
عرضت الواليات المتحدة  «
مكافأة تصل إلى 10 ماليين 

دوالر لمن يدلي بأي معلومات 
تقود إلى القبض على من 

سمته “الزعيم الجديد” 
لتنظيم “داعش” اإلرهابي، 

فمن هو؟

نشر المدون خالد جناحي في  «
حسابه جدوال الحتساب طريقة 
تأجيل األقساط قال إنه متفق 

عليه بين البنوك. وأضاف: يمكن 
للشخص احتساب طريقة تأجيل 

قسطه من عملية حسابية 
يجريها بنفسه.

يقولون “العبرة في الخواتيم” ولكن  «
قد تتغير هذه العبارة مع مدرب 

األهلي بـ “ماذا تخبئ قفازات أحمد 
جان؟”. هذا المدرب تمكن بكفاءته 
التدريبية أن يصل إلى ما عجز عنه 

مدربون محليون وأجانب توالوا على 
تدريب الفريق في السنوات الماضية.
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كشـــفت ســـفارة الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة فـــي البحرين لــــ “البالد” 
عن أن الشـــركات األميركية تســـخر 
البحريـــن  جهـــود  لدعـــم  مواردهـــا 
لمواجهـــة جائحـــة فيـــروس كورونا 
أن  إلـــى  مشـــيًرة   ،)19 )كوفيـــد 
Accel� “الشـــركات األميركية مثـــل 
bio” قدمـــت اختبارات “كوفيد 19” 
وقدمت التدريـــب لموظفي المطار 

البحرينيين.
ربطـــت  أنهـــا  الســـفارة  وأعلنـــت 
 )Gilead( شـــركة األدوية األميركية
بفريق عمـــل “كوفيد 19” البحريني 
الستكشـــاف إمكان إجـــراء تجارب 
ســـريرية للدواء المضـــاد المعروف 
وقالـــت   .”Remdesevir“ باســـم 

“وفي خطوة مبتكرة، أعادت شركة 
األميركيـــة   West Point Homes
تجهيـــز مصنعهـــا للنســـيج هنـــا في 

األقنعـــة،  آالف  إلنتـــاج  البحريـــن 
والتـــي تبرعـــت بها لـــوزارة الصحة 
 Texas البحرينية، كما تبرع مطعما

 Barbeque and Waffle House
بآالف الوجبات األســـبوعية للعمال 

الوافدين في البحرين”.

دواء امريكي ضمن البرتوكول العالجي
ســفارة واشــنطن لـ “^”: ربــط “Gilead” بالفريق الوطني

أكـــد شـــوريون ونـــواب حكمـــة نهـــج 
حمـــد  الملـــك  جاللـــة  البـــالد  عاهـــل 
بـــن عيســـى آل خليفـــة التـــي تجلـــت 
فـــي مضاميـــن الكلمـــة الســـامية التي 
ألقاهـــا جاللتـــه أمـــام أعمـــال الـــدورة 
الخامسة والســـبعين للجمعية العامة 
لألمـــم المتحدة المنعقـــدة بنيويورك، 
مـــن  بمـــا يكرســـه جاللتـــه  مشـــيدين 
مضامين مهمة نحو تعزيز االســـتقرار 
المنطقـــة  فـــي  والتعايـــش  والســـالم 
مجلـــس  عضـــو  أكـــد  فقـــد  والعالـــم. 
المعـــاودة  عـــادل  الشـــيخ  الشـــورى 
لتضـــع  جـــاءت  الســـامية  الكلمـــة  أن 
القواعد المهمة العالمية بما يبين دور 
مملكة البحرين ومســـاهمتها الدولية، 
فالبحريـــن كانـــت ومـــا تزال الســـباقة 
فـــي العمـــل علـــى االســـتقرار والقيام 
بواجبها إزاء القضايـــا المختلفة على 

المستوى المحلي والعالمي.
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  ووصفـــت 
بمجلـــس  والقانونيـــة  التشـــريعية 
الشـــورى المحامية دالل الزايد الكلمة 
السامية بأنها تعكس توجهات مملكة 
إذ  المقبلـــة،  المرحلـــة  فـــي  البحريـــن 
جـــاء تأكيد ترســـيخ المبـــادرة العلنية 
لمـــا يحقـــق مصالـــح مملكـــة البحرين 
فـــي األمـــور السياســـية وبمـــا يحفظ 
المبادرة العربية للســـالم. وأكد رئيس 
لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة والدفـــاع 
النـــواب  بمجلـــس  الوطنـــي  واألمـــن 
النائب محمد السيســـي البوعينين أن 
ما جاء في الكلمة الســـامية يؤســـس 
لمرحلة ســـالم تاريخيـــة بعد التوصل 
إلـــى إعـــالن تأييـــد الســـالم مـــع دولة 
إسرائيل بدعم من الواليات المتحدة 

األميركية.

شوريون ونواب: الكلمة السامية لجاللة 
الملك تؤسس لمرحلة سالم تاريخية

المنامة - بنا
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قانون: للمتطوع أولوية التوظيف بالحكومة

متابعو “^” ينقسمون بشأن تأجيل القروض

تقـــدم 5 نـــواب باقتـــراح لتنظيـــم 
أحـــكام التطـــوع لخدمـــة القطاع 
المدني؛ لعدم وجود قانون ينظم 
العمليـــة في الوقـــت الحالي، منها 
تحديـــد الجهة المنـــوط بها قبول 
الواجب  والشـــروط  المتطوعيـــن 

لهـــم  واألولويـــة  فيهـــم  توافرهـــا 
لشغل الشواغر.

وأوضحوا أن المقترح يأتي لســـد 
الفـــراغ التشـــريعي وســـن تنظيم 
ألحـــكام التطوع لخدمـــة القطاع 
المدنـــي، جراء مـــا يمر بـــه العالم 

فـــي الوقـــت الحاضـــر مـــن أزمـــة 
كورونـــا. مقدمـــو االقتـــراح هـــم: 
أحمـــد  النفيعـــي،  إبراهيـــم خالـــد 
األنصـــاري، خالد بو عنـــق، محمد 
عبدالـــرزاق  بوحمـــود،  خليفـــة 

حطاب.

تباينـــت آراء متابعـــي وقـــراء 
“انســـتغرام البالد” بشأن حوار 
“هـــل أؤجـــل أقســـاطي؟” مـــع 
عـــارف  االقتصـــادي  المحلـــل 
خليفة، الـــذي نصح فيه بعدم 
القـــروض  اســـتقطاع  تأجيـــل 
ظـــروف  فـــي  إال  الشـــخصية 

طارئة ومبررة.
“انســـتغرام  متابعـــو  وقـــال 

إن  تعليقاتهـــم  فـــي  البـــالد” 
التـــي  الماليـــة  الظـــروف 
علـــى  تجبرهـــم  يعيشـــونها 
القـــروض،  أقســـاط  تأجيـــل 
الحديـــث  أن  آخـــرون  وبيـــن 
اســـتقطاع  اســـتمرار  عـــن 
البنـــوك أقســـاط القـــروض في 
هـــذه الفترة أســـهل بكثير مما 

يعيشه المواطن من ضغوط.

نســـبة  بـــأن  متابعـــون  وعلـــق 
األرباح والفوائد التي ستضاف 
علـــى تأجيـــل األقســـاط هـــي 
ذاتها فـــي حال قاموا بتجديد 
التـــي هـــي خطـــوة  القـــروض 
البـــد منهـــا ومجبـــرون عليهـــا، 
وعبـــر كثيـــرون عـــن حيرتهـــم 
بيـــن تأجيل أقســـاط القروض 

واستمرار استقطاعها.

باريس ـ رويترز

الفرنســـية  الخارجيـــة  اســـتدعت 
أمس ســـفير إيـــران لـــدى باريس، 
بــــ  وصفتـــه  مـــا  علـــى  احتجاجـــا 
ومســـتمرة  خطيـــرة  “انتهـــاكات 

لحقوق اإلنسان”.
ونقلـــت “رويتـــرز” عـــن 3 مصـــادر 
الجانـــب  أن  تأكيدهـــا  مطلعـــة 
الفرنســـي أعرب للســـفير اإليراني 
احتجاجـــه  عـــن  قاســـمي  بهـــرام 
على ســـجل حقـــوق اإلنســـان في 
بلـــده وأبدى قلقـــه إزاء “انتهاكات 
هـــذا  فـــي  ومســـتمرة”  خطيـــرة 

المجال.
أن  المصـــادر  مـــن  اثنـــان  وأكـــد 
يـــوم  جـــاء  الســـفير  اســـتدعاء 
الخميس، فيمـــا قال مصدر واحد 
بالتنســـيق  تحركـــت  فرنســـا  إن 
لتحذيـــر  وألمانيـــا  بريطانيـــا  مـــع 
إيران بشـــأن معاملتهـــا للمعتقلين 
الجنســـية  وحاملـــي  السياســـيين 
المزدوجـــة ونبهـــت طهـــران إلـــى 
أن تصرفاتهـــا تضـــر بالعالقات مع 

الدول األوروبية الثالث.

فرنسا  تستدعي 
السفير اإليراني
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المناقصـــات  مجلـــس  أرســـى 
والمزايـــدات فـــي يوليـــو الماضي 10 
البحريـــن  نفـــط  لشـــركة  مناقصـــات 
)بابكو( بقيمـــة إجمالية تجاوزت نحو 

4.3 مليون دينار.
التـــي  المناقصـــات  أبـــرز  وكانـــت 
لتوفيـــر  مناقصـــة  للشـــركة  أرســـيت 
تراخيـــص وضمـــان األنظمـــة لبرامـــج 
التفاقيـــة  وفًقـــا  مايكروســـوفت 
مايكروســـوفت لألعمـــال واالتفاقيـــة 

المؤسســـية واتفاقية التســـجيل لمدة 
3 ســـنوات، بنحـــو 2.6 مليـــون دينـــار، 

فازت بها شركة المؤيد للكمبيوتر.
وأرســـى المجلـــس مناقصـــة لتوفيـــر 
أجهـــزة متنقلـــة آمنـــة فـــي المناطـــق 
نظـــام  وتطبيـــق  وتطويـــر  الخطـــرة 
التنبيـــه في حاالت الطـــوارئ بـ401.7 

ألف دينار، فازت بها شركة زين.
كمـــا أرســـى المجلس مناقصة لشـــراء 
كورونـــا  فيـــروس  تحليـــل  أجهـــزة 
المســـتجد )كوفيـــد 19( بقيمة 192.8 

ألف دينار.

قيمة إرساء 10 مناقصات لـ “بابكو”
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فرصة لتحريك المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

المنامة - وزارة الخارجية

بنتائـــج  الخارجيـــة  وزارة  رحبـــت 
االجتماع التنســـيقي الذي عقد في 
العاصمة األردنية عمان أمس األول 
بين وزراء خارجية كل من المملكة 
األردنية الهاشمية، وجمهورية مصر 
الفرنســـية،  والجمهوريـــة  العربيـــة، 

االتحاديـــة،  ألمانيـــا  وجمهوريـــة 
ومبعوثـــة االتحـــاد األوربـــي لعملية 
الســـالم فـــي الشـــرق األوســـط؛ من 
أجل إيجاد آفـــاق حقيقية لتحقيق 
للنـــزاع  والعـــادل  الشـــامل  الســـالم 
العربـــي اإلســـرائيلي علـــى أســـاس 
حل الدولتين وعلى أساس القانون 

الدولـــي والمرجعيات المعتمدة، بما 
فيها مبادرة السالم العربية.

وأعربـــت الـــوزارة عن تطلـــع مملكة 
البحريـــن أن تفتح الجهـــود الطيبة 
المفاوضـــات  لتحريـــك  الفرصـــة 
وتقـــود  اإلســـرائيلية،  الفلســـطينية 
إلـــى حوار سياســـي شـــامل يفضي 

اســـتراتيجي  الســـالم كخيـــار  إلـــى 
أســـاس  علـــى  الصـــراع  إلنهـــاء 
الدولـــة  وإقامـــة  الدولتيـــن،  حـــل 
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة 
وعاصمتها القدس الشرقية، وصوال 
إلـــى تحقيـــق االســـتقرار والســـالم 

الدائم في منطقة الشرق األوسط.
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سفير البحرين بالرياض: الكلمة السامية عكست رؤية بعيدة المدى لقضايا المنطقة والعالم
أشـــاد سفير مملكة البحرين لدى المملكة 
العربية الســـعودية السفير الشيخ حمود 
بن عبـــدهللا آل خليفة، بالكلمة الســـامية 
التي وجهها عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، أمام 
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي 
دورتها الخامسة والســـبعين، واصًفا بأن 
الكلمـــة تتســـم بالوضـــوح وتعكـــس نهج 
مملكـــة البحريـــن القائـــم علـــى الصراحة 
والمنبثـــق مـــن حكمـــة جاللتـــه العميقـــة 
ورؤيته الســـديدة البعيـــدة المدى آلفاق 

الحاضر والمستقبل.

وأشـــار الســـفير إلى أن جاللـــة الملك دعا 
المجتمـــع الدولـــي إلى تنحيـــة الخالفات 
وتعزيـــز التكاتف اإلنســـاني في مواجهة 
التحديات المتعـــددة، خصوصا الصحية 
منها، مؤكًدا ضرورة رفع جهوزية الدول 
كافـــة لمواجهـــة مخاطر جائحـــة )كوفيد 
19(؛ بهدف تحصين المجتمعات للوقاية 
منهـــا. وأوضـــح الســـفير الشـــيخ حمـــود 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة أن كلمـــة جاللـــة 
الملك تناولت عـــدًدا من القضايا العربية 
والدولية، إذ أكد تمســـك مملكة البحرين 
واحترامهـــا اللتزاماتهـــا الدولية للحفاظ 
علـــى قـــوة النظـــام الدولـــي واســـتمراره، 

وحرصهـــا على مشـــاركة األمـــم المتحدة 
العمـــل  بتفعيـــل  المتصلـــة  رؤيتهـــا  فـــي 
الجماعـــي لمواجهـــة األخطـــار كافة التي 
تعتـــرض دور المنظمـــة الدولية لتســـوية 
النزاعات وطرح الحلول وحماية حقوق 

اإلنسان.
وأشـــار إلـــى أن الكلمـــة الســـامية أكـــدت 
المنطقـــة  أمـــن  علـــى  البحريـــن  حـــرص 
واســـتقرارها، ودورهـــا باعتبارهـــا دولـــة 
فاعلـــة فـــي المجتمـــع الدولي، وتمســـكها 
بنهجها الواضـــح في االنفتاح والتعايش 
مـــع الجميـــع، ومن هنا جـــاء إعالن تأييد 
الســـالم وإقامـــة العالقات مع إســـرائيل، 

تضمنـــت  الســـامية  الكلمـــة  أن  مضيًفـــا 
لدولـــة  الشـــجاعة  بالخطـــوة  إشـــادة 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
إلحيـــاء أمـــل الســـالم واالســـتقرار فـــي 
المنطقـــة والتوصـــل إلـــى اتفاق الســـالم 
التاريخـــي مع إســـرائيل برعايـــة وجهود 
المتحـــدة األميركيـــة. وأشـــار  الواليـــات 
الريـــاض  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير 
إلـــى أن الكلمـــة الســـامية شـــددت علـــى 
ضرورة تكثيـــف الجهود إلنهـــاء الصراع 
الفلســـطيني اإلســـرائيلي وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 
الشـــرقية؛ ألن هذا هو المدخل األساسي 

لتحقيق الســـالم العادل والشـــامل، وهذا 
هـــو موقـــف البحريـــن الدائـــم والواضـــح 
تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية، معبـــًرا عن 
تقديـــره الختيار جاللة الملك لمنبر األمم 
المتحدة لإلشادة بالدور الريادي والكبير 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة 
بقيـــادة أخيه خادم الحرمين الشـــريفين 
فـــي إرســـاء دعائـــم األمـــن والســـلم فـــي 
المنطقـــة والعالم والتنويـــه أيًضا بدورها 
البـــارز خالل رئاســـتها الحالية لمجموعة 
العشـــرين، مبينا أن هذه اإلشـــادة تعكس 
الســـعودية  البحرينيـــة  العالقـــات  عمـــق 

ورسوخها وتناميها باستمرار.
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وبين المعـــاودة أهمية ما جاء في الكلمة 
القضيـــة  ألســـس  تأكيـــد  مـــن  الســـامية 
الفلسطينية وضمان حقوق الفلسطينيين 
في وجود دولة مستقلة عاصمتها القدس 
الشـــرقية، وأكـــد أن الصلـــح واالســـتقرار 
والســـالم هو ركيزة المرحلة المقبلة التي 
ال تعنـــي التنـــازل عن الحقـــوق بل صونها 
مـــن جميع األطـــراف، ولفت إلـــى اهتمام 
جاللـــة الملـــك بتوضيـــح جهـــود البحرين 
المميـــزة في ظـــل جائحة كورونـــا، وبين 

جهود العاملين في هذا المجال.
وشـــدد المعـــاودة علـــى البعـــد الخليجـــي 
المهم في مضامين الكلمة السامية، الذي 
يدل على حنكة سياسية كبيرة تقوم على 
توضيـــح دور المملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة إزاء القضايـــا المختلفة، والتي 
تؤكـــد  الجـــوار  إلـــى دول  رســـالة  تعتبـــر 
أهميـــة االلتفاف معها بمـــا يحقق الوحدة 
واالســـتقاللية. وبيـــن أن البحريـــن تعتبر 
قـــدوة تثبت وتعبر عن متانة عالقتها مع 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية التي عرفت 
بمواقفهـــا المشـــرفة إزاء القضايا العربية 
والكويـــت  ومصـــر  اليمـــن  مـــن  كل  فـــي 

والبحرين.
العـــدل  أهميـــة  إلـــى  المعـــاودة  ولفـــت 
عـــن  التنـــازل  يعنـــي  ال  الـــذي  والســـالم 
الحقوق، بل يعني حفظ حقوق األطراف 
كلهـــا، فالســـالم يأتـــي بتكامـــل الجهـــود، 
وبخطـــوات تأتـــي مـــن جميـــع األطـــراف، 
فحفظ حقوق الفلســـطينيين وقيام دولة 
فلسطينية أمر أساسي في األمة العربية، 
داعًيـــا الجميع إلـــى التعقل عند النظر إلى 
األمـــور، مؤكدا ثقتـــه الكبيـــرة في حكمة 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، فهو صاحب القلب 
الكبيـــر، ومشـــددا على أهميـــة وضع يدنا 
فـــي يـــده فـــي كل مـــا مـــن شـــأنه تحقيق 
والعالـــم  للبحريـــن  والمصلحـــة  الســـالم 

العربي.
دالل  المحاميـــة  أشـــادت  جهتهـــا،  مـــن 
الزايـــد رئيس لجنة الشـــؤون التشـــريعية 
والقانونيـــة بمجلس الشـــورى، بمضامين 
ألقاهـــا صاحـــب  التـــي  الســـامية  الكلمـــة 
الجاللة الملك، أمام الجمعية العامة لألمم 
المتحـــدة في مدينة نيويـــورك بالواليات 
المتحدة األمريكيـــة، التي تعكس الرؤية 
الحكيمـــة لجاللتـــه التي تقـــوم على مبدأ 

السالم واإلنسانية.
وأكـــدت الزايـــد ثقتهـــا الكبيـــرة فـــي كل 
قرارات صاحب الجاللة الملك التي تنبثق 
مـــن روح ميثـــاق العمل الوطني وأســـس 
دســـتور مملكة البحرين، فالبحرين كانت 
ومـــا تـــزال الدولـــة الصديقة المتســـامحة 

والحليفة للعالم أجمع، ولها مواقف تؤكد 
حرصها الدائم على تحقيق أهداف األمم 

المتحدة.
ووصفـــت الزايـــد الكلمة الســـامية لجاللة 
الملك بأنها كلمـــة تعكس توجهات مملكة 
إذ  المقبلـــة،  المرحلـــة  خـــالل  البحريـــن 
تـــم إيضـــاح الخطـــوات المقبلة وتمســـك 
المملكة بمبادئ األمم المتحدة، وحرصها 
على ترســـيخ مبادئ الســـالم مـــع الحفاظ 
علـــى القوميـــة العربيـــة، إذ جـــاء تأكيـــد 
يحقـــق  لمـــا  العلنيـــة  المبـــادرة  ترســـيخ 
األمـــور  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  مصالـــح 
السياســـية وبما يحفظ المبـــادرة العربية 

للسالم.
وبينـــت توجـــه كل دول العالـــم لترســـيخ 
الســـالم، مـــع االلتزام بـــكل اآلليـــات التي 
تحقـــق هذا الهـــدف، فكلمة جاللـــة الملك 
توطيـــد  علـــى  المملكـــة  حـــرص  تؤكـــد 
مجـــاالت التعـــاون وفـــق أســـس الســـالم 
والتعايـــش الذي عرفت بـــه البحرين منذ 
القـــدم، وأكدت احتضـــان مملكة البحرين 
الحقـــوق  ومســـاواة  مختلفـــة،  لطوائـــف 
اإلنســـانية بيـــن المواطنيـــن والمقيميـــن، 
والتعايش الحضاري الموجود منذ القدم.
الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  أكـــد  وبـــدوره، 
صـــادق آل رحمة أهميـــة وداللة مضامين 
الكلمـــة الســـامية التـــي وجههـــا صاحـــب 
الجاللة الملك، أمام الجمعية العامة لألمم 
المتحدة في دورتها الخامســـة والسبعين 
والمقامـــة حالًيا في مدينـــة نيويورك في 
أكـــد  إذ  األميركيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات 
جاللته رســـالة مملكة البحرين إلى العالم 
التي تبين ثوابتها تجـــاه القضايا العربية 

واإلسالمية.
وأوضـــح أن رؤية جاللـــة الملك الحكيمة 
تتمحـــور حول الســـالم، فمملكة البحرين 
تعتبر بلد الحضارات والتعايش الســـلمي 
حضاريـــة  ورؤيـــة  ثابتـــه  مواقـــف  ولهـــا 

متقدمة وإنسانية أمام العالم.
واعتبـــر آل رحمـــة أن كلمة جاللـــة الملك 
جاءت لتقدم رؤيـــة مملكة البحرين أمام 
العالـــم بوصفها كلمة شـــاملة ومعبرة عن 
طموحـــات الشـــعب، فكلمة جاللـــة الملك 
اختزلت الكثير من المعاني السامية أمام 
العالم والتي تقدم السالم والمحبة كنهج 

امتازت به البحرين عبر التاريخ.
من جهتها، أشادت عضو مجلس الشورى 
الكلمـــة  بمضاميـــن  الكوهجـــي  فاطمـــة 
السامية لجاللة الملك، أمام أعمال الدورة 
الجمعيـــة  الخامســـة والســـبعين النعقـــاد 
العامـــة لألمـــم المتحدة، مؤكـــدة أن كلمة 
جاللتـــه هي رســـالة ســـالم للعالـــم أجمع؛ 
لمـــا تضمنته من معاني ســـامية خصوصا 

فيما يتعلق بتمســـك البحرين بالتزاماتها 
الدولية المتمثلة في المحافظة على قوة 
اســـتقرار النظـــام الدولي، مشـــيرة إلى أن 
حرص جاللته على حفظ أمن واســـتقرار 
المنطقـــة تمخض عنه قـــرار إعالن إقامة 
عالقـــات مـــع إســـرائيل وهـــي عبـــارة عن 
رســـالة حضاريـــة لمد يـــد الســـالم العادل 
والـــذي يهـــدف لتكثيـــف الجهـــود إلنهـــاء 
الصـــراع الفلســـطيني - اإلســـرائيلي وفًقا 

لحل الدولتين.
وأكـــدت الكوهجـــي أن مضاميـــن الكلمـــة 
جاللتـــه  حـــرص  عـــن  عبـــرت  الســـامية 
مـــن  الدوليـــة؛  العالقـــات  تقويـــة  علـــى 
خـــالل تأييـــده لمشـــاركة األمـــم المتحدة 
لرؤيتهـــا الصائبة في تأكيـــد أهمية العمل 
التحديـــات  لمواجهـــة  الفعـــال  الجماعـــي 
واألخطـــار، وحاجة المجتمـــع الدولي إلى 
تنحية الخالفـــات جانبا وتقوية مجاالت 

التكاتف اإلنساني.
وبينت أهمية مواقـــف جاللة الملك التي 
تمثلت في كلمته المسؤولة تجاه القضايا 
العربية واإلســـالمية، التي تشـــكل ثوابت 
البحريـــن  لمملكـــة  الخارجيـــة  السياســـة 
وعلى العالقات االســـتراتيجية بالشقيقة 
الكبـــرى المملكة العربية الســـعودية، وكل 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  مـــن 
ومســـاندة  العربيـــة،  مصـــر  وجمهوريـــة 
جهودهم إلرســـاء األمن واالستقرار على 

المستوى الدولي.
وأشـــاد رئيس لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
والدفـــاع واألمن الوطني بمجلس النواب 
البوعينيـــن  السيســـي  محمـــد  النائـــب 
بمضاميـــن الكلمة الســـامية التـــي وجهها 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك أمـــام الجمعيـــة 
دورتهـــا  فـــي  المتحـــدة  لألمـــم  العامـــة 
الخامســـة والســـبعين المقامـــة حالًيا في 
مدينـــة نيويورك فـــي الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة، معرًبـــا عـــن فخـــره واعتزازه 
بالنهج الثابت والراســـخ الذي تسير عليه 
الملـــك  البحريـــن بقيـــادة جاللـــة  مملكـــة 
ورؤيتـــه الحكيمـــة نحـــو تحقيق الســـالم 
واالزدهـــار اإلنســـاني مـــن خـــالل تقويـــة 
مجـــاالت التضامن والتوافق تحت مظلة 

األهداف العالمية لألمم المتحدة.
وأكد السيســـي البوعينين أن ما جاء في 
الكلمـــة الســـامية لجاللـــة الملك يؤســـس 
لمرحلة ســـالم تاريخية بعد التوصل إلى 
إعـــالن تأييـــد الســـالم مع دولة إســـرائيل 
بدعم مـــن الواليات المتحـــدة األميركية، 
ما من شـــأنه تخفيف حـــدة التوتر ومنح 
شـــعوب المنطقـــة منطلق جديـــد للتفاهم 
الســـلمي، مشـــيدا  والتقـــارب والتعايـــش 
بحـــرص جاللة الملـــك في الحفـــاظ على 

موقـــف البحريـــن الثابـــت تجـــاه القضية 
الفلسطينية ودعوته إلى تكثيف الجهود 
إلنهاء الصراع الفلســـطيني - اإلسرائيلي 
وفًقـــا لحـــل الدولتيـــن، لتحقيـــق الســـالم 
قيـــام  إلـــى  والمـــؤدي  والشـــامل  العـــادل 
الدول الفلسطينية المســـتقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية، وفًقا للقرارات الشرعية 

الدولية ومبادرة السالم العربية.
وأشـــار رئيس لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
والدفـــاع واألمن الوطني بمجلس النواب 
إلـــى أن الرســـالة الحضارية التـــي وجهها 
جاللـــة الملك فـــي الكلمـــة الســـامية أمام 
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة، تؤكد 
النهـــج الراســـخ لشـــعب مملكـــة البحريـــن 
في التســـامح وإرساء الســـالم والتقارب 
اإلنســـاني بيـــن شـــعوب المنطقـــة جميًعا 
فـــي ظـــل العهد الزاهـــر لصاحـــب الجاللة 
الـــذي يأتـــي مـــن أجـــل تحقيـــق  الملـــك، 
التطلعـــات المشـــروعة للشـــعوب وإعـــادة 
بنـــاء جســـور الثقـــة والمحبة واســـتتباب 

األمن واالستقرار في المنطقة.
من جانبه، قال النائب عبدهللا الذوادي إن 
كلمة صاحب الجاللة الملك أمام الجمعية 
العامـــة لألمـــم المتحـــدة دعـــوة صريحـــة 
للعالـــم النتهـــاج الســـالم ونبـــذ الخالفات 
اإلنســـاني،  التكاتـــف  مجـــاالت  وتقويـــة 
التهديـــدات  مواجهـــة  فـــي  واالتحـــاد 
كافـــة، ووجوب التمســـك بالنظام الدولي 
وصالبتـــه من خـــالل االلتزامـــات الدولية 
في هذا الشـــأن والعمـــل الجماعي الفعال 

لمواجهة جميع التحديات واألخطار.
وأشـــار الـــذوادي إلـــى أن ذكرى تأســـيس 
الخامـــس  المتحـــدة  األمـــم  منظمـــة 
والســـبعين يجـــب أن تدفع جميـــع الدول 
األعضـــاء نحـــو تكريس التعـــاون الدولي 
والمحافظـــة علـــى الســـالم العالمـــي لمـــا 
البشـــرية جمعـــاء، وهـــذا  فيـــه مصلحـــة 
مـــا أكده جاللـــة الملـــك من خـــالل كلمته 
التـــي تناولـــت أهـــم القضايـــا والتحديات 
المصيريـــة التي تواجه العالـــم، وخارطة 
الطريـــق التي تقود الدول والشـــعب نحو 
حقـــوق  وترســـيخ  والســـالم  االســـتقرار 
مســـتويات  أعلـــى  وتحقيـــق  اإلنســـان 
التنمية على أســـس المساواة والمشاركة 

الكاملة للدول األعضاء.
وقـــال إن كلمة جاللـــة الملك عن الموقف 
الفلســـطينية  القضيـــة  تجـــاه  الثابـــت 
يجـــب أال تدع مجاال للشـــك فـــي أن قرار 
مملكـــة البحرين ودولـــة اإلمارات العربية 
المتحـــدة باتفـــاق الســـالم مـــع إســـرائيل، 
إســـرائيل  ضـــم  وقـــف  تضمـــن  الـــذي 
فـــرص  يعـــزز  الفلســـطينية،  لألراضـــي 
الســـالم ويخفـــض حـــدة التوتـــر ويمنـــح 

شـــعوب المنطقة منطلقا جديـــدا للتفاهم 
والتقـــارب والتعايش الســـلمي، الفًتا إلى 
أن تأكيـــدات البحرين على لســـان جاللته 
جـــاءت واضحة بضرورة تكثيف الجهود 
إلنهاء الصراع الفلســـطيني - اإلسرائيلي 
وفًقا لحـــل الدولتين، الذي نعتبره مدخاًل 
أساســـًيا لتحقيق السالم العادل والشامل 
والمـــؤدي إلـــى قيـــام الدول الفلســـطينية 
المســـتقلة، وعاصمتها القدس الشـــرقية، 
اســـتناًدا إلـــى قـــرارات الشـــرعية الدولية 
أجـــل  مـــن  العربيـــة؛  الســـالم  ومبـــادرة 
تشـــكيل مرحلـــة عمـــل جديدة نمـــد فيها 
جســـور الخيـــر وعالقـــات حســـن الجـــوار 
لبنـــاء وتنميـــة المصالح المشـــتركة لدول 

المنطقة.
فيما أشـــاد النائب محمد خليفة بوحمود 
بالمضامين السامية التي احتوتها الكلمة 
الســـامية لصاحـــب الجاللـــة الملـــك، أمام 
فـــي  المتحـــدة  لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة 
دورتها الخامسة والسبعين المنعقدة في 
مدينـــة نيويـــورك، مؤكدا أنهـــا عبرت عن 
الرؤى الســـديدة والحكمة البالغة لجاللته 
وتوجـــه مملكـــة البحريـــن بقيادتـــه فـــي 
تأكيـــد الســـالم واالســـتقرار ودورهما في 

ازدهار وتنمية الشعوب.
وعبـــر النائب بوحمود عن تأييده لما ورد 
فـــي كلمـــة جاللـــة الملـــك أمـــام الجمعيـــة 
العامـــة لألمم المتحدة، وقـــال: إن الكلمة 
السامية وما احتوته من مضامين سامية 
هـــي محـــل اعتـــزاز وفخـــر وعبـــرت عـــن 
مملكة البحرين وشعبها المحب للتعايش 
والســـالم وجـــاءت تعبيـــرا عنـــا جميعـــا، 
مضيفـــا “لقـــد أنعـــم هللا علينا فـــي مملكة 
البحرين بقائد فذ اتخذ من الحكمة نهًجا 
وســـبياًل لمعالجـــة كافـــة األمـــور، ونحـــن 
نديـــن بالوالء لجاللة الملـــك، وهو مصدر 
إلهامنـــا ومصـــدر فخـــر وعـــزة للمواطنين 
كافـــة”، داعيا هللا أن يحفظ جاللة الملك، 
وأن يســـدد علـــى طريـــق الخيـــر خطـــاه 
نحـــو تحقيق مزيـــد من التنميـــة والتقدم 
واالزدهـــار فـــي ظـــل المســـيرة المباركـــة 

والعهد الزاهر لجاللته.
مـــن جهته، أشـــاد رئيـــس اللجنـــة المالية 
النائـــب  النـــواب  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
أحمـــد صبـــاح الســـلوم بمضاميـــن الكلمة 
الســـامية التـــي وجههـــا صاحـــب الجاللة 
الخامســـة  الـــدورة  أعمـــال  أمـــام  الملـــك 
والســـبعين النعقاد الجمعية العامة لألمم 
فـــي نيويـــورك عبـــر االتصـــال  المتحـــدة 

المرئي.
ونـــوه الســـلوم بتأكيـــدات جاللـــة الملـــك 
وتوحـــد  الخالفـــات  تنحيـــة  ضـــرورة 
المجتمـــع الدولـــي لمواجهـــة التهديـــدات 

منطلـــق  مـــن  تأتـــي  التـــي  الصحيـــة، 
المســـؤولية والمشـــاركة في التغلب على 
هـــذه الجائحة وعـــودة الحيـــاة الطبيعية 
ســـالمة  علـــى  والحـــرص  التنقـــل  فـــي 
الجميـــع، والجهود الدوليـــة المبذولة في 

هذا الجانب.
وقـــال إن وجود العديد مـــن األديان على 
أرض مملكتنـــا الغاليـــة هـــي رســـالة بحـــد 
ذاتهـــا إلى العالم باعتبـــار المملكة أنموذج 

في التعايش السلمي بين األديان.
فيما نـــوه رئيس اللجنـــة النوعية الدائمة 
لحقوق اإلنســـان بمجلس النـــواب النائب 
عمـــار البنـــاي بالكلمـــة الســـامية لصاحـــب 
الـــدورة  أعمـــال  أمـــام  الملـــك،  الجاللـــة 
العامـــة  للجمعيـــة  والســـبعين  الخامســـة 
لألمـــم المتحـــدة، التـــي أكد جاللتـــه فيها 
دور مملكـــة البحريـــن فـــي تعزيـــز مبـــدأ 
الســـالم العـــادل لضمـــان مســـتقبل أفضل 

لشعوب المنطقة.
وأكـــد أن جاللة الملك أثبـــت للعالم أجمع 
أن مملكـــة البحريـــن مهـــد للســـالم، مـــن 
خالل التمســـك بالتزاماتهـــا الدولية التي 
تحافـــظ علـــى اســـتقرار النظـــام الدولي، 
إضافة لدورها في إحياء السالم واألمن، 
وهـــو مـــا يترجـــم الجهـــود الجبـــارة التي 
تبنتهـــا مملكـــة البحريـــن مـــن أجـــل إنهاء 
الصـــراع الفلســـطيني - اإلســـرائيلي وفًقا 
لحـــل الدولتيـــن، وبمـــا يضمـــن للشـــعبين 
مســـتقبال  واإلســـرائيلي  الفلســـطيني 

مشرقا.
وأضـــاف أن خطوة جاللـــة الملك بإعالن 
الســـالم مـــع إســـرائيل وإقامـــة العالقات 
وحنكـــة  حكمـــة  تعكـــس  البلديـــن،  بيـــن 
جاللتـــه، وتعـــزز مـــن جهـــوده في مســـار 
السالم وحفظ األمن واألمان واالستقرار 
لمنطقـــة الشـــرق األوســـط، خصوصا بعد 
األحـــداث األخيرة التـــي أرهقت المنطقة 
مـــن صراعـــات وحـــروب انتهـــت بإرهـــاق 

الشعوب.
وأشـــار البنـــاي إلى دور جاللـــة الملك في 
قيـــادة المملكة للتصـــدي لجائحة كورونا، 
كبـــرى  وأضـــرت  العالـــم  ضربـــت  والتـــي 
االقتصادات العالميـــة، إذ قامت البحرين 
بمد يد التعاون والتضامن والتنســـيق مع 
دول العالم ومنظماته المختصة، لتصدي 
ومواجهـــة هـــذا الوبـــاء؛ من أجـــل حماية 
صحة المواطنيـــن والمقيمين، األمر الذي 
جعـــل مـــن مملكـــة البحرين محل إشـــادة 
دوليـــة لما قامت به من إجراءات لحماية 
شـــعبها من شراســـة هـــذا الوبـــاء، وهو ما 
برهن أهمية الفرد في المجتمع البحريني 

لدى جاللة الملك.

الحقــوق التنــازل عــن  المقبلــة وال يعنــي  المرحلــة  شــوريون ونــواب: االســتقرار ركيــزة 

ما جاء في الكلمة السامية لجاللة الملك يؤسس لمرحلة سالم تاريخية

الشيخ حمود بن عبدالله

جاللة الملك

أكــد شــوريون ونواب حكمــة نهج عاهل البالد جاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، التي تجلــت في مضامين الكلمة الســامية 
التــي ألقاهــا جاللتــه أمــام أعمــال الــدورة الخامســة والســبعين 
للجمعية العامة لألمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، مشيدين بما 
يكرسه جاللته من مضامين مهمة نحو تعزيز االستقرار والسالم 

والتعايش في المنطقة والعالم.
فقد أكد عضو مجلس الشــورى الشــيخ عادل المعاودة أن الكلمة 
الســامية التي ألقاها صاحب الجاللة الملك أمام الجمعية العامة 
لألمــم المتحــدة جاءت لتضــع القواعــد المهمة العالميــة بما يبين 
دور مملكــة البحريــن ومســاهمتها الدوليــة، فالبحريــن كانــت وما 
تــزال الســباقة فــي العمل علــى االســتقرار والقيــام بواجبها إزاء 

القضايا المختلفة على المستوى المحلي والعالمي.

المنامة - بنا



شــارع الشيـــخ زايـد يخـدم الرملي اإلسكاني وعالـي وبـوري
لــلــتــنــمــيــة” “أبـــوظـــبـــي  ــن  ــ م وبـــتـــمـــويـــل  ــار  ــ ــن ــ دي مـــلـــيـــون   23.4 ــة  ــف ــل ــك ب الـــمـــشـــروع 

تفقد وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف مستجدات أعمال مشروع إنشاء خط رئيس ناقل 
للصرف الصحي ضمن أعمال مشــروع تطوير شــارع الشــيخ زايد، يرافقه كل من الوكيل المســاعد للصرف الصحي إبراهيم 

الحواج، ومدير إدارة تخطيط ومشروعات الصرف الصحي فتحي الفارع وعدد من مهندسي الوزارة ومقاول المشروع.

وصرح وزير األشغال بأن المشروع يهدف 
إلـــى خدمـــة مشـــروع الرملـــي اإلســـكاني 
ومنطقتـــي بـــوري وعالي ويأتـــي ذلك في 
وتوســـيع  لتطويـــر  الـــوزارة  ســـعي  طـــور 
شبكات الصرف الصحي وأنظمة المعالجة 
مواكبًة للتطور العمراني المتسارع؛ بهدف 
المســـتدام  والتطويـــر  التنميـــة  تحقيـــق 
لقطاع الصرف الصحي وتوفير الخدمات 
بيئـــة  لضمـــان  المملكـــة  مناطـــق  كل  فـــي 
مـــع  تماشـــًيا  للمواطـــن  ســـليمة  صحيـــة 
برنامـــج عمـــل الحكومـــة ورؤيـــة البحرين 
االقتصادية 2030. يذكر أن المشـــروع هو 

مرحلـــة من 4 مراحـــل مخططة لبناء خط 
رئيـــس ناقـــل لخدمـــة المنطقـــة بالصـــرف 
الصحـــي، إذ تشـــمل هـــذه المرحلـــة علـــى 
بنـــاء خط رئيس ناقل بطول 1.6 كم يمتد 
من مشـــروع الرملي اإلســـكاني إلى شارع 
الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان، وبناء محطة 
رفع لمياه الصـــرف الصحي بعمق نحو 13 

أمتار وذات قدرة ضخ 950 لتر/   ثانية.
علًمـــا أن الـــوزارة قـــد انتهـــت أخيـــرا مـــن 
مشـــروع بناء خـــط صرف صحـــي مؤقت 
مشـــروع  مـــن  الناتجـــة  التدفقـــات  لنقـــل 
الصـــرف  شـــبكة  إلـــى  اإلســـكاني  الرملـــي 

الصحـــي القائمـــة بمنطقـــة ســـلماباد، إلـــى 
حين استكمال المشروع الجاري.

وقـــال الوزيـــر إن المرحلـــة مـــن مخطـــط 
الصـــرف الصحـــي بهذه المنطقـــة هو جزء 
مـــن أعمـــال المرحلـــة األولـــى مـــن تطوير 
شـــارع الشـــيخ زايـــد الـــذي بلغـــت نســـبة 
اإلنجاز فيه ٤٥ %، ويعد من المشـــروعات 
االســـتراتيجية المهمة على شـــبكة الطرق 
الرئيســـة في المملكة حيث يمثل الشريان 
الرئيـــس لنقـــل الحركة المروريـــة من قرى 
باتجـــاه  زايـــد  ومدينـــة  وســـلماباد  عالـــي 
شـــارع الشـــيخ خليفة بـــن ســـلمان وصواًل 

إلـــى المنامـــة وبالعكـــس، وسيســـاهم فـــي 
ســـهولة الوصول إلـــى المنطقـــة التعليمية 
في مدينة عيســـى ومعالجـــة االختناقات 
المروريـــة أمـــام مدرســـة تدريب الســـياقة 
خـــال  مـــن  الوطنـــي،  البحريـــن  واســـتاد 

توســـعة شارع الشيخ زايد إلى 3 مسارات 
في كل اتجاه بدًءا من شـــارع 16 ديسمبر 
حتى شارع الشيخ خليفة بن سلمان، ومن 
الـــدوار الغربـــي لقريـــة عالـــي حتى شـــارع 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان، مـــع تحويـــل 

الـــدوارات األربعـــة الموجـــودة عليـــه إلـــى 
تقاطعات تدار بإشارات ضوئية.

يذكـــر أنـــه تمـــت ترســـية المشـــروع علـــى 
شـــركة مجموعـــة بينونة الغربيـــة من قبل 
مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات، إذ بـــدأ 
العمـــل في أغســـطس 2019 ومـــن المؤمل 
االنتهاء منه منتصف 2021، وتبلغ القيمة 
و400  مليونـــا   23 للمشـــروع  اإلجماليـــة 
ألف دينار وبتمويـــل من صندوق أبوظبي 

للتنمية.
علًما أنه يجري في الوقت ذاته اســـتكمال 
مرحلة أخرى من هذا الخط الرئيس الناقل 
والتي تشـــمل تمديـــد 1.8 كم من األنابيب 
وقد تم إرسائها على المقاول ذاته وبقيمة 
تبلـــغ مليونا و518 ألفـــا و825 دينارا. وبدأ 
العمل في المرحلة مارس الماضي على أن 

تنتهي في الربع األول من 2021.

وزير األشغال يتفقد أعمال الصرف الصحي ضمن تطوير شارع الشيخ زايد
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السبت 26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 - العدد 4365
03

200 شركة أميركية استثمرت مع البحرين
 الســـفارة األميركيـــة لــــ “^”: دربنـــا موظفـــي المطـــار وقدمنـــا اختبـــارات للكشـــف عـــن “كورونـــا”

كشف سفارة الواليات المتحدة األميركية في البحرين لـ “^” عن أن الشركات األميركية تسخر مواردها لدعم جهود البحرين لمواجهة جائحة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، مشيرة إلى أن الشركات األميركية مثل “Accelbio” قدمت اختبارات “كوفيد 19” وقدمت التدريب لموظفي المطار 

البحرينيين.

وأعلنت الســـفارة أنها ربطت شركة 
 ”Gilead“ األميركيـــة  األدويـــة 
البحرينـــي   COVID عمـــل  بفريـــق 
الستكشـــاف إمكان إجـــراء تجارب 
ســـريرية للـــدواء المضاد لــــ “كوفيد 
Remdese�“ 19” المعـــروف باســـم

.”vir
وقالت “في خطوة مبتكرة، أعادت 
 West Point Homes شـــركة 
األميركية تجهيز مصنعها للنســـيج 
آالف  إلنتـــاج  البحريـــن  فـــي  هنـــا 
األقنعـــة، والتي تبرعت بهـــا لوزارة 
تبـــرع  كمـــا  البحرينيـــة،  الصحـــة 
 Texas Barbeque and مطعمـــي 
الوجبـــات  بـــآالف   Waffle House
األســـبوعية للعمـــال الوافديـــن في 

البحرين”.
وعلى صعيد متصل أكدت السفارة 
أنه منذ اتفاقية التجارة الحرة بين 
البحريـــن والواليـــات المتحـــدة في 
2006 قفـــز نمـــو التجـــارة الثنائيـــة 
واالســـتثمار بيـــن البلديـــن من 782 
مليـــون دوالر فـــي 2005 إلى 2.45 

مليار دوالر في 2019.
 ،2019 العـــام  أن  إلـــى  وأشـــارت 
البحرينيـــة  الصـــادرات  تضمنـــت 
تقـــدر  التـــي  المتحـــدة  للواليـــات 
دوالر،  مليـــار   1.04 بــــ  قيمتهـــا 
األلمنيـــوم والنفـــط والمنســـوجات، 
الُمســـترجعة  والمواد والباســـتيك 

والُمصلحة.
وأفـــادت أن الصـــادرات األميركيـــة 
إلـــى البحريـــن التـــي بلغـــت قيمتها 
تضمنـــت  دوالر  مليـــار   1.41 نحـــو 

فـــي معظمها الطائرات والســـيارات 
العـــام  وفـــي  الكهربائيـــة،  واآلالت 
2018، تداولت الواليـــات المتحدة 
والبحريـــن أيًضـــا أكثـــر مـــن مليـــار 

دوالر في قطاع الخدمات.
الثنائيـــة  بالتجـــارة  يتعلـــق  وفيمـــا 
بيـــن البحرين والواليـــات المتحدة 
األميركية، فإن الســـفارة أكدت أنه 
ال يوجـــد لحـــد اآلن أرقـــام للتجارة 
الثنائيـــة منذ ظهور جائحة كورونا، 
ومع ذلـــك تظل الواليـــات المتحدة 
ملتزمة بعاقة تجارية واستثمارية 
قويـــة مع مملكـــة البحرين بموجب 
اتفاقية التجارة الحرة للعام 2006.

الواليـــات  أن  الســـفارة  وأكـــدت 
مـــع  يربطهـــا  األميركيـــة  المتحـــدة 
البحرين شراكة طويلة األمد تعود 
إلـــى أكثر مـــن 120 عاًما، الفتة إلى 
200 شـــركة  مـــن  أكثـــر  أن هنالـــك 
أميركيـــة قد اســـتثمرت أو أنشـــأت 

مقرات لها هنا.
مـــن  العديـــد  هنـــاك  أن  وبينـــت 
الشـــركات البحرينية قد استثمرت 
أو أقامـــت عمليـــات تجارية لها في 
الواليات المتحدة، ومن أجل جذب 
مزيد من المستثمرين األميركيين، 
تنســـق السفارة األميركية عن كثب 
مع المنظمات الشـــريكة مثل غرفة 

المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  التجـــارة 
فـــي  األميركيـــة  التجـــارة  وغرفـــة 
البحريـــن، باإلضافـــة إلى التنســـيق 
المكلفـــة  الثنائيـــة  الـــوكاالت  مـــع 
بجـــذب االســـتثمار األجنبـــي، مثـــل 
مجلـــس التنميـــة االقتصـــادي فـــي 

البحرين.
وأوضحـــت الســـفارة أن “الواليـــات 
المتحـــدة ملتزمة بالنمـــو واالزدهار 
حـــر  نظـــام  خـــال  مـــن  العالمييـــن 
وُمنصـــف للتجارة واالســـتثمار في 
العالم. نحن ملتزمون بشكل خاص 
بتبادل األفكار والتقنيات؛ من أجل 

خدمة اإلنسانية”.

وكيل “البلديات”: 2386 مخالفة عبر “الرصد المتحرك” بزيادة 80 %
قــال وكيــل الــوزارة لشــؤون البلديــات بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني الشــيخ محمد بــن أحمد آل 
خليفــة إن عــدد المخالفــات التــي رصــدت عن طريق نظام الرصــد المتحرك في الفترة من يناير إلى ســبتمبر من العام الجاري 

بلغت 2386 مخالفة، بزيادة بلغت 80 % عن نفس الفترة من العام الماضي 2019، حيث بلغت 1332 مخالفة. 

المخالفـــات  رصـــد  “يتـــم  بأنـــه  وأفـــاد 
لشـــؤون  الصـــادرة  للقوانيـــن  المخالفـــة 
البلديـــات تنفيذهـــا مثـــل قانـــون تنظيم 
التنظيميـــة  واالشـــتراطات  المبانـــي، 
للتعميـــر فـــي مختلـــف مناطـــق المملكة، 
وقانون إشـــغال الطرق العامـــة، وقانون 
تفعيـــل  تـــم  تنظيـــم اإلعانـــات، حيـــث 
مخالفـــات  رصـــد  علـــى  مؤخـــرا  العمـــل 
قانون النظافة العامة ومخالفات السكن 
الجماعـــي المشـــترك، وهـــذا مـــا يســـاعد 
الـــوزارة علـــى تنفيـــذ العمـــل بالقوانيـــن 

الجديدة الموكلة إلى البلديات” . 
المخالفـــات  “معظـــم  أن  وأوضـــح 
الرقابـــة  بقســـم  والخاصـــة  المرصـــودة 

والتفتيـــش تأتـــي علـــى شـــكل إشـــغال 
الطـــرق العامـــة مـــن دون ترخيـــص فـــي 
المرتبة األولى من حيث عدد المخالفات 
تليها مخالفات العقارات اآليلة للسقوط 
ذات الحالـــة اإلنشـــائية الحرجـــة وبنـــاء 
من دون ترخيـــص والبناء غير القانوني 
ومزاولـــة أنشـــطة غير مرخصـــة والعمل 
مـــدة  وانتهـــاء  البنـــاء  شـــروط  خالـــف 
الترخيـــص لإلعانـــات وتشـــويه المنظر 

العام لإلعانات”. 
أمـــا بخصـــوص معظـــم مخالفات قســـم 
خدمـــات النظافـــة، فأوضـــح أنهـــا كانت 
المركبـــات  تـــرك  أو  “وضـــع  عـــن  عبـــارة 
المهملـــة في الشـــوارع أو علـــى األرصفة 

المياديـــن والشـــواطئ  أو  الســـاحات  أو 
وإلقاء أو ترك النفايات في غير األماكن 
المخصصة وغسل المركبات أو أي عمل 
مشابه يؤدي إلى جريان المياه وتكوين 
المســـتنقعات وعـــدم قيـــام الجهـــة التي 
نتجـــت عنها النفايـــات الخاصـــة باتخاذ 
إلـــى األماكـــن  لنقلهـــا  الازمـــة  التدابيـــر 
المحـــددة، إضافة إلى إشـــغال الشـــوارع 
والميادين والســـاحات العامة واألراضي 
الفضـــاء بالمركبـــات المعروضـــة للبيع أو 
اإليجار وعدم االلتـــزام بالمحافظة على 
نظافـــة الســـاحات والممـــرات والمنـــاور 
المتابعـــة  حســـب  وذلـــك  والعقـــارات، 

الدورية للنظام”. 

ومنـــذ تدشـــين نظـــام الرصـــد المتحـــرك 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  رعايـــة  تحـــت 
الوزاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس  الـــوزراء 
للمشـــروعات التنموية والبنيـــة التحتية 
الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفة في 

19 ينايـــر 2020، عممـــت الـــوزارة العمل 
بالنظـــام على جميـــع البلديـــات واألمانة 
وملحقاتـــه،  جهـــازا   49 بتوفيـــر  وذلـــك 
وعمل ورشـــات عمل لجميـــع الموظفين 
وتدريبهـــم علـــى اســـتخدام النظـــام كما 

أوجـــدت فريـــق عمـــل مختـــص لمتابعة 
عمـــل النظـــام بصـــورة دوريـــة؛ لتقييـــم 
النظام وحل أي مشـــكات تقنيه تواجه 
المستخدمين، مؤكدا أن جميع البلديات 
باتت تستخدم هذا النظام المتحرك في 

رصد المخالفات. 

 المنامة - وزارة شؤون البلديات 

رؤى األمير خليفة بن سلمان لمستقبل عالمي ناجح
Û  بالعودة إلى الرسالة التي بعثها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس

أدحانــوم غيبرســوس في شــهر مــارس من العــام الجاري إلى صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا 
ورعــاه، ســنقف على محور مهم في تلك الرســالة وهــو تقدير منظمة الصحة 
العالمي لجهود الحكومة برئاســة ســموه للحد من نطاق وأثر جائحة فيروس 

كورونا.
Û  ا” حًقا، وفي هذا الصدد ودور المنظمــة الكبيــر في هذه المرحلة يعــد “تاريخيًّ

يشــدد ســمو رئيس الوزراء على أن التوجيهات للجهات الحكومية المختصة 
تؤكــد علــى التنســيق الدائــم مــع المنظمــة وإطاعهــا أوال بــأول بمســتجدات 
الوضع في المملكة واإلجراءات التي تبنتها الحكومة لمواجهة هذه الجائحة.

Û  تلــك المقدمــة تقودنا إلى حدث مهم خال هذا األســبوع وهو انطاق أعمال
 29 يــوم  ناجــح”  لمســتقبل عالمــي  البحريــن.. رؤى مشــتركة  “منتــدى رؤى 
الجــاري، وهــو منتــدًى ســنوًيا ينظمه ديوان ســمو رئيس الــوزراء ويعقد هذا 
العــام بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة عبر تقنيــة االتصــال المرئي لما 
تفرضه ظروف جائحة كورونا، ويتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة لألمم 

المتحدة ضمن احتفالها هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها.
Û  وألن لســمو رئيس الوزراء دوره في تعزيز التعاون مع المنظمة في مواجهة

التحديــات العالميــة المرتبطــة بفيــروس كورونــا، فالمنتــدى يعــد أكبــر وأهــم 
محفــل عالمــي لبحــث ســبل مواجهــة هــذا الوبــاء، ال ســيما وأن المشــاركين 
ســيمثلون كبــار المســؤولين فــي األمــم المتحــدة ومنظمــة الصحــة العالميــة 
وخبــراء عالمييــن ومتخصصيــن ســيقدمون أوراق عمــل تتــدارس الجهــود 
الدوليــة لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة مــع جهــود المواجهــة الكبيــرة 
الراهنة للتصدي للفيروس، وسيكون أمام المشاركين رسالة أخرى من خال 
الكلمة التي ســيوجهها ســمو رئيس الوزراء متضمنًة رؤية ســموه حول ســبل 
مواجهــة التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة وتحشــيد الجهود 
الدوليــة لمســاعدة كل الــدول والمجتمعــات، فــي خطــوط ومســارات تكــرس 

الجهود الستمرار متطلبات التنمية أًيا كانت الظروف.
Û  مــن األهميــة بمــكان أن يكــون لمملكــة البحريــن هــذا الــدور، فســمو رئيــس

الــوزراء، الــذي اختارته منظمة الصحة العالمية في العام 2019 كقائد عالمي 
له إســهامات عظيمة في القطاع الصحي والتنموي، وأســس هذا العام جائزة 
األطباء المتميزين في البحث العاجي والطبي التي سيتم االحتفال بها في 
نوفمبر المقبل، كل ذلك يعني كلمة ســموه ســتكون بمثابة خطاب موجه إلى 

كل األوطان والشعوب.. أي إلى كل العالم.
Û  ولهــذا، أشــار مديــر عــام منظمــة الصحــة العالميــة إلــى أن لصاحــب الســمو

الملكــي رئيــس الوزراء إســهاماته في تعزيز التضامن بين الشــعوب، وإنجاح 
االســتجابة الوطنيــة والدوليــة في التصــدي لفيروس كورونــا، وتأكيد أهمية 
وقــوف المجتمــع الدولــي موحــًدا للتغلــب على هــذا الفيروس الــذي ال يعرف 

حدوًدا جغرافية وال سياسية.

عادل المرزوق

علوي الموسوي

2.5 مليار دوالر 
حجم التبادل 
السنوي بين 

البلدين

مصنع أميركي 
يتبرع بآالف 

األقنتعة لـ “الصحة”

مطاعم أميركية 
تتبرع بوجبات 

للعمال الوافدين
ربط “Gilead” بفريق البحرين 

الستكشاف تجارب على لقاح أميركي

المنامة - وزارة األشغال

الشيخ محمد بن أحمد



غرد النائب خالد بوعنق يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020 في حسابه على “تويتر” بتغريدتين تقول األولى “مواطنة 
وســيدة أعمــال تــم إيقــاف ســجالتها مــن قبــل هيئة تنظيم ســوق العمــل بحجــة أن لديها ســجل مخالف، وبعــد مراجعتها 
للتجارة أفادوا بأن كل سجالتها سليمة، وتساءل “كيف لسوق العمل أن تتدخل فيما ال يعنيها وليس اختصاصها أصاًل؟ 
أال يكفيهــم فشــل الفيــزة المرنــة لتحاربوا التجار حتى في ســجالتهم”، وجــاءت تغريدته الثانية لتواصــل “وعند مراجعة 
المواطنة وسيدة األعمال إلى هيئة تنظيم سوق العمل، طالبوا منها حذف النشاط وإعادة طلب النشاط من جديد، يعني 

كنسل الشركة ورد افتحها من جديد؟ ليش!؟ هل هو تطفيش للتجار وهل من اختصاص سوق العمل هذا الطلب؟”.

تأكد... نحن مع القانون

ولكن ما القصة بالضبط؟ وهل تحول 
حســـاب “تويتـــر” إلى “مطـــراش” بين 
3 أطـــراف؟ من هي ســـيدة األعمال؟ 
ليتضـــح أنها لطيفة عيد التي وجهت 
التنفيـــذي  الرئيـــس  إلـــى  تغريدتهـــا 
لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل أســـامة 
العبســـي بالنـــص التالـــي “علـــى هـــذه 
الصفحـــة أتمنى أن تحجـــز لي موعد 
لمقابلة ســـعادتكم حيث من الصعوبة 
الوصـــول إلـــى موعد مع ســـعادتكم”، 
وتبعتهـــا تغريـــدة أخـــرى بشـــيء من 

التفصيـــل “أنا طلبت النـــص القانوني 
لحـــق هيئـــة تنظيم ســـوق العمل في 
طلب شـــطب نشاط قانوني صدر من 
وزارة التجـــارة والصناعة، لماذا تريد 
شـــطبه الهيئة بعد ســـنتين تقريًبا من 
اإلصدار؟ اطلعت علـــى قانون 19 لم 
يذكر فيه هذا النشاط )7810(، وتأكد 
القانـــون”.. فمـــاذا كان رد  نحـــن مـــع 

العبسي؟

على علم بموضوعكم

تغريـــدات العبســـي تسلســـلت أيًضـــا 

“بدايـــة:  تقـــول  بتغريـــدة  فبدأهـــا 
بعـــد التحقـــق مـــن مكتبي، لـــم يصلنا 
طلب اجتمـــاع من قبلكـــم، وال تحدد 
)تويتـــر(..  عـــن طريـــق  االجتماعـــات 
ثانًيا: في ظل األزمة الحالية أتجنب 
لظروفـــي  الشـــخصية  االجتماعـــات 
الصحية، ثـــم تبعتها تغريدات أخرى: 
“ثالثـــا: أنـــا علـــى علـــم بموضوعكـــم، 
وحيث إنه يتعلق بالمخالفات، فإنني 
قانوًنـــا ممثـــل الهيئـــة أمـــام القضـــاء 
)المـــادة 12( كمـــا أن اإلحالـــة للنيابـــة 
تكـــون بقرار مني )المـــادة 34( فإنه ال 
يجـــوز لي شـــخصًيا نقـــاش مخالفات 

قـــد تحـــال للقضـــاء بينما أنـــا الطرف 
االجتمـــاع  ويجـــوز  فيهـــا،  القانونـــي 
)يتبـــع(”...  المســـئولين  مـــن  بســـواي 
رابعا: من حقكـــم التظلم من أي قرار 
اتخذته الهيئة، بالطريق الذي رســـمه 
لكـــم القانـــون )المـــادة 33(. مالحظة: 
فـــي  هـــي  المذكـــورة  المـــواد  جميـــع 
القانون )19( لســـنة 2006 دمِت بخير 

وسالمة.
والخالصـــة، كتـــب العبســـي تغريـــدة 
ختاميـــة: أرجو عدم نقـــاش تفاصيل 
التقـــدم  الرجـــاء  )تويتـــر(...  علـــى 
بتظلـــم مكتـــوب بحســـب المـــادة 33 
مـــن القانـــون... لـــن أدخل فـــي نقاش 
تفاصيل... لدى حضرتك آلية التظلم. 

“انتهى”.

لم يتجاوب أحد

وأعقبـــت تغريدتـــه الختامية تغريدة 

لســـيدة األعمـــال لطيفـــة عيـــد قالـــت 
فيها “شـــكًرا على تجاوبكم... بعد كل 
المجهـــود والمشـــاورات وكل ما يلزم 
لـــم أســـتطع الوصـــول إلى القـــرارات، 
“إي  طريـــق  عـــن  شـــهرين  ومنـــذ 
سابورت” والكول ســـنتر وكل الطرق 
ومـــع هذا لألســـف لـــم يتجـــاوب أحد 
من المسؤولين ألخذ القرار الصحيح 
مثل اشرف إمام وخالد عبدالرحمن”. 
وماذا بعد؟ تواصلت “البالد” مع سيدة 
األعمـــال لطيفة عيـــد التي عبرت عن 
اســـتغرابها ممـــا يجري بشـــأن إيقاف 
ســـجالتها حتى لحظة كتاب التقرير! 
وقالـــت “لم تتوقف المتابعة هنا، فقد 
تواصلت مع وزير الصناعة والتجارة 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي، ومع وزير 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميل 
محمـــد علي حميـــدان، ورئيس غرفة 
تجارة وصناعة البحرين ســـمير ناس 
للنظـــر في هذا اإليقاف، ال ســـيما أنها 

أمـــام “معضلة” إيقاف 6 ســـجالت لها 
بسبب مخالفة في سجل واحد!”. 

ما المخالفة بالضبط؟

وتضيف: ليس هذا فحسب... طلبت 
مني هيئة ســـوق العمل رفع المخالفة 
بمراجعة “التجارة”، وبالفعل، راجعتها 
وأبلغونـــي بعدم وجود أية مخالفات، 
ثـــم أعود إلـــى الهيئـــة ويطلبون مني 
رفـــع المخالفة! وأعود إلـــى “التجارة” 
وال  مرخـــص  النشـــاط  أن  فتؤكـــد 
مخالفـــة عليـــه، بـــل أعطتنـــي الوزارة 
إبقـــاءه،  أو  النشـــاط  إلغـــاء  حريـــة 
والغريـــب أنه حينمـــا التقيت بمفتش 
الهيئـــة طلـــب منـــي “إلغاء النشـــاط”، 
هـــل يعقل بعد مراجعة اســـتمرت كل 
هذه المدة أن تبقى سجالتي مجمدة 
ويطلبـــون منـــي إلغـــاء النشـــاط الذي 

حتى اآلن، ال أعرف ما مخالفته؟”.

بين بوعنق وعيد والعبسي... “تويتر” يصبح “مطراش”
“تجميـــد” ســـجالت وتدخـــل “ســـوق العمـــل”... والســـبب لـــدى الشـــركة المعنيـــة مجهـــول
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مساهمة من: زينب محمد 

أتحــدث هنــا عمــا كنت مررت بــه كوني طالبة. كنت أســعى لتســجيل مواد 
دراســية فــي جامعــة البحرين، حيث تبــدأ معاناة أي طالب مع اســتعداده 
لدراســة عــدد مــن المــواد المفروضــة عليه، إال أنــه ال يحصل علــى المجال 
للتســجيل فيها، مرجعين الســبب إلى أزمة التســجيل التي تزداد ســنًة بعد 

سنة.

في ظل هذه الظروف االســتثنائية التي أقّرت من خاللها جامعة البحرين 
نظــام التعليــم عــن بعد كيف ال يمكــن للطالب أن يجد مقعًدا أمام شاشــته 
اإللكترونيــة؟ أم أنــه كيــف بعــد أن أتــّم تســجيل مــواده يتفاجــأ فــي وقت 

الحق بعدم وجودها دون أن تعرف أي جهة المتسّبب وراء ذلك؟

وماذا عن خدمة الطلبة التي ال تجيب عن أي من استفسارات الطلبة في 
وقت هم بأوّج الحاجة إلى من يهتم باستفساراتهم ويجيب عنها؟ 

آخر المقاعد

تقـــول بهية إبراهيـــم طالبة جامعية 
)تخصـــص حقـــوق( “عندمـــا أعلنـــت 
فتـــرات  عـــن  البحريـــن  جامعـــة 
التسجيل حسب النســـب المجتازة، 
يكـــون  أن  المفتـــرض  مـــن  كان 
تســـجيلي فـــي الفترة الثالثـــة الذين 
اجتـــازوا 42 % فمـــا فـــوق؛ كونـــي 
مقبلـــًة علـــى الســـنة الثالثـــة، ولكـــن 
لكثرة الضغط على الموقع الجامعي 
لم أســـتطع الدخول إال بعد مرور 15 
دقيقـــة مـــن الوقت، لكننـــي حصلت 
علـــى آخر المقاعد فـــي جميع المواد 
التـــي أريدهـــا، وهـــي 6 مـــواد أي ما 

يعادل )18 ساعة(”.
وأكملـــت “ولكن المفاجـــأة في اليوم 
التالـــي عند دخولـــي موقع الجامعة، 
مـــوادي  إحـــدى  أن  رأيـــت  عندمـــا 
قـــد حذفـــت، واســـتبدلت بمتطلبهـــا 
الســـابق رغم اجتيازي لـــه، علما أني 
لـــم أحـــدث أي تغييـــر فـــي المـــواد، 
ألفاجـــأ أيًضـــا أنـــه قـــد أشـــيع بيـــن 
الطلبـــة أن طلبـــًة آخريـــن يخترقون 
للطلبـــة،  الشـــخصية  الحســـابات 
ويقومون بحذف المواد وســـرقتها، 
وبعـــد محاوالتي المتكررة للتواصل 
مع خدمة الطالب لم أحصل على أي 
تجاوب أو نوع من المســـاعدة حتى 

اآلن، واألغـــرب مـــن ذلـــك هو صمت 
الجامعة إذ لم نشـــهد تشـــكيل لجنة 

تحقيق في هذا األمر”.

ليس خلال

إلـــى جانبها تحدثـــت الطالبة فاطمة 
تمريـــض(  )تخصـــص  رضـــا  علـــي 
عـــن المشـــكلة ذاتهـــا قائلـــًة “حصلت 
علـــى المـــواد التي كنت أســـعى إليها 
الكبيـــر  للضغـــط  نظـــًرا  بصعوبـــة، 
علـــى موقـــع التســـجيل واســـتجابته 
الموقـــع  فتحـــت  وعندمـــا  البطيئـــة، 
فـــي وقت الحق مـــن اليوم، تفاجأت 
بأنـــه تم تغيير شـــعبتي ألحـــد المواد 
إلى شـــعبة أخرى، تساءلت عن ذلك 
وظننـــت بأنـــه خلل مؤقـــت، ولكنني 
صدمت مـــرًة أخـــرى عندما الحظت 
بأنـــه تم حـــذف أحد المـــواد األخرى 

التي سّجلتها!”.
وأكملـــت “عندمـــا تصفحـــت برنامج 
التواصـــل )تويتر( ورأيـــت العدد من 
الطلبة يشـــكو من المشـــكلة نفســـها، 
تيقنت بأن األمر ليس خلاًل فني كما 
كنـــت أعتقـــد، بـــل هم أنـــاس مرضى 
وأنانيـــون يفعلـــون ذلـــك مـــن خالل 
الطلبـــة،  حســـابات  إلـــى  اختراقهـــم 
حاولت بعد ذلك التواصل مع خدمة 

الطالـــب لكننـــي لـــم أحصـــل على أي 
جـــواب، مما اضطرنـــي األمر لتقديم 
بـــالغ فـــي الجرائـــم اإللكترونية بعد 

تغيير الرقم السري”.
 

قلة المقاعد

وأســـهم الطالـــب ناصر جابـــر عباس 
مـــن طلبة )تخصـــص تمريض( بقوله 
بـــطء  مشـــكلة  نواجـــه  مـــا  “دائًمـــا 
الدخول إلى موقع التسجيل، بسبب 
عدم قدرته على تحمل العدد الهائل 
مـــن الطالب في الوقت نفســـه، ذلك 
ما يؤخر دخولنا إلى الموقع ومن ثم 

يؤخرنا في تسجيل المواد.
وأكمـــل قائـــاًل: كمـــا يواجـــه معظـــم 
طلبـــة الدفعـــة مشـــكلة قلـــة المقاعد 
فـــي بعـــض مـــواد التخصـــص، هـــذا 

يعنـــي أنه فـــي حين عـــدم حصولهم 
في هـــذا الفصل على المادة، ســـوف 
يتم تأخيرهم إلى ما بعد عام كامل؛ 
ألن نظـــام التســـجيل في مثـــل هذه 
المواد يتطلب ذلك، بســـبب تسجيل 
هذه المادة مرًة واحدة من كل ســـنة 
دراســـية، فال بـــد من زيـــادة المقاعد 
المـــواد،  الدراســـية فـــي مثـــل هـــذه 
خصوًصـــا وأننا نمـــارس التعليم عن 

بعد”.
 

مشكلة التعارض

الماجـــد  فاطمـــة  الطالبـــة  وعلقـــت 
)تخصص إعالم( “دائًما ما واجهتني 
مشـــكلة تعارض أوقات االمتحانات 
النهائية وأوقـــات المحاضرات أثناء 
تســـجيل المـــواد، وذلـــك بســـبب قلة 

المقاعد الدراســـية، مـــا يضطرنا إلى 
تسجيل مواد ال تتناسب مع دفعتنا، 
فبالكاد نحصل على عدد مواد مالئم 
لسد الحاجة، ذلك ما أدى إلى تأخير 
توظيـــف  يتـــم  ال  فلمـــاذا  تخرجنـــا، 
الرقمنـــة بآليـــة معينـــة، بحيث تكون 
جـــداول الطلبـــة مجهـــزة مـــن قبـــل 

الجامعة مع إمكان تغييرها؟”.
 

مزعج وبطيء

وعبر الطالب علي مرهون )تخصص 
أعمـــال مصرفية وتمويل( “أعتقد أن 
نظام التســـجيل اإللكتروني الخاص 
بالجامعـــة نظـــام مزعـــج، وال يعمـــل 
بكفاءة، ويشكو البطء في التجاوب 
مـــع األوامـــر، بدليـــل أننـــا فـــي فتـــرة 
التســـجيل ننتظر إلى فترات طويلة 

يـــكاد يفتـــح، فهـــو المشـــكلة  حتـــى 
األولى التـــي يواجهها معظم الطلبة، 
والتي بســـببها ال نســـتطيع تســـجيل 
المواد التي نرغب فيها بسبب تأخير 
دخولنا إلى الموقـــع حتى 15 دقيقة 
وأكثـــر؛ ألنه في حينهـــا تكون المواد 

قد اختفت”.
 

مشكالت تقنية

إلـــى جانبـــه قالـــت الطالبـــة فاطمـــة 
طالـــب )تخصـــص لغـــة عربيـــة( “إن 
موقـــع  يواجههـــا  التـــي  المشـــكالت 
الجامعة مشكالت تقنية وتنظيمية، 
فالمشكلة التقنية األولى التي يعاني 
منهـــا معظـــم الطلبة هي عـــدم قدرة 
الخـــادم علـــى تحمـــل عـــدد الطلبات 
من الطالب في نفـــس الوقت، فأرى 
أنـــه مـــن مـــن الممكـــن توافـــر حلول 
مناســـبة تتمثـــل فـــي تحديـــث جهاز 
الخـــادم وجعلـــه بمواصفـــات أفضل 
ليســـتوعب أكبـــر عدد مـــن الطلبات، 
ممـــا يســـاعد الطالـــب علـــى تســـريع 

عملية التسجيل”.
 

صعوبة التواصل

وشـــاركت الطالبـــة مريم الحبيشـــي 
برأيهـــا  رياضيـــة(  تربيـــة  )تخصـــص 
“إن المرحلـــة الجامعية مرحلة مليئة 
بالصعوبـــات، وأصعـــب ما يمـــر على 
الطلبة في هذا الوضع االستثنائي هو 
انعدام التواصل المباشـــر، فال يوجد 
أيـــة طريقة بديلـــة نتواصل فيها مع 
الجهـــات المختصة ســـوى المكالمات 
الهاتفيـــة والبريد اإللكتروني، والذي 
نـــادًرا مـــا نحصـــل علـــى اإلجابة من 
خاللهما، فأعتقد إنه ال بد من تفعيل 
ذلك؛ لكـــي نتمكن من الحصول على 
إجابات وافية تتعلق باستفســـاراتنا 

في هذه الفترة الطارئة”

ناصر جابر عباس

ــرات أخـــــــــرى ـــ ــ ـــي ــ ـــيــ ـــ ــــغـ ــ شـــــــــكـــــــــاوى مـــــــــن حـــــــــــذف مــــــــــــــواد وتـ

مزاعم باختراق حسابات طلبة بجامعة البحرين... وبالغ للجرائم اإللكترونية

فاطمة علي رضا فاطمة طالب

مريم الحبيشي فاطمة الماجد علي مرهون

سعيد محمد

خالد بوعنقأسامة العبسي لطيفة عيد



تعليم أبناء األسر المحتاجة يطلق نداء “الالبتوب الخيري”
ــت ــ ــرن ــ ــت ــ ــر أجــــــهــــــزة حــــــاســــــوب وبـــــــاقـــــــات إن ــ ــي ــ ــوف ــ ــت ــ مــــقــــتــــرح نــــيــــابــــي ل

أطلقـــت مجموعـــة مـــن الجمعيـــات فـــي 
مختلـــف مناطـــق البـــاد حمـــات خيرية 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  فيهـــا  تدعـــو 
أجهـــزة  لشـــراء  التبـــرع  فـــي  للمســـاهمة 
الكمبيوتر المحمول “الابتوب”، مشـــاركة 
مجتمعيـــة منهـــا فـــي دعـــم أبنـــاء األســـر 
تعليمهـــم  لمواصلـــة  واأليتـــام  المتعففـــة 
في ظـــل جائحة كورونا وتوقع اســـتمرار 
التعليـــم عـــن بعـــد، فيما أعلنـــت جمعيات 

أخرى اكتمال المبالغ المطلوبة للتبرع.
وتراوحـــت أعداد األجهـــزة المطلوبة بين 
جمعيـــة وأخـــرى وكذلـــك ســـهم التبـــرع، 

فبعـــض الجمعيـــات حـــددت فـــي حملتها 
ســـقف 50 جهـــازا فيمـــا ارتفعـــت أخـــرى 
إلـــى ســـقف 100 جهـــاز وربمـــا أكثـــر مـــن 
ذلـــك أو أقـــل، حســـب رصـــد أعـــداد أبناء 
األســـر المحتاجة المسجلة في الكشوف، 
وتراوح ســـهم التبرع بيـــن 5 و50 دينارا، 
فيما تراوح المبلغ الكلي المطلوب لشراء 
تلـــك األجهـــزة بيـــن 10 و20 ألـــف دينـــار، 
لألجهـــزة التـــي تتـــراوح بيـــن 200 و300 

دينار للجهاز بمواصفات تخدم الطلبة.
وتشـــير البيانات إلى ارتفاع ملحوظ في 
استخدام االنترنت، إذ ذكرت هيئة تنظيم 
االتصاالت أن استهاك البيانات في الربع 
الثانـــي مـــن هـــذا العـــام قفز بشـــكل كبير، 

األمر الذي قد ينســـب إلى تفشـــي جائحة 
كورونـــا، وحـــدوث تحول في اســـتخدام 
التقنية، وبحســـب بيانات حديثة نشرتها 
الهيئة، واستعرضتها صحيفة “الباد” في 
عددهـــا الصادر أمس، فقد قفز اســـتهاك 
اإلنترنـــت بأكثـــر مـــن الثلثيـــن فـــي وقت 
ارتفع فيه عدد االشتراكات عبر الخطوط 
الثابتة، وســـط إطاق الشـــركات لعروض 
تنامـــي  واســـتمرار  األرضـــي  االنترنـــت 
اســـتخدام الخدمـــات األرضيـــة للحصول 
علـــى اإلنترنت في ظل انفتاح المنافســـة 

على خدمات الفايبر.
وعلى مســـتوى مجلس النواب، تقدم كل 
من ســـيد فاح هاشـــم، عبدالنبي سلمان، 

محمـــود  بوعنـــق،  خالـــد  زينـــل،  يوســـف 
البحرانـــي باقتـــراح برغبة بشـــأن االتفاق 
مع شـــركات االتصـــاالت المحليـــة لتوفير 
أجهزة حاســـوبية وباقات إنترنت بأسعار 
معقولة لطاب المدارس والجامعات من 
البحرينييـــن مـــن ذوي الدخـــل المحدود، 
وذلـــك للنظـــر فيـــه وإحالتـــه إلـــى اللجنة 
المختصـــة لدراســـته؛ تمهيـــًدا لرفعـــه إلى 

المجلس.
رئيـــس  إلـــى  المرفـــوع  خطابهـــم  وفـــي 
مجلس النواب فوزية عبدهللا زينل، لفت 
النـــواب إلـــى الهـــدف، وهو تمكيـــن جميع 
طـــاب مملكـــة البحريـــن مـــن الحصـــول 
العـــادل علـــى التعليـــم، والتخفيـــف عـــن 

الطـــاب وأوليـــاء أمورهـــم فيمـــا يخـــص 
تكاليف توفير أهم وســـيلة لتلقي التعليم 
واالنترنـــت  الحاســـوب  وهمـــا  بعـــد  عـــن 
وااللتـــزام بتحقيق رؤيـــة البحرين 2020 
فـــي الجانـــب التعليمـــي عبـــر التأكـــد من 
تحقيق جميع األهداف التي نصت عليها 

لما للتعليم من دور أساسي في التنمية.
وأشـــاروا إلى أن مملكة البحرين حرصت 
تعليميـــة متكافئـــة  فـــرص  توفيـــر  علـــى 
للجميـــع، إال أنـــه ومنـــذ انتشـــار جائحـــة 
كورونـــا ومـــا نتـــج عنهـــا من تبعـــات على 
العمليـــة  ومنهـــا  الصعـــد،  مـــن  العديـــد 
أســـاليب  علـــى  باالعتمـــاد  التعليميـــة 
التعليم عن بعد عبر الشـــبكة العنكبوتية، 

إذ أصبـــح اقتنـــاء األجهـــزة الحاســـوبية 
وباقـــات اإلنترنت فـــي وقتنا الحاضر من 
الضـــرورات التي ال غنى عنها، ومن دونها 
يفقـــد الطالـــب أهـــم وســـيلة من وســـائل 

التعلم.
االقتـــراح  يأتـــي  المنطلـــق،  هـــذا  ومـــن 
بشـــأن االتفـــاق مـــع شـــركات االتصـــاالت 
المحلية لتوفير أجهزة حاسوبية وباقات 
إنترنت بأســـعار معقولة لطاب المدارس 
والجامعـــات مـــن البحرينييـــن مـــن ذوي 
الدخـــل المحدود؛ نظـــًرا لألهميـــة البالغة 
والتأثير الكبير لهذه الوسائل في حصول 
أبنائنـــا الطلبة على التعليم المناســـب في 

ظل األوضاع الراهنة.
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صـــرح قائـــد خفـــر الســـواحل بأنـــه 
فـــي إطـــار جهـــود خفـــر الســـواحل 
فـــي التصـــدي للمخالفـــات المتعلقة 
بالصيد واألدوات المستخدمة فيه، 
اإلســـناد  دوريـــات  إحـــدى  تمكنـــت 
البري من ضبط مركبة على ســـاحل 
النبيه صالح على متنها حوالي 240 
كيلوغرامـــا مـــن الروبيـــان، الذي تم 
صيده بواســـطة شباك الجر القاعية 

اســـتخدامها  الممنـــوع  )الكوفـــة( 
اســـتناًدا إلـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 
بمنـــع  المعنـــي   ،2018 لســـنة   )205(
الصيد البحري بواســـطة شباك الجر 

القاعية )الكراف(.
وأضاف قائد خفر السواحل أنه جار 
اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة، 
تمهيـــًدا إلحالـــة القضية إلـــى النيابة 

العامة.

ضبط مركبة بها 240 كيلوغراما روبيان صيد بـ “الكوفة”

جدول 
احتساب 
تأجيل 
األقساط.. 
احسبها 
بنفسك

نشـــر المـــدون خالـــد جناحي في 
حسابه جدوال الحتساب طريقة 
تأجيل األقســـاط قـــال إنه متفق 

عليه بين البنوك.
للشـــخص  يمكـــن  وأضـــاف: 
احتســـاب طريقة تأجيل قسطه 
حســـابية  عمليـــة  خـــال  مـــن 

يجريها بنفسه.

قانون للتطوع بالقطاع الحكومي... وللمتطوع أولوية التوظيف
تقـــدم 5 نواب باقتراح لتنظيم أحكام 
التطوع لخدمـــة القطاع المدني لعدم 
وجود قانون ينظم العملية في الوقت 
الحالـــي، منهـــا تحديد الجهـــة المنوط 
والشـــروط  المتطوعيـــن  قبـــول  بهـــا 
الواجب توفرهـــا فيهم واألولوية لهم 

لشغل الشواغر.
لســـد  يأتـــي  المقتـــرح  أن  وأوضحـــوا 
الفراغ التشريعي وسن تنظيم ألحكام 
التطوع لخدمة القطاع المدني، جراء 
ما يمر بـــه العالم فـــي الوقت الحاضر 

من أزمة كورونا.
مقدمـــو االقتـــراح هـــم: إبراهيم خالد 
خالـــد  األنصـــاري،  أحمـــد  النفيعـــي، 
بوحمـــود،  خليفـــة  محمـــد  بوعنـــق، 

عبدالرزاق حطاب.
وفيما يأتي نص مواد اقتراح القانون:
مـــن  )92/ أ(  المـــادة  إلـــى  اســـتنادا 
الدســـتور، وبناء علـــى المادة )93( من 
الائحـــة الداخليـــة لمجلـــس النـــواب، 

نحيـــل إلـــى معاليكـــم اقتـــراح بقانون 
بشأن التطوع لخدمة القطاع المدني.
ويتلخـــص مضمون هـــذا المقترح في 
تنظيم أحكام التطوع لخدمة القطاع 
المدني، إذ إن الحاصل حاليا هو عدم 

وجود قانون ينظم هذه العملية.
المعطـــاء  الوطنيـــة  للـــروح  وبالنظـــر 
وما يتمتع بـــه أبناء المملكة من حس 
وطنـــي عالي، من خـــال ثقافة العمل 
التطوعـــي بالمملكـــة والتـــي تحظـــى 
بتشـــجيع مـــن المؤسســـات الرســـمية 

واألهليـــة عبر تعزيز قيم التطوع لدى 
المواطنين والمقيمين والذين اعتادوا 
علـــى المشـــاركة الفعالـــة بـــكل مـــا من 
شـــأنه خدمة الوطن وتعزيز العاقات 
مـــا  أفـــراده، وهـــو  بيـــن  االجتماعيـــة 
نـــص  أكدتـــه الظـــروف الراهـــن، كمـــا 
دســـتور مملكـــة البحريـــن فـــي المادة 
)4( علـــى أن “العـــدل أســـاس الحكـــم، 
والتعـــاون والتراحم صلـــة وثقى بين 
والمســـاواة  والحريـــة  المواطنيـــن، 
واألمـــن والطمأنينة والعلم والتضامن 

بيـــن  الفـــرص  وتكافـــؤ  االجتماعـــي 
المواطنيـــن دعامـــات للمجتمع تكفلها 
الدولة”. والمادة )12( التي نصت على 
أن “تكفل الدولة تضامن المجتمع في 
تحمـــل األعباء الناجمة عـــن الكوارث 
والمحـــن العامة وتعويـــض المصابين 
تأديـــة  بســـبب  أو  الحـــرب  بأضـــرار 

واجباتهم العسكرية”.
وعليـــه يجـــب علينـــا تنظيـــم األمـــور 
المتعلقة بالتطوع والمتطوعين والذي 
من ضمنهـــا تحديد الجهـــة الحكومية 

المتطوعيـــن،  قبـــول  بهـــا  المنـــوط 
والشـــروط الواجـــب توافرهـــا فيهـــم، 
والتـــزام تلك الجهـــة بإبـــرام عقود مع 
المتطوعيـــن تتضمـــن تحديـــد المهـــام 
فيهـــا،  سيشـــاركون  التـــي  واألعمـــال 
أن  يجـــب  التـــي  الماليـــة  والمكافـــأة 
تمنح لهم، واألمور المتعلقة بالتدريب 
والتأهيل، والجهات التي تقوم بصرف 
الرواتـــب وعـــدم اإلخـــال بحقوقهـــم 
الوظيفية المقررة، وتقرير األولية لهم 

لشغل الشواغر في حال وجودها.

لـــذا قمنـــا بتقديم هـــذا المقترح لســـد 
الفراغ التشريعي وسن تنظيم ألحكام 
المدنـــي،  القطـــاع  لخدمـــة  التطـــوع 
لتفعيـــل الشـــراكة المجتمعيـــة بإتاحة 
الفرصة لمشـــاركة الجهود األهلية في 
خدمة القطاع المدني، إذ إن ما يمر به 
العالـــم في الوقت الحاضـــر من جراء 
أزمـــة كورونا خير مثـــال للحاجة لهذا 
التنظيم في وقت األزمات والطوارئ 
الناتجة عن الكوارث والمحن العامة.

زينب العكري

متابعو “^” ينقسمون بشأن تأجيل األقساط
وقـــراء  متابعـــي  آراء  تباينـــت 
“انســـتغرام البـــاد” بشـــأن حـــوار 
مـــع  أقســـاطي؟”  أؤجـــل  “هـــل 
المحلل االقتصادي عارف خليفة، 
الـــذي نصـــح فيـــه بعـــدم تأجيـــل 
استقطاع القروض الشخصية إال 

في ظروف طارئة ومبررة.
وقـــال متابعـــو “انســـتغرام الباد” 
الظـــروف  إن  تعليقاتهـــم  فـــي 
الماليـــة التي يعيشـــونها تجبرهم 
علـــى تأجيـــل أقســـاط القـــروض، 
وبيـــن آخـــرون أن الحديـــث عـــن 
استمرار استقطاع البنوك أقساط 

القروض فـــي هذه الفترة أســـهل 
بكثيـــر ممـــا يعيشـــه المواطن من 

ضغوط.
وعلق متابعون بأن نسبة األرباح 
علـــى  ســـتضاف  التـــي  والفوائـــد 
تأجيـــل األقســـاط هـــي ذاتها في 
حـــال قامـــوا بتجديـــد القـــروض، 
منهـــا  البـــد  خطـــوة  هـــي  التـــي 
ومجبـــرون عليها، وعبـــر كثيرون 
عن حيرتهم بين تأجيل أقســـاط 
استقطاعها،  واســـتمرار  القروض 
فـــي حيـــن أكـــد آخـــرون أنهـــم لم 
يفكـــروا كثيـــرا فـــي اتخـــاذ هـــذا 

القـــرار الـــذي كانت كفـــة التأجيل 
هي الرابحة فيه بالنسبة لظروف 

وأوضاع عملهم الحالية.
تحليـــل  مـــع  البعـــض  واتفـــق 
االقتصـــادي عارف خليفـــة لكون 
إعادة جدولة األقســـاط ستشمل 
المـــدة التـــي دفعـــت مســـبقا مـــن 
القـــرض والتـــي ال تســـري عليهـــا 
شـــرط مصرف البحرين المركزي 
بعدم احتســـاب الرسوم، ما يزيد 
الفوائـــد علـــى المواطـــن، واقترح 
متابعون أن يتم احتساب الفوائد 
المترتبـــة علـــى تأجيـــل القروض 

قبـــل اإلقدام على هـــذه الخطوة، 
وأشـــار البعض إلى أن المســـتفيد 
مـــن التأجيل هي البنـــوك، وليس 

المواطن.
قـــد  االقتصـــادي  المحلـــل  وكان 
نصح عبر حـــوار “الباد” موظفي 
تأجيـــل  بعـــدم  العـــام  القطـــاع 
أقســـاط قروضهم خاصة ممن لم 
تبـــق عليه أقـــل من ربـــع القرض. 
كما اســـتعرض خليفـــة الخيارات 
المتاحـــة أمـــام موظفـــي القطـــاع 
بخصـــوص  والعـــام  الخـــاص 

القروض العقارية والشخصية.

 ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

ناشــدت بحرينية المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية وكلية بوليتكنك 
البحرين النظر بموضوع رفض قبولها للدراسة بالكلية.

وقالـــت لصحيفة “البـــاد” إنها ُقبلت 
بتخصص دراسي بجامعة البحرين 
لم تكن مقتنعة بالدراسة به، وعندما 
تقدمـــت بطلـــب تبديـــل التخصـــص 
رفضت إدارة الجامعة ذلك، وترتب 

ذلك عن فصلها من الدراسة.
وبينت أنها تظلمت من قرار الفصل 
لوجود مبررات صحية، ولكن إدارة 
الجامعـــة لـــم تقبـــل المبـــررات ولـــم 
تســـتفد مـــن التواصـــل مـــع مجلس 

طلبة الجامعة.
وبينت أنها تقدمت بطلب للدراســـة 
بكليـــة بوليتكنـــك لمواصلـــة تلقيهـــا 

المعرفة، ولكنها لم تقبل.
وذكرت أنها تريد استكمال دراستها 
الجامعيـــة، ســـواء بكليـــة بوليتكنك 
أو الجامعات الخاصة، ولكن يعيقها 

الوضع المادي.
وناشدت مساعدتها لتحقيق حلمها 

بالدراسة الجامعية والتخرج.

بحرينية تناشد مساعدتها للدراسة الجامعية

زينب العكري

محمد بوحمود خالد بوعنق أحمد األنصاري عبدالرزاق حطابإبراهيم النفيعي

المنامة - وزارة الداخلية

صرح المدير العام لمديرية شـــرطة 
شـــرطة  بـــأن  العاصمـــة  محافظـــة 
المديريـــة تمكنـــت مـــن القبض على 
و39   35( آســـيويين  شـــخصين 
عامـــا( لقيامهما ببيـــع وتخزين مادة 
الســـويكة )إحـــدى مشـــتقات التبـــغ( 

المحظورة.
وأوضـــح أنـــه إثـــر تلقـــي المديريـــة 
معلومـــات بهذا الشـــأن، تم مباشـــرة 

عمليـــات البحـــث والتحـــري والتـــي 
هويـــة  تحديـــد  عـــن  أســـفرت 
المذكوريـــن والقبـــض عليهمـــا، فيما 
تم تحريز المضبوطـــات التي كانت 

بحوزتهما والتحفظ عليها.
وأكـــد المدير العام لمديرية شـــرطة 
محافظـــة العاصمـــة أنـــه تـــم اتخـــاذ 
الازمـــة،  القانونيـــة  اإلجـــراءات 

وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على آسيويين بتهمة بيع وتخزين السويكة
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المنامة - جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أشـــاد النائـــب أحمد صباح الســـلوم رئيس 
المؤسســـات  لتنميـــة  البحريـــن  جمعيـــة 
التـــي  بالمبـــادرة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
قدمتها شـــركة “بتلكـــو” لالتصاالت لصالح 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتناهيـــة الصغر 
البحرينية، مشيرا إلى أن الشركات الكبرى 
والبنوك عليها دور كبير في دعم المجتمع 
خـــالل  الوطنـــي  واالقتصـــاد  التجـــاري 
األزمات، خصوصا الشركات التي لم تتأثر 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بتبعـــات  كثيـــرا 
لجائحـــة كورونـــا، وعلـــى رأســـها قطاعات 
والتكنولوجيـــا  واالتصـــاالت  األدويـــة 

وصناعات الكيماويات وغيرها.
 ودعا جميع الشركات الكبرى في البحرين 
إلـــى التحلـــي بــــ “المســـؤولية االجتماعية” 
تجـــاه الوطـــن والمجتمـــع، وأن تبـــادر إلى 
تقديـــم ما تســـتطيعه مـــن دعم لمســـاعدة 
الشـــركات المتعثرة على التغلب على هذه 
الظـــروف العصيبـــة التـــي يمر بها الســـوق 
العالميـــة والمحليـــة علـــى الســـواء، مؤكدا 
أن بقـــاء الشـــركات الصغيـــرة وديمومتهـــا 
هـــو في صلب مصلحـــة االقتصاد الوطني 

وجميع مكوناته بكل تأكيد.
وكانـــت شـــركة بتلكـــو قـــد بـــادرت بدعـــم 
500 شـــركة صغيـــرة ومتوســـطة الحجـــم 
مـــن زبائنهـــا في قطـــاع األعمـــال، لتخطي 

التحديات غير المسبوقة في ظل االنتشار 
العالمي لجائحة كورونا )كوفيد 19(، وذلك 
بتسديد فواتير برودباند اإلنترنت الثابت 

الخاصة بهذه المؤسسات لمدة 3 أشهر.
وأكـــد النائـــب الســـلوم أن هـــذه المبـــادرة 
الرؤيـــة  فـــي  كبيـــر”  نظـــر  “ببعـــد  تمتعـــت 
المؤسســـات  دعمـــت  ألنهـــا  المســـتقبلية؛ 
الصغيرة وفي نفس الوقت دعمت شـــركة 
“بتلكـــو” مصالحهـــا المســـتقبلية بالحفـــاظ 
على 500 عميل معرض للتعثر أو اإلفالس 
أو اإلغـــالق، وبالتالي هي ضمنت لعمالئها 
البقـــاء أيضا في الســـوق وهـــذا في صلب 
مصلحة الشركة اإلســـتراتيجية وديمومة 

أعمالها، وأنا أحيها على هذه المبادرة.

السلوم: مبادرة بتلكو لدعم صغار المؤسسات تنم عن “بعد نظر” ورؤية

بـــ 2.6 مليــون دينــار “مايكروســوفت”  أنظمــة  تراخيــص 

قيمة إرساء 10 مناقصات لـ “بابكو”

المناقصـــات  مجلـــس  أرســـى 
والمزايدات في شهر يوليو الماضي 
10 مناقصات لشركة نفط البحرين 
)بابكـــو( بقيمـــة إجماليـــة تجـــاوزت 

نحو 4.3 مليون دينار.
التـــي  المناقصـــات  أبـــرز  وكانـــت 
مناقصـــة  بابكـــو  لشـــركة  أرســـيت 
لتوفيـــر تراخيص وضمـــان األنظمة 
وفًقـــا  مايكروســـوفت  لبرامـــج 
التفاقيـــة مايكروســـوفت لألعمـــال 
واتفاقيـــة  المؤسســـية  واالتفاقيـــة 
التســـجيل لمـــدة 3 ســـنوات، بنحـــو 
2.6 مليـــون دينار، فازت بها شـــركة 

المؤيد للكمبيوتر.
وأرســـى المجلس مناقصـــة لتوفير 
أجهـــزة متنقلـــة آمنـــة فـــي المناطق 
الخطـــرة وتطويـــر وتطبيـــق نظـــام 
IN� )التنبيـــه في حـــاالت الطـــوارئ 

بــــ401.7   )TRINSICALLY SAFE
ألـــف دينـــار، فـــازت بها شـــركة زين، 
فـــإن  المناقصـــة،  وصـــف  ووفـــق 
تطويـــر وتطبيـــق نظـــام التنبيه في 
مـــع  بالتزامـــن  الطـــوارئ،  حـــاالت 
األجهـــزة المحمولـــة اآلمنـــة لغرض 
االســـتخدام اليومي. ونظام التنبيه 
هذا مهم ألعمال الشركة على جميع 
المســـتويات، خصوصـــا للموظفيـــن 
لالستجابة لحاالت الطوارئ. يجب 
أن يقـــدم النظـــام جميـــع الوظائـــف 
المطلوبـــة بأقـــل قـــدر مـــن التدخل 
البشـــري أثنـــاء بث الرســـائل، فضالً 
عن سهولة االستخدام والمحافظة 

على قاعدة البيانات اليومية.
وأرســـى المجلـــس مناقصة لشـــراء 
كورونـــا  فيـــروس  تحليـــل  أجهـــزة 
بقيمـــة   )19  - )كوفيـــد  المســـتجد 
192.8 ألـــف دينـــار، فـــازت بهـــا كال 
من: شـــركة جنرال ميدكل، وشركة 

الزهراوي للمستلزمات الطبية.
وأرســـى المجلس مناقصـــة لتعيين 

تحديـــث  لمشـــروع  مستشـــار 
المصفـــاة بقيمـــة 162 ألـــف دينـــار، 
وفازت بها شـــركة علي حســـن علي 
المناقصـــة  وهـــذه  لالستشـــارات. 
األساســـية  للخدمـــات  استشـــارية 
االستشـــارات  تقديـــم  فـــي  تتمثـــل 
مرافـــق  وتحديـــد  لألخصائييـــن 
لمشـــروع  الخفيـــف  المســـال  الغـــاز 
تحديـــث المصفـــاة وتقديـــم الدعم 
فـــي تدريـــب وتوجيـــه المتدربيـــن 
لألشـــراف واالختصاصيـــة، وتكون 
الشركة مسؤولة أمام مدير المواقع 
الخارجيـــة فـــي مشـــروع تحديـــث 

المصفاة.
وأرســـى المجلـــس أيًضـــا مناقصـــة 
لتقديـــم خدمات استشـــارية لتنفيذ 
تقنية تحليـــل وذكاء األعمال بنحو 

286.5 ألـــف دينار فازت بها شـــركة 
وتســـعى  ليمتـــد.  البحريـــن  ويبـــرو 
“بابكو” إلى تطبيق حل ذكاء األعمال 
والتحليالت المبنـــي على مجموعة 
الرئيســـية  األداء  مؤشـــرات  مـــن 
المهمـــة ومقاييس العمـــل، وتجميع 
المؤسســـة  أنظمـــة  مـــن  البيانـــات 
الشـــركة  تعتـــزم  كمـــا  المتعـــددة. 
مراجعة وتبسيط واستكمال هيكل 
مؤشـــرات األداء الخاص بها لجميع 
خطـــوط األعمال ووظائـــف الدعم. 
عنـــد القيـــام بذلـــك، مـــن المتوخـــى 
اتبـــاع نهـــج مـــن أعلـــى إلـــى أســـفل 
واإلدارة  اإلدارة  مجلـــس  مـــن  أي 
مســـتويات  ثـــم  ومـــن  التنفيذيـــة 
التشـــغيل، واشـــترطت الشركة في 
المناقصـــة أن يعمـــل مقـــدم العطاء 

تقديم مجموعة كاملة من مقاييس 
األعمال المحددة ومؤشرات األداء 

الرئيسية مسبًقا لصناعات النفط.
وأرســـى المجلس مناقصـــة لتوفير 
خدمة طويلة األمد لتأجير رافعات 
ثقيلة بنحو 296.6 ألف دينار فازت 
بها شركة ســـارنس ناس، ومناقصة 
فـــي  استشـــارية  خدمـــات  لتوفيـــر 
بنحـــو  المعلومـــات  تقنيـــة  مجـــال 
154.9 ألـــف دينار فازت بها شـــركة 

.)Gartner Gulf FZ LLC(
وكان المجلس قد أرســـى في شـــهر 
شـــهر يوليو الماضـــي 159 مناقصة 
ومزايدة بنحو 139.2 مليون دينار، 
وتمثـــل مناقصـــات شـــركة “بابكـــو” 
التـــي أرســـيت 3.1 % مـــن إجمالي 

قيمة الترسيات.

القاهرة - واس

“المركزي المصري” 
يخفض سعر الفائدة

للبنك  النقديـة  السياسة  لجنة  قــررت 
عائد  سعر  خفض  المصـري،  المركزي 
اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر 
العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 
إلــى 8.75 %  ليصل  50 نقطة أســاس 
الترتيب،  عــلــى   % و9.25   % و9.75 
كما تم خفض سعر االئتمان والخصم 
ــواقــع 50 نــقــطــة أســــاس لــيــصــل إلــى  ب

.% 9.25

خبراء: زيادة حضور المرأة بـ “التكنولوجيا المالية” يعزز من ريادة القطاع المصرفي
أكــد خبــراء وعاملــون فــي المجــال المالــي والمصرفــي إن زيادة حضــور المرأة في صناعــة “التكنولوجيــا المالية” 
المزدهــرة فــي مملكــة البحريــن من شــأنه تعزيز ريــادة قطاع الخدمــات المالية والمصرفية فــي المملكة من خالل 
استكشــاف وتوظيــف وتشــجيع المزيــد مــن البحرينيــات الموهوبــات على دخول هــذه الصناعة وإثبــات كفاءتهن 

وجدارتهن وقدرتهن على االبتكار.
وأشادوا بالجهود التي يبذلها المجلس األعلى للمرأة من أجل تشجيع المرأة البحرينية على التخصص في علوم 

المستقبل ورفع مساهمتها في مسيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة، منوهين بمبادرات المجلس في هذا 
اإلطار، والتي كان آخرها إطالق “تقرير التوازن بين الجنسين في التكنولوجيا المالية-فنتك” بالتعاون مع خليج 
البحرين للتكنولوجيا المالية، الفتين إلى أن حضور المرأة البحرينية بقوة في القطاع المالي والمصرفي عموما، 
وصناعة “التكنولوجيا المالية” خصوصا هو امتداد طبيعي لمسيرة تقدمها وحضورها النوعي في قطاعات مثل 

الصحة والتعليم والرياضة وغيرها.

المنامة - بنا

دور مهم للمرأة في الصناعة 

المالية والمصرفية

وأكـــدت رئيـــس وحـــدة التكنولوجيا 
الماليـــة واالبتكار بمصـــرف البحرين 
المركـــزي ياســـمين آل شـــرف حرص 
المصـــرف علـــى مواصلـــة العمـــل عن 
قـــرب مـــع المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
لتحقيـــق التوازن بين الجنســـين في 
والمصرفيـــة  الماليـــة  المؤسســـات 
فـــي البحريـــن، بما في ذلك شـــركات 
علـــى  والبنـــاء  الناشـــئة،  “الفنتـــك” 
بيـــن  المشـــترك  المثمـــر  التعـــاون 
الجانبيـــن ســـابًقا؛ لتحقيـــق األهداف 
المشـــتركة فـــي زيادة حضـــور المرأة 
الماليـــة  الصناعـــة  فـــي  البحرينيـــة 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  والمصرفيـــة، 

عموما.
إطـــالق  إن  شـــرف  آل  وقالـــت 
“تقريـــر التـــوازن بيـــن الجنســـين في 
يأتـــي  المالية-فنتـــك”  التكنولوجيـــا 
في وقت حاســـم يزداد فيه االعتماد 
على الخدمات المالية عن بعد بسبب 
توجـــه  وهـــو  كوفيـــد19�،  جائحـــة 
مـــن المرجـــح أن يســـتمر بقـــوة حتى 
بعـــد الجائحـــة، وأكـــدت علـــى صعيد 
ذي صلـــة أهميـــة نشـــر الوعـــي بهـــذه 
الصناعـــة في مراحـــل عمرية مبكرة، 
مشـــيرة إلـــى دور المـــدارس في هذا 

اإلطار وصوال إلى الجامعات.
ينبـــه  التقريـــر  أن  إلـــى  وأشـــارت 
المســـؤولين  مـــن  القـــرار  أصحـــاب 
التنفيذييـــن في المؤسســـات المالية 
اإلســـراع  إلـــى ضـــرورة  والمصـــارف 
فـــي اســـتقطاب المواهـــب النســـائية 
وتوظيفها وتدريبها، ويرسم أمامهم 
إستراتيجية وخطة تنفيذية واضحة 

المعالـــم، وقالت إن المرأة تلعب دوًرا 
مهًمـــا فـــي نمـــو قطـــاع التكنولوجيـــا 
الماليـــة فـــي مملكـــة البحريـــن؛ نظًرا 
لدورهـــا التاريخي فـــي تطوير قطاع 
الخدمات المالية والمصرفية عموما.

زيادة مرتقبة بعدد البحرينيات 
في الـ “فنتك”

بدورهـــا، أكـــدت مديـــر أول الخدمات 
المالية بمجلـــس التنميـــة االقتصادية 
دالل بوحجـــي أن قطـــاع التكنولوجيا 
المالية يتيح فرصا جديدة أمام المرأة 
البحرينية بســـبب الطبيعة االبتكارية 
للقطاع، وتوقعت زيادة مطردة قادمة 
فـــي عدد النســـاء المهتمـــات بالدخول 
في هذا القطاع علـــى المدى المنظور، 
وأن ينهضـــن بدور مهم في نمو قطاع 

التكنولوجيا المالية في البحرين.
وأشـــارت بوحجي إلـــى أن نجاح هذه 
القطـــاع يعتمـــد علـــى االبتـــكار، وهنـــا 
مـــن  تضيفـــه  بمـــا  المـــرأة  دور  يأتـــي 
مســـاهمة مثمرة، وقدرة على اقتناص 
أن  مضيفـــة  المســـتجدة،  الفـــرص 
البحرين محظوظة بوجود الكثير من 
المواهب الوطنية النسائية في مجال 

التكنولوجيا المالية.

ثقة بالنجاح

االتصـــاالت  رئيســـة  وأوضحـــت 
البحريـــن  خليـــج  فـــي  والفعاليـــات 
الزيـــرة  الماليـــة ســـوزي  للتكنولوجيـــا 
الجنســـين  بيـــن  “التـــوازن  تقريـــر  أن 
المالية-فنتـــك”  التكنولوجيـــا  فـــي 
يســـعى لرصد واقع مشـــاركة العاملين 
والعامـــالت فـــي مجـــال التكنولوجيـــا 
الماليـــة، معربـــة عن شـــكرها للمجلس 
األعلـــى للمرأة على دعمـــه في إصدار 

هذا التقرير.
وقالـــت “الجميـــع حول العالـــم يراقب 
التـــي  الماليـــة  التكنولوجيـــا  تطـــور 
ستشكل بال شـــكل مستقبل الخدمات 
المالية والمصرفيـــة، والتقرير يوصي 
هـــذه  فـــي  النســـاء  بتعزيـــز مســـاهمة 
مجـــاالت   3 علـــى  ويركـــز  الصناعـــة، 
والتوظيـــف  التعليـــم  هـــي  أساســـية 
والوعـــي المجتمعـــي، وأنـــا علـــى ثقـــة 
البحرينيـــات،  الفتيـــات  كفـــاءة  مـــن 
إثبـــات  الرائـــدات والمبتكـــرات، علـــى 
قدرتهن وكتابة قصص نجاح في هذه 

الصناعة”.

مبادرات نوعية

وقالـــت مديـــر إدارة المكاتـــب الدولية 
بمجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة بثينـــة 
أميـــن إن التقريـــر يرصـــد جانبـــا مـــن 
التحوالت التكنولوجيـــة الكبيرة التي 
تشـــهدها البحريـــن والعالم ومـــا ينتج 
عنهـــا مـــن تغييـــر كبيـــر فـــي طبيعـــة 
األعمـــال وأنشـــطة الحيـــاة عموما، بما 
فـــي ذلـــك التكنولوجيا الماليـــة، وهي 
صناعـــة ســـريعة النمـــو، وأعتقـــد أننـــا 
كنساء يجب أن نكون في صميم هذه 
التغيـــرات، وبإمكاننـــا أن نلعـــب دورا 
حاسما وقويا جدا في هذه الصناعة.

وأضافـــت أن الفرص أمـــام دور المرأة 
فـــي هـــذا القطـــاع ازدادت مـــع إطالق 
مبادرات نوعية مثـــل “البيئة الرقابية 
التجريبيـــة” ودعم مبـــادرات التمويل 
الجماعـــي )crowd funding(، ووجود 
يتيـــح  اســـتثنائية  محليـــة  ســـوق 
إمـــكان االختبـــار والتجربـــة، وخصت 
بالذكـــر “مبـــادرة البحريـــن للمـــرأة في 
التكنولوجيا الماليـــة )WIFBH(”، التي 
انطلقت في العام 2018 لخدمة ودعم 
النســـاء العامـــالت فـــي هـــذا القطـــاع 
وتعزيز نمـــو هذه الصناعة، وتشـــجيع 

فـــي مجـــال  التواصـــل  علـــى  النســـاء 
الوعـــي  وزيـــادة  التجاريـــة،  األعمـــال 
بفعاليـــات هـــذا القطـــاع، وفتـــح الباب 
أمام الفرص المهنية للنساء في مجال 
التكنولوجيـــا المالية علـــى الصعيدين 

المحلي والعالمي.

الترويج لمخرجات التقرير على 
جميع المستويات

وفـــي االتجـــاه ذاتـــه، أوضحـــت عضو 
التنميـــة  مجلـــس  إدارة  مجلـــس 
والرئيـــس  والمؤســـس  االقتصاديـــة، 
للعالقـــات  أنـــدرا  لشـــركة  التنفيـــذي 
العامة واالتصاالت المؤسســـية فاطمة 
بيـــن  “التـــوازن  تقريـــر  أن  إبراهيـــم 
الجنســـين فـــي التكنولوجيـــا الماليـــة-

فنتك” يســـعى إلى زيـــادة الوعي حول 
دور المـــرأة فـــي قطـــاع التكنولوجيـــا 
الماليـــة، وتنميـــة فـــرص جديـــدة لهذا 
والمســـاهمة  البحريـــن،  فـــي  القطـــاع 
فـــي تطويـــر بيئـــة داعمـــة ومزدهـــرة، 
وقالت “مـــع ازدهار قطاع التكنولوجيا 
الماليـــة فـــي البحريـــن، وتوقـــع نمـــوه 
بقوة خالل الســـنوات المقبلة، فإنه من 
المتوقـــع زيادة عدد النســـاء المهتمات 

فـــي  القطـــاع  هـــذا  فـــي  باالنخـــراط 
المستقبل القريب”.

التقريـــر  هـــذا  خـــالل  “مـــن  وأضافـــت 
حـــول  عديـــدة  جهـــات  مـــع  تواصلنـــا 
العالـــم تعمل فـــي التكنولوجيا المالية، 
الخبـــرات،  لتبـــادل  قنـــوات  وفتحنـــا 
وعرض التجربـــة البحرينية المتقدمة 
واالســـتماع لتجـــارب الـــدول األخرى، 
وبنينـــا قاعدة بيانـــات كبيرة، ونخطط 
جامعـــات  مـــع  فعاليـــات  لعقـــد  حاليـــا 
ومسرعات أعمال وحاضنات؛ من أجل 

الترويج لمخرجات التقرير”.
يشـــمل  التقريـــر  أن  وأوضحـــت 
مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة 
فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  بمشـــاركة 
مجـــال التكنولوجيا الماليـــة، ويتطرق 
للعوامـــل المؤسســـية والهيكليـــة التي 
تدعـــم تقـــدم المرأة فـــي هـــذا المجال 
بجميـــع تخصصاته وكافة مســـتوياته، 
ويســـتعرض التقريـــر الجهـــود الجـــادة 
ُتبـــذل لدراســـة واقـــع مشـــاركة  التـــي 
النســـاء فـــي التكنولوجيـــا المالية؛ من 
أجل تعزيز تنافسية صناعة الخدمات 
الماليـــة والمصرفيـــة بشـــكل عـــام في 
مملكة البحرين والحفاظ على ريادتها.

سوزي الزيرةفاطمة إبراهيم  ياسمين آل شرف بثينة أمين دالل بوحجي

أحمد السلوم

4.3
مليون دينار

أمل الحامد
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70 عامـــا مـــن الهزائم والحروب الخاســـرة التـــي خاضتها الجيـــوش العربية ألجل 
الشـــعب الفلســـطيني، فهـــل مازلنـــا نتصور أن التعامـــل ال يتم إال بالحـــرب بعد كل 
هـــذه االنكســـارات؟! الوقائع التاريخية تشـــير إلى أن اتفاقيات الســـام بين مصر 
وإســـرائيل واألردن وإسرائيل وغزة وإسرائيل مكنت بموجبها الدولتين والقطاع 
من نيل واســـترجاع األراضي، وبعد تلك المؤشـــرات وجب على العقل العربي أن 
يعي أن ما جنته الحرب مع إســـرائيل خســـائر وهزيمة لنا وغنائم وانتصارات لهم، 

وبالعكس معاهدات السام انتصارات لنا وخسائر لهم.
إن معاهدات الســـام لم تؤثر على وطنية شـــعوب تلك البلدان من حيث ثقافتهم 
وقيمهـــم ومبادئهـــم ووالئهـــم لقيادتهـــم، فبعـــد اتفاقية الســـام واســـترجاع مصر 
أراضيها لم نشـــاهد انغماســـا في أية ثقافة أخرى، بل على العكس حافظ المجتمع 
المصري األصيل على ثقافته وقيمه الدينية والتراثية، كما أن مصر الشـــقيقة في 
حضن الدول العربية ألهمية دورها اإلقليمي والسياسي، األمر كذلك مع المجتمع 
األردني، لم تتأثر توجهاته وثقافاته جراء هذه المعاهدات، واستطاعت الدولتان 

الحفاظ على الوالء الوطني بما يشمل اإلرث الثقافي والكينونة المجتمعية.
إن مبـــادرة الســـام التاريخية لمملكة البحرين وشـــقيقتها دولـــة اإلمارات العربية 
المتحدة مبادرة ســـلم وتعايش مع الحفـــاظ على كينونة الوطن بثقافته وقيمه... 
الدولتان الشقيقتان حريصتان على شعبيهما كما على الشعب الفلسطيني، وكانتا 
فـــي مقدمـــة الـــدول التي قدمت الكثيـــر من الدعـــم االقتصـــادي والعمراني ألبناء 

الشعب الفلسطيني.
لطالما كنا ســـابقا نخشـــى اتفاقيات الســـام بســـبب أبواق أصحاب المزايدات من 
الفصائـــل والتيـــارات المتعـــددة الذيـــن لـــم يحســـنوا القـــول والصنيع، بـــل تاجروا 
بالقضية الفلسطينية وفضلوا أن يمدوا يدهم لمصدري الثورات ومؤسسي حرب 
الوكاالت من طوابير وعماء، والقيادة الفلسطينية من أوائل من سارع التفاقيات 
السام والحالة الفلسطينية ليست حالة حرب وجهاد أو كفاح مسلح، إنما يعيش 

المواطن الفلسطيني حياة أفضل من الكثير من مواطني الدول األخرى.
يعمل في إســـرائيل 180 ألف عامل فلســـطيني، وفي قطاع البناء والتشييد نسبة 
الفلســـطينيين 65 %، ونســـبة األطباء العرب في المستشـــفيات اإلسرائيلية تصل 
إلى 35 %، فيما نسبة الصيادلة تصل إلى 65 %، كما أقبل العرب على التصويت 
فـــي االنتخابات اإلســـرائيلية األخيـــرة ونجحوا في الحصول علـــى 13 مقعدا في 
الكنيست، هل يمكن أن يتحقق هذا للمواطن السوري المنكوب في وطنه؟ إن ما 
جرى من محن على الشعبين السوري والعراقي تجاوز ما اقترفته إسرائيل طيلة 

االحتال، فمن هو العدو األشرس؟.
المبادرة البحرينية اإلماراتية تضمنت رؤية قربت ما هو بعيد وغيرت كثيرا من  «

خارطة المنطقة، ودفعت المنطقة بعيدا عن الحرب، كما غيرت القناعات، 
ويمكننا القول هنا إنه تم وزن األمور بموازينها وقراءة الواقع وتحليالته 

بالحكمة والتعقل السترجاع الحقوق.

لوطني السعودية همسة
في كل عام الســـعودية وأهلها يحتفلون بذكرى التأســـيس، حيث يسعد 
الجميـــع ويحتفـــل بهـــذا اليوم، يوم نرفع فيه رؤوســـنا عاليـــا وهو اليوم 
الوطنـــي الســـعودي، فوافـــق 23 ســـبتمبر تســـعين عامـــًا مـــن اإلنجازات 
المتتاليـــة، حيـــث شـــهدت المملكـــة العربيـــة الســـعودية نمـــوًا اجتماعيـــًا 
وثقافيـــًا واقتصاديـــًا وفـــي جميـــع المجـــاالت، وتمثـــل ذلك فـــي مظاهر 
متعـــددة كان منهـــا تطوير أســـاليب الدعم واإلنفـــاق الجماعي، وتطبيق 
الكثيـــر من اإلجراءات واإلصاحـــات المالية، ودعـــم المصارف المحلية 
للقيـــام بدورهـــا التمويلـــي فـــي االقتصاد، وزيـــادة رأس مـــال الصندوق 
الصناعـــي، باإلضافة إلى توفير بيئة اســـتثمارية مناســـبة للمســـتثمرين، 
كذلك االعتزاز بالوطن والمواطن، نعم هذه الدولة كانت وال تزال تعمل 

من أجل نمو الباد واستقرارها. 
تطـــورات يعجز القلم عن تســـطيرها، حقيقـــة ال أدري ماذا أكتب في حق 
هذا الوطن المملكة العربية الســـعودية، كلمات الحب والثناء تنســـاق من 
قلوب أحبت هذا الوطن، ويحق لها ذلك.. أتدرون لماذا ألنها الســـعودية، 
قلبي وقلمي مليء بكلمات العشق والوله لهذا الوطن الذي يحكي أبناؤه 
قصة عشق جميلة فصولها اإلنجازات وأبطالها قيادة هذا الوطن وشعبه.
حقيقـــة ال أعـــرف لهـــذا الحب وصفا، فكلمات الشـــكر لك يـــا أغلى وطن، 
ًا  نعـــم حـــب الوطن ولد معنا وترعرع؛ لذلك ُيعتبر حبُّ الوطن أمرًا فطريَّ
ينشأ عليه الفرد؛ حيث العاقة الحميمة بين تراب هذه األرض واإلنسان 
الـــذي عـــاش عليها.. نعم نحب وطننا وديننا اإلســـامي يحثنا على حبِّ 
الوطن والوفاء له، ولعلَّ أكبر مثال نورده في هذا الموضوع حين أجبر 
رســـولنا الحبيب - صلَّى هللا عليه وســـلَّم - على فراق وطنه الغالي مكَّة، 
ِك إلي، ولوال أنَّ قومك  فعندما خرج منها قال: “ما أطيبِك من بلد، وأحبَّ
ن لنا  أخرجونـــي منِك ما ســـكنُت غيرِك”؛ فمن كام رســـولنا الكريـــم يتبيَّ
واجب الحبِّ الذي يجب أن يكون مزروعًا في قلب كلِّ شـــخٍص ســـواء 

كان صغيرًا أم كبيرًا.
وهذا ما يجب أن يكون عليه الجيل في مدارسهم، يتعلمون الحب والعشق  «

لهذا الوطن، وتدرج المعاني السامية لهذا الوطن في مناهجهم، وتزرع في 
قلوبهم، نعم للتعليم دور كبير في ذلك وال نغفل دور األسرة في تعزيز 

قيم الوالء واالنتماء، لذا البد أن نعرف أن للوطن حقوقا يجب على كِلّ فرد 
أن يلتزم بها... “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

غدير الطيار

د. صباح خليفة هجرس

مبادرة سلم وتعايش

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

للتواصل: 17111483

“كأنك يا بوزيد ما غزيت”
“مـــن ويـــن أبتـــدي يا جرحي الندي”، لســـت فـــي وارد الحديـــث عن هذه 
األغنيـــة الكويتيـــة القديمة، إنمـــا خطرت كلماتها على البـــال أثناء كتابة 
هـــذه الســـطور المتواضعـــة وأنـــا أحضـــر نفســـي للتطـــرق لمســـتجدات 

وتطورات انتشار كورونا في اآلونة األخيرة بشكل غير مسبوق.
أتحـــدث هنـــا وقلبي يتفطر ألمـــا لما آلت إليه األمور فـــي الفترة األخيرة 
بعد أن كنا جميعا مستبشرين خيرا ونسير بخطوات ثابتة نحو االنفراج 
والعـــودة إلى حياتنا الطبيعية والتخلص نهائيا من هذا الظرف الصحي 
الطـــارئ، لكـــن لعظيم األســـف والحـــزن واألســـى عدنا إلـــى المربع األول 
بســـبب بعـــض الفئـــات غيـــر الملتزمـــة بالتدابيـــر الوقائيـــة واإلجـــراءات 
االحترازية للحد من انتشار الوباء وذلك من أجل الوطن والمواطن كما 
ذكرت ذلك األخت الفاضلة وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح قبل 
كم يوم، و”كأنك يا بوزيد ما غزيت”، فرغم الجهود المخلصة المتواصلة 
ليـــا ونهارا التي تبذلها الدولة والحكومة معا في المحافظة على صحة 
وســـامة أفـــراد المجتمـــع المحلي والتصـــدي لهذه الجائحـــة بكل إصرار 
وعزيمة وتفان لتحقيق الهدف المنشـــود، إال أن الذي حصل فيما يتعلق 

بارتفاع أعداد المصابين يجعلنا نؤكد في حال استمر الوضع على ما هو 
عليه من تهاون وعدم اكتراث وأخذ جميع احتياطات الحماية الصحية 
مـــن قبل البعـــض منا، فلن نســـتطيع القفز على هذه اإلشـــكالية الصحية 

الكبرى إلى ما ال نهاية ال قدر هللا تعالى، وهذا بالطبع ال نريد حدوثه.
“يـــا ناس يا أياويد يـــا بعض أهل الديرة” ارحموا حـــال أطباء وممرضي 
وفنيـــي ومتطوعـــي الفريـــق الطبـــي، وارحمـــوا حالكـــم وحـــال الشـــعب 
البحريني، كونوا عند حســـن ظن قيادة الباد التي دائما ما تســـعى إلى 
مصلحتكـــم وســـامتكم، أرجوكـــم ال نريد المزيد من الوفيات والمآســـي 
واألحـــزان والرعـــب والهلع، ال نريـــد أن تلجأ الدولة مجبـــرة لفرض أمور 
مشـــددة كالحظـــر الكلي ومنع التجول وغيرها مـــن األوامر الصارمة كما 

سبق أن فرضته دول كثيرة قريبة وبعيدة.
الموقف يتطلب منا جميعا التكاتف والتعاضد والتعاون وأن نكون على  «

قلب واحد كما كنا دائما عندما تواجهنا أزمة من األزمات، حفظ الله تعالى 
وطننا وقيادتنا وشعبنا من كل شيء ضار ومرعب ومخيف. وعساكم 

عالقوة.

بيت عبدالناصر
تحـــل في يوم الـ 28 من ســـبتمبر الجاري ذكرى مـــرور 50 عامًا على رحيل 
الزعيـــم جمـــال عبدالناصـــر؛ وهـــو أول زعيم عربـــي في تاريخنـــا المعاصر 
تمكـــن مـــن جمع العرب خلـــف قيادته بشـــتى أقطارهم وأطياف شـــعوبهم 
الدينيـــة واالجتماعيـــة في توحيـــد مواقفهم من القضية الفلســـطينية في 
موقـــف واحـــد أواخـــر حياته، ورغم مـــرور نصف قرن علـــى مماته مازالت 
شـــواهد إنجازاته وتراثه الفكري تتحدث عنها الكتب والوثائق والصحافة 
والتسجيات الصوتية والمرئية، بل ومنها ما هو موجود على األرض من 
إرث معماري يخصه شخصيًا - خصوصا بيته الذي تم تحويله إلى متحف 
بعد ما عاش وأســـرته فيه منذ ما ُبعيد الثورة حتى وفاة زوجته الســـيدة 
تحيـــة كاظـــم عـــام 1992، حيـــث ظلت متمســـكة رحمهـــا هللا بالعيش فيه 

وحدها رغم خروج أبنائها منه تباعًا إثر زواج كل منهم.
قرأت أول مرة عن فكرة تحويل البيت إلى متحف ُبعيد وفاته عام 1970، 
خال المرحلة الدراســـية الثانوية، ومع تكرر نشـــر الفكرة ســـنويًا أضحت 
الفكرة رتيبة ومملة، وفي أوائل مارس عام 1999، أثناء زيارتها البحرين؛ 
عشـــية وفاة المغفور له أمير الباد الراحل الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان آل 
خليفـــة، التقيت ابنتـــه الدكتورة هدى بفندق الشـــيراتون بناء على طلبي، 
وأثنـــاء اللقـــاء علمـــت منهـــا عـــن تكثيف مســـاعي وجهـــود األســـرة لتنفيذ 
المشـــروع؛ ولم أتمكن من نشر الحديث حينها احترامًا لرغبتها المتحفظة 
علـــى نشـــر حـــوارات لهـــا فـــي الصحافـــة؛ ولعل ذلـــك يعـــود لعـــدم ائتمانها 
الصحافـــة علـــى دقـــة ما ُينشـــر على لســـانها لتجـــارب مريرة لهـــا معها كما 
ألمحت لي باقتضاب، ومع ذلك ظل المشروع حبرًا على ورق حتى انتهاء 
عهد الرئيس الراحل حســـني مبارك 2011. ولم يَر المشـــروع النور إال قبل 

أربع سنوات فقط )2016( في عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
وفي تقديري فإن زيارة المتحف ُتعد مهمة لكل عشاق تراث وتاريخ مصر  «

والعرب المعاصر؛ سواًء كانوا من العرب أو األجانب، اتفقوا مع عبدالناصر 
أم اختلفوا، إذ لن تقتصر الفائدة على المتعة التي سيلمسونها، بل والتعرف 
عيانيًا على حقبة مهمة من أخصب فترات مصر والعرب. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

رضي السّماك

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

dr.ali.saegh 
@gmail.com

فـــي وثائقـــي خطيـــر ومثيـــر للجـــدل، يأتـــي فيلـــم  “The social dilemma”، أو 
“المعضلة االجتماعية”، ليكشف حقيقة شركات برامج التواصل االجتماعي، وذلك 
باعترافـــات شـــخصية مـــن مصممي ومنتجي هـــذه البرامج، ومنهم - على ســـبيل 
المثال - المخترع المشـــترك لـ “غوغل درايف”، و”جي ميل تشـــات”، وصفحات وزر 

اإلعجاب في “فيسبوك”.
يشير الفيلم إلى أن وسائل التواصل االجتماعي مثل )توتير، فيسبوك، إنستغرام، 
وســـناب شات( ليســـت مجرد مســـبب لإلدمان، وتضييع للوقت، وإضرار بالصحة، 
ووأد للعاقـــات االجتماعيـــة، بل إنها آلة جني للمال، تســـتغل ســـيكولوجية الناس 
ضدهـــم، بمـــا تمتلكـــه مـــن معلومـــات عنهـــم، حتى أقلهـــا أهميـــة، وأكثرهـــا تفاهة، 
وبالتالـــي تخـــوض في كل يوم معهم معركـــة غير متكافئة. يقـــول الفيلم إن هذه 
البرامج ليست أدوات تنتظر استخدامنا، بل أدوات تتحكم بسلوكياتنا؛ إذ تعرف 
مـــا نرغب، وتســـهم في أن نحب مـــا تريدنا أن نحب، كما يمكنهـــا توجيه قراراتنا، 

وتحديد ردود أفعالنا، اعتمادًا على ما يطلق عليه اليوم بالذكاء االصطناعي.
تعمـــل هـــذه البرامج عمل الســـاحر؛ فالســـاحر يدفعنا دائمـــًا - بصريًا أو حســـابيًا - 
باتجـــاه اختيار مـــا يريدنا اختياره، لذلـــك تظهر النتائج كما خطـــط لها، وأبعد من 

ذلك، أنها ال تشعرنا بالشك كما قد نشعر به أحيانًا مع األلعاب السحرية. 
تملي هذه البرامج علينا األلوان واألشكال التي نحبها، وكيفية تسجيلنا اإلعجاب 
والتحدث مع اآلخرين، ويمكنها إثارة الفتن، وإشـــاعة الكذب والفوضى، والتأثير 
على االنتخابات، وغيرها كثير، إنها آلة تكنولوجية عظيمة في ظاهرها وال خاف 
على فائدتها، لكن استغال الشركات المالكة لها بالكيفية الحاصلة يضر بالبشرية.

هؤالء ممن تحدثوا في الفيلم، ممن صنعوا أدوات هذه البرامج، وتكتيكات استغالل  «
الناس بغية جني المال وإرضاء المساهمين في شركاتهم، يؤكدون أنهم يمنعون 

أطفالهم من استخدام البرامج التي صنعوها، ويحاربون أنفسهم حتى ال يفسدوها 
بما صنعوا، داعين إلى حلول مختلفة مفادها أن نحيى كما نشاء، وليس كما 

يشاؤون.

د. علي الصايغ

آلة جني المال



Vacancies Available

 بأسعار تبدأ من

350.000
BD

المبنـى جديـد

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com

New building
مكاتب لإليجار

Office for RentالسيفSeef

m
2 المساحة

81تبدأ من 

تكـيـيـف

أو  غـرفــتين (BD 470)غرفة

صالة

مـطـبـخ

حمامين

تشطيبات راقية، عوازل حرارية

 or  2 Rooms Room 

Hall

Kitchen

2 Bathrooms

Air Condition24 hour security
وحراسة 24 ساعة

High quality of finishing
Thermal insulation

Broker's license No. 3 
Property M

anager's license No. 23

جميع سيارات املستعملة املعتمدة من مرسيدس-بنز تشمل باقة الخدمة ملدة ٣ سنوات باإلضافة إلى ما تبقى 
من ضمان السيارة الذي ٥ سنوات*.

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

*تطبق الشروط واالحكام
*ما تبقى من ضمان السيارة الذي مدته ٥ سنوات

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

القيد : 55359
التاريخ :  22/09/2020 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )111( لسنة 2020
بشأن  تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد 

  تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
الســيدة/  عــذراء محمــد اســحاق بــت المالــك لمؤسســة مؤسســة  عــذراء محمــد 
اســحاق بــت )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 55359،  يطلــب 
تحويل الفرع الثاني للمؤسســة المذكورة والمســمى  فضه للديكور والصيانة من 
مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد، برأسمال وقدره 3000 ديناربحريني، 

لتصبح مملوكة من السيدة / ايمان خواجه عنايت هللا غالم رسول. 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ٕاعالن بحل وتصفية 

  شركة تشيم بكيت للتجارة ذ.م.م  
سجل تجاري رقم  ------

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة تشــيم بكيــت للتجــارة ذ.م.م ، المســجلة بموجــب القيــد رقم 
1-118256، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة / مريــم عبدهللا علي أحمــد مكي مصفيا 

للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفي جميــع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

sijilat@taswya.net
38004003 +973

التاريخ : 24/09/2020 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 
 )CR2020-134006(  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن  أدناه ورثة المرحوم فيصل هاشم اسماعيل السيد 
بطلــب تحويــل المحــل التجــاري التالــي إلــى السيد/الســيدة عبــدهللا 

فيصل هاشم اسماعيل أحمد السيد
 
 

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل 
خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن بكتــاب مرفقــا بــه مــا يعــزز 

اعتراضه.

  رقم القيد    االسم التجاري
أزياء العروبة    02-5634 

وكالة فيصل العقارية     04-5634 
فيصل هاشم للتجارة    05-5634  

بن هاشم للمواد الغذائية    06-5634  
االسياد للمقاوالت    08-5634 

التاريخ : 14/09/2020 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
إعالن رقم  ) 2020-129332(
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه / عادل عبدالرحمن محمد العسومي بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيدة / خلود عبدالرحمن محمد أحمد العسومي  

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
N/A : تحديث االسم
حالة الطلب : نشطة

تاريخ االنتهاء: 2021/05/10
Roche Restaurant :)اسم الفرع )انجليزي

اسم الفرع )عربي(: مطعم روشيه
رقم السجل التجاري: 6-24061

AHMED MANSOOR ALAALI & SONS REAL ESTATE has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17265555  or  JAFFARMATTAR@HOTMAIL.COM
Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C has a vacancy for the occupation of  

ELECTRICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com

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

suitably qualified applicants can contact 17725075  or  yousif@aanass.net
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FOREMAN , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WELDER , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

SAB AUTO SPAREPARTS has a vacancy for the occupation of  
CASHIER , 

suitably qualified applicants can contact 17740444  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM
Bahrain scrapmould company w.l.l has a vacancy for the occupation of  

OFFICE BOY / FARRASH , 
suitably qualified applicants can contact 17830448  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH
HOMELAND PEARL BUILDING CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  

LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17596296  or  HOMELAND22@HOTMAIL.COM

ABDULLA AHMED HASAN TRADING has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17242292  or  UMHANEEN311970@GMAIL.COM
CRIB construction has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 36636333  or  CRIBC.BH@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FITTER ,
 suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

Al Sultania Omani Halwa has a vacancy for the occupation of 
 COOK)GENERAL( , 

suitably qualified applicants can contact 37771300  or  NAYLA_ALKHALIFA@HOTMAIL.COM
WATER LAND CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 77445556  or  wlc.bh@hotmail.com

CREATIVE CLOSETS has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17466539  or  amr.baraka@creative-closets.net
Almisbar Fashions Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17680283  or  MISBARBH@YAHOO.COM

Taha Palace Clearing has a vacancy for the occupation of  
DATA ENTRY OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact 34228931  or  sirajpayyoli3@GMAIL.COM
CHEN THREE JEWELERY DESIGN has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 39873123  or  ASHFAQAHMAD1973@HOTMAIL.COM

MOHAMMED ALI ABDULLA ALASHIRI ( AMEER ALBEEHAR ) has a vacancy for the occupation 
of  SEAMAN , 

suitably qualified applicants can contact 32202880  or  alsaeed4@aol.com
ARCAL W.L.L has a vacancy for the occupation of  

ALUMINIUM TECHNICIAN )GENERAL( , 
suitably qualified applicants can contact 17701900  or  hrd@arcal.biz

R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of  
MASON , 

suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FLAME-CUTTER)HAND( , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

MOHAMMED ALBARWANI PETROLEUM SERVICES CO. has a vacancy for the occupation of  
WELL-DRILLING TECHNICIAN )OIL & GAS( , 

suitably qualified applicants can contact 17564715  or  ali.hussain@mbpetroleum.com
DASMAN AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 SAFETY OFFICER , 
suitably qualified applicants can contact 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 17268111  or  HRD1@macbh.com
AL MISBAR FASHION W.L.L has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17681899  or  MISBARBH@YAHOO.COM

AL NOOR PHARMACY has a vacancy for the occupation of  
STOREKEEPER , 

suitably qualified applicants can contact 39425758  or  ALNOORPHARMACY.BH@GMAIL.COM
ALWAFER TRADING EST has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33261002  or  WEABSHER4YOU@GMAIL.COM

Shahi Bakery  W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 BAKER)GENERAL( , 

suitably qualified applicants can contact 39854843  or  ALDADA7211@GMAIL.COM
GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of  

LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17725075  or  yousif@aanass.net

R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of 
 FITTER ,

 suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

Atlas carpentry has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17467071  or  ISA00786@GMAIL.COM
SARMAT W.L.L has a vacancy for the occupation of  

SALES EXCUTIVE , 
suitably qualified applicants can contact 17273052  or  SARMAT@BATELCO.COM.BH

METRO WELDING & SMITHERY CENTRE has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39622781  or  metro660@hotmail.com
Alpha Safety Services W.L.L has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 39607379  or  farff@BATELCO.COM.BH

RED CAR GARAGE has a vacancy for the occupation of 
 PAINTER , 

suitably qualified applicants can contact 17162977  or  YASOOB2754@GMAIL.COM
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Vacancies Available
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

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of  
OPERATOR(MOBILE-CRANE) , 

suitably qualified applicants can contact 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH
AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) has a vacancy for the occupation of  

DOCTOR(GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH
TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  

CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH

Farsana Construction S P C has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM
SALMAN ALI HUSAIN HAMEED has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39664299  or  salman.cr75542@hotmail.com

Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
SECURITY GUARD , 

suitably qualified applicants can contact 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME
Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

STEEL FABRICATOR , 
suitably qualified applicants can contact 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM
Seven Days Contracting Co. SPC owned by Mohaamad Akhtar Mian has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM

Saga burger express has a vacancy for the occupation of 
 FOOD SERVICE WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36020030  or  SAGABURGER@GMAIL.COM
DESI BAZAR GENERAL TRADING COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of  

ACCOUNTANT , 
suitably qualified applicants can contact 63666602  or  786mba@gmail.com
GULSHAN NISA UMMAT RASOOL EST. has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33916107  or  PARAGONCITY88@GMAIL.COM

R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
Zangul electronics S.P.C has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 33306278  or  AZHARBUTT501@GMAIL.COM

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ has a vacancy for the occupation of  
SECURITY GUARD , 

suitably qualified applicants can contact 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH
ALDEEB Clearance And Property Services has a vacancy for the occupation of 

 DATA ENTRY OPERATOR , 
suitably qualified applicants can contact 39295603  or  MJABER600@YAHOO.COM

Best time building contracting has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 30000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM
Transport Al-Fadhel  to the owner Ali Fadhel Fadhel Mohammed K has a vacancy for the 

occupation of  DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 33039333  or  ALIFADHEL80@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com
SF Wood Decor & Furnishing Contracting has a vacancy for the occupation of  

PAINTER , 
suitably qualified applicants can contact 17403060  or  EBRAHIM_83@HOTMAIL.COM

BADER AHMED KAIKSOW Co. S.P.C. Owned by BADER AHMED SALMAN KAIKSOW has a 
vacancy for the occupation of  LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 17730816  or  BADER@BAKGROUP.NET
PANACEA BUSINESS CONSULTANCY W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 OFFICE ASSISTANT , 
suitably qualified applicants can contact 35542062  or  ceenovamuhd@gmail.com
RUKUN ALYAQEEN INTERNATIONAL W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

SURVEYOR ,
 suitably qualified applicants can contact 17718034  or  DR.AHMED@RAYINTERNATIONAL.AE

Black roses cargo and trade has a vacancy for the occupation of  
HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 66344439  or  ROSES_BLACK@OUTLOOK.COM
Fountain Steel Company  W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 37337672  or  FSCOWLL@GMAIL.COM
EXCELSIOR LUXURY APARTMENTS S.P.C has a vacancy for the occupation of  

ROOM ATTENDANT , 
suitably qualified applicants can contact 17814814  or  S.AL-KHALIFA@HOTMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

MECHANIC , 
suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

Almatooq Fashion Co - Partner Ship has a vacancy for the occupation of  
TAILOR ,

 suitably qualified applicants can contact 39470757  or  AL_MATOOQ@HOTMAIL.COM
ALBADAEA MECHANICAL CONTRACTING CO. s.p.c has a vacancy for the occupation of  

LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 36155512  or  SCORPION3181@HOTMAIL.COM

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT has a vacancy for the occupation of  
ELECTRICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM
AL- HASA’AN EST. has a vacancy for the occupation of 

 MASON(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact 17602070  or  al_hasaan@hotmail.com

ADDTRAIN CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

suitably qualified applicants can contact 33249930  or  ABIDZAMAN843@GMAIL.COM
ABDUL HAI RESTAURANT has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 33558826  or  KALTHOOM56@GMAIL.COM

Le monde restaurants  management sps has a vacancy for the occupation of 
 ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 39873258  or  LEMONDE1950@HOTMAIL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FITTER , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of  
MASON , 

suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

STEEL CHIPPER , 
suitably qualified applicants can contact 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

suitably qualified applicants can contact 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM
BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation 

of  SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com
Q PRINT has a vacancy for the occupation of 

 PRINTER ,
 suitably qualified applicants can contact 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC

GULF FIBERGLASS & PLASTIC FACTORY W.L.L has a vacancy for the occupation of  
FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) , 

suitably qualified applicants can contact 17731285  or  GFGF@BATELCO.COM.BH
Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural and Mechanical Division has a vacancy for 

the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com

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

 suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FITTER ,
 suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 MASON ,
 suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

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

suitably qualified applicants can contact 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM
ALI ABDULRAZZAQ ALI KADHEM ( BNRAZAQ 2 / 11607 ) has a vacancy for the occupation of  

FISHERMAN , 
suitably qualified applicants can contact 33560932  or  BU.HUSSAIN22@GMAIL.COM

DAR AL KHALEEJ TRADING & CONTRACTING .WLL has a vacancy for the occupation of  
SALES AGENT , 

suitably qualified applicants can contact 17292851  or  SHRIFAHMADI@GMAIL.COM
HAMEEDA MOHAMMED ABDULRAZZAQ has a vacancy for the occupation of  

BREAD BAKER , 
suitably qualified applicants can contact 39456969  or  UMHESHAM1947@GMAIL.COM

CB&I Nass Pipe Fabrication W.L.L has a vacancy for the occupation of  
DIRECTOR , 

suitably qualified applicants can contact 17725522  or  yousif@aanass.net
MOHAMMED ALBARWANI PETROLEUM SERVICES CO. has a vacancy for the occupation of  

MECHANIC ,
 suitably qualified applicants can contact 17564715  or  ali.hussain@mbpetroleum.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
NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of  

RIGGER , 
suitably qualified applicants can contact 17700888  or  admin@nasserco.net

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

suitably qualified applicants can contact 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM
UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR ,
 suitably qualified applicants can contact 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH

TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  
CARPENTER ,

 suitably qualified applicants can contact 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH
REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

STEEL CHIPPER , 
suitably qualified applicants can contact 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

Professional touch for services has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com
Basic Industrial Technical Services W.ll has a vacancy for the occupation of 

 ELECTRICAL SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 17260023  or  MD@BITSGROUPS.COM

Shahico Services Co. W L L has a vacancy for the occupation of  
OFFICE WORKER HELPER ,

 suitably qualified applicants can contact 34347801  or  naveed@shahico.net
Minsa wattoo for demolition and site preparation has a vacancy for the occupation of  

WORKER(JACKHAMMER) , 
suitably qualified applicants can contact 66686866  or  HAMAD.A.ALMAJED@GMAIL.COM

Mohamed Rafi Cholakkal Trading W.L.L. has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39873823  or  CMRVENGARA@YAHOO.COM
SAMAR GARAGE FOR AUTO SERVICES has a vacancy for the occupation of 

 AUTOMOBILES MECHANIC , 
suitably qualified applicants can contact 39676747  or  LAKME.BH@GMAIL.COM

Country Management Solutions wll . co has a vacancy for the occupation of 
 OFFICE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17310201  or  CMSBUSINESSGROUP@GMAIL.COM
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 MECHANICAL FITTER , 

suitably qualified applicants can contact 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM
UM SABER FOOD STUFF has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 33323849  or  QAISRA.IZZAT@GMAIL.COM

Kraum And Spruk Technologies W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 TECHNICIAN ,

 suitably qualified applicants can contact 36666444  or  ASHOKRMA@GMAIL.COM
Sky shell Trading Co W.L.L has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact 17811261  or  muralimayyil@gmail.com

New Moon Installation Sanitary Ware has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39454342  or  SHAKEEL8607@YAHOO.COM
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

SF Wood Decor & Furnishing Contracting has a vacancy for the occupation of 
 CARPENTER ,

 suitably qualified applicants can contact 17403060  or  EBRAHIM_83@HOTMAIL.COM
JASSIM MOHAMMED ALI AL JAIRAN(DARB ALKHAIR) has a vacancy for the occupation of  

SEAMAN , 
suitably qualified applicants can contact 39458184  or  JASSIM.ALJEERAN@GMAIL.COM

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 LABORATORY TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 66716677  or  jamil.h@jannaty.co
GULF TEA W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17491170  or  HUSSAIN_MADEH@HOTMAIL.COM

OMAR AL HAYAT CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 35457897  or  TAHIRMAHMOOD0788@GMAIL.COM
Rola Lighting W.L.L. has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 38820430  or  11586387@QQ.COM

THE DOMAIN HOTEL AND SPA has a vacancy for the occupation of  
ROOM ATTENDANT , 

suitably qualified applicants can contact 16000000  or  fatema@THEDOMAINHOTELS.COM
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close has a vacancy for the occupation of  

CLERK ,
 suitably qualified applicants can contact 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com
ALI SAEED ELECTRIC WORKSHOP has a vacancy for the occupation of  REFRIGERATION AND 

AC PLANT INSTALLER/MECHANIC , 
suitably qualified applicants can contact 17456373  or  DJBALINGBING@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM
AL MURTAH CONTRACTING AND REALESTAT has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 32236411  or  ALMURTAHREALSTATE@GMAIL.COM

Al Dharwal restaurant has a vacancy for the occupation of 
 COOK(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 33097107  or  SANJAYBH007@GMAIL.COM
Acciona  support facilities has a vacancy for the occupation of  

LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17736961  or  ASGHAR.ASSIRI@GMAIL.COM

ABBAS ABDULLA MOHAMMED has a vacancy for the occupation of 
 MASON , 

suitably qualified applicants can contact 17676387  or  TAWABB@YAHOO.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FLAME-CUTTER(HAND) , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FLAME-CUTTER(HAND) , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l has a vacancy for the occupation of  

CLEANER , 
suitably qualified applicants can contact 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com
BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation 

of  FOREMAN , 
suitably qualified applicants can contact 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM

CRYSTAL METAL COATING COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17784818  or  TRADING@CRYSTALBAHRAIN.COM
AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com

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

suitably qualified applicants can contact 17731475  or  Nasreen@rafco.co
RAJAB TRADING CENTRE has a vacancy for the occupation of  

TECHNICIAN(ELECTRONIC APPARATUS MAINTENANCE) , 
suitably qualified applicants can contact 39816317  or  rajabtrading@hotmail.com

INTERNATIONAL CONTRACTING & MAINTENANCE has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN ,

 suitably qualified applicants can contact 17714173  or  INLERINSPECTION@MAIL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FLAME-CUTTER(HAND) , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WELDER , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 39503123  or  khalid.aleh@bh.yokogaa.com
Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME

AL NIMAH FRUITS AND VEGETABLE CENTER has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) ,

 suitably qualified applicants can contact 17292393  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM
AUTO MOON AUTO SPARE PARTS has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17693168  or  ABDULLA.SALMAN1@GMAIL.COM

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM
BELYO DECORATION CONTRACTING S.P.C has a vacancy for the occupation of  

CARPENTER , 
suitably qualified applicants can contact 17737877  or  CLASSICALDECOR@GMAIL.COM

Look gents salon has a vacancy for the occupation of  
BARBER , 

suitably qualified applicants can contact 33637766  or  mohd.alSENDALA@gmail.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
Al Hilal Multi Specialty Medical Center -Manama has a vacancy for the occupation of  

PROJECTS COORDINATOR , 
suitably qualified applicants can contact 17824444  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM
GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17725075  or  yousif@aanass.net
TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  

CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH

Design Creative  W L L has a vacancy for the occupation of 
 CARPENTER , 

suitably qualified applicants can contact 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM
Madera Artworks has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 36619903  or  S_A7MED@HOTMAIL.COM

BEAUTOPIA BEAUTY LOUNGE has a vacancy for the occupation of  
BEAUTICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 77129999  or  beautopiabh@gmail.com
Um zaid boutique & tailor has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 33553766  or  info.dunia4@gmail.com.com

First Container Cargo SPC. has a vacancy for the occupation of  
ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17736387  or  SUPERIORQUALITY.BH@GMAIL.COM
K2 VALLEY GENERAL TRADING CO. S.P.C has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact 17503148  or  NISAR.AHMAD@K2VALLEY.COM

LOG DOT DECOR W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 HEAVY DRIVER ,

 suitably qualified applicants can contact 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH
POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM

MIRCH MASALA RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  
KITCHEN WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39120524  or  PARVEEN.EBRAHIM@YAHOO.COM
SKILL UP COMPUTERS has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39939958  or  ALBOAINAIN_1@HOTMAIL.COM

RAJPOT BAKERY has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM
NEW IDEA DOCUMENT CLEARANCE has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 17722333  or  HABIB73ALI@HOTMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH
Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 SECURITY GUARD , 
suitably qualified applicants can contact 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME

MAHDI AHMED ALI SALMAN - ALSUKOR LAKK -7097 has a vacancy for the occupation of  
SEAMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 33331855  or  MAHDI9993@LIVE.COM
Dilmunia Mall Development Company  W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact 17203067  or  careers@mallofdilmunia.com

MAKKAH Auto Spare Parts has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33976637  or  TARIQ.MKW123@GMAIL.COM
AL MAALI MEDICAL CENTER W.L.L has a vacancy for the occupation of 

CONSULTANT , 
suitably qualified applicants can contact 39427742  or  ALIAPRIMARY@AOL.COM

REHANA UPHOLSTERY CO W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33090891  or  WAHIDZAHID8@GMAIL.COM
TEA TIME PLEASURE RESTAURANT has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co has a vacancy for the 
occupation of  MASON , 

suitably qualified applicants can contact 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM
AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com

ALHOR AUTO ELECTRICAL SERVICES has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17550867  or  SAMAAR@BATELCO.COM.BH
ALAHAL MARKET has a vacancy for the occupation of  

WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 39665502  or  helplinebh888@gmail.com

Al MANSOORI PETROLEUM SERVICES - Foreign Branch has a vacancy for the occupation of  
MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 17556880  or  IALALAWI@ALMANSOORI.BIZ
AJYAL ALMUSTAQBAL kindergarten has a vacancy for the occupation of  

CLEANER , 
suitably qualified applicants can contact 35057933  or  SALMAN.YTY@GMAIL.COM

ABU HAMZA AUTO SERVICES has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39581507  or  BAHLOVE6@GMAIL.COM
ABBAS ABDULLA MOHAMMED has a vacancy for the occupation of  

LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17676387  or  TAWABB@YAHOO.COM

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

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
POWER TECH CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  

MECHANICAL TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com

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

 suitably qualified applicants can contact 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH
M G Jewellery Co Wll has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17714916  or  ACCBAHRAIN@MALABARGROUP.COM

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

suitably qualified applicants can contact 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM
AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of 

 FOREMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED has a vacancy for the occupation of  
SECURITY MAN , 

suitably qualified applicants can contact 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM
ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES has a vacancy for the occupation of  

WELDER , 
suitably qualified applicants can contact 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM

ALANSAR BUTCHERY has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17683939  or  FATIMAALAMIR2016@GMAIL.COM
ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM

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

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

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

suitably qualified applicants can contact 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM
NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WELDER ,
 suitably qualified applicants can contact 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

AHMED ALSAYYAD TRADING EST. has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17256494  or  LATHEEF.MARAKKAT@GMAIL.COM
RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 HEAVY DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact 17830801  or  ABBAS@RAMSIS.COM.BH

SAYED MOHAMMED SAEED SALMAN has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17274393  or  SAYDO7373@GMAIL.COM
WADI HUJAIR TRADING AND CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39332252  or  HEJAIR.D.C@GMAIL.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 17535158  or  bucheeri5@gmail.com

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

suitably qualified applicants can contact 17166800  or  mtqos.hr@mtq.com.sg
NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of 

 HEAVY DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH

PRESIDENT HEIGHTS W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 HOUSEKEEPER , 

suitably qualified applicants can contact 17004500  or  HR@PRESIDENT-GROUP.COM
GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of

  LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17725075  or  yousif@aanass.net

SEA BIRD Mechanical and Marine Contracting S.P.C has a vacancy for the occupation 
of  LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH
KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 34342819  or  KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM

Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
SECURITY GUARD , 

suitably qualified applicants can contact 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME
Future Lights for Advertising & Publicity SPC has a vacancy for the occupation of  

GRAPHIC DESIGNER , 
suitably qualified applicants can contact 17252923  or  futurelight.adv@gmail.com

Albayan Transport has a vacancy for the occupation of 
 HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 33288841  or  Ajasim@albayanbh.net
DEEP JEWELLERS W.L.L has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 38888955  or  PSAQER@GMAIL.COM

SUMMIT STEEL CONSTRUCTIONS CO. WLL has a vacancy for the occupation of  
GENERAL MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 17580611  or  Zrahmani@summitsteelco.com
RUBY STAR MARKET W.L.L has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact 17641616  or  AHUJAIRI@HOTMAIL.COM

R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of
  MASON , 

suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
ABDULLA MAKI HASAN ALI MAKI (QASIDAT SHAEAR/10572( has a vacancy for the 

occupation of  SEAMAN ,
 suitably qualified applicants can contact 33617888  or  ABDULLAMAKI87@GMAIL.COM
SEA BIRD Mechanical and Marine Contracting S.P.C has a vacancy for the occupation 

of  LABOURER ,
suitably qualified applicants can contact 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

MIRCH MASALA RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  
KITCHEN WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39120524  or  PARVEEN.EBRAHIM@YAHOO.COM
Geo Sonic Inspection And Marine  Services Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 33430777  or  AHMED@NICBH.COM

Saray Homes Real Estate has a vacancy for the occupation of 
 SALES AGENT , 

suitably qualified applicants can contact 77777789  or  SARAYHOMESBH@GMAIL.COM
CHOICE DOCUMENTS VERIFICATION SERVICES.W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33246111  or  CHACKOVALUTHUNDIL@GMAIL.COM

High Atlantic Ocean Laundry has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 37771035  or  farsanabahrain@gmail.com
Real Value Contracting WLL has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM

Onlink Cargo Clearance has a vacancy for the occupation of 
 HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 17334224  or  OMDA172@YAHOO.COM
ALHABARA COLDSTORE has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39656242  or  ALWAZAN18@HOTMAIL.COM

Lean Building contracting Company W.LL has a vacancy for the occupation of  
CONSTRUCTION / MASONARY FOREMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 36630004  or  mahmood.almoeman@gmail.com
Kingdom Security Protection Services W.L.L has a vacancy for the occupation of  

SECURITY GUARD , 
suitably qualified applicants can contact 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH

Fayyaz Electronic Repairing S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 38811105  or  nabeelafzal57@gmail.com
Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 SECURITY GUARD , 
suitably qualified applicants can contact 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME

City Bowl Interior Decoration Co Bahraini partnership company has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36240595  or  BOWLCITYBH@GMAIL.COM
Almorjan Gate Restaurant has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33265011  or  BHMD782@GMAIL.COM

Albadeel market has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 33484085  or  KAABI7@HOTMAIL.COM
ALAHAL MARKET has a vacancy for the occupation of

  CASHIER , 
suitably qualified applicants can contact 39665502  or  helplinebh888@gmail.com

AL KHUWAITER EXCAVATON EST has a vacancy for the occupation of
 HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM
Ahmadi Industries B.S.C Closed has a vacancy for the occupation of 

 TEAM LEADER , 
suitably qualified applicants can contact 17271333  or  hr@ahmadipepsi.com

ABDULMALIK CONTRCTING & BUILDING EQUIPMENTS RENTAL EST has a vacancy for the 
occupation of  MECHANICAL TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17330572  or  MAHMOOD@GIIP.COMP.BH
HIMALAYAA CONTRACTING & GENERAL TRADE CO. W.L.L has a vacancy for the occupation 

of  FOREMAN(CONSTRUCTION) , 
suitably qualified applicants can contact 34623999  or  KGNETHAJI85@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of 

 FITTER ,
 suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH
BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) ,
 suitably qualified applicants can contact 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM

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

suitably qualified applicants can contact 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM
AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of  

MASON , 
suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com

MASKATI BROTHERS & COMPANY has a vacancy for the occupation of
  MACHINE OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17464646  or  waelali_hr@hotmail.com
D.V.D NATION has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17411199  or  ahram@batelco.com.bh
EHSAAN ALKHAIR ELECTRIC WORKSHOP has a vacancy for the occupation of 

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39681440  or  ABDULLAALHAIKI@HOTMAIL.COM

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation 
of  MECHANICAL TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17623723  or  mcsc@mcscwll.com
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

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

suitably qualified applicants can contact 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM
NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

HAMDAN SCRAP has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 36303320  or  HAMADALSAIRAFI@HOTMAIL.COM
Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l has a vacancy for the occupation of  

CLEANER , 
suitably qualified applicants can contact 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

MOHSEN ATEEQ CONSTRUTION has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17641485  or  MOHSENEBRAHIM3@GMAIL.COM
CELEBRITY EMPIRE SALOON has a vacancy for the occupation of  

BARBER , 
suitably qualified applicants can contact 39422733  or  ABDULLAALJAWAD@HOTMAIL.COM
MOHAMMED BUJASSIM ELECTRICAL CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39977997  or  BUTRKI.73.MAK@GMAIL.COM
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ظفــر فريــق المحــرق بالميداليــة البرونزيــة لــدوري أندية الدرجة األولى لكرة الســلة بعد تغلبه علــى نظيره الرفاع بنتيجــة 54/  96، في 
المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة لتحديد المركزين الثالث والرابع للموسم الرياضي الجاري.

األربعـــة  األشـــواط  نتائـــج  وجـــاءت 
 ،21  /13  ،22  /12( كاآلتـــي:  للمحـــرق 

 .)31  /17 ،22  /12
وتألـــق فـــي صفـــوف المحـــرق كل من 
بدر جاســـم بتسجيله 17 نقطة، محمد 
بوعالي )15 نقطة(، وتاله أحمد حسن 
ومحترفـــه جيرومـــي )13 نقطـــة لـــكل 
منهمـــا(، وفي الرفـــاع كان محمد كويد 
هـــو األبرز بتســـجيله 24 نقطـــة، وتاله 
 8( نقـــاط( وصبـــاح حســـين   9( بـــوش 

نقاط(.

مجريات المباراة

لـــم يجـــد المحـــرق أدنـــى صعوبـــة في 

تحقيـــق الفـــوز، عطًفـــا على المســـتوى 
الـــذي قدمه منذ البدايـــة على الصعيد 
الدفاعي الذي حد من خطورة خصمه 
وأجبـــره على التصويب البعيد، ونجح 
أصحاب القميص األحمر واألبيض في 
الجانـــب الهجومـــي بتركيـــزه وجديته 
وتنـــوع مصـــادر تســـجيله فـــي إحـــراز 

النقاط وتوسيع الفارق بشكل كبير.
وعمـــد مدربـــه الوطنـــي أحمـــد نجـــاة 
إلى الـــزج بمعظم العبيـــه في مختلف 
تنشـــيط  بهـــدف  المبـــاراة؛  فتـــرات 
الصفـــوف وصنع اإلضافـــة ونجح في 

ذلك.
أمـــا الرفـــاع فقـــد وضح عليـــه المعاناة 

الدفاعية بشكل كبير للغاية األمر الذي 
جعله يســـتقبل نقـــاط كثيـــرة وأحدث 
فـــي  ليدخـــل  النتيجـــة؛  فـــي  فارًقـــا 
دوامة االســـتعجال وارتكاب األخطاء 
الهجوميـــة فضـــالً عـــن غيـــاب التركيز 
بهز شـــباك المحرق مـــن داخل وخارج 
القوس مـــع إصراره للتصويب الثالثي 

غير الموفق.
ســـعى مدربه الصربي دراغان إلحداث 
شـــيء في المجريـــات عبر االســـتعانة 
والـــزج  جهـــة  مـــن  البـــدالء  بعناصـــره 
بالمحترفيـــن مـــن جهـــة أخـــرى، إال أن 
ذلـــك لـــم ينجـــح في ظـــل اســـتمرارية 

الفريق عن الصيام التهديفي.

المحرق يظفر ببرونزية دوري زين

جانب من اللقاءلقاء الرفاع والمحرق

إذا كان بيـــدرو قـــد حصـــل الكثير من 
اإلشـــادة علـــى قـــوة وصرامـــة نهجـــه 
التدريبـــي البدنـــي من جهـــة، وتوزيع 
الجهـــود بأرضية الميدان على غالبية 
العبيـــه مـــن جهة أخـــرى، فإنـــه أيًضا 
نال االنتقاد الواســـع مـــن ِقبل أنصاره 

ومحللي الكرة البرتقالية.
قاتلـــة  تعتبـــر  بيـــدرو  اســـتراتيجية 
وظالمـــة في الوقت نفســـه، بدليل ما 
يحدث في كل مباراة بحسب األرقام 
أن  دون  الموثقـــة،  واإلحصـــاءات 
نذكـــر األســـماء. العب يعيـــش أفضل 
مواســـمه ويكون النجـــم األوحد بين 
صفوفـــه ويتـــم إخراجـــه مـــن أرضية 
الملعـــب، والعـــب آخـــر ال يقدم شـــيًئا 
ويبقـــى لدقائق أكبر، وهنـــاك العبون 
ذو خبـــرة بقدرتهـــم صنع الفـــارق وال 
يجـــدون إال دقائـــق معـــدودة أو دكـــة 

البدالء.

هـــذه االســـتراتيجية، مـــن شـــأنها أن 
تحبـــط غالبيـــة الالعبيـــن لمعرفتهـــم 
المســـبقة بالدقائـــق التـــي ســـيمكثون 
فيها بالملعب، كما أنها تؤثر سلًبا على 
المســـتوى العـــام للفريـــق وخصوًصـــا 
في المباريـــات التي تتطلب أصحاب 
ونهضـــم  نلغـــي  ال  والثبـــات.  الهمـــم 
حق الشـــباب المعطـــاء ولكن البد من 

ُحســـن التدبير في المباريـــات المهمة 
والحساسة.

بيدرو مطالـــب بتغيير الصـــورة التي 
ظهر عليها ســـابًقا، ويكون أكثر اتزاًنا 
فـــي اســـتراتيجيته، وخصوًصـــا أننـــا 
نتكلم عن مـــدرب لديه 11 العًبا على 
أعلى مستوى وهذا ما ال تملكه أندية 

البحرين كافة.

لقطة للمدرب بيدرو

هل يغير بيدرو استراتيجيته القاتلة؟

يقولـــون “العبـــرة فـــي الخواتيـــم” 
ولكـــن قـــد تتغيـــر هذه العبـــارة مع 
تخبـــئ  “مـــاذا  بــــ  األهلـــي  مـــدرب 
قفازات أحمد جان؟”. هذا المدرب 
تمكن بكفاءته التدريبية أن يصل 
إلى ما عجز عنه مدربون محليون 
وأجانب توالوا على تدريب الفريق 
من خالل السنوات الماضية، ليس 
ألنه بلغ المباراة النهائية وحســـب، 
بل على ما يقدمه األصفر في هذا 
الموســـم تحديـــًدا من مســـتويات 
راقيـــة ونتائـــج أكثر مـــن طموحة 

لمنتسبي القلعة الصفراء.
مدرب يلعـــب بالصورة االعتيادية 
وبحسب اإلمكانات المتاحة لديه، 
ال يبالـــغ وال يتكابـــر فيمـــا يقدمـــه، 
بـــل يفاجـــئ الجميـــع بمـــا يصنعـــه 
اختلفـــت  مهمـــا  مبـــاراة  كل  فـــي 
قـــوة وأفضلية خصمـــه من ناحية 

والدليـــل  والقـــدرات،  اإلمكانـــات 
علـــى ذلـــك علـــو كعبـــه الفنـــي في 
مجمـــل مبارياتـــه وخصوًصـــا مـــع 
المنامـــة بالدور التمهيـــدي ونهائي 
الدوري األول والمحرق في المربع 

الذهبي.

القلعـــة  جمهـــور  يأمـــل  اليـــوم، 
الصفراء بأن تكون القفازات سبًبا 
فـــي مالمســـة درع الدوري لكســـر 
الصيـــام الطويـــل ورســـم البهجـــة 
فهـــل  علـــى محياهـــم،  والســـعادة 

يفعلها جان؟

لقطة للمدرب أحمد جان

الِعبرة في الخواتيم أم قفازات جان؟
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طاقــم التحكيــم لديــه قوانيــن يســعى لتطبيقهــا بنــاًء علــى تقديــره 
ونظرته للعبة التي تحدث أمام عينه، ومهما بات قراره غير محبب 
لــدى أفــراد الفريقين من العبين وأجهــزة فنية وإدارية، باعتقاد أن 
كل شــخص لــم يرتكــب أي خطــأ، إال أن الصافــرة قــد أطلقــت ومن 

الصعب التراجع عنها.

ومـــا يحـــدث أمـــام أعيننـــا يتطلـــب التحـــدث 
عنـــه والتنبيـــه له للجميـــع بما فيهـــم الحكام 
أنفســـهم، إذ من غير المعقول أن تســـتنزف 
دقائق مـــن عمر المباراة ألجـــل االعتراض 
أو مناقشـــة الحكـــم فـــي تفاصيـــل اللعبـــة 
المحتســـبة، بل وإبداء الرأي في معاودة 
النظـــر للعبة عبر شاشـــة التلفاز، فهذا 

اختصاص الطاقم أنفسهم فقط.
ِقبـــل  مـــن  التراخـــي  أن  كمـــا 
الحـــكام في فرض شـــخصيتهم 
وصرامتهـــم بتطبيـــق القوانيـــن 
كثـــرة  اتجـــاه  بحذافيرهـــا 
االحتجاجات والصراخ المســـتفز 
الذي يحصل من الالعبين والمدربين 
ومن يجلسون على المدرجات يجعلهم عرضة 

للضغط، وهذا البد وضع نقطة نظام.

طاقم التحكيم.. نقطة نظام
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ــســلــة ــرة ال ــكـ ــن لـ ــ ــي لـــــــدوري زيـ ــانـ ــثـ الـــنـــهـــائـــي الـ

األهلي يسعى للقاضية والمنامة للفاصلة

نحـــو  )الســـبت(  اليـــوم  األنظـــار  تتجـــه 
صالة اتحاد الســـلة بأم الحصم، لمتابعة 
مواجهـــة األهلـــي والمنامـــة الثانيـــة في 
أنديـــة  لمســـابقة دوري  النهائـــي  الـــدور 
الدرجة األولى، وذلك في تمام الســـاعة 

7 مساًء.
وكان األهلـــي قد حقـــق نتيجة االنتصار 
فـــي المباراة األولى التـــي أقيمت بينهما 
مساء االربعاء بنتيجة )81/94(. ويتعين 
على األهلي الفوز اليوم لكي يتوج نفسه 

بطـــًا للدوري فيمـــا المنامـــة، ليس لديه 
سوى الخروج منتصًرا واللجوء لمباراة 
ثالثـــة فاصلة إذا ما أراد إبقاء حظوظه 

قائمة في المنافسة على اللقب.

فريق المنامة لكرة السلةفريق األهلي لكرة السلة

علي مجيد

يدرك تماًما أصحاب القميص األصفر واألسود أن لقاء اليوم سيكون  «
أمام مفترق طرق كما ُيقال، إما حسم األمور لصالحه أم تعقيدها 

ويجعل مصيره مجهوال. عطًفا على اللقاء السابق، الفريق قدم 
مستوى راقيا للغاية، ففي الدفاع ظهر بصورة منتظمة وخصوًصا 

في الربع الثالث الذي أحدث فارًقا في المباراة ورجح كفته، وكذلك 
الهجوم تميز بالتنوع في مصادر دخله واقتحام دفاعات خصمه 

وهز شباكه. 

الفريق يحتاج في مباراة اليوم إلعادة ما قدمه وبصورة أكبر، كون  «
طموح وعطاء خصمه من المؤكد سيكون أكبر مما ظهر عليه 

سابًقا، ولهذا مطالب العبي األصفر بالتركيز التام في الشق الدفاعي 
وإحكامه من جهة والضغط على العبي خصمه من جهة أخرى وعدم 

ترك المساحات للتصويب واالختراق، وفي المقابل، عليه استغالل 
الفرص الهجومية بأمثل صورة ممكنة وإحراز النقاط لكي يتمكن 

من فرض نفسه.

سلة النسور

ويعلم أصحاب القميص األبيض واألزرق أن مباراة اليوم هي إلثبات  «
الوجود واإلمكانات والخبرة الموجودة في صفوفه وإال أن حلم الدوري 

سيتخبر للموسم الثاني على التوالي.

فإذا عرجنا على اللقاء الماضي، وعلى رغم البداية الجيدة لالعبيه من  «
حيث الدفاع والهجوم، إال أن وبشكل تدريجي مع تقدم الدقائق واألشواط، 

دخل الفريق في موجة كبيرة من االنفالت بأرضية الميدان وبات يفتقد 
للحلول الهجومية والتركيز في تسجيل النقاط بصورة غريبة، ودفاعاته 

أيًضا لم تكن بذات اإلحكام كما كان عليه في مبارياته السابقة.

المنامة لديه فرصة واحدة ويجب استغاللها بالشكل األمثل من  «
الناحية الفنية والذهنية، وعليه التعامل بهدوء وتركيز تام بدءاً من 

الشق الدفاعي بإحكام السيطرة على مكامن قوة الخصم وعدم إحداث 
مساحات تجعل األخير يصل لشباكه بسهولة، كما مطالب بالتركيز 

بالدرجة األولى في الشق الهجومي من غالبية العبيه والمساهمة في 
إحراز النقاط لكي يحقق هدف الفوز.

سلة الزعيم



توج فريق مضر بقيادة العب منتخبنا 
ونادي النجمة علي عيد بكأس األمير 
ســـلطان بن فهد لكرة اليد الســـعودية 
للموســـم الرياضي الجاري، بعد تغلبه 
المثيـــر على نظيـــره الوحـــدة بنتيجة 
)24/30( فـــي المبـــاراة النهائيـــة التـــي 
جمعتهمـــا عصـــر أمـــس الجمعـــة على 

صالة وزارة الرياضة بجدة.
بالتعـــادل  األول  الشـــوط  وانتهـــى 
إلـــى  مضـــر  عـــاد  وبذلـــك   ،)14/14(
منصـــات التتويـــج لهـــذه البطولة منذ 
2014/2013 ليتـــوج جهـــوده الجبارة 
التي قدمهـــا على مـــدار مراحلها. كما 
وضعـــت  البطولـــة  هـــذه  تحقيـــق  أن 
اسمه في خانة المشاركين في بطولة 
كأس النخبة بشكل رسمي. فيما هذه 
الخسارة أفقدت الوحدة تحقيق لقبه 

الثانـــي فـــي هذا الموســـم بعـــد الظفر 
لقـــب  مـــن  الـــدوري، وجردتـــه  بـــدرع 
الكأس الذي فاز به بالموسم الماضي.
المباراة بشكل عام كانت مثيرة للغاية 
بيـــن العبي مضر والوحدة وخصوًصا 
الشـــوط األول الـــذي انتهـــى بالتعادل 
اإليجابـــي، فيمـــا الشـــوط الثاني ومن 

خـــال الدقائـــق األولـــى تمكـــن فريق 
وزمائـــه  عيـــد  علـــي  بقيـــادة  مضـــر 
من توســـيع فـــارق األهـــداف لصالحه 
عبـــر تصدياته حارســـه وقـــوة دفاعه 
ونجاعـــه هجومـــه في العبنـــا الدولي 
علي عيد وباقي أفراد الفريق، وســـط 

أداء متفاوت لفريق الوحدة.

تتويج فريق مضر بكأس اليد السعودية

كسب مواجهة “صياد الوحدة” وضمن المشاركة بكأس النخبة
بقيادة علي عيد.. مضر بطل كأس السعودية

أعلن نـــادي اتحاد الريـــف عن تزكية 
الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل خليفـــة 
للكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  لرئاســـة 
الطائرة للـــدورة االنتخابية الجديدة 

.2024 - 2020
وقـــال رئيس النادي عبـــدهللا كاظم: 
إن ترشيح نادي اتحاد الريف الشيخ 
علـــي بن محمد آل خليفة يأتي نظرا 
للثقـــة الكبيرة في قدرته على قيادة 
االتحـــاد نحـــو تحقيـــق المزيـــد مـــن 
اإلنجازات للكـــرة الطائرة البحرينية 
فـــي الفتـــرة المقبلـــة، وتحقيق رؤية 
الملـــك  جالـــة  ممثـــل  وتطلعـــات 
لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفة؛ للنهـــوض بالرياضة 

البحرينيـــة عمومـــا والكـــرة الطائـــرة 
خصوصـــا وتنميـــة مواهب الشـــباب 
منصـــات  علـــى  للوقـــوف  الرياضـــي 

التتويج.
وأعلـــن عبـــدهللا كاظـــم ترشـــيح ابن 
النادي وأمين ســـر االتحاد البحريني 

لكرة الســـلة حاليا أحمد يوسف علي 
لاتحـــاد(  الســـابق  اإلداري  )المديـــر 
لعضويـــة االتحـــاد فـــي االنتخابـــات 
القادمـــة؛ لمـــا يتمتـــع به مـــن خبرات 
كبيـــرة فـــي المجـــال اإلداري والفني 

للكرة الطائرة.

عبدالله كاظم أحمد يوسف

ــي بــــــن مــحــمــد ــ ــل ــ ــع ــ ــه ل ــ ــت ــ ــي ــ ــزك ــ أعـــــلـــــن ت
اتحاد الريف يرشح يوسف لعضوية “الطائرة”

حسن عليعلي مجيد

الرفاع- المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

 BRAVE احتضنــت مملكــة البحريــن النســخة الثانيــة واألربعين من منافســات بطولة
لفنــون القتــال المختلطــة لفئــة المحترفين، والتــي نظمتها منظمة بريــف بالتعاون مع 
االتحــاد البحرينــي لفنون القتال المختلطة، وذلك على صالــة االتحاد البحريني للكرة 
الطاولة والواقعة ضمن مجمع صاالت المغفور له الشــيخ عيســى بن راشــد آل خليفة 

بمدينة عيسى الرياضية. 

وقـــد شـــهدت البطولـــة مشـــاركة 12 العبا 
يمثلـــون 10 دول، هـــي: مملكـــة البحريـــن، 
أمريكا، روســـيا، البرازيل، بلغاريا، فرنســـا، 

بولندا السويد، الفلبين والهند. 
وقـــد حمل لـــواء فنـــون القتـــال المختلطة 
البحرينية في هذه النســـخة مـــن البطولة 
الكوهجـــي  حمـــزة  المحتـــرف  الاعـــب 
والاعـــب المنظم حديثا لفئـــة المحترفين 
فـــي هـــذه البطولة علي يعقـــوب، الحاصل 
علـــى 5 ميداليـــات فـــي بطـــوالت االتحـــاد 
الدولـــي لفنون القتـــال المختلطـــة، فضية 

وبرونزيـــة بطولة أوروبـــا المفتوحة 2018 
 2018 العالـــم  و2019، وبرونزيـــة بطولـــة 
و2019، وبرونزية بطولة آســـيا المفتوحة 

 .2019
وقد نجح الكوهجـــي من الفوز في النزال 
آيـــدان  البلغـــاري  بالاعـــب  جمعـــه  الـــذي 
جيمـــس، بقرار لجنـــة الحـــكام، كما ونجح 
نزالـــه  فـــي  الفـــوز  مـــن  يعقـــوب  الاعـــب 
االحترافـــي األول علـــى حســـاب الاعـــب 

الهندي آريز أحمد بقرار لجنة الحكام. 
وفـــي النزال الرئيس بهذه النســـخة والذي 

توريـــس  جـــوز  األمريكيـــان  بيـــن  جمـــع 
وســـين ســـانتيا، فقد قررت لجنة الحكام 

احتساب نتيجة التعادل في هذا النزال. 
وعن بقية نتائج النزاالت، فقد فاز الاعب 
الفلبينـــي رونالد دي على الاعب البولندي 
ماجيـــك جيرزيوســـكي، فيما فـــاز الاعب 

الاعـــب  علـــى  مايـــن  إبراهيـــم  الفرنســـي 
الســـويدي ديفيـــد جاكوبســـون، بينمـــا فاز 
الاعـــب الروســـي مـــراد الكاســـوف علـــى 
حساب الاعب البرازيلي فافيو كويروز. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
لمنظمـــة بريف محمد شـــاهد عن ســـعادته 

بنجـــاح النســـخة 42 مـــن البطولـــة، والتي 
تأتي ضمن سلسلة من البطوالت المتتالية 
التي تقيمها المنظمـــة، مضيفا أن المنظمة 
تتطلـــع للتحضير إلقامة النســـخة 43 يوم 
المملكـــة،  أرض  علـــى  المقبـــل  أكتوبـــر   1
مشـــيدا بالمســـتويات الكبيرة الذي قدمها 

الاعبـــون المشـــاركون فـــي النســـخة 42، 
مهنئا الفائزين في نزاالت البطولة، ومتنيا 
حظـــا أوفـــر لبقية الاعبين فـــي البطوالت 

القادمة. 
وأوضـــح شـــاهد أن فعالية مملكـــة القتال 
تعـــد واحدة مـــن الفعاليات التـــي حددتها 
2020، والتـــي تقـــام فـــي  المنظمـــة لعـــام 
ظـــرف اســـتثنائي فـــي مملكـــة البحريـــن، 
لمكافحـــة جائحة كورونا كوفيد 19، مبينا 
أن هذه الجائحة تســـببت في شل الحركة 
بشـــكل عام على الرياضة فـــي العالم، وأن 
اســـتضافة البحريـــن هذه الفعاليـــة، ما هو 
إال دعـــم لكافة الجهـــود المبذولة؛ من أجل 
عـــودة األمـــور إلـــى طبيعتها الســـيما على 
المســـتوى الرياضـــي األمـــر الذي سيســـهم 
في احتضان المزيد من البطوالت الدولية 

خال الفترة المقبلة.

ــي يــعــقــوب ــلـ ــن الـــكـــوهـــجـــي وعـ ــي ــي ــن ــري ــح ــب ــل ــن ل ــ ــوزي ــ ــدت ف ــهـ الـــبـــطـــولـــة شـ

البحرين تحتضن “BRAVE 42” ضمن سلسلة من البطوالت

لقطات من البطولة
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اللجنة اإلعالمية

اجتماع  انتهاء  بعد 
العمومية  الجمعية 
ــبــحــريــن  ــادي ال ــ ــن ــ ل
ــيــد  ــجــل لـــهـــوكـــي ال
الــمــنــعــقــد فـــي يــوم 

سبتمبر   23 األربعاء 
ــر  ــريـ ــقـ ــتـ واعـــــتـــــمـــــاد الـ

والــشــعــار  والــمــالــي  اإلداري 
ــان عــن فــوز رئــيــس وأعــضــاء  الــجــديــد واإلعــ
مجلس اإلدارة بالتزكية عقد المجلس اجتماعه 

األول للدورة االنتخابية -2020 2024.
اإلدارة  مــجــلــس  ــاء  أعــــضــ الـــقـــاســـمـــي  ــأ  ــنـ وهـ
أكمل  على  بمهامهم  للقيام  الثقة  وإعطائهم 
ــنــهــوض بــاســم الـــنـــادي لــلــوصــول به  ــه وال وجـ
ألعلى المستويات، وتم خال االجتماع توزيع 
المناصب والتي جاءت كالتالي: رٔييس مجلس 
اإلدارة: عبدهللا القاسمي، نأيب رئيس: سلمان 
الـــذوادي،  أحمد  الــعــام:  السر  أمين  صليبيخ، 
األمــيــن الــمــالــي: عــبــدهللا مــطــر، وعــضــويــة كل 
حسن  حــجــازي،  سامح  جناحي،  عبدهللا  مــن: 

المشيقري، ماك جناحي.

إدارة البحرين لهوكي الجليد دعوة للتسجيل في عضوية مركز تمكين شباب كرزكان
استنادا إلى قرار وزير شؤون الشباب والرياضة رقم )133( لسنة 2020 بشأن نشر قيد وملخص النظام األساسي 
لمركز تمكين شباب كرزكان، المنشور في الجريدة الرسمية )عدد 3480 بتاريخ 16 يوليو 2020م(، فنود اإلعالن 
لجميع أعضاء مركز شباب كرزكان الحاليين واألهالي ممن تنطبق عليهم شروط العضوية عن فتح الباب للتقدم 

لعضوية مركز تمكين شباب كرزكان، وسيتم اإلعالن عن طريقة التسجيل خالل األيام المقبلة بإذن هللا تعالى.

وإن مركز تمكين شباب كرزكان 
المستقل  كــيــانــهــا  لــهــا  مــؤســســة 
وجمعيتها العمومية الخاصة وال 
بعضوية  المركز  لعضوية  عاقة 

بما  األخرى  المراكز  أو  األندية 
فيها نادي التضامن الرياضي. 
لقرارات وتوجيهات  وتنفيذا 

ــؤون  شــ وزارة 
الـــــــشـــــــبـــــــاب 
والــــريــــاضــــة 
بـــــــــضـــــــــرورة 

اعـــــــتـــــــبـــــــار 
جــمــيــع 

ــادي كــــرزكــــان ســابــقــا  ــ ــاء نـ ــضـ أعـ
الهملة ســابــقــا( جـــزًءا ال  ــادي  ــ )ون
العمومية  الجمعية  مــن  يتجزأ 
لنادي التضامن الرياضي منذ 
ــدمــج فــي الــعــام  تــاريــخ ال
2001، فنود التأكيد على 
أن المركز سبق له قام 
قائمة  بــإرســال 
جــمــيــع أعــضــاء 
نـــــادي كـــرزكـــان 
ســـابـــقـــا إلـــى 
إدارة نادي 

التضامن في 15 سبتمبر 2019م، 
وقد قامت إدارة التضامن حينها 
بمراجعة القائمة وأرسلت خطابا 
سبتمبر   25 فـــي  الـــمـــركـــز  إلــــى 
 248 بــمــنــح  ــه  فــي ــقــر  ت 2019م 
كرزكان  نادي  أعضاء  من  عضوا 

سابقا عضوية نادي التضامن.
النادي  أعــضــاء  جميع  ندعو  لــذا 
ســابــقــا )قــبــل تــاريــخ الــدمــج في 
2001( ممن يرغبون في عضوية 
ــادي  ــادي الــتــضــامــن مــراجــعــة ن ــ ن
عضوياتهم،  لتثبيت  التضامن 
وفي حال تم الطلب منهم إبراز 
العضوية  ــدة دفــع رســـوم  أرصـ
لنادي كرزكان في ذلك الوقت، 

أي قبل 19 عاما، فإنه يتعذر على 
إدارة المركز الحصول على هذه 

األرصدة في الوقت الحالي.
علما أن دمج الجمعيات العمومية 
يزال  وال  كان  المندمجة  لألندية 
التضامن  إدارة  مــســؤولــيــة  مــن 
األندية  التي كانت تضم رؤساء 

حينها، وأن إدارة المركز لم تكن 
هي من استلم تلك األرصدة وال 
جميعا  عليها  الــحــصــول  تضمن 
إدارة  انــتــخــاب  تــم  حــيــث  اآلن، 
أعوام  بثاثة  الدمج  بعد  المركز 
أن  كــمــا   ،2003 ــام  ــعـ الـ ــي  فـ أي 
كانت  سابقا  كرزكان  نــادي  إدارة 
ُتعفي األعضاء عن سداد رسوم 
اجتماعات  في  عدا  ما  العضوية 
وذلك  فقط،  العمومية  الجمعية 
ألعضائها،  لها  وتــقــديــرا  تحفيزا 
وهــــذا مــا حــافــظــت عــلــيــه إدارة 

المركز بعد ذلك. 
أمـــا الـــذيـــن لـــم يــكــونــوا أعــضــاًء 
فــي نـــادي كــرزكــان قبل الــدمــج، 
عضوية  اكتساب  في  ويرغبون 
التقدم  فعليهم  التضامن،  نــادي 
ــن خـــال  ــدة مــ ــ ــدي بـــعـــضـــويـــة جــ

التواصل مع نادي التضامن.

اللجنة اإلعالمية

منصور الفردان
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شبكة معقدة من تبيض أموال المخدرات والسالح واالتجار بالبشر

معهد أميركي: األنشطة اإلجرامية.. مصادر تمويل حزب اهلل

تعتمـــد ميليشـــيا حـــزب هللا اللبناني 
وأخـــرى  رســـمية  قنـــوات  علـــى 
للتمويـــل،  كمصـــادر  رســـمية  غيـــر 
لــــ  دراســـة  بحســـب  المؤكـــد  لكـــن 
“معهـــد الدفـــاع عـــن الديمقراطيات 
األميركـــي”، فـــإن الميليشـــيا تعتمـــد 
علـــى األنشـــطة اإلجراميـــة لتأميـــن 

جزء كبير من تمويلها.
وتمتـــد شـــبكة معقـــدة مـــن تبييض 
األمـــوال مـــن أميـــركا الجنوبيـــة إلى 
إفريقيا، فالواليات المتحدة، وحين 
تأتي مرحلة عودة تلك األموال إلى 
الميليشـــيا يتم االعتماد على النظام 

المالي الرسمي اللبناني والدولي.
وأولـــى المحطـــات التـــي تمـــر عبرها 
األموال هي “المغســـلة”، كما يسميها 
التقريـــر، إذ تعتمـــد الميليشـــيا علـــى 
شـــبكة عالمية مـــن الممولين لغســـل 
مـــن  اإلجراميـــة  أنشـــطته  أمـــوال 
واالتجـــار  والســـاح  المخـــدرات 

بالبشر.
ثـــم يأتـــي دور مكاتـــب الصرافة، إذ 
الخزانـــة  وزارة  تصنيفـــات  تشـــير 

األميركية إلى تبـــادل العمات الذي 
يتـــم بتلـــك المكاتـــب، مثـــل شـــركة 
بنقـــل  المتهمـــة  للصيرفـــة”  “شـــمس 
أموال نيابة عن ميليشيا حزب هللا.

وتبييـــض األموال بالتجارة وســـيلة 
الميليشـــيا،  عليهـــا  تعتمـــد  أخـــرى 
فبمجـــرد ضـــخ األمـــوال فـــي النظام 
هللا  حـــزب  يعيـــد  الرســـمي  المالـــي 
اإلجراميـــة  الشـــبكات  إلـــى  القيمـــة 
التي يتعاون معها عن طريق شـــراء 

البضائع.
وهنـــا يتـــم التاعـــب بـــوزن وقيمـــة 

أوراق  إنشـــاء  حتـــى  أو  البضائـــع 
موجـــودة  غيـــر  لمعامـــات  مزيفـــة 

لتبرير تحويل األموال.
البنوك اللبنانية محطة رئيسة أيضا، 
ويتحـــدث التقرير عـــن عاقة قوية 
تربـــط الميليشـــيا بعـــدد مـــن البنوك، 
كما اعتبر حزب هللا مســـؤوال رئيسا 
عـــن االنهيار المالي فـــي لبنان جراء 
هذا التعاون المشـــبوه، أبرزهم بنوك 
“عـــودة” و “بلـــوم” و “البنـــك اللبناني 

الفرنسي” وغيرهم.
هنـــاك  التمويـــل،  لقنـــوات  إضافـــة 

أيضـــا منافـــذ تهريـــب يعتمـــد عليهـــا 
حـــزب هللا، منهـــا غيـــر الرســـمي عبر 
الحدود، ومنها الرسمي عبر 3 منافذ 
رئيســـة، أولها مطار رفيـــق الحريري 
فـــي بيـــروت، إذ تحتفظ الميليشـــيا 
بمســـؤولين  التقريـــر  بحســـب 
مواليـــن لهـــا في أمـــن المطـــار، ويتم 
إدخـــال الســـلع الفاخـــرة والســـاعات 
والســـيارات المشـــتراة مـــن عائدات 
تجـــارة المخـــدرات لحـــزب هللا عبـــر 

المطار.
والمنفـــذ الثانـــي هـــو مينـــاء بيروت 
الـــذي كشـــفت كارثـــة االنفجـــار عـــن 
العمليـــات غير المشـــروعة التي تتم 

به ووسائل التستر على التهريب.
أما ثالث المنافذ فهو ميناء الاذقية 
التقريـــر  أورد  حيـــث  ســـوريا،  فـــي 
شهادات وكاء مشتريات الميليشيا، 
مثـــل داني طراف وحســـن حدروج، 
التـــي أكـــدت أن حـــزب هللا يســـيطر 
تماما على المينـــاء، فبإمكانه إغاق 
جميع الكاميـــرات، كما أنه ال يحتاج 

في معاماته ألوراق الشحن.

دبي - قناة الحدث

مناصرون لحزب الله يرفعون رايته في لبنان

األمم المتحدة - أ ف ب

طالــب رئيــس الســلطة الفلســطينية محمود عباس، أمــس الجمعة، 
األمــم المتحــدة بمؤتمــر دولــي مطلــع العــام 2021 بعــد االنتخابــات 
الرئاســية األميركيــة؛ بهــدف “االنخــراط فــي عمليــة ســام حقيقية 

على أساس القانون الدولي”.

وقال عبـــاس في كلمـــة ألقاها أثناء 
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة، 
إن هـــذا الطلـــب يهـــدف إلـــى “إنهاء 
االحتال )اإلسرائيلي( ونيل الشعب 
واســـتقاله”،  حريتـــه  الفلســـطيني 
وردا علـــى خطة الرئيـــس األميركي 
دونالـــد ترامـــب “وهـــو مـــا رفضنـــاه 
ورفضه معنا العالم أجمع، لمخالفته 
قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة”. وقـــال 
اإلدارة  إن  الفلســـطيني،  الرئيـــس 
اســـتبدلتا  وإســـرائيل  األميركيـــة 

القـــرن  بصفقـــة  الدوليـــة  الشـــرعية 
وخطط الضم.

ودعـــا عبـــاس األميـــن العـــام لألمـــم 
وضـــع  فـــي  البـــدء  إلـــى  المتحـــدة 
ترتيبـــات لعقـــد مؤتمـــر دولـــي كامل 
الصاحيـــات؛ بهدف االنخـــراط في 
عمليـــة ســـام علـــى أســـاس القانون 
الدوليـــة،  والمرجعيـــات  الدولـــي 
مشـــددا علـــى أن منظمـــة التحريـــر 
أحـــدا  تفـــوض  لـــم  الفلســـطينية 

للتحدث باسم الشعب الفلسطيني.

عباس يطالب بمؤتمر دولي عن القضية الفلسطينية

واشنطن ـ وكاالت

مكافـــأة  المتحـــدة  الواليـــات  عرضـــت 
تصل إلـــى 10 مايين دوالر، لمن يدلي 
بـــأي معلومات تقـــود إلـــى القبض على 
مـــن ســـمته “الزعيـــم الجديـــد” لتنظيـــم 

“داعش” اإلرهابي، فمن هو؟
أجـــل  مـــن  “المكافـــآت  حســـاب  وقـــال 
الخارجيـــة  لـــوزارة  التابـــع  العدالـــة” 
األميركيـــة، فـــي تغريدة علـــى “تويتر”، 
الخميـــس “إن حجـــي عبـــد هللا متورط 
في ســـفك دماء األبرياء وقتل وخطف 

مدنيين عراقيين وغير عراقيين”.
ويلقـــب زعيـــم داعـــش الجديـــد باســـم 
حجـــي عبـــدهللا، لكـــن اســـمه الحقيقي 

محمد ســـعيد عبـــد الرحمـــن المولى، 
وهو عراقي الجنسية.

ويســـتخدم المولى أسماء 
عمـــر  أبـــو  مثـــل  أخـــرى 
التركمانـــي، وعبد األمير 

محمد سعيد الصلبي.

مركـــز  الموصـــل،  مدينـــة  فـــي  وولـــد 
محافظـــة نينوى، شـــمالي العـــراق العام 

.1976
وال يعـــرف عنه الكثير، ســـوى أنه تولى 
قيـــادة “داعـــش” بعـــد مقتـــل أبـــو بكـــر 
البغـــدادي في عملية عســـكرية للجيش 
األميركـــي فـــي شـــمال غربـــي ســـوريا، 

العام 2019.
وكان المولى عضوا في تنظيم القاعدة 
اإلرهابـــي في العراق قبل انضمامه إلى 

“داعش”.
وفـــي وقـــت ســـابق، أعلنـــت الواليـــات 
المتحـــدة مكافـــأة تصل إلـــى 5 مايين 
دوالر لمـــن يســـاهم في العثـــور على 
وكان  هللا،  عبـــد  حجـــي  مـــكان 
حينهـــا قياديـــا فـــي التنظيـــم، 
لكنها رفعت قيمـــة المكافأة 
مـــع تولـــي المولـــى أعلى 

هرم “داعش”.

واشنطن: 10 ماليين دوالر لرأس زعيم “داعش”

دبي ـ العربية نت

اندلعـــت معركة مســـلحة، منذ فجر أمس 
الجمعـــة، في منطقة تاجـــوراء بالعاصمة 
الضمـــان”  “ميليشـــيات  بيـــن  طرابلـــس 
و”ميليشيات أســـود تاجوراء”، وكلتاهما 
تتبعـــان لحكومـــة الوفـــاق، كشـــفت عـــن 
حجـــم التوتـــرات بيـــن هذه الميليشـــيات 
وعـــودة االنشـــقاقات بين قـــوات الوفاق، 
فيمـــا تـــواردت األنبـــاء أن وزيـــر الدفـــاع 
بحـــل  قـــرارا  أصـــدر  الوفـــاق  بحكومـــة 
الكتيبتين بعد اندالع االشتباكات بينهما.
اشـــتباكات  إن  محليـــة  مصـــادر  وقالـــت 
مســـلحة وتبادال إلطاق النار باألســـلحة 
الثقيلـــة والمتوســـطة وحتـــى بالدبابات، 
هّزت منطقـــة آهلة بالســـكان بمنطقة بئر 
األســـطى بمدينة تاجوراء الواقعة شرق 
العاصمـــة طرابلس، ما تســـّبب في إغاق 
الشـــوارع الرئيســـة، وذلـــك علـــى خلفيـــة 
مقتـــل أحد عناصر “ميليشـــيات الضمان” 
بعد الرماية عليه من قبل مجموعة تابعة 

لميليشيات “أسود تاجوراء”.
عـــن  إعـــام محليـــة  وتحّدثـــت وســـائل 
المعـــارك  هـــذه  خـــال  قتلـــى   4 ســـقوط 
العنيفـــة التـــي ال تـــزال متواصلة إلى حد 
اآلن، مـــن بينهـــم قيـــادي في ميليشـــيات 
توقعـــات  وســـط  تاجـــوراء”،  “أســـود 

باستمرارها وتوسعها.

وتحتضـــن مدينـــة تاجـــوراء ميليشـــيات 
عـــدة مواليـــة لحكومـــة الوفـــاق، أكبرهـــا 
ميليشـــيات “الضمـــان”، التـــي تعـــد أقوى 
ميليشـــيات طرابلـــس وأعنفهـــا، إذ تضم 
أغلـــب مســـلحي تاجـــوراء، إلـــى جانـــب 
“أســـود  و  تاجـــوراء”  “بـــاب  ميليشـــيات 

تاجوراء”.

عناصر من ميليشيات حكومة الوفاق

تفاقــم التوتــرات واالنشــقاقات وقــرار بحــل كتيبتيــن متناحرتين
ليبيا.. عودة االقتتال بين ميليشيات الوفاق

بغداد ـ وكاالت

العراقيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  رحـــب 
الجمعـــة،  أمـــس  الكاظمـــي،  مصطفـــى 
بدعـــوة زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصدر، لتشـــكيل لجنـــة أمنية للتحقيق 
البعثـــات  اســـتهداف  قضيـــة  فـــي 

الدبلوماسية في العراق.
علـــى  تغريـــدة  فـــي  الكاظمـــي  وقـــال 
“تويتر”: “ندعم المقترحات التي قدمها 
مقتـــدى الصـــدر، لتشـــكيل لجنـــة أمنية 
فـــي  للتحقيـــق  وبرلمانيـــة  وعســـكرية 
الخروقات التي تســـتهدف أمن العراق 

وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية”. 
وتوعد الكاظمي من وصفهم بـ “تحالف 
بالعـــراق،  المنفلـــت”  والســـاح  الفســـاد 
يـــد  القانـــون فـــوق  إذ قـــال “نؤكـــد أن 
الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس 
والســـاح  الفســـاد  تحالـــف  وأن  ذلـــك، 

المنفلت ال مكان له في العراق”.
وأفـــادت مصادر أمنيـــة عراقية، أمس، 

أن رئيـــس الوزراء أمـــر بإغاق مكاتب 
عـــدة يتبـــع بعضهـــا لميليشـــيا الحشـــد 

الشعبي في مطار بغداد الدولي.
تعليمـــات  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
صـــدرت مـــن الكاظمي تتضمـــن إغاق 
مكاتـــب ميليشـــيا الحشـــد فـــي مطـــار 
إغـــاق  إلـــى  إضافـــة  الدولـــي،  بغـــداد 
مكاتـــب جهاز األمن الوطنـــي، وهيئتي 

النزاهة العامة والمســـاءلة والعدالة في 
المطار.

يومـــي  شـــبه  بشـــكل  العـــراق  ويشـــهد 
هجمات بصواريخ الكاتيوشا تستهدف 
المنطقـــة الخضـــراء التي تضـــم مباني 
ومقار للحكومة العراقية، ومباني عدد 
من الســـفارات والبعثات الدبلوماســـية 

األجنبية، منها السفارة األميركية.

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي

إغــالق مكاتب يتبع بعضها لميليشــيا الحشــد الشــعبي  
الكاظمي يتوعد “تحالف الفساد والسالح المنفلت”

واشنطن ـ وكاالت

دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس  قـــال 
الديمقراطـــي  خصمـــه  إن  ترامـــب، 
جـــو بايـــدن “يجـــب أن ينســـحب مـــن 
الحملـــة الرئاســـية”، فـــي أعقاب نشـــر 
تقريـــر للحزب الجمهـــوري في مجلس 
الشـــيوخ يفّصـــل التعامـــات التجارية 
الواســـعة النطـــاق التـــي يتعامـــل بهـــا 
هانتر بايدن فـــي الخارج، متهما نائب 
الرئيـــس الســـابق “بأنـــه كان يعرف كل 
شـــيء”. وأدلـــى الرئيس بهـــذا التعليق 
يـــوم الخميـــس خـــال مقابلـــة خاصة 

عبر راديو “فوكس نيوز”.
وقـــال ترامب “أنظر إلـــى هانتر بايدن 
اليوم، حيث ســـرق مايين الدوالرات 
وســـرق الماييـــن.. علـــى والـــده تـــرك 
الحملـــة؛ ألنـــه كان شـــريكا فـــي ذلك”. 
كل  يعـــرف  والـــده  “كان  وأضـــاف: 
شـــيء”. وواصـــل ترامـــب أن اللجـــان 
وجـــدت أن “زوجة رئيـــس البلدية في 

موسكو أعطت 3.5 مليون دوالر نقدا 
لهانتـــر بايـــدن.. حســـنا؟ وهـــذه نقطة 
قوية جدا”. وأشـــار ترامـــب إلى تقرير 
أصدره الجمهوريون في لجنتي األمن 
الداخلي والمالية في مجلس الشيوخ 
حول تحقيقهم المشـــترك الذي استمر 
شـــهورا فـــي دور بايـــدن األصغر ســـنا 
“بورســـما  شـــركة  إدارة  مجلـــس  فـــي 
هولدينغز” األوكرانيـــة للغاز الطبيعي، 
فضـــا عن “معاماته المالية الواســـعة 
والمعقـــدة”. ويؤكـــد التقريـــر أيضا أن 
محققـــي مجلس الشـــيوخ عثروا على 
“معامـــات  فـــي  الـــدوالرات  ماييـــن 
مالية مشـــكوك فيها” بين هانتر بايدن 

وشركائه وأفراد أجانب.

ترامب يدعو بايدن لالنسحاب من السباق الرئاسي
موسكو ـ وكاالت

فاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  عـــرض 
بوتيـــن، أمـــس الجمعة، علـــى الواليات 
المتحـــدة تبادل وعود بـ “عدم التدخل” 
فـــي انتخابـــات البلـــد اآلخـــر والتعاون 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  صعيـــد  علـــى 
للدفع في اتجـــاه معاهدة عالمية بعدم 

االعتداء في هذا المجال.
فـــي  واقتـــرح بوتيـــن علـــى واشـــنطن 
إعان نشـــره الكرملين “تبادل ضمانات 
بعدم التدخل بما في ذلك في العمليات 
االنتخابيـــة” والتوافق علـــى “مجموعة 
تدابير عمليـــة”، وأخيرا العمل من أجل 
التوصـــل إلـــى معاهـــدة عالميـــة بعـــدم 

االعتـــداء باســـتخدام “تكنولوجيـــا 
المعلومات والتواصل”.

فـــي  بوتيـــن  وكتـــب 
إعانـــه “مـــن التحديات 
الكبـــرى  االســـتراتيجية 
في العالم المعاصر خطر 

مواجهـــة واســـعة النطـــاق فـــي المجال 
الرقمـــي. وتقـــع مســـؤولية خاصـــة في 
تفاديهـــا علـــى األطراف الرئيســـين في 

األمن العالمي في مجال المعلومات”.
وتواجـــه روســـيا منذ ســـنوات اتهامات 
معلوماتييـــن  قراصنـــة  باســـتخدام 
ومراكـــز تصيـــد علـــى اإلنترنـــت، وببث 
معلومـــات كاذبة على مواقـــع التواصل 
للتأثيـــر علـــى العمليـــات االنتخابية في 
الغرب. وموســـكو متهمة تحديًدا بشـــن 
حملة دعًما لترشـــيح دونالد ترامب في 
االنتخابـــات الرئاســـية األميركية العام 
2016 ما ســـاهم في فـــوزه. كما يواجه 
الكرمليـــن اتهامات بالســـعي للتأثير 
على حملة االنتخابات األميركية 
الجارية حاليا، والتي يتنافس 
فيهـــا ترامـــب مع المرشـــح 

الديمقراطي جو بايدن.

بوتين يقترح على أميركا تبادل ضمانات عدم التدخل

هجوم بسكين قرب مقر 
“شارلي إيبدو” السابق

باريس ـ أ ف ب

لمكافحة  ــعــامــة  ال الــنــيــابــة  أعــلــنــت 
اإلرهــــاب فــي فــرنــســا أنــهــا استلمت 
الــذي  بــالــهــجــوم  الــمــرتــبــط  التحقيق 
حــصــل الــجــمــعــة فــي بـــاريـــس، قــرب 
ــســابــق بــصــحــيــفــة “شــارلــي  الــمــقــر ال
إصابة  الساخرة، وأسفر عن  إيبدو” 

شخصين على األقل.
بــشــأن  فـــتـــح  تــحــقــيــقــا  ــــت إن  ــال وقــ
“مـــحـــاولـــة اغــتــيــال مــرتــبــطــة بعمل 
إرهـــابـــيـــة  ــيـــة  ــعـ ــمـ ”جـ و  إرهــــــابــــــي” 

إجرامية”.

الفرنســية  الخارجيــة  اســتدعت 
لــدى  إيــران  ســفير  الجمعــة  أمــس 
باريــس، احتجاجــا على مــا وصفته 
ومســتمرة  خطيــرة  “انتهــاكات  بـــ 

لحقوق اإلنسان”.
مصــادر   3 عــن  “رويتــرز”  ونقلــت 
الجانــب  أن  تأكيدهــا  مطلعــة 
اإليرانــي  للســفير  أعــرب  الفرنســي 
بهــرام قاســمي عــن احتجاجــه على 

بلــده  فــي  اإلنســان  حقــوق  ســجل 
وأبدى قلقه إزاء “انتهاكات خطيرة 

ومستمرة” في هذا المجال.
وأكد اثنان من المصادر أن استدعاء 
الســفير جــاء يــوم الخميــس، فيمــا 
قال مصدر واحد إن فرنسا تحركت 
وألمانيــا  بريطانيــا  مــع  بالتنســيق 
معاملتهــا  بشــأن  إيــران  لتحذيــر 
وحاملــي  السياســيين  للمعتقليــن 
الجنســية المزدوجة ونبهت طهران 
إلــى أن تصرفاتهــا تضــر بالعاقــات 

مع الدول األوروبية الثاث.
المتحدثــة  صرحــت  جانبهــا،  مــن 
ديــر  فــون  أنييــس  الــوزارة،  باســم 
مــول، للوكالــة أن حكومــة باريــس 
بشــأن  قلقهــا  عــن  دائمــا  “تعبــر 
والمســتمرة  الخطيــرة  االنتهــاكات 
لحقوق اإلنسان في إيران”، مضيفة 
“يشــاركنا في هذه المخاوف العديد 
من الشــركاء منهــم ألمانيا والمملكة 

المتحدة.
اســتدعاء  أن  إلــى  الوكالــة  ولفتــت 

الســفير يأتــي فــي ظل إعــان وزير 
إيــف  جــان  الفرســي  الخارجيــة 
عــن  الماضــي  الثاثــاء  لودريــان 
ضــرورة فعــل المزيــد تجــاه “تفاقــم 
فــي انتهــاكات حقوق اإلنســان” في 
إيــران عقــب احتجاجــات معارضــة 

شهدتها الباد في نوفمبر 2019.
وجــاء تصريــح الوزيــر علــى الرغــم 
عــن  عــادة  تمتنــع  فرنســا  أن  مــن 
حقــوق  وضــع  علــى  علنــا  التعليــق 

اإلنسان في إيران.

فرنسا تحتج..”انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان” في إيران
باريس ـ رويترز



تلقت شـــركة بتلكو إشـــادة واســـعة من مجتمع األعمال 
صغيـــرة  شـــركة   500 لدعـــم  مبادرتهـــا  ضـــوء  علـــى 
ومتوســـطة الحجـــم مـــن زبائنهـــا فـــي قطـــاع األعمـــال 
لتخطـــي التحديـــات غير المســـبوقة في ظل االنتشـــار 
العالمـــي لجائحة كورونا )كوفيد - 19(، وذلك بتســـديد 
بهـــذه  الخاصـــة  الثابـــت  اإلنترنـــت  برودبانـــد  فواتيـــر 

المؤسسات لمدة 3 أشهر.
وأثنـــاء اإلعالن عن هذه المبادرة، وّضحت الشـــركة أن 
الهـــدف من تســـديد فواتيـــر برودباند االنترنـــت الثابت 
هو مســـاندة زبائنها من المؤسســـات العاملة بالقطاعات 
ومنحهـــا  الماليـــة  أعبائهـــا  عـــن  للتخفيـــف  المتضـــررة، 
فتـــرة كافيـــة للتكّيف مـــع التحديات الجديـــدة الناتجة 
مـــن انتشـــار الفيـــروس المســـتجد. وأوضحت الشـــركة 
أن تحديـــد الشـــركات تـــّم عـــن طريـــق اختيارهـــم مـــن 
قاعـــدة البيانات بمعايير محـــددة وثابتة. وتم بعد ذلك 
التواصـــل مع هـــذه المؤسســـات إلعالمها بإيـــداع مبالغ 
الفواتير المتعلقة بخدمة برودباند اإلنترنت الثابت في 

حساباتهم.
وبهذه المناســـبة، صرح الشيخ بدر بن راشد آل خليفة، 
مدير عام التواصل المؤسسي والمسؤولية االجتماعية 
لـــدى شـــركة بتلكـــو قائـــاًل “إنه لمـــن دواعي ســـرورنا أن 
نشهد نجاح ختام مبادرتنا المتمثلة بإعفاء 500 شركة 
صغيـــرة ومتوســـطة فـــي قطـــاع األعمـــال من تســـديد 

فواتيـــر برودبانـــد اإلنترنت الثابـــت التابعة لهـــا لمدة 3 
أشهر. وتعكس هذه المبادرة اهتمام شركة بتلكو بدعم 
الزبائـــن مـــن أصحاب الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 

لمواجهة تحديات الظروف الراهنة”. 
وأضـــاف الشـــيخ بـــدر بـــن راشـــد آل خليفـــة بقولـــه “إن 
للـــردود اإليجابية التـــي تلقيناها عن أثر هـــذه المبادرة 
مكان فخر واعتزاز وتحثنا على االستمرار في برامجنا 
للمســـؤولية االجتماعيـــة، وكذلك نتمنـــى التوفيق لهذه 
المؤسســـات التـــي لهـــا دور االقتصاد المحلـــي ومجتمع 

االعمال في البحرين”. 
واختتـــم قائـــاًل “نحـــن فـــي شـــركة بتلكـــو نعتـــز بكوننا 
عضـــًوا فّعاال فـــي فريق البحرين ونفتخـــر بتأدية دورنا 
الوطني في المســـاهمة فـــي الجهود الجبارة التي تقوم 

بها حكومة مملكة البحرين في ظل القيادة الرشيدة”.

أعلنت شركة إبراهيم خليل كانو، الوكيل 
الحصـــري لســـيارات تويوتا فـــي البحرين 
عن وصول مركبة تويوتا Hilux الجديدة  

في معرضها الكائن بسترة.  
منذ إطالق هذا الموديل في العام 1968، 
حققـــت تويوتـــا Hilux مبيعـــات تجاوزت 
18 مليـــون مركبة، ممـــا جعلها تعد إحدى 
أكثـــر مركبات النقل الصغيـــرة )البيك أب( 
نجاحـــا في العالم. ويعـــود ذلك إلى أدائها 
الصعبـــة  المهمـــات  فـــي مختلـــف  القـــوي 
إلـــى جانب ما تتميز بـــه موديالت عالمة 
تويوتـــا مـــن جـــودة صنـــع، قـــوة تحمـــل 
واعتمادية.  تتميز Hilux 2021 بتصميمها 
العصـــري األنيق والذي يظهر بكل وضوح 
مـــن خالل شـــبكها األمامـــي الجديد الذي 
المجـــددة  ومقصورتهـــا  بالقـــوة  يوحـــي 
بالكامـــل. وتتوفـــر Hilux بعـــدة خيـــارات 
بحيث تتيح للعمالء اختيار ما يناســـبهم 
مـــن محـــرك بتـــرول أو ديـــزل توربينـــي، 
نظـــام الدفـــع الثنائـــي أو الدفـــع الرباعي. 
كمـــا تتيـــح Hilux للعمـــالء االختيـــار بين 
المقصـــورة المفـــردة والمزدوجـــة ونواقل 
الحركـــة اآللية )األتوماتيكيـــة( واليدوية، 

ممـــا يجعلهـــا مركبـــة مثالية تتناســـب مع 
احتياجات العمالء المختلفة.

عالميـــا  المعروفـــة   Hilux لمركبـــة  يمكـــن 
بقوتهـــا ومتانتهـــا حمـــل وزن يصـــل إلـــى 
1,000 كيلوغرام )طن واحد( وجر حمولة 
تصـــل إلـــى 3,500 كيلوغـــرام )3.5 طـــن( 
وهو ما يجعلها مناســـبة لنقـــل الحموالت 

الثقيلة ولعمليات الجر.
وكما هو الحال في جميع طرازات تويوتا، 
األولويـــات  أهـــم  الســـالمة ضمـــن  تبقـــى 
فـــي تصميـــم تويوتـــا Hilux الجديدة، إذ 
تتضمـــن مجموعـــة شـــاملة مـــن تقنيـــات 
الســـالمة التـــي توفـــر األمـــان والحمايـــة 
لجميـــع الـــركاب مثـــل وســـادات هوائيـــة 

الســـيارة  بثبـــات  التحكـــم  نظـــام   ،)SRS(
)VSC(، نظـــام المكابـــح المانـــع لالنغـــالق 
)ABS(، نظام توزيع قوة الكبح إلكترونيا 
)EBD( نظام مســـاعد الكبح )BA(، ونظام 

 .)TPWS( مراقبة ضغط اإلطارات
تعرف موديالت تويوتـــا بجودتها الثابتة 
وقـــوة تحملهـــا العالية، األمر الذي يســـهم 
في احتفاظها بأسعارها لمدة طويلة عند 
إعـــادة بيعها فـــي المملكة. هـــذا باإلضافة 
إلـــى ما توفره شـــركة إبراهيم خليل كانو 
مـــن شـــبكة شـــاملة لقطـــع غيـــار تويوتـــا 
وخدمـــات صيانـــة بجـــودة عاليـــة وذلـــك 
وفـــق معاييـــر عالمـــة تويوتـــا المعتمـــدة 

لالمتياز، التطور المستمر واالبتكار.

للتخفيف عن أعبائها المالية ودعمها للتكّيف مع التحديات ــن بـــســـتـــرة ــ ــ ــائ ــ ــ ــك ــ ــ فـــــــي مــــعــــرضــــهــــا ال

إشادة واسعة بمبادرة بتلكو إلعفاء 500 شركة من فواتير البرودباند “إبراهيم كانو” تطلق تويوتا Hilux الجديدة

“البحرين والكويت” يحتفي بتخريج 145 من الناشئة
أعلـــن بنـــك البحريـــن والكويـــت عـــن 
مـــن  وطالبـــة  طالبـــا   145 تخريـــج 
قدمـــه  الـــذي  التدريبـــي  البرنامـــج 
البنك؛ بهـــدف صقل مهارات الناشـــئة 
فـــي مجـــاالت مختلفـــة  البحرينييـــن 
مثل مهارات االتصال، وإدارة الوقت، 
والتحكـــم الذاتـــي والـــذكاء العاطفي 
وخلـــق الفـــرص، هـــذا باإلضافـــة إلـــى 
مهـــارات الخطابـــة والتنميـــة الذاتية. 
وقـــد أشـــرف علـــى التدريب فـــي هذا 
المتخصصيـــن  مـــن  واحـــد  البرنامـــج 
فـــي تأهيـــل وتدريـــب الشـــباب وهـــو 

TJ Walker، والـــذي يعتبـــر مـــن أمهر 
المدربيـــن العالمييـــن، والـــذي أشـــرف 
علـــى تدريـــب مجموعـــة كبيـــرة مـــن 
الرؤســـاء والوزراء وكبار المســـؤولين 
حـــول العالـــم. وكـــرم البنـــك العشـــرة 
األوائـــل من المتدربيـــن الذين تمكنوا 
مـــن تحقيـــق أعلى معاييـــر التحصيل 
في البرنامج وفق التقييم الذي أعده 
المدرب، وذلك بعدما أظهر المشاركين 
جلســـات  بحضـــور  كبيـــرا  التزامـــا 
التدريب، وتقديم األنشطة والتقارير 
والخطابـــة  االتصـــال  مهـــارات  عـــن 

والقيادة، ومهارات اســـتخدام وسائل 
فـــي  وبرعـــوا  الحديثـــة  التواصـــل 
اســـتيعاب أهداف البرنامج، وتفوقوا 
فـــي تحقيق النتائـــج المنشـــودة منه. 
حيـــث حصـــل العشـــرة األوائـــل فـــي 
البرنامـــج علـــى جوائـــز مختلفـــة مـــن 
شهادات “الهيرات” بحسب تحصيلهم 
وترتيبهم، حيث تتيح هذه الشهادات 
للفائزين المشـــاركة في أكبـــر الجوائز 
المالية في المملكة. الرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة بنـــك البحريـــن والكويـــت، 
عبدالرحمن سيف، أعرب عن سعادته 

الكبيـــرة إزاء النتائـــج التـــي حققتهـــا 
مبادرة البنك في إطالق هذا البرنامج 
التدريبـــي، وقـــال “رغـــم أن التجربـــة 
غير مسبوقة بالنسبة لنا، إال أنه ومنذ 
البدايـــة كان اإلقبـــال على التســـجيل 
والمشـــاركة فـــي البرنامـــج مـــن قبـــل 
كبيـــرا،  البحرينييـــن  الناشـــئة  أبنائنـــا 
األمر الـــذي عزز من حماســـتنا وثقتنا 
فـــي نجـــاح توجهنـــا الجديـــد، ودفعنا 
لبذل المزيد من الجهود لتوفير كل ما 
يلزم لنجـــاح عملية التدريـــب للعنصر 
البحرينـــي، وهـــا نحـــن اليـــوم نحتفي 

بثمـــار جهودنـــا جميعـــا، ونـــرى أبنائنا 
الناشـــئة وقـــد ُفِتحـــت أمامهـــم آفاقـــا 
جديـــدة للمعرفـــة، وتعـــززت قدراتهم 
العملية، وحققوا خطوة واســـعة على 

عبدالرحمن سيفطريق تعزيز مهاراتهم وقدراتهم.

اجتازوا بنجاح 
برنامج المهارات 
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أعلنت “سامســـونغ” الخليـــج لإللكترونيات عن إطالق خدمة الطلب المســـبق 
علـــى هاتفGalaxy S20 FE للمســـتهلكين في البحرين. وُيعـــد الهاتف الرائد 
Galaxy S20. ويمكـــن  إلـــى عائلـــة  الجديـــد أحـــدث إضافـــات “سامســـونغ” 
للمســـتهلكين التقـــدم بالطلـــب المســـبق للحصـــول علـــى الهاتـــف عبـــر متاجـــر 
“سامســـونغ” الرئيســـة ومتاجر التجزئـــة الكبرى ومواقع التجـــارة اإللكترونية 
المعتمـــدة علـــى امتـــداد دولـــة البحرين، وذلك حتـــى يوم الخميـــس 8 أكتوبر 
2020. وســـيحصل المســـتخدمون الذين يشتركون في خدمة الطلب المسبق 
على الهاتف خالل هذه الفترة على سماعات Galaxy Buds ، لتعزيز مستوى 

 .Galaxy التكامل والتفاعل بين تجارب استخدامهم ألجهزة منظومة
وقـــال رئيـــس قســـم مجموعـــة األجهـــزة النقالـــة فـــي “سامســـونغ” الخليـــج 
لإللكترونيات عثمان البورا “يســـرنا اإلعالن عن إطالق خدمة الطلب المســـبق 
علـــى جهـــاز Galaxy S20 FE الـــذي يجمع الميـــزات واالبتـــكارات التي أحبها 
عشـــاق أجهـــزة Galaxy في جهاز واحد يمتاز بتصميمـــه األنيق. ومع إطالقنا 

العديد من الهواتف الرائدة أخيرا.

“سامسونغ” تطلق الطلب المسبق على “Galaxy S20 FE” في البحرين

ــي مـــجـــال كـــــرة الـــقـــدم ــ ــاب فـــرصـــا ف ــ ــط ــ مـــنـــح ال

الجامعة األميركية بالبحرين و“وينرز” يوقعان شراكة

وقعت الجامعة األميركية بالبحرين 
وينـــرز  مركـــز  مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة 
لكـــرة القدم فـــي 16 ســـبتمبر 2020. 
وتهـــدف االتفاقيـــة، التـــي وقعها كل 
مـــن ويليام د. هيرت، مدير العمليات 
البنمحمـــد،  وفـــواز  الجامعـــة،  فـــي 
المدير اإلداري ألكاديمية وينرز لكرة 
القدم، في حـــرم الجامعة الذي يمتد 
على مســـاحة 75,000 متر مربع في 
مدينـــة الرفـــاع، إلـــى توســـيع نطـــاق 
الخدمـــات الرياضيـــة التـــي توفرهـــا 
الجامعة ومنح طالبها فرصة فريدة 
في تجربة كرة القدم، حيث سيكون 
تماريـــن  علـــى  الحصـــول  بإمكانهـــم 
وأنشـــطة رياضية مكثفة إلى جانب 
فرص محلية ودولية في مجال هذه 

الرياضة األكثر شعبية في العالم.
القـــدم  لكـــرة  وينـــرز  مركـــز  ويعتبـــر 
مـــن أفضـــل مراكـــز كـــرة القـــدم فـــي 
النجـــاح  المنطقـــة، إذ يمهـــد طريـــق 
وذلـــك  الشـــباب  الرياضييـــن  أمـــام 

بتدريبهـــم على أيـــدي مدربين مهرة 
متخصصيـــن فـــي مجال كـــرة القدم 
واللياقـــة العامـــة. كمـــا يعمـــل المركز 
علـــى تعزيـــز ثقـــة الطالب بأنفســـهم 
الجماعـــي  العمـــل  مهـــارات  وصقـــل 

لديهم وتعزيز قوتهم الذهنية.
بالجامعـــة،  العمليـــات  مديـــر  وقـــال 
الجامعـــة  “تركـــز  هيـــرت  د.  ويليـــام 
فـــي صلـــب رســـالتها ورؤيتهـــا علـــى 
االهتمـــام بالصحـــة والرفـــاه، ولهـــذا 
نحن سعداء جدا بالترحيب بانضمام 

مركـــز وينرز لكرة القـــدم إلى مجتمع 
الجامعة األميركية بالبحرين. نتطلع 
إلى إطالق سلســـلة من أنشـــطة كرة 
القـــدم في حرم الجامعة في القريب 

العاجل”.
وقـــال المديـــر اإلداري لمركـــز وينرز، 
أكاديميـــة  “تحـــث  البنمحمـــد  فـــواز 
وينـــرز لكـــرة القـــدم الالعبيـــن علـــى 
االســـتمرار فـــي المســـيرة التعليميـــة 
والموازنـــة بيـــن الرياضة والدراســـة 
لضمـــان مســـتقبل رياضـــي وعملـــي 

ناجـــح فـــي جميـــع مراحـــل الحيـــاة. 
وهـــذا ما نتطلع له من هذه الشـــراكة 
مع الجامعـــة األمريكية لما أبدته من 
اهتمام كبير بالطالب على المستوى 
التعليمي وأيضا من خالل االستثمار 
فـــي منشـــآت رياضية ذات مســـتوى 

عالمي”.
ويعـــد هـــذا التعاون اســـتكماال لرؤية 
توفيـــر  علـــى  تركـــز  التـــي  الجامعـــة 
تجارب شـــاملة من ضمنهـــا االهتمام 
بالصحـــة وفـــق نهـــج “العقل الســـليم 
في الجســـم الســـليم”، حيث تشـــجع 
فـــي  الطـــالب  مشـــاركة  الجامعـــة 
الرياضـــات الفرديـــة والجماعية على 
حد ســـواء. ويجمـــع المركز الرياضي 
فـــي الجامعة بين األلعـــاب الرياضية 
والرفـــاه الصحـــي فـــي منشـــأة لياقة 
الكارديـــو  تماريـــن  توفـــر  واســـعة 
والقوة، إلى جانب ملعب لكرة السلة 
وملعب لكرة قـــدم ذي إضاءة جيدة 

وغرف تمارين جماعية.
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حرًصـــا مـــن بنـــك اإلســـكان علـــى 
إتاحـــة الفرصة للطلبة الدارســـين 
األكاديميـــة  الجامعـــات  فـــي 
للحصـــول  الجـــدد  والخريجيـــن 
علـــى برنامـــج التدريـــب الصيفي 
الـــذي ينظمـــه ســـنويا فـــي فتـــرة 
العطلة الصيفة، قام بنك اإلسكان 
وشركة عقارات اإلســـكان التابعه 
تدريبـــي  برنامـــج  بتقديـــم  لـــه، 
افتراضـــي للطـــالب والخريجيـــن 
و  الخبـــرة  الكتســـابهم  الجـــدد 
المهـــارات العمليـــة بأمـــان وراحة 
مـــن خـــالل منازلهم، حيـــث يتيح 
البرنامج للطلبة فرصة المشـــاركة 
في المهام اليومية التي يقوم بها 

البنك.
وفـــي هـــذا الشـــأن، صـــرح رئيس 

المـــوارد البشـــرية عدنان جناحي، 
العـــام  »إننـــا ســـعداء هـــذا  قائـــالً: 
التدريـــب  برنامـــج  بإطـــالق 
الصيفـــي االفتراضـــي األول لعدد 
والمتدربـــات،  المتدربيـــن  مـــن 
ونشـــعر بالفخر لجهودنـــا الدؤوبة 
لالستثمار في الجيل الجديد في 

المملكـــة على الرغـــم من الظروف 
الراهنة«.

كمـــا صـــرح »أن برنامج هـــذا العام 
التدريـــب  سياســـة  علـــى  يعتمـــد 
عـــن بعد مع التعرف على أســـلوب 
وكيفية العمـــل، لتطوير المهارات 
والعمليـــة  المهنيـــة  والقـــدرات 

الالزمة، والكتساب تجربة عملية 
ومهنيـــة مفيـــدة، ورؤيـــة واضحة 
يتيـــح  وبمـــا  العمليـــة،  للحيـــاة 
للطالب التعلم وتطوير مهاراتهم، 
إلـــى جانـــب التعـــرف علـــى فرص 
العمـــل المتوافرة في الســـوق بعد 

تخرجهم«.

بنك اإلسكان: برنامج تدريبي افتراضي للجامعيين والخريجين
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فــي ثالثيــة بعنــوان “الملــك والكتابة” يســتقصي الباحــث محمد 
توفيــق قصــة الصحافــة فــي مصــر وعالقتهــا بالســلطة. يغطــي 
وعالقتهــا  المتاعــب”  عــن  البحــث  “مهنــة  تاريــخ  األول  الجــزء 

بالصراعات السياسية في الفترة من 1798 حتى 1899. 

بينمـــا يغطي الجزء الثاني وهو بعنوان “حب وحرب وحبر” الفترة 
من 1900 حتى 1949، أما الجزء الثالث فيغطي الفترة من 1950 

ويقـــع   .1999 وحتـــى 
كل جـــزء فـــي نحـــو 400 

صفحة
الكتـــاب صـــدرت أجزاؤه 
الثالثة دفعـــة واحدة عن 
دار ريشة بالقاهرة، وبذل 
المؤلـــف جهـــدا كبيرا في 
األصلية  النســـخ  متابعـــة 
مـــن الجرائـــد والمجالت 
موضع البحـــث عبر أكثر 
عـــام، وأجـــرى   200 مـــن 
لهـــا،  تحليليـــة  دراســـة 
مـــن  بالعديـــد  مســـتعينا 
المصـــادر والمراجـــع من 
أجل تدقيـــق المعلومات 
التواريـــخ  وتوثيـــق 
وقراءة ما بين السطور.

قصة الصحافة والسلطة في مصر

فـــاز الكاتب الفرنســـي - التشـــيكي 
 1929 مواليـــد  كونديـــرا”  “ميـــالن 
لـــآداب  كافـــكا  فرانـــز  بجائـــزة 
فـــي التشـــيك، وقيمتهـــا 10 آالف 
دوالر، وكان “كونديرا” قد اســـتعاد 
جنســـيته التشيكية العام الماضي، 
بعدمـــا قضـــى أربعيـــن ســـنة فـــي 

المنفى. 
الجائـــزة  هيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
“جيلزنـــي فالديميـــر”، عندمـــا أبلغ 
كونديرا بفوزه عبر مكالمة هاتفية 

قبلها األخير بســـرور وبهجة، وهذا 
لكافـــكا، حســـبما  وتقديـــره  لحبـــه 

نقلت صحيفة الجارديان.
وانتقل ميالن كونديرا إلى فرنســـا 
تعرضـــه  بعـــد   1975 العـــام  فـــي 
النظـــام  طـــرف  مـــن  للتضييـــق 
الشـــيوعي؛ بســـبب دعمـــه أحداث 
“ربيـــع براج” في تشيكوســـلوفاكيا 
التـــي قمعهـــا االتحاد الســـوفيتي، 
وكانـــت أعمالـــه ممنوعة فـــي بلده 

األم طيلة سنوات.

المعنيـــة  “فـــن”  مؤسســـة  تنظـــم 
اإلعالمـــي  الفـــن  ودعـــم  بتعزيـــز 
لألطفال والناشـــئة فـــي اإلمارات، 
شـــعار  تحـــت  اســـتثنائية  فعاليـــة 
“الفّن يجمعنا”، وتستضيف خاللها 
والخبـــراء  الفنانيـــن  مـــن  نخبـــة 
والمتخصصين في مجال الصناعة 
الســـينمائية العرب واألجانب، في 
الفتـــرة مـــن 12 حتـــى 16 أكتوبـــر 
المقبل، ليقدموا مجموعة متنوعة 
الفنيـــة  والـــورش  األنشـــطة  مـــن 

واإلبداعية.
وتأتـــي الفعاليـــة التـــي تقـــام عـــن 
بعـــد انطالًقـــا مـــن رؤيـــة مهرجان 
الدولـــي  الســـينمائي  الشـــارقة 
لألطفال والشباب الذي تم تأجيله 
هـــذا العام؛ نظًرا النتشـــار فيروس 
تســـعى  إذ  المســـتجد،  كورونـــا 
المؤسســـة مـــن خاللهـــا إلـــى إبقاء 
الجمهور العاشـــق للفن السينمائي 
علـــى مقربـــة مـــن جماليـــات الفـــّن 

السابع.
ننتظر كل عام من شـــهر أكتوبر إعالن 
جوائـــز نوبـــل، وهـــذه الـــدورة ســـيتم 
اإلعـــالن يـــوم 8 أكتوبـــر 2020، فمـــن 
سيكون سعيد الحظ الذى سيتصل به 
“ماتس مالم” السكرتير الدائم الجديد 

لألكاديمية السويدية؟ 
يذكر أن المؤسســـة أعلنت إلغاء حفل 
منـــح جوائـــز نوبـــل فـــي ســـتوكهولم 
للمـــرة األولـــى منذ 1944، واســـتبداله 
بحفل افتراضي بسبب أزمة فيروس 

كورونا. 

نوبـــل  جائـــزة  المؤسســـة  وتمنـــح 
عديـــدة،  تخصصـــات  فـــي  الرفيعـــة 
منها االقتصـــاد، والســـالم، والفيزياء، 

والطب، وغيرها من التخصصات. 
وأعلـــن القائمـــون علـــى جائـــزة نوبـــل 
الجائـــزة  تســـليم  حفـــل  أن  للســـالم، 
والـــذى كان مقـــررا إقامتـــه كمـــا هـــو 
معتاد في مبنى مجلس مدينة أوسلو 
فـــى 10 ديســـمبر، ســـيقام هـــذا العـــام 
في شـــكل مصغر في جامعـــة المدينة 

بسبب جائحة فيروس كورونا.

جائزة كافكا لكونديرا

“الفّن يجمعنا” بـ “الشارقة السينمائي”

منح نوبل في أكتوبر

ــة ــاي ــك ــا ح ــد لـــهـ ــرة تـــجـ ــ ــاه ــ ــق ــ ــي ال ــ ــل بــقــعــة ف ــ ك
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كاتبتــه قائــال: بهــاء يا صديقي “أعد لكتاب جديد ضمن مشــروعي المجنون/  محــاورة فنانين عرب، زي ما أنت عارف.. إلخ 
سأكون سعيدا لو تكون معي في هذا الكتاب، األسئلة ستصلك عبر اإليميل أو أية وسيلة تراها مناسبة. رد قائال يا عباس 
مــا زلــت فــي بالــي دائمــا وبفتكــرك حكاياتك عن الفن بعــد منتصف الليل في الفندق/ يســعدني أن أكون معــك/  التقيته في 
العقبة ضمن مشاركتنا في سمبوزيوم آيلة للفنون في العام 2017/  استوقفني شغله المغاير والمميز والمختلف، إنه يرسم 
في منطقة ربما تكون وعرة في بلداننا العربية، إنها السريالية، أليس مستغربا أن يذهب شاب موهوب إلى السريالية؟ 

ما الذي أغواك للذهاب إلى جمع  «
وثائق وصور لكبار الفنانين؟

لعلـــه الســـبب نفســـه وكونهـــا كانـــت 
معلقـــة أمامي طـــوال الوقـــت وكان 
هنـــاك تحـــد فـــي فهـــم تلـــك العمـــال 
لحامـــد نـــدا، حســـن ســـليمان، عفت 
ناجـــي، ســـيف ولدهـــم وانلـــي كانت 
ضمن المجموعة الشـــخصية لوالدي 
أذكـــر أن بعضهـــا كان مخيًفـــا لي في 
ســـن مبكـــرة وبعضهـــا كان مضحـــكا 
والبعـــض اآلخـــر يحمـــل درامـــا كنت 
الكرتـــون  بأفـــالم  منهـــا  جـــزءا  أري 
وقصص األطفال إلى أن استوعبت 
تلـــك األعمـــال الحقا، وتكونـــت بيننا 
ألفـــة وروابـــط عاطفيـــة كانـــت تلك 
األعمـــال الفنية القيمـــة والتي أحبها 
كثيًرا ومازلت أحتفظ بها هي النواة 
التـــي بدأ من عندها شـــغفي القتناء 

األعمال الفنية واالستمتاع بها.
قل عن مصر ثم عّرج على  «

القاهرة وحدثني عن عالقتك 
بها؟ 

مصـــر بلـــد جميـــل وحضـــارة عريقة 
وناس طيبـــون يتجلي هذا بوضوح 
فـــي أوقـــات معينـــة عندمـــا يتوقف 
الضجيـــج، إال أنه ال يتوقف أبدا ولو 
حـــدث ذلـــك يكـــون كوميض ســـريع 
لتعود الضوضاء مرة أخرى، إال أنني 
أحبهـــا ويبقـــي معـــدن أهلهـــا الطيب 
والذي يظهر بوضوح وقت األزمات، 
هـــو العـــزاء الوحيد أما عـــن القاهرة 
فتجـــد فـــي كل بقعـــة منهـــا حكايـــة 

جديرة بأن تقف وتتأملها.

عن تجربتي مع آدم حنين

التقيـــت آدم عـــن قـــرب فـــي العـــام 

2011 أثناء قيامي بترميم مقتنيات 
متحفـــه الخاص من لوحات وأعمال 
مســـيرته  خـــالل  انتجهـــا  نحتيـــة 
اإلبداعية الغنية، خـــالل تلك الفترة 
وعـــن  الفـــن  عـــن  الحديـــث  تبادلنـــا 
كان  لكلينـــا،  الشـــخصية  التجربـــة 
يصفتي دائما - أنت عفريت - وكنت 
أفـــرح كثيـــًرا عندهـــا وقـــال لـــي في 
أحـــد تلك النقاشـــات.. أنـــت تذكرني 
بنفســـي منـــذ ســـنوات عـــدة مضـــت 
وكنـــت أراه وقتهـــا كاألب الروحـــي 
لي.. كان بسيطا جدا على المستوى 
اإلنســـاني حتى في فنه كان يلخص 
معانـــي كثيـــرة وفلســـفة عميقة في 
جملة فنية بســـيطة مختصرة وغير 
متكلفـــة تحكـــي الكثيـــر عـــن رؤيته 
مـــدى  علـــى  وخبـــرات  االســـتثنائية 
عقـــود من ممارســـته الفنيـــة، إلى أن 
بدأنا العمل ســـويا على مشروع فني 
تحـــت عنـــوان “المالز االكثـــر حالوة 
The SweetestHeaven “ في العام 
2015 كنـــت استشـــعر حينهـــا رابطا 
جعلنـــا علـــى اتصـــال دائـــم بالســـماء 

وأطلعنـــا علـــى أســـرار مخفيـــة لهذا 
العالـــم لم نتمادي كثيرا في الحديث 
المطـــول عنها كونها أســـرارها مغلقة 
وإدراكهـــا  عليهـــا  الوقـــوف  يصعـــب 
إدراكا كامـــال، إال أنهـــا كانـــت الملهـــم 
وهمـــزة االتصـــال في تلـــك التجربة 
االســـتثنائية التـــي انتهـــت بعرضنـــا 

الثنائي. 
قرأت في سيرتك أن بهاء عامر  «

يعتبر من فناني مراسم األقصر، 
ما الذي يعنيه ذلك؟ هل هو 

انتماء مثال؟ 

فهـــي  االقصـــر  لمراســـم  بالنســـبة 
باختصار شـــديد ملتقى فني يلتقي 
خالله ســـنويا مجموعة من الفنانين 
مختلفـــة  أعمـــار  مـــن  المصرييـــن 
فـــي  مختلفـــة  ورؤى  وباتجاهـــات 
صـــورة ورشـــة عمـــل تمتد ألســـابيع 
وأحيانـــا ألشـــهر يتـــم خاللهـــا العمل 

سويا وتبادل الخبرات. 
“إيه حكايتك مع السريالية”... من  «

أين جاءتك؟

أظنهـــا شـــيئا غيـــر مكتســـب فهي ما 

وجـــدت نفســـي عليه منـــذ طفولتي 
المبكـــرة لم أكن أعي حينها أن هناك 
مذاهب واتجاهـــات فنية وباألخص 
الســـريالية إلـــى أن أدركـــت هذا في 
ســـن الخامســـة عشـــرة مـــع اطالعي 
علـــى المراجع والترجمـــات في الفن 
والفلســـفة الجدني أنتمـــي إلى هذه 

المنطقة في الفن.
بالمعنـــي  الســـريالية  ليســـت  أظنهـــا 
المعـــروف أو األكاديمـــي فأنا أذهب 
عـــام  بشـــكل  الميتافيزيقيـــة  إلـــى 
وأحيانا الفانتزية منها دون االلتفات 
إلى المعايير والضوابط الســـريالية. 
أظنها ارتباطا بشـــكل مـــا بهذا العالم 
الميتافيزيقـــي أكثر منـــه انتماء إلى 

اتجاه أو مدرسة فنية.

أجرى الحور: الفنان عباس يوسف

بهاء عامر

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509

أعلنـــت هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار 
فـــي  للمشـــاركة  التســـجيل  بـــاب  فتـــح 
للفنـــون  الســـنوي  البحريـــن  معـــرض 
الســـابعة  نســـخته  فـــي  التشـــكيلية 
واألربعين. ويســـتمر قبول المشـــاركات 
والفنانيـــن  البحرينييـــن  الفنانيـــن  مـــن 
المقيميـــن فـــي البحرين حتـــى يوم 15 
ديســـمبر 2020م. ومـــن المزمـــع إقامـــة 
المعرض مطلع العام القادم في مســـرح 

البحرين الوطني. 
ويقام معرض البحرين الســـنوي للفنون 
التشـــكيلية كعادته في كل عام، برعاية 
كريمة من صاحب السمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس 
ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  الموّقـــر  الـــوزراء 
والـــذي يرعى المعـــرض منـــذ انطالقته 

عام 1972م 
ويركز معرض البحرين الســـنوي للفنون 
التشكيلية على مفهوم الجمال وعالقته 
يســـتقبل  حيـــث  والمتلّقيـــن،  بالفنـــان 
المعـــرض مختلـــف األعمـــال اإلبداعيـــة 
واالتجاهـــات  المـــدارس  مختلـــف  مـــن 
الفنية. كذلك يمكن للمشـــاركين التقّدم 
بكافة أشـــكال األعمال الفنية من رســـم 

وتصوير فوتوغرافي وفنون جرافيكية 
وأعمال الفيديو والتركيب 

أمـــا طريقة التقّدم للمعرض، فتتم فقط 
عبـــر الموقـــع اإللكتروني لهيئـــة الثقافة 
تقبـــل  ولـــن   ،www.culture.gov.bh

المشـــاركات بأيـــة طريقـــة أخـــرى. كمـــا 
فتحـــت هيئـــة الثقافة نافـــذة للتواصل 
مـــع المهتميـــن عبـــر البريـــد اإللكتروني 
fineart@culture.gov.bh وذلـــك للـــرد 

على أية استفسارات إضافية. 

ويقّدم معرض البحرين السنوي للفنون 
التشـــكيلية فـــي كل عـــام ثـــالث جوائز: 
الجائـــزة األولـــى، وهـــي جائـــزة الدانـــة، 
عبـــارة عـــن مبلـــغ 6000 دينـــار بحريني 
صّمـــم  الـــذي  “الدانـــة”  وتـــذكار  نقـــدًا 

مجّســـمه الفنـــان خليـــل الهاشـــمي، أمـــا 
الجائـــزة الثانيـــة فهـــي اســـتضافة فنية 
مدفوعـــة التكاليـــف فـــي مركـــز الفنون، 
والجائزة الثالثـــة عبارة عن إقامة فنية 

مدفوعة التكاليف لمدة أسبوعين.

ــوم 15 ديــســمــبــر ــ ي ــى  ــت ــن ح ــي ــم ــي ــق ــم وال لــلــبــحــريــنــيــيــن  الـــمـــشـــاركـــات  قـــبـــول 
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عودة المسلسل األسطوري “Prison Break” بموسم سادس قريبا
ال يزال عشاق مسلسل “Prison Break” يحلمون بتنفيذ موسم سادس قريًبا، 
بعد مرور 3 ســنوات من عرض موســمه الخامس، األمر الذي أثير مجدًدا بعد 
أن ألمــح دومينيــك بورســيل بطل المسلســل الشــهير، بأنه يتــم التجهيز حالًيا 

للموسم الجديد من العمل.

صاحـــب  بورســـيل  دومينيـــك 
فـــي  بـــوروز  شـــخصية لينكولن 
المسلســـل، أثار الجدل بســـبب منشور 
شـــاركه مع الجمهور عبر حســـابه على 
انســـتغرام، وألمـــح خاللـــه بالتحضيـــر 
للموســـم الجديد من العمـــل، إذ تناول 
خالل منشـــوره، عـــددا من الشـــائعات 
التي يطلقها البعض والتي ال يصدقها 
قطـــاع كبير مـــن جمهـــوره، إال أنه قرر 

تأكيد حدوثها.
فـــي  بورســـيل  وكتب دومينيـــك 
 ،1 رقـــم  “الشـــائعة  مازًحـــا:  تدوينتـــه 
أنـــا عجـــوز؟ نعـــم.. أنـــا في الخمســـين 
مـــن عمري.. شـــائعة رقـــم 2، أنا أصلع! 
ليـــس لـــدي رأس كامل الشـــعر، الناس 
يطالبونني بحلقه، الشائعة رقم 3، هل 
 Prison سينفذ الموسم الســـادس من

Break؟ نعم”.
وأثـــارت تدوينة دومينيـــك بورســـيل 
حماســـة الجمهـــور الذيـــن عبـــروا عـــن 
مدى تشوقهم لمشاهدة موسم جديد 
مـــن مسلســـلهم المفضل، بعـــد مرور 3 
ســـنوات مـــن الموســـم الخامـــس الذي 
عـــرض في مايو 2017، إذ إنهم طوال 
الفتـــرة الماضيـــة كانـــوا يطالبون فرق 
العمـــل بتنفيـــذ موســـم ســـادس، مـــن 
المسلســـل الشـــهير، طالما يستطيعون 

تقديم الجديد به.
Pris� مسلســـل  أن  المعـــروف  “ومـــن 
on Break” هـــو مسلســـل تلفزيونـــي 
أميركـــي من تأليـــف الكاتب والمخرج 
بـــول شـــويرينغ، تـــم عـــرض مواســـمه 
األربعة على شبكة فوكس التلفزيونية 
ابتـــداًء مـــن 2005 وحتـــى 2009، أما 

الموســـم الخامس، فقد تم عرضه في 
4 أبريل وحتى 30 مايو 2017. 

وتـــدور قصة المسلســـل حول أخوين، 
أحدهمـــا حكم عليـــه باإلعدام لجريمة 
خطـــة  يرســـم  واآلخـــر  يرتكبهـــا،  لـــم 
مفصلـــة لمســـاعدة أخيـــه علـــى الفرار 
من الســـجن ومســـح ســـجله الجنائي، 
مراجعـــات  األول  الموســـم  وتلقـــى 
إيجابية، وأداء جيدا في التصنيفات. 

وعلى الرغم من إعالن شـــبكة فوكس 
نيـــوز عـــن تقديـــم موســـم جديـــد من 
المسلســـل منـــذ عاميـــن، إال أنه لم يتم 
تنفيـــذ الفكـــرة، وانتشـــرت العديد من 
التكهنـــات حـــول مـــا إذا كان الموســـم 
الســـادس ســـيخرج للنور أم ال، إلى أن 
حســـم دومينيك األمـــر اليوم، بتعليقه 
الـــذي حمـــل بارقة أمـــل لـــدى متابعي 

العمل.

أعلنت النجمة أفريل الفين عن إقامتها حفال موسيقيا “livestream”؛  «
من أجل زيادة الوعي واألموال ومكافحة “lyme disease” مرض اليم 
الذي انتشر بكثافة في السنوات الماضية وأصيبت به أفريل نفسها، 

كما أصاب عددا من مشاهير العالم.
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توزيع جوائز ”إيمي“ في نسخته الـ 72.. من دون جمهور
درامـــي مــســلــســل  أفــضــل  ــن”  ــش ــي ــس ــاك ”س و  جـــائـــزة..   11 يــحــصــد  “ووتـــشـــمـــن” 

فـــي حفـــل افتراضـــي كبيـــر عبر وســـائل 
تـــم  والمواقـــع،  االجتماعـــي  التواصـــل 
توزيع جوائز ”إيمي“ في النسخة الثانية 
التلفزيـــون  نجـــم  وتولـــى  والســـبعين، 
الكوميـــدي جيمـــي كيمل تقديـــم الحفلة 
فـــي صالة فارغة في لوس أنجليس، من 
دون ســـجادة حمـــراء وال مـــن يتباهيـــن 
بأحلى فســـاتين السهرة. وبسبب جائحة 
كوفيـــد19� صّمـــم منّظمو الحفلـــة بزات 
كاملـــة للوقايـــة البيولوجيـــة على شـــكل 
بذالت “ســـموكينغ” رسمية، تتيح تسليم 
الجوائز إلى الفائزين في منازلهم بأمان.

علـــى  “ووتشـــمن”  مسلســـل  اســـتحوذ 
االهتمـــام خـــالل االحتفـــال االفتراضـــي 
بتوزيـــع جوائـــز “إيمي” األحـــد، إذ حصل 
هذا المسلســـل الذي يتمحور على اإلرث 
العنصري في الواليات المتحدة على 11 
من هـــذه الجوائز التـــي ُتعَتبر في مجال 

التلفزيون بأهمية األوسكار سينمائيا.
ونجـــح مسلســـل “ساكسيشـــن” المنتمي 
إلى الكوميديا الســـوداء، وهو من إنتاج 
“إتش بي أو” أيضا، في فرض نفسه ضمن 
فئـــة مهمـــة هـــي المسلســـالت الدرامية، 

في حين حقق “شـــيتز 
كريك” الــــ “غران 

شيليم” في مجال الكوميديا.
مـــن  المقتبـــس  “ووتشـــمن”  ويتمحـــور 
إحـــدى القصص المصّورة فـــي ثمانينات 
القـــرن الماضي على قضيتـــي العنصرية 
اللتيـــن  للشـــرطة  الوحشـــي  والتعامـــل 
تهـــّزان المجتمـــع األميركـــي منذ أشـــهر. 
وحصـــل المسلســـل فـــي احتفـــال األحد 
على أربع جوائز، لكن غّلته ترتفع إلى 11 
إذا أضيفـــت إليها جوائـــز الفئات التقنية 
التي وزعت جوائزها خالل وقت ســـابق 
مـــن األســـبوع. وشـــّكل الممثلون الســـود 
هـــذه الســـنة نحـــو ثلـــث عـــدد الممثليـــن 
والممثالت المرشـــحين لجوائـــز “إيمي”، 

وهو رقم قياسي جديد.
وتم تســـليم الجوائز إلى كل من كاثرين 
أوهارا التي فازت بجائزة أفضل ممثلة 
في مسلســـل كوميـــدي عن دورها في 
“شـــيتز كريك”، ويوجين ليفي )أفضل 
دانيـــال  نجلـــه  ثـــم  كوميـــدي(  ممثـــل 
ليفي الفائـــز بجائزتي أفضل ســـيناريو 

هـــذا  ويتنـــاول  مســـاند.  دور  وأفضـــل 
المسلســـل الكوميدي الكندي قصة عالئة 
كنديـــة ثرية فقدت امتيازاتها واضطرت 
إلـــى العيـــش في فنـــدق صغيـــر متقادم. 
ولم يحظ المسلســـل باهتمام واســـع في 
مواســـمه األربعة األولى، لكنه تحّول إلى 
نجـــاح جماهيـــري كبير بعـــد عرضه على 

“نتفليكس”.
ونـــال الممثـــل جيريمـــي ســـترونغ جائزة 
أفضـــل ممثـــل فـــي مسلســـل درامي عن 

دوره في “ساكسيشن”.
نفســـها،  الفئـــة  عـــن  أفضـــل ممثلـــة  أمـــا 
فكانـــت زيندايا عـــن مسلســـل “أوفوريا” 
مـــن إنتاج “إتش بي أو”، وبذلك أصبحت 
هـــذه الممثلـــة البالغة من العمـــر 24 عاما 
“إيمـــي”  بجائـــزة  تفـــوز  التـــي  األصغـــر 
كأفضل ممثلة في مسلســـل درامي. ولم 
يحصل مسلســـل “ذي ماندالوريان”، وهو 
االقتبـــاس التلفزيونـــي األول مـــن عالـــم 
“ســـتار وورز”، علـــى أي جائـــزة، مـــع أنـــه 

حصل على ســـبع جوائز تقنية في وقت 
سابق من األسبوع الماضي.

وهذه االئحة للفائزين في جوائز إيمي:
أفضـــل ممثلـــة مســـاعدة في مسلســـل 
كوميـــدي: آنـــي ميرفـــي عـــن دورها في 

Schitt’s Creek مسلسل
أفضـــل ممثلـــة فـــي مسلســـل كوميدي: 
كاثريـــن أوهيـــرا عن دورها في مسلســـل 

Schitt’s Creek
قصيـــر:  مسلســـل  فـــي  ممثلـــة  أفضـــل 
ريجينـــا كينـــج عـــن دورها في مسلســـل 

.Watchmen
أفضل ممثل في مسلســـل قصير: مارك 
 I Know رافلـــو عـــن دوره فـــي مسلســـل

.This Much Is True
فـــي مسلســـل  مســـاعد  ممثـــل  أفضـــل 
قصيـــر: يحيى عبدالمتيـــن عن دوره في 

Watchmen مسلسل
Unorthodox :أفضل إخراج

Watchmen :أفضل مسلسل قصير

قصيـــر:  مسلســـل  فـــي  ممثلـــة  أفضـــل 
 Mrs. أوزو أدوبـــا عن دوره في مسلســـل

America
أفضل مسلسل كوميدي: مسلسل شبكة 

“بوب” التلفزيونية.
أفضل إخراج لمسلســـل كوميدي تذهب 
للمخرجيـــن الكندييـــن أندرو ســـيفيدينو 
 Schitt’s“ ودانيـــال ليفـــي عـــن مسلســـل

.”Creek
مسلســـل  فـــي  مســـاعد  ممثـــل  أفضـــل 
كوميدي تذهب للممثل والمخرج الكندي 
 Schitt’s“ مسلســـل  عـــن  ليفـــي  دانيـــال 

.”Creek
مسلســـل  فـــي  رئيـــس  ممثـــل  أفضـــل 
كوميـــدي: الممثل الكنـــدي يوجين ليفي 
.”Schitt’s Creek“ عن المسلسل الكندي

مسلســـل  عـــن  مؤلـــف  أفضـــل  جائـــزة 
كوميـــدي: دانيـــال ليفـــي عـــن مسلســـل 

.”Schitt’s Creek“
محـــدودة:  سلســـلة  أفضـــل  جائـــزة 

مسلسل “watchmen” الذي يعرض على 
.”HBO“ شبكة

فئـــة  عـــن  تايـــم  برايـــم  إيمـــي  جائـــزة 
أو  قصيـــر  لمسلســـل  المبهـــرة  الكتابـــة 
فيلـــم أو منتـــج درامي مميـــز: الكاتبين 
دامـــون ليندلوف وكورد جيفرســـون عن 

.”watchmen“
مسلســـل  فـــي  رئيســـة  ممثلـــة  أفضـــل 
قصيـــر أو محدود: الممثلـــة األمريكيـــة 
ريجينـــا كينـــغ تحصـــد عـــن دورهـــا فـــي 

.”Watchmen“
أو  فيلـــم  فـــي  أفضـــل ممثلـــة مســـاعدة 
مسلسل قصير أو محدود تذهب للممثلة 
المسلســـل  عـــن  أدوبـــا  أوزو  األمريكيـــة 

.”Mrs. America“ الدرامي
جائـــزة إيمـــي برايـــم تايـــم لفئـــة أفضـــل 
مخـــرج فـــي فيلـــم أو مسلســـل قصيـــر. 
وعـــرض خـــاص مـــن نصيـــب المخرجـــة 
والممثلـــة األلمانيـــة ماريـــا شـــريدر عـــن 
المسلســـل الدرامـــي األلمانـــي األمريكـــي 

“Unorthodox” على منصة نتفليكس.
الممثـــل األمريكـــي مـــارك رافالـــو يحصد 
جائـــزة أفضل ممثل رئيس في مسلســـل 
قصير أو محدود عن دوره في المسلسل 
.”I Know This Much Is True“ الدرامي
شـــو”  “تـــوك  برنامـــج  أفضـــل  جائـــزة 
الشـــهير  الحـــواري  البرنامـــج  منوعـــات: 
)األســـبوع   ”Last Week Tonight“

الماضي هذا المساء مع جون أوليفر(.
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مؤسسة تمنح فأرا ميدالية ذهبية.. فما قصته؟
تمكن فأر يسمى “ماغوا“ من تنظيف 
141 ألــف متــر مربــع مــن األلغام في 
كمبوديــا، ليســاهم بذلك في تقليص 
كثيريــن  وفــاة  أو  إصابــة  خطــر 

يعيشون بالقرب من المكان.
وتقديرا لجهــوده وتفانيه في عمله، 
منح ماغوا الذي يوصف بـ”الشجاع”، 
أوردت  مــا  وفــق  ذهبيــة،  ميداليــة 

“سكاي نيوز”، أمس الجمعة.
متخصــص  إفريقــي  جــرذ  وماغــوا، 
فــي الكشــف عــن األلغــام األرضيــة، 
وقــد تمكــن مــن اكتشــاف 39 منهــا، 
فضال عن 28 قطعة من الذخائر غير 

المتفجرة في كمبوديا.
مؤسســة  للفــأر  الجائــزة  ومنحــت 
“بــي أس دي إيــه”، المعنيــة بشــؤون 
الحيوانــات. وقالــت المســؤولة فــي 
“الفــأر  إن  ديكيــن،  إمــي  المؤسســة، 
نهايــة  بعطلــة  سيســتمتع  وماغــوا 
أداء  إلــى  يعــود  أن  قبــل  األســبوع، 

حيــاة  إنقــاذ  أجــل  مــن  واجباتــه 
بــي  “إي  مؤسســة  وكانــت  النــاس”. 
علــى  ماغــوا  دّربــت  قــد  أو”  بــي  أو 
اكتشــاف األلغــام األرضيــة. ولفتــت 
الجائــزة األنظــار إلى معاناة عدد من 
ســكان كمبوديا من األلغــام األرضية 

التــي ال تــزال تقتل وتصيــب العديد 
منهم. وتشــير التقديرات إلى أنه تم 
زرع ما بين 4 و6 ماليين لغم أرضي 
 1975 العاميــن  بيــن  كمبوديــا  فــي 
و1998، ممــا أدى إلــى ســقوط أكثــر 

من 64 ألف قتيل.

عــرض مشــهد إباحي على شاشــة 
كبيــرة فــي البرلمــان األرجنتينــي، 
حيــث ظهــر النائــب خــوان إميليو 
امــرأة  صــدر  يقبــل  وهــو  أميــري 
تجلــس بجانبه خالل اجتماع عبر 

الفيديو كونفرانس.
ووفقا لوســائل اإلعــالم، لم يعرف 
باإلنترنــت،  متصــل  أنــه  النائــب 
امــرأة  ثــدي  بتقبيــل  قــام  حيــث 
وشــاهدهما البرلمــان األرجنتينــي 
الكبيــرة،  الشاشــة  مــن  بأكملــه 
حســبما قالت صحيفة “دي فيلت” 

األلمانية.
بعــد ذلــك، أصــدر البرلمــان قــرارا 
بتعليق مشاركته في االجتماعات 
لمــدة خمســة أيام، حيــث قال في 
دفاعه عن نفســه إنه لم يكن يعلم 
فــي  باإلنترنــت  متصــال  كان  أنــه 

ذلك الوقت.

مشهد إباحي 
في البرلمان 

األرجنتيني
نشــرت وكالة الفضاء األميركية )ناسا( 
لـــ  موســيقا  يتضمــن  فيديــو  مقطــع 
“سيمفونية” تعزفها مجرة درب التبانة 

من خالل توزع كواكبها في المجرة.
“ناســا”  وكالــة  فــي  الخبــراء  وقــام 
الخاصــة  البيانــات  قاعــدة  بتحويــل 
بمجــرة درب التبانــة، وترجمتهــا إلــى 
رمــز “ثنائية” تتضمن عــددا من اآلحاد 
واألصفار، ومن ثم ترجمتها وتحويلها 
وضــع  وبهــدف  ملفــات صوتيــة.  إلــى 
الصحيــح،  ســياقها  فــي  المعلومــات 

ســمعية  مســارات  “ناســا”  أنشــأت 
الصــوت  بدرجــة  تتحكــم  وبصريــة 
الشــيفرات  هــذه  خــالل  مــن  ونغمتــه 
التــي أنتجتهــا عمليــة تحويــل بيانــات 
الكواكب إلى رموز مشفرة. واختتمت 
النجــوم  أنتجتهــا  التــي  المعزوفــة 
باصطــدام المقطــع الموســيقي بالثقب 
األسود الذي تبلغ كتلته نحو 4 ماليين 
ضعــف كتلة الشــمس، ليغطــي المقطع 
القصير المنتج نحو 400 ســنة ضوئية 
تقريبا، ويشكل سمفونية فنية فريدة.

وســط  تعيــش  مغربيــة،  امــرأة  حولــت 
مــأوى  إلــى  منزلهــا  الربــاط،  العاصمــة 
علــى  يوميــا  تســهر  إذ  القطــط،  لعشــرات 
االعتناء بها، في ممارسة دأبت عليها منذ 
نعومة أظفارها، وتقول إنها تعتبر القطط 
بمثابــة “أبنــاء” لها. ويختلــف منزل حبيبة 
التــازي، الواقــع فــي حــي “ديــور الجامــع” 
عــن بقيــة منــازل الحــي، فقــد حولتــه إلى 

مــأوى للقطــط، حيــث تتقاســم معهــا ذات 
الجــدران وكل تفاصيــل اليــوم، لدرجة أن 
القطــط أصبحــت تشــكل لها “لــذة الحياة” 
على حد تعبيرها.   ولحبيبة قصة طويلة 
مــع القطــط، التي تصفهم بأنهــم “أبناؤها”، 
بــدأت منــذ طفولتها، مرورا بصدمة رفض 
جيرانهــا ما تقوم به، وصوال إلى تأســيس 

جمعية للدفاع عن الحيوانات.

نشر “سيمفونية” تعزفها مجرة درب التبانة

مغربية تحول منزلها إلى مأوى للقطط

فتاة تقف اللتقاط صورة على خلفية مدرجات األرز 
“مو تسانغ تشاي”، في فيتنام )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا 
عاجــال بعــد تعــرض امــرأة شــابة 
لهجــوم مــن قبــل 3 رجــال، شــمل 
فــكان  الســبب  أمــا  علنــا،  ضربهــا 
ارتدائهــا  فــي  ويتمثــل  صادمــا 
تنــورة “ال تليــق” مــن وجهــة نظــر 
الحكومــة  ونــددت  المعتديــن. 
للغايــة”  “الخطيــر  بالحــادث 
ووصفتــه بغيــر المقبــول، علما أنه 
يتزامــن مــع غضــب متزايــد فــي 
جســدية  إســاءات  بشــأن  فرنســا 
ولفظية في أماكن عامة، تتعرض 

لها نساء بسبب لباسهن.
وقالــت الطالبــة البالغــة مــن العمر 
باســمها  عرفــت  التــي  عامــا،   22
إنهــا  إليزابيــث،  فقــط،  األول 
فــي  وجههــا  فــي  للكــم  تعرضــت 
مدينة ستراســبورغ الشــرقية بعد 
ظهــر الجمعــة، فــي هجــوم “شــنه 
3 أفــراد اعترضــوا علــى ارتدائــي 

التنورة”.

لقي 4 أشــخاص مصرعهم في تحطم 
فــي  كانــت  غواتيمــاال،  فــي  طائــرة 
رحلــة لتهريب مخــدرات بين فنزويال 

والمكسيك.
المخــدرات  وقالــت شــرطة مكافحــة 
فــي غواتيمــاال فــي بيــان، إن الطائــرة 
األربعــاء  الثالثــاء  ليــل  تحطمــت 
العاصمــة  شــمال  نائيــة  منطقــة  فــي 

غواتيماال، وفق “فرانس برس”.
مــن  أقلعــت  الطائــرة  أن  وأضافــت 
المكســيكية  كويرنافــاكا  مدينــة 
)جنوب العاصمة مكسيكو( عائدة إلى 
فنزويــال، وكانــت تحّلــق بشــكل غيــر 
الغواتيماليــة.  األجــواء  فــي  قانونــي 
وأوضــح البيــان أن المحّققين وجدوا 
في حطام الطائرة 3 كيلوغرامات من 
الكوكاييــن وأســلحة. وأضــاف أنه تم 
العثــور علــى جثتيــن األربعــاء وعلــى 

جثتين أخريين الخميس.

لكم شابة فرنسية 
بسبب “تنورة ال تليق”

حاولوا تهريب 
مخدرات بطائرة.. 

فوقعت بهم
أعلن منظمو كرنفال ريو دي جانيرو، أن نســخة العام 2021 من الكرنفال 
األشــهر فــي العالــم، والتــي كان مفترضــا أن تجــري فــي فبرايــر المقبــل، 

أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب وباء “كوفيد 19”.

وقــال جورجــي كاســتانييرا، رئيــس 
الرابطــة المســتقلة لمدارس الســامبا 
)لييســا(  جانيــرو  دي  ريــو  فــي 
المســؤولة عــن تنظيــم هــذا الحــدث 
الســنوي، للصحافييــن “لقــد انتهينــا 
يجــب  أنــه  مفــاده  اســتنتاج  إلــى 

تأجيل الحدث”.
وأضــاف “ببســاطة ال يمكننا إجراؤه 
فــي فبرايــر. لــن يكون لــدى مدارس 
الســامبا الوقــت أو المــوارد الماليــة 
والتنظيميــة لكــي تكــون جاهزة في 

فبراير”.

كورونا يرجئ كرنفال ريو دي جانيرو السنوي

عارضة أزياء تقدم زيا من مجموعة “دولتشي أند غابانا” لـ “ربيع وصيف 
2021” خالل أسبوع الموضة في ميالنو، إيطاليا )رويترز( ولم يعلن كاستانييرا الموعد الجديد المحتمل لهذا الحدث الذي يجذب سنويا إلى المدينة 

الساحلية ماليين السياح من سائر أنحاء البرازيل والعالم أجمع.

صدمت امرأة بتلقيها رسالة مكتوبة 
متــرا   15 بطــول  جارتهــا  ابنــة  مــن 
تطالــب فيهــا بإعادة لعبهــا المفقودة 
في الفناء الخلفي؛ بحســب صحيفة 

“ذا صن” البريطانية.
ونوهــت الصحيفــة إلــى أن أصحاب 
المنزل أكــدوا عدم وجود ألعاب في 
الفنــاء الخلفــي، لكن الطفلــة أصرت 
علــى وجــود ألعــاب لهــا قــد ســقطت 
فــي  جارتهــم،  منــزل  حديقــة  فــي 

إحدى المدن األميركية.
بتلقيهــا  المنــزل  صاحبــة  وصدمــت 
رســالة خطية مكتوبة باليد من قبل 
الطفلــة البالغــة مــن العمر 7 ســنوات 
فقــط، بطول 15 مترا، وضحت فيها 
وجود ألعاب لها في الفناء الخلفي.

وأكــدت الطفلــة فــي رســالتها حقهــا 
باســتعادة هــذه األلعــاب، بعــد جــدل 
اســتمر أليــام عدة حــول وجود هذه 

األلعاب من عدمه.
الرســالة  المنــزل  وشــاركت صاحبــة 
على صفحاتها في وســائل التواصل 
االجتماعي معبرة عن استغرابها من 

طول الرسالة الكبير.
وعلــق النــاس علــى الصــور بذهــول 
معبريــن عن احترامهــم لهذه الطفلة 
وإلصرارهــا الشــديد علــى اســتعادة 
ألعابهــا الخاصــة، فيمــا أشــار آخرون 
الطفلــة  تكــون  أن  اســتحالة  إلــى 
الرســالة  هــذه  كتبــت  قــد  الصغيــرة 
الكبيرة لوحدها مطالبين االســتعانة 

بالشرطة.

طفلة تكتب رسالة بطول 15 مترا الستعادة لعبها

المكســيكي  المواطــن  تعافــى 
خــوان بــدرو فرانكــو، المصنــف 
فــي  رجــل  أســمن   2017 ســنة 
العالــم فــي موســوعة غينيــس، 
بفيــروس كورونــا  مــن إصابتــه 
المســتجد بعــد شــهر صعــب من 
وزنــه  تعقيــدا  زاده  المعانــاة 

المفرط. وقاوم خوان بدرو فرانكو، البالغ من العمر 36 عاما، الفيروس بنجاح رغم 
معاناته من عدة أمراض مزمنة كداء السكري وارتفاع ضغط الدم واختالالت في 
جهــازه التنفســي، وهــي أمــراض ال تتــرك للمصابيــن بها عــادة حظوظــا كبيرة في 
الشفاء والنجاة من الموت. غير أن بدرو فرانكو تعافى رغم بدانته، ولو أن وزنه 
كان انخفــض مــن 595 كلــغ في الســابق إلى 208 كلغ فقط. وإذا كان هو قد ســلم، 
فــإن والدتــه لــم تكــن محظوظــة مثلــه، حيث فقدهــا مؤخــرا وفارقت الحيــاة إثر 

إصابتها هي األخرى بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 66 عاما.

أسمن رجل في العالم يتعافى من كورونا

الفأر ماغوا بعد نيله الميدالية الذهبية
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