماضـــي  الثالثـــاء 

فعالياته حتى اليوم، وتم تنظيمه 
بمركـــز البحرين العالمي للمعارض 
الصخيـــر،  منطقـــة  فـــي  الجديـــد 
مؤكديـــن أنه حقـــق نجاًحـــا باهًرا 
واســـتقطب مزيـــًدا مـــن الســـياح 

والمبيعات للمجوهرات.

مشاركون وزوار: معرض “الجواهر” أبهر الجميع
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يحـــل موســـم البرد مـــع نهايـــة نوفمبر 
ة  وقرب السنة الجديدة، فتمتلئ األسرَّ
البيضـــاء باألجســـاد المتلويـــة ألًما في 
مجمع الســـلمانية الطبي )المستشـــفى 

البحريـــن  فـــي  الوحيـــد  المركـــزي 
المخصص لعالج مرضى السكلر(.

وقد يبدو الطقس ذو 22 درجة مئوية 
ا ومناسًبا لالحتفاالت الخارجية  ربيعيًّ
والتنزه واســـتحضار المشاعر الجميلة 
هـــذه  أن  إال  النـــاس،  لعامـــة 
اللطيفـــة  النســـمات 
الباردة ذاتها تشكل 
وتهيـــج  كابوًســـا 

آالًمـــا مبرحة غير محتملـــة، تفوق في 
شـــدتها آالم الحرق والـــوالدة لمرضى 
اســـتقبال  علـــى  وتجبرهـــم  الســـكلر، 
وحـــش تكثر زياراتـــه لياًل مـــع ارتفاع 

معدالت الرطوبة وزيادة البرودة.
”قبـــل 20 عاًمـــا مـــن اآلن، وفي شـــتاء 
أكتوبـــر، ُأصبـــُت بنوبة ســـكلر قاســـية 
ـــرت مجرى حياتـــي بالكامل،  جـــًدا، غيَّ
مـــن  أعانـــي  اليـــوم  زلـــُت حتـــى  ومـــا 

مضاعفاتها”.
هكـــذا بـــدأت مناهل منصور مهندســـة 
المساحة التصويرية ومريضة السكلر 
لـــت فيها دموع  حديثهـــا عن ليلة تحوَّ

الفرح لبحر من األلم.
ويقول مريض الســـكلر حميد مرهون: 
”نتعرض بعض األحيان لالستهزاء 
مـــن بعـــض أفـــراد المجتمـــع كلمـــا 
ظهرنـــا بمالبس شـــتوية دافئة رغم 
مثـــل:  وبكلمـــات  البـــرودة،  اعتـــدال 
دت البرد، چان لبست خيشة( هذا  )شرَّ
التنمر دفع بالكثير من مرضى الســـكلر 
لالبتعاد عن التحصن بمالبس شتوية 

)٠٣(دافئة”.

سهيلة ال تنسى كابوس النوبة... مرهون: التنمر جّنب البعض ارتداء المالبس الشتوية

البرد واإلهانات يحمالن رايات األلم لمرضى السكلر

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

حوراء مرهون

احتجاجات إيران مستمرة... واألمن يطلق النار في زاهدانريناتا عزمي
كردستان تغلي... والحرس الثوري يرسل وحدات مدرعة

عواصم ـ وكاالت

حملة قمع عنيفة في زاهدان اإليرانية

أمل الحامد | تصوير: رسول الحجيري وخليل إبراهيم



أعلنت وزارة المواصالت واالتصاالت إحصاءات 
أكتوبر  لشهر  البحرية  والمالحة  الموانئ  شؤون 
إحـــصـــاءات ميناء  فــي  ــاء  الــمــاضــي، وجـ  2022
الــتــجــاريــة  ــحــاويــات  ال ــن ســلــمــان عـــدد  ب خليفة 
العامة  البضائع  عــدد  بلغ  فيما  “طـــن”،   31,424
13,281، وبلغ عدد المركبات التي وصلت الميناء 
وصلت  ــتــي  ال الــســفــن  ــدد  عـ ــي  وإجــمــال  ،2,364

الميناء 72 سفينة.
ــرخــص الــتــجــاريــة  ــاءات عـــدد ال ــصـ وبــيــنــت اإلحـ
التجارية  والرخص   ،12 والتفتيش   ،196 للسفن 

.17
بلغ  الخاصة،  األرصفة  مناولة  إحــصــاءات  وعــن 
عدد البضائع الصلبة 1,972,072 طن متري، فيما 

بلغ عدد البضائع السائلة 457,504 طن متري.
الــمــواصــالت  وزارة  أعــلــنــت  آخــــر،  جــانــب  مـــن 
واالتـــصـــاالت عــن إحـــصـــاءات شـــؤون الــطــيــران 

للوجهات  الماضي   2022 أكتوبر  لشهر  المدني 
حركة  خــالل  من  المسافرين  بعدد  زيــارة  األكثر 
الـــركـــاب والـــطـــائـــرات والــشــحــن الــجــوي بمطار 
البحرين الدولي، إذ حلت مناطق الهند “مومباي 
المسافرين  بــعــدد  ــى  األولـ المرتبة  فــي  ودلــهــي” 
العربية  بالمملكة  جدة  منطقة  مسافرًا،   52,359
 37,567 الكويت  مــســافــرًا،   40,460 السعودية 
المتحدة”  العربية  “اإلمـــارات  أبوظبي  مسافرًا، 

30,643 مسافرًا.

31,424 حاوية تجارية دخلت ميناء خليفة بن سلمان في أكتوبر

مومباي ودلهي أكثر وجهات 
السفر المغادرة من مطار البحرين

25 ديسمبــر وصــول التــوراة مـــن إسرائيـــل للبحريـــن
كنيس  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس  أفـــاد 
اليهودي  والمجتمع  العشر  الوصايا 
إبراهيم  األعمال  رجل  البحرين  في 
ديسمبر   25 تـــاريـــخ  تــحــديــد  نــونــو 
يومًا  ــد،  األحـ يــوم  الــمــوافــق  المقبل 
األنوار  “عيد  بعيد حانوكا  لالحتفال 

بالتزامن  المنامة  في  اليهودي” 
الــتــوراة  مــع وصـــول لفيف 

من إسرائيل للبحرين.
وقال نونو في تصريح 
لـــــــــ“الــــــــبــــــــالد” ســـيـــتـــم 
االحـــتـــفـــال بــمــنــاســبــة 
“حانوكا”  ــوار  األنـ عيد 

ــوراة  ــ ــت ــ ووصـــــــول ال
الــــــجــــــديــــــدة 

لــلــبــحــريــن 

25 ديسمبر  تاريخ  أيــام من   8 لمدة 
 2023 يناير   1 تاريخ  ولغاية   2022
ــمــيــالديــة، في  ال الــســنــة  يـــوم رأس 
مــنــطــقــة بــــاب الــبــحــريــن ومــحــيــط 
الكنيس  إلــى  المنامة وصــوالً  ســوق 
الشعائر  إقامة  سيتم  كما  اليهودي، 
ــطــقــوس وإشـــعـــال الــشــمــوع  وال
العشر  الوصايا  كنيس  فــي 
ــن  ــور عـــــــــــدد مـ ــ ــضــ ــ ــحــ ــ ــ ب
السفارة  في  المسؤولين 
اإلسرائيلية لدى المنامة 
وشـــخـــصـــيـــات رســمــيــة 
ــواح من  ــ بــحــريــنــيــة وسـ
إســرائــيــل وحــضــور عدد 
الشخصيات  من 
الـــيـــهـــوديـــة 

المقيمة في منطقة الخليج العربي.
“حانوكا”  األنــوار  عيد  أن  إلــى  يشار 
كافة  فــيــه  يحتفل  ــــذي  ال ــيــهــودي  ال
اليهود في العام لمدة 8 أيام حسب 
التقويم العبري من كل عام يستذكر 
فيه اليهود النبي سليمان من خالل 
وقــراءة  والقصائد  األناشيد  ترتيل 
ــوع فــي  ــمـ ــشـ ــوراة وإشــــعــــال الـ ــ ــتـ ــ الـ

الشمعدان.

المنامة تحتضن 
عيد “حانوكا” 

اليهودي لمدة 
8 أيام
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منح دراسية للبحرينيين في الجامعات األميركية
لبرنامجي البكالوريوس والماجستير... و5 ديسمبر آخر موعد للتسجيل

أعلنت وزارة شؤون الشباب والرياضة وبالشراكة 
مع سفارة الواليات المتحدة األميركية لدى المنامة 
دراسية  بعثات  لمجموعة  التقديم  بــاب  فتح  عن 
ضمن برنامج “قادة الغد” في الجامعات األميركية 
 2023 للعام الدراسي المقبل  في بيروت والقاهرة 
هم  لمن  البكالوريوس  شــهــادة  لبرنامج   ،2024  –
دون سن 25 سنة، وبرنامج شهادة الماجستير لمن 
الشباب  35 سنة، وحــددت وزارة شؤون  هم دون 
موعد  آخــر  المقبل  ديسمبر   5 تــاريــخ  والــريــاضــة 

لتقديم الطلبات.
 ويعتبر البرنامج، ضمن الشراكة األميركية للشرق 
من  تتراوح  لمدة  الدراسية  المنح  لتوفر  أوسطية 
4 إلى 5 سنوات في جامعات إقليمية رائدة لديها 
عالقات مع الواليات المتحدة األميركية عن طريق 

الدراسة عبر مؤسسات إقليمية متعددة لخريجي 
ــن والــمــحــرومــيــن  ــديـ ــواعـ ــدارس الــثــانــويــة الـ ــمــ ــ ال
ــا فــي منطقة الــشــرق األوســــط وشــمــال  اقــتــصــاديًّ
أفريقيا، ويحصل الطلبة الذين يلتحقون بالبرنامج 
الجامعية،  كــامــل إلنــهــاء دراســتــهــم  تــمــويــل  عــلــى 
وتغطي المنح الدراسية، مصاريف السفر، الرسوم 
الدراسية لمدة 4 سنوات في الجامعات األميركية 
في بيروت أو الجامعة اللبنانية األميركية، وفصل 
التأمين  األميركية،  الجامعات  إحــدى  في  دراســي 

واإلسكان، مصروف شهري.
إلــى حصص  يحتاجون  الــذيــن  الــطــالب   ويسجل 
تــحــضــيــريــة فـــي الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة فـــي صـــف أو 
صفين دراسيين في الجامعة ألجل تحسين لغتهم 

اإلنجليزية قبل بدء برنامجهم الجامعي.

رفع الطاقة االستيعابية في محجر بوري
وزير البلديات: التوسع في فتح أسواق جديدة لالستيراد... وزير األشغال:

تفقد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل 
المبارك، ووزير األشغال إبراهيم الحواج، 
الــبــيــطــري فـــي منطقة  الــمــحــجــر الــطــبــي 
مستجدات  على  للوقوف  وذلــك  بـــوري، 
االنــتــهــاء مــن أعــمــال تــوســعــة الــمــشــروع 
والذي يعتبر من المشاريع االستراتيجية 
ــثــروة  ــز فــي مــجــال ال ــركــائ ــم ال ــد أهـ وأحــ
إنــــه ســــوف يسهم  الـــحـــيـــوانـــيـــة، حــيــث 
الصحي  األمــن  تحقيق  في  فاعل  بشكل 
الغذاء،  وتأمين  اللحوم  بتجارة  المرتبط 
للتوجيهات  تنفيًذا  المشروع  هذا  ويأتي 
الملكية السامية  بوضع وتنفيذ المشروع 

االستراتيجي لإلنتاج الوطني للغذاء.
البلديات  ــؤون  ــر شـ أكـــد وزيـ مــن جــهــتــه، 
والزراعة وائل المبارك أن مشروع توسعة 
الــبــيــطــري فـــي منطقة  الــمــحــجــر الــطــبــي 
استكمال  على  العمل  ضمن  يأتي  بــوري 
البنية  تهيئة  في  تسهم  التي  المبادرات 
حيث  الغذائي،  األمــن  لمشاريع  التحتية 
إنه يعد من أهم المشاريع المتعلقة باألمن 
الغذائي، باإلضافة إلى المراقبة والمتابعة 
والحيوانية،  النباتية  لــلــواردات  الخاصة 
وتــطــويــر قـــــدرات الــمــمــلــكــة فـــي مــجــال 
اإلنتاج  نسبة  ورفــع  الغذائية  الصناعات 

الحيواني المحلي بالتنسيق والتعاون مع 
مهمًا  جــزءًا  ليكونوا  المهن  تلك  أصحاب 

في إنجاح تلك المشاريع.
المحجر  توسعة  أن  إلــى  المبارك  وأشـــار 
في  إيــجــابــي  بــشــكــل  الــبــيــطــري ستسهم 
المرتبطة  الــرقــابــيــة  ــراءات  ــ اإلجـ تسريع 
في  مشيًدا  الــمــواشــي،  اســتــيــراد  بعملية 
ــه بــتــعــاون الــمــربــيــن وتــجــار  ــ الـــوقـــت ذات
المواشي ومستوردي اللحوم مع الوزارة، 
ــزيــادة الــمــطــردة فــي عدد  ومــنــوًهــا بــأن ال
الــحــيــوانــات الــمــســتــوردة مــن عـــدة دول 
الفًتا  التوسعة،  مشروع  تنفيذ  استدعت 
إلى انتهاج استراتيجية التوسع في فتح 
يتواكب  بما  لالستيراد  جــديــدة  أســـواق 

لمملكة  الغذائي  األمــن  استراتيجية  مــع 
توسعة  أعمال  ستسهم  حيث  البحرين، 
المحجر البيطري في زيادة عدد المواشي 
المستوردة بما يلبي االحتياجات الحالية 

والمستقبلية للسوق من اللحوم.
وأشار وزير شؤون البلديات والزراعة إلى 
أن شؤون الثروة الحيوانية عبر إداراتها 
المختصة تبذل جهوًدا متواصلة وحثيثة 
لــلــنــهــوض بــالــمــحــجــر الــبــيــطــري مــن أجــل 
تحقيق أعلى مستويات السالمة الصحية 
للواردات الحيوانية، وذلك حماية للثروة 
الحيوانية في مملكة البحرين من أي آثار 
تجتاح  الــتــي  الوبائية  للموجات  سلبية 
ــذي يتطلب  ــ الــعــالــم مــن وقـــت آلخـــر، وال

الــتــطــور فــي مــواجــهــة المخاطر  مــواكــبــة 
اإلقليمية والدولية التي تسببها األمراض 
والعابرة  والمتناقلة  السارية  الحيوانية 

للحدود.
ــر األشـــغـــال إبــراهــيــم  ــ ــد وزي وبــــــدوره، أكـ
ــوزارة تــهــدف مــن خــالل  ــ الـــحـــواج، أّن الـ
تــوســعــة الــمــحــجــر الــطــبــي الــبــيــطــري في 
المحاجر  مستوى  رفع  إلى  بــوري  منطقة 
للمتطلبات  مطابقتها  وضمان  البيطرية 
والتي  المعتمدة،  والمعايير  والمواصفات 
تخدم عمليات استيراد وتصدير المواشي 
وتــوفــيــر الــرعــايــة الــصــحــيــة الـــالزمـــة لها 
والتأكد من خلوها من األمراض الوبائية 
المعدية، حيث يتضمن المشروع إنشاء 3 
حظائر للمواشي لرفع الطاقة االستيعابية 
من  رأس  آالف   3 إلــى  البيطري  للمحجر 

الماشية.
وبّين الحواج أن مشروع توسعة المحجر 
البيطري يتم على عدة مراحل، حيث إن 
تبلغ  ــى  األول المرحلة  في  البناء  مساحة 
حولي 4 آالف متر مربع، وتصب في رفع 
المخزون اإلستراتيجي للغذاء في مملكة 

البحرين.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

إبراهيم نونو

حسن عبدالرسول

العرس الديمقراطي ودعم المشروع اإلصالحي
تنطلق الديمقراطية البحرينية بقيادة جاللة الملك المعظم وسمو ولي العهد 
رئيــس الوزراء حفظهما هللا نحو آفــاق أخرى للحرية والديمقراطية الواعدة 
وبوجــوه جديــدة فــي البرلمان وبتشــكيلة جديــدة في الحكومة ترســم آفاق 

تطلعية واقتصادية ألجل البحرين. 
إن المشــاركة البرلمانية الكبيرة ونســبة المشاركة والتحدي الجميل للوصول 
للبرلمان والعرس الديمقراطي األخير قطع الطريق على كل فزاعة المقاطعة، 
واألســطوانات الخارجية التي ما فتئت تســعى إلضعاف صورة الديمقراطية 

البحرينية. 
عشــرون عامــًا مــرت أثبتــت التجربة فيهــا أن المشــاركة االنتخابيــة والتعبير 
تحــت قبــة البرلمــان أفضــل ألف مــرة مــن المقاطعــة أو االرتهان إلــى الخارج 
والســقوط فــي مصيــدة الــدول الغربيــة التــي يســعى بعضهــا وتحــت حجــة 
“الحقــوق” لضــرب الوطــن العربــي ودولنــا وكل اإلنجازات العظيمــة خصوصًا 
فــي الخليــج. مــن يريــد أن يخدم الوطن يشــارك الوطن عبر مؤسســاته وعن 
طريــق المنــاخ الديمقراطي وعبر األوطر القانونيــة وتحت الثوابت الوطنية، 

ودعم التجربة. 
لقــد ســقطت نظريــة المقاطعــة منــذ زمــن طويــل، منــذ 2002 وإلــى يومنــا، 
وأثبتــت التجربــة أن المشــاركة هــي الخيــار الديمقراطــي والوطنــي والــذي 

يؤسس لالزدهار والتطور. 
إن المشــروع اإلصالحــي لجاللــة الملــك نقلــة نوعية في ازدهــار الوطن لذلك 
بقــي إلــى يومنا قويًا وبقيت الديمقراطية البحرينية حية رغم كل العواصف 
التــي ضربــت المنطقــة. والســؤال الــذي يجــب أن يعاد ويكــرر، ما االســتفادة 
التــي حصــل عليهــا بعــض المقاطعيــن للتجربــة الديمقراطيــة فــي البحريــن؟ 
ومــا الفائــدة مــن االرتمــاء فــي أحضــان الخــارج أو االســتعانة بمدعي حقوق 
اإلنســان باســم المعارضة تارة وتارة باســم ادعاء التغيير؟ أليس العمل ألجل 
البحريــن ودعم التجربة والمؤسســة التشــريعية هي األفضــل لخدمة الوطن 
والنــاس؟ منــذ عشــرين عامــًا، وأنــا أكرر هــذا الخطــاب ومازلت أن المشــاركة 
ودعم الثوابت الوطنية والمشاركة ودعم المشروع اإلصالحي لجاللة الملك 
المعظــم مــع حكومــة شــابة اليــوم وتحمــل أفقــًا تغييريــًا هــي التي تقــود إلى 

التقدم واالزدهار وخدمة الوطن. 
اليوم نحن أمام حكومة جديدة بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، الذي 
يحمــل أفقــًا تغييريًا ويتطلع إلى تقويــة اقتصاد بتطلعات حداثوية حضارية 
ينبغــي أن نعمــل جميعــًا فــي دعــم مشــروع ســمو ولــي العهــد رئيس الــوزراء 

موقفًا وكتابًة وتوعيًة لتكون البحرين دائمًا في تقدم وتطلع وتغيير. 
يومًا بعد يوم تترسخ أن نظرية المشاركة هي خيار يصب في خدمة الوطن 
والتجربــة واألفــق الديمقراطــي؛ لهــذا مازلت أدعو إلى إعــادة تقييم لتجارب 
المقاطعة ودعوة أي شاب ذهب ضحية تطرف الشعار السياسي أو التطرف 
الديني أو سقط ضحية شعارات ال تقود إال إلى المحارق، إلى المراجعة؛ كي 

ال يكون ضحية شعارات ال تصب في خدمة الوطن. 
ن مســتقباًل واعدًا.  نحــن بحاجــة إلــى إصالح ديني وثقافي للشــاب؛ كــي نؤمِّ
اليــوم وبهــذا العــرس الديمقراطــي أثبــت البحرينيــون موقفهــم الكبيــر فــي 
دعــم الثوابــت الوطنيــة بقيادة جاللة الملك المعظم وســمو ولي العهد رئيس 

الوزراء حفظهما هللا، وأن المشروع الوطني دائمًا وأبدًا هو الخيار.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي



تبلغ قيمة مناقصة المشروع مليون و800 ألف دينار

local@albiladpress.com

السبت 26 نوفمبر 2022 - 2 جمادى األولى 1444 - العدد 5156
03

شبكة مجاٍر لخدمة 700 عقار في القدم وجبلة حبشي

لتنفيذ  خطتها  عــلــى  األشـــغـــال  وزارة  أدرجــــت 
مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة الشمالية 
2023 و2024 مشروع بناء شبكة للصرف  للعام 
مجمعات   3 فـــي  عــقــار   700 لــخــدمــة  الــصــحــي 

بمنطقتي القدم وجبلة حبشي.
الــشــأن أن  لها بهذا  ــوزارة فــي تقرير  الـ وأشـــارت 
المنطقة التي تشمل مجمعات 477 و431 و435 
بلغت نسبة التطوير فيها ما يقارب 67 %، حيث 
الخطوط  مــن  عــدد  إنــشــاء  الــمــشــروع  سيتضمن 
التفتيش  غــرف  مــن  وعـــدد  والــفــرعــيــة  الرئيسة 

لخدمة المنطقة.
الربع  المشروع في  المتوقع طرح مناقصة  ومن 
األول من العام المقبل والبالغة نحو مليون و800 
ــوزارة، وأن يستغرق  ــ ال تقرير  ديــنــار، وفــق  ألــف 
تنفيذه 18 شهرًا ابتداًء من الربع الثالث من العام 

.2023

يحــل موســم البــرد مع نهايــة نوفمبر وقرب الســنة الجديدة، فتمتلئ األســرة 
البيضــاء باألجســاد المتلويــة ألًمــا فــي مجمــع الســلمانية الطبــي المستشــفى 

المركزي الوحيد في البحرين المخصص لعالج مرضى السكلر.

وقد يبدو الطقس ذو 22 درجة مئوية 
ربيعًيا ومناسًبا لالحتفاالت الخارجية 
والتنزه واستحضار المشاعر الجميلة 
النسمات  هــذه  أن  إال  ــنــاس،  ال لعامة 
كابوًسا  تشكل  ذاتها  الباردة  اللطيفة 
ــا مــبــرحــة غــيــر محتملة،  وتــهــيــج آالمـ
تفوق في شدتها آالم الحرق والوالدة 
ــر، وتــجــبــرهــم على  ــســكــل ــمــرضــى ال ل
لياًل  زيـــاراتـــه  تكثر  اســتــقــبــال وحـــش 
وزيــادة  الرطوبة  معدالت  ارتفاع  مع 

البرودة.

شتاء أكتوبر

”قبل عشرين عاًما من اآلن، وفي 
سكلر  بنوبة  أصبت  أكتوبر،  شتاء 

ا، غيرت مجرى حياتي  قاسية جدًّ
ــكــامــل، ومـــازلـــت حــتــى الــيــوم  ــال ب

أعاني من مضاعفاتها”.
هكذا بدأت مناهل منصور مهندسة 
الــمــســاحــة الــتــصــويــريــة ومــريــضــة 
تحولت  ليلة  عن  حديثها  السكلر 

فيها دموع الفرح لبحر من األلم.
ــيــلــة زفـــــاف أخــتــهــا  ــانـــت تــلــك ل كـ
على  مناهل  توجهت  وقد  سهيلة، 
المنزل  من  القريبة  للبرادة  عجل 
ــعــض الـــحـــاجـــيـــات، لكن  ــراء ب ــشـ لـ
ــتــكــاســة بــــدأت بــنــســمــة هـــواء  االن
بين  القصيرة  المسافة  في  بــاردة 
حيث  المنزل،  وبــاب  السيارة  باب 
دخلت في نوبة ألم شديدة انتهت 
وغرف  المركزة  العناية  لسرير  بها 

شهر  فيها  قضت  التي  السلمانية 
ونصف كادت تفقد فيها حياتها.

ــن ذلـــك  ــا مــ ــ ــاًم وبـــعـــد عـــشـــريـــن عــ
من  تعاني  مناهل  مــازالــت  النهار، 
الـــنـــوبـــة، وآالم  ــلــك  ت مــضــاعــفــات 
اليد،  أعصاب  على  أثرت  مستمرة 
تمنعها  إعاقة  لها  بالنسبة  فشكَّلت 
بيدها  األشياء  وإمساك  حمل  من 

اليسرى.

3 امتحانات

سبت  إيــمــان  السكلر  مريضة  وتــذكــر 
ــدى مــرضــى السكلر  مــشــهــًدا مــألــوًفــا ل
ــي الــمــرحــلــة  ــًة قـــائـــلـــة: ”كـــنـــت فـ ــامـ عـ
اإلعدادية وفي شتاء يناير الذي يضم 
فــتــرة االمــتــحــانــات الــنــهــائــيــة، دخلت 
للمذاكرة  االستعداد  قبل  لالستحمام 
وبعدها أصبت بنوبة شديدة حرمتني 

بسبب  امــتــحــانــات  ثــالثــة  تقديم  مــن 
أتذكر  ومــازلــت  للمستشفى،  إدخــالــي 
أنني من شدة األلم لم أستطع الحركة 

لمدة أربعة أيام”.

ألم النوبة 

نوبات  على  والسيطرة  الحذر  بدافع 
السكلر الرتــداء  األلــم، يضطر مرضى 
بشكل  الشتوية  المالبس  من  طبقات 

أبكر من غيرهم.
ويقول مريض السكلر حميد مرهون: 
لالستهزاء  األحــيــان  بعض  ”نتعرض 
كلما ظهرنا  المجتمع  أفــراد  من بعض 
اعتدال  رغــم  دافئة  شتوية  بمالبس 
دت  ــرودة، وبــكــلــمــات مــثــل: )شــــرَّ ــ ــب ــ ال
التنمر  لبست خيشة( هذا  البرد، چان 
ــن مـــرضـــى الــســكــلــر  دفــــع بــالــكــثــيــر مـ
لالبتعاد عن التحصن بمالبس شتوية 
أمام  بها  الظهور  من  والخجل  دافئة، 

المجتمع.
ويضيف مرهون: ”النوبات في الشتاء 
مواسم  فــي  وتعرضت  قاسية،  ا  جــدًّ
ــوجــه،  ــنــوبــات شـــديـــدة فـــي ال الـــبـــرد ل
حيث أعجز عن وصف الشعور باأللم 
لكالم  أهــتــم  ال  ا  ــذا شخصيًّ ل لــشــدتــه، 
الناس ألنني أنا الوحيد الذي سأتحمل 
نــوبــة األلـــم، وقــســوة النوبة أشــد من 
التنمر، وبناًء على ذلك أحصن نفسي 
النظر عن  بغض  دافئة  بمالبس  دائًما 

التعليقات التي أسمعها”.

البرد واإلهانات
سهيلة ال تنسى كابوس النوبة... مرهون: التنمر جّنب البعض ارتداء المالبس الشتوية

المناطق التي سيشملها المشروع

سيدعلي المحافظة

إيمان سبتمناهل منصورحميد مرهون

يعاني 6024 مريًضا في البحرين من مرض فقر الدم المنجلي ”السكلر” مسجلين لدى وزارة 
الصحة في الفترة الزمنية بين العام 2013 - 2019 وفق آخر تصريح لوزيرة الصحة السابقة 

فائقة الصالح في اجتماع مع لجنة الخدمات البرلمانية يناير 2022.
ا محيًرا بين صعود ونزول، حيث تختلف  بيد أن تعداد مرضى السكلر في البحرين يظل سرًّ

التصريحات مع اختالف الوزراء، وتسقط أعداد مهولة بعد كل تصريح.
ا على سؤال النائب  وكان وزير الصحة األسبق فيصل الحمر قد أكدَّ في تصريح عام 2008 ردًّ
األسبق عبدهللا العالي أن عدد الحاالت المصابة بالسكلر في مملكة البحرين يتراوح ما بين 14 

و16 ألف حالة. بفارق يفوق الـ 7 آالف مريض خالل 11 عاًما فقط.
والحال سّيان في تضارب األرقام بين مختلف الجهات في البحرين عند الحديث عن عدد 
يواجهون  السكلر  مرضى  فــإن  األرقـــام،  تباين  عن  النظر  وبغض  السكلر.  لمرضى  الوفيات 
المرض  مضاعفات  وتسبب  والنفسية،  البدنية  صحتهم  على  الحفاظ  في  يومية  تحديات 
والجسدية،  واألكاديمية  والمهنية  االجتماعية  األصــعــدة  مختلف  على  جسيمة  خــســارات 
وتتراكم هذه الخسارات عبر محطات الحياة المختلفة، بآثار يصعب محوها، وجراح ال تندمل 

مع تقادم الزمن.
المرض  مضاعفات  لكن  السكلر،  لمرض  ووضوًحا  شدة  األكثر  المظاهر  من  األلــم  نوبات  إنَّ 
يمكن  والــذي  )الجلطات(  الدموية  األوعية  انسداد  مثل:  أيًضا،  شديدة  ألخــرى  ذلك  تتجاوز 
أن يسبب تلف األعضاء، تضخم الطحال، انحالل الدم والذي قد يسبب تلف الكلى، السكتة 

الدماغية وحصى المرارة والعديد من المضاعفات األخرى.
تزداد نوبات األلم حدة مع التعرض للظروف المناخية شديدة الحرارة والبرودة، وها هو شتاء 

جديد يقبل ملّوًحا براية األلم، ومهدًدا حياة الكثيرين من مرضى السكلر في البحرين.

حوراء مرهون

يقين األلم في 
مواجهة أرقام متذبذبة

طبيب: في الشتـاء...  

100 مريــض
ــا مـن الذكور لـ”"السلمانيــة”” يوميًّ

المشعل  شـــرف  يــؤكــد   
أخــصــائــي أمـــراض الــدم 
فــصــل  أن  الـــــوراثـــــيـــــة 
ــشــتــاء يــحــمــل نــوبــات  ال
ــدة لــمــرضــى  ــ ــدي ألـــــم شــ
ــر، حــيــث يــرتــفــع  الــســكــل
ــدل الـــمـــراجـــعـــيـــن  ــ ــعـ ــ مـ
بمجمع  الــطــوارئ  لقسم 
ــي،  ــبـ ــطـ ــة الـ ــيـ ــانـ ــمـ ــلـ ــسـ الـ
ــتـــرات  وخــــاصــــة فــــي فـ
الــــلــــيــــل حــــيــــن تــشــتــد 

البرودة.
النوبات  ”أكثر  ويضيف: 

ويعاني  المفاصل،  في  شديدة  آالم  عن  عبارة  تكون 
الصدر  التهابات  أشدها  التهابات  من  المرضى  بعض 
للخضوع  المستشفى  فــي  التنويم  تتطلب  والــتــي 
الدم  أمــراض  مركز  في  ونستقبل  الطبي،  لــإشــراف 
 90-100 متوسط  يومًيا  للذكور  المخصص  الوراثية 

مريض في فصل الشتاء”.
شرب  من  باإلكثار  السكلر  مرضى  المشعل  وينصح 
الدافئة،  المالبس  لبس  الشتاء،  فصل  في  السوائل 
اإلمكان  قدر  الباردة  الخارجية  األماكن  عن  االبتعاد 

واالنتظام على األدوية.
عند  مباشرًة  للمستشفى  التوجه  أهمية  على  مشدًدا 

بدء نوبة األلم وعدم االنتظار لالنتكاسة.

شرف المشعل

مريض سكلر بالبحرين

تحمالن رايات األلم 
لمرضى السكلر

6024



“فابرجيه” 

CH2 ستيفن ويبستر يقدم

يسر فابرجيه، أيقونة المجوهرات الفنية في العالم، أن تعلن عن إضافة قطع جديدة إلى مجموعة مجوهراتها المصغرة بالتعاون مع المصمم الشهير “جيمس 

غانه”. وكانت فابرجيه قد اختارت “غانه” كأول مصمم خارجي ممّيز في ســبتمبر 2020. واليوم وبعد عامين، واســتجابة للطلب الكبير من عمالئها، تتشــرف 

فابرجيه بالكشــف عن تصاميم جديدة تمثل امتداًدا لشــعار الشــركة “حيــاة باأللــوان” أو )A Life in Colour(، وذلك من خالل التركيز علــى األحجار الكريمة 

الملونة، وخصوًصا أحجار الزمرد والياقوت من شركة “جيمفيلدس”.

مجموعــة  ويبســتر  ســتيفن  ابتكــر 
كريستال هيز في منتصف التسعينات، 
وقــد كان التصميــم األصلــي لهــا يقــوم 
على اســتخدام قبة كبيرة من الكوارتز 
المصقــول يعلوهــا طبقــة مــن األحجار 
الكريمــة الملونــة، وقــد كان ذلك حينها 

الســائدة  التقاليــد  علــى  ثــورة  بمثابــة 
فــي عالــم صناعــة المجوهــرات. لذلــك، 
المجموعــة  أصبحــت  مــا  ســرعان 
أيقونــة للمــرأة المســتقلة التي تشــتري 
مجوهراته بنفســها، وبات اقتناء خاتم 
ضــرورة  الكالســيكي  هيــز  كريســتال 

ملحــة لدى جميــع خبــراء المجوهرات، 
والســّيدات المولعــات بالموضة، وعلى 

رأسهن الفنانة الشهيرة مادونا.
المصغــرة  المجموعــة  تضــم  ســوف 
وقالئــد،  وأقــراط،  خواتــم،  الجديــدة 
وأســاور جميعهــا مصنوعــة من الذهب 

قيــراط،   18 عيــار  واألصفــر  األبيــض 
والفيــروز،  بالكوارتــز،  ومرصعــة 
األخضــر،  والعقيــق  والهيماتيــت، 
البــّراق  وأحجــار  المصّنــع،  والزمــرد 
إلــى  باإلضافــة  والنارّيــة،  البيضــاء 

أحجار عين الصقر وعين الثور.

تصاميـم جديـــدة باستخدام أحجـــار 
“جيمفيلدس” تنضم إلى المجموعة المصغرة

احتفاًء بمــرور 25 سنـــة علــــى إطـالق 
“كريستــــال هيــــــز”

يُســر دار مجوهرات موســاييف أن تعرض لكم مجموعة مميــزة من مجوهراتها 

الراقية والحصرية في جناح مجوهرات آسيا، خالل مشاركتها في معرض الجواهر 

العربية الذي سيعقد في الفترة بين 26-22 نوفمبر 2022.

تمثل التصاميم الجديدة احتفاًء بتاريخ فابرجيه 
وحاضرهــا، فقطعها قابلــة للتحــّول، وهي إلى 
جانب ذلــك تمثل مصدًرا للســرور والبهجة. وقد 
اســتلهم “جيمس غانه” مجموعتــه المصغرة من 
الفن والطبيعــة، وحرص من خاللهــا على إرضاء 
أذواق عمــالء فابرجيه الذين ينتســبون إلى أرقى 

األســر والعائالت الملكّية. تمثــل هذه المجموعة 
تجسيًدا لشــعار فابرجيه “حياة باأللوان”، وتتمّيز 
لمجموعــة  واســتخدامها  للتحــّول،  بقابليتهــا 
متنّوعة من األحجار الكريمة واأللوان المثيرة التي 

تضفي على من يرتديها شعوًرا بالحيوية.
يخلــق تنــّوع القطــع شــعوًرا بالحرّية، ويســاعد 

علــى التبديل بســهولة بيــن مجوهــرات الليل 
ومجوهــرات النهــار، حيث يمكن تعليــق األقراط 
في قالئــد مالئمة، فيما تتحــول دبابيس الزينة 
إلى أساور، وأّما القالئد فيمكن تحويلها إلى أقراط 
على نحٍو يتماشــى مع األســاليب الجديدة الرتداء 

المجوهرات.

حيث ســيتم عرض أحــدث مجموعة 
من أطقم الزفاف والتيجان بتصاميم 
باإلضافــة  وكالســيكية،  عصريــة 
المجوهــرات  مــن  مميــزة  لتشــكيلة 
متنوعــة،  فرديــة  بأحجــار  الراقيــة 
وغيرهــا مــن القطــع الفاتنــة التــي 
تلبي جميــع األذواق. فلطالما تميزت 
مجوهرات موساييف بألوانها الخالبة 
وشدة لمعانها، كونها مرصعة بأحجار 
كريمة كحجر الياقوت البورمي الفاخر 
والزمــرد الكولومبــي. نتطلــع في دار 

إلــى الترحيب  مجوهرات موســاييف 
بكم فــي الجناح الخــاص بمجوهرات 
آســيا في القاعة رقم 7، ســتاند رقم 
العربيــة  الجواهــر  معــرض  فــي   ،7
مــن  مجموعــة  أرقــى  الستكشــاف 

المجوهرات النادرة.
موســاييف  مجوهــرات  دار  تتمتــع 
بتاريــخ عريــق وســمعة مرموقة منذ 
القــرن  خمســينات  فــي  تأسيســها 

التاسع عشر. لمزيد من المعلومات:
.”www.moussaieff-jewellers.com“

Visit us at Asia Jewellers Pavilion,  Hall 7 . Jewellery Arabia 22-26 November 2022.
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“موساييف” 

إعداد: دليلة أرناؤوط     |     إخراج: كوثر جاسم



ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

“نورانا” بين مطرقة اإلهمال وسندان الوعود المتكررة
المالك يعزفون عن بيع أراضيهم النخفاض األسعار

أبـــدى عدد من المواطنين المالك ألراضي 
فـــي  الواقعـــة  نورانـــا  جزيـــرة  مشـــروع 
المحافظـــة الشـــمالية اســـتياءهم جـــّراء 
تعثـــر العمـــران فـــي مناطقهـــم، وتلقيهـــم 
وعـــوًدا متكـــررة بالبدء في إنشـــاء البنى 
التحتيـــة والخدميـــة فـــي الجزيـــرة لكـــن 

دون أي خطط تنفيذ حتى اليوم. 
 وقـــال المواطـــن حســـين العوامـــي إنـــه 
تواصـــل مـــع وزارة األشـــغال، وبعـــث لهم 
برســـالة يســـأل فيها عـــن خطط الـــوزارة 
لمـــد البنـــى التحتيـــة، ليجيء الـــرد بعدم 
تخصيـــص ميزانيـــة للتنفيـــذ بعـــد، مبيًنا 
أن تاريـــخ هذا الرد الرســـمي كان في عام 
2020، مردًفـــا أن ال تحـــرك يذكـــر حتـــى 

اليوم. 
 واســـتبعد المواطن حســـن منصور فكرة 
تتعلـــق  ألســـباب  المتعثـــرة  أرضـــه  بيـــع 
بالميزانيـــة، مشـــيًرا إلـــى صعوبـــة إيجـــاد 

المواصفـــات  بنفـــس  أخـــرى  أرض 
الحاليـــة ألرضـــه من حيث المســـاحة 
أراضـــي  أســـعار  وتقـــل  والســـعر، 
مشـــروع جزيـــرة نورانـــا عن أســـعار 
السوق العقاري حيث يبلغ أقل سعر 

79 ألف دينار. 
وتحـــدث المواطـــن ناصـــر إبراهيم 
حـــول غيـــاب الجهة التـــي تتحمل 
المسؤولية بشكل واضح وصريح، 
والشـــركات  الحكومـــة  إن  قائـــاًل 
العقارية المطورة تلقيان بالمالمة 
على بعضهمـــا بعًضا، بينما ينتظر 
المواطنـــون منذ ســـنوات طويلة 

ألجل بناء مسكنهم.
وأكـــدت مصـــادر لــــ “البـــالد” أن هيئة 

الكهربـــاء والمـــاء قـــد بـــدأت فـــي رســـم 
الخرائـــط الخدميـــة لجزيـــرة نورانـــا، في 
حين أعلنت شـــركات عقارية متعددة عن 

بيع ألراض في مشـــروع الجزيرة بأسعار 
منخفضة. 

يذكـــر أن تأســـيس المشـــروع يعـــود إلـــى 

أكثر من عشر سنوات ماضية، لكن تبقى 
الجزيـــرة الشـــمالية إلى هذا اليـــوم أرًضا 

يباًبا.

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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النفـــط  إن  يقـــول  مـــن   ^
ســـيتكدس لدينا وتنتهي حاجة 
العالـــم منه، فهـــو مخطئ تماما، 
فقد أثبتت األزمـــة االقتصادية 
وتحديـــات أوروبا لهذا الشـــتاء 
أن مناجم الفحم مســـتمرة وأن 

النفط باق.
البعـــض يقـــول إن التكنولوجيـــا 
قادمـــة وهناك تعاهـــدات دولية 
للحصـــول علـــى مصـــادر طاقـــة 
الهيدروجيـــن،  مثـــل  متجـــددة 
نعم اتفـــق لكنني أختلف أننا لن 
يوقـــف ذلـــك حاجـــة العالـــم من 
النفط وسيستمر الغاز مؤثرا في 
العمليـــة السياســـية واالقتصـــاد 
العالمـــي إال إذا خرجـــت أوروبـــا 
من هذا الشـــتاء بقـــرار يحررها 
مـــن احتياجهـــا لـــدول أقـــوى أو 

اضعف منها، وهو مستبعد
هنالك توقعات بانحسار الطلب 
على النفط في ســـنة 2050 وأنا 
أقـــول إننـــا ربمـــا ســـنحتاج مئة 
عام أخرى قبل أن تنخفض قوة 
تأثير النفط والغاز من األسواق 
تقديـــر  أقـــل  وعلـــى  العالميـــة 
يبـــدو أن الصيـــن مازالت تعتمد 
علـــى الفحـــم، فما الـــذي يجعلها 
وأن  خصوصـــا  مســـتعجلة؟ 
االنتقال يعني التزام الدول في 
تقديم حـــزم تحفيزية وأعانات 
شـــعوبها للتحـــول إلـــى الطاقـــة 
النظيفـــة، ويبـــدو أن الصيـــن لن 
تستعجل في مثل هذا اإلنفاق.

قـــدرات  علـــى  متقـــدم  الحلـــم 
الشـــعوب والـــدول، ومـــا هذا إال 
نموذج يصلح للقاعات الدولية، 
ولكن فـــي الواقع لن يكون ذلك 
ســـريعا رغـــم حتميـــة حدوثـــه، 

ولكن ليس قريبا.
مثـــاال  كاليفورنيـــا  مـــن  لنأخـــذ 
تحفيـــز  فـــي  بـــدأت  والتـــي 
قطاعاتها إلى االنتقال، وجهزت 
جميـــع لوائحهـــا في اســـتخدام 
الطاقـــة الخضـــراء، لكنهم عمليا 
كثيـــرة  دول  مســـتعدين،  غيـــر 
غيـــر مســـتعدة لالســـتغناء عـــن 
علـــى  تعتمـــد  التـــي  الســـيارات 
بنيتهـــم  ألن  البنزيـــن؛  أو  الغـــاز 
أمـــوال  إلـــى  تحتـــاج  التحتيـــة 
كثيـــرة لتطويرهـــا، وربمـــا أزمة 

Covid-19 ومـــا تبعها من أزمة 
تضخـــم عالمية نتيجـــة الحرب 
وأزمـــة  الروســـية  األوكرانيـــة 
الجـــوع التـــي يمكـــن أن تطـــال 
العالـــم، باإلضافة ألزمـــة المياه، 
غيـــر  الجميـــع  أن  يبـــدو  فإنـــه 

مستعجل نهائًيا.
بالنســـبة  الحقيقـــي  التحـــدي 
تكنولوجيـــا  فـــي  للكهربـــاء 
والغـــاز  فالنفـــط  التخزيـــن، 
والفحم لديه مســـاحات واسعة 
مـــن التخزين، في حين أن دول 
العالـــم ال تمتلـــك بعد مســـاحات 
تخزين الكهربـــاء، وعندما نحل 
تتحـــرك  ربمـــا  المعضلـــة  هـــذه 
ربمـــا  أو  األمـــام،  نحـــو  العجلـــة 
تصادفنـــا طفرة علميـــة جديدة 
إلـــى  حاجتنـــا  فكـــرة  تتجـــاوز 
بطاريـــات الليثيـــوم وتغير هذه 
المعادلـــة كلها بما فيهـــا الكفاءة 

والمساحة والكلفة.
نعـــم لدينـــا حلـــم ســـريع يوازيه 
تباطـــؤ في االســـتعدادات، فهل 
نحـــن مســـتعدون لندفـــع تكلفة 
او  التصنيـــع  أو  للشـــحن  أعلـــى 
إلنـــارة المـــدن؟ وفي ظـــل أزمة 
الطاقة هل ستستطيع الصناعة 
األلمانية أن تبقي ســـياراتها في 
متنـــاول اليـــد او أن تخـــرج من 

السوق مؤقتا؟
أقلها ... هـــل خرجت الجامعات 
أول جيـــل مـــن المهندســـين في 
طاقة الهيدروجين؟ أم إن مواد 
المجتمعيـــة  والثقافـــة  التعليـــم 
مازالـــت أمية في جميـــع أنحاء 

العالم؟

إبراهيم زكريا الكاظم

هل العالم مستعد لالستغناء عن النفط قريبا؟

^ كانـــت تجربتـــي األولى 
كطالب جامعي في المشـــاركة 
النيابيـــة  االنتخابـــات  فـــي 
والبلدية 2022، وهذه التجربة 
بـــكل صراحـــة لهـــا الكثيـــر من 
المنافع خصوًصا على مستوى 
قـــراءة وفهـــم مراحلهـــا، بـــدًءا 
بإعالن تســـجيل المترشـــحين، 
ومراجعـــة كشـــوف الناخبيـــن، 
وصـــواًل إلى أنشـــطة الحمالت 
االنتخابية وســـير فـــرق العمل 
والتواصـــل بيـــن المترشـــحين 
والناخبيـــن فـــي دوائرهم، إلى 
يوم االقتراع الذي يسبقه يوم 
صمـــت انتخابي وقبله نشـــاط 
لـــدى المترشـــحين  ال يتوقـــف 
ومفاتيحهـــم  والمترشـــحات 
االنتخابيـــة؛ للتأكيـــد والتذكير 
ومحاولـــة  الناخبيـــن  ودعـــوة 
حشد أكبر عدد من األصوات.

مـــن الجوانـــب التي اســـتفدت 
مـــن  الكثيـــر  وكســـبت  منهـــا 
المهـــارات والمعـــارف والثقافة 
أيًضـــا هـــي عملـــي مـــع والـــدي 
السيد جعفر الشرف، حيث كان 
مترشًحا عن الدائرة الخامسة 
بالمحافظـــة الشـــمالية، ولهـــذا 
كنـــت علـــى مقربة مـــن خطط 
فـــي  العمـــل.  فريـــق  وبرامـــج 
الحقيقة كنت أرى عماًل شـــاًقا 
تخطيًطـــا  يتطلـــب  متواصـــاًل 
دقيًقا ودراســـة للقـــرارات. كل 
القرارات والخطوات البد وأن 
ويضعونهـــا  مدروســـة  تكـــون 
علـــى طاولة البحـــث والنقاش 
مؤيـــد  بيـــن  اآلراء  ومـــزج 
ومخالف بروح الفريق الواحد 
لحيـــن الوصـــول إلـــى الكيفية 
أو لنقل الصيغة المناســـبة لهذا 

القرار أو تلك الخطوة.

في نظـــري، إن مـــن المهم لكل 
هـــذه  يعيشـــوا  أن  الشـــباب 
الشـــباب  الســـيما  التجربـــة، 
الثانويـــة  المرحلتيـــن  فـــي 
والجامعية، فهي أجواء تتيح 
التدريـــب  إمكانيـــة  للجميـــع 
مـــن  واالســـتفادة  الميدانـــي 
ذوي الخبـــرة، لكـــن األهـــم هـــو 
مـــا وجدته من شـــريحة كبيرة 
احتـــرام  وهـــي  النـــاس،  مـــن 
اآلراء حتى لو كانوا مختلفين 
وهـــذه  البعـــض،  بعضهـــم  مـــع 
البحرينـــي،  للمجتمـــع  ميـــزة 
بـــل هـــي ركيـــزة أساســـية من 
وجهـــة نظـــري تعطـــي مؤشـــًرا 
فالمجتمعـــات  مجتمـــع،  ألي 
التـــي  هـــي  الديمقراطيـــة 
اآلخـــر  والـــرأي  الـــرأي  تتقبـــل 
علـــى  النـــاس  فيهـــا  ويكـــون 
التفـــرق  اســـتعداد لاللتقـــاء ال 
مـــن  الجميـــل  االختـــالف،  أو 
المشـــاهد كذلـــك أنـــك تتعرف 
علـــى أبنـــاء البلد مـــن مختلف 
المناطـــق، وتتعلم مـــن الجميع 
معلوماتـــك  إلـــى  يضيـــف  مـــا 

ويصقل شخصيتك.

  السيد هاشم الشرف

تجربة فريدة في أجواء االنتخابات

إبراهيم زكريا الكاظم

السيد هاشم الشرف

خمسيني مفصول..  بال عمل وال تقاعد منذ ثالث سنوات
يعول أسرته بما يجنيه من الدعومات الحكومية

شكا رجل خمسيني تعطله عن العمل منذ 
فصله من الشركة التي يعمل بها في العام 
2019، ورفض الشركات األخرى توظيفه 
لســـنه المتقدمة، مما جعله معلقًا بال عمل 

وال قدرة على التقاعد.
وقـــال المواطن فـــي رســـالته لـ”البالد” إنه 
كان يعمـــل بإحدى الشـــركات حتـــى العام 
2019، حيـــث قامـــت الشـــركة بفصله من 
العمل، ومن ثم كسب القضية العمالية في 

المحكمة، مما أفقده الوظيفة واستحقاق 
التعويض.

وأشـــار إلـــى أنـــه ومنـــذ فصله اســـتمر في 
يســـتكمل  عـــن وظيفـــة مالئمـــة  البحـــث 
بهـــا ســـنوات خدمته الطويلة الســـتحقاق 
المعاش التقاعدي، حيث جاء قرار فصله 
فـــي وقـــت أقعـــده عـــن العمـــل مـــن جهة، 
ومنعـــه مـــن اســـتكمال ســـنوات الخدمـــة 

ليتمكن من التقاعد.

ولفـــت إلـــى أنـــه بـــات يعيـــش معانـــاة مع 
وضعـــه دون دخـــل، وعـــدم القـــدرة علـــى 
تلبيـــة متطلبـــات أســـرته، حيـــث لـــم يعـــد 
يملـــك مصـــدرًا للدخـــل، وأنه بـــات يعتمد 
بشكل كلي على ما يستحقه من دعومات 
مالية حكومية كعالوات الغالء واإلسكان 
وما يحصل عليه من الضمان االجتماعي.
وأشـــار إلى محاوالته المتكـــررة مع إدارة 
والتواصـــل  للعمـــل،  إلعادتـــه  الشـــركة 

مـــع نائـــب المنطقـــة، فضـــالً عـــن تواصله 
وشـــكواه المســـتمرة مـــع موظفـــي وزارة 
العمـــل، والتـــي لـــم تســـاهم فـــي معالجـــة 

وضعه القائم.
وناشـــد المواطن الجهـــات المعنية إعانته 
في الحصول على فرصة عمل يســـتكمل 
مـــن خاللهـــا ســـنوات خدمتـــه، وتوفـــر له 
مصـــدر دخل مالئم، ينتشـــله مـــن معاناة 

البطالة.

جامعية: خسرت إعانة التعطل والسبب وظيفة غير مناسبة
أوضحـــت شـــابة بحرينيـــة حاصلة على 
نظـــم  إدارة  فـــي  البكالوريـــوس  درجـــة 
لـ”البـــالد”  حديثهـــا  خـــالل  المعلومـــات 
أنهـــا ســـبق أن توجهـــت لـــوزارة العمـــل 
للمقابلـــة التي تســـبق التوظيـــف، مردفًة 
أنهـــم أخبروهـــا أنها ســـتعمل فـــي إحدى 
ومســـؤولة  كســـكرتيرة  المؤسســـات 
عـــن اســـتقبال الوفـــود وتـــم قبولها على 

بحكـــم  المذكـــور  الوظيفـــي  المســـمى 
مؤهلها العلمي.

وأشـــارت إلى أنها عندما ذهبت إلى مقر 
العمل باليـــوم األول، فوجئت أن دوامها 
بنظـــام النوبـــات، وبيئـــة العمـــل متعلقـــة 
وظيفتهـــا  وأن  الهاربـــات،  بالعامـــالت 
تتلخـــص فـــي وضـــع وفـــرز الطعـــام لكل 
لمـــن  أدويـــة  وإعطـــاء  منهـــم،  واحـــدة 

ة بكل  يعانـــون من أمـــراض، وعّد األســـرَّ
غرفة ورفعها على جهاز الحاسب اآللي.
وأكـــدت أنهـــا لـــم تســـتطع الـــدوام بهـــذا 
المـــكان ســـوى يـــوم، األمـــر الـــذي دفعها 
مجـــددًا  العمـــل  وزارة  إلـــى  للتوجـــه 
لتوضيـــح ســـبب ذلك، مشـــيرة إلـــى أنها 
الموجـــودة  المســـؤولة  مـــن  استفســـرت 
بالمكتب أكثر من مرة في حال ســـيغلق 

ملفهـــا، وعمـــا إذا كانـــت إعانـــة التعطـــل 
لعـــدم  ال  أم  عنهـــا  ســـتتوقف  الشـــهرية 
اســـتمراراها بالوظيفة إال وكان ردها أن 
لن يتم ذلك، بينما فعليًا خســـرت الشابة 
إعانة التعطـــل وأغلق ملفها ونظرًا لذلك 
تناشـــد الجهات المعنية النظر في أمرها 
وإيجـــاد وظيفـــة  ملفهـــا  فتـــح  وإعـــادة 

تتوافق مع مؤهلها العلمي.

ريناتا عزمي

محرر الشؤون المحلية

منال الشيخ

متاهة بحرينية في طريقها للتقاعد
خمسة أشهر وأنا أنتظر موافقة التأمينات 
علـــى طلـــب تأميـــن فتـــرة ســـابقة، وتمت 
الموافقـــة علـــى الطلـــب وتـــم التواصل مع 
الشـــركة ومطالبتهـــم بتأمينـــي، والشـــركة 
بدورهم قدمـــوا طلب تأميـــن علي بالمدة 
التـــي أنـــا طالبـــت فيهـــا، وقدمـــت لهم كل 
األوراق المتوفـــرة عنـــدي مـــن عقـــد عمـــل 

راتـــب  وكشـــف  الخدمـــة  نهايـــة  ورســـالة 
وشـــهادة راتب و)إيميـــالت( قديمة تخص 

العمل.
وطلبوا من الشـــركة كشـــف حســـاب بنكي 
يبين التحويالت البنكية، لكن الشـــركة لم 
يبـــق عندهـــم شـــيء يخص الســـجل الذي 
كنت أعمل به بســـبب إغالقهم الفرع وهم 

حاليا يعملون بسجل جديد.
 هل من المعقول أن أخســـر 30 شـــهرا من 
خدمتي بســـبب عدم توفـــر النظام القديم 

للشركة؟.
 أرجـــو مـــن التأمينات قبـــول طلبي وضم 
فتـــرة الخدمـــة المطلوبة بمـــا أنني قدمت 
الدليـــل على عملي وأنا مـــا زلت أعمل في 

نفس الشـــركة ولم يبق ســـوى أشهر قليلة 
ويتم تطبيق القانون الجديد.

تراعـــوا  ان  وأرجـــو  التقاعـــد.  أريـــد  أنـــا   
ظروفـــي فأنا أم لســـتة أطفال ولديَّ طفلة 

مريضة بالقلب.

دالل جابر

أوضحـــت مواطنـــة أنهـــا التحقـــت للعمل بالمجلـــس البلدي 
للمنطقـــة الجنوبيـــة منذ العـــام 2015، بنظام الـــدوام الكلي 
بـــكل جـــد وتفـــان  إداري  بعقـــد مؤقـــت بوظيفـــة منســـق 

وإخالص من دون الحصول على أي مخالفة.
وأردفت أنها في المقابل لم تحصل على أي تعديل للوضع 
الوظيفـــي ولـــم يتم تثبيتها رغم تواصلها ألكثر من مرة مع 
المجلـــس البلـــدي للمنطقة الجنوبية ورغـــم موجة التثبيت 

التي تمت مؤخرا. 
وقالـــت “أثبـــت وجـــودي بالعمـــل وأنجـــزت المســـتحيل 
واتبعت النظام والقوانين والشـــروط المطلوبة مني ليتم 
تثبيتي بشـــكل رســـمي، لكـــن المفاجأة، تـــم تثبيت بعض 
الموظفيـــن المؤقتين الجدد رغم أنني األقدم واألكفأ من 
بينهـــم إال أنـــه لـــم يتم النظر فـــي أمري وتـــم إنهاء عقدي 

بتاريخ 31 أكتوبر”.
وناشدت الجهات المعنية عبر “البالد” للنظر في أمرها  «

وتوظيفها في المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية.

موظفة مفصولة في “بلدي 
الجنوبية” تطالب بتوظيفها

منال الشيخ
تزامنًا مع إصدار وزير الداخلية الفريق 
أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
قـــرار بتقليـــص منطقة الحظـــر البحري 
واقتصارها على المنطقة الشمالية، أكد 
رئيـــس جمعيـــة الصياديـــن المحترفين 
عبداألميـــر المغني أن هذا القرار ســـهل 
الكثيـــر من األمور وســـيصب باإليجاب 

في مصلحة البحارة.
وذكر المغني لـ “البالد” أن البحارة كانوا 
يعانون في ظل فترة الحظر السابقة”.

ولفـــت إلى أنه تـــم االجتماع مـــع وزير 
وائـــل  والزراعـــة  البلديـــات  شـــؤون 
المبـــارك؛ بغـــرض تقديم بعـــض النقاط 
والتـــي ســـبق وأن نشـــرتها “البـــالد”، إال 
أنهم بانتظار الرد منه، مســـجالً تقديره 
البلديـــات  شـــؤون  لوزيـــر  واحترامـــه 

والزراعة.
الوكيـــل  مـــع  التواصـــل  “تـــم  واختتـــم 
بقصـــد ترتيب لقاء لمراجعـــة القرارات 
التـــي تمت مناقشـــتها مع وزير شـــؤون 

البلديات والزراعة  وعدد من المعنيين 
والذي تم بحضور الوكيل ومدير إدارة 
الثـــروة الســـمكية، مديـــر إدارة الرقابة 
البحريـــة وجميـــع المعنييـــن فـــي إدارة 

الثروة السمكية”.

“الصيادين”: تقليص فترة الحظر يخدم البحارة
منال الشيخ

عبداألمير المغني 
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بيروت - وكاالت

عرض نائب رئيس المجلس التنفيذي في 
الجمعة،  أمــس  دعــمــوش  حــزب هللا علي 
لما  حــزبــه،  بها  يطالب  التي  المواصفات 
لرئاسة  مرشح  أي  عليه  يكون  أن  يجب 
يــكــون من  أن  على شــرط  مــشــددا  لبنان، 
سالح  إلــى  إشــارة  في  المقاومة،  داعمي 
الحزب الذي تطالب قوى سياسية بنزعه 
وحصر السالح بيد الدولة، ما يثقل على 
جهود انتخاب رئيس للبالد خلفا لميشال 
ــذي انــتــهــت واليـــتـــه فـــي أكــتــوبــر  ــ ــون ال عـ

الماضي.
الشغور  أزمــة  وتفاقم شــروط حــزب هللا 
الدستوري  الفراغ  بتمدد  وتنذر  الرئاسي 
في  سابقة  لسيناريوهات  استنساخ  في 

وأزمــة  السياسية  الــصــراعــات  تمزقه  بلد 
مــالــيــة طــاحــنــة دفــعــت لــبــنــان إلـــى حافة 

اإلفالس واالنفجار االجتماعي.
وأكــــد دعــمــوش عــلــى ضــــرورة “انــتــخــاب 
رئيس لكل اللبنانيين وليس لفريق معين 
المقاومة”،  منهم قادرا على الحفاظ على 
السياسية  الــقــوى  مــن  العديد  تتهم  فيما 
ــلــبــنــانــيــة الــجــمــاعــة الـــمـــوالـــيـــة إليــــران  ال

وحلفائها بإدامة األزمة.
التي  المواصفات  دعموش  الشيخ  وكــرر 
طــرحــهــا زعــيــم الـــحـــزب حــســن نــصــرهللا 
المقبل  لبنان  لرئيس  الــمــاضــي  األســبــوع 
مــقــدمــا تــفــصــيــالت عــلــى مــقــاس الــحــزب 

المدعوم من إيران.

شروط “حزب اهلل” تفاقم أزمة الشغور الرئاسي

واشنطن ـ نوفوستي

كــتــبــت صــحــيــفــة “بــولــيــتــيــكــو” أن 
المسؤوليين األوروبيين يعبرون عن 
البيت  المتزايد من أعمال  استيائهم 
األبيض الذي يجني أرباحًا ليس من 
ومن  بل  فحسب  األوكرانية  األزمــة 

نقص موارد الطاقة بأوروبا.
وحــدة  أن  إلــى  الصحيفة  ــارت  وأشــ
الــحــلــفــاء الــغــربــيــيــن اهــتــزت بشكل 
ملحوظ، فيما يصبح كبار المسؤولين 
إدارة  مـــن  “غــاضــبــيــن  ــيـــن  ــيـ األوروبـ
األميركيين  ويتهمون  ــايــدن”  ب جــو 

ــة الــعــامــة،  ــ بــاالســتــفــادة مـــن األزمـ
بلدان  منها  تعاني  في حين 

االتحاد األوروبي.
ونقلت عن تصريح 

أوروبــي  مسؤول 
“ينحصر  قـــولـــه: 
األمــر في أنــه إذا 

الوضع  إلى  نظرنا 

تستفيد  التي  الدولة  فإن  بعقالنية، 
ــدول  ــ ــذا الـــنـــزاع أكـــثـــر مـــن ال مـــن هــ
ــــواليــــات الــمــتــحــدة؛  األخـــــرى هـــي ال
وبأسعار  الغاز  من  المزيد  تبيع  ألنها 
مرتفعة، وكذلك ألنها تبيع المزيد من 

األسلحة”.
مصدر  أكبر  أن  الصحيفة  وأضافت 
للتوتر الحالي في االتحاد األوروبي 
هو اإلعانات البيئية وضرائب بايدن 
التي برأي بروكسل تحد بشكل غير 
عـــادل الــتــجــارة فــي أوروبــــا وتــهــدد 
األوروبـــيـــة.  الــصــنــاعــات  بتدمير 
ــعـــارضـــة  ــمـ ــن الـ ــ وبــــالــــرغــــم مـ
الرسمية من جانب االتحاد 
تـــنـــوي  ال  األوروبــــــــــــــي، 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
التخلي عن خططها 

في هذا المجال.

غضب أوروبي من أرباح واشنطن في األزمة األوكرانية
تل أبيب ـ وكاالت

ــيــلــي  مــنــح رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســرائ
نتنياهو زعيم حزب  بنيامين  المكلف 
المتطرف  اليميني  الــيــهــوديــة  الــقــوة 
إيتمار بن غفير وزارة الشرطة “حقيبة 
مجلس  في  ومقعدًا  الداخلي”  األمــن 
صعوبات  خضم  في  األمني  الـــوزراء 
ــحــكــومــة وصــــــراع على  لــتــشــكــيــل ال

تقسيم الوزارات. 
جــاء الــقــرار وفــق اتــفــاق مبدئي بين 
حـــزب الــلــيــكــود الــمــحــافــظ وشــريــكــه 
ــيــهــوديــة وفــــق بــيــان  حــــزب الـــقـــوة ال

لليكود نشره أمس )الجمعة(. 
رغـــم  ــاق  ــ ــف ــ االت يــعــتــبــر  وال 

ــالً  ــيـ ــكـ ــشـ أهــــمــــيــــتــــه تـ
لــحــكــومــة جــديــدة 

كــامــلــة ونــهــائــيــة 
فــــي إســـرائـــيـــل، 
حــــــــيــــــــث قــــــــال 

نتنياهو في البيان 

“قــطــعــنــا خــطــوة كــبــيــرة نــحــو اتــفــاق 
حكومة  تشكيل  نحو  كــامــل،  تحالف 

يمينية بالكامل”. 
عضو  سيحصل  االتـــفـــاق  وبــمــوجــب 
ــة”،  ــهــودي ــي الــكــنــيــســت مـــن “الـــقـــوة ال
إسحاق فازيلوف، على حقيبة النقب 
والــجــلــيــل فــيــمــا يــحــصــل الــنــائــب في 
حقيبة  على  الياهو،  أميحاي  الحزب 
أيــضــًا سلطة  والــتــي ستضم  ــتــراث  ال

اآلثار اإلسرائيلية.
نتنياهو  بــزعــامــة  الليكود  وحــقــق 
وحلفائه من األحزاب المتطرفة 
في  واضــحــة  بأغلبية  فـــوزًا 
االنــتــخــابــات الــتــي جرت 
في األول من نوفمبر، 
مــمــا أنــهــى جــمــودًا 
دام  ــًا  ــ ــي ــاســ ــ ــي ســ
قرابة 4 سنوات. 

نتنياهو يمنح بن غفير حقيبة األمن الداخلي
أنقرة ـ رويترز

قال  محادثات  وتركيا  قطر  تجري 
في  إنها  كبيران  تركيان  مسؤوالن 
بموجبها  النهائية، ستقدم  مراحلها 
الدوحة تمويالً ضخمًا ألنقرة يصل 
إلى 10 مليارات دوالر، 3 مليارات 
قبل  عليها  ستحصل  منها  دوالر 
يشير  فيما  الــجــاري،  الــعــام  نهاية 
تــوقــيــت هـــذا الــتــمــويــل إلـــى رغبة 
ــم الــرئــيــس رجــب  قــطــريــة فــي دعـ
طيب أردوغان قبل انتخابات عامة 
والتنمية  العدالة  وحزبه  يخوضها 

بــرصــيــد مـــن الــنــكــســات الــمــالــيــة 
مواجهة  فــي  والسياسية 

مـــــعـــــارضـــــة نــجــحــت 
فــــــــي اســــتــــثــــمــــار 

تــلــك الــنــكــســات؛ 
لتعزيز رصيدها، 
بـــيـــنـــمـــا بــــــرزت 

سياسية  جبهات 

قوية هدفها الرئيس عزل أردوغان 
الحياة  على  حزبه  سيطرة  وإنهاء 

السياسية.
التركيين  المسؤولين  أحــد  وأفـــاد 
ــأن إجــمــالــي الــتــمــويــل قــد يتخذ  بـ
ــة أو ســـنـــدات دولــيــة  شــكــل مــبــادل
إلى  مــشــيــرًا  ــرى،  أخـ طريقة  أي  أو 
طيب  رجــب  التركي  الزعيمين  أن 
أردوغان والقطري الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني، ناقشا هذه المسألة.
يعزز  أن  التمويل  هــذا  شــأن  ومــن 
ــبــي  احـــتـــيـــاطـــات الـــنـــقـــد األجــن
غير  أردوغــان  لدعم سياسة 
الــتــقــلــيــديــة بــشــأن خفض 
ــــدة إلـــى  ــائ ــفــ ــ ــار ال ــ ــع أســ
جــــانــــب إجـــــــــراءات 
أخــرى رغم  تحفيز 
التضخم  ارتفاع 

وتراجع الليرة.

تمويل قطري بـ 10 مليارات دوالر لدعم أردوغان

مستوطنون يحرقون 
5 مركبات فلسطينية

 5 في  النار  إسرائيليون  مستوطنون  أضــرم 
مركبات في بلدتي “أبو غوش” و”عين نقوبه” 

قرب القدس.
وقالت الشرطة اإلسرائيلية، أمس: “ورد بالغ 
اشتعلت  ســيــارات   5 عن  الشرطة  مركز  إلــى 
فيها النيران واحترقت في موقعين سكنيين 

مختلفين بالقرب من القدس”.
وأضــافــت: “احترقت ثــالث ســيــارات في أبو 
وتابعت،  نقوبة”.  عين  في  وسيارتان  غوش، 
الــجــدران،  على  كتابات  على  العثور  “تــم  أنــه 
وبــعــد جــمــع الــنــتــائــج، فـــإن االشــتــبــاه هــو أن 
الحريق تم بشكل متعمد على أساس قومي”.

طهران ـ وكاالت

شمال  إيفين،  سجن  أمــام  احتشدوا  اإليرانيين  مئات 
غرب طهران، في مشهد انتشر كالنار في الهشيم خالل 

الساعات الماضية على مواقع التواصل.
إيرانيون  ناشطون  تداولها  مصورة  مقاطع  وأظهرت 
السجن  هذا  أمام  السيارات مصطفة  مؤخًرا، عشرات 

سيئ الصيت.
بوابة  أمـــام  أيــًضــا  اإليــرانــيــيــن  مــن  العديد  فيما وقــف 
السجن، الذي يأوي آالف المعتقلين السيما السياسيين.

وفــي الــســيــاق، أفـــاد مــركــز حــقــوق اإلنــســان اإليــرانــي، 
أن  الجمعة،  أمــس  تويتر  فــي  حسابه  على  بتغريدة 
الناس انتظروا خارج مدخل السجن في شارع عرابي 

بطهران أماًل بالحصول على معلومات عن أحبائهم.
اعتقلوا  مــتــظــاهــر   15000 مــن  أكــثــر  أن  إلـــى  ــار  وأشــ

الشابة  مقتل  إثر  البالد،  في  االحتجاجات  تفجر  منذ 
 3 بعد  الماضي،  16 سبتمبر  أميني في  الكردية مهسا 

أيام من اعتقالها من قبل الشرطة الدينية.
السجون في  أسوأ  أحد  يعد  الذي  السجن  وشهد هذا 
الــبــالد، الشهر الــمــاضــي حــريــًقــا كــبــيــًرا انــدلــع فــي أحد 
تعرف  لم  فيما  أشخاص،   6 مقتل  إلــى  وأدى  عنابره، 
الناشطين  بــعــض  أن  ــم  رغـ بــعــد،  الحقيقية  أســبــابــه 
المعتقلين السيما  من  عــدد  تمرد  بعد  أتــى  أنــه  أكــدوا 
السياسيين. يشار إلى أن هذا التجمع أمام إيفين، أتى 
المتحدة  األمم  في  اإلنسان  حقوق  مجلس  تأكيد  مع 
يوم الخميس، أن عدد المعتقلين منذ مقتل مهسا بلغ 
من   ،300 من  أكثر  قتل  فيما  أطــفــال،  بينهم  ألفا،   14

ضمنهم 40 طفال و20 امرأة.

قرعوا أبواب السجن سيئ الصيت... مئات اإليرانيين أمام “إيفين”

كردستان تغلي... والحرس الثوري يرسل وحدات مدرعة

احتجاجات إيران مستمرة... واألمن يطلق النار في زاهدان
مع تصاعد االحتجاجات في إيران منذ وفاة الشابة 
الماضي،  سبتمبر   16 فــي  أمــيــنــي،  مهسا  الــكــرديــة 
أطــلــقــت قــــوات األمــــن الــنــار أمـــس )الــجــمــعــة( نحو 
مــتــظــاهــريــن فــي مــديــنــة زاهـــــدان، مــركــز محافظة 
وفق  الــبــالد،  شرقي  جنوب  وبلوشستان  سيستان 

“إيران إنترناشيونال”. 
ــقــت تـــظـــاهـــرات فــــي مـــديـــنـــة تــشــابــهــار  ــطــل كـــمـــا ان
مناوئة  هــتــافــات  المحتجون  ردد  إذ  بالمحافظة، 
القوى  عنف  استمرار  ومــع  خامنئي.  علي  للمرشد 
عشرات  حــذر  ــران،  إيـ فــي  المحتجين  ضــد  األمنية 

األطباء في البالد من إطالق الرصاص الحي.
وفي رسالة وجهها 140 اختصاصيًا في طب العيون 
عددًا  أن  أكــدوا  اإليرانية،  العيون  طب  جمعية  إلى 
أو  العينين  إحـــدى  فــقــدوا  المتظاهرين  مــن  كــبــيــرًا 
خالل  الصيد  بــرصــاص  إصابتهم  بسبب  كلتيهما، 
المسؤولين  بتحذير  األطباء  طالب  كما  االحتجاج. 
في البالد من أضرار ال تعوض، تترتب على اإلصابات، 

بحسب ما أفادت شبكة “إيران إنترناشيونال”. 
ــقــوات الــبــريــة فــي الحرس  إلــى ذلـــك، أعــلــن قــائــد ال
الـــثـــوري إرســــال وحــــدات مـــدّرعـــة وقــــوات خاصة 
تسّلل  “منع  بهدف  الكردية؛  المناطق  من  عــدد  إلــى 

إرهابيين” من العراق المجاور، وفق زعمه.
الــوحــدات  “بعض  إن  باكبور  محمد  الجنرال  وقــال 

البرية  للقوات  التابعة  الخاصة  والــقــوات  المدرعة 
غرب  في  الحدودية  المحافظات  إلــى  حاليًا  تتجه 
أنباء  ــبــالد”، وفــق مــا نقلت وكــالــة  ال وشــمــال غربي 

“تسنيم”.
وأشار إلى أن “اإلجــراء يهدف إلى تعزيز الوحدات 
الجماعات  تسلل  ومــنــع  ــحــدود  ال عــلــى  الــمــتــمــركــزة 
المتمركزة  االنفصالية  للجماعات  التابعة  اإلرهابية 

في إقليم شمال العراق”.
المناطق  ســكــان  الــمــاضــي،  الــثــالثــاء  باكبور  ونــصــح 

لقواعد  المتاخمة  “المناطق  الواقعة على مقربة من 
يصابوا  ال  حتى  بإخالئها  اإلرهــابــيــة  المجموعات 

خالل عمليات الحرس”.
وأتت النصيحة بعد أن استهدف الحرس خالل هذا 
المفخخة  والمسّيرات  بالصواريخ  مرتين  األسبوع، 
قواعد تابعة للمعارضة اإليرانية الكردية المتمركزة 
حين  فــي  ــعــراق.  ال كــردســتــان  فــي  الثمانينات  منذ 
المجموعات  تــلــك  أن  الــخــبــراء  مــن  الــعــديــد  يــجــزم 

أوقفت تقريبًا كل أنشطتها العسكرّية.

عواصم ـ وكاالت

حملة قمع عنيفة في زاهدان اإليرانية

محتجون إيرانيون أمام سجن إيفين سيئ الصيت

القدس المحتلة ـ األناضول

البرلمان األوروبي ينتقد “الفيفا” ويدعو لتعويض أسر عمال “مونديال قطر”
أكد أن عملية منح كأس العالم للدوحة لم تكن شفافة وافتقرت إلى تقييم مسؤول للمخاطر

أصــدر البرلمــان األوروبي أمــس األول )الخميس( قرارًا بشــأن أوضاع حقوق 
اإلنسان في قطر.

ــي  ــ ــمــان األوروبـ ــبــرل ــال أعـــضـــاء ال ــ وق
بتنظيم  فــازت  الخليجية  الــدولــة  إن 
كأس العالم لكرة القدم وسط مزاعم 

بالرشوة والفساد.
كما أعربوا عن أسفهم لمقتل وإصابة 
الذين  المهاجرين  العمال  من  اآلالف 
ساعدوا البالد في االستعداد لبطولة 

كأس العالم.
األوروبـــي  البرلمان  أعــضــاء  ووصــف 
“متفشٍّ  بأنه  “الفيفا”  داخــل  الفساد 
ــوا عن  ــربـ ومــنــهــجــي ومــتــجــذر”، وأعـ
العالم  كــأس  منح  عملية  ألن  أسفهم 
تكن  لم   2010 في  لقطر  القدم  لكرة 
شفافة وافتقرت إلى تقييم مسؤول 
قد  “الــفــيــفــا”  أن  مــؤكــديــن  للمخاطر، 

بالبطولة.  جسيمة  أضــــراًرا  ألحقت 
وبصورة ونزاهة كرة القدم العالمية.

ــاد  ــحــ ــ االت دول  ــان  ــمــ ــ ــرل ــ ــب ــ ال وحــــــث 
لديها  التي  تلك  األوروبـــي، وال سيما 
متقدمة،  وطنية  قــدم  كــرة  بــطــوالت 
ــا وإيــطــالــيــا  ــسـ ــرنـ مـــثـــل ألـــمـــانـــيـــا وفـ
الضغط على  وإسبانيا، على ممارسة 
االتحاد األوروبي لكرة القدم و”الفيفا” 
ــفــا” بــشــكــل أســاســي،  ــفــي إلصــــالح “ال
ديمقراطية  إجــراءات  إدخــال  يشمل 
وشفافة عند منح تنظيم كأس العالم 
لمعايير  الصارم  والتنفيذ  القدم  لكرة 
ــة في  ــدامـ ــتـ حـــقـــوق اإلنـــســـان واالسـ

البلدان المضيفة.
منح  ينبغي  ال  إنــه  البرلمان  قــال  كما 

الدولية  الرياضية  ــداث  األحـ تنظيم 
الحقوق  فيها  تنتهك  الــتــي  للبلدان 
األســاســيــة وحــقــوق اإلنــســان، والتي 
القائم  المنهجي  العنف  فيها  ينتشر 

على النوع االجتماعي، وذلك لحماية 
حد  ووضــع  والمشجعين  الرياضيين 

للغسيل الرياضي.
وأكـــد األعـــضـــاء أنـــه يــجــب تعويض 

ــا االســـــتـــــعـــــدادات  ــ ــاي ــحــ جـــمـــيـــع ضــ
لــكــأس الــعــالــم. ومــع وجـــود مــا يقدر 
بــأكــثــر مــن مــلــيــونــي مــواطــن أجنبي 
الــقــوى  مــن   %  94 حــوالــي  يشكلون 
الــقــرار بأن  الــبــالد، رحــب  العاملة في 
لمنظمة  ووفــًقــا  القطرية،  الحكومة 
مليون   320 ســددت  الدولية،  العمل 
خالل  من  االنتهاكات  لضحايا  دوالر 

“صندوق دعم وتأمين العمال”.
ــي  ــ ــمــان األوروبـ ــبــرل ــكــن أعـــضـــاء ال ول
العديد  باستبعاد  أسفهم  عــن  عــبــروا 
من  وعائالتهم  قطر  فــي  العمال  مــن 
نطاق  توسيع  إلى  داعين  التعويض، 
المتضررين  جميع  ليشمل  الصندوق 
مــنــذ بـــدء الــعــمــل فــي مــنــشــآت كــأس 
وفيات  أيــًضــا  يغطي  بحيث  الــعــالــم، 
حقوق  انتهاكات  من  وغيرها  العمال 

اإلنسان.

في  بالمساهمة  “الفيفا”  طالبوا  كما 
العمال  ألســر  شامل  عالجي  برنامج 
كتعويض عن الظروف التي تعرضوا 

لها.
القطرية  السلطات  الــبــرلــمــان  وحــث 
ــراء تــحــقــيــقــات كــامــلــة في  ــ عــلــى إجـ
الدولة  في  الوافدين  العمال  وفيات 
وتــعــويــض األســـر فــي الــحــاالت التي 
ظــروف  بسبب  العمال  فيها  يتوفى 
العمل؛ تقديرًا منها إلسهامات العمال 
الــمــهــاجــريــن الــمــهــمــة فـــي االقــتــصــاد 
القطري واستضافة كأس العالم لكرة 

القدم 2022.
قطر  لجهود  دعمهم  عــن  عــبــروا  كما 
وحقوق  ظـــروف  لتحسين  األخــيــرة 
ــا الــمــجــتــمــع  ــارهــ ــ ــال، والـــتـــي أث ــمـ ــعـ الـ
التنفيذ  إلـــى  ــوا  دعــ لكنهم  الـــدولـــي، 

الكامل لإلصالحات المعتمدة.

عمال وافدون يشاركون في بناء منشآت “مونديال قطر” )أرشيفية(
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Vacancies Available
JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 CARPENTER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 17244111 or JAHECON@BATELCO.COM.BH 

Fancy Land Costumes 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33226610 or FADHEELA.ACACIA@HOTMAIL.COM 

BOX MAKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33229021 or layla@haridasp.com 

Dhafayer Ladies Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33290001 or DAFAIRSALON@GMAIL.COM 

OYSHO 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17507979 or YUNES.MOHAMED@AZADEA.COM 

JAFFAR EBRAHIM MOHSIN ALMUATHEN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39179686 or jaffar1969bh@hotmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com 

ZAMZAM Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39982239 or ZAMZ5652@GMAIL.COM 

AL SHARAFI GLASS MATERIALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33270221 or ALSHARAFIGLASS@HOTMAIL.COM 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33644886 or hr@BATSCO.NET 

Noon cafe 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39681440 or AL_AMEERA25@HOTMAIL.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 

THAI TUCH GENTS SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33429009 or SALMAN_BAHRAIN@YAHOO.COM 

MISHAL NASS REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL
 suitably qualified applicants can contact
 39739717 or MNASS.CONT@GMAIL.COM 

HERCULES CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17769506 or ESEAS72@YAHOO.COM 

AQUA PRO AQUARIUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 36448688 or AQUAPRO.BH@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

Baker Tilly Consulting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact
 39403366 or bkamal@bakertillyjfc.com 

ALNAIZK CARGO 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 66673333 or ALNAIZAKCARGO@HOTMAIL.COM 

ABRAJ AL HUDA BUILDING COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 37331877 or BNT.HAJAIRI@HOTMAIL.COM 

Al Kahf Glass 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39714747 or mzaya@hotmail.com 

SHAHEER UPHOISTERY AND CURTAINS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39734146 or FATEH44M@GMAIL.COM 

SEA STAR CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17677025 or ADMIN@SEASTAR_GROUPS.COM 

HASAN GHULAM MURTAZA COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36363659 or HASSAN.MURTADHA@GMAIL.COM 

SABAR AYOOB REASTURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39679872 or AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

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

 ENGINEERING TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 STRUCTURAL STEEL WORKER (WORKSHOP)
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39458212 or ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 39770606 or ameer@almoayyedcg.com 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 39395775 or Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

Utter Construction Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36209209 or SAYEDZUHAIR@GMAIL.COM 

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

 HOUSEKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 33658488 or MoosaA@addresshotels.com 

FOODZ HERO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 77079889 or S.ALSHAIKH78@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

JAFFAR EBRAHIM MOHSIN ALMUATHEN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39179686 or jaffar1969bh@hotmail.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NOOR AL EYMAN SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17442629 or EYMANAC2012@GMAIL.COM 

BRITISH LINE FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33345415 or a123aftab@hotmail.com 

ALFAISALIYA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39602040 or HUSSAINNASSER939@GMAIL.COM 

Harsh Jewellery Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact
 39404897 or HARSHJEW.BH@GMAIL.COM 

AL AMJAD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 TILES FIXER
 suitably qualified applicants can contact

 36609992 or alamjadbh@gmail.com 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

AL GHAIDA PALACE Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39610553 or JAFFAR_553@HOTMAIL.COM 

GOLDEN WING BUILDING MAINTENANCE CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 33723515 or TAIFJ@HOTMAIL.COM 

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

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 38885874 or Ali.alqattan@maf.ae 

Shahrasti RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

ALMUEZ COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33855464 or BRNO.BH@GMAIL.COM 

JAFFAR KHUDHAIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39421535 or ABOALIKHOUDHAIR@GMAIL.COM 

K-SOFT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 COMPUTER SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39442998 or TALALKANOO47@gmail.com 

KENZ FURNISHING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17343976 or KENZ.BH@GMAIL.COM 

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

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

AL BARAKAT AUTO BODY WORKING AND PAINTING 
has a vacancy for the occupation of
 VEHICLE SHEETMETAL WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 17789581 or EMTEYAZ_AHMED@HOTMAIL.COM 

SHADA FISH TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39688104 or udcbahrain@gmail.com 

ALAWLAD SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 35997366 or GANGADHARSAIN66@GMAIL.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MOHAMMED SHAHBAZ MOHAMMED ALYAS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 39877947 or SHAHBAZ.BH75@GMAIL.COM 

ADREANA ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 36609667 or SAYDOO-MOON@HOTMAIL.COM 

Albahlawan building maintenance 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38382350 or PAHLAWAN.SERVICES@GMAIL.COM 

PETIOLE 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 66656900 or KHALIDALJOAIB@GMAIL.COM 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net  
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ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)

 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM

 ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

ABBAS MAHDI AHMED HUSAIN / KABRIS - 9084 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39191165 or abbas.mahdi0239@gmail.com 

Tip toes beauty lounge 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17774777 or tiptoes.beauty12@gmail.com 

SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ENGINEERING TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 13600014 or hhasan@6-pence.com 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNOLOGIST(MEDICAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

DANA MALL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DATA ENTRY OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17553555 or careers@bh.lulumea.com 

GARLIC BROASTED - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17777777 or HASH2H2@GMAIL.COM 

Royal Tower Construction 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39600118 or JAFFAR.BAGARD@GMAIL.COM 

Cinq Juice Bar & Cafe 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 37782422 or hasan.cinqbh@gamil.com 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

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

RIVA 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 32111352 or shadi@ARMADAGROUPCO.COM 

Prince Plus Burger 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17466909 or R.ALNASS@RMEDIACO.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

DRAABEEL SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33095999 or MEMEZUZU@HOTMAIL.COM 

Gloss hair dressing and beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17363999 or HAIRSALONSO@GMAIL.COM 

EBRAHIM AL WADI TRADING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17789812 or alwadi.trading@gmail.com 

RAFIF ALROOH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 39905689 or AARA7791@GMAIL.COM 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17822202 or info@jssbahrain.com 

Green Tree  Markets 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33332444 or GREENTREE7575@GMAIL.COM 

ALQARYAH ALTURATHYA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38106122 or DEEAS81@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

UP DATE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33200511 or ALFARDAN2003@HOTMAIL.COM 

ELLE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17610617 or AYSHA@FAKHRO.COM 

NEW JENAN BROSTED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17740727 or ISAJANAHI1936@GMAIL.COM 

THE NAIL STORY SPA AND SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 33030503 or MARWAALBAKER@GMAIL.COM 

Awachi mechanical and sewage maintenance W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 39228947 or M_AWACHI@HOTMAIL.COM 

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

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 39149240 or ACCOUNTS@VMSWORLD.COM 

Alkanafany alasley 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
 suitably qualified applicants can contact

 17000585 or hrsupport@alshammarygroup.com 

SUPER TOOR Publicity and advertising 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 34217631 or np.mhd@gmail.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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

 ANALYST RESEARCH
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

DAR AL ANAQA TAILORING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 34470000 or HAMDANSA@GMAIL.COM 

MUHAMMAD WASEEM FACILITIES SUPPORT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33786270 or MUHAMMADWASEEMBH1989@GMAIL.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact
 38411180 or REZA@UNICORPWLL.COM 

MY BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39614800 or ADMIN.HR@MYBAKERY.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

ATTIC RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17717780 or hussein@themeatco.com 

KADER MOLLA CONTRACTING AND SUPPLY CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 34456676 or KADEROMAR008@GMAIL.COM 

KADER MOLLA CONTRACTING AND SUPPLY CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 34456676 or KADEROMAR008@GMAIL.COM 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36020030 or M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

SHIFA DAR KULAIB MEDICAL CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39824032 or ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

SERAX CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33697714 or NADA.SERAXCO@GMAIL.COM 

ABU TAMEM TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 36553359 or BOTAMEM55@GMAIK.COM 

AL SABBAGH TRANSPORT Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33447761 or alsabbagh@punjabtransports.com 

SWARUP MOBILES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33463068 or ZIAURRAHMAN155@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39264460 or blackbcco@gmail.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33313602 or TTREDCO@GMAIL.COM 

FOODFOCUS MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 38810727 or ASHRAFKELOTH66@GMAIL.COM 

INTEGRA TEAM SECURITY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 34360687 or AHMED.AMMAR@INTEGRA-TEAM.NET 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36182987 or MEHRANKHAN213@YAHOO.COM 

MARVEL AL-BAHRAIN FOR TRADE AND VEHICLES MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36664273 or MOH2006NASSAR@GMAIL.COM 

AYMAN HAMDAN CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR SECRETARYA
 suitably qualified applicants can contact

 35576770 or CONSULT@AYMAN.WS 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.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 

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

 SENIOR DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17623882 or accounts@florabh.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

IN FOCUS FOR PRODUCATION & ART DISTRBUTION . 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17795512 or mem-117@hotmail.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 STRUCTURAL STEEL WORKER (WORKSHOP)
 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 

ALMEZAB CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39411498 or ALMEZAB_1@HOTMAIL.COM 

JANOOB ALGHARBI EST 
has a vacancy for the occupation of

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17730786 or PAMBAVASANNAIR@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com 

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

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

QUALITY ALUMINIUM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33918999 or QUALITY.ALU@GMAIL.COM 

AL RABEAH SON CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33080191 or alrabeahson@gmail.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 34095029 or NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37339551 or SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

WOODCO TRADING AND CARPENTRY w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER(FURNIITURE)
 suitably qualified applicants can contact

 38303066 or AYMANALKHUZAEI@GMAIL.COM 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

SHUMS TAHER GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 38883074 or SHUMSTAHERALI@HOTMAIL.COM 

TANVEER ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39419639 or TANVEERCOLLING@GMAIL.COM 

MUSTAFA EBRAHIM MAHMOOD ALKOOHEJI 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contact

 17701711 or lmra@kecc.me 

RABAB & SAFIA & LAYLA ALSAYED MAHMOOD ALALAWI 
has a vacancy for the occupation of

 CONCIERGE IN APPARTMENT
 suitably qualified applicants can contact

 17230337 or HEIRS.ALALAWI@GMAIL.COM 

SUHAILA MOHAMMED HASAN ALORAYEDH 
has a vacancy for the occupation of

 CONCIERGE IN APPARTMENT
 suitably qualified applicants can contact
 38374148 or BEBC@BATELCO.COM.BH 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

HAMAD SALEM ALI ALDOSERI / ALAKEER 1 - 10780 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39448898 or ALSHAIK1974@GMAIL.COM 

MOHAMED EBRAHIM ALSAFFAR COMPANY B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK(FRONT OFFICE)
 suitably qualified applicants can contact
 17224800 or JALAM@MESAFFAR.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17725300 or chro@basrec.com.bh 

S Hotel 
has a vacancy for the occupation of

 DISH WASHER
 suitably qualified applicants can contact

 17785704 or RADHI.ALMISHAL@GMAIL.COM 

ALMOAYYED ELECTRICAL & INSTRUMENTATION SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 38888838 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

 PLANNER-MAINTENANCE(WORK SCHEDULING)
 suitably qualified applicants can contact

 17731475 or Nasreen@rafco.co 

BALMIRA ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39592920 or ABDULLA.BINHOWAIL@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

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 

REGENCY JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39864304 or bhavin22k@gmail.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17777703 or ALMANAREST@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact
 17777703 or ALMANAREST@GMAIL.COM 

AL AHRAM gate CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39645702 or bahrainmeatfactory209@gmail.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 

BON MULJI DARJEE CHOHAN 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33681782 or KANTI55@GMAIL.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 AIRCONDITIONERS MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17740545 or don.sebin@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 39458822 or info@reconfabrication.com 

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

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL
 suitably qualified applicants can contact
 39458822 or info@reconfabrication.com 

MICRO CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39468867 or MICROCEN@BATELCO.COM.BH 

Pearl Elevator International Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17490040 or zahra.almarkhi@gulfmarketsintl.com 

ALSHABEA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33336395 or hassankashfi@hotmail.com 

JASSIM EBRAHIM ALMUTAWA BUILDING CONTRAC 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17772040 or INFO@JASSIMALMUTTAWA.COM 

ALKAWTHER JUICE & ICE CREAM 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39444207 or MISHQAB-BAH@HOTMAIL.COM 

SUPER FOODS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39995556 or AMEERAS@HOTMAIL.COM 

Bahrain Steel BSCC E.C. 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contact
 17464274 or JOBS@FOULATH.COM.BH 

BOKHAMMAS PROJECTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39652626 or HBOKHMAS@BATELCO.COM.BH 

ANAND BHAVAN Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(JUICE)
 suitably qualified applicants can contact

 39460468 or A.RAHMAN.ALTAMIMI@GMAIL.COM 

ALGHADEER ELECTRICAL EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39692248 or ALI.ALEKRI.57@GMAIL.COM 

AL NASHMI CAFETERIA & RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17293404 or ALMMASHMI@HOTMAIL.COM 

ALNASHMI CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17255280 or AL-NASHMI-2011@LIVE.COM 

ALTANOOR ALSAKHEN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39669661 or RASHID_BUALI@JALAL.COM 

MIDDLE EAST RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 36112865 or ahmedmasdo35@gmsil.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact
 33990991 or MDASALDOY@GMAIL.COM 

SOHAR INDUSTRIAL MAINTENCE EST 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 36612922 or SAYED.ABDULLA@YAHOO.COM 

EAGLE LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 PRESSER (HAND)
 suitably qualified applicants can contact

 39179077 or adraj1@gmail.com 

Riffa kingdom abayat 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 34550634 or UM.ABDULRAHMAN753@GMAIL.COM 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

BLUEDAN ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33229000 or HUSAINALIEBRAHIM2018@GMAIL.COM 

MEADOW LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36226883 or JALBAHARNA@YAHOO.COM 

ECOLE BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33494873 or FADHELABBAS40@GMAIL.COM 

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38734606 or zawraqalalwan@hotmail.com 

NAWAL FOR MODERN CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39833442 or UMFAHAD-143@HOTMAIL.COM 

ZALLAQ GATE COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39802528 or HAJAR.1971D@GMAIL.COM 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33335558 or bucheeri5@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 

MIDDLE EAST FIBER GLASS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17830466 or info@mfgbahrain.com 

Spring Salon 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33995508 or alnawaf.ayman@yahoo.com 



إنجـــازا  اإليرانـــي  المنتخـــب  حقـــق 
تاريخيـــا ليمنـــح بـــاده أول انتصـــار 
لهـــا على منتخـــب أوروبي في تاريخ 
أن  بعـــد  العالـــم،  بـــكأس  مشـــاركاتها 
تغلـــب علـــى منتخـــب ويلـــز 2 - صفر 
يوم الجمعة على ملعب استاد “أحمد 
بـــن علـــي” فـــي الريـــان، فـــي الجولـــة 
المجموعـــة  مباريـــات  مـــن  الثانيـــة 

 2022 العالـــم  الثانيـــة ببطولـــة كأس 
المقامة حاليا في قطر.

وحســـم المنتخـــب اإليرانـــي المباراة 
بهدفين فـــي الوقت المحتســـب بدل 
روزبـــه  ســـجلهما  للمبـــاراة  الضائـــع 

جشمي ورامين رضائيان.
واســـتهل منتخب إيران مشواره في 
المونديال بهزيمـــة ثقيلة أمام نظيره 

اإلنجليزي 2 - 6 يوم االثنين الماضي، 
بينما تعادل منتخب ويلز في الجولة 
األولـــى مـــع نظيـــره األميركـــي 1 - 1 
فـــي  لويلـــز  فـــي أول مبـــاراة  وذلـــك 

نهائيات كأس العالم منذ 64 عاما.
بذلـــك  اإليرانـــي  المنتخـــب  وحصـــد 
أول 3 نقـــاط لـــه، بينما تجمـــد رصيد 

منتخب ويلز عند نقطة واحدة.

إيران تمحو خسارة إنجلترا بثنائية في مرمى ويلز

بات منتخب قطر المضيف على مشـــارف 
اإلقصـــاء من مونديـــال 2022 لكرة القدم 
الجمعة، بعدما مني بخســـارة ثانية تواليًا 
وهـــذه المـــرة أمـــام الســـنغال 1 - 3، ضمن 

منافسات المجموعة األولى.
وأحيت بطلة أفريقيا آمالها بحصد أول 3 
نقاط لتتساوى مع اإلكوادور، التي هزمت 
قطـــر 2 - صفر فـــي المبـــاراة االفتتاحية، 
وهولنـــدا قبل مواجهتهما في وقت الحق 

اليوم بالمجموعة األولى.
وارتكـــب المدافـــع خوخي بـــو عام خطأ 
فـــي إبعـــاد كـــرة قبـــل 4 دقائق مـــن نهاية 
الشـــوط األول ليسمح للمهاجم بوالي ديا 
بالتســـجيل مـــن كـــرة منخفضة فـــي أول 
تســـديدة علـــى مرمـــى الحـــارس مشـــعل 
برشم. وتعرض أبطال آسيا لضربة أخرى 
فـــي بدايـــة الشـــوط الثاني حيـــن ضاعف 
فمارا ديديو النتيجة من ضربة رأس بعد 

ركلـــة ركنيـــة. ونجح مونتـــاري أخيرا في 
منح قطر أول هدف في مشاركتها األولى 
بـــكأس العالم من ضربـــة رأس متقنة بعد 
تمريرة إسماعيل محمد العرضية قبل 12 

دقيقة من النهاية.
لكن البديل بامبا ديانغ حول كرة عرضية 
الهـــدف  ليضيـــف  بســـهولة  الشـــباك  إلـــى 
الثالـــث فـــي الدقيقـــة 84 ويقضـــي علـــى 

آمال قطر في تعادل متأخر.

قطر على مشارف الخروج بعد الهزيمة الثانية

السعــوديــة تـواجـه بولندا بمعنويــات عــاليــة اليــوم
والمعنويـــات  المزاجيـــة  الحالـــة  تتبايـــن 
بيـــن بولنـــدا والســـعودية قبـــل مباراتهما 
العالـــم  بـــكأس  الثالثـــة  المجموعـــة  فـــي 
لكرة القدم في قطر يوم الســـبت المقبل، 
وســـتنصب كل الضغـــوط علـــى منتخـــب 
بولنـــدا الـــذي اســـتهل مشـــواره بتعـــادل 
سلبي مخيب مع المكسيك، بينما صعقت 
الســـعودية منتخـــب األرجنتيـــن المدجج 

بالنجوم.
أكبـــر  مـــن  الســـعودية واحـــدة  وفجـــرت 
مفاجـــآت كأس العالم عبر تاريخها بالفوز 
1-2 علـــى األرجنتيـــن يـــوم الثاثاء وقد 
تفعلها ثانية أمام بولندا التي أهدر نجمها 
األشهر روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء 
أمام المكســـيك ليواصـــل الاعب إخفاقه 
في هز الشـــباك في كل مشـــاركاته بكأس 

العالم.
ويتطلـــع منتخـــب الســـعودية لبلـــوغ دور 

للمـــرة الثانيـــة فقـــط فـــي  الســـتة عشـــر 
تاريخـــه بعـــد أن خـــرج أمام الســـويد في 

.1994
وبالنســـبة لبولندا، يعد الفوز مسألة حياة 
أو مـــوت آلمالهـــم في الوصـــول إلى دور 

الستة عشر للمرة األولى منذ 1986.
وقـــال تشيســـواف ميخنيفيتـــش مدرب 
بولنـــدا بعـــد التعـــادل مـــع المكســـيك يوم 
الثاثـــاء الماضي: هـــذه النتيجة ال تحرم 
بولنـــدا أو المكســـيك مـــن فرصـــة المضي 

قدما في البطولة.
لكن بعض العبي بولندا استسلموا بالفعل 
لفكـــرة أنهـــم سيخســـرون ال محالـــة أمام 
األرجنتين في مباراتهم الثالثة واألخيرة 
بالمجموعـــة ولذلـــك يريـــدون الفوز على 
الســـعودية وهو مـــا يزيد الضغـــوط على 
فويتشـــيخ  الحـــارس  وقـــال  الفريـــق. 
شتينســـني في وقت ســـابق: سنخســـر ال 

محالـــة أمـــام األرجنتيـــن ولـــن نحصد أي 
نقطة من المباراة الثالثة.

وعلى النقيض تماما، حصل الســـعوديون 
علـــى دفعـــة معنوية هائلـــة بفوزهم ألول 
مرة على اإلطـــاق بمباراتهم االفتتاحية 
بكأس العالم، وسيدخل المنتخب العربي 
متصـــدر المجموعة الثالثـــة مباراة بولندا 

بتفاؤل كبير.
وكان ســـجل المنتخبيـــن منخفضـــا مـــن 
حيث االســـتحواذ على الكرة والتســـديد 
علـــى المرمـــى فـــي مســـتهل مشـــوارهما 
يمنـــع  لـــم  األمـــر  هـــذا  لكـــن  بالبطولـــة، 
الســـعودية مـــن تفجيـــر واحدة مـــن أكبر 

المفاجآت في تاريخ البطولة.
ويجب أن يتحســـن مستوى بولندا، التي 
وليفاندوفســـكي  جماهيرهـــا  أحبطـــت 
بانتهاج أســـلوب دفاعي؛ لتجنب الخروج 

المبكر من كأس العالم.

تصــدر الالعــب المحتــرف البريطانــي جوشــوا وايــت الجولــة الثانيــة لبطولة 
كأس جاللــة الملــك حمــد الدولية للجولف الرابعة عشــرة، والتي يشــرف على 
تنظيمهــا االتحــاد البحريني للجولف، وتقام تحت رعاية شــركة بتلكو الراعي 
الرســمي للبطولــة منــذ انطالقهــا فــي العــام 2007، ويشــارك فيهــا 96 العبــا 

محترفا من 20 دولة.

وجاءت نتائج الجولة الثانية متقاربة، 
نظـــرا للمســـتويات الفنيـــة المتقدمـــة 
التي قدمها المشاركون وذلك من أجل 
تحقيق أفضل النتائج التي من خالها 
تأهلهم الدخول في التصفية النهائية 
والمنافســـة على لقـــب كأس البطولة، 
وتم اختيـــار 45 العبا لليوم الختامي، 
وكانـــت أجـــواء البطولة أحد أســـباب 
ارتفـــاع المســـتويات التـــي قدمت، إذ 
حرص جميـــع الاعبيـــن لتقديم أعلى 
المســـتويات الفنية المتميزة وتحقيق 
أقـــل نقـــاط ممكنـــة وتـــدارك األخطاء 
الفردية والتغلب على الصعوبات التي 
تعترضهم خال الجولة، ومن هنا كان 
التحـــدي واإلثـــارة والتي اســـتمتع بها 
الجمهـــور الـــذي حـــرص علـــى حضور 

جانب من منافسات الجولة الثانية. 
وتصـــدر الجولـــة الاعـــب البريطانـــي 
جوشـــوا وايت، الذي حقق 133 نقطة 
الاعـــب  الثانـــي  المركـــز  فـــي  وجـــاء 
البريطاني هـــاري كودارد والذي حقق 
134 نقطة، وفي المركز الثالث المكرر 
جاء كل من الاعب البريطاني ماكس 
سميث والاعب اإليرلندي هيو فولي 
آريـــس  جيـــك  البريطانـــي  والاعـــب 
بعـــد أن حققـــوا 136 نقطة، وجاء في 
المركـــز الســـادس الاعـــب البريطاني 
والـــذي حقق 137 نقطـــة، وفي المركز 
الســـابع مكـــرر جـــاء كل مـــن الاعـــب 
الســـويدي غابـــي اكســـويل والمغربي 
مهدي الفخـــوري بعـــد أن جمعوا 138 
نقطة وفي المركز التاسع جاء الاعب 

البريطانـــي تـــو ســـلومان وجمـــع 139 
نقطة.

واســـتطاع عـــدد من العبـــي المنتخب 
الوطني دخول المنافســـات الختامية 
كل  ســـيتنافس  إذ  األخيـــرة،  للجولـــة 

مـــن الاعـــب خليفـــة دعيـــج الكعبـــي 
الـــذي جمع 143 نقطـــة، والاعب فهد 
عبـــدهللا الحكم الذي جمع 149 نقطة، 
والاعب خليفة محمد المريسي الذي 
جمـــع 150 نقطة. وهذا بحد ذاته أحد 

البطولـــة حيـــث االحتـــكاك  إنجـــازات 
الاعبيـــن  مـــع  الخبـــرة  واكتســـاب 
المحترفيـــن وتحقيق أفضـــل النتائج 

المتقدمة في هذه البطولة.
الجولـــة  الســـبت  اليـــوم  وســـتقام 

الاعبـــون  فيهـــا  ويشـــارك  الختاميـــة 
الذيـــن تأهلوا فـــي التصفيـــة النهائية، 
المنافســـة  تكـــون  أن  المتوقـــع  ومـــن 
قويـــة للتحقيق لقـــب البطولة والظفر 

بالكأس الغالية.
وشارك في البطولة العبون محترفون 
التعـــاون  مجلـــس  دول  مـــن  وهـــواة 
وكان  العربيـــة،  والـــدول  الخليجـــي 
النصيـــب  الشـــقيق  المغـــرب  نصيـــب 
األكبر من المشاركة، إذ سجل للبطولة 
10 العبيـــن نصفهـــم مـــن المحترفيـــن 
واآلخرين من العبي المنتخب، ويأتي 
وجود المنتخبـــات العربية في بطولة 
كأس جالـــة الملك حمـــد الدولية في 
نســـختها الرابعة عشـــرة لوجـــود روح 
القويـــة، وتعتبـــر معســـكرا  المنافســـة 
تدريبيـــا مكثفـــا اســـتعدادا للمشـــاركة 
فـــي البطولة العربيـــة للجولف، والتي 
التونســـية  الجمهوريـــة  فـــي  ســـتقام 
خـــال األيـــام المقبلـــة، وتشـــارك فيها 
جميع الـــدول العربية المنطوية تحت 

راية االتحاد العربي للجولف.

البريطاني جوشوا وايت يتألق في كأس جاللة الملك حمد الدولية للجولف
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مباريات اليوم - كأس العالم

13.00 تونس + أستراليا 

16.00 السعودية + بولندا

19.00 الدنمارك + فرنسا

10.00 المكسيك + األرجنتين



بحضور رئيس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان بن حمد آل خليفة ونائب رئيس 
المجلس األعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد بن عيســى آل 
خليفــة، نظــم نــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل بعد ظهر أمس الســباق الســادس لهذا الموســم، الــذي أقيم على كؤوس شــركة 

الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك” وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

كمـــا حضر الســـباق عدد مـــن أصحاب 
السمو وممثلي الجهة الراعية للسباق 
وجمهور من محبي رياضة الفروسية 

وسباق الخيل.
وشهد السباق تفوق الجياد المرشحة 
فـــي أغلـــب األشـــواط التســـعة فيمـــا 
تقاســـمت مجموعـــة من االســـطبالت 
االنتصـــارات، وذلك بدًءا من الشـــوط 
البحريـــن  لخيـــل  أقيـــم  الـــذي  األول 
العربيـــة األصيلـــة “ الواهـــو “ لمســـافة 
 “ الحصـــان  واســـتطاع  متـــر،   1400
الوســـمية  الســـطبل   “  1811 مصنـــان 
وبقيادة الفارس حسن الصفار تحقيق 
فوزه الثاني هذا الموســـم، والذي جاء 
بعـــد دخولـــه القوي علـــى المقدمة في 
األمتار األخيرة ليحسم الفوز لصالحه 
بفارق طولين عن منافسيه الحصانين 
كروشـــان   “ و   “  1807 الصقـــالوي   “
1793 “ في المركزين الثاني والثالث.

للجيـــاد  الثانـــي  الشـــوط  وأقيـــم 
المبتدئـــات “ إنتـــاج محلـــي “ لمســـافة 
1800 متـــر، وتمكن الحصان المرشـــح 
األول “ أمواج “ ملك إم كي آر ريســـنغ 
وبقيـــادة أندري أتزينـــي تحقيق أولى 

انتصاراتـــه بعدما حقـــق المركز الثاني 
فـــي مشـــاركاته هـــذا الموســـم وذلـــك 
بفـــارق 3 أطوال عن الحصان “ ذا بلوز 

مان “. 
للجيـــاد  الثالـــث  الشـــوط  وأقيـــم 
المبتدئـــات “ إنتـــاج محلـــي “ لمســـافة 
واســـتطاع  مســـتقيم،  متـــر   1000
الحصان “ رصين “ ملك ســـمو الشـــيخ 
حمد بن عبدهللا بن عيســـى آل خليفة 
وبقيـــادة عبدهللا فيصل تحقيق فوزه 
األول في مشاركته الثالثة، وذلك بعد 
شـــوط مفتـــوح وبفـــارق طوليـــن عـــن 

الفرس “ لفندر “ السطبل المحمدية. 
وأقيـــم الشـــوط الرابـــع لجيـــاد جميـــع 
الدرجات “ مســـتورد “ لمســـافة 1200 
انســـتنكتف   “ الجـــواد  وتمكـــن  متـــر، 
مـــون “ الســـطبل العاديـــات وبقيـــادة 
بـــول هانغان تحقيق فـــوزه األول هذا 
الموســـم والذي جـــاء بتفـــوق وبفارق 
مريـــح بلـــغ 4 أطـــوال عـــن الحصـــان 
الثاني “ ســـير هنري كوتون “ السطبل 

المحمدية.
وأقيـــم الشـــوط الخامـــس علـــى كأس 
شركة “ جيبك “ لجياد سباق التوازن “ 

مستورد “ لمسافة 1200 متر مستقيم، 
واســـتطاع الحصان “ فايتـــر بايلوت “ 
ملـــك إســـناد ريســـنغ وبقيادة ســـتيفن 
الدجـــج تأكيد جدارتـــه بتحقيق فوزه 
الثاني على التوالي هذا الموسم وذلك 
بتفوق خصوًصا عبر انطالقته القوية 
فـــي آخر 400 متر ليحلـــق وحيًدا في 
لصالحـــه  الشـــوط  وأنهـــى  المقدمـــة، 
بفارق 5 أطوال لتتحول المنافسة إلى 
المركـــز الثانـــي الذي حســـمه الحصان 
“ إبـــن عربي “ الســـطبل العفـــو وبفارق 

نصف طول عن “ تشيمغان “.
وأقيم الشـــوط الســـادس لجياد سباق 
التوازن “ مستورد “ لمسافة 1600 متر، 
واستطاع الحصان “ مبتدأ “ ملك لمى 
عبـــاس عنان وبقيـــادة عبدهللا فيصل 
تســـجيل أولى انتصاراته، والذي جاء 
بعـــد منافســـة قويـــة مثيـــرة شـــهدتها 
األمتـــار األخيـــرة وحســـمها لصالحـــه 
بفارق نصف طول عن الحصان “ ليفل 
بيتـــش “ الســـطبل المالح الـــذي حقق 
المركـــز الثالث بفـــارق نصف رأس عن 
الحصان “بورغاتوري “ الذي جاء ثالًثا 

بفارق رأس عن الحصان “ إشاسي “.

وأقيـــم الشـــوط الســـابع لجياد ســـباق 
التـــوازن “ مســـتورد “ لمســـافة 1600 
متـــر، واســـتطاع الحصان “ ســـن اوف 
مـــرزوق  حســـين  ملـــك   “ نورمانـــدي 
رضـــي وبقيادة روبرت تـــارت تحقيق 
الفوز ليسجل الحصان تطور مستواه 
ونتائجـــه وذلـــك بعدمـــا ظهـــر بصورة 
جيـــدة وحقق الفـــوز بفـــارق 3 أطوال 

عن الحصان “ أمان “.
وأقيم الشوط الثامن على كأس شركة 
“ جيبك “ لجياد جميع الدرجات “ إنتاج 
محلـــي “ لمســـافة 1600 متـــر، وتمكن 
الحصـــان المرشـــح الثانـــي “ تـــارس “ 

ملـــك عبـــدهللا فـــوزي نـــاس تحقيـــق 
فوزه الثاني هذا الموســـم، والذي جاء 
بجدارة وبكفاءة من الفارس حســـين 
مكـــي خصوًصـــا فـــي آخـــر 400 متـــر 
عندما خطف المقدمـــة، وانطلق بقوة 
للفـــوز رغم محـــاوالت الفرس “ صفوه 
“ ملك ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
بن عيسى آل خليفة وبقيادة إبراهيم 
نـــادر والتي حلـــت في المركـــز الثاني، 
فيمـــا ابتعـــد الحصـــان المرشـــح “ فان 
هيلـــن “ الســـطبل العاديات عن مســـار 

المقدمة وحل ثالًثا. 
وأقيـــم الشـــوط التاســـع واألخير على 

كأس شـــركة “ جيبـــك “ لجيـــاد ســـباق 
التـــوازن “ مســـتورد “ لمســـافة 2200 
متر، واســـتطاع الحصـــان “ روال جام “ 
السطبل فيكتوريوس وبقيادة ستيفن 
انتصاراتـــه  أولـــى  تســـجيل  الدجـــج 
في المضمـــار البحرينـــي بعدما فرض 
ســـيطرته علـــى مجريات الشـــوط من 
البدايـــة حتى النهاية، وأنهى الشـــوط 
لصالحه بفـــارق طولين عن الحصان “ 
أركتك فيغا “ الســـطبل المحمدية، ثم 
الجواد “ ويست سوفولك “ ملك سمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن علي بن عيســـى آل 

خليفة ثالثا.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

تفوق الجياد المرشحة... و3 اسطبالت تظفر بكؤوس “جيبك”
عيسى بن سلمان يشهد السباق السادس للخيل

تونس العنيدة أمام أستراليا المتحمسة
ســـتمثل مبـــاراة أســـتراليا فـــي كأس 
العالـــم لكـــرة القـــدم أمـــام تونس في 
اســـتاد الجنوب يوم السبت مواجهة 
تســـجيل  فـــي  يعانـــي  فريـــق  بيـــن 
األهـــداف أمـــام فريـــق عربـــي عنيـــد 

صاحب دفاع صلب.
وقبل البطولة كانت أستراليا تتعامل 
مـــع مواجهـــة تونس على أنها أســـهل 
فرصة للفـــوز في المجموعـــة الرابعة 
وإنهاء سلسلة من تحقيق أي انتصار 

في النهائيات منذ 2010.
وأصبحت اآلن المباراة أهم ألستراليا 
بعد خســـارتها 1-4 أمام فرنسا حاملة 
اللقـــب فـــي الجولـــة االفتتاحيـــة في 

االستاد ذاته يوم الثالثاء.
وتعادلـــت تونـــس دون أهـــداف مـــع 
الدنمـــارك فـــي وقـــت مبكـــر مـــن ذلك 
اليوم، ما أظهر ألستراليا بعض األمل 
فـــي  اإلقصائيـــة،  األدوار  بلـــوغ  فـــي 
حـــال الفـــوز، للمـــرة الثانية في ســـت 

محاوالت بكأس العالم.
وأظهـــرت تونـــس تماســـكها الدفاعي 

في آخر عشر مباريات باستثناء أمام 
البرازيـــل، رغـــم واقـــع أن المنتخـــب 
الفائـــز ببطولة العالم خمس مرات هز 
الشباك خمس مرات في مباراة ودية 

في سبتمبر في باريس.
مـــدرب  القـــادري  جـــالل  وســـيكون 
تونس سعيدا بتلقي اتهامات باللعب 
الوصـــول  فـــي  نجـــح  إذا  الســـلبي 
بمنتخـــب بـــالده لـــدور الســـتة عشـــر 
ألول مرة في مشاركته السادسة في 

النهائيات.

ويركض القائد يوســـف المساكني بال 
كلل في منتصف الملعب، وسيحاول 
استغالل هجمة مرتدة الختبار دفاع 
أمـــام  كثيـــرا  عانـــى  الـــذي  أســـتراليا 
مـــن  المتقنـــة  العرضيـــة  التمريـــرات 

العبي فرنسا في الجولة األولى.
وستســـتفيد تونـــس مـــرة أخـــرى من 
دعم المشـــجعين، وكأنهـــا تلعب على 
أرضهـــا مـــع وجـــود جالية كبيـــرة في 
قطر والحصول على مســـاندة الكثير 

من العرب.
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تكتسب مواجهة فرنسا حاملة اللقب والدنمارك طابع الثأر في سعي 
“الديـــوك” لتعويض ســـقوطهما مّرتين أمام المنتخب االســـكندينافي 
في دوري األمم األوروبية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة 

الرابعة في مونديال قطر لكرة القدم.
واســـتهل المنتخب الفرنســـي حملة الدفاع عن لقبـــه بفوز كبير على 
أســـتراليا 4 - 1 علـــى اســـتاد الجنـــوب في الوكرة، فـــي حين فرضت 
تونس تعاداًل سلبًيا ثميًنا على الدنمارك في استاد المدينة التعليمية 

في الدوحة.
وتملـــك فرنســـا التـــي تحتل الصـــدارة )3( فرصـــة بلوغ الـــدور الثاني 
باكـــًرا فـــي حال الفوز علـــى الدنمارك، في حين ان تعـــادل تونس مع 

أســـتراليا في المباراة الثانية ســـيضمن لها الصـــدارة بغض النظر عن 
باقي النتائج في الجولة الثالثة األخيرة.

ونجحـــت فرنســـا في اختبارهـــا األول في قطر أمام “ســـوكروز”، في 
تكرار لســـيناريو فوزها على المنتخب نفســـه في مســـتهل مبارياتها 

في مونديال روسيا 2018.
ويأمـــل منتخب “الديوك” فـــي حجز بطاقة الدور ثمـــن النهائي باكًرا 
فـــي حـــال تمكن من الفوز علـــى الدنمارك على ملعب “974” الســـبت، 
ولكن بداية عليه فك النحس الذي يالزمه أمام منافس خســـر أمامه 
مرتيـــن العـــام 2022 )1-2 فـــي كوبنهاغـــن و2 - صفـــر فـــي باريـــس(، 

وقبلهما في دور المجموعات لمونديال 2002.

فرنسا تسعى لفك عقدة الدنمارك

من مباراة فرنسا والدنمارك

األكاديميات الرياضية ال تصنع العبا متكامال!

تركــز األكاديميــات الرياضيــة علــى تنميــة المواهــب الرياضيــة، وهو نهج ذو جانــب واحد، هذا النهــج يفيد الجانــب الرياضي وحده وال 
يركز على الالعب كشــخص ُمتكامل. ونتيجة لذلك، فإنها تركز على تعليم “الفنون والمهارات الرياضية” وتتجاهل إكســاب الرياضيين 

المهارات الحياتية والمهنية. 
غالبية األكاديميات تزرع عند الالعبين هدف الفوز بأي ثمن بالمســابقات والبحث عن الجوائز، وهو نفس النهج واألســلوب الذي يطبق 
على الرياضيين المحترفين. وهذا النهج يفرض ضغوًطا شديدة على الرياضيين الشباب؛ ألنه يخلق قناعة بأن جميع طالب األكاديمية 
يعتبــرون ناجحيــن فقــط إذا تمكنــوا مــن االنضمــام إلــى فــرق األندية الرياضيــة. ومثل هذا النهــج ال يترك خيارات أخــرى في حال عدم 

وصول رياضيي األكاديمية الشباب إلى فرق األندية الرياضية.
يجــب علــى األكاديميــات الرياضيــة البحــث عن ألية أكثر شــمولية لتطوير الرياضيين، باإلضافــة إلى التطوير الرياضــي لالعبيها، العمل 
على تنويع مناهجها لتشــمل التنمية النفســية والشــخصية والعاطفية وغيرها من المهارات الحياتية، كما يجب على األكاديميات أيضًا 
تكريــس وقتــًا لتطويــر المهارات المهنية للرياضيين وتثقيفهم بشــأن خيارات نمط الحيــاة، وكيفية النجاح في حياتهم االجتماعية، من 

خالل تمكين الرياضيين من تحقيق تطلعاتهم ويصبحوا واثقين بدرجة كافية لتحويل هذه التطلعات إلى حقيقة واقعة.
تســاهم النظرة الشــاملة لتطوير الرياضيين في تحقيق النمو الشــخصي والمهارى، ويهيئ الرياضيين ليس فقط للنجاح في رياضتهم، 
ولكــن للنجــاح فــي حياتهــم االجتماعية والعلمية والمهنية. وهذا الطريق الذي يجب أن تســلكه جميــع األكاديميات الرياضية البحرينية 
التــي ترغــب فــي إحــداث تغير في مخرجاتها مــن المواهب الرياضية. إن تحقيق التــوازن بين كفاءة الرياضييــن وأدائهم الرياضي من 
خالل برامج التثقيف الحياتية والتنمية الشــخصية الموازية لبرامجهم الرياضية، سيســاعد األكاديميات الرياضية على إخراج أفضل 

الالعبين المهاريين وأفضل األفراد كفاءة في نفس الوقت!

عيسى الماجد 

* باحث في اإلدارة الرياضية

Isa.almajed74@gmail.com



شتان بين السلبية واإليجابية
ال شـــك أن لهـــذا الموضـــوع أبعـــادا طويلـــة ومتشـــعبة، وحاولـــت التعمق في 
البحث عن الفوارق بينهما والتمعن فيهما، وعندها جلست أفكر جلًيا وأسأل 
نفســـي عـــن هـــذا اللغـــز، فكمـــا يعلـــم الجميع أننـــا نملـــك رصيدا مـــن الصفات 
اإليجابية والسلبية، وهذه األمور من خلق هللا سبحانه وتعالى، لكن السؤال 
الـــذي يطرح نفســـه، لماذا ننظر دائما إلى ســـلبيات اآلخريـــن ونتأثر بها وربما 
نتخـــذ مواقف وقـــرارات تكون أحياًنـــا صعبة، بل مصيرية فيها؟ ال شـــك أن 

النسبة تتفاوت من شخص آلخر، لكننا جميعا نتشارك في ذلك.
في مواقع العمل تعلمت شـــيًئا مهًما أثناء فترة عملي الطويلة، وهو ضرورة 
التكيف في التعامل مع الرؤساء أو المدراء الصارمين الذين يملكون كاريزما 
في القيادة واإلدارة وأصحاب الخبرة والعلم، واألهم من ذلك تطبيق النظام 
العـــادل علـــى الموظفين، إذ إن لكل منهم شـــخصيته وأســـلوبه وطريقته في 
إدارة العمـــل، ألنهم يختلفون في النشـــأة والتربية والدراســـة والخبرة، ومن 
مدارس مختلفة. وكما يقول المصريون “الحلو ما يكملش”، فقد جلســـت مع 
الكثيـــر من الموظفين من مختلف الجهـــات الحكومية والخاصة الذين دائما 
ما يعيبون مســـؤوليهم ويبرزون ســـلبياتهم، وال يتكلمون عن إيجابياتهم، ما 
أعتبره غير منصف، وكما ذكرت آنفا بأن هؤالء بشـــر، ليســـوا معصومين عن 
الخطأ، والســـؤال الذي يطرح نفســـه، هـــل نحن قوم ســـلبيون؟ في اعتقادي 
نعم، حيث نركز على الســـلبيات ســـواء في األشـــخاص أو في جميع مناحي 
الحيـــاة، فقلمـــا نتكلـــم عن الجوانـــب اإليجابية، والشـــيء نفســـه ينطبق بين 
الزوجيـــن، فنجدهمـــا يتســـابقان على تعـــداد ســـلبيات كل طـــرف، والنتيجة 

احتدام الخالف بينهما.
إّن وجـــود أشـــخاص داعمين وإيجابيين في الحياة، يســـاعد الشـــخص على 
التخلص من أفكاره الســـلبية واالســـتفادة ِممن حوله وتلّقي دعمهم للتفكير 

بطريقة إيجابية في حل المشكالت والقضايا المختلفة.
أذكـــر جيـــدًا أن أحد الرؤســـاء التنفيذييـــن الذي عملت معه لســـنوات طويلة 
قـــال لـــي ذات مرة إنه يرى الكثير من األمور أو المالحظات التي قد ال تكون 
كبيـــرة ولكن يفضل أال يعاتب أو يلوم الفريق، وذلك لعدم ترك األثر الســـلبي 

أو اإلحباط فيهم، بل ليعطيهم ثقة إضافية تقديًرا لعملهم وجهدهم.

* كاتب بحريني

ztawfeeqi@gmail.com

* زهير توفيقي

منصة األراضي الحكومية
إن مـــن أكثـــر المشـــاريع الذكيـــة التـــي تبنتهـــا حكومـــة مملكـــة البحرين 
ضمـــن خطة التعافي االقتصـــادي التي أعلن عنها العـــام الماضي 2021، 
والمتضمنة خمس أولويات تهدف بشكل عام إلى خلق الفرص والتنمية 

واالستقرار االقتصادي، مشروع منصة استثمار األراضي الحكومية.
ويهدف هذا المشـــروع إلى االســـتفادة القصوى من األراضي الحكومية 
مترامية األطراف، وذلك باستثمارها بما يعود بالنفع على كل القطاعات 
الحيوية في الدولة، ويسهم في استقرار ونماء االقتصاد الوطني، بدل 

أن تبقى هذه األراضي دون استفادة حقيقية منها.
وأعلن في معرض “ستي سكيب” الذي انطلقت فعالياته الثالثاء الماضي 
بحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه هللا - عن طرح 
8 أراض اســـتثمارية جديدة على المنصة، وبذلك يحقق هذا المشـــروع 
اســـتفادة بالغـــة األهميـــة مـــن نواحـــي كثيرة ومتعـــددة، وهي اســـتثمار 
األراضي الحكومية غير المســـتفاد منها أصالً، وإشـــراك القطاع الخاص 
ليبادل االستفادة االستثمارية بينه وبين القطاع العام بشراكة حقيقية، 
واإلسهام في تطوير القطاعات الحيوية في الدولة من صناعة وتجارة 
وتعليم وكل القطاعات األخرى عند إنشاء المشاريع على هذه األراضي 
الحكومية، كما يستفاد من هذا المشروع توفير فرص عمل للبحرينيين 
فـــي المشـــاريع التـــي تبنـــى على هـــذه األراضـــي المســـتأجرة، وهو أحد 
أهـــم أهداف برنامج التعافي االقتصادي غير المباشـــرة، وسيســـهم ذلك 
بـــدوره حقًا في تســـريع حركـــة االقتصاد الوطنـــي والتنمية في مختلف 
القطاعـــات، علمًا أن هذه األراضي االســـتثمارية المطروحة على هامش 
معرض “ســـتي ســـكيب” هي جزء من هذا المشروع الحيوي المهم الذي 

انطلق بجهود حثيثة من قبل وزارة المالية واالقتصاد الوطني.
وقـــد قطعـــت الـــوزارة فـــي هـــذا المســـار شـــوطًا كبيـــرًا، وحققـــت تقدمًا 
ملحوظـــًا، وتجني البحرين ثمار هذه الفكرة النوعية، تحقيقًا للمشـــروع 
األشـــمل واألعم أال وهو خطة التعافي االقتصادي التي تستثمر حكومة 
البحريـــن كل الطاقـــات واإلمكانيـــات إلنجازها إيمانًا منها بأنها ســـتخلق 

فارقًا دون أدنى شك خالل السنوات المعدودة المقبلة.

* كاتب وأكاديمي بحريني

dr.ali.saegh@gmail.com

* د. علي الصايغ

قبل أربعة أعوام، وفيما العالم منشـــغل بأحداث جســـام متســـارعة، مرت في صمت 
الذكـــرى الخمســـين على أكبـــر االنتفاضات الطالبية فـــي تاريخنا المعاصـــر، أال وهي 
االنتفاضة الطالبية الجامعية الفرنســـية في مايـــو 1968، والتي انطلقت من جامعة 
الســـوربون بقلـــب عاصمـــة األنـــوار، ثـــم عمـــت ســـائر الجامعـــات، وجذبـــت النقابات 
والحـــركات العماليـــة، وشـــاركت فيهـــا صفـــوة المثقفيـــن والفنانين. ومازالـــت زاخرة 
بالِعبر والدروس، ليس على الصعيد الفرنســـي فحســـب، بل وعلى الصعيدين الغربي 
والعالمـــي، وبضمنـــه عالمنـــا العربـــي. كان العـــام 1968 حافـــال بالتحـــوالت الفكريـــة 
والمساجالت، عربيًا جرت واحدة من أعظم المظاهرات الطالبية المصرية بعد نكسة 
1967، حيـــث تفاجأ الرئيـــس الراحل عبدالناصر باحتجاجها علـــى األحكام المخففة 
بحـــق ضباط الطيران المســـؤولين عن النكســـة، بعدما كان هـــؤالء الطلبة في مقدمة 
من جددوا الثقة فيه، مطالبين إياه بالبقاء في الحكم غداة الهزيمة، رغم إعالنه في 
خطاب التنحي عن مســـؤوليته وحده عن الكارثة، ولم تكن احتجاجاتهم في 1968 
سوى تعبير عن حدوث انعطاف نحو اليسار شهدته معظم الحركات القومية العربية 
فـــي ذلك العـــام، ولتتنامى بذلك الحركة الطالبية المصريـــة بهذا االتجاه بعد رحيله، 
ولتتفجـــر مرة أخرى بالغضب العـــارم 1972 و1973 احتجاجًا على تباطؤ خلفه أنور 

الســـادات في شن معركة تحرير ســـيناء، والتي لّمح عبدالناصر بخوضها في 1971، 
ومن ثم تزايد ميوله للحلول السلمية بالتقارب مع أميركا. 

وفـــي العام نفســـه 1968 جرت أكبر االحتجاجات الشـــبابية األميركيـــة ضد التجنيد 
اإلجباري للحرب العدوانية األميركية على الشـــعب الفيتنامي وما يرتكب بحقه من 
جرائم حرب، وفي أغســـطس من العام نفســـه جرت أقوى محاولة إصالحية معتدلة 
من داخل أحد األنظمة االشتراكية )النظام التشيكوسلوفاكي( وكانت أقل بكثير من 
ســـقف إصالحات البيروســـترويكا التي قام بها جورباتشـــوف آخر رئيس سوفييتي، 

لكن دبابات بالده سحقتها بقوة في تدخل سافر غير مسبوق. 
مهمـــا يكـــن من أمر، فـــإن االنتفاضـــة الطالبيـــة الفرنســـية التي فاجأت هـــي األخرى 
الرئيس شـــارل ديجـــول، واســـتقطبت العمال أيضـــًا باالنضمام إليهـــا باحتجاجاتهم، 
إنما كانت ضد الرأســـماليتين الفرنســـية واألميركية، وبفعـــل تراكمات من المصاعب 
االقتصاديـــة وركود اقتصادي ال ســـابق له جراء تقلص المســـتعمرات الفرنســـية في 
آســـيا وأفريقيا، وخســـارة الجزائر بانتصـــار ثورتها 1962 والتضييـــق على الحريات. 

“المقال كامالً في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب بحريني

* رضي السّماك

فرنسا 1968

حقيقـــة قـــد تســـتغرب عزيـــزي القارئ من هـــذا العنـــوان، لكن ما حـــدث يجعل 
قواميـــس اللغـــة عاجـــزة عـــن أن ُتعبر بالفعل عن مشـــاعر اختلطـــت بين الفرح 
والدمـــوع، وجـــاءت مـــن محبـــة صادقـــة عبرت بـــكل معانـــي الحب عـــن حبها 
وســـعادتها بهـــذا الحدث، حقيقـــة فرحنا بتميزنا الرياضي المتجســـد بإنجازات 
منتخبنـــا الوطني الذي كانت مشـــاركته فخـــرا لكل العرب، والتـــي كانت محل 
نظـــر الجميـــع، وها نحن قد فرحنـــا كمواطنين بهذا الحـــدث والفوز. واالنتصار 
الذي حلق باســـم الســـعودية عاليا كما عهدناه، وما كان هذا اإلنجاز إال تواصال 
إلنجازات كانت في جميع المجاالت، وهنا نقول ما ســـبب ذلك.. أتدرون كيف 
حدث هذا؟ نعم حدث هذا بفضل جهود جبارة مميزة ســـعدنا وســـعد بها أبناء 
الوطـــن، وها هـــي رؤية 2030 تظهـــر وتتضح للعيان في االقتصاد والســـياحة 
والتطور، وها هي الرياضة تحلق في سماء المجد، وبهذا اإلنجاز وفوز منتخبنا 
علـــى منتخب األرجنتين نقـــدم التهنئة لقيادتنا وجهودهـــا ودعمها الالمحدود 
لجميع القطاعات والسيما الرياضة، وهذا الدعم من ولي العهد صاحب السمو 

الملكي األمير محمد بن سلمان دليل على أهمية الوطن والمواطن.

نقولهـــا من قلوب أحبت هذا البلد شـــكرا لكل الجهود ولعلنـــا ُندرك أن الرياضة 
هـــي الجهد الجســـدي المبذول ســـواء كان جهـــدا عاديا، أو جهـــدا منظما وفق 
قواعد، و حق لكل سعودي الفخر بما يشاهده في المملكة من تطور في جميع 
المجـــاالت، الســـيما القطـــاع الرياضـــي الذي يلقـــى اهتمامـــا كبيرا مـــن القيادة 
الرشـــيدة، وتلـــك اإلنجـــازات تلو اإلنجازات، التي تنبئ بأن مســـتقبلنا مشـــرق. 
وهنـــا يظهـــر لنـــا صـــدق مقولة ســـمو ولي العهـــد: “يســـرني أن أقّدم لكـــم رؤية 
الحاضـــر للمســـتقبل، والتي نريد أن نبدأ العمل بهـــا اليوم لِلغد، بحيث تعبر عن 
طموحاتنا جميعًا، وتعكس قدرات بالدنا، لســـنا قلقين على مســـتقبل المملكة، 
بـــل نتطلع إلى مســـتقبل أكثر إشـــراقًا. قـــادرون على أن نصنعـــه – بعون هللا – 
بثرواتها البشـــرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم هللا بها عليها، لن ننظر إلى 
ما قد فقدناه أو نفقده باألمس أو اليوم، بل علينا أن نتوجه دومًا إلى األمام”. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتبة سعودية

* غدير الطيار

بملهم العصر كان هذا الحب
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

إلى جميع النواب دون استثناء
أمامنـــا علـــى الشاشـــة مجلس نـــواب جديد، الســـواد األعظم مـــن أعضائه أول 
مـــرة تطـــأ أقدامهـــم عتبة قبـــة البرلمان، ما يعنـــي افتقادهم الخبـــرة البرلمانية 
والممارســـة الفعليـــة في كيفيـــة إدارة وظائـــف البرلمان التشـــريعية والرقابية 

والمحاسبية.
ولكـــي نكـــون منصفين مـــع كل أولئك النـــواب الجـــدد، علينا التريـــث والتثبت 
وعدم التســـرع في الحكـــم على أدائهم، فهؤالء بحاجـــة للمزيد من الصبر، وال 
يزال أمام المراقب متســـع من الوقت كـــي يكتب رأيا عن أدائهم البرلماني “تو 
النهار توه”، في حين ستظل عيون ناخبيهم تراقب وتتابع مستوى أداء جميع 

أعضاء المجلس القدماء والجدد. 
هنـــا أود أن أوجـــه الكالم مباشـــرة لجميع النواب دون اســـتثناء أحد منهم بأن 
أصـــوات ناخبيكـــم أمانـــة في أعناقكـــم وتذكروا دائمـــا ما حصل مـــع زمالئكم 
النواب السابقين الذين كانو هنا واآلن رحلوا بسبب مواقفهم مع المواطن ومع 
ناخبيهم على وجه الخصوص، وكيف تم إســـقاطهم واســـتبعادهم من المشهد 
البرلمانـــي الجديـــد، فأنتـــم اآلن علـــى المحك وعلـــى عاتقكم مســـؤولية حمل 
األمانـــة التي وضعهـــا ناخبوكم فيكم، فكونوا قريبين مـــن همومهم ومطالبهم 

واحتياجاتهم، خصوصا المعيشية والحياتية التي وعدتم بها خالل حمالتكم 
وشـــعاراتكم االنتخابية، وبالمناســـبة “ترى الناس ضاقـــت عليها الدنيه من كل 
صوب وتبي قول وفعل، ما تبي كالم ســـطع لمع أيام االنتخابات وفي النهاية 
يطلع أختكي مثلكي”. في الضفة األخرى نتطلع للمزيد من التجاوب والتعاون 
الوثيـــق بيـــن الســـلطتين التنفيذية ممثلة فـــي الحكومة واألخرى التشـــريعية 
ممثلـــة فـــي الغرفة األولى من المجلس الوطني بخصوص ما يتقدم به النواب 

من مشاريع وقوانين ومقترحات ورغبات تالمس حياة المواطن مباشرة.
هدفنا وغايتنا إســـعاد ورفاهية الشـــعب، وذلك من خالل مجلس نواب جديد 
يكون على قدر كبير من تحمل المســـؤولية الوطنية، وأن يقوم جميع أعضائه 
بواجبهـــم كمـــا ينبغـــي أن يكـــون في تلبيـــة مطالـــب واحتياجـــات وطموحات 
البحرينـــي، وتعويضـــه عن ما قام بـــه أعضاء المجالس الســـابقة من إخفاقات 
وموافقـــات أضرت جيبه، خصوصـــا المنتمي للطبقتين الفقيـــرة وما تبقى من 

الوسطى. وعساكم عالقوة.

* كاتب بحريني

a.aziz.aljowder
@gmail.com

* عبدالعزيز الجودر
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إدارة  مجلس  عضو  أكــدت 
ــة تــــجــــارة وصـــنـــاعـــة  ــرفــ غــ
جناحي  ســونــيــا  الــبــحــريــن 
ــمــرأة  ال تــعــزيــز دور  أهــمــيــة 
ــاالت  ــمـــجـ فــــي مــخــتــلــف الـ
ــات تـــحـــقـــيـــًقـــا  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ والـ
التنموي  العمل  لمستهدفات 
الــشــامــل، مــشــيــرًة إلـــى أن 
تتحقق  ال  التنموية  الجهود 
أهدافها دون تمكين حقيقي 
ــمــرأة يــضــمــن مــشــاركــتــهــا  ــل ل
ــاء شــأن  ــ فـــي ازدهـــــار وإعـ
االعــتــمــاد على  الــوطــن عبر 
قدراتها في العطاء والتميز 
ميادين  كافة  في  والقيادة 
تــمــاشــًيــا مــع كونها  الــعــمــل، 
رؤية  ضمن  أساسية  ركيزة 

البحرين 2030.
وبـــيـــنـــت جـــنـــاحـــي خـــال 
ــيــة  مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي فــعــال
ــمــهــارات الــمــرأة  الــنــهــوض ب
عقدتها  والـــتـــي  ــقــيــاديــة،  ال
عبر  الدولية  العمل  منظمة 
بتقنية  الرقمية  المنصات 
االتصال المرئي أن اكتساب 
الــقــيــاديــة يسهم  ــمــهــارات  ال
في  ــيــس  ورئ فــاعــل  بشكل 
الريادي  المرأة  دور  تفعيل 
في مواقع العمل المختلفة، 
مضيفًة أن البحرين اتخذت 
ــر مــســبــوقــة  ــيـ خــــطــــوات غـ
ــادة تـــمـــثـــيـــل الــــمــــرأة  ــ ــ ــزي ــ ــ ل
في  القيادية  ومسؤولياتها 
والــخــاص  الــعــام  القطاعين 
ــتــوازن  مــع الــتــركــيــز عــلــى ال
بـــيـــن الــجــنــســيــن لــتــحــقــيــق 
ــاج  ــر الـــمـــســـتـــدام؛ إلدمــ ــ األثـ
وتكافؤ  الــمــرأة  احتياجات 
والمرأة  الرجل  بين  الفرص 
وتوفير قوة عاملة متنوعة 

لخدمة مملكة البحرين. 
وأشارت جناحي إلى أهمية 
مــواكــبــة الـــمـــرأة الــريــاديــة 
لــلــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي في 
ــع خـــطـــطـــهـــا؛ كـــونـــه  ــيـ ــمـ جـ
فــي  ــا  ــيـــسـ رئـ دورا  يــلــعــب 
االقتصادية،  الحركة  تنمية 
ــذي أولــتــه  ــ ــو الــقــطــاع ال وهـ
لتنويع  ــة  ــويـ أولـ الــبــحــريــن 

الــوطــنــي، برفد  اقــتــصــادهــا 
أسباب  بكافة  القطاع  هــذا 
ــادة، لــدعــم  ــ ــريـ ــ الــتــطــور والـ
ركـــائـــز االقــتــصــاد الــوطــنــي 
ومسيرة التنمية المستدامة 
رؤيــة  تحقيق  إلــى  وصـــواًل 
البحرين االقتصادية 2030، 
مشيرًة إلى أن التكنولوجيا 
هــــي مــســتــقــبــل االقـــتـــصـــاد 
لما  المقبلة  المرحلة  خــال 
فــي  أدوات  ــن  مــ تــمــتــلــكــه 
األعــمــال تسهم في  مــجــال 
جديد  اقتصادي  عالم  بناء 
ــيـــن مــخــتــلــف  ــلـــي بـ ــامـ ــكـ وتـ
البلدان في شتى المجاالت 

االقتصادية.
ولــفــتــت جــنــاحــي إلــــى أن 
وقتنا  فــي  التكافؤ  مسألة 
بتحديد  تتعلق  ال  الــجــاري 
الـــنـــوع االجـــتـــمـــاعـــي ذكــــًرا 
المرأة  إن  إذ  أنثى،  أم  كــان 
تعمل  الـــيـــوم  ــبــحــريــنــيــة  ال
البحريني،  الرجل  بمحاذات 
وتـــــقـــــوم بــــــــدور تــكــامــلــي 
ــى مــنــاحــي  ــتـ ــه فــــي شـ ــعـ مـ
منها  االقــتــصــاديــة  الــحــيــاة 
والسياسية  واالجــتــمــاعــيــة 
ــــى  ــيــــرة إل ــا، مــــشــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
لنشر  الــحــاجــة  أهــمــيــة  أن 
بين  التكنولوجية  الثقافة 
الرياديات لدعم االستدامة، 
التوسع  فــي  تستثمر  وأن 
لضمان  المحلي  الدعم  إلــى 
تعمل  إذ  نموذجها،  تفعيل 
تسريع  عــلــى  التكنولوجيا 
ومواكبة  والتسليم  اإلنتاج 

المبادرات العالمية.

جناحي: الجهود التنموية ال تتحقق أهدافها 
دون تعزيز لدور المرأة وإشراكها بخطط التطوير

مؤتمر البحرين الدولي للرؤية الحوسبية ينطلق 1 ديسمبر
برعاية رئيس مجلس الشورى

ــذكــاء  ــل تــنــظــم الــمــجــمــوعــة الــعــالــمــيــة ل
البرازيل  مركز  مع  بالشراكة  االصطناعي 
من  األولــى  النسخة  االصطناعي،  للذكاء 
مؤتمر البحرين الدولي للرؤية الحوسبية 
ــذكــاء االصــطــنــاعــي، تــحــت رعــايــة  فــي ال
الــشــورى،  الــصــالــح رئــيــس مجلس  عــلــي 
بمشاركة  المقبل،  ديسمبر  من  األول  في 
من  ديــاز  د.بيدرو  الدوليين،  المتحدثين 
البرازيل،  من  نونيز  ود.كلوديا  اسبانيا، 
ود.رافال الكسويك من بولندا، ود.تياجو 
فيليب افانجي من البرازيل، فيما ستدير 
من  بوحميدة  دالل  المهندسة  المؤتمر 

مملكة البحرين.
حاجي  د.جاسم  تقدم  المناسبة،  وبهذه 
ــمــر ورئـــيـــس الــمــجــمــوعــة  ــمــؤت رئـــيـــس ال
بالشكر  االصــطــنــاعــي،  لــلــذكــاء  العالمية 

واالمــتــنــان إلــى رئــيــس مجلس الــشــورى 
والدعم  جهوده  مثمًنا  المؤتمر،  لرعايته 
المتواصل في مجال الذكاء االصطناعي 
الذي  الفاعل  والـــدور  الرقمي،  والتحول 

الــقــادم من  الجيل  فــي تحفيز  بــه  بــقــوم 
التحول  تطوير  فــي  البحريني  الشباب 
ــرقــمــي فـــي الــمــمــلــكــة فـــي ظـــل رعــايــة  ال
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 

الــمــعــّظــم، ودعــم  الــبــاد  مــلــك  آل خليفة 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ومساندة 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان 

رئيس مجلس الوزراء.
الــمــؤتــمــر  وأوضــــــح حـــاجـــي أن أعـــمـــال 
ــارب والــــدراســــات  ــجـ ــتـ ســتــركــز عــلــى الـ
التطبيقات  مــجــال  فــي  أخـــرى  دول  مــن 
والــتــحــديــات والـــرؤيـــة الــحــاســوبــيــة في 
استخدام  وكيفية  االصطناعي  الــذكــاء 
المستخرجة  واالستنتاجات  التحليات 
من الرؤية الحاسوبية، من أجل تحسين 
المستقبلية،  والــقــرارات  التنبؤات  جــودة 
مبيًنا أن هذا المؤتمر هو الثالث الذي يقام 
الشورى في  تحت رعاية رئيس مجلس 
والسادس  االصطناعي  الذكاء  فعاليات 

خال السنة الجارية.

“العلوم التطبيقية” تستعد إلطالق مؤتمرها الدولي المحكم الثالث
تحت عنوان القيادة وإدارة المشاريع في العصر الرقمي

تنطلــق يــوم غــد األحــد فعاليــات المؤتمر الدولــي لقيادة وإدارة المشــاريع في العصر الرقمــي، والذي يقام تحت رعايــة األمين العام 
لمجلــس التعليــم العالــي، نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء مجلس التعليم العالي الشــيخة رنا بنت عيســى بــن دعيج آل خليفــة، بالتعاون 
مــا بيــن جامعــة العلــوم التطبيقية وجامعة لندن ســاوث بانك البريطانية، وبالشــراكة مع اتحاد الجامعات العربية، ومعهد تشــارترد 

العالمي للبناء، وجمعية المهندسين البحرينية ويستمر حتى يوم اإلثنين 28 نوفمبر 2022.

ــيـــس الــجــامــعــة ورئــيــس  وصـــــرح رئـ
المؤتمر، غسان عواد أن هذا المؤتمر 
 53 به  يشارك  إذ  كبرى،  أهمية  يمثل 
ورقة بحثية من 16 دولة حول العالم 
المهارات  منها  مــحــاور،  عــدة  تتناول 
وإدارة  الــتــغــيــيــر،  وإدارة  الــرقــمــيــة، 
المشاريع، والقيادة واإلدارة في أوقات 
األزمات، واإلدارة في العصر الرقمي، 
وأنـــمـــاط الـــقـــيـــادة فـــي ظـــل الــتــطــور 
الــمــعــلــومــاتــي، ونــمــذجــة الــمــعــلــومــات 
الرابعة،  الصناعية  والثورة  الرقمية، 
ــار في  ــكـ ــتـ ــرقــمــيــة واالبـ والـــفـــجـــوة ال

االصطناعي  والذكاء  الرقمي،  العصر 
وإنترنت األشياء، والواقع االفتراضي 
ــمــواضــيــع ذات  ــمــعــزز، وال ــع ال ــواقـ والـ
ــم  ــات وعــل ــانـ ــيـ ــبـ ــلـــوم الـ الـــعـــاقـــة بـــعـ
ونظم  الرقمنة  وتقنيات  المستقبل، 
ووســائــل  التكنولوجية،  المعلومات 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي، والــمــكــتــبــات  ال
القانونية  القضايا  وأخــيــرًا  الرقمية، 
والــتــنــوع،  بــالــمــســاواة  الــعــاقــة  ذات 
والمشاريع المتعلقة بالرعاية الصحية 
كـــورونـــا، بمشاركة  فــي ظــل جــائــحــة 
نخبة من كبار الخبراء والباحثين في 

هذه المجاالت من حول العالم.
كما يأتي المؤتمر انطاًقا من الحاجة 
إلى توفير منتدى متعدد التخصصات 
ــتــي تــؤثــر على  يــنــاقــش الــمــشــاكــل ال
في  والمستقبلية  الــحــالــيــة  الــفــرص 
مجاالت الثورة الصناعية الرابعة، مع 
التحول  على  خــاص  بشكل  التركيز 
الــرقــمــي، انــســجــامــًا مـــع الــتــوجــهــات 
الحكومية  الرسمية واإلستراتيجيات 
ثقافة  تــعــزيــز  فــي  الــبــحــريــن  بمملكة 
الــتــحــول الــرقــمــي فـــي الــتــعــلــيــم، بما 
الوطنية؛  اإلستراتيجية  مع  يتوافق 

األمانة  وضعتها  التي  العلمي  للبحث 
العامة لمجلس التعليم العالي.

األمــيــن  مــشــاركــة  الــمــؤتــمــر  وسيشهد 
العام التحاد الجامعات العربية عمرو 

شـــرف، حيث  ســامــة كضيف  عـــزت 
العلمي  البحث  أهمية  عن  سيتحدث 
واالبــتــكــار فــي الــعــالــم الــعــربــي، فيما 
المهندسين  جمعية  رئيس  ستتحدث 
العلوي عن مستقبل  البحرينية رائدة 
ــي الـــعـــصـــر الـــرقـــمـــي،  ــ الـــهـــنـــدســـة فـ
رئيس  كامبل  كــارولــيــن  وستتحدث 
معهد تشارترد العالمي للبناء عن دور 
العلمي  الــبــحــث  تــرويــج  فــي  المعهد 
فــي فيديو مسجل  وذلـــك  واالبــتــكــار 
ســيــعــرض فــي حــفــل االفــتــتــاح، فيما 
للمؤتمر  الرئيس  المتحدث  سيكون 
اإلقليمي  الــمــديــر  فــرنــانــديــز  آشــويــن 
ــشــرق األوســـط  لــمــؤســســة QS فــي ال
ــــوب آســـيـــا،  ــن ــال إفـــريـــقـــيـــا وجــ ــمــ وشــ
النقاشية  الحلقة  ضــيــوف  وسيكون 
كل من دابره جونستون نائب رئيس 

ورئيس  بــانــك،  ســـاوث  لــنــدن  جامعة 
قسم تطوير البحث العلمي في األمانة 
أمينة  العالي  التعليم  لمجلس  العامة 
في  الدولية  الشراكة  ومدير  بوعاي، 
البريطانية  العالي  التعليم  أكاديمية 
فيما سيقدم حفل  رامبل،  كريستيان 
والعاقات  التسويق  مديرة  االفتتاح 
التطبيقية  العلوم  جامعة  في  العامة 

رقية محسن.
يــذكــر أن الــمــؤتــمــر ســيــشــهــد حــضــور 
أمناء  مجلس  رئيس  الخاجة  وهيب 
باإلضافة  التطبيقية،  العلوم  جامعة 
ــرة مــــن كــبــار  ــيـ ــبـ إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة كـ
والمسؤولين  والسفراء  الشخصيات، 
ورجـــال األعــمــال، فــي حين سيرأس 
جامعة  رئيس  عــواد  غسان  المؤتمر 

العلوم التطبيقية.

بنسبة 34.4 % من قيمة األسهم المتداولة في أسبوع

“بيتك” يتصّدر تعامالت البورصة بـ 689.5 ألف دينار
في  طفيًفا  انــخــفــاًضــا  البحرين  بــورصــة  سّجلت 
تعامات األسبوع الماضي بنسبة 0.11 %، ليغلق 
 1,862.86 مستوى  عند  الــعــام  البحرين  مــؤشــر 

نقطة. 
ــة فـــي بــورصــة  ــمــتــداول وبــلــغــت كــمــيــة األســـهـــم ال
البحرين خال األسبوع الماضي 4 مايين و640 
مليونان  قدرها  إجمالية  بقيمة  سهًما  و428  ألًفا 
لصالح  الوسطاء  نفذها  ديــنــاًرا،  و722  آالف  و5 

المستثمرين من خال 206 صفقات.
الماضي  األســبــوع  خــال  المستثمرون  ــداول  وتـ  
أسهم 19 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، 
فـــي حــيــن انــخــفــضــت أســـعـــار أســهــم 6 شــركــات، 
واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. 
تــعــامــات  فـــي  الــمــركــز األول  عــلــى  واســـتـــحـــوذ 

األسبوع الماضي قطاع الشركات غير البحرينية، 
حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 689 ألًفا و577 
قيمة  إجمالي  من   %  34.38 نسبته  ما  أو  ديناًرا 
و398  ألًفا   662 قدرها  وبكمية  المتداولة  األسهم 

سهًما، تم تنفيذها من خال 22 صفقة.
قطاع  نصيب  من  كانت  فقد  الثانية  المرتبة  أمــا 
ــواد األســـاســـيـــة، حــيــث بــلــغــت قــيــمــة أسهمه  ــمـ الـ
المتداولة 585 ألًفا و474 ديناًرا بنسبة 29.19 % 
البورصة  من إجمالي قيمة األسهم المتداولة في 
وبكمية قدرها 579 ألًفا و265 سهًما، تم تنفيذها 
56 صفقة. أما على مستوى الشركات،  من خال 
فقد جاء بيت التمويل الكويتي )بيتك( في المركز 

أسهمه  قيمة  بلغت  إذ  القيمة،  حيث  مــن  األول 
689 ألًفا و577 ديناًرا وبنسبة 34.38 % من قيمة 
و398  ألًفا   662 قدرها  وبكمية  المتداولة  األسهم 
22 صفقة. وجاءت  تنفيذها من خال  سهًما، تم 
)ألبا(  البحرين  ألمنيوم  شركة  الثاني  المركز  في 
بقيمة قدرها 585 ألًفا و474 ديناًرا وبنسبة 29.19 
% من قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 579 
ألًفا و265 سهًما، تم تنفيذها من خال 56 صفقة. 
المتداولة  األسهم  لقيمة  اليومي  المتوسط  وبلغ 
المتوسط  كان  ديــنــاًرا، في حين  ألف و144   401
و86  ألًفا   928 المتداولة  األسهم  لكمية  اليومي 
سهًما، أما متوسط عدد الصفقات خال األسبوع 

الماضي فبلغ 41 صفقة.
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كشــف تقريــر َســِفلز لتحليــل تكاليــف المكاتــب الفاخرة عــن الربــع الثالث للعــام 2022، عن 
اســتمرار ارتفــاع تكاليــف التجهيــز فــي األســواق المكتبيــة الرئيســة حــول العالــم بمعــدل 
وسطي يصل إلى 10 %، بالتزامن مع الزيادة المستمرة في مستويات التضخم. وأسفرت 
زيــادة اإليجــارات فــي العديــد من األســواق عــن ارتفاع إجمالــي صافي التكاليــف الفعلية 

بالنسبة لشاغلي المكاتب الفاخرة، والتي تشمل تكاليف التجهيز واإليجارات وغيرها. 

لشـــاغلي  الفعليـــة  التكلفـــة  وارتفـــع صافـــي 
المكاتـــب الفاخرة في دبـــي بواقع 3 % على 
أســـاس فصلي ليبلغ حاليا 108.7 دوالر لكل 

قدم مربع سنويا.
عموما، تتركز األسواق التي شهدت أكبر قدر 
مـــن الزيادات فـــي صافي التكاليـــف الفعلية 
خالل الربع المنتهي في ســـبتمبر في منطقة 
أوروبا والشـــرق األوسط وإفريقيا خصوصا، 
بمـــا فـــي فيها دبلـــن )7 %(، ومدينـــة لندن )5 

%(، ودبي )3 %(، وبرلين )3 %(. 
وأشارت َســـِفلز إلى تباين مستويات تضخم 
بشـــكل طفيـــف بحســـب  التجهيـــز  تكاليـــف 
المناطـــق، مـــن 14 % علـــى أســـاس ســـنوي 
األوســـط  والشـــرق  أوروبـــا  فـــي  وســـطي 
وإفريقيـــا إلـــى 9 و7 % على أســـاس ســـنوي 
فـــي كل مـــن منطقة آســـيا والمحيـــط الهادئ 
ومنطقـــة أميـــركا الشـــمالية، علـــى الترتيـــب، 
نتيجـــة التداعيـــات التي تركتهـــا اضطرابات 
سلســـلة التوريـــد علـــى جميع األســـواق، وإن 

بدرجات متفاوتة.
ومع ذلك، كان التباين في ارتفاع اإليجارات 
أكثـــر وضوحـــا، إذ شـــهدت أســـواق المكاتب 
األعمـــال  مناطـــق  فـــي  الواقعـــة  الفاخـــرة 
المركزية في أوروبا والشـــرق األوسط زيادة 
إيجار وســـطية وصلت إلى 6 % خالل العام 
الماضي؛ نتيجة زيادات اإليجارات المرتبطة 
بالمؤشرات وارتفاع تكاليف الطاقة على حد 
ســـواء، والتي غالبا ما تؤخذ بالحســـبان عند 
حســـاب رســـوم الخدمات. وإلى جانب ذلك، 
عـــززت محدوديـــة المكاتـــب الشـــاغرة فـــي 
األســـواق الرئيســـة من اإليجارات المطلوبة، 

السيما في منطقة الشرق األوسط. 
وتعليقا علـــى هذا الموضوع، قال ســـوابنيل 

بيالي، المدير المســـاعد لقســـم األبحاث لدى 
شـــركة َســـِفلز في الشـــرق األوســـط: “تشـــير 
االقتصـــاد  نمـــو  إمكانيـــة  إلـــى  التوقعـــات 
اإلماراتـــي بحوالي 6 - 7 % في العام 2022، 
لتكـــون واحدة مـــن أعلى األســـواق نموا في 
العالـــم. وأدت عوامل، مثل النمو االقتصادي 
التنويـــع  لتحقيـــق  الحكوميـــة  والمســـاعي 
وتغييـــر السياســـات لدعـــم مشـــهد األعمـــال 
والتأشيرات طويلة األمد، إلى زيادة اهتمام 
اإلماراتيـــة  الســـوق  بدخـــول  المؤسســـات 
أو توســـيع حضورهـــا فيهـــا. وتركـــز الطلـــب 
علـــى قطاع العقـــارات الفاخرة ما أســـفر عن 
محدودية الشواغر وزيادة اإليجارات. بينما 
أســـفرت الزيادة في تكاليـــف التجهيز جراء 
الضغوط التضخمية عـــن االرتفاع اإلجمالي 

في تكلفة اإلشغال”.
مـــن جانبها، لم تســـجل غالبية األســـواق في 
منطقتـــي آســـيا والمحيـــط الهـــادئ وأميـــركا 
الشـــمالية أي تغييرات ملحوظة في تكاليف 

اإليجارات.
وأوضحت َسِفلز في تقريرها أيضا أن ارتفاع 
التكاليـــف يـــؤدي بـــدوره إلى تباطؤ أنشـــطة 
التطويـــر والتجديـــد، مـــا يتســـبب في نقص 

المساحات المكتبية المستدامة والفاخرة. 
مـــن جانبـــه، قـــال مديـــر وحـــدة استشـــارات 
المســـتأجرين لدى َســـِفلز في أوروبا والشرق 
األوســـط وإفريقيـــا ماثيـــو فيتزجيرالـــد “بدأ 
الشـــاغلون يشـــعرون بالتأثيـــرات الحقيقيـــة 
لزيـــادة التضخـــم خـــالل الربـــع األخيـــر مـــن 
العـــام، من خـــالل تكاليف التجهيـــز واإليجار 
على حد ســـواء، الســـيما في منطقـــة أوروبا 
والشـــرق األوســـط وإفريقيا، والتي ســـجلت 
أعلى متوســـط ارتفاعات فـــي كال الجانبين. 

ولسوء الحظ، تأتي هذه الزيادة في األسعار 
في مرحلـــة نحتاج فيها إلنفـــاق المزيد على 
المبانـــي الخضراء وتجديـــد الرصيد الحالي 
مـــن األصول لتلبيـــة مســـتويات الطلب على 
العقارات األكثر اســـتدامة، ما يتســـبب بنوع 
بالخيـــارات  التفكيـــر  عنـــد  التعقيـــدات  مـــن 

طويلة األمد”.
وســـيطر الغموض علـــى األســـواق العالمية 
بالتضخـــم  متســـببا   ،2022 العـــام  خـــالل 
والتقلـــب وزيـــادة التكاليـــف التـــي يتكبدها 
الشـــاغلون. وشـــكل التضخم العنوان األبرز 
هذا العام على مســـتوى األفراد والشركات، 
السيما الباحثين عن المســـاحات المكتبية. 
التوريـــد  سلســـة  اضطرابـــات  وتدفـــع 
والتكاليـــف المتزايدة للمـــواد واليد العاملة 
نحـــو زيـــادة تكاليـــف التجهيـــز وإطالة أمد 
عمليـــات البنـــاء، فـــي مرحلـــة يتطلـــع فيهـــا 
ديناميكيـــة  مســـاحات  البتـــكار  الشـــاغلون 
لجـــذب أفضـــل المواهـــب والحفـــاظ عليها. 
وتعيـــد الفـــرق العقاريـــة ومديـــرو األعمـــال 

تصـــور دور ووظيفـــة المســـاحات المكتبية 
توجـــه  فـــي  تفرضهـــا،  التـــي  والتحديـــات 
يكـــرس حالة من عدم اليقين في األســـواق 

المكتبية حول العالم.

المنهجية

وُيقـــدم مؤشـــر تكاليـــف المكاتـــب الفاخـــرة 
مـــن َســـِفلز لمحة فصلية عن تكاليف إشـــغال 
المساحات المكتبية الفاخرة في جميع أنحاء 
العالـــم، على النحو الموضـــح من قبل خبراء 
فريقنا واالختصاصيين بتمثيل المستأجرين 

المحليين وغيرهم من الباحثين.
وُيمثـــل إجمالـــي تكاليف اإلشـــغال الســـنوي 
الُمعدلة شـــروط الصفقة العقارية في الوقت 
الفعلـــي لـــكل 20 ألـــف قـــدم مربـــع )ألفي متر 
مربـــع( مـــن المســـاحات القابلـــة لالســـتخدام 
بناء على حزمة من العقارات الخمسة األكثر 
تكلفة لحســـاب متوســـط الكلفة للمســـاحات 
فـــي  األســـواق  وتســـتخدم  جـــدا.  الفاخـــرة 
أميركا الشـــمالية عينة من المباني ذات عتبة 

اإليجـــارات المرتفعة للغايـــة )التأجير يحدث 
في الشريحة األعلى تكلفة في السوق(.

ويجـــري اإلبـــالغ عن جميـــع التكاليـــف وفق 
صيغـــة ســـنوية موحـــدة بالـــدوالر األميركي 
عـــن ُكل قـــدم مربعـــة مـــن المســـاحة القابلـــة 
لالســـتخدام لمراعاة االختالف في العمالت 
واالنســـجام مع بروتوكـــوالت الدفع المحلية 
والتعديـــل بما يتســـق مع ممارســـات القياس 
في جميع أنحاء العالم. كما أخذت الدراســـة 
في عين االعتبار القيمة االئتمانية للمستأجر 
الناتجـــة عـــن اإليجـــار المخفـــض والتكلفـــة 
المرتبطـــة بتجهيـــز المبنـــى مـــن أجـــل توفير 
إجمالـــي تكلفة اإلشـــغال بالـــدوالر األميركي 

لكل قدم مربعة قابل لالستخدام.
وجـــرى تجميـــع تكاليـــف التجهيـــز مـــن فرق 
َسِفلز المحلية على افتراض حدوث سيناريو 
التأجير الموضح أعاله، إلى جانب ما يلي: أ( 
تقســـيم 30 % من خطة المســـاحة المتبقية 
المفتوحة إلى حصص فردية، ب( البناء ومد 

الكابالت فقط )دون أثاث أو رسوم مهنية(.

ارتفاع الفت في صافي التكلفة الفعلية لشاغلي المكاتب الفاخرة في دبي بالربع الثالث
يصل إلى 108.7 دوالر بزيادة قدرها 3 % على أساس ربع سنوي
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6 أسباب تدفعك للحصول على HUAWEI nova Y61 الجديد بموسم التخفيضات
أثــارت سلســلة هواتــف HUAWEI nova Y إعجــاب الكثيريــن بفلســفة التصميــم واألداء 
القوي وتجربة المستخدم السلسة. باعتبارها سلسلة هواتف ذكية مصممة مع وضع جيل 
الشــباب فــي االعتبــار، تتطور سلســلة HUAWEI nova Y وفًقا الحتياجات المســتخدمين 
ا. أحــدث هاتــف فــي السلســلة، هاتــف HUAWEI nova Y61، يــرث التصميــم  األصغــر ســنًّ
الجوهري المعروف للسلسلة ويتضمن كاميرا ثالثية بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء 
االصطناعي تنتج صوًرا رائعة. مع الميزات العملية مثل الشحن السريع والبطارية الكبيرة 
إلى جانب التصميم المبهر، يعد هاتف HUAWEI nova Y61 خياًرا ممتاًزا لهاتف ذكي من 

الفئة االبتدائية.

HUAWEI nova Y61 هاتف

تصميـــم Star Effect األنيـــق وكاميرا ثالثية 
بالـــذكاء  مدعمـــة  ميجابكســـل   50 بدقـــة 
HUA-  االصطناعي. التصميـــم األنيق لهاتف

WEI nova Y61 مبهـــرج بعمليـــة تشـــطيب 

بتأثير النجوم - Star Effect. تتوهج اللوحة 
الخلفيـــة عند وضعها تحت الضـــوء، لتذكرنا 
بمجـــرة ســـاطعة. عـــالوة علـــى ذلـــك، تضفي 
الحـــواف الرقيقـــة والبســـيطة علـــى الهاتـــف 
لمســـة عصريـــة. تجعل األســـطح المتناســـبة 
علـــى جانبـــي اإلطار األوســـط الجســـم العام 
نحيًفـــا بدرجة كافية لقبضة مريحة وســـهلة 
بصمـــات  مـــن  خالًيـــا  بالبقـــاء  لـــه  والســـماح 
األصابـــع. يوجـــد فـــي الخلف ثالث عدســـات 
للكاميرا مرتبة بأناقة في شـــكل مثلث، التي 

ا. تخلق توازًنا بصريًّ
ثـــم هناك الكاميرا الثالثيـــة التي تبلغ دقتها 
50 ميجابكســـل، وهـــي ميزة مميـــزة أخرى 
للهاتـــف. تتيح لك الكاميرا الرئيســـية بدقة 
50 ميجابكســـل التقـــاط صـــور عالية الدقة 
بتفاصيـــل واضحـــة وســـطوع جيـــد. تعمل 
كاميـــرا العمـــق بدقـــة 2 ميجابكســـل جنًبـــا 
إلـــى جنب مـــع الكاميرا الرئيســـية بدقة 50 
فوتوغرافيـــة  صـــور  إلنتـــاج  ميجابكســـل 
ذات إضـــاءة جيـــدة تبرز الهـــدف ومميزاته 
بتفاصيـــل واضحـــة. أخيـــًرا، تتيـــح كاميـــرا 
التقـــاط  للمســـتخدمين  الثالثـــة  الماكـــرو 
األشـــياء التي تبعد 4 سم عن العدسة ألخذ 
صور عن قرب بمستوى تفاصيل ال ُيصدق.

 HUAWEI nova Y61 هاتـــف  يدعـــم 
ميـــزة Super Night Shot، والتـــي تتيـــح 
للمســـتخدمين التقـــاط مناظـــر ليليـــة رائعة 
دون الحاجـــة إلـــى حامـــل ثالثـــي القوائـــم. 
عـــالوة علـــى ذلـــك، هنـــاك وظيفـــة التقـــاط 
الحركة – Motion Capture مدعمة بالذكاء 
االصطناعي، والتي تكتشف الحركة بذكاء 
من خالل خوارزمية اكتشـــاف المشـــهد من 

هـــواوي. يقوم مصـــراع الكاميـــرا بالتصوير 
بشـــكل  الغالـــق  والتوجيـــه بضبـــط ســـرعة 

تكيفي ليلقط لحظة الحركة تلقائًيا.
 Slow تأتـــي الكاميـــرا الخلفيـــة مـــع ميـــزة
Motion، والتـــي ســـتكون مثاليـــة ألولئـــك 
الذيـــن يرغبون في االنغمـــاس في تفاصيل 
لحظـــة واحدة، ومراقبة التعبيرات الدقيقة 
لحيـــوان  الصغيـــرة  والحـــركات  المتغيـــرة 
أليـــف أو طفـــل صغير أو راقـــص. تم تزويد 
الكاميـــرا أيًضـــا بميـــزة Master AI، والتـــي 
يمكنهـــا تحديـــد كائنـــات ومشـــاهد محددة 
بذكاء، وتحسين اللون والسطوع، والتقاط 

صور أفضل في جميع أنواع المشاهد.

 HUAWEI SuperCharge شاحن

بقدرة 22.5 واط لشحن سلس

 HUAWEI هاتـــف  مســـتخدمو  يضطـــر  ال 
بشـــأن عمـــر  القلـــق كثيـــًرا  إلـــى   nova Y61
HUA-  بطاريـــة الهاتـــف ألنـــه يأتـــي بتقنيـــة
واط   22.5 بقـــدرة   WEI SuperCharge
التي يمكنها شـــحن الهاتـــف من 0 إلى 47 % 
فـــي 30 دقيقـــة. يحتـــوي الهاتـــف أيًضا على 
مســـاعد ذكـــي لســـعة البطاريـــة. مـــن خـــالل 
خوارزمية الكشـــف المدمجـــة، يمكن للهاتف 
اكتشاف سعة البطارية بذكاء وتحديد حالة 
البطاريـــة وإرســـال تذكيرات ســـعة البطارية 
للمســـتخدمين. فيما يتعلق بسالمة البطارية 
والشـــحن، هناك 20 طبقة من حماية الشحن 

 USB وحماية الشـــحن السريع وحماية منفذ
من السخونة الزائدة.

أداء بطارية قوي

يعمل هاتـــف HUAWEI nova Y61 ببطارية 
بســـعة 5000 مللي أمبير في الســـاعة، والتي 
تدعم 9.5 ساعات من اللعب و 25 ساعة من 
المكالمات الهاتفية و 13.5 ساعة من تصفح 
الويب و 13.3 ســـاعة من بـــث الفيديو. هذه 
أخبـــار جيـــدة ألولئـــك الذين يحتاجـــون إلى 
هاتـــف يمنحهـــم تجربـــة مســـتخدم سلســـة 
للعديـــد مـــن احتياجات نمط الحيـــاة والعمل 
والترفيـــه. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، ال يحتـــاج 
المســـتخدمون إلـــى الخوف من الملـــل أثناء 
التنقـــل لمســـافات طويلـــة بعد العمـــل، حتى 
لـــو لم يكن الهاتـــف مشـــحوًنا بالكامل. يمكن 
للمســـتخدمين االســـتمتاع باأللعاب واألفالم 
أثنـــاء التنقـــل وتـــرك طاقـــة البطاريـــة تجعل 

رحلتهم إلى المنزل مريحة.

 )+HD( شاشة بدقة وضوح عالية

بحجم 6.52 بوصة

يأتـــي هاتـــف HUAWEI nova Y61 بشاشـــة 
 720  ×  1600 بدقـــة  بوصـــة   6.52 مقـــاس 
بكســـل مع تقنية HD+ )دقة عالية الوضوح( 
مدمجة. عالوة على تجربة المشاهدة عالية 
الدقـــة، يمكـــن للمســـتخدمين أيًضـــا تجربـــة 
شاشـــة الهاتـــف بميـــزات جديـــدة تماًما مثل 

ميـــزة 8X Ultra High Resolution وميـــزة 
التحكـــم باللمـــس وميزة التحكـــم الذكي في 

التعتيم.

حياة سلسة مدّعمة بالذكاء االصطناعي

يدعـــم هاتـــف HUAWEI nova Y61 ميزات 
الجهاز الفائق - Super Device، والتي تتيح 
للمســـتخدمين االتصـــال الســـلس بضغطة زر 
واحدة فقط، وهو متوافق مع منتجات أخرى 
 HUAWEI FreeBuds مثـــل ســـماعات األذن
5i / 3/4. يمكن للمســـتخدمين أيًضا تنشـــيط 
الوضع البســـيط للحصـــول على خطوط أكبر 
وأيقونات أكبر ومستوى صوت أعلى - ثالث 
ميزات تتيح إمكانية وصول أكبر. ستساعد 
هذه الميزة المســـتخدمين األكبر ســـنًّا الذين 
الحديثـــة  التكنولوجيـــا  مواكبـــة  يحاولـــون 
ويريدون تجربة مســـتخدم ُمبســـطة وسهلة 
االســـتخدام. يمكن أن يســـاعد التبديل على 
أدوات الخدمة أيًضا المستهلكين على إعداد 
العديـــد مـــن األدوات والصفحـــات المختلفة 
وفًقا ألنماط الحياة واالحتياجات المختلفة، 
ممـــا يجعـــل تجربة الهاتـــف الذكي مخصصة 

لالستخدام األسهل.

الُخالصة

يجلـــب هاتـــف HUAWEI nova Y61 مّيزات 
للهواتـــف مـــن الفئـــة االبتدائيـــة التـــي كانت 
حصريـــة للهواتـــف الرائدة، وهـــو بالطبع أمر 
رائـــع. يأتي الهاتف بتصميـــم متميز، وكاميرا 
ثالثية بدقة 50 ميجابكســـل مدعمة بالذكاء 
وبطاريـــة  ســـريع،  وشـــحن  االصطناعـــي، 
كبيـــرة، وشاشـــة رائعـــة بســـعر مغـــٍر. يحصل 
مـــن  مجموعـــة  علـــى  أيًضـــا  المســـتخدمون 
Seam-  الميـــزات الذكيـــة، بفضل خصائـــص
less AI Life – حيـــاة سلســـة مدعمة بالذكاء 

االصطناعي. 
هاتـــف HUAWEI nova Y61 متـــاح باللـــون 
 Mintو  ،Midnight Black،Sapphire Blue
Green فـــي البحريـــن مع ســـعر يبـــدأ بـ 51.9 
دينـــار مـــن منصـــات هـــواوي عبـــر اإلنترنـــت 

باإلضافة إلى سيتي سنتر البحرين.

مزود بكاميرا ثالثية بدقة 50 ميجابكسل مدّعمة بالذكاء االصطناعي
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أبــدى تجــار مشــاركون فــي معــرض الجواهــر العربيــة في نســخته الثالثيــن، وزوار لـــ “البالد االقتصــادي” إعجابهــم بالمعرض، الــذي انطلقت 
فعالياته يوم الثالثاء 22 نوفمبر وتســتمر فعالياته حتى اليوم الســبت 26 نوفمبر، وتم تنظيمه بمركز البحرين العالمي للمعارض الجديد في 

منطقة الصخير، مؤكدين تحقيقه نجاًحا باهًرا واستقطابه المزيد من السياح والمبيعات للمجوهرات.

ويضـــم المعـــرض أكثـــر مـــن 650 عالمة 
تجاريـــة رائـــدة فـــي صناعـــة وتصميـــم 
المجوهـــرات الفاخـــرة تنتمـــي ألكثر من 
30 دولـــة، مـــن بينها أكثر مـــن 40 عالمة 
تجاريـــة جديدة في عالـــم المجوهرات. 
كمـــا يضـــم منافـــذ خاصـــة فـــي “ســـوق 
الذهـــب” البحريني، ومناطـــق مخّصصة 
اللؤلـــؤ  ومنتجـــات  الســـاعات  لعـــرض 
والمجوهرات المشهورة ألبرز المصممين 

العالميين.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة 
معـــرض  “إن  الحـــواج  جـــواد  الحـــواج، 
الجواهـــر العربيـــة فـــي مملكـــة البحرين 
العالمـــي  البحريـــن  بمركـــز  الموجـــود 
للمعارض أبهر الجميع بحلته الجديدة”.

الشـــديدة وعـــن  وأعـــرب عـــن ســـعادته 
أملـــه أن يكـــون بدايـــة خير علـــى مملكة 
لهـــا  المملكـــة  أن  خصوًصـــا  البحريـــن، 
تنظيـــم  مجـــال  فـــي  الكبيـــرة  مكانتهـــا 
وإقامـــة المعـــارض منذ ســـنوات طويلة، 
كما أن معرض الجواهر العربية معروف 
ويعتبـــر من أرقـــى المعـــارض عالمًيا في 

هذا المجال.
وأعـــرب الحـــواج عـــن أملـــه أن يواصـــل 
معـــرض الجواهـــر العربيـــة فـــي تقدمـــه 
وتطـــوره وأن يعود بالمنفعة العامة على 
البحرين، رافًعـــا تهانيه إلى جاللة الملك 
المعظـــم وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 

الوزراء.
بدوره، أعرب نائب رئيس مجلس اإلدارة 
لشركة الحداد للسيارات عبدهللا الحداد 
عـــن ســـعادته بتنظيـــم وإقامـــة معـــرض 
الجواهر العربية بنسخته الثالثين، الذي 
يعـــد معرًضـــا ضخًمـــا وأعجب بـــه جميع 
الـــزوار والذي افتتحـــه ولي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، مشيًدا 
بالمعـــرض وتنظيمه ومشـــاركة شـــركات 
مـــن داخـــل وخـــارج البحريـــن، وأكـــد أن 

المعرض مميز.
من جهتهـــا، أعربت فاتـــن إبراهيم مطر، 
وتعد إحدى أعضاء الجيل الســـادس من 
مؤسســـة مطـــر للجواهـــر، عن ســـعادتها 
بالمشاركة في القاعة 8، وعالم الجواهر 
النفيســـة بتنظيـــم وزارة الســـياحة، فـــي 
النســـخة الثالثيـــن من معـــرض الجواهر 
العربيـــة، خصوًصـــا وأن تنظيم المعرض 
فـــي مركـــز البحريـــن العالمـــي للمعارض 
الجديـــد عدَّ تحدًيـــا، إذ تمكنـــت المملكة 

من إنجازه في الوقت المحدد.
يشـــار إلى أن معـــرض الجواهـــر العربية 
يتضمن عـــدًدا من الفعاليات واألنشـــطة 
وعرضـــا  البحرينـــي،  باللؤلـــؤ  المتعلقـــة 
فـــي  المســـتخدمة  واألدوات  للمعـــدات 
الغـــوص والمعتمـــدة في فحـــص اللؤلؤ، 
العمـــل  ورش  مـــن  عـــدد  جانـــب  إلـــى 

والجلســـات التعليميـــة والتثقيفيـــة فـــي 
مجال تصميم المجوهرات.

فـــي  “المعـــرض  أن  فاتـــن  وأوضحـــت 
باللؤلـــؤ  يحتفـــل  الثالثيـــن  نســـخته 
البحرينـــي، و”مطـــر للجواهر” متخصص 
فـــي اللؤلـــؤ الطبيعـــي، لـــذا فـــإن معرض 

الجواهر العربية هذا العام يمثلنا”.
وأشـــارت إلى أن “مطر للجواهر” يشارك 
في معرض الجواهر العربية بمجوهرات 

مرصعة باللؤلؤ البحريني.
وأكـــدت أن معرض الجواهر العربية يعد 
مـــن أهـــم المعـــارض التـــي يشـــارك فيها 
“مطـــر للجواهر”، داعية الجميع للحضور 

ورؤية المكان الجميل.

 زيادة في عدد األجنحة هذا العام

زائـــرات  إحـــدى  أشـــادت  جهتهـــا،  مـــن 
معـــرض الجواهـــر العربيـــة، وهـــي آللـــئ 
كاشف الغطاء، بمعرض الجواهر العربية 
البحريـــن  مركـــز  أن  مؤكـــدة  وتنظيمـــه، 
العالمـــي للمعارض الجديد يدعو لالنبهار 

واإلعجاب به عند الدخول ألول مرة.
وأضافـــت أن المعرض في نســـخته هذا 
العـــام شـــهد المزيـــد مـــن األجنحـــة، كمـــا 
أن المعرض في نســـخته الثالثين شـــهد 
عودة جناح هونغ كونغ، الذي لم يشـــارك 
في العام الماضي بسبب جائحة كورونا، 
وبالتالـــي فـــإن معرض الجواهـــر العربية 

عاد بصورته السابقة ولكن بشكل أفخم. 
وأعربـــت عـــن أملهـــا في الحصـــول على 

المجوهرات والقطع التي ترغب فيها.
من جانبها، أبدت بلوقر وصاحبة حساب 

فينـــوس  االنســـتغرام،  علـــى  “ذهباتـــي” 
الجواهـــر  بمعـــرض  إعجابهـــا  بســـتكي 
العربيـــة والـــذي امتـــاز بجماله الشـــديد، 
ويقـــام فـــي مـــكان مميـــز، كمـــا أشـــادت 

والمشـــاركين  العارضيـــن  “بوثـــات”  بــــ 
بالمعـــرض، والـــذي امتـــاز كل جناح منها 
بأنـــه أجمـــل من اآلخـــر، متوقعـــة نجاًحا 

باهًرا للمعرض.

معـرض الجـواهـر العربيـة يبهـر الجميـع فـي الصخيـر

عباس الموسوي فاتن إبراهيم مطر آللئ كاشف الغطاء

فينوس بستكي مريم غازيعبدالله الحدادجواد الحواج
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أمل الحامد | تصوير: رسول الحجيري وخليل إبراهيم

نجاح باهر واستقطاب المزيد من السياح... مشاركون وزوار لـ “^ االقتصادي”:

حميـــد  االقتصـــادي  المستشـــار  أعـــرب 
آل رحمـــة عن ســـعادته بافتتاح معرض 
الجواهـــر العربية في هذا العام، وحرص 
الحكومة الرشـــيدة على االســـتمرار في 
خصوًصـــا  بالمملكـــة  المعـــارض  إقامـــة 
معرض الجواهر العربية، وهو دليل على 
حرص القيادة على النمو االقتصادي في 

البلد، وكذلك رفاهية شعب البحرين.
وأضاف أن المعرض سيســـتمر لســـنوات 
مســـتقبلية ألهميتـــه القصـــوى للحكومة 

والشـــعب البحرينـــي والمنطقة، مشـــيًدا 
بمركـــز البحريـــن العالمي للمعـــارض في 

منطقة الصخير.
ورأى أن المعـــرض فـــي هـــذا العام شـــهد 
اختالًفا كبيًرا في المساحة االستيعابية 
للمعـــارض  العالمـــي  البحريـــن  لمركـــز 
بمنطقة الصخير، إذ استوعب الكثير من 
العارضين والورش لفحص المجوهرات 
مشـــاركة  وكذلـــك  واأللمـــاس،  واللؤلـــؤ 
الكثيـــر مـــن الـــدول بأجنحـــة أكبـــر مـــن 

النسخ السابقة من المعرض.
بدورهـــا، أبـــدت رئيس العالقـــات العامة 
مجوهـــرات  شـــركة  فـــي  واالتصـــاالت 
ســـعادتها  عـــن  غـــازي  مريـــم  أريهانـــت 
بالمشـــاركة فـــي النســـخة الثالثيـــن مـــن 
معـــرض الجواهـــر العربيـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن بمبنى مركـــز البحرين العالمي 
للمعارض وبالحلـــة الجديدة، معربة عن 
فخرها في تطور المملكة بمجال صناعة 
الســـياح  يســـتقطب  الـــذي  المعـــارض 

والمزيـــد مـــن مبيعات المجوهـــرات، كما 
أعربت عن سعادتها وسرورها من إلغاء 
الضرائـــب في معرض الجواهـــر العربية 
الـــذي يتوقـــع أن يســـتقطب المزيـــد من 

السياح.
إلى ذلـــك، قال الفنان التشـــكيلي عباس 
الموســـوي: إن عـــودة معـــرض الجواهـــر 
العربيـــة بحلتـــه الجديـــدة التـــي تزخـــز 
جميـــع  تحتويـــه  ومـــا  المـــكان  بقيمـــة 
المســـاحات، إذ يقع الفورمـــال وان خلف 

القاعات، وســـواحل البحرين في األمام، 
ويعتبر مركز البحرين العالمي للمعارض 
فضاء ومتســـعا ويسع كل جواهر العالم 
فـــي هـــذا الصـــرح، كمـــا أن وجـــود الفـــن 
التشـــكيلي كجواهر في المعرض ليتألأل 
باأللـــوان مـــن مركـــز البحريـــن العالمـــي 
للمعارض، ما يعد إضافة جديدة للمكان، 
وليكون مركزا عالميا تفتخر به البحرين 
ودول العالـــم، وجميع “الجوهرجيه” في 

أي بقعة.

آل رحمة: دليل على حرص القيادة على النمو االقتصادي
 حميد

آل رحمة
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رئيس التحريرمؤنس المردي

الفائزة في مسابقة “البالد” لتوقع أعضاء مجلس النواب الجدد، فاطمة بدر عبدهللا 
بودواس، تســـتلم الجائزة التقديرية من صحيفة “البالد” التي بلغت 100 دينار نقًدا 
واشـــتراك لمدة عام في الصحيفة، وذلك بعد أن شـــاركت بأعلى توقعات صحيحة، 
حيـــث أدلت بأســـماء 31 شـــخًصا فاز بعضويـــة المجلس الجديد من أصل 34 اســـًما 

مطلوًبا.

فاطمة بودواس تستلم 100 دينار 
من “^” لتوقعها النواب الفائزين

الفجر: 04:42 - الظهر: 11:26 - العصر: 02:25  

المغرب: 04:46 - العشاء: 06:06

الرئيس التنفيذي لـ “شيفرون”: فرص مستقبلية 
واعدة لصناعة وقود الطائرات في البحرين

أكــد الرئيــس التنفيــذي لشــركة شــيفرون البحريــن، باســم بطيشــة أن 
قطــاع عمليــات التكرير والتصدير النفطية فــي مملكة البحرين يمتلك 
فرص نمو كبيرة، الفًتا إلى أن شركة شيفرون نشطة في توفير وقود 
الطائرات لقطاع المالحة الجوية، مشــيًرا إلى أن الفرص المســتقبلية 
فــي هــذا المجال ستســتمر في التوســع بما ينســجم مع أهــداف مملكة 
البحريــن طويلــة المدى في التحــول للطاقة النظيفة واســتراتيجيات 
شيفرون، والتي ستساهم في دعم أهداف المملكة في التوجه بخطى 

متسارعة نحو حلول الطاقة المتجددة في قطاع الطيران. 

وبيـــن بطيشـــة في مقابلـــة أجرته 
معـــه مؤخـــرا مجموعة أكســـفورد 
لألعمـــال OBG في أحـــدث تقرير 
اقتصـــادي لهـــا “البحريـــن 2022”، 
أن شـــركة شـــيفرون تـــرى فرًصـــا 
محتملـــة للتطويـــر وتوفير حلول 
التشـــحيم  زيـــوت  لمنتجـــات 
بمعـــدالت  الســـيارات  ومحـــركات 
المســـتقبل  فـــي  أقـــل  كربونيـــة 
المنظـــور، معربـــا عن تطلع شـــركة 
شـــيفرون لدعم مبـــادرات المملكة 
في هذا المجـــال من خالل توفير 
حلول وتقنيات متطورة لشـــركاء 

الشركة على مستوى المملكة. 
وذكر بطيشـــة أن مســـتقبل قطاع 

انبعاثـــات  فـــي  يكمـــن  الطاقـــة 
األرضيـــة  لتهيئـــة  أقـــل  كربونيـــة 
الخصبة الزدهار وتنمية مستدامة 
أكبـــر للعالم، منوها الى ان شـــركة 
شـــيفرون تدعـــم معاهـــدة باريس 
وملتزمة في تحقيق أهداف تغير 
المنـــاخ مع االســـتمرار فـــي تقديم 

طاقة تخدم المجتمع. 
ولفت بطيشـــة إلى أن العام 2022 
أن  منـــذ  عاًمـــا   90 مـــرور  يشـــهد 
اكتشفت شـــركة شـــيفرون النفط 
ألول مـــرة في البحريـــن في العام 

.1932
تكـــون  أن  الشـــركة  وتســـتهدف 
رائدة في إنتـــاج منتجات الطاقة 

كربونيـــة  بانبعاثـــات  التقليديـــة 
علـــى  ذلـــك  فـــي  مســـتندة  أقـــل، 
المملكـــة  فـــي  العريـــق  تاريخهـــا 
وأدائهـــا التوســـعي فـــي قطاعـــات 
االستكشـــاف والتنقيـــب واإلنتاج 
والنقـــل  والتصديـــر  والتكريـــر 

والتخزين.
وذكر بطيشـــة أن اســـتثمار شركة 
شـــيفرون في مبـــادرات الحد من 
زاد  قـــد  الكربونيـــة  االنبعاثـــات 
فـــي الســـنوات األخيـــرة، متوقعـــا 
االســـتثمار  حجـــم  يتضاعـــف  أن 
في هـــذه المبـــادرات بأكثـــر من 3 

مرات خالل الفتـــرة 2022-2028 
دوالر  مليـــارات   10 ليتجـــاوز 

أميركي. 
وبيـــن أنه من المتوقع أن يســـاهم 
المتجـــدد  الوقـــود  فـــي  النمـــو 
وعـــزل  تقنيـــات  واســـتخدام 
وتخزيـــن الكربـــون والهيدروجين 
في خفض انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربـــون بمعـــدل 30 مليـــون طن 
ســـنويا بحلـــول العـــام 2028، بمـــا 
االنبعاثـــات  مـــن   %  18 يعـــادل 
الكربونيـــة الســـنوية فـــي مدينـــة 

نيويورك األميركية.

محمد الجيوسي

2022 يشهد مرور 
90 عاًما منذ اكتشاف 

“شيفرون” النفط ألول مرة 
في البحرين

10 مليارات دوالر 
استثمارات “شيفرون” 

للحد من االنبعاثات 
الكربونية

1.040075216,533.20 دوالر0.96146891 يورو18.800 دينار

25 نوفمبر 2022

34,194.06

7,488.66

11,285.32

28,283.03

3,101.69 7.145 دوالر

86.62 دوالر
79.59 دوالر

24 نوفمبر 2022

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.01

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.22

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.355

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.14

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.320

بنك السالم 
SALAM BD 0.095

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.27

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.4

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.460

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.487

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.266

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.601

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.7

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 
BATELCO BD 0.466

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.141

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.157

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.775

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

توفير منتجات زيوت تشحيم ومحركات سيارات بمعدالت كربونية أقل

باسم بطيشة



يســـتمر مركز البحريـــن للمجوهرات في 
اســـتقبال جمهـــور المعـــرض ويدعوهـــم 
الســـتثمار الفرصة القتناء القطع النادرة 
التـــي تعرضها كبرى العالمـــات التجارية 
فـــي العالـــم تحـــت ســـقف واحـــد وبيـــن 
أروقة الجناح األكبر في معرض الجواهر 
العربية في نســـخته الجديدة الذي يقام 

في مركز البحرين العالمي للمعارض. 
وقد صرحت اإلدارة التنفيذية للصحافة 
المحلية بزيـــادة المبيعات هذا العام منذ 
اليـــوم األول للمعرض، مؤكـــدة أن نجاح 
المعـــرض فـــاق التوقعـــات ويشـــجع على 
النســـخ  الســـتثمار  الخطـــط  مـــن  مزيـــد 
المقبلة مع استقطاب مزيد من العالمات 
تطلعـــات  لتلبيـــة  الجديـــدة  التجاريـــة 

وحاجة الزبائن.
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الماركات الفاخرة العالمية أيقونـة جنـاح 
مركز البحرين للمجوهــرات
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يشـــهد جنـــاح مركز البحريـــن للمجوهرات 
فـــي يومـــه الخامس علـــى التوالـــي إقباالً 
كبيـــرًا مـــن زوار معرض الجواهـــر العربية 
الـــذي أقيم على مســـاحة 4000 متر مربع 

حيث يعتبر األكبر في تاريخ المعرض.
فـــي تصريـــح  التنفيذيـــة  ولفتـــت اإلدارة 
العـــام عروضـــًا  لهـــذا  أعـــدت  أنهـــا  ســـابق 
خاصة لجمهور المتســـوقين الباحثين عن 
التميـــز والمقتنيـــات الثمينة بما يتناســـب 
مـــع هذا الحـــدث العالمي الذي يســـتقطب 
المتســـوقين مـــن البحريـــن ودول الخليج 

والمنطقة منذ انطالقته قبل 30 عامًا.
ويعتبر مركز البحرين للمجوهرات الراعي 
البالتيني للمعرض والشريك المؤسس بما 
يجعلـــه محـــط أنظار الكثير مـــن العالمات 
التجاريـــة الفاخـــرة التـــي حرصـــت علـــى 

المشاركة بأفضل ما لديها من مقتنيات.

جناح مركز البحرين للمجوهرات يشهد إقبااًل كبيراً من الزوار
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”Alpine Eagle XL Chrono“ ساعة
 223a مصنوعة من معدن لوسنت ستيل

لتتميـز بأداء عالـي الدقـة وتصميـم حيـوي
تتميز مجموعة ساعات )Alpine Eagle( بطابعها الرياضي األنيق، مع ساعة كرونوغراف مزودة بآلية )flyback( االرتجاعية لتخميد االرتداد التي تزود ألول مرة بسوار مطاطي ذي طابع عصري. 
يتوفر موديل ســاعة )Alpine Eagle XL Chrono( المصنوعة من معدن لوســنت ســتيل 223a االســتثنائي بإصدارين أحدهما مع ميناء بلون أزرق “أليتش” واآلخر مع ميناء بلون أســود “فاحم”، 
وكباقي ســاعات المجموعة بأكملها، اســتوحيت هذه الســاعة من قوة النســر وجمال جبال األلب. وتشــهد ثالث براءات اختراع على االبتكارات التي تعزز دقة وســهولة اســتخدام حركة شوبارد 

من عيار )C-03.05( المعتمدة بشهادة “الكرونومتر” والمزودة بآلية )flyback( االرتجاعية لتخميد االرتداد.

حركة كرونوغراف متطورة

 Alpine( ســـاعة  لموديـــل  ُطـــرح 
إصـــداران   )Eagle XL Chrono
جديـــدان يتميـــزان بعلبـــة كبيـــرة 
الحجـــم بقطر 44 ملـــم ذات طابع 
رياضي ورجولي محض. وصنعت 
 ،223a من معدن لوســـنت ســـتيل
وهـــو عبـــارة عن ســـبيكة فوالذية 
مبتكرة طورتها شوبارد كي تتميز 
بخصائصهـــا المضادة للحساســـية 
وبريقهـــا الفريد ومتانتهـــا التي ال 
تضاهـــى وذلـــك من خـــال عملية 
إعادة صهر فائقة الدقة. ودمجت 
تخـــص  ضاغطـــة  جانبيـــة  أزرار 
علـــى  الكرونوغـــراف  وظائـــف 
الجهة اليمنـــى من العلبة على كا 
جانبـــي واقيـــات التـــاج لتحافـــظ 
على الشـــكل المتناغم والمتناسق 

المميز لساعات المجموعة. 

تنبض داخل علب ســـاعات هذين 
حركـــة  الجديديـــن  الموديليـــن 
 )03.05-C( عيـــار  مـــن  شـــوبارد 
التـــي طورها وجّمعهـــا الحرفيون 
المهرة ضمن الورشات المخصصة 
لصناعة الساعات في دار شوبارد 
لتكـــون واحـــدة من أكثـــر حركات 
الكرونوغراف ابتـــكارًا في العالم. 
وتؤمـــن الحركة احتياطيـــًا وافرًا 
من الطاقة يصل حتى 60 ســـاعة، 
كمـــا تتميز بتصميـــم متقن يضمن 
علـــى  دقيقـــة  تعديـــات  إجـــراء 
وظائف الكرونوغراف واستخدام 
هـــذه الوظائـــف بالشـــكل األمثـــل. 
دت الحركة  ومن ناحية أخرى، ُزوِّ
زت بالعديد  بعجلة عامودية، وُعزِّ
التـــي  التقنيـــة  االبتـــكارات  مـــن 
أكســـبت شـــوبارد ثـــاث بـــراءات 
اختـــراع؛ فكانت ثمـــرة جرأة فرق 

البحث والتطوير.  

دت الساعة بداية بنظام تروس  ُزوِّ
أحادي االتجاه يمنع فقدان الطاقة 
ويضمن ســـرعة لف التعبئة؛ وهي 

وظيفة تحظى بتقدير كبير ضمن 
المســـتهلك  الكرونوغـــراف  فئـــة 
للطاقـــة. كما يضمن وضع القابض 
العمودي بدء عملية قياس دقيقة 
للوقت. باإلضافة إلى أن عيار هذا 
الكرونوغـــراف مـــن النـــوع المزود 
بآليـــة تخميد االرتـــداد، مما يتيح 
إجـــراء عمليـــات توقيـــت متتالية 
مطـــارق  ثـــاث  بفضـــل  بساســـة 
محوريـــة ذات أذرع مرنة تســـهل 

ضبط تصفير العدادات. 

شــوبــارد  حــركــة  دت  ُزوِّ وأخـــيـــرًا، 
بوظيفة   )03.05-C( عــيــار  مـــن 
إيقاف الثواني التي تتيح إجراء 
تــعــديــات دقــيــقــة عــلــى الــســاعــة، 
الــحــركــة  عـــــاوة عــلــى أن هــــذه 
“الكرونومتر”  بشهادة  مصادقة 

ــن الــهــيــئــة  مـ
الــســويــســريــة 

ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ الـ
لــــلــــكــــرونــــومــــتــــر 

.)COSC(

سوار بطابع 
رياضي وعصري

ُطــــــــــــرح ســــابــــقــــًا 
Al- ساعة  )موديل 

 pine Eagle XL
بـــســـوار   )Chrono
ــج  ــدمــ مـــــعـــــدنـــــي مــ

ــة اخـــتـــيـــار  ــيـ ــانـ ــكـ مــــع إمـ
ــوار جـــلـــدي. وحــظــيــت هــذه  ســ

الساعة بإطالة جديدة مع سوار 
ــن الـــمـــطـــاط، فــنــظــرًا  مــصــنــوع مـ

المادة لــــلــــمــــزايــــا  لهذه  المتعددة 
أصبحت الحليف المثالي لساعات 
الكرونوغراف الرياضية المعّرضة 
ألقـــســـى الــــظــــروف، الســيــمــا أن 
ــلــمــاء ويــمــكــن  ــمــطــاط مـــقـــاوم ل ال
أنه  على  عــاوة  به  الوثوق  دائمًا 
مــرن ومــريــح عند ارتــدائــه حول 
على  يضفي  فبذلك  اليد،  معصم 
الساعة مظهرًا ديناميكيًا بأسلوب 
خاص. وبفضل استخدام المطاط 
ــات شــوبــارد على  حــافــظــت ورشــ
لمسة األناقة والشخصية المميزة 
 Alpine( مــجــمــوعــة  ــات  ــاعـ ــسـ لـ
الشكل  تجسيد  بــإعــادة   )Eagle
المعدني  للسوار  قلياً  المستدق 
مركزي  غطاء  مــع  الــوصــات  ذي 
السوار جزءًا  باعتبار هذا  مرتفع، 
المجموعة.  هــويــة  مــن  يتجزأ  ال 
أن  إال  ــادة  ــمــ ــ ال ــاف  ــتـ اخـ فـــرغـــم 
الهوية المميزة والنسب المتوازنة 
لساعات  الــفــريــدة  الــســمــات  تظل 
العصرية  الجديدة  الكرونوغراف 
أيضًا  المطاط  ساهم  كما  للغاية. 
ــي الـــســـاعـــات  بـــلـــونـــه الـــمـــمـــيـــز فــ
بلونه  اسُتخدم  حيث  الجديدة، 
الميناء  الطبيعي مع اإلصدار ذي 
الــمــيــنــاء  ذي  واإلصــــــدار  األزرق 
 Alpine( األسود لموديات ساعة 

Eagle XL Chrono( الجديدة. 
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