
تتجه بلدية المحرق لفرض رسوم  «
على استخدام دورات المياه 
بحديقة حاتم الطائي. وأشار 

المدير العام للبلدية إبراهيم 
الجودر إلى أن البلدية بصدد فرض 
رسوم الستخدام دورات المياه في 

الحدائق العامة والمتنزهات.

زاد سعر الذهب أمس 1 %؛  «
بسبب ضعف الدوالر مع توقعات 

أن يتابع تسجيل مكسب 
أسبوعي ثان على التوالي. وازداد 

الذهب في المعامالت الفورية 
0.7 % إلى 1907.16 دوالر لألوقية 

)األونصة(.

حذر وزير الخارجية األميركي  «
األسبق هنري كيسنجر، من أنه 

يجب على الواليات المتحدة 
والصين أن تضعا حدوًدا 

للمواجهة، وإال فإن العالم سيجد 
نفسه في وضع مماثل للحرب 

العالمية األولى.

يترقب كتاب وأدباء عرب انطالق  «
الدورة الجديدة واالستثنائية من 

معرض فرانكفورت للكتاب انتظارا 
للفوز بفرصة لترجمة أعمالهم 

إلى لغات أجنبية في إطار برنامج 
طموح يهدف للترويج للترجمة 

عن العربية في األسواق العالمية.

اقترب فريق المحرق من الوصول  «
إلى نهائي كأس خليفة بن سلمان 

لكرة السلة بعد هزيمته لنظيره 
األهلي بنتيجة )88/89( في 

المباراة التي جمعتهما مساء 
الجمعة لحساب الجولة األولى 

من المربع.
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لغـــاية 14 أكتـــوبر 

شـــهدت العاصمة األلمانية برليـــن، أمس، عقد 
مفاوضـــات أميركيـــة أوروبيـــة ســـعيًا لالتفاق 

على السياسات المتعلقة بالنظام اإليراني.
وأشـــار بيان لوزارة الخارجيـــة األميركية إلى 
أن الممثل األميركي الخاص إليران وفنزويال، 
إليوت أبرامز، عقد مباحثات مع مسؤولين من 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا واالتحاد األوروبي.

بيـــع  منـــع  مناقشـــة  المفاوضـــات  وشـــهدت 
األسلحة العسكرية الخطيرة للنظام اإليراني، 
قتـــل  فـــي  التـــورط  مســـؤولية  وتحميلـــه 
المتظاهريـــن خـــالل احتجاجـــات نوفمبر من 
العام الماضي، باإلضافـــة إلى تكثيف الجهود 
الدولية لوقف برنامج إيران النووي المزعزع 

لالستقرار.
هـــذا وأعلن موقـــع وزارة الخزانـــة األميركية، 
مســـاء الخميـــس، فـــرض عقوبـــات علـــى 18 
بنـــكا إيرانيـــا في مســـعى لزيـــادة عـــزل إيران 
عـــن النظـــام المصرفـــي العالمـــي، فيمـــا تكثف 
واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من 

االنتخابات األميركية.
ومـــن جانبـــه، اتهم وزيـــر الخارجيـــة اإليراني، 
المتحـــدة  الواليـــات  ظريـــف،  جـــواد  محمـــد 

باســـتهداف مـــا تبقى لـــدى إيران “مـــن قنوات 
للدفع مقابل الغذاء والدواء” في ظل الجائحة، 

وذلك من خالل العقوبات الجديدة.

مباحثات أميركية أوروبية بشأن مواجهة إيران
تناولت منع بيع األسلحة الخطيرة وتكثيف الجهود لوقف البرنامج النووي

الممثل األميركي الخاص إليران وفنزويال، إليوت أبرامز

برلين ـ وكاالت

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  شـــارك 
الوطني الشيخ ســـلمان بن خليفة آل 
خليفة في االجتماع االفتراضي الذي 
عقـــده البنـــك الدولـــي عن االســـتثمار 
برأس المال البشري في عصر جائحة 

فيروس كورونا )كوفيد19-(. 
يشـــار إلى أن مملكـــة البحرين جاءت 
فـــي المرتبة الثانية عربيا في مؤشـــر 
الصـــادر   2020 البشـــري  المـــال  رأس 
عن البنك الدولي. وبحســـب المؤشر، 
فإن الطفل المولـــود اليوم في مملكة 
البحريـــن ســـيكون منتجا بنســـبة 65 
% عند حصوله علـــى التعليم الكامل 

وتمتعـــه بصحـــة جيـــدة عندمـــا يكبر، 
وهـــو أعلى من معدل منطقة الشـــرق 

األوسط وشمال إفريقيا.

إنتاجية الطفل المولود في البحرين األعلى بالمنطقة
المنامة - بنا

)٠٢(
)١٢(

أعلى حصيلة وفيات يومية بـ “كورونا” في البحرين

أميركا باعت ربع مليون كمامة على تجار البحرين

كشـــفت إحصـــاءات وزارة الصحة 
عـــن تســـجيل 7 وفيـــات بفيـــروس 
كورونـــا )كوفيـــد19( أمـــس، وهـــي 
أعلـــى حصيلـــة وفيـــات يوميـــة بــــ 

وبذلـــك  البحريـــن،  فـــي  “كورونـــا” 
ارتفـــع عـــدد حـــاالت الوفيـــات في 
المملكـــة بالفيروس إلـــى 249 حالة 

وفاة”.
 10537 أمـــس   الـــوزارة  وأجـــرت 
فحصا، أظهرت تســـجيل 438 حالة 

قائمة جديدة منها 135 حالة لعمالة 
لمخالطيـــن  حالـــة   299 و  وافـــدة، 
لحـــاالت قائمـــة و 4 حـــاالت قادمـــة 
من الخارج، كما تعافت 552 حاالت 
اإلجمالـــي  العـــدد  ليصـــل  إضافيـــة 

للحاالت المتعافية إلى 70406.

كشـــفت الســـفارة األميركية لدى البحرين، 
أن الواليـــات المتحـــدة ومملكـــة البحريـــن 
يواصالن التعاون وعلى أعلى المستويات 
للتصـــدي لجائحة كورنـــا )كوقيد 19(، وأن 
هنـــاك تعاونا وثيقا ومتواصـــال يجري عن 
بيـــن خبـــراء الصحـــة األميركييـــن  كثـــب 
والبحرينييـــن لتبـــادل المعلومات عن آخر 
المستجدات والعالجات والبحوث العلمية 

فيما يخص جائحة كورونا، ويعمالن على 
االستفادة من الخبرات االميركية في هذا 

المجال وبما يخدم التصدي للجائحة.
لـــدى  األميركيـــة  الســـفارة  أوضحـــت 
البحريـــن، في تصريحـــات خاصة لـ البالد” 
أن “التعاون الوثيق بين الواليات المتحدة 
ومملكـــة البحرين انطلـــق منذ اإلعالن عن 
الجائحـــة وانتشـــار الفيـــروس، مـــن خالل 
التعاون بين الحكومة األمركية والبحرين 

لتســـهيل جهود القطاع الخاص في األزمة 
لدعم الطلب المتزايـــد على االفراد، حيث 
تـــم توفير أجهـــزة الحماية مـــن الفيروس 
“األقنعـــة” وتوفيـــر الكمامات عبـــر مبادرة 
المصنعـــة  األميركيـــة  للشـــركة  تطوعيـــة 
ومقرهـــا البحرين بالتبـــرع باألقنعة لوزارة 
الصحة وقوة دفاع البحرين، وقدمنا 250 
الـــف كمامـــة للبيع لتجـــار التجزئـــة كمامة 

للبيع كامتياز أوسع”.

تجـــاوزت قيمـــة التبادل 
مملكـــة  بيـــن  التجـــاري 
والواليـــات  البحريـــن 
المتحـــدة األميركية منذ 
مطلع العام الجاري حتى 
أغســـطس  شـــهر  نهايـــة 
مليون   976.24 الماضي 
دوالر، مقابـــل نحو 1.58 
مليـــار دوالر فـــي الفترة 
المماثلة من العام 2019، 
ونحـــو 1.89 مليار دوالر 
فـــي الفتـــرة المماثلة من 
العـــام 2018، وذلك وفًقا 
ألحـــدث بيانـــات لمكتب 
األميركـــي،  اإلحصـــاء 
علـــى  “البـــالد”  حصلـــت 
وكان  منهـــا.  نســـخة 

التبـــادل التجاري بيـــن البلدين في 
األشـــهر الثمانيـــة األولى مـــن العام 

2017 بلـــغ 1.2 مليـــار دوالر، و1.1 
مليـــار دوالر في الفترة المماثلة من 

العام 2016.

قيمة التبادل التجاري البحريني األميركي

ذكـــر المدير العـــام لبلدية المحرق 
إبراهيـــم الجـــودر فـــي رده علـــى 
مجلس بلدي المحرق أنه تم رصد 
نحـــو 81 ســـكًنا مشـــترًكا بالدائرة 
المحـــرق  بمحافظـــة  الرابعـــة 

)الحالة(.
وبيـــن أن يتم تســـجيل المســـاكن 
ســـجالت  فـــي  مشـــترك  كمســـكن 
مـــن  المالـــك  قيـــام  بعـــد  البلديـــة 
االنتهـــاء مـــن جميـــع اإلجـــراءات 
المطلوبـــة حســـب القانـــون والتي 
تتطلـــب الحصول علـــى موافقات 
مـــن قبـــل هيئـــة الكهربـــاء والماء 
ووزارة  المدنـــي  الدفـــاع  وإدارة 
الصحة، علما بأنه لم يتم تسجيل 
الدائـــرة  فـــي  مشـــترك  ســـكن  أي 

الرابعة حتى حينه.

81 سكًنا للعمال 
بالحالة... وتعديل 

أوضاع 14
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للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  تفاعلـــت 
“البـــالد”  موضـــوع  مـــع  والمعـــارض 
المنشـــور أمس بشأن بيع مكتب سفر 
وســـياحة تذكرتيـــن وهميتين لتركيا، 
ومماطلتـــه فـــي اســـترداد المبلـــغ بعد 

تواصل المواطنين المتضررين.
وقالـــت الهيئـــة إنهـــا ستنســـق لعـــودة 

الحق الخاص بالمواطنين واسترجاع 
المبالغ المدفوعـــة. ومن جهتها، قالت 
تســـلمت  إنهـــا  “البـــالد”  لــــ  المواطنـــة 
اتصـــاال مـــن مديـــر بالهيئـــة فور نشـــر 
“البالد” للموضوع بالصحيفة، وباشـــر 
المكتـــب،  مســـؤول  مـــع  اتصاالتـــه 
ومســـاءلته عمـــا جـــرى، وصـــوال إلـــى 
إرســـال األخير 440 دينارا قيمة مبلغ 

التذكرتين الوهميتين.

“السياحة” تتدخل... ومواطنان يستردان 
440 دينارا من مكتب سفريات

)02(

مصدر لـ “^”: االفتتاح الملكي للبرلمان عن ُبعد
كيف سُيفتتح دور االنعقاد الجديد 
لمجلسي الشورى والنواب في زمن 
الكورونـــا؟.. أجاب مصدر لصحيفة 
البـــالد بـــأن جاللـــة الملك ســـيفتتح 
بالنطـــق  الجديـــد  االنعقـــاد  دور 
الســـامي عبـــر االتصـــال المرئي عن 

بعد.
وذكر المصدر أن الترتيبات الجارية 

بافتتـــاح دور االنعقـــاد الجديـــد أن 
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  يتواجـــد 
فوزيـــة بنت عبدهللا زينـــل ورئيس 
مجلـــس الشـــورى علـــي بـــن صالـــح 

الصالـــح ونوابهما ورؤســـاء اللجان 
الدائمـــة تحت قبـــة البرلمـــان، فيما 
ســـينضم أعضاء مجلســـي الشورى 
والنواب لجلســـة االفتتـــاح عن بعد 

بمكاتبهـــم  وجودهـــم  خـــالل  مـــن 
بمبنى المجلسين.

خضـــوع  عـــن  المصـــدر  وتحـــدث 
جميع أعضاء الســـلطة التشـــريعية 
بحضـــور  المرتبطيـــن  والموظفيـــن 
الجلســـات للفحـــص اإللزامـــي عـــن 

كورونا.
ومـــن المقـــرر افتتـــاح دور االنعقـــاد 
الجديـــد في يوم األحد الموافق 11 

أكتوبر.
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نادي روتاري سيف البحرين

ســـيف  روتـــاري  نـــادي  عقـــد 
البحريـــن اجتماعـــه االعتيـــادي 
حيـــث  زووم،  تقنيـــة  عبـــر 
استضاف سفير مملكة البحرين 
لدى جمهورية ألمانيا االتحادية 
عبـــدهللا عبداللطيف. وبحضور 
والنـــوادي  النـــادي  أعضـــاء 
والعربيـــة  البحرينيـــة  األخـــرى 
ســـعادته  تحـــدث  وضيوفهـــم 
عن تطور العالقـــات البحرينية 
طويلـــة  ســـنين  عبـــر  األلمانيـــة 
أوروبـــا  دول  مـــع  وارتباطاتهـــا 
تاريخيـــا والنظـــرة المســـتقبلية 
لتطوير هذه العالقة في شـــتى 
الحـــوار  وشـــاركه  المجـــاالت. 
ســـفير ألمانيـــا االتحاديـــه لـــدى 

مملكـــة البحريـــن بحضـــور مجموعة 
من ســـفراء بعض الـــدول لدى مملكة 
المملكـــة  ســـفراء  ومنهـــم  البحريـــن، 
المتحـــدة وتونـــس ولبنـــان والمغرب 
وغيرهـــم. وتوالت األســـئلة وكلمات 
الترحيـــب من الحضور على الســـفير 
والنقاشـــات المرتبطـــة بالكلمـــة التي 

ألقاهـــا والتـــي أدارتها مديرة شـــؤون 
النادي نورة الحداد. في الختام، شكر 
رئيـــس النادي أســـامة معين الســـفير 
والحضـــور جميعـــا على مشـــاركتهم، 
متطلعيـــن إلى لقاءات أخـــرى قريبا، 
وختـــم االجتمـــاع بتقديـــم تقرير من 

أمين السر.

تطور العالقات البحرينية األلمانية

واجه عدد من أولياء األمور حاالت إغالق 
ألجهـــزة الكمبيوتـــر لديهـــم بعـــد تحميـــل 
وتثبيـــت برنامـــج “التيمـــز” التابـــع لـــوزارة 
التربيـــة والتعليـــم والذي ســـيتم الدراســـة 

عن طريقه خالل هذا العام.
أجهـــزة  علـــى  البرنامـــج  تثبيـــت  وبعـــد 
الكمبيوتر وإغالقه طلب الجهاز من أولياء 
األمـــور كتابـــة كلمـــة الســـر إلتمـــام عمليـــة 
الدخول أو تغييرها رغم أن الجهاز لم يتم 

ضبطه لوجود كلمة سر قبل الدخول.

وبينـــوا لــــ “البالد” أنهم لجـــأوا إلى محالت 
تصليـــح الكمبيوتر لحل المشـــكلة والذين 
بـــرروا لهم أنها بســـبب نســـخة غير أصلية 
لــــ “الونـــدوز” وبحاجـــة لعمليـــة “فورمات” 

للتمكن من تشغيل الجهاز مجدًدا.
وتواصلـــت “البالد” مـــع التقنـــي البحريني 

علي ســـبيل، الذي نفى صحـــة الكالم، وأن 
ذلـــك حدث بســـبب ســـماح أوليـــاء األمور 
دون انتباه، عنـــد تثبيت البرنامج ليكونوا 

متحكمين بالجهاز.
وأوضـــح أن حـــل المشـــكلة ليـــس بعمليـــة 
“الفورمات” وإنما بعد تشغيل الجهاز تكون 

هناك 3 خانات األولى لكلمة الســـر القديمة 
وبما أن الجهاز لم يكن معد به، فيتم تركها 
دون تغيير، وفي الخانة الثانية يتم كتابة 
كلمة السر ومن األفضل أن تكون متنوعة 
تحتـــوي علـــى حـــروف إنجليزيـــة كبيـــرة 
وصغيـــرة وأرقام ويتم إعادتها في الخانة 

الثالثـــة، وتكتمـــل العملية مـــع تغيير كلمة 
السر لتكون دائمة على الجهاز.

عنـــد  طبيعـــي  الوضـــع  أن  إلـــى  ولفـــت 
اســـتخدام أي برنامج خاص إلى مؤسسة 
أو شـــركة لضمـــان حمايـــة الشـــخص، كمـــا 
الحـــال فـــي بطاقـــات البنـــوك التـــي تطلب 
كلمة الســـر للتأكد من عدم ســـرقة البطاقة 

أو الحساب.

و”الـــــفـــــورمـــــات” الـــتـــصـــلـــيـــح  ــات  ــحـ ــمـ لـ ــوء  ــجـ ــلـ لـ داعـــــــي  ال 

حـل بسيـط لمشكلة إغـالق الكمبيوتـر بسبب “تيمـز”

“السياحة” تتدخل.. ومواطنان يستردان 440 دينارا من مكتب سفريات
تفاعلــت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض مع موضوع “البالد” المنشــور يوم أمس بشــأن بيع مكتب ســفر وســياحة تذكرتين 

وهميتين لتركيا، ومماطلته استرداد المبلغ بعد تواصل المواطنين المتضررين.

ستنســـق  إنهـــا  الهيئـــة  وقالـــت 
لعـــودة الحـــق الخـــاص بالمواطنيـــن 

واسترجاع المبالغ المدفوعة.
لــــ  المواطنـــة  قالـــت  جهتهـــا،  ومـــن 
“البالد” إنها تسلمت اتصاال من مدير 
بالهيئة فور نشـــر “البـــالد” للموضوع 
مـــع  اتصاالتـــه  وباشـــر  بالصحيفـــة، 
مســـؤول المكتـــب، ومســـاءلته عمـــا 
األخيـــر  الرســـال  وصـــوال  جـــرى، 
440 دينـــارا قيمـــة مبلـــغ التذكرتيـــن 

الوهميتين.
وشـــكرت المواطنـــة “البـــالد” وهيئة 
الســـياحة علـــى جهودهما فـــي بلوغ 

القصة لهذه النهاية االيجابية.

رد الهيئة

تلقت “البالد” ردا من هيئة الســـياحة 
والمعـــارض بشـــأن الخبـــر المنشـــور. 

وفيما يأتي نصه:

“باإلشـــارة الـــى الخبـــر المنشـــور في 
عددهـــا  فـــي  الموقـــرة  صحيفتكـــم 
الموافـــق  الخميـــس  يـــوم  الصـــادر 
8 اكتوبـــر 2020 بشـــأن قيـــام أحـــد 
مكاتب الســـفر بحجز تذكرتي ســـفر 
لمواطنين للســـفر إلـــى تركيا بتاريخ 
2 اكتوبـــر 2020، وحرصـــا مـــن هيئة 
البحرين للســـياحة والمعـــارض على 
متابعة الشكوى المنشورة، فقد تبين 
أن المكتـــب المذكـــور قد قـــام بحجز 
التذاكـــر ولـــم يقـــم بإصدارهـــا وفقـــا 
للظـــروف الحالية، وأنـــه ونظرا لعدم 
لخطـــوط  مباشـــرة  رحـــالت  وجـــود 
طيران الخليج إلى تركيا في الوقت 

مـــن  المكتـــب  يتمكـــن  لـــم  الحالـــي، 
استصدار التذاكر.

وفـــي ضـــوء عـــدم التـــزام المكتـــب 
المدفـــوع  المبلـــغ  بإرجـــاع  المذكـــور 

مســـبقا، فقـــد تـــم التنســـيق لمتابعـــة 
بالمواطنيـــن  الخـــاص  الحـــق 
واســـترجاع المبالـــغ المدفوعة وفقا 
لما ينظمه المرســـوم بقانون رقم 15 

لســـنة 1986 بشـــأن تنظيم السياحة 
تنظمـــه  لمـــا  واســـتنادا  وتعديالتـــه، 
المـــادة الثامنـــة مـــن قانـــون حمايـــة 
 ،2012 لســـنة   35 رقـــم  المســـتهلك 
والتي تنص على حق المستهلك في 
إعادة مقابل الخدمة – محل التعاقد 
– أو مقابـــل مـــا يجبـــر النقـــص فيهـــا 
أو إعـــادة تقديمهـــا إلـــى المســـتهلك، 
دون أيـــة تكلفة إضافيـــة، وذلك في 
حالـــة وجود عيـــب أو نقص بها وفقًا 
لطبيعـــة الخدمـــة وشـــروط التعاقـــد 

والعرف التجاري أو المهني.
ختاما، فإن هيئة البحرين للســـياحة 
علـــى  حرصهـــا  تؤكـــد  والمعـــارض 
ضمـــان التـــزام جميع مكاتب الســـفر 
وفقـــا  عمالئهـــا  تجـــاه  والســـياحة 
لألنظمة والقوانيـــن المعمول بها في 

مملكة البحرين”.

الهيئة ردا على 
“البالد”: متابعة حق 
البحرينيين واسترجاع 

المبالغ المدفوعة
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جاللة الملك 
يهنئ فيجي 

بذكرى االستقالل

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية 
ــونـــروت،  ــورج كـ ــ ــزر فــيــجــي جـ جــ
استقالل  ذكـــرى  بمناسبة  وذلـــك 

بالده.

وزيــر الماليــة يشــارك فــي اجتمــاع “رأس المــال البشــري”

إنتاجية الطفل المولود في البحرين األعلى بالمنطقة

شارك وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة 
في االجتماع االفتراضي والذي عقده 
البنـــك الدولـــي حـــول االســـتثمار فـــي 
رأس المال البشـــري فـــي عصر جائحة 

فيروس كورونا )كوفيد19-(. 
وخـــالل االجتمـــاع تـــم التأكيـــد علـــى 
أهميـــة مواصلـــة االســـتثمار فـــي رأس 
صقـــل  خـــالل  مـــن  البشـــري  المـــال 
الطاقـــات البشـــرية بالمهـــارات الالزمة 
لتحقيـــق أعلـــى مســـتويات اإلنتاجيـــة 
لدعـــم  األساســـية  المتطلبـــات  كأحـــد 
العالمـــي  واالســـتقرار  االقتصـــادات 
بوجه عام، خصوصًا في ظل الظروف 
العالـــم جـــراء  التـــي يواجهـــا  الراهنـــة 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  تداعيـــات 
)كوفيـــد19-(، بمـــا يســـهم فـــي تحقيق 
االستدامة المالية والنمو االقتصادي. 

كمـــا تم خـــالل االجتمـــاع حـــث الدول 
االســـتغالل  تحقيـــق  علـــى  االعضـــاء 
وترتيـــب  المتاحـــة  للمـــوارد  األمثـــل 

أولويـــات اإلنفاق بمـــا يصب في صالح 
األفـــراد، والتركيـــز على ضـــرورة اتباع 
مـــع  التنســـيق  يشـــمل  متكامـــل  نهـــج 
كافـــة القطاعات ذات صلة باالســـتثمار 
فـــي رأس المال البشـــري مثـــل الصحة 
مـــن خـــالل توســـيع  والتعليـــم وذلـــك 
الحيـــز المالي للرعايـــة الصحية وخلق 
فرص تعليم أكثر بما يسهم في تأهيل 
الشـــباب لوظائـــف المســـتقبل وتعزيـــز 

الكفاءات لدفع عجلة التنمية. 
يشـــار إلـــى أن مملكـــة البحرين جاءت 
فـــي المرتبـــة الثانية عربيا في مؤشـــر 
رأس المـــال البشـــري 2020 الصادر عن 
البنك الدولي والذي يركز على قطاعي 
الصحـــة والتعليـــم، ويقيـــس اإلنتاجية 
المحتملـــة لألفـــراد المولوديـــن حديثـــا 

بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة. 
وبحسب المؤشـــر، فإن الطفل المولود 

اليـــوم فـــي مملكـــة البحريـــن ســـيكون 
منتجا بنســـبة 65 % عند حصوله على 
التعليـــم الكامل وتمتعـــه بصحة جيدة 
عندمـــا يكبـــر، وهـــو مـــا يعـــد أعلى من 
معدل منطقة الشـــرق األوسط وشمال 

إفريقيا. 
كمـــا أن المملكـــة تعد من الـــدول األكثر 
ارتفـــع  المنطقـــة، حيـــث  فـــي  تحســـنا 
معدل مؤشر رأس المال البشري خالل 
العشر سنوات الماضية من 0.60 نقطة 
فـــي العـــام 2010 إلـــى 0.65 نقطة في 
تقييـــم العام الجاري 2020. األمر الذي 
يعكس حـــرص المملكة الدائم وتضافر 
جهـــود جميـــع القطاعـــات المعنيـــة في 
تطوير الركائز التي تســـاهم في تعزيز 

رأس المال البشري البحريني.
كما تم خالل االجتماع تبادل الخبرات 
والخطط الرامية حول االســـتثمار في 
رأس المـــال البشـــري ومناقشـــة كافـــة 
المبـــادرات التي من شـــأنها أن تســـاهم 
بشـــكل  االقتصـــادي  النمـــو  دعـــم  فـــي 

فعال.

المنامة - بنا

مشاركة وزير المالية في االجتماع االفتراضي للبنك الدولي

ال رفع لرسوم رياض األطفال إال بموافقة “التربية”
ــة أخـــــرى ــ ــس ــ ــؤس ــ إنـــــشـــــاء روضــــتــــيــــن وتــــبــــديــــل نـــــــوع م

اعتمـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمي قرارين بإنشاء روضتي أطفال، 
يختـــص األول بإنشـــاء روضـــة أطفـــال 
وطنيـــة تحـــت مســـمى )روضـــة الرضا(، 
واآلخـــر بإنشـــاء روضـــة أطفـــال أجنبية 
 Al Wisam Juniors( مســـمى  تحـــت 
مـــن  لألطفـــال  وذلـــك   ،)Kindergarten
ســـن الثالثـــة إلى الخامســـة، كمـــا اعتمد 
تبديـــل  طلـــب  علـــى  بالموافقـــة  قـــرارا 
نـــوع المؤسســـة التعليميـــة )روضة عالم 

الصغـــار( مـــن روضة وطنيـــة إلى روضة 
أجنبية.

ونصـــت القـــرارات علـــى التـــزام ريـــاض 
األطفال بأحـــكام المرســـوم بقانون رقم 
المؤسســـات  بشـــأن   1998 لســـنة   )25(
التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات 
الصـــادرة تنفيـــذا له، والقوانين الســـارية 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وكافة القـــرارات 
الصادرة تنفيذا لهـــا، والقواعد واألنظمة 
المقـــررة قانونـــا، بمـــا فـــي ذلـــك االلتزام 
بعـــدد األطفـــال المرخـــص بـــه مـــن قبـــل 

الـــوزارة فـــي المبانـــي الحاليـــة للرياض، 
واســـتيفاء الرسوم الدراســـية المعتمدة 
مـــن الوزارة وعـــدم رفعهـــا أو إضافة أي 
رســـوم أخـــرى إال بعـــد الحصـــول علـــى 
موافقـــة كتابيـــة من الـــوزارة، وتخطيط 
وتنفيذ برامـــج تربوية تتفق وخصائص 
األطفـــال، وتجهيز المباني تجهيزا كامال 
بما يتفق والمتطلبات التربوية الحديثة، 
واتخـــاذ كافة االحتياطـــات التي تضمن 
أمن وســـالمة األطفال والموظفين أثناء 

تواجدهم في تلك الرياض.

مدينة عيسى  - وزارة التربية والتعليم

علي سبيل

وزير التربية والتعليم

زينب العكري

محرر الشؤون المحلية



رفـــع رئيس مجلـــس بلدي المحـــرق غازي 
المرباطـــي ســـؤاالً إلـــى مديـــر عـــام بلديـــة 
عـــدد  بشـــأن  الجـــودر  إبراهيـــم  المحـــرق 
المساكن المشتركة )سكن العمال( بالدائرة 

الرابعة بمحافظة المحرق )الحالة(.
وأشـــار الجودر في رده على مجلس بلدي 
الســـكن  عـــدد  إجمالـــي  أن  إلـــى  المحـــرق 
المشـــترك التـــي تـــم رصدهـــا فـــي الدائـــرة 

الرابعة 81 سكًنا مشترًكا.
وبين أن يتم تســـجيل المســـاكن كمســـكن 
مشـــترك فـــي ســـجالت البلديـــة بعـــد قيام 
المالـــك من االنتهاء مـــن جميع اإلجراءات 
المطلوبـــة حســـب القانون والتـــي تتطلب 
الحصـــول علـــى موافقـــات من قبـــل هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء وإدارة الدفـــاع المدنـــي 

ووزارة الصحة، علما بأنه لم يتم تســـجيل 
أي ســـكن مشترك في الدائرة الرابعة حتى 
حينه. وعن عدد المســـاكن التي تم تعديل 
أوضاعهـــا، لفـــت إلـــى أنـــه من خـــالل عمل 
اللجنـــة الخاصـــة بالكشـــف على المســـاكن 
المشـــتركة فقـــد تـــم تعديـــل أوضـــاع عدد 
)14( مســـكنا مشـــتركا مـــن خـــالل تقليـــل 
عـــدد العمال األجانب القاطنين بالمســـكن، 
باإلضافـــة إلى تعديل وضعية التوصيالت 
الكهربائيـــة، إال أنـــه لـــم يتـــم االنتهـــاء من 
إجـــراءات تســـجيل أي من تلك المســـاكن 
البلديـــة،  ســـجالت  فـــي  مشـــترك  كســـكن 
وذلـــك لعـــدم قيـــام مـــالك تلـــك المســـاكن 
بتقديـــم األوراق المطلوبـــة مـــن الجهـــات 
ذات االختصـــاص وحالـــة انتهـــاء الفتـــرة 
الممنوحـــة لهـــم ســـيتم إحالتهـــم الشـــئون 

وافدون بأزقة المحرق )صورة تعبيرية(القانونية التخاذ الالزم.

مرفأ القرية
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البدء بتنفيذ مزلق القوارب في مرفأ القرية

81 سكًنا للعمال بالحالة.. وتعديل أوضاع 14

ــادي مـــنـــطـــقـــة شــــمــــال ســــتــــرة الـــصـــنـــاعـــي ــ ــيـ ــ يــــخــــدم صـ

تقليـــل عـــدد األجانـــب القاطنيـــن وتعديـــل التوصيـــات الكهربائيـــة

بـــدأت وزارة األشـــغال وشـــئون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي فـــي تنفيـــذ أعمال 
مشروع إنشاء مزلق القوارب بمرفأ القرية 
الواقع في منطقة شمال سترة الصناعي.

وأشـــارت الـــوزارة إلى أن المشـــروع يلبي 
حاجـــة رئيســـية لصيـــادي ســـترة ويأتـــي 
وزارة  تبذلهـــا  التـــي  للجهـــود  اســـتكماالً 
األشغال وشئون البلديات لتهيئة المرافئ 

االســـتيعابية  طاقتهـــا  وزيـــادة  البحريـــة 
الحيويـــة  والمرافـــق  الخدمـــات  وتطويـــر 
بهـــا، وذلـــك اســـتجابًة لتوجيهـــات القيادة 
ممثـــل  مـــن  حثيثـــة  وبمتابعـــة  الرشـــيدة 
الدائـــرة الثامنة بمحافظة العاصمة النائب 
فاضـــل الســـواد وذلـــك لتلبيـــة متطلبـــات 
واحتياجـــات المواطنيـــن الكـــرام وتوفيـــر 
البنيـــة التحتيـــة التـــي تمكنهـــم مـــن أداء 

أعمالهـــم وممارســـة هواياتهـــم بـــكل يســـر 
وسهولة.

الجديـــر بالذكر أن الوزارة قامت في وقت 
ســـابق بتنفيذ أعمـــال تطويريـــة في مرفأ 
القريـــة، والـــذي تبلـــغ طاقته االســـتيعابية 
64 قاربـــًا، اشـــتملت علـــى أعمـــال الدفـــان 
رصـــف  وأعمـــال  الصخريـــة  والحمايـــة 

باإلسفلت وتركيب األرصفة.

وأشـــاد النائب فاضل السواد بالدور الكبير 
الذي تقوم به الوزارة في تنفيذ المشـــاريع 
الخدمية التي تســـهم باالرتقاء بالمستوى 
فيمـــا  وباألخـــص  للمواطنيـــن  المعيشـــي 
يتعلـــق بملف الصياديـــن والمحافظة على 
هذه المهنة العريقة التي هي إرث بحريني 
أصيل، داعيًا في الوقت نفســـه إلى سرعة 
إنجاز المشروع لتحقيق الفائدة المرجوة.

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المحـــرق  بلديـــة  عـــام  مديـــر  قـــال 
إبراهيم الجودر في رده على ســـؤال 
مقـــدم مـــن مجلـــس بلـــدي المحـــرق 
المخصصـــات  صـــرف  عـــدم  حـــول 
الثقافيـــة ألعضـــاء المجلـــس البلـــدي 
إلقامـــة فعاليـــات تثقيفيـــة وتوعوية 
فـــي إطـــار العمل البلـــدي، بانة ســـبق 
وتـــم اعتماد الميزانيـــة العامة لبلدية 
المحرق لعامي 2019/ 2020 وقد تم 
عرض مشروع الميزانية العامة على 

المجلس البلدي وتم إقرارها.
حســـب  وعلـــى  وعليـــه  وأضـــاف: 
بإعـــداد  الخاصـــة  اإلجـــراءات 
الميزانيـــة العامـــة والمقـــررة من قبل 
تمريـــر  يتعـــذر  فإنـــه  الماليـــة  وزارة 
غيـــر  تبويبـــات  فـــي  أي مصروفـــات 

معتمدة فـــي مشـــروع الميزانية ولم 
يتم الحصول علـــى التمويل الخاص 
بهـــا وهذا مـــا جاء ايضًا فـــي توصية 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر 
والتخطيـــط العمراني فـــي رده حول 

المخصصات.

ال مخصصات ثقافية للبلديين

مقترح بتحويل طلبات الوحدات إلى قسائم وقروض
ــرة ــت ــرق س ــ ــروع مـــديـــنـــة شـ ــ ــش ــ ــي م ــ ــاب الـــطـــلـــبـــات ف ــ ــح ــ ألص

ممثـــل  النـــواب  مجلـــس  عضـــو  تقـــدم 
العاصمـــة  بمحافظـــة  التاســـعة  الدائـــرة 
عمـــار آل عبـــاس باقتراح برغبـــة يتمثل 
في منح الخيار ألبنـــاء الدائرة بتحويل 
طلبـــات الوحدات الســـكنية إلى قســـائم 
ســـكنية مع قرض إسكاني بمدينة شرق 

سترة.
وقـــال آل عباس “إن موضـــوع االقتراح 
برغبـــة يتمحـــور حـــول قيـــام الحكومة 
بطـــرح الخيـــار أمـــام أبنـــاء المحافظـــة 
بتحويل الوحدات الســـكنية إلى قسائم 
ســـكنية مـــع قـــرض إســـكاني بمشـــروع 

شرق سترة”.
وبيـــن أن مشـــروع مدينة شـــرق ســـترة 
اإلســـكاني ينقســـم إلى وحدات ســـكنية 
الوضـــع  وبســـبب  ســـكنية،  وقســـائم 
الراهن من جائحـــة كورونا )كوفيد 19(، 

فـــإن فتـــح البـــاب لمســـتحقي الوحدات 
الســـكنية بالتغييـــر مـــن وحـــدة ســـكنية 
إلـــى قســـيمة ســـكنية مع إضافـــة قرض 
إســـكاني ســـيعمل علـــى تســـريع وتيـــرة 

العمل على المشروع وانقضائه.

وأضاف أن من أهـــداف االقتراح برغبة 
التقليـــل من ســـنوات االنتظار وتســـليم 
الدفعـــات القادمـــة مـــع عمليـــة التخييـــر 
لالنتظار أو التحويل واستالم القسيمة.
وحســـب المذكرة اإليضاحيـــة لالقتراح 
برغبة، فإن أغلب المستحقين للوحدات 
اإلســـكانية قـــد تجـــاوز مـــدة انتظارهم 
للوحـــدة مـــا يزيـــد عـــن 19 ســـنة، فضال 
ســـيكون  المســـتحقين  تســـليم  عـــن 
االنتظـــار  مـــدة  أســـرع ويقلـــل  بوتيـــرة 
الالزمة لتوزيع الدفعـــات الباقية، وبناء 
المخطط سيكون بحسب حاجة ورغبة 
المواطن نفســـه دون تقييد بمخططات 

وزارة اإلسكان.

احدى لقاءات وزير االسكان بالنائب عمار آل عباس

األمير خليفة بن سلمان... فلسفة اإلرادة في تحقيق الريادة
Û  وفــق ســيرة مــن اإلنجــازات، تتجلــى فلســفة حيــاة صاحــب الســمو الملكــي

األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة رئيس الــوزراء حفظه هللا ورعاه، مفعمة 
بالحيويــة وبالتركيــز واإلرادة والنشــاط والجــد واالجتهــاد، وتمثــل المنهــج 
األمثــل فــي صناعة الريادة بكل ما تعنيه مبادئ النجاح في تحقيق االهداف 

التي يضعها سموه الكريم للوصول اليها وفي وقتها.
Û  وتمثــل الدقــة فــي تحقيــق األهــداف خطــا رياديا عظيمــا في مســيرة حياته

القياديــة حفظــه هللا، وارتباط الدقة بالتركيز تعتبر القمة في فلســفة النجاح 
التي يؤمن بها سموه، فال معنى في قيادته بالدقة بدون التركيز وال التركيز 
بدون الدقة، فهما مكمالن لبعضهما البعض في صناعة النجاح بدقة الوصول 
للكمــال لتحقيــق األهــداف، والتفــاوت النســبي فــي مســتوى اإلنجــاز لكليهما 

“الدقة والتركيز” يوثر في معدالت النجاح.
Û  فمــن يســَع للوصــول الــى الكمال اإلنســاني، فعليه األخــذ باألســباب وااللتزام

بالتركيــز ومتطلباته التي تســاعد على حيــازة ملكة الدقة، وملكة الدقة التي 
تحــوز علــى موقع كبير في مســيرة قيادة ســمو األمير تمثل العمق اإلنســاني 
المبنــي علــى روح الضميــر الــذي أحيــاه ســموه، لتصبــح ملكــة الدقــة األرقــى 
واألنقــى بيــن كل الصفات والســمات التي يتميز بها ســموه عن منافســيه في 
العالم، الن الدقة الشــمولية التي يتصف بها ســموه ليست صفة اعتيادية كما 
يراهــا البعــض ممن ال يعون ما تحويــه وما ترتبط به، انما هي صفة مندمجة 
بالتركيــز واألخــالق واإلنســانية والضميــر، ويمكن اختزالها فــي صفة حديثة 

مضمونها “الدقة الحيوية”.
Û  والدقــة الحيويــة التــي ُتعنــى بحيــاة البشــر ومــا تمثلــه بالنســبة للتصرفــات

االنســانية باتجاههــم ودقة اتخاذ القرارات الناجحة لراحتهم، حتما ســتكون 
نواة مهمة للكمال االنساني ضمن سلسلة من األسباب التي يبحث عنها قادة 

النجاح وصناع الريادة.
Û  ولسمو األمير آثار عميقة وبصمات واضحة في مفهوم “الحيوية” في تحقيق

أهداف التنمية المستدامة والتنمية البشرية على حد سواء، فالحيوية تعني 
الحياة الكريمة الصحية لكل إنســان على األرض دون تمييز، وهو ما يســعى 

سموه لتحقيقه بكل ما أوتي من قوة وسعة وقدرة.
Û  إن الحاجة لصانع ريادة ملهم للنجاح مطلب كل انسان ذو وعي وفكر يؤمن

بأهميــة االيمــان “بالقيــادة الحيويــة” بأنها ســبيل “ونواة أخــرى” للوصول الى 
الكمــال اإلنســاني وتحتــاج للتركيــز أيضا كمــا تحتاجها الدقة، وربــط القيادة 
بالحيويــة أمــر مهم لكي يكــون للضمير موقعا محركا فيها ليقوى التركيز في 

ثباتها واستدامتها حتى ال تحيد عن الطريق فتتعثر وال تصل لألهداف.
Û  ومــع كل الظــروف واالحــداث التي مرت وتمــر على المنطقــة والعالم، اال انها

لم تغير في شخصية سمو األمير الكريم بل أعطته قوة وثباتا وامدته بعمق 
الخبــرة واكتســاب الحكمة فــي القيادة نحو الريادة، إليمانــه العميق بضرورة 
التمســك بنواتــي الحيويتيــن في الدقة والقيــادة مع التركيــز بوجود الضمير 

ضمن حركتهما. 
Û  وهكــذا كانــت وال تــزال قصــة ســموه الكريــم “القياديــة” فــي صناعــة الريــادة

“األدق” فــي عــرض التفاصيل وإظهارها وصياغتها وترتيبها بما يتناســب مع 
مــا يطلبــه االنســان في حياته، والذي يرغب أن يكــون تحت ظل قائد عظيم 
وصانــع نجــاح حكيــم ومحنــك وحصيــف وذو فراســة “وتركيــز” فــي انتقــاء 

االحتياجات الضرورية للمجتمع.

عادل المرزوق

مروة خميس

تتجه بلدية المحرق لفرض رســـوم على 
اســـتخدام دورات المياه بحديقة حاتم 

الطائي الواقعة بمدينة الحد.
إبراهيـــم  البلديـــة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
الجـــودر أن البلدية بصدد فرض رســـوم 
الســـتخدام دورات المياه فـــي الحدائق 
محافظـــة  فـــي  والمتنزهـــات  العامـــة 

المحرق.
وأضـــاف: الهدف من ذلك رفع مســـتوى 
الخدمات وجودتها، حيث ســـيتم البدء 

في حديقة حاتم الطائي )تقع في مدينة 
الحـــد(، وســـيتم إلـــزام الشـــركة بصيانة 
دورات الميـــاه بشـــكل مســـتمر وبفرض 
رســـوم رمزية علـــى المواطنيـــن لضمان 
استمرار عمليات الصيانة. ودعا الجودر 
برسالة وجهها ألعضاء مجلس المحرق 
البلـــدي لــــ “دراســـة المشـــروع ودعمكـــم 
إلنجـــاح هـــذا المشـــروع الـــذي ســـيعود 
بالنفـــع علـــى مرتادي الحدائـــق والبلدية 
عن طريق رفع جودة الخدمات وضمان 
دوري  بشـــكل  اســـتمراريتها وصيانتهـــا 
وتخفيف نفقات الصيانة على البلدية”.

حصر البيوت المهجورة و”اآليلة” بمدينة عيسىاستخدام حمامات حديقة الحد بفلوس
جولـــة بلديـــة لمتابعـــة مســـتوى النظافـــة فـــي األحيـــاء الســـكنية

المنطقـــة  بلديـــة  عـــام  مديـــر  قـــام 
الجنوبيـــة عاصـــم عبـــدهللا بحضـــور 
عضو مجلـــس بلـــدي الجنوبية ممثل 
شـــاهين  هللا  مـــال  الثانيـــة  الدائـــرة 
مدينـــة  فـــي  اســـتطالعية  بجولـــة 
عيســـى لمتابعة الخدمات والحد من 
المخالفات ورصـــد البيوت المهجورة 
حضـــور  وذلـــك  للســـقوط،  واآليلـــة 
عـــدد مـــن المســـؤولين والمهندســـين 

ومفتشي البلدية.
وفي هذا الجانب، أكد مدير عام بلدية 
المنطقـــة الجنوبيـــة أن هـــذه الجولـــة 
تأتي في إطار اإلجراءات المســـتمرة 
بتوجيهـــات  البلديـــة  تتخذهـــا  التـــي 

من وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
ووكيـــل  العمرانـــي  والتخطيـــط 
لحصـــر  البلديـــات،  لشـــؤون  الـــوزارة 
والســـكن  للســـقوط  اآليلـــة  البيـــوت 
المشترك، ومتابعة المشاريع المنجزة 

والخدمـــات، واالســـتماع لمالحظـــات 
وطلبات األهالي من الخدمات.

وتـــم خـــالل الجولـــة الوقـــوف علـــى 
المشـــاريع التـــي نفذتهـــا البلديـــة في 
الدائرة، ومتابعة مستوى النظافة في 

األحيـــاء والمناطق الســـكنية، وبحث 
عـــدد من األفكار والمقترحات لتوفير 
خدمـــات جديدة تعـــود بالفائدة على 

أهالي المنطقة.
المجلـــس  عضـــو  شـــكر  جهتـــه،  مـــن 
والمديـــر  التنفيـــذي  الجهـــاز  البلـــدي 
والجـــوالت  الزيـــارات  علـــى  العـــام 
علـــى  للوقـــوف  للدائـــرة؛  المتكـــررة 
وضع الخدمات بشكل مباشر، مؤكدا 
الجهـــاز  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  أن 
التنفيـــذي والمجلـــس البلـــدي يســـهم 
الخدمـــات  وتســـريع  تســـهيل  فـــي 
وتوفيرهـــا بأعلى جـــودة للمواطنين، 
معربـــا عـــن تأييـــده لكل اإلجـــراءات 
التـــي تتخذها البلدية ضد المخالفين 

لالشتراطات والقوانين.

خالل الجولة االستطالعية

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية
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محرر الشؤون المحلية

ابراهيم الجودر

ليلى مال اهلل



أميركا باعت ربع مليون كمامة على تجار البحرين
كشــفت الســفارة األميركيــة لــدى البحريــن، أن الواليــات المتحــدة ومملكة البحريــن يواصالن التعــاون وعلى أعلى المســتويات للتصــدي لجائحة كورنا 
)كوقيــد 19(، وأن هنــاك تعاونــا وثيقــا ومتواصــال يجــري عن كثب بين خبــراء الصحة األميركييــن والبحرينيين لتبادل المعلومات عن آخر المســتجدات 
والعالجات والبحوث العلمية فيما يخص جائحة كورونا، ويعمالن على االستفادة من الخبرات االميركية في هذا المجال وبما يخدم التصدي للجائحة.

وأوضحـــت أن “التعـــاون الوثيـــق بيـــن 
الواليـــات المتحـــدة ومملكـــة البحريـــن 
الجائحـــة  عـــن  اإلعـــان  منـــذ  انطلـــق 
وانتشـــار الفيروس، من خـــال التعاون 
والبحريـــن  األمركيـــة  الحكومـــة  بيـــن 
لتســـهيل جهـــود القطـــاع الخـــاص فـــي 
علـــى  المتزايـــد  الطلـــب  لدعـــم  األزمـــة 
االفراد، حيث تم توفير أجهزة الحماية 
وتوفيـــر  “األقنعـــة”  الفيـــروس  مـــن 
الكمامات عبر مبادرة تطوعية للشـــركة 

األميركيـــة المصنعـــة ومقرهـــا البحرين 
بالتبـــرع باألقنعة لـــوزارة الصحة وقوة 
الـــف   250 وقدمنـــا  البحريـــن،  دفـــاع 
كمامة للبيع لتجار التجزئة كمامة للبيع 

كامتياز أوسع”.
واشارت في تصريحات خاصة لـ  الباد” 
الفعاليـــات  مـــن  العديـــد  أن هنـــاك  إلـــى 
العلميـــة والطبيـــة التي ســـيتم تنظيمها 
الباحثيـــن  مـــن  عـــدد  فيهـــا  وسيشـــارك 
والخبـــراء  واألطبـــاء  واألكاديمييـــن 

األمركيين من مؤسسات أميركية طبية 
عريقة مـــع نظرائهـــم البحرينيين والتي 
تكللت بانطـــاق المنتدى الطبي الدولي 
اإللكترونـــي لمكافحـــة كوفيـــد، والـــذي 
نظمته مملكـــة البحريـــن، وحقق نجاحا 
واســـعا وتـــم فيه ومن خال استشـــاري 
دفـــاع  قـــوة  فـــي  المعديـــة  االمـــراض 
البحريـــن مقدم طبيب مناف القحطاني 
استعراض تجربة البحرين في التصدي 
لفيـــروس كورنـــا، والتـــي كانـــت تجربـــة 

أدهشت العالم وشدت انتباهه.
وقالـــت الســـفارة إن جهـــود الحكومـــة 
البحرينيـــة فـــي ظـــل األزمـــة العالميـــة 
لجائحة كورونا هي جهود “رائدة وغير 
مســـبوقة “، كانـــت بدايتهـــا االســـتعداد 
المبكر الذي سبقت فيه البحرين العديد 
مـــن دول العالـــم والمنطقـــة فـــي وضـــع 

خطـــط “اســـتباقية” للتصـــدي للجائحة، 
والحجـــر  العـــزل  مراكـــز  خـــال  ومـــن 
وفـــرق التقصـــي العشـــوائي، والتقصي 
فـــي البـــؤر المحتمـــل انتشـــار الفيروس 

المســـتمرة  التقصـــي  بحمـــات  فيهـــا 
علـــى التجمعـــات، وكذلـــك دور الفريـــق 
الوطني وخططه المتكاملة للتعامل مع 

الجائحة.

إشادة دولية واسعة بإجراءات البحرين في مكافحة الجائحة
ــاء ــب ــأط ــس تــقــديــر الــحــكــومــة ل ــك ــع ــيـــس الــــــــوزراء ت ــف: جـــائـــزة ســمــو رئـ ــي ــط ــل ــدال ــب ع

اجتمع سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا االتحادية السفير عبدهللا 
عبداللطيف، مع رئيس لجنة حقوق اإلنسان بالبرلمان األلماني )البوندستاغ( 

جايد جنسن، وذلك بمقر البرلمان األلماني في العاصمة برلين.

وخال االجتماع، اســـتعرض السفير 
جهـــود مملكـــة البحريـــن فـــي تعزيـــز 
وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي إطار 
كورونـــا  لفيـــروس  التصـــدي  جهـــود 
تنفيـــذ  خـــال  مـــن   ،)19 )كوفيـــد 
اإلجـــراءات االســـتباقية علـــى كافـــة 
التأهـــب  درجـــات  ورفـــع  الجوانـــب 
لمواجهـــة هـــذا الفيـــروس بنـــاء على 
متطـــورة،  وبروتوكـــوالت  خطـــط 
وتقديم الخدمات العاجية والرعاية 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  لجميـــع 
علـــى حـــد ســـواء، منوًها بـــأن مملكة 

البحرين بفضل التوجيهات السامية 
لعاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ودعم 
مجلـــس  رئيـــس  برئاســـة  الحكومـــة 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة الموقر 
حفظه هللا، والجهود الوطنية لفريق 
البحريـــن بقيـــادة ولـــي العهـــد نائـــب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
إشـــادة  نالـــت  هللا،  حفظـــه  خليفـــة، 

دولية وأممية واسعة النطاق.
وأشار الســـفير إلى أنه تم تخصيص 
جائزة باســـم رئيس الوزراء صاحب 
بـــن  األميـــر خليفـــة  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان آل خليفـــة لتكريـــم األطبـــاء 

وهـــذا  المتميزيـــن،  البحرينييـــن 
مـــا يعكـــس تقديـــر حكومـــة مملكـــة 
وتضحيـــات  لجهـــود  البحريـــن 
األطبـــاء البحرينييـــن الكبيـــرة خال 
)كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة 

إلـــى تدشـــين هيئـــة  19(، باإلضافـــة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة 
وبالتعاون مع الفريق الوطني الطبي 
CO� كورونـــا  لفيـــروس  )للتصـــدي 
واعـــي”  “مجتمـــع  تطبيـــق   )VID�19
على أجهـــزة االتصـــال الذكية والتي 
تهدف لتعزيـــز متابعة حاالت الحجر 
رصـــد  وإمـــكان  المنزلـــي  والعـــزل 
الحـــاالت المخالطة وتنبيـــه وحماية 
حـــال  فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
للحـــاالت  مخالطتهـــم  أو  اقترابهـــم 
القائمة أو المشـــتبه بإصابتها حفاظا 

على سامتهم وسامة عائاتهم.
كما تطرق الســـفير إلى تنظيم وزارة 
خارجية مملكة البحرين سلســـلة من 
ورش العمل المعنية بإعداد مشـــروع 

الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان في 
مملكة البحرين عبر البث اإللكتروني 
المرئي والتي تأتي انطاًقا من النهج 
اإلصاحي لحضـــرة صاحب الجالة 
ملك الباد المفدى حفظه هللا ورعاه 
الراميـــة للحفـــاظ علـــى المكتســـبات 
إلـــى  منوًهـــا  الوطنيـــة،  والثوابـــت 
مشـــاركة الجهات المعنية ومندوبين 
والمفوضيـــة  المتحـــدة  األمـــم  مـــن 
الســـامية لحقـــوق اإلنســـان وبعـــض 
السفارات المعتمدة بمملكة البحرين.

من جانبها، ثمنت جايد جنسن جهود 
ونجاح مملكـــة البحرين في التعامل 
مســـتعرضة  كورونـــا،  جائحـــة  مـــع 
مكافحـــة  فـــي  األلمانيـــة  التجربـــة 

انتشار الفيروس.
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20 ألف بحريني مصاب بالسرطان
كشــفت استشــارية العــالج الطبيعــي وتأهيل أمــراض المفاصــل والعمود 
الفقــري إيمــان مطــر، عــن أن االحصــاءات الحديثــة كشــفت ازديــاد عــدد 
حــاالت االصابة بالســرطان فــي البحرين، مبينة أنه يتم تســجيل أكثر من 

600 إصابة جديدة بالسرطان سنويا.

وأشـــارت إلـــى أن جمعيـــة البحريـــن 
عـــدد  قـــدرت  الســـرطان  لمكافحـــة 
البحرينيين المصابين بالسرطان في 

البحرين بين 15 و20 ألف مريض.
المصابيـــن  عـــدد  ارتفـــاع  ويرجـــع 
بالسرطان، بحســـب مطر، إلى تزايد 
مؤشرات الخطورة وتشمل العوامل 
الســـلوكية والغذائيـــة غيـــر الصحية 

المتمثلـــة فـــي قلـــة النشـــاط البدني 
وزيادة الوزن والسمنة والسلوكيات 
الغذائيـــة غيـــر الصحيـــة، وتعاطـــي 
التدخيـــن والكحـــول، باإلضافة إلى 
وجـــود العامـــل الوراثـــي عنـــد بعض 

األسر.
العلميـــة  الدراســـات  إن  وقالـــت 
التـــوازن  أهميـــة  بينـــت  الحديثـــة 

األمثـــل  العـــاج  بيـــن  الصحيـــح 
وتحســـين جـــودة الحيـــاة لمرضـــى 
الســـرطان، ففي الكثير من الحاالت 
يتـــم اكتشـــاف أدويـــة ناجحـــة ضـــد 
الوقـــت  نفـــس  فـــي  ولكـــن  األورام، 
أعـــراض جانبيـــة كبيـــرة تؤثـــر على 
جـــودة حياة مرضـــى الســـرطان، إذ 
يعتبر تحسين جودة حياة المرضى 
إحـــدى األهداف المهمة في البحوث 
الطبية وفي برامج الرعاية الصحية 
في جميع األنظمة الصحية العالمية. 
وذكـــرت مطـــر أن العـــاج الطبيعـــي 
يعتبر مـــن أهم العاجـــات منذ فجر 
التاريـــخ وحتـــى اآلن، وينصب دور 

العاج الطبيعي مع مرضى السرطان 
علـــى تحســـين القـــدرات الوظيفيـــة 
والعمـــل  والحركيـــة  واالســـتقالية 
علـــى اســـتعادة وظائـــف األعضـــاء، 
وتحســـين قدرتهم علـــى الحركة أو 
المشـــي، وتخفيف األلـــم وتجنب أو 
تقليل اإلعاقات الحركية، وتحسين 
اللياقة البدنية والصحة العامة التي 
ربما تأثرت بطبيعة الســـرطان نفسه 
أو جـــاءت نتيجـــة أعـــراض جانبيـــة 
للعاجات الجراحية أو الكيماوية أو 
اإلشـــعاعية التي يخضـــع لها مريض 

السرطان.
ضمـــن  مـــن  أن  علـــى  وشـــددت 

يســـعى  التـــي  الرئيســـة  األهـــداف 
العـــاج الطبيعـــي إلـــى تحقيقهـــا مع 
المحافظـــة  هـــو  الســـرطان  مرضـــى 
علـــى النشـــاط الوظيفـــي والحركـــي 
وإعادتـــه إلى مســـتواه الطبيعي في 
حـــال إذا تأثـــر مـــن خـــال التمارين 

أكبـــر  علـــى  والمحافظـــة  المختلفـــة 
البدنيـــة  اللياقـــة والقـــوة  قـــدر مـــن 
التي تسمح باســـتعداد أكبر لمراحل 
العـــاج المختلفـــة ومعالجـــة تـــورم 
بعـــض  علـــى  والســـيطرة  األطـــراف 
اآلالم ممـــا توفر على المريض وقته 
وجهـــده، بالخضوع لبرنامج تأهيلي 
قصيـــر المدة و أكثر كفاءة، وبالتالي 
تتحسن جودة الحياة لديهم وتسرع 

عودتهم للمجتمع بأفضل النتائج.

السمنة والتدخين 
والكحول أبرز 
أسباب تزايد 

الحاالت

تحسين التعامل مع المرضى والحد من فترات االنتظار
مشـــروع “تســـيير المستشـــفيات” يوفـــر المزيـــد مـــن االســـتقاللية

نظــم فريــق إدارة التغييــر التابــع لبرنامج صحتي اللقاء التنســيقي األول لمجلس أمناء 
المستشــفيات الحكومية مع منتســبي مجمع السلمانية الطبي، برئاسة الشيخ هشام بن 
عبدالعزيز آل خليفة، وبحضور أعضاء مجلس األمناء والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
للمستشــفيات الحكومية أحمد األنصاري، ومدير مشــروع التسيير الذاتي للمستشفيات 
والمستشــفيات  الطبــي  الســلمانية  بمجمــع  المســؤولين  جانــب  إلــى  اليوســف،  رجــاء 

الحكومية الخارجية، وذلك ظهر يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020. 

المجلـــس  مبـــادرات  يأتـــي ضمـــن  والـــذي 
لتعزيـــز التواصل وتكريس نهج الشـــفافية 
والشـــراكة مـــع الجميع وتعزيـــز بيئة العمل 
في القطاع الصحي، والذي يأتي تجســـيدا 
وتفعيـــا لمـــا نص عليـــه المرســـوم الملكي 
بشـــأن   2019 لســـنة   )44( رقـــم  الســـامي 
المستشـــفيات  أمنـــاء  مجلســـي  تشـــكيل 
الصحيـــة  الرعايـــة  ومراكـــز  الحكوميـــة 
األوليـــة. وقـــد عقد اللقـــاء التعريفي األول 
بتنظيـــم مـــن فريـــق إدارة التغييـــر التابـــع 
لبرنامـــج صحتـــي وبدعـــم مـــن المجلـــس 
االستشـــارية  والشـــركة  للصحـــة  األعلـــى 
KPMG فخـــرو للتعريـــف ببرنامج صحتي 
والتسيير الذاتي، والذي ُيعد أحد المحاور 

الصحـــي  الضمـــان  مشـــروع  فـــي  المهمـــة 
الوطني في مملكة البحرين، والذي  سيعزز 

جودة الخدمات الصحية في المملكة.
وفي بداية اللقاء االفتراضي رحب رئيس 
مجلـــس أمنـــاء المستشـــفيات الحكوميـــة 
بجهودهـــم  مشـــيدا  جميعـــا،  بالحضـــور 
المبذولة والمتميزة منذ انطاق المشروع، 
مؤكدا أن جميع هذه الجهود سوف تتكلل 
بالنجاح نحو بناء نظام إداري قوي للتسيير 
الذاتي الخاص باســـتقالية المستشفيات. 
وأشـــار إلـــى أن مشـــاركة جميـــع األطـــراف 
المعنيـــة بالتســـيير الذاتـــي كان لـــه الـــدور 
البـــارز لمواصلـــة العمل في ســـبيل تحقيق 
األهـــداف المنشـــودة، وتنفيـــذ التوجيهات 

المســـتمرة التـــي تصدرها الحكومة بشـــأن 
نظـــام الضمـــان الصحي، والتـــي هي محل 
اهتمـــام الجميع، وحرص القيادة الرشـــيدة 
الازمـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  تقديـــم  علـــى 
لجميع المرضـــى والمترددين على مختلف 
المرافـــق العاجيـــة بمملكـــة البحريـــن. كما 
أشـــار رئيس مجلـــس أمناء المستشـــفيات 
الحكوميـــة إلـــى مهـــام الرئيـــس التنفيذي، 
حيث ســـيتولى اإلشـــراف على سير العمل 
وضمـــان جـــودة الخدمـــة، والموافقة على 
تعيين الطواقـــم وإبرام العقـــود، باإلضافة 
إلـــى توفيـــر المعـــدات الازمـــة، والتعامـــل 
دي التغطيـــة التأمينية وتحســـين  مع مـــزوِّ
التعامل مـــع الحاالت المَرضيـــة والحد من 
فتـــرات االنتظار وإعداد تقرير ســـنوي عن 
نشاط المؤسسة الصحية الحكومية، فضا 
عن تطوير الهيكل التنظيمي للمستشفيات 
ومختلـــف إداراتها بما يتناســـب مع المهام 
الموكلـــة لـــه. بعد ذلك تقـــدم القائم بأعمال 
الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية 
أحمد األنصـــاري بعرض وبشـــرح تفصيلي 
لبرنامـــج صحتي، حيث أشـــاد بأهمية هذا 

البرنامـــج الوطنـــي والذي يهـــدف إلى بناء 
نظـــام صحـــي متميـــز ويهتـــم فـــي تقديـــم 
أفضل التجارب للمرضى وضمان لحقوقهم  
فـــي كل مرحلة مـــن خال رحلـــة عاجهم 
وفـــي كل خطـــوة مـــن الخدمـــات المقدمة  
للمرضـــى وذويهم ومرافقيهم مرتكزا على 
معايير عالية الجودة في تقديم الخدمات 
الصحية ذات الجودة العالية  واالســـتدامة 
بما يتماشـــى مع الخطـــة والرؤية الوطنية 

وبدعم من الحكومة الموقرة.
كمـــا تطـــرق أحمـــد محمـــد األنصـــاري إلـــى 
مناقشـــة آلية العمل خـــال المرحلة المهمة 
المقبلـــة، والمهـــام المناطـــة بفـــرق العمـــل. 
وأهميـــة  والتمريضـــي  الطبـــي  والفريـــق 
دورهـــم في المرحلة المقبلـــة، وتم االتفاق 
بشـــكل  االجتماعـــات  اســـتمرارية  علـــى 
دوري ســـعيا نحو تحقيق هدف المشروع، 
واالرتقـــاء بالخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة 
الخدمـــات  لهـــذه  نوعيـــة  نقلـــة  وتحقيـــق 
خالـــه  مـــن  بالمستشـــفيات  المقدمـــة 
الصحيـــة  الرعايـــة  نوعيـــة  تحســـين  مـــن 
والطبية المســـتمرة التـــي تركز في الصحة 

الوقائية وتحســـين جـــودة الحياة. وكذلك 
التأكيد علـــى التكاتف واالســـتمرار بالعمل 
بـــروح الفريـــق، جنبـــا إلـــى جنـــب بتعـــاون 
الجهـــات المعنية من المؤسســـات واألفراد 

والمجتمعات.
وبعـــد ذلـــك، ألقـــت اليوســـف عـــرض عـــن 
مســـتجدات وتطـــورات مشـــروع التســـيير 
ومـــا  الحكوميـــة  للمستشـــفيات  الذاتـــي 
تـــم مـــن إنجـــازات منـــذ البـــدء فـــي إقـــرار 
المشـــروع، حيـــث نوهـــت إلـــى أهميته في 
المرحلـــة القادمـــة، والتـــي ســـتوفر المزيـــد 
من االســـتقالية لتكون قادرة على متابعة 
عملية إدارة المستشـــفيات  لذاتها، والتأكد 
من حصول كافة المواطنين على الخدمات 

العاجية التزاما منها بالدستور الذي ينص 
علـــى توفيـــر الخدمـــة الصحيـــة للمواطن. 
وفـــي ختـــام االجتمـــاع االفتراضـــي األول 
قـــال رئيـــس مجلس أمنـــاء المستشـــفيات 
الحكوميـــة: “نحن فخورون وســـعداء بأن 
مملكة البحرين تشـــهد مرحلة تحول مهمة 
للعمل علـــى تطوير النظـــام الصحي القائم 
لاســـتمرار فـــي توفير الخدمـــات الصحية 
الجـــودة  ذات  والمســـتدامة  المتكاملـــة 
العاليـــة، والتي تأتي ضمـــن مبادراتها نحو 
تقديم نظام صحي متقدم جديد يتناسب 
مع احتياجات أبناء البحرين على مستوى 
طالبي الخدمـــات الصحية أو مقدميها من 

الكوادر الصحية العاملة”.

المنامة - بنا

إيمان مطر

بدور المالكي

البالد - بدور المالكي
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مروة خميس

محرر الشؤون المحلية

الحبس 3 أشهر وغرامة 20 ديناًرا لمن يخدش حياء أنثى
المحامـــي األحمـــد بالحلقـــة الثالثـــة مـــن برنامـــج “إضـــاءة قانونيـــة”

برنامـــج  مـــن  الثالثـــة  الحلقـــة  تســـلط 
البـــاد  بصحيفـــة  قانونيـــة”  “إضـــاءة 
الضـــوء علـــى موضـــوع خـــدش حيـــاء 

األنثى.
ووجهـــت الصحيفة ســـؤاال عـــن عقوبة 

هذا الفعل للمحامي مراد األحمد.
وأجاب بأن المادة 351 بقانون العقوبات 
نصت علـــى عقوبة الحبس مدة ال تزيد 
علـــى 3 أشـــهر، وبالغرامة التي ال تجاوز 
20 دينارا، مـــن تعرض ألنثى على وجه 
يخدش حياءهـــا، بالقول أو بالفعل في 
طريـــق عام أو مـــكان مطروق، ويعاقب 
بذات العقوبـــة إذا كان التعرض بطريق 

التلفون.
وذكر أن مجلس النـــواب اقترح تعديا 

د مـــن العقوبـــة، ولكن لـــم يقر هذا  ُيشـــدِّ
التعديـــل؛ بســـبب خاف بين مجلســـي 
الشورى والنواب بشأنه، ومؤيدا إجراء 
تعديل ُيغلظ من العقوبة لتحقيق مزيد 

من الردع.

وبيـــن أن التعديـــل المنظـــور تحت قبة 
البرلمان نص على زيادة عقوبة الحبس 
من 3 أشـــهر إلى 6 أشهر، والغرامة التي 
ال تجـــاوز 20 دينـــارا إلـــى غرامة ال تقل 

عن 300 دينار.

ولفـــت إلـــى أن التعديـــل المقتـــرح نص 
علـــى إدانـــة مـــن يتعرض لشـــخص آخر 
بالقـــول  الحيـــاء  يخـــدش  وجـــه  علـــى 
أو بالفعـــل، ومعتبـــرا أن اقتـــراح كلمـــة 

“شخص” أعم من تحديده بأنثى.

المنامة - وزارة الداخلية

صــرح مديــر عــام اإلدارة العامــة للمباحــث واألدلــة الجنائيــة بأن 
شــرطة مكافحــة اإلتجــار بالبشــر وحماية اآلداب العامــة، تمكنت 
مــن القبــض على شــخص آســيوي الجنســية )46 عاما( إثــر قيامه 

ببيع المواد المسكرة.

وأوضح أنـــه فور تلقـــي اإلدارة 
تـــم  الشـــأن،  بهـــذا  لمعلومـــات 
البحـــث  عمليـــات  مباشـــرة 
أســـفرت  والتـــي  والتحـــري 
المذكـــور  هويـــة  تحديـــد  عـــن 
والقبـــض عليـــه وبحوزته كمية 
مـــن المـــواد المســـكرة، فيمـــا تم 

تحريز المضبوطات التي كانت 
بحوزته والتحفظ عليها.

وأشـــار مدير عام اإلدارة العامة 
الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
إلـــى أنه تـــم اتخاذ اإلجـــراءات 
القانونية الازمة؛ تمهيدا إلحالة 

القضية إلى النيابة العامة.

القبض على آسيوي يبيع المواد المسكرة

مقترح إللغاء رسوم “الكهرباء” عن دور رعاية الوالدين

تقدم كل من النواب خالد بوعنق، فوزية بنت عبدهللا زينل، أحمد األنصاري، محمد 
بو حمود، ومحمد السيسي باقتراح برغبة بشأن دعم وتطوير دور رعاية الوالدين.

وأشـــارت المذكرة االيضاحيـــة للمقترح 
إلـــى أن نصـــوص المـــادة رقـــم )4( مـــن 
دســـتور مملكة البحرين على أن “العدل 
والتراحـــم  والتعـــاون  الحكـــم،  أســـاس 
صلـــة وثقى بيـــن المواطنيـــن، والحرية 
والمســـاواة واألمـــن والطمأنينـــة والعلم 
والتضامن االجتماعـــي، وتكافؤ الفرص 
للمجتمـــع  دعامـــات  المواطنيـــن،  بيـــن 

تكفلها الدولة”.
ونصـــت المـــادة 5/ج من الدســـتور على 
الضمـــان  تحقيـــق  الدولـــة  “تكفـــل  أن 
االجتماعي الـــازم للمواطنين في حالة 
الشـــيخوخة أو المـــرض أو العجـــز عـــن 
العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما 
تؤمن لهم خدمـــات التأمين االجتماعي 
والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم 

من براثن الجهل والخوف والفاقة”.
وتعـــد رعايـــة الوالديـــن مـــن المقومـــات 
األساســـية للمجتمع اإلسامي، وال شك 
أن دعم وتطوير هذا الدور سيسهم في 
تعزيز الجـــو االجتماعـــي للوالدين الذي 
يشـــعرهم بالحب والحنـــان واالطمئنان 
النفســـي، ويخفـــف علـــى الوالديـــن مـــن 
جراء ما يعانونه من مظاهر الشيخوخة 
وكبر السن، ومختلف األمراض األخرى.
والهدف مـــن االقتراح هو دعم وتطوير 
تلك الـــدور بالمجاالت كافة، ســـواء في 
التدريب وتوعية وتطوير عمل مقدمي 

الخدمة الذين يعملون داخل دور رعاية 
الوالديـــن، وتطوير الـــكادر اإلداري لدور 
رعايـــة الوالدين؛ بهـــدف تقديم خدمات 
متكاملـــة للوالدين فـــي جميع المجاالت 
واالجتماعيـــة  والنفســـية  الصحيـــة 
وتحقيـــق  والتأهيليـــة  والترفيهيـــة 
المصلحة الفضلى لهم، وتطوير خدمات 
الرعايـــة المتكاملـــة، وتعزيـــز المشـــاركة 
المجتمعية في مســـاندة الوالدين داخل 
الجوانـــب،  مـــن  وغيرهـــا  الـــدور  هـــذه 
إضافة الى إعفاء هذه الدور من رســـوم 

الكهرباء والماء أو تخفيضها.

9 بالغات من رئيس “الرفق بالحيوان” ضد المسيئين
أفــاد رئيــس مجلس إدارة جمعية البحريــن للرفق بالحيوان محمود فرج 
أنــه تقــدم بشــكوى جنائيــة أمــس إلــى إدارة الجرائــم اإللكترونيــة، التي 

ستقوم بتحويل البالغ للنيابة.

وأوضـــح أن باغه يتضمن شـــكوى 
عليـــه  تطاولـــوا  أشـــخاص   9 ضـــد 
ســـواء عبر التغريدات أو المسجات 
أو الفيديو، أو على أي منصة أخرى 

من منصات التواصل االجتماعي.
ونوه أن هذه التطاوالت حملت في 
مضمونها تطـــاوال وتجريحا وقذفا 
ضـــده  وجارحـــا  شـــديدا  شـــخصيا 
كشـــخص وضـــده كرئيـــس لجمعية 

البحرين للرفق بالحيوان.
وأكد أن مملكة البحرين هي مملكة 
القانـــون،  فـــوق  أحـــد  وال  القانـــون 
وحرية الـــرأي مكفولة لكن ال يجوز 

ألحد مصادرتها من الناس وال حتى 
تحت ظـــل أي ذريعة يحتجون بها، 
وان مـــا حصـــل معـــه شـــخصيا يعد 
خـــارج منظور الرأي والـــرأي اآلخر، 
ويتعدى حـــدود التعبير عـــن الرأي؛ 
احتفاليـــة  فـــي  مشـــاركته  بســـبب 
الســـام التـــي تـــم تنظيمها وشـــارك 

فيها أخيًرا.
وأشـــار فرج في تصريحات خاصة 
لـ “الباد” بعد تقديمه الباغ، إلى أن 
باغه ســـوف يتحـــول إلـــى النيابة، 
إذ ســـتقوم باســـتدعاء األشـــخاص 
وتحويلهـــم إلـــى المحكمـــة، مؤكـــدا 

نزاهة القضاء البحريني وشفافيته 
ألن ليس لديه أي شك في شفافيته 
وأنـــه  عليـــه  القائميـــن  وشـــفافية 

سينصف صاحب الحق.
وأشـــار إلـــى أن هـــؤالء األشـــخاص 
تعـــدوا عليـــه وعلـــى الجمعية، على 
الرغـــم مـــن أنـــه لـــم يتحدث باســـم 
الجمعية أو باســـم أي شـــخص آخر، 
قائـــا  نفســـه،  عـــن  تحـــدث  وإنمـــا 
“لـــو أنهـــم انتقـــدوا بشـــكل منطقـــي 
ومعقـــول فهـــذا يمثـــل حريـــة رأي 
ولكنهم تطاولوا وتعدوا علي وعلى 

الجمعية، مســـتخدمين ألفاظا نابية 
وغير أخاقية والتي أرفضها شكا 
وتفصيـــا،، وتناســـوا فـــي هجمتهم 
غيـــر األخاقية أننا نـــاس متعلمون 
ومتحضرون وال يجوز بنا االنجرار 
إلـــى هذه المســـتويات المتدنية من 
الســـجال”، مؤكدا أنه يشعر باألسف 
هذه الممارســـات الشـــاذة من خال 
التعامـــل مـــع اآلخر وفـــي مجتمعنا 

المتنور والراقي.
وجدد فـــرج، مباركته لمـــا قامت به 
القيـــادة والحكومة الرشـــيدة، قائا 
عـــن  أعلـــن  “أنـــا مواطـــن بحرينـــي 
مباركتـــي لهـــذه الخطوة الشـــجاعة 
وبالطريقـــة  والحكومـــة  للقيـــادة 
لـــي، وهـــي  التـــي أجدهـــا مناســـبة 
قرارات وخطوات تصب في صالح 

البحريـــن والمواطن البحريني ألنها 
“ســـام”،  واتفاقيـــة  قـــرار  وقعـــت 
متســـائا: لمـــاذا هـــم منزعجون من 
“الســـام” أو من كلمة السام أو من 
كلمة أننا إخـــوان جميعا، والحقيقة 
أن كل البشـــر هـــم إخـــوان لبعضهم 
البعض، وهذا ما نصت عليه الكتب 
األديـــان  وكل  جميعهـــا،  الســـماوية 
مقـــدرة ومحترمـــة مـــن الجميع وال 
توجد لدينا في البحرين أي مشكلة 
معروفـــة  فالبحريـــن  ذلـــك،  حـــول 
خـــال تاريخها الطويـــل أنها واحة 
األديـــان  بيـــن  والتعايـــش  للســـام 
وعلى مـــر العصور وســـتبقى واحة 
للســـام، ولـــن ينال منها المســـيئون 
ولـــن يوقفـــوا مســـيرتها الرائدة في 

التعايش.

قامـــت  التـــي  الجهـــات  أن  وذكـــر 
بهـــذا العمل هما جهتـــان معروفتان 

للحكومة ولنا جميعا.
وأكـــد أن لهـــم تاريخـــا أســـود، وهم 
الشـــباب  مـــن  بالعديـــد  غـــرر  مـــن 
والمواطنيـــن وألقاهم فـــي التهلكة، 
أمـــا الجهـــة الثانيـــة فهـــي تمثل من 
لهـــم والء لخارج وطنهـــم ودولتهم 
التـــي قدمـــت مـــن أجـــل مواطنيها 
الحياة الكريمة، ولهم تاريخ أســـود 

وكلنا نعرفهم.
دولـــة  البحريـــن  أن  فـــرج  وختـــم 
القانـــون والمؤسســـات، وهـــو علـــى 

ثقة بأنه سيأخذ حقه بالقانون.

بعد مشاركته 
باحتفال كعكة 

السالم

الثقافة األمنيـة
إجراءات السفر أثناء جائحة كورونا

Û  فــي ظــل عــودة حركــة الســفر بيــن دول العالم بعــد توقفها؛ بســبب
انتشــار جائحــة كورونــا، قامــت اإلدارة العامــة ألمــن المنافذ بوضع 
الخطــط واإلجــراءات الازمــة لتســهيل حركــة عبــور المســافرين 
لضمان سير العمل بالمنافذ وعودة حركة السفر تدريجًيا، وذلك بما 
يتماشى مع القرارات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي لمكافحة 
انتشــار  مــن  للحــد  االختصــاص  ذات  والجهــات  كورونــا  فيــروس 

الفيروس.
Û  يجب على المواطنين والمقيمين الراغبين بالســفر إلى الخارج عن

طريــق مطــار البحرين الدولي التأكد من إجراءات وشــروط الدولة 
التي يخططون للسفر إليها، وفيما يتعلق بوجود المسافر في مبنى 
مطار البحرين الدولي وتماشًيا مع التعليمات يقتصر دخول المبنى 
علــى المســافرين والعامليــن فيــه فقــط، ويفضــل الحضــور إلنهــاء 
اإلجراءات قبل 3 ســاعات من موعد اإلقاع وذلك إلتاحة الفرصة 
ألخــذ اإلجــراءات الوقائيــة والمتمثلــة فــي إجــراء فحــص درجــة 
الحــرارة لجميع المســافرين وااللتــزام بالتباعــد االجتماعي، إضافة 

إلى االلتزام بلبس كمام الوجه حفاظا على سامة الجميع.
Û  وبالنســبة للراغبيــن بالســفر بًرا عن طريق جســر الملــك فهد، فيجب

اتباع الضوابط واإلجراءات الوقائية الجديدة الصادرة عن الجهات 
المختصة بالمملكة العربية السعودية والمتمثلة في ضرورة حصول 
 )PCR( من يرغب بالدخول إلى أراضيها على شهادة الفحص الطبي
صــادرة مــن جهــات معتمدة تثبت عدم اإلصابــة بالفيروس، على أن 
ال يكــون قــد مضــى علــى تاريــخ الفحــص أكثر مــن )72( ســاعة عند 
الوصــول إلــى المنفــذ أو مــا يثبــت ذلــك عــن طريــق تطبيــق مجتمع 
واعــي، كمــا يوقــع جميــع المســافرين علــى إقــرار صحــي وااللتــزام 
بالحجــر الذاتــي عنــد دخــول المملكــة العربية الســعودية لمــدة )48( 
ساعة، وفي حال رغبة المسافرين بالسفر إلى أحد الدول الخليجية 
مــرورا بالمملكــة العربيــة الســعودية فهــذا يتطلب مغادرتهــا أثناء 8 
ســاعات، علًما أن الســفر عن طريق جســر الملك فهد يتطلب تقديم 

جواز السفر وليس بطاقة الهوية أثناء هذه الفترة.
Û  وفيما يتعلق بالمســافرين القادميــن إلى مملكة البحرين عن طريق

مطار البحرين الدولي، فيتعين دفع الرسوم المقررة وهي 60 دينارا، 
إلجراء الفحص الطبي )PCR( في المنطقة المخصصة لذلك، إذ تم 
تهيئة صالة االســتقبال بالمطار كموقــع التخاذ اإلجراءات المتعلقة 

بفيروس كورونا والتي ال تتعدى فترة االنتظار فيها )5( دقائق.
Û  وبالنسبة للمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك

فهــد فيتعيــن عليهــم دفــع مبلــغ )60( دينــارا أيضــا إلجــراء الفحص 
الطبي )PCR(، ويستثنى من ذلك من لديه شهادة صادرة من جهة 
معتمدة لدى مملكة البحرين أو المملكة العربية الســعودية شــريطة 
أن ال يكــون قــد مضــى علــى نتيجــة الفحــص أكثــر من )72( ســاعة، 
وبعــد االنتهاء مــن إجراء الفحص الطبي وإنهاء إجراءات الدخول 
للبــاد يجــب علــى المســافر عــزل نفســه ذاتًيــا إلــى حيــن الحصول 
علــى نتائــج الفحــص الطبي، وفــي حال كانت النتيجة ســلبية )غير 
مصــاب( فيســتطيع الخــروج دون قيــود، وفــي حال كانــت نتيجته 
إيجابيــة )مصــاب( فــإن المعنييــن بالجهــات المختصــة ســيقومون 

بالتواصل معه مباشرة تمهيًدا التخاذ اإلجراءات الازمة.
Û  ويتعيــن علــى جميــع المســافرين القادميــن إلــى مملكــة البحريــن

بمختلــف المنافــذ تحميــل تطبيــق الهاتــف المحمــول مجتمع واعي 
“BeAware Bahrain”، وتســجيل بياناتهــم فيــه قبــل الدخــول إلــى 

المملكة.

 بدور المالكي

شبيب ردا على الدمستاني: تصريحك فرقعة وتسلق
الـــــوزارة ــن  مـ رد  وال  “الــتــنــاكــر”  ــدد  ــ ع زيـــــادة  ــب  ــل ط ــلـــدي”  ــبـ “الـ

النائـــب أحمـــد  بيـــن  التوتـــر  أجـــواء  عـــادت 
البلـــدي  بالمجلـــس  وأعضـــاء  الدمســـتاني 
الشـــمالي بعد انتقـــاد األول لتراخي البلديين 
شـــفط  صهاريـــج  عـــدد  زيـــادة  تأميـــن  فـــي 
الباعات لسكان مناطق المحافظة الشمالية.

الدمســـتاني  النائـــب  مـــع تصريـــح  وتفاعـــا 
المجلـــس  رئاســـة  ردت  البـــاد  بصحيفـــة 
والبلدية بدائرة الدمستاني )سابعة الشمالية( 
بصحيفة زميلة. وتواصل البلدي عن الدائرة 
الرابعة بالمحافظة الشـــمالية فيصل شـــبيب 
مع “الباد” للتعليق على تصريح الدمستاني.

ووصـــف شـــبيب تصريـــح الدمســـتاني بأنـــه 
“فرقعة انتخابية”.

وقـــال إنه يريـــد التســـلق علـــى البلديين في 
بالمحافظـــة  للمواطنيـــن  الخدمـــات  تقديـــم 
بالمجلـــس  وزمـــاؤه  أنـــه  وذكـــر  الشـــمالية. 
البلـــدي دأبـــوا علـــى المطالبـــة بزيـــادة عـــدد 

الصهاريـــج المخصصة لشـــفط الباعات ولم 
يتراخ األعضاء بتاتا.

الشـــمالية  لبلديـــة  انتقـــاده  شـــبيب  ووجـــه 
لتقصيرهـــا فـــي تأميـــن العـــدد الكافـــي مـــن 
الصهاريـــج، وأن البلديـــة هي المســـؤولة عن 

تأخر الوفاء بالمواعيد لنزف الباعات.

ولفت الى أن خدمات الشركة المتعاقد معها 
للقيام بمهمة شفط الباعات سيئة.

وقـــال: هـــي مـــن أســـوأ الشـــركات والبلديـــة 
عاجـــزة عـــن معالجة هذه الشـــكوى ورقابتها 

على الشركة ضعيفة.
وأشـــار الـــى أن المجلـــس البلدي أبلـــغ وزارة 

والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
العمراني بماحظاته عن أداء الشـــركة، وفي 
كل مرة يجري تقاذف مسؤولية اختيار هذه 
الشـــركة، ولكن المواطن هو الضحية بســـبب 
ســـوء خدمـــات الشـــركة، وال رد إيجابـــي من 

الوزارة على طلب المجلس حتى اآلن.

فيصل شبيب

محمد السيسي محمد بو حمودأحمد األنصاري خالد بوعنق فوزية بنت عبدالله زينل

المحامي مراد األحمد

وأطلقت صحيفة البالد برنامجا للتوعية القانونية والثقافة األمنية بعنوان  «
“إضاءة قانونية”. ويستضيف البرنامج في كل يوم محاميا لإلجابة عن سؤال 

يهم المجتمع، وتسهم اإلجابة في تقديم المعلومة المفيدة. وأعد حلقات 
البرنامج 3 زمالء بالصحيفة وهم: رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى 
اإللكتروني الزميل راشد الغائب، ورئيس قسم الرياضة رئيس فريق صحافة 

الفيديو الزميل أحمد كريم وعضو فريق صحافة الفيديو الزميل اسماعيل 
السقاي.

يشار إلى أن صحيفة البالد أطلقت هويتها اللفظية لإلنتاج المرئي )البالد  «
بمختلف األبعاد(.

بروفايل

إبراهيم النهام
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وافقـــت الجمعيـــة العامة العادية 
االســـتثمارية  اســـتيراد  لشـــركة 
علـــى تعيين وانتخـــاب 7 أعضاء 
الثـــاث  لفتـــرة  اإلدارة  لمجلـــس 

سنوات القادمة. 
وتمت الموافقـــة على تخصيص 
البحريـــن  لبنـــك  واحـــد  مقعـــد 
التعييـــن  طريـــق  عـــن  الوطنـــي 
فيمـــا  الحكيـــم،  كابـــي  يمثلهـــم 
نتـــج عـــن التصويـــت انتخـــاب 6 
أعضـــاء، كل مـــن هشـــام الريس، 
المرباطـــي،  رازي  األميـــن،  زايـــد 
مازن إبراهيم، فارس الكوهجي، 
وعبدالرحمـــن جمشـــير لعضويـــة 

مجلس اإلدارة. 

كمـــا قـــررت الجمعيـــة العموميـــة 
- وفًقـــا لبيـــان نشـــر علـــى موقـــع 
الخميـــس  البحريـــن  بورصـــة 
االجتمـــاع  نتائـــج  عـــن  لإلعـــان 
- اإلبقـــاء علـــى عبدهللا جمشـــير 
وخالـــد  أول  احتياطـــي  كعضـــو 
الحمادي كعضـــو احتياطي ثاني 

لمجلس اإلدارة.
وتعمل الشركة في االستثمارات 
غيـــر المباشـــرة والمشـــاركة فـــي 
النشـــاطات الصناعية والتجارية 
والمالية، والمتاجرة واالســـتثمار 
واألوراق  األدوات  جميـــع  فـــي 
الماليـــة فـــي األســـواق المحليـــة 

والدولية.

عمومية “استيراد” تعين وتنتخب مجلس اإلدارة
المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

دوالر مليون   246 بـ  ومنتجاته  ألمنيوم  صــدرت  المملكة 

قيمة التبادل التجاري البحريني األميركي

تجـــاوزت قيمـــة التبـــادل التجاري 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليـــات 
مطلـــع  منـــذ  األميركيـــة  المتحـــدة 
العـــام الجـــاري وحتـــى نهاية شـــهر 
أغســـطس الماضي 976.24 مليون 
مليـــار   1.58 نحـــو  مقابـــل  دوالر، 
دوالر في الفترة المماثلة من العام 
2019، ونحو 1.89 مليار دوالر في 
الفتـــرة المماثلـــة من العـــام 2018، 
وذلـــك وفًقا ألحدث بيانات لمكتب 
حصلـــت  األميركـــي،  اإلحصـــاء 

“الباد” على نسخة منها.
وكان التبادل التجاري بين البلدين 
فـــي األشـــهر الثمانيـــة األولـــى مـــن 
العـــام 2017 بلـــغ 1.2 مليـــار دوالر، 
الفتـــرة  فـــي  دوالر  مليـــار  و1.1 

المماثلة من العام 2016.
وسجل حجم التبادل التجاري بين 
البلديـــن فـــي الفترة مـــن يناير إلى 
أغسطس من العام الجاري تراجًعا 
أي  دوالر،  مليـــون   607.5 بمقـــدار 
ما نســـبته 38.4 % قياًســـا بالفترة 

المماثلة من العام 2019.
وبلغـــت قيمة التبادل التجاري بين 
البلدين في شهر أغسطس الماضي 
119.2 مليـــون دوالر، بزيادة 36.2 
دوالر  مليـــون   87.5 بــــ  قياًســـا   %
في شـــهر يوليو الماضي، في حين 
تراجعـــت قيمـــة التبـــادل التجاري 
بيـــن البلديـــن على أســـاس ســـنوي 
بنســـبة 31.4 % قياًســـا بــــ 173.7 
مليـــون دوالر في شـــهر أغســـطس 

.2019

إجمالي الواردات والصادرات

وبلـــغ إجمالي الـــواردات األميركية 
إلـــى البحرين في األشـــهر الثمانية 
من العام الجـــاري، 515.87 مليون 
دوالر  مليـــون  و460.38  دوالر، 
قيمـــة الصـــادرات البحرينيـــة إلـــى 

أميركا. وســـجل الميـــزان التجاري 
55.5 مليون دوالر لصالح أميركا.

وكانـــت أهـــم 5 واردات من أميركا 
إلـــى البحريـــن مـــن حيـــث القيمـــة، 
شـــحنات  أوال:  كالتالـــي:  هـــي 
منخفضـــة القيمة بــــ 85.92 مليون 
المدنيـــة  الطائـــرات  ثانًيـــا:  دوالر، 
وأجزاؤهـــا بــــ 49.43 مليون دوالر، 
ثالًثـــا: الســـيارات بــــ 32.63 مليون 
دوالر، رابًعـــا: المابـــس والمعـــدات 
العســـكرية بــــ 29.28 مليون دوالر، 
الصلـــة  ذات  الطائـــرات  وخامًســـا: 
بالدفاع وأجزاؤها بـ 26.98 مليون 
الـــواردات  هـــذه  وتمثـــل  دوالر، 

43.47 % مـــن إجمالـــي الـــواردات 
إلى البحرين.

أمـــا أهم 5 صـــادرات مـــن البحرين 
إلى أميركا، كالتالي: أوال: األلمنيوم 
غيـــر المصقـــول بــــ 114.9 مليـــون 
األلمنيـــوم  أســـاك  ثانًيـــا:  دوالر، 
7605 بـ 78.33 مليون دوالر، ثالًثا: 
ألواح األلمنيوم التي تزيد عن 0.2 
مـــم بــــ 53.19 مليـــون دوالر، رابًعا: 
البنزيـــن وأنـــواع الوقـــود األخـــرى 
بــــ 49.84 مليـــون دوالر، وخامًســـا: 
دورات  وفـــوط  األســـرة  شراشـــف 
الميـــاه والمطابخ بــــ 34.77 مليون 
دوالر، وتمثل هذه الصادرات 71.9 

% مـــن جميـــع الشـــحنات التي تم 
تصديرها.

واتضـــح من البيانـــات أن صادرات 
البحرين مـــن األلمنيوم ومنتجاتها 
فـــي األشـــهر الثمانيـــة األولـــى مـــن 
العام الجاري بلغت 246.42 مليون 
دوالر والتي تمثل ما نسبته 53.53 

% من إجمالي الصادرات.
يذكـــر أن حجـــم التبـــادل التجـــاري 
العـــام  فـــي  األميركـــي  البحرينـــي 
الماضـــي بلغ 2.45 مليـــار دوالر، إذ 
بلغت إجمالـــي الواردات األميركية 
مليـــار  و1.04  دوالر،  مليـــار   1.41
دوالر إجمالي الصادرات البحرينية 
إلى أميـــركا. وبلغ الميزان التجاري 
363.1 مليون دوالر لصالح أميركا.

واشنطن - بنا

مؤشرات األسهم 
األميركية تغلق على ارتفاع

الرئيسية  األســهــم  مــؤشــرات  أغــلــقــت 
األميركية  ستريت  وول  بــورصــة  فــي 
جونز  داو  مؤشر  وارتفع  ارتفاع.  على 
بــمــقــدار 122.05  الــقــيــاســي  الــصــنــاعــي 
ليصل   ،%  0.4 يــعــادل  بما  أي  نقطة، 
مؤشر  وصعد  نقطة.   28,425.51 إلــى 
آند بورز 500 األوســع نطاقا  ستاندرد 
 ،%  0.8 يــعــادل  بما  أي  نقطة،   38.27
كما  ــقــطــة.  ن  3,446.83 إلــــى  لــيــصــل 
ألسهم  المجمع  نــاســداك  مؤشر  ارتــفــع 

التكنولوجيا بمقدار 56.38 نقطة.

أمل الحامد

50 مليون دوالر 
صادرات البحرين 

من البنزين وأنواع 
الوقود األخرى

36 % زيادة التبادل 
التجاري بين البلدين 

في أغسطس 
قياًسا بيوليو

البحرين استوردت 
سيارات أميركية 
بـ 32.6 مليون 

دوالر

976
دوالر مليون 

البحرين مؤهلة لتصبح مركزا لنظم المعلومات بالمنطقة

أشــار خبير تقنية المعلومات يعقوب العوضي إلى وجود فرصة مواتية أمام 
مملكــة لتصبــح مركــزا متقدما فــي مجال صناعــة وتطوير وبرمجــة وتطبيق 
نظــم المعلومات على مســتوى المنطقة، اعتمــادا على كوادرها الوطنية ذات 
القدرة الواضحة على التعلم واالبتكار، والبنية التحتية القوية لقطاع تقنية 
المعلومــات واالتصاالت والتشــريعات المتطورة، ووجــود موارد مالية يمكن 
اســتثمار جزء منها في هذا المجال بما يضمن الغلبة في المنافســة اإلقليمية 
وحتــى العالميــة، وتوافــر الطلــب المحلــي واإلقليمــي بشــكل كبيــر جــدًا لهذه 

التقنيات وخدماتها والتوقعات الكبيرة لنمو عائداتها.

وقـــال العوضي إنه كمـــا تمكنت البحرين 
فـــي وقـــت مـــن األوقـــات مـــن احتضـــان 
وتطويرهـــا  الماليـــة  الصيرفـــة  صناعـــة 
حتى باتت رائدة في هذا المجال، كذلك 
يمكـــن التفكير جديا فـــي تحقيق الريادة 
في مجـــال صناعة الروبوتات التي يقدر 

حجم أسواقها بمليارات الدوالرات حول 
العالم.

نحـــو  البحريـــن  تتجـــه  “فيمـــا  وأضـــاف 
التحـــول الرقمي وبناء اقتصـــاد المعرفة 
المتقدمـــة  المعلومـــات  نظـــم  تظهـــر 
كواحـــدة من أهم معالـــم الثورة الصناعة 

الرابعـــة، وبإمكاننا تقبـــل وهضم وإعادة 
انتـــاج التقنيـــات المتقدمـــة فـــي الـــذكاء 
والبيانـــات  والروبوتـــات  االصطناعـــي 
البيانيـــة  الكتـــل  وساســـل  الضخمـــة 
وتكنولوجيـــا  الحيويـــة  والتكنولوجيـــا 
النانـــو والطباعة ثاثيـــة األبعاد وإنترنت 
األشـــياء، واالســـتفادة منها فـــي مختلف 

القطاعات”.
وقلـــل العوضـــي من مخـــاوف الربط بين 
التوســـع في اســـتخدام نظـــم المعلومات 
إنـــه  وقـــال  البطالـــة،  وارتفـــاع مســـتوى 
علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، توفـــر صناعـــة 
نوعيـــة  عمـــل  فـــرص  المعلومـــات  نظـــم 
أمـــام البحرينيين في مجـــاالت البرمجة 
والـــذكاء الصناعـــي وغيرهـــا، وقـــال إن 
نفســـها  ســـتفرض  الحديثـــة  “التقنيـــات 
شـــئنا أم أبينـــا، ومـــن األفضـــل أن نكـــون 

سباقين في االستفادة منها ودمجها في 
حياتنـــا وتدريـــب شـــبابنا علـــى تطويعها 
معهـــا  التعامـــل  علـــى  النـــاس  وجميـــع 
واالســـتفادة منهـــا”. وأكد أهميـــة توجيه 

مزيد مـــن الناشـــئة البحرينيين لدراســـة 
الروبوتـــات كواحـــد من أهـــم تخصصات 
المســـتقبل، مـــع التركيـــز علـــى الفتيـــات 
خصوصـــا لتقليل فجوة التوظيف بينهن 
وبيـــن نظرائهـــن الذكـــور، مشـــيرا إلى أن 
الروبوتات فرع من العلوم يشـــهد تطورا 
ونموا ال مثيل لهما، ويتوّقع أن يكون من 
أكثـــر التخصصـــات المطلوبة في ســـوق 

العمل مستقباً.
ودعـــا إلـــى إنشـــاء حاضنـــة أو مســـرعة 
أعمـــال فـــي البحريـــن خاصـــة بتقنيـــات 
الـــذكاء  مثـــل  المتقدمـــة  المعلومـــات 
الصناعـــي والروبوتـــات، مشـــيرا إلـــى أن 
لـــرواد  توفـــر  الجديـــدة  التكنولوجيـــات 
األعمال ُســـباً مســـتحدثة إلضافة قيمة 
ألنشـــطتهم، وتفتـــح عصرا جديـــدا أمام 

الشركات الناشئة.

العوضي، وهو الرئيس التنفيذي لشـــركة 
“إن جـــي إن” العالمية ألنظمة المعلومات 
المتكاملـــة، أضـــاف فـــي هذا الســـياق أن 
المهمة األساسية أمام نظم المعلومات أو 
أتمتمة اإلجـــراءات واألعمال عموما هي 
تخفيف عبء القيام باألعمال الروتينية 
المملة علـــى الموظف، ليتجه إلى تطوير 
أو  مؤسســـته  فـــي  واإلنتاجيـــة  األداء 
شركته، وتحفيزه على االبتكار واالبداع.

وتحـــدث عـــن مشـــاريع نظـــم معلومـــات 
ذكية تنفذها “إن جي إن” لدى مؤسسات 
بحرينيـــة عاملـــة في مجـــاالت الخدمات 
وغيرهـــا،  والطاقـــة  والصناعـــة  الماليـــة 
منوها بوعي القائمين على تلك الشركات 
إلـــى أهمية مـــا بـــات يســـمى “الموظفين 
الرقمييـــن” في تطويـــر إنتاجية وربحية 

وتنافسية مؤسساتهم.

 لندن - بناسنغافورة - بنا

انخفض ســـعر الـــدوالر األميركي أمس 
فـــي  وصعـــد  أســـبوعية  خســـارة  إثـــر 
المقابـــل ســـعر اليـــوان الصينـــي ألعلى 
مســـتوى لـــه خـــال 17 شـــهرا. وارتفع 
اليـــوان في آخـــر التعامـــات الداخلية 
1.2 % إلـــى 6.7112 للـــدوالر وتقـــدم 
فـــي  للـــدوالر   6.7024 إلـــى   %  0.5
التعامـــات الخارجيـــة فيمـــا انخفـــض 
الدوالر 0.1 % مقابل سلة من العمات 
وهـــو متراجـــع 0.4 % فـــي األســـبوع. 
الشـــديد  األســـترالي  الـــدوالر  وارتفـــع 
التأثـــر بالمخاطـــرة 0.2 % أمـــس إلـــى 
دعـــاه  ممـــا  أميركـــي،  دوالر   0.7179
لارتفـــاع قليـــا في األســـبوع. وغطى 
النيوزيلنـــدي أيضـــا خســـائره  الـــدوالر 
أحـــدث  فـــي  بارتفاعـــه  األول  أمـــس 
تعامـــات 0.4 % إلـــى 0.6603 دوالر. 

وزاد اليـــن الياباني قليا عن مســـتوى 
انخفاضـــه المقـــدر بنحـــو 0.5 % هـــذا 
األســـبوع إلـــى 105.85 للـــدوالر أمس. 

 1.1776 إلـــى   % 0.1 اليـــورو  وصعـــد 
دوالر وارتفـــع الجنيه االســـترليني 0.2 

% إلى 1.2952 دوالر.

 زاد ســـعر الذهب أمس 1 % بســـبب 
ضعـــف الدوالر مـــع توقعات أن يتابع 
تســـجيل مكسب أســـبوعي ثان على 

التوالي.
المعامـــات  فـــي  الذهـــب  وازداد 
الفوريـــة 0.7 % إلى 1907.16 دوالر 

لألوقيـــة )األونصـــة(، وصعـــد الذهب 
0.4 % في األســـبوع. وارتفع الذهب 
فـــي العقـــود األميركيـــة اآلجلة 1 % 
إلـــى 1912.40 دوالر، وكان المعـــدن 
األصفر قد ربح نحو 26 % منذ بداية 
العام الجاري. وحول أســـعار المعادن 

النفيسة األخرى فقد ارتفعت الفضة 
لألوقيـــة  24.17 دوالر  إلـــى   % 1.5
وصعدت 2 % في األسبوع، و كسب 
الباتين 1.5 % إلى 875.33 دوالر و 
زاد الباديـــوم 0.5 % إلى 2383.16 

دوالر.

 أسعــــــار الذهــــب ترتفــــع 1 %انخفاض طفيف للدوالر أمام سلة من العمالت

ــات ــوم ــل ــع ــم ــات ال ــي ــن ــق ــت ــال خـــاصـــة ب ــ ــم ــ ــاء حـــاضـــنـــة أع ــ ــش ــ ــي يـــدعـــو إلن ــوضـ ــعـ الـ

يعقوب العوضي
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تخیلـــوا أن شـــجرة ســـامة طالحـــة نمـــت فـــي مـــكان مزدحـــم، تقتـــل 
المواطنین أو تســـممهم بشـــكل یومي بواســـطة شـــفراتها وأشـــواكها 
الحـــادة والســـامة، لكنهـــا في الوقت نفســـه تســـتهلك جميـــع العناصر 
الغذائيـــة الموجـــودة في البیئة والتربة والمياه مـــن أجل نمو أوراقها 
وأشـــواكها القاتلـــة، بینمـــا ال تنفع الناس بشـــيء وال تمدهـــم بالظالل 
وال يمكـــن للطيـــور أن تبنـــي أعشاشـــًا فيهـــا، وبالنظر إلـــى أي فرع أو 
غصن من هذه الشـــجرة، یمكنكم مشـــاهدة آثار الموت والدم والقیح 
والصدیـــد بوضوح، فهي تتغذى وتنمو على الدم والدمار.. برأیكم ما 
الذي ینبغي فعله بهذه الشـــجرة؟ ســـؤال بســـيط جدًا، ومن الطبيعي 
أنكم ستجيبون بـ “سنقطعها”، أو “سنقتلعها من جذورها” كإجابة أكثر 

دقة وحصافة.
حسنًا.. من الواضح أنه ال يمكن االقتراب من هذه الشجرة الوحشیة 
القاتلة من دون ارتداء مالبس واقیة والتســـلح بأدوات مناسبة، ألنه 
البد من وجود حل عملي وخطة ناجعة للتعامل مع شـــفرات وأشواك 
هذه الشـــجرة الســـامة قبل المبادرة بأية خطوة، في غضون ذلك إذا 

عيًا ِمهذارًا يروي قصصًا وحكایات مطنطة عن  اعترض طریقكـــم ُمدَّ
هـــذه الشـــجرة وآثارهـــا دون أن يشـــير إلى حـــل یتیـــح إمكانیة عبور 
واجتیاز أشـــواكها الســـامة، هل ســـتحكمون علیه حكمـــًا مغایرًا كونه 
“جاهالً” ال یعرف ما هو علیه - في أحسن تقدیر - أو أنه متواطئ مع 

هذه الشجرة الخبیثة ویقوم بحمایتها!؟
قـــوات الحـــرس، الوصـــي والحامي لـ “شـــجرة والية الفقيـــه الخبیثة” 
فـــي المثـــال االفتراضـــي أعـــاله، تمثـــل الشـــجرة الخبیثـــة حكومـــة 
والیـــة الفقیه، ویمثـــل المدعي والحامي.. قـــوات الحرس، وقد جری 
التأكیـــد علی لســـان العجوز الدجال، مؤســـس حكومـــة والیة الفقیه، 
وكبار وصغار القادة والمســـؤولين المرتزقة في هذه الحكومة، مرارًا 
وتكرارًا بأنه “لوال وجود الحرس لما وجد النظام من أساسه”، إذا غني 
عـــن البيـــان أن أي مدٍع أو منّظـــر يعتزم إحداث “إصـــالح” أو “تغيير” 
فـــي هـــذه البالد يجب عليـــه أوالً اقتالع هذه الشـــجرة الخبیثة، مثل 
هذا اإلجراء یحتاج إلی تحقیق “شـــرط مســـبق” هو ضرب الشـــفرات 

السامة للشجرة أي الحرس. “مجاهدين”.

شبابنا واإلبداع الروائي
مخطئ من يظن أّن بحار األدب والشعر باتت شحيحة، فاألكيد أنها ال تزال 
ثرية وواعدة ومغرية القتحامها، الموهوبون في كل مناحي الفكر واإلبداع 
في مملكتنا يؤكدون حضورهم عبر مجاالت اإلبداع المتعددة يوما بعد آخر 

ويمألون سماواتنا بالمدهش في حقول الفن واإلبداع.
فـــي األيـــام الفائتة فاجأنا أحد الروائيين الشـــباب، وهو ماهـــر عباس، بعمل 
روائـــي جميل حمـــل عنـــوان “العربانة”، عنـــوان الرواية يحمـــل داللة رمزية 
بوصفـــه متجذرا فـــي الذاكرة البحرينية كـــون “العربانة” وســـيلة للرزق لمن 
هم في أسفل السلم االجتماعي ممن ينتمون للطبقة الفقيرة، خصوصا لمن 
تتـــراوح أعمارهم بين العاشـــرة والخامســـة عشـــرة، وعبر عملـــه األول جمع 
ماهر عباس بين الموهبة واالجتهاد، وأعتقد أنه ال يمكن الفصل بينهما لمن 
يقتحم الكتابة الروائية، فالموهبة وحدها ال تكفي إذا لم يســـندها االجتهاد 
إضافـــة إلـــى القراءة المعمقة واالطالع الواســـع، وأعتقـــد أن هذا توفر عليه 

الكاتب.
من يســـبر غور العمل الروائي “العربانة” بوســـعه اعتبارهـــا وثيقة اجتماعية 
قبل أن تكون عمال روائيا.. إنها أشبه بالسيرة الذاتية، ذلك أن الكاتب اعتمد 
ســـرد التفاصيل بنمـــط اليوميات، ووثق عبرها حياة إنســـان القرية بهمومه 
وآالمـــه ومكابداتـــه وظروف عيشـــه القاســـية إلى أبعـــد الحـــدود، كما عالج 
الروائي حياة البطل عباس منذ نشـــأته األولى في ظل أســـرة مفككة حيث 
األب المدمن واألم التي تنهض بجميع أعباء األســـرة. اعتمد الروائي ضمير 
المتكلم وهو األســـلوب الذي ينتهجه كّتاب الســـير الذاتية، بيد أنه في ذات 

الوقت استنطق الضمائر األخرى كاألم والجدة والخال. 
ورغـــم أّن الروايـــة تبدو للوهلة األولى في غاية البســـاطة، إال أّن الذي يمعن 
النظـــر فـــي تفاصيلها يجد أنها تنطوي على أبعاد متعددة، حيث مزج الواقع 
بالخيال بما يسمى بمكر الخيال الروائي.. السرد في غاية المتعة والتشويق 
لشـــاب مكافح لم يستســـلم لقـــدره ولعل هذا وحده كافيـــا ليجعل من العمل 
متميـــزا ويحقـــق الهـــدف المرجـــو مـــن كتابـــة الروايـــة، واســـتطاع الروائـــي 
ماهـــر عبـــاس بفنيـــة عاليـــة أن يجبر القارئ علـــى مشـــاركته معاناته وحزنه 
وانتصاراته وهزائمه وكفاحه المرير من أجل لقمة العيش، ويبقى القول إّن 

الرواية جديرة بالقراءة.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

موسى أفشار

حّل قوات الحرس... مطلب ضروري )1(
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

كبار المواطنين “الزم سهمهم من راس الجدر”
منذ إنشاء اللجنة الوطنية للمسنين في عام 1984 وبعد ذلك إعادة تشكيلها 
في عام 2018 والتي تتكون من وزير العمل والتنمية االجتماعية و13 ممثال 
لعـــدد من الجهات الرســـمية وبعض مؤسســـات المجتمع المدنـــي الفاعلة في 
هذا الشـــأن، وفي هذا العام تم تغيير مســـمى كبار الســـن إلى كبار المواطنين 
تقديـــرا لمكانتهـــم ومـــا بذلـــوه مـــن أعمـــال مخلصـــة للبحريـــن وشـــعبها.. من 
وقتها تســـعى كل تلك المواقع لتقديم ما تســـتطيع تقديمه لكبار المواطنين 
بدرجات متفاوتة بحســـب الصالحيات واإلمكانات المتوافرة لديها، وبدورنا 
نشـــكرهم جميعـــا على ما يبذلونه من عمل في ســـبيل تحســـين جودة حياة 
هذه الشـــريحة الوازنة التي تعد الركيزة األساسية والعمود الفقري وصاحبة 

الخبرات التراكمية في مجتمعنا البحريني.
فـــي الســـياق ذاتـــه يصـــادف هـــذا العـــام الذكرى الــــ 30 لليـــوم العالمـــي لكبار 
المواطنيـــن، والبحريـــن جزء من المجتمع الدولـــي ولها حضور في مثل هذه 
المناســـبات “كل هـــذي علـــى العيـــن والراس”، لكـــن “كالم الصـــج” الذي يجب 
أن يقـــال، وفي األســـاس يهم الســـواد األعظـــم من هذه الشـــريحة.. أصحاب 
الدخـــول الشـــهرية الضعيفة، وهم الفئـــات األكثر احتياجا إلعـــادة النظر في 

أوضاعهـــم الحياتية والمعيشـــية والحرص بأن يكون دائما “ســـهمهم مرفوع 
مـــن راس الجـــدر”، والعمـــل على تحســـين العيش لهم لألفضل كـــي يواصلوا 
حياتهـــم مســـتوري الحـــال وفق منظومة حمايـــة اجتماعية متكاملة شـــاملة 
لجميـــع جوانـــب حيـــاة كل بحريني تخطـــى 60 عامـــا من عمـــره، وتلبية كل 
احتياجاتـــه الضروريـــة وحصوله على ما يخفف عليـــه أعباء ورعونة الحياة 

اليومية.
علـــى ســـبيل المثـــال هذه الفئـــة العمريـــة المتقدمة فـــي العمر نســـبيا تحتاج 
إلـــى المزيد مـــن المعامالت الخاصة والمميزة وإعطائهـــا األفضلية واألولوية 
وحصولهـــا على الكثير من التســـهيالت وتخفيض الرســـوم الحكومية عليها، 
ونركـــز هنـــا علـــى فواتيـــر كهربـــاء منازلهـــم الخاصـــة، وأقســـاط بنـــك وزارة 
اإلســـكان، وأقســـاط صناديق التقاعد وتخفيضها لغايـــة 50 بالمئة، واالرتقاء 

بتحسين حياتهم الصحية والمادية واالجتماعية والترفيهية.
أمانة هذه االحتياجات المهمة بعضها تم تنفيذه على أرض الواقع واآلخر  «

ينتظر دوره الذي نأمل أن يتحقق سريعا تماشيا مع هذه المناسبة 
الدولية. وعساكم عالقوة.

ناصر والمقاومة الفلسطينية
احتفلـــت مصر مؤخرًا بنصـــر حرب أكتوبر المجيـــدة التي تمت تحت 
قيـــادة الرئيـــس أنـــور الســـادات، وشـــارك فـــي قيـــادة الســـالح الجوي 
فيها الرئيس حســـني مبارك، كما شـــاركت كل الـــدول العربية النفطية 
بالتمويـــل وحظـــر النفـــط علـــى الـــدول الكبـــرى المســـاندة إلســـرائيل، 
وعودة لمقالي األســـبق تحت عنوان “بيت عبدالناصر” والذي وصفت 
فيـــه موتتـــه فـــي 28 ســـبتمبر 1970 أشـــبه بــــ “الموتة االستشـــهادية”؛ 
فـــال أحســـبني مبالغًا في تشـــبيهي إذا ما أخذنا فـــي االعتبار الظروف 
الصحيـــة بالغـــة الخطـــورة التـــي كان يمر بهـــا حينئذ، وقطعـــه إجازته 
الصحية التي شـــدد عليه كبار أطبائـــه المصريين على أخذها؛ وكذلك 
لطالما أوصاه بها طبيبه الروسي يفجيني يازوف وهو من كبار أطباء 
الكرمليـــن، لكنـــه لـــم يوافق إال على عشـــرة أيـــام عند األزمـــة الصحية 
األخيرة؛ وكان قد بدأها في مرسى مطروح، وسرعان ما قطعها راجعًا 
للقاهرة إثر اســـتماعه للتطورات الخطيرة في أحداث ســـبتمبر األليمة 
بين المقاومة الفلســـطينية والجيش األردني؛ إذ استبد به القلق وقرر 
علـــى الفور التحضير لعقد قمة عربية طارئة التأمت في أيام معدودة 
تمكـــن خاللهـــا بجهـــود جبـــارة تعـــد خارقـــة للعادة لـــو قام بهـــا رئيس 
يتمتـــع بصحتـــه المعقولة، فمـــا بالنا وقد بذلها إنســـان عليل يمر بفترة 
حرجـــة مـــن مرضه الخطير، ثـــم وما بالنـــا كيف حقق معجـــزة إقناعه 
طرفي المعركة في عز احتدامها والحساســـيات المتراكمة والحمالت 
اإلعالمية المتبادلة بالحضور ثم المصالحة داخل القمة، ما كانت لتتم 
لـــوال جهود مســـتميتة أخرى أجراها داخل المؤتمر حتى أســـلم الروح 
بعد ثالث ساعات فقط من توديعه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح 
السالم الصباح عند سلم الطائرة؛ بعد أن أتم تصفية الخالفات العربية 
وتوفيـــر حد أدنى معقـــول من التضامن العربي، وهو من مســـتلزمات 
االستعدادات شبه النهائية التي أكملها قبالً لخوض حرب أكتوبر؛ لكن 
شـــاءت األقدار أن يقودها خلفه الرئيس الســـادات. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

رضي السّماك

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

dr.ali.saegh 
@gmail.com

الشـــك أن األمـــور ســـترجع إلى نصابهـــا الصحيح يومًا مـــا، لكن في 
الوقـــت الذي تعاني فيه بعض المؤسســـات التجارية أو الكثير منها 
مـــن تبعـــات أزمـــة كورونـــا، هناك محـــاوالت للجـــوء إلـــى ابتكارات 
وتطويـــرات مختلفـــة - إن ســـمحت طبيعة تجارتهـــا - أو التضييق 
على التكاليف والمصروفات بأشكال متعددة، إضافة إلى االستعانة 
بالدعـــم الحكومـــي، ومـــا إلى ذلك من وســـائل للتغلـــب على الوضع 
الحرج الذي تمر به، والفوز بحرب البقاء في معركة شرســـة يشـــنها 

فيروس على العالم بأسره.
وفـــي الوقت الـــذي تعلن فيه بعض المؤسســـات التجاريـــة نهايتها، 
أو تقليـــص أنشـــطتها أو فروعهـــا، فإنـــه ال عـــزاء فـــي هـــذه الحقبة 
لمـــن لم يتمكن مـــن الصمود في وجه الطوفان، ولم يســـتطع البقاء 
في الســـوق بأقل الخســـائر، وهو ما يجعلنا نتســـاءل كيف ســـيلبي 

هـــؤالء التزاماتهم، وكيف سيعيشـــون حياتهم بهدوء، وكيف يمكن 
مساندتهم؟!

إن العـــودة المرتقبـــة، ســـتكون بمثابة طوفان آخر، فلـــن تتمثل في 
عودة عادية، بل عودة بمعايير جديدة، تستفيد من جائحة ضروس، 
وتقلص األيدي العاملة باستخدام الوسائل األسرع واألكثر سهولة، 
وهـــو التغيـــر الذي طرأ، ولم يختـــر أحد موعده المبكـــر أبدًا؛ إذ كان 
متوقعـــًا علـــى المنظور البعيـــد وليس القريـــب، وبالتالي فإن طريق 
النجاح سيكون أصعب، ومحصورا على المبتكرين؛ الذين يوجدون 
طرقهـــم الخاصة لالســـتمرار وضمان االســـتقرار، والبقاء في مأمن 
في مرحلة صعبة للغاية، ســـيكتنفها الكثير من الغموض والصعاب، 

خصوصا بعد أن أتت حتى اآلن على نهاية البعض.

د. علي الصايغ

التجارة والجائحة



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

قطع عالقة
نود إفادتكم نحن أون تايم بحرين سيرفيســز 
والمسجلة تحت سجل تجاري رقم 8-81744  

           بإخالء مسؤوليتنا من المدعو/ 
 S A L A  U DDIN JAHIRUL HAQUE
رقــم شــخصي  الجنســيةويحمل  بنغالديشــي 
800205790 وأنه ال يمثل المؤسسة المذكورة 
فــي أي معامــالت متعلقــة بها ونحــن ال نتحمل 

أي مسؤولية مع أي جهة كانت سواء فرد أو مؤسسة أو شركة في داخل 
البحرين وخارجها

وبهذا الشأن وجب التنويه لذلك.
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Vacancies Available
MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  QUALITY INSPECTOR 

 suitably qualified applicants can contact
 17166800  or  hr@mtq.com.sg 

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

  WELDER 
 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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.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 

Vega International Service Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.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 

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 

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 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  
VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

AL - ABBAS TILES PRODUCT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONCRETE & CEMENT FINISHER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17716344  or  INFO@ALABBAS.BIZ 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

USMAN GHANI BAD SHAH RAHMA SHAH F.SHAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35380826  or  USMAN.5551@HOTMAIL.COM 

Mazali Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292662  or  LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM 

Fuji Electric Co Ltd- Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564569  or  dhanya.anup@fujielectric.com 

ZERMAT LADIES SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39663112  or  NADHEM.IMEEL@YAHOO.COM 

WALKMAN CLEANING COMPANY - 
PARTNERSHIP 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 13691113  or  SABT001@LIVE.COM 

YUM YUM SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39892262  or  ABDULJALEEL.TTK@GMAIL.COM 

Space creators Carpentry wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39964163  or  SPACECREATORS.BH@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

ALSAED Welding Blacksmith and Fabrication 
Workshop 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 36171765  or  SAYED.ALHASHIMI@GMAIL.COM 

ASHIQ PESHAWAR WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33882271  or  GHOLAM10026@GMAIL.COM 

Car2GO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39885699  or  KASHIF.SN@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Saga burger express W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36020030  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

GRAND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36767962  or  MAIMOONA95.MARZOOQ@GMAIL.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 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

AHMED SULTAN ALMUTAWA CONSTRUCTION 
EST. 

has a vacancy for the occupation of
  MASON 

 suitably qualified applicants can contact
 17773875  or  ASALMUTAWA.39@GMAIL.COM 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39918887  or  abuhussainmc@gamil.com 

IN AND OUT SUPERMARKET AND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39447117  or  KHALID@KBHGROUP.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

ASEERI CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744122  or  ASEERICO@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading 
& Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of
  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact
 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading 
& Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of
  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact
 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

MISK ALARAB TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33904999  or  NOMANGHORI.NG.NG@GMAIL.COM 

Tamanne pharmacy w.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33009736  or  BU-KHALID-@HOTMAIL.COM 

BFG Advanced Concrete Facades W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION SUPERVISOR & GEN. FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17581144  or  pzak62973@gmail.com 

Super Welding & Aluminum Work shop S.P.C 
Owned by Mohammed Milon 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 33886033  or  SUPERWASPC@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 

SHAWATI AL KHALEEJ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33444186  or  SHAMSEVERSHINE@GMAIL.COM 

SHAWATI AL KHALEEJ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33444186  or  SHAMSEVERSHINE@GMAIL.COM 

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36020031  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

SHARP EYE SECURE SOLUTIONS COMPANY 
W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17840334  or  SHARPEYERSOLUTION7@GMAIL.COM 

Ozone Circle S.P.C Owned by Abdullah Albatati 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36412964  or  INFO@OZONECIRCLE.COM 

GOLDEN RIZANA SUPERMARKET CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39858332  or  RIZANATRADING786@GMAIL.COM 

NAMARIQ AL SHARQ REAL ESTATE AND 
PUBLICITY AND ADVERTISING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 33475806  or  AZMAT4AF@GMAIL.COM 

Arabian marks for Publicity and Advertising W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35458490  or  GEMYGO2020@YAHOO.COM 

Professional Way Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17822161  or  INFO@PWCBH.COM 

Sixth Trading and Maintenance W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17774645  or  IMAAD_KK@YAHOO.COM 

ASAD ALI MOHAMMAD CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39299780  or  ASSADALI2000@YAHOO.COM 

Sunshine Steel works Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

KHAMIS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33579818  or  AHMEDZAFARSAIN@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.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 

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 

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 

Mechanical Contracting & Services Company 
W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  CARPENTER 

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

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com 

Gulf Capitals Cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33003044  or  HAKEEMKAMEL@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

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 

MAS POWERMECH ARABIA S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 34342928 

TTSJV WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17686801  or  INTAI.OH@SAMSUNG.COM

Z I I Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17714475  or  VIBRANT.SAMEER@GMAIL.COM 

ABDULLA M.ALI E.EDHRABOOH(AMIR 
ALDHALAM-10954) 

has a vacancy for the occupation of
  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39403141  or  ABDULLA.101@HOTMAIL.COM 

MOHAMED ABDULLA S. ALDARAZI(MALATH 
ALTAIR-8668) 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 36557888  or  ROWAIE2@GMAIL.COM 

SPICY CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39543523  or  AYADSHAHIDLATIF@GMAIL.COM 

Angry Wheels Garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39117766  or  M.ALMAJED87@GMAIL.COM 

SKY LIMIT TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39033939  or  MESSI@SKYLIMITTRANSPORT.COM 

AL SAMAH CARGO CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39191335  or  KARIMKHAN39191@GMAIL.COM 

GREEN STAR SENTRAL AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33138877  or  NNNNNNN111222333@HOTMAIL.COM 

Marwa vegetabies 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17663539  or  BUFAHAD75@GMAIL.COM 

BAHRAIN TIRES FACTORY WLL 
has a vacancy for the occupation of
  TECHNICIAN(MATERIAL MIXING) 

 suitably qualified applicants can contact
 17784640  or  INFO@BATREP.BIZ 

STEEL ZONE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35622441  or  NIZARIXI@GMAIL.COM 

K M K GENERAL TRADING CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34027165  or  Abufizan313@gmail.com 

Hot & Cool Space W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 34453114  or  SHOUFEEKKAPPURATH34453114@GMAIL.COM 

MOHAMMED SHARIF COLD STORE& BAKER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34176204  or  AMINSULAIMAN6204@GMAIL.COM 

Pak Asia Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33651310  or  AZHARZAHOOR56@GMAIL.COM 

Karach darbar restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

Golden Marsa Restaurant WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 17541459  or  JINNA1234@GMAIL.COM 

DP interior  Decoration  Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33696903  or  PRASADSARASAN@GMAIL.COM 

SwitchEcigs CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34199500  or  MOHSINBH256@GMAIL.COM 

Al Raha Island Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 38390207  or  JAFFERALASFOOR77@GMAIL.COM 

AL BASEERA GENERAL TRADING AND 
CONSTRUCTIONS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37383999  or  info@ALBASEERAGROUP.COM 

Creative link Consultancy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 36952020  or  GHIAS@CREATIVELINKBH.COM 

KUWAIT FINANCE HOUSE / ADEL ABDULLA 
ALMEHAIZA 

has a vacancy for the occupation of
  WATCHMAN / GUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17500055  or  AL_MEHAIZA@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 

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 

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 

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 

AHMED CO ENTERPRICESES FOR 
CONSTRUCTION & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 77444454  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

AHMED CO ENTERPRICESES FOR 
CONSTRUCTION & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact
 77444454  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FIRE & SAFETY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

KONE Elevators S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17749271  or  KONEBAH@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Yaseen Ahmad for Repair of electrical and optical 
equipment S.P. 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 36549635  or  YASEENNISAR106@GMAIL.COM 

KOREAN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17214358  or  info@palmyaentepie.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

Airmech Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669661  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

Abdullatif Khalid Alaujan Food Stuff Est B.S.C 
Closed 

has a vacancy for the occupation of
  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17223527  or  zahra.h@alaujan.com.bh 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17742962  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

FAZ WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  AIRCONDITIONERS MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17590212  or  faazworkshop@gmail.com 

AHMED HAMAD JASSIM ALJOWDER 
CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17673922  or  HAMAD691@HOTMAIL.COM 

NAWAB WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17277064  or  ALI.NAJEEB@GMAIL.COM 

Abdulnabi khatam car services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39693073  or  FARDAN77@HOTMAIL.COM 

ALQAWAED CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17678386  or  ALQAWAED@BATELCO.COM.BH 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17830263  or  saaraluminium@gmail.com 

HALAHIL VEGETABLES & FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777200  or  HAMED_ALGHATAM@HOTMAIL.COM 

EHSAAN ALKHAIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39748999  or  ABDULLAALHAIKI@HOTMAIL.COM 

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  ALITURK@TURK.BH 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39918887  or  abuhussainmc@gamil.com 

ABDULNABI MOHAMMED MAKKI 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17693168  or  ABDULNABIGHANEM@YAHOO.COM 

AL AHMED MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17675628  or  JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING 
W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER(HEAVY TRUCK) 

 suitably qualified applicants can contact
 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.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 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

SECURI CORE 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 

Carpro Auto Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17421026  or  CARPRO.BH@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Sierra software 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17442629  or  ALJAFFAL@BATELCO.COM.BH 

Green innova trading 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17600334  or  Admin@green-innova.com 

MUMTAZ JUICE & ICECREAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17006462  or  MALQATAN@BATELCO.COM.BH 

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795104  or  info@mancobh.com 

BIT BOX IT SOLUTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  ISA_ALAWADHI_CONT@HOTMAIL.COM 

AL AWAMI TRAVELS 
has a vacancy for the occupation of

  TICKETING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17500711  or  ABDULLA@PROMESSEVEN.COM 

EXFORD SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39086339  or  AYH55@HOTMAIL.COM 

TRANSPARENT ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17632009  or  transparent.fabrication@gmail.com 

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

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  JAFFARMATTAR@HOTMAIL.COM 

S. JAMIL SAEED CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39878411  or  FOXMANZ@HOTMAIL.COM 

AL AWAMIYA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 9266654  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

JANAT TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34026338  or  IQBALCHILWAN@HOTMAIL.COM 

AKBARI ARCHITECTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230881  or  KHOLOOD@AKBARIARCHITECTS.COM 

AL-MOAYYED COMPUTER SYSTEMS spc 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17537743  or  Recruitment.bh@heston.net 

Almotamad gate contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39656905  or  almotamad2020@GMAIL.COM 

AL NOOR MECHANICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737557  or  ALNOORMW@YAHOO.COM 

ALABRAR GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39467807  or  ALABRAR00@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17875600  or  JSA@BPC.BH 

KING KRAK CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39857517  or  S-208030@HOTMAIL.COM 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@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 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.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 Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ASAACO CONTRACTING & GENERAL TRADING 
CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 77305030  or  INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35114403  or  DPASIF@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Pide pastries w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77100750  or  MMANNAI@LIVE.COM 

ABDULLA SALMAN DAWOOD SADIQ)
BARZAN(4074 

has a vacancy for the occupation of
  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39460697  or  ABDULLAS57000@GMAIL.COM 

ABDULHADI JAFFAR ALI ABEDALI / ALTAIR 
ALMUHAJER 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39833841  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM 

ALGADHRIYA CONSTRUTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777649  or  AL_KHALIL_79@HOTMAIL.COM 

NEW STAR GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39867872  or  HASH2H2@HOTMAIL.COM 

Popular Auto Spare and A C Parts Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232990  or  POPULAR_AC@YAHOO.COM 

Rabya Auto Service 
has a vacancy for the occupation of

  BRANCH MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39228248  or  RABYAREJI26@GMAIL.COM 

Sun & Sand Sports W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17566446  or  ALJAWAD75@HOTMAIL.COM 

SOFT AND  FREE BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33736343  or  ABUHIDER68@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 

EVERFINE TRADING W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39697958  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Al Faris Motors W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17877222  or  LANDROVERBH@GMAIL.COM 

LA FEMME BELLE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39699198  or  AYDA2404@GMAIL.COM 

DOMINO’S PIZZA 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17683222  or  SUJITH.K@ALAMARFOODS.COM 

Clariant Consulting Middle East Ltd - Branch of a 
forign company 

has a vacancy for the occupation of
  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17556307  or  YOUSSEF.BOUNOUHI@CLARIANT.COM 

SUPER STAR SPORTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17739536  or  SUPERSTARSPORT55@YAHOO.COM 

Best time building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 30000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

ANJAPPAR AUTHENTIC INDIAN 
RESTURANT S P C OWNED BY TEAMS HOLDING 

has a vacancy for the occupation of
  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17741567  or  ANAND@ALRIYADHGROUP.COM 

EVEREST MECHANICAL INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33451245  or  fc@emi-bh.com 

ABU JOUDA Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33347702  or  HALA-123-@LIVE.COM 

SUNLIGHT GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33516978  or  CHJAVED973@GMAIL.COM 

Jishad Computer System 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

Ebrahim bin abdulla construction 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  LF-_@HOTMAIL.COM  
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نجــا فريــق المنامة من مطب الحالة بعدما تغلب عليه بصعوبة وبنتيجة )88/101( في المباراة 
التي أقيمت أمس لحساب الجولة األولى من مربع كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة.

كاآلتـــي:  األربعـــة  األشـــواط  نتائـــج  وجـــاءت 
)17/32 المنامة، 22/25 المنامة، 23/27 الحالة، 
21/22 الحالة(، وبهذا الفوز قطع المنامة نصف 
المشـــوار نحـــو النهائـــي، إذ عليـــه تكـــرار الفـــوز 
يـــوم الثالثاء القبـــل، أما الحالة عليـــه االنتصار 
والذهـــاب لمبـــاراة فاصلة لكي يبقـــي حظوظه 

قائمة.
وبـــرز فـــي صفـــوف المنامـــة كل مـــن المحترف 
اللبنانـــي علي حيدر بإحرازه )26 نقطة(، محمد 
حســـين “كمبس” )14 نقطـــة( والمحترف اآلخر 
غرانـــت )13 نقطـــة(، وفـــي الحالـــة المحتـــرف 

كيندال )26 نقطة(، حســـين ســـلمان )15 نقطة( 
وأخيًرا سي جيه )14 نقطة(.

مجريات المباراة

البدايـــة كانت متوازنة بينهما باألداء والنتيجة 
إلـــى أن أخـــذ المنامـــة التقـــدم وتوســـيع الفارق 
لصالحـــه بفضـــل التركيز العـــاٍل وتنويع مصادر 
التســـجيل فـــي العبيـــه داخل وخـــارج القوس، 
بخـــالف الحالـــة الذي وقـــع في أخطـــاء كثيرة 
وصام عن التســـجيل في فتـــرات عديدة. وفي 
الربـــع الثاني تحســـن أداء الحالـــة قلياًل مقارنة 

بـــاألول ونجـــح فـــي الوصـــول لســـلة المنامـــة 
وإضافـــة النقـــاط، مقابـــل أداء أقـــل قـــوة مـــن 
المنامة لينهي األخير الشوط لصالحه )39/57(.
الحاالويـــة  انتنفـــض  الثانـــي،  الشـــوط  وفـــي 
بصورة قوية عبر الربع الثالث بنقاط الثالثيات 
المتتاليـــة وتحـــت الحلـــق ليتمكن مـــن تقليص 
الفـــارق إلى 6 نقاط )53/59(، وســـط صيام عن 
التســـجيل ولعب متذبذب في صفوف المنامة 
ليتدخـــل مدربه بطلـــب وقت مســـتقطع. نجح 
األخيـــر من تحســـين أدائه ويصنـــع الفارق مرة 
أخـــرى رغـــم اجتهـــادات العبـــي الحالـــة. وفـــي 
الربـــع األخير، اشـــتدت األعصاب بينهمـــا كثيًرا 
مـــا أدى الرتـــكاب األخطـــاء الشـــخصية وبعض 
االلتحامات بينهما، ليكـــرر الحالة انتفاضته مع 
الدقائـــق األخيرة عبـــر اللعب الســـريع والكرات 

المرتدة ويقلص الفارق إال أن المنامة تمكن من 
ُحســـن التعامل والحفاظ على تقدمه بالنتيجة 

ليخرج منتصًرا بصعوبة.

المنامة ينجو من مطب الحالة

من لقاء المنامة والحالة
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كشــفت جهــة إعالميــة عــن وجــود اتفــاق بيــن نــادي الرفــاع 
والدولــي الليبــي أحمــد الهــرام، ليرتــدي قميص الســماوي في 

الموسم الرياضي الجديد.

ولـــم تســـرد الجهـــة اإلعالمية 
هـــذا  حـــول  أخـــرى  تفاصيـــل 
األمـــر، إال أنها أشـــارت إلى أن 
نـــادي الرفاع قد تشـــجع على 
ضم الهرام الملقب بـ “الكوري” 
المتميـــزة  المســـتويات  بعـــد 
التي يقدمها الليبي اآلخر في 

صفوفها محمد صولة.
وبحســـب الســـيرة الذاتيـــة لــــ 
“الليبي الكوري”، فإنه يعد من 
أفضـــل الالعبيـــن فـــي الوقت 
النصـــر،  فريقـــه  مـــع  الراهـــن 
لقـــب  تحقيـــق  فـــي  وســـاهم 
الدوري له بالموســـم الماضي، 
كمـــا تميـــز بمســـتوياته الفنية 
فـــي  المشـــاركة  خـــالل  مـــن 
البطولـــة اإلفريقيـــة األخيـــرة 
وقـــد قضى فتـــرة قصيرة في 

الـــدوري المصـــري عبـــر نـــادي 
حرس الحدود.

“الليبي الكوري” يتفق مع الرفاع

اقتــرب فريــق المحــرق من الوصول إلى نهائي كأس خليفة بن ســلمان لكرة الســلة بعــد هزيمته لنظيره األهلي 
بنتيجة )88/89( في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة لحساب الجولة األولى من المربع.

 15/24( األربعـــة كاآلتـــي:  األشـــواط  نتائـــج  وجـــاءت 
 22/28 المحـــرق،   20/22 المحـــرق،   16/30 األهلـــي، 
األهلـــي(، وســـيلتقي الفريقان مجـــدًدا مســـاء الثالثاء 
المقبـــل في المواجهـــة الثانية، إذ يتطلـــب من المحرق 
تكـــرار الفـــوز لصعـــود النهائي، فيما األهلـــي عليه الفوز 
للذهـــاب إلـــى مواجهـــة ثالثـــة فاصلـــة إذا مـــا أراد أن 

يحافظ على أمل المنافسة على لقب هذه البطولة.
ويدين المحرق بهذا الفوز إلى ذكاء مدربه أحمد نجاة 
واألداء العالـــي والعزيمـــة واإلصـــرار التـــي تحلـــى بهـــا 
العبيـــه رغـــم أن الفريق يلعـــب بمحترف واحـــد بعدما 
لم يتم تســـجيل ميرفـــي الذي تابع اللقـــاء من المنصة 
في كشـــوفاته، وخروج عبدهللا جاسم بخمسة أخطاء 

ولديه غياب مؤثر يكمن في محمد بوعالي لإلصابة.
وتألـــق مـــن جانـــب المحـــرق هجومًيـــا كل مـــن أحمـــد 
الدرازي بتســـجيله )21 نقطة(، محمد ناصر )18 نقطة( 
والمحترف جيرومي )15 نقطة(، وفي األهلي براندون 
)26 نقطـــة(، دومينـــك )21 نقطـــة(، ميثـــم جميـــل )19 

نقطة( وأخيًرا هشام سرحان )17 نقطة(.

الربع األول

أنهى األهلي الربع األول لصالحه بعدما فرض سيطرته 
المطلقـــة علـــى مجرياتـــه. بدايـــة قويـــة مـــن األصفـــر 
بالدفـــاع القـــوي والهجـــوم الفعال ونجح في تســـجيل 
النقـــاط داخـــل وخارج القـــوس بتركيز عـــاٍل عبر ميثم 
جميـــل وهشـــام ســـرحان وبرانـــدون ليتقـــدم )11/21(، 
وكان قـــادًرا علـــى زيادة الغلة في ظـــل أفضليته إال أن 
إصـــرار التصويـــب الثالثـــي أفســـد ذلك. وفـــي المقابل 
المحرق، لم يظهر بالصورة المعتادة في الدقائق الست 
األولـــى إال أنه نجح في إحـــراز النقاط بعدها وتقليص 
الفـــارق نوًعـــا ما عبر محمد ناصر وبدر جاســـم وســـيد 

كاظم ماجد لينهي األهلي الربع )15/21(.

الربع الثاني

خطف المحرق األنظار في هذا الربع وتمكن من تحقيق 
عودة قوية وإنهاء الربع لصالحه. المحرق عول بصورة 
كبيـــرة علـــى محترفـــه جيرومـــي تحـــت الحلـــق ونجح 

األخيـــر في إحـــراز نقـــاط متتالية وبجانبه بدر جاســـم 
ليلقـــص الفارق فـــي بادئ األمر ثم يحقـــق التعادل عند 
)27/27( وســـط أخطـــاء كثيـــرة في األهلـــي وخصوًصا 
الهجوميـــة. دخل الطرفان في صـــراع محتدم وتكافئ 
المســـتوى الفنـــي فـــي الدقائـــق األخيـــرة وســـط تقـــدم 
المحرق على األهلي بالنتيجة والعكس أيًضا، وبرز في 
المحـــرق بدر جاســـم بالثالثيات وعلي شـــكر هللا تحت 
الحلق ومحمد ناصر، وفي األهلي كان هشام وبراندون 

ودومينك هم األفضل لينتهي الربع للمحرق )40/45(.

الربع الثالث

واصـــل المحـــرق اندفاعـــه وتعملقـــه بأرضيـــة الميدان 
ليكسب الربع الثالث أيًضا لصالحه وسط أداء متفاوت 
لألهلـــي. المحرق نجح هجومًيا بصورة قوية أن يحرز 
النقـــاط داخـــل وخـــارج القـــوس وبـــرز في ذلـــك أحمد 
الـــدرازي بالثالثيات التي صنعت الفارق، وبجانبه علي 
شـــكر هللا وعلـــي ربيع الـــذي لعـــب دوًرا بـــارزا بالدفاع 
والهجوم ليتقدم )50/62(. األهلي دخل في موجة من 
األخطـــاء وغابـــت فاعليته الدفاعيـــة والهجومية رغم 
محـــاوالت ونقـــاط العبيه برانـــدون ودومينك ومحمد 
قربان، ليتمكن من تقليص الفارق إال أن ذلك لم يستمر 

طويال لغياب الدفاع ويخسر هذا الربع )60/67(.

الربع األخيرة 

المحـــرق تمكـــن فـــي الثوانـــي األخيـــرة مـــن الخـــروج 
التـــي واجههـــا.  الصعوبـــات  بالنتيجـــة رغـــم  منتصـــًرا 
البداية كانت لدومينك األهلي الذي ضرب بقوة كبيرة 
وعـــادل النتيجـــة لفريقـــه وســـط صيـــام فـــي المحرق. 
الفريقـــان بعدهـــا ســـارا بشـــكل متقـــارب ومتكافئ في 
األداء والنتيجـــة حتـــى الدقيقـــة األخيـــرة مـــع التركيز 
بتسجيل النقاط من تحت الحلق وخصوًصا من جانب 

المحـــرق عبـــر محمد ناصـــر الـــذي تألق بصـــورة كبيرة 
وبجانبـــه جيرومي وشـــكر هللا، وفي األهلي عول على 
برانـــدون تحـــت الحلق وميثم وســـرحان اللذان أضافا 
ثالثيـــة لكل منهمـــا. الدقيقـــة األخيرة لعبـــت بأعصاب 
الجميع والتقدم للمحرق، ليضيف محمد قربان ثالثية 
لألهلـــي ويعادل النتيجة )88/88( إال أن الدرازي تمكن 
من تســـجيل رمية حرة من أصل رميتين لينهي اللقاء 

لفريقه.

أداء قوي من محترف المحرق جيرومي جانب من اللقاء

المحــرق بمحترف واحد وغياب بوعــاي يهزم األهلي

“الذيب” يهرول نحو نهائي كأس خليفة بن سلمان

علي مجيد

علي مجيد

سبورت

علي مجيد

عباس  الــديــر  نــادي  مرشح  انسحب 
الماضي من سباق انتخابات االتحاد 
البحريني لكرة اليد، ليفوز على إثره 
علي عيسى إسحاقي بوالية جديدة 
ويـــحـــافـــظ عــلــى كـــرســـي الــرئــاســة 
جـــديـــدة ممتدة  انــتــخــابــيــة  لـــــدورة 
وبذلك،   .2024/2020 سنوات  ألربــع 
مقاعد  على  اآلن  المنافسة  ستكون 
كراسي   8 البالغة  االتــحــاد  عضوية 

من أصل 10 متنافسين.
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ــدة ــوح ال ــق  ــري ف مـــع  ــي  ــدولـ الـ ــقــائــدنــا  ل األول  ــلــقــب  ال

2024  /2020 مجلــس  لتشــكيل  االنتخابــات  إجــراء 

حسين الصياد يتوج بدوري اليد السعودي

اتحاد اليد يعقد اجتماع الجمعية العمومية

ُتــوج قائــد منتخبنا الوطني حســين الصيــاد بلقب األمير فيصل بــن فهد ألندية 
الدوري الممتاز السعودي لكرة اليد للموسم الرياضي 2020/2019.

الجولـــة  انتهـــاء  بعـــد  ذلـــك  وجـــاء 
األخيـــرة من الـــدوري والتي أقيمت 
أمـــس الجمعة حينمـــا التقى الصياد 
ورفاقه مـــع األهلي وانتهت بنتيجة 
تقـــدم  بعدمـــا   )24/24( التعـــادل 

 .)12/14( األول  بالشـــوط  الوحـــدة 
وبذلـــك أصبح رصيـــد الوحدة الذي 
لـــم يتلقـــى أية خســـارة في مشـــوار 
المنافســـات بـ 9 انتصـــارات وتعادل 
وحيد )23 نقطـــة(، ليحقق لقب هذا 

للموســـم  الموســـم ويحافـــظ عليـــه 
الثانـــي علـــى التوالـــي. ويعتبـــر هذا 
الوحـــدة  لفريـــق  األول  هـــو  اللقـــب 
خســـّر  بعدمـــا  الجـــاري  بالموســـم 
لقـــب الـــكأس أمام مضـــر، لتتبقى له 
مســـابقة أخيـــرة ينافـــس عليها في 
هـــذا الموســـم، متمثلـــة فـــي بطولـــة 

النخبة.
 وفـــي مباريات أخـــرى، تمكن فريق 

الصفا الذي يلعب معه العبنا الدولي 
جاسم السالطنة من احتالل المركز 
الرابـــع على صعيد مســـابقة الدوري 
بعـــد فوزه في مباراته األخيرة على 
حســـاب الخليـــج بنتيجـــة )27/29(. 
وخســـر علـــي عيـــد الـــذي يلعب في 
صفـــوف مضـــر مباراتـــه أمـــام النور 
بفـــارق 4 أهـــداف )24/28(، ليتراجع 

للمركز الخامس.

يعقـــد االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة اليد في الســـاعة الســـابعة 
مـــن مســـاء الســـبت 10 أكتوبر الجـــاري اجتمـــاع الجمعية 
العمومية العادي الســـابع والعشـــرين وذلـــك بفندق غولف 

كورت بالسنابس.
 وســـيتناول اجتماع الجمعية العموميـــة العديد من البنود 

فـــي جدول األعمال، حيـــث يتم فيه التصديـــق على محضر 
اجتمـــاع الجمعية العمومية الســـابق ومناقشـــة التقارير اإلدارية 

والماليـــة ومـــن ثـــم اســـتقالة مجلـــس اإلدارة الحالي وإجـــراء االنتخابات 
لتشكيل المجلس للدورة االنتخابية 2020/ 2024.

 يذكـــر أن مجلـــس إدارة االتحاد ســـيتكون مـــن ثمانية أعضـــاء منتخبين 

باإلضافـــة إلى رئيس المجلس، وســـتكون آليـــة االنتخاب 
وفق اللوائح والقوانين المتبعة بإشراف اللجنة األولمبية 
القانونـــي  بالشـــكل  العمليـــة  ســـير  لضمـــان  البحرينيـــة 

الصحيح.
 مـــن جانبـــه، وجـــه اتحاد اليـــد الدعـــوة الرســـمية لألندية 
األعضـــاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية والبالغ عددها 
12 ناديًا، كما تم إرسال كافة التقارير التي ستدرج في االجتماع 
إلى األندية، وفي الجانب اآلخر تم االنتهاء من االستعدادات التنظيمية 
الكاملـــة لتجهيـــز قاعـــة االجتمـــاع، حيـــث ســـيتم تطبيـــق االشـــتراطات 

واالحترازات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.

اللجنة اإلعالمية

تتويج قائد منتخبنا بدوري اليد لقطة من التتويج

انسحاب عباس 
الماضي

لقطة لالعب أحمد الهرام

علي مجيد



تغطية - المكتب اإلعالمي:

الملـــك لألعمـــال  أكـــد ممثـــل جاللـــة 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، أن 
التكاتف والتعاون الذي أبداه القطاع 
الخـــاص في دعم مســـيرة كرة القدم 
البحرينيـــة ســـاهم بصـــورة واضحـــة 
فـــي تطويـــر لعبة الكرة القـــدم بكامل 
منظومتهـــا اإلداريـــة والفنيـــة واألمر 
الذي بدا واضحا من خالل اإلنجازات 
حققتهـــا  التـــي  والمتميـــزة  الكبيـــرة 
المسابقات الكروية والحضور القوي 
والمتميـــز للمنتخبـــات الوطنيـــة فـــي 

البطوالت اإلقليمية والعالمية. 
 وكان ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، قـــد وجـــه بتكريم الشـــركات 
الراعية في حفل ختام دوري ســـموه 
الممتاز لكرة القدم، حيث قام الشيخ 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة رئيـــس 
االتحاد البحريني لكرة القدم بتكريم 
والمؤسســـات  والـــوزارات  الشـــركات 

الداعمة والجهات اإلعالمية. 
 وقال ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة “ســـعينا منذ فترة طويلة وقد 
نجحنـــا فـــي هـــذا االمـــر، إلـــى إدخال 
منظومـــة  ضمـــن  الخـــاص  القطـــاع 
تطوير كرة القـــدم البحرينية والعمل 
الخاصـــة  الشـــركات  إعطـــاء  علـــى 
والبنـــوك فرصة كبيرة لتكون شـــريكا 
أساســـيا في خطط واســـتراتيجيات 
تطويـــر كـــرة القدم والعمـــل في ذات 
الوقت على تشكيل تحالف قوي بين 
منظومـــة الرياضـــة التي ترعـــى كرة 
القدم وبين الشـــركات الراعية لتكون 
جزءا أساســـيا من تحقيق كرة القدم 
اإلنجـــازات  مـــن  للعديـــد  البحرينيـــة 

الكروية على مختلف األصعدة”. 
 وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة “لقد أبدت الشـــركات الخاصة 

تعاوًنا كبيـــرا لجهود المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة واللجنة األولمبية 
البحرينيـــة واالتحـــاد البحريني لكرة 
القدم من أجل االرتقاء بمســـيرة كرة 
القـــدم البحرينيـــة وهـــو االمـــر الـــذي 
تحقـــق مـــن خـــالل الرعايـــة الكبيـــرة 
والشـــاملة التي قدمتها الشركات في 
هـــذا الموســـم لمســـابقة كأس جاللـــة 
الملـــك المفـــدى لكـــرة القـــدم ودوري 
ناصـــر بـــن حمـــد لكـــرة القـــدم االمـــر 
الذي يؤكد إحساســـها الوطني العالي 
بالمســـؤولية الملقاة علـــى عاتقها في 
دعـــم كـــرة القـــدم البحرينيـــة ودعـــم 
الجهود الوطنيـــة الصادقة لتطويرها 
فـــي مختلـــف  رقمـــا صعبـــا  وجهلهـــا 

البطوالت الرياضية”. 
 وبين ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة “أدركنـــا أن القطـــاع الخـــاص 
العاليـــة  مســـؤولياته  مـــن  وانطالقـــا 
باالهتمام بالرياضة البحرينية وبكرة 
القـــدم علـــى وجـــه التحديد، ســـيقف 
إلى جانبنا في مســـيرتنا نحو تطوير 
اركان كـــرة القـــدم البحرينية انطالقا 
مـــن االســـتراتيجية الحكيمة للقطاع 
الخاص ودوره المســـئول عن تطوير 
الشـــباب البحريني باإلضافة إلى أننا 

تعاملنـــا مـــع القطـــاع الخـــاص الـــذي 
دخل معنا في شراكة على أنهم جزء 
مـــن التطويـــر وليســـوا فقـــط لتقديم 
الدعـــم المالي للمســـابقات بل حرصنا 
على أن يكونوا جـــزًءا من المنظومة 
التـــي تعمـــل علـــى تطوير كـــرة القدم 
جانبهـــا  إلـــى  والوقـــوف  البحرينيـــة 
ودعمها في مســـيرتها نحـــو االرتقاء 
بكـــرة القـــدم البحرينيـــة التـــي باتـــت 
تمتلـــك طموحـــا عاليـــا فـــي التواجد 
بفعالية كبيرة في مختلف البطوالت 
القاريـــة والعالميـــة لتلبيـــة طموحات 
الجماهير الرياضيـــة ولتأكيد المكانة 
المتطـــورة التـــي تعيشـــها كـــرة القدم 

البحرينية”. 
 وبين ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة “تمكنت منظومة كـــرة القدم 
البحرينيـــة والتـــي تعتبـــر الشـــركات 
الراعيـــة والداعمة مـــن المضي قدما 
في تحقيق اســـتراتيجية تطوير كرة 
القـــدم وهـــو األمـــر الـــذي تحقـــق من 
خالل الشراكة التي دخل بها القطاع 
الخاص أن النجاح الكبير الذي تحقق 
لدوري ناصر بن حمد لكرة القدم رغم 
التحديات التي يمر بها العالم بســـبب 
جائحـــة كورونا يعود إلى المســـئولية 
بهـــا  يتحلـــى  كان  التـــي  الكبيـــرة 
القطـــاع الخاص في دعـــم كرة القدم 

البحرينية في مختلف جوانبها”. 
 وأضاف ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة “نحـــن على يقيـــن تام بأن 
الشـــركات الراعية والقطـــاع الخاص 
بأنه ســـيواصل دعم مسيرة الرياضة 
البحرينيـــة وكرة القدم في الشـــراكة 
مـــع منظومـــة كـــرة القـــدم لتطويرها 
منتســـبيها  طموحـــات  وتلبيـــة 
وجماهيـــر البحريـــن ووصولها ألعلى 

المستويات”.

الكرويـــة المســـابقات  الخـــاص ســـاهم بتطويـــر  القطـــاع  ســـموه: تكاتـــف وتعـــاون 

تكريم الشركات الراعية لكأس الملك ودوري ناصر بن حمد
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سمو الشيخ ناصر بن حمد  

تغطية - المكتب اإلعالمي:

أشـــاد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ 
وســـائل  لعبتـــه  الـــذي  البـــارز  بالـــدور 
اإلعالم المحليـــة بتغطية كأس جاللة 
الملـــك المفدى ودوري ســـموه الممتاز 
لكـــرة القـــدم للموســـم الرياضي 2019 

.2020  /
وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة أن اإلعالم يعتبر ركيزة أساسية 
لنجـــاح الفعاليـــات الرياضيـــة، وهو ما 
انعكـــس علـــى تطـــور الـــدوري الممتاز 
للموســـم الحالي بعد التغطية المميزة 
التي رافقت الدور منذ انطالقته حتى 
الختام، مشيرا ســـموه إلى أن الجهود 
البـــارزة للصحـــف المحلية لعـــب دورا 

كبيرا بنجاح الدوري.

وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
اإلعالميـــة  التغطيـــة  “كانـــت  خليفـــة 
جاللـــة  كأس  لمســـابقتي  المميـــزة 
الملـــك ودورينا الكـــروي مميزة طوال 
الموســـم ســـواء عبر النقل التلفزيوني 
بـــوزارة شـــؤون اإلعالم متمثلـــة بقناة 
البحرين الرياضية والصحف المحلية 
التـــي بذلـــت جهـــودا كبيـــرة بتغطيـــة 
المســـابقات علـــى الرغم مـــن الظروف 
التـــي مـــرت بهـــا دول العالـــم، ومنهـــا 
المملكـــة مـــن فيـــروس كورونـــا، لكـــن 
الصحـــف المحلية قامت بواجبها على 

أكمل وجه”.
وتابع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة “النقل التلفزيونـــي الذي رافق 
المسابقتين كان مميزا، ونشيد بجهود 
وزارة شـــؤون اإلعالم وقناة البحرين 

الرياضية على جهودهما البارزة”.
وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
والتقديـــر  الشـــكر  “نقـــدم  خليفـــة  آل 
جهودهـــا  علـــى  المحليـــة  للصحـــف 
البارزة التي بذلتهـــا، ونتمنى لها دوام 
الجهـــود  وبـــذل  والنجـــاح،  التوفيـــق 
لتغطيـــة مميزة في نهائي كأس جاللة 
الملك الذي سيقام يوم اإلثنين المقبل 

بين فريقي المحرق والحد”.
وكان الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكـــرة القدم، قد كرم الصحف المحلية 
واإلنجليزيـــة فـــي حفـــل ختـــام دوري 
ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز لكـــرة القدم 

للموسم الرياضي 2019 /  2020.

ــموه أشـــاد بـــدور القنـــاة الرياضيـــة ووســـائل اإلعـــام بتغطيـــة كأس الملـــك ودوري سـ

ناصر بن حمد: اإلعالم ركيزة أساسية لنجاح الفعاليات الرياضية

تكريم الزميل أحمد مهدي 
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أكثــر من 400 قتيل حصيلة المواجهات المســلحة منذ اندالعها في ناغورني كاراباخ

هدنة تلوح باألفق.. بدء مفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان بموسكو

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، 
أمـــس الجمعة، إن بالده أفســـحت 
المجـــال أمـــام “الفرصـــة األخيـــرة” 
ألرمينيـــا، لحل النزاع حـــول إقليم 
ناغورنـــي كارابـــاخ، الـــذي تفجرت 
معاركـــه بيـــن الطرفين منـــذ أواخر 
ســـبتمبر الماضـــي وخلفـــت مئـــات 

القتلى.
وجـــاء حديـــث علييـــف بالتزامـــن 
بشـــأن  المفاوضـــات  انطـــالق  مـــع 
النـــزاع إقليم ناغورني كاراباخ في 
العاصمة الروســـية موسكو، وعلى 

وقع اشتداد المعارك على األرض.
وقال علييف “نمنح فرصة ألرمينيا 
لحل النـــزاع ســـلمًيا. إّنهـــا فرصتها 
األخيرة”، مضيًفا “سنعود بأي حال 
إلـــى أراضينا. إّنهـــا فرصة )أرمينيا( 

التاريخية”، وفق “فرانس برس”.
وأكـــد أنه ال يمكن إجراء محادثات 
إذا أصـــرت أرمينيـــا علـــى اعتبـــار 

اإلقليم جزءا من أراضيها.
وأضـــاف أن اســـتخدام أذربيجـــان 
للقـــوة غيـــر الحقائـــق علـــى األرض 
وأنـــه أثبـــت أن هناك حاًل عســـكرًيا 

للنزاع.
األرمينـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
نيكول باشـــينيان، قد أكد استعداد 
بالده الستئناف مفاوضات السالم 
مع أذربيجـــان برعايـــة دولية لحل 
النزاع المتواصل منذ عقود بشـــأن 

اإلقليم.
وبـــدأت المفاوضـــات بيـــن أرمينيا 
فـــي  اإلقليـــم  بشـــأن  وأذربيجـــان 
مـــن  دعـــوة  علـــى  بنـــاًء  موســـكو، 

الرئيس الروسي فالديمير بوتين.
بعـــد  موســـكو  اجتمـــاع  ويأتـــي 
يـــوم من إطـــالق فرنســـا وروســـيا 
والواليات المتحدة مبادرة للسالم 

في اجتماع عقد في جنيف.
“إن  األرمينيـــة  الحكومـــة  وتقـــول 
وقـــف  علـــى  ســـتركز  المحادثـــات 

األعمال العدائية والقتالية وتبادل 
الجثث واألسرى”، وفق “رويترز”.

مـــن جانبها، ذكرت تركيـــا، الحليفة 
المقربـــة مـــن أذربيجان، إنهـــا تريد 
أيضـــا حال دبلوماســـيا للصراع لكن 
خطـــوات الســـالم لن تنجـــح إال إذا 
ضمنت انسحاب القوات األرمينية 
من اإلقليم، إذ اندلع القتال في 27 

سبتمبر الماضي.
ألذربيجـــان  الرئيســـي  والمطلـــب 
للموافقـــة علـــى وقف إطـــالق النار 
هو أن تحـــدد أرمينيا إطـــارا زمنيا 
ناغورنـــي  إقليـــم  مـــن  لالنســـحاب 
تابعـــة  حولـــه  وأراض  كارابـــاخ، 

ألذربيجان.
وتســـتبعد أرمينيـــا االنســـحاب من 
منطقـــة تعتبرهـــا موطنـــا تاريخيـــا 

لسكانها.

تطورات القتال

وعلى األرض، تجددت االشتباكات 

بين أذربيجان وقوات اإلقليم الذي 
تدعمه أرمينيا، أمس الجمعة.

فـــي  الدفـــاع  وزارة  وذكـــرت 
أذربيجان إن اشـــتباكات عنيفة مع 
قـــوات اإلقليـــم دارت علـــى طـــول 
خـــط التمـــاس بيـــن الجانبيـــن في 
اإلقليـــم، وإن العديد مـــن المناطق 
تعرضـــت  أذربيجـــان  عمـــق  فـــي 
أعلنـــت  المقابـــل،  وفـــي  للقصـــف. 
وزارة الدفاع في ناغورني كاراباخ 
إن خانكنـــدي، التـــي يعتبرهـــا ذوو 
األصول األرمينيـــة عاصمة الدولة 
المعلنـــة من جانـــب واحد، تتعرض 

للقصف.
وذكرت وكالة “رويترز” أن حصيلة 
قتلـــى المواجهـــات المســـلحة منـــذ 
اندالعهـــا في 27 ســـبتمبر الماضي 

ارتفعت إلى أكثر من 400.
وأكـــد المرصد الســـوري مقتل أكثر 
المقاتليـــن  مـــن  مســـلحا   26 مـــن 
خـــالل  اإلقليـــم  فـــي  الســـوريين 

اليومين الماضيين.
ويرتفـــع بذلـــك، مجمـــل القتلى في 
صفوف المرتزقة إلى أكثر من مئة.
وأضـــاف المرصد إن تركيا تســـتعد 
لنقـــل دفعة جديـــدة مـــن المرتزقة 
الســـوريين تضـــم أربعمئـــة مســـلح 
إلـــى أذربيجـــان فـــي غضـــون أيام 
معـــدودة. واُنتهـــك وقـــف إطـــالق 
النـــار على نحـــو متكرر منـــذ نهاية 
الحـــرب التـــي اندلعـــت بيـــن 1991 
و1994 وأســـفرت عـــن مقتـــل نحو 

30 ألف شخص.
المنطقـــة  فـــي  العنـــف  زاد  وكلمـــا 
المخـــاوف بشـــأن تأميـــن خطـــوط 
األنابيب فـــي أذربيجان التي تنقل 

النفط والغاز إلى أوروبا.
يتبـــع  الدولـــي،  للقانـــون  ووفقـــا 
اإلقليـــم أذربيجان لكنه انشـــق في 
حـــرب تزامنت مـــع انهيـــار االتحاد 
الســـوفيتي ويقطنه ويديره سكان 

من أصل أرمني.

عواصم ـ وكاالت

قتال عنيف بين أرمينيا وأذربيجان وتبادل لالتهامات بقصف أهداف مدنية

الرباط ـ وكاالت

قـــال العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
الســـادس، أمس الجمعة، إن المرحلة 
المقبلـــة مليئـــة بالتحديـــات في ظل 

األزمة الصحية العالمية.
المغـــرب، فـــي خطابـــه  وذكـــر ملـــك 
بمناســـبة افتتاح الدورة التشـــريعية 
الجديـــدة للبرلمـــان، أنه جـــرى وضع 
خطـــة طموحـــة إلنعـــاش االقتصـــاد، 
مضيفا “خطة اإلنعاش ستعتمد على 
صندوق محمد السادس لالستثمار”.

وتابـــع “يجـــب العمـــل علـــى تنشـــيط 
الحمايـــة  وتقويـــة  االقتصـــاد 
االجتماعية والعمل كذلك على خلق 
فـــرص العمل والحفـــاظ على مصادر 

الدخل”.
وشـــدد العاهـــل المغربـــي أن “نجـــاح 
كانـــت  مهمـــا  ومشـــروع  خطـــة  أي 
أهدافـــه يبقى رهينـــا باعتماد مبادئ 
الحكامـــة الجيدة وربط المســـؤولية 
بالمحاســـبة”. وأردف قائال “يجب أن 
تعطي مؤسسات الدولة والمقاوالت 
العموميـــة المثـــال فـــي هـــذا المجال 
وأن تكـــون رافعـــة للتنميـــة وليـــس 

عائقا لها”.

وأبـــرز الملـــك محمـــد الســـادس فـــي 
خطـــة  “نجـــاح  أن  نفســـه  الخطـــاب 
والتأســـيس  االقتصـــادي  اإلنعـــاش 
يقتضـــي  جديـــد  اجتماعـــي  لعقـــد 
تغييـــرا حقيقيـــا في العقليـــات وفي 
مستوى أداء المؤسسات العمومية”.

وأشـــار إلى أن مواجهة هـــذه األزمة 
غير المسبوقة تتطلب تعبئة وطنية 
شـــاملة وتظافر جهـــود الجميع لرفع 

تحدياتها.
وختم بالقول “المســـؤولية مشتركة 
والنجاح إما أن يكون جماعيا لصالح 
الوطـــن والمواطنين أو ال يكون.. أنا 
واثـــق مـــن أننـــا ســـنرفع جميعـــا هذا 
التحـــدي في إطار الوحـــدة الوطنية 

والتضامن االجتماعي”.

ملك المغرب: المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات

أثينا ـ وكاالت

اليونانـــي،  الـــوزراء  رئيـــس  قـــال 
أمـــس  ميتســـوتاكيس،  كيرياكـــوس 
لصحيفـــة  فـــي تصريحـــات  الجمعـــة، 
“لـــو فيغارو” الفرنســـية إن قـــرار تركيا 
بإعادة فتح مدينة فاروشـــا الساحلية 

هو استفزاز غير مقبول.
أن  اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأكـــد 
والجـــرف  البحريـــة  الحـــدود  رســـم 
القـــاري يمثـــل القضيـــة الرئيســـية في 

المفاوضات مع تركيا.
وأوضح ميتسوتاكيس أن أمام أنقرة 
خيـــاران، إمـــا الحـــوار وفـــق القانـــون 

الدولي أو العقوبات.
وزراء  رئيـــس  يســـتبعد  ولـــم 

فـــي تصريحاتـــه  اليونانـــي 
تركيـــا  برئيـــس  اللقـــاء 
رجـــب طيـــب أردوغان، 
لكنه أشـــار إلـــى أن ذلك 

ليس مدرجـــا في الوقت 

الحالي على جدول األعمال.
يأتـــي ذلـــك فيمـــا تظاهـــر المئـــات من 
القبارصـــة اليونانييـــن، احتجاجا على 
قرار اتخذه شمال قبرص بإعادة فتح 
منتجـــع فاروشـــا المهجـــور منـــذ الغزو 
التركـــي العـــام 1974. ُيذكر أن منتجع 
وقبـــرص  تركيـــا  بيـــن  يقـــع  فاروشـــا 
واليونـــان، وقـــد اشـــتهر عالميـــا لعقود 
وقصـــده كبار مشـــاهير هوليوود مثل 
إليزابيـــث تايلـــور وزوجهـــا ريتشـــارد 
بورتـــن. كل هـــذا انتهـــى العـــام 1974، 
حيـــن اجتاحـــت تركيا شـــمال قبرص، 
إذ هجـــر الســـكان والســـياح المنتجـــع 

وتحول لمدينة أشباح.
واليـــوم تســـعى شـــمال قبرص 
وهـــي  افتتاحـــه،  إلعـــادة 
أزمـــة  بتفجيـــر  مخاطـــرة 
قبـــرص  مـــن  جديـــدة 

وحليفتها اليونان.

اليونان: تركيا تستفزنا بإعادة فتح فاروشا

بيروت ـ وكاالت

حـــث رئيس الوزراء اللبناني الســـابق ســـعد الحريري على 
إحيـــاء خطـــة فرنســـية تهـــدف إلخـــراج البلـــد مـــن أســـوأ 
أزمـــة مالية مر بها منـــذ الحرب األهليـــة، إضافة إلى أزمة 

اقتصادية وسياسية حادة.
وقـــال الحريري في مقابلة تلفزيونية “أطلب من األحزاب 
السياسية التفكير مليا لعدم تضييع هذه الفرصة”، مضيفا 
أن مبـــادرة الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون ال تزال 
قائمـــة ويمكـــن تفعيلها، مشـــيرا إلـــى أن تبديدها ســـيكون 
جريمـــة. وذكر الحريري أنه مســـتعد للعودة لتولي منصب 
رئيـــس الوزراء، الذي شـــغله بالفعل 3 مرات، إذا كان هناك 
اتفـــاق مـــن قبل األحـــزاب السياســـية المتفرقة فـــي لبنان 

بشأن ترتيب صفقة مع صندوق النقد الدولي.
وقـــال الحريـــري “إن لبنـــان ليـــس لديه مخرج مـــن األزمة 
ســـوى برنامج مع صندوق النقد الدولي”. وحاولت فرنسا، 
التي تقود جهود المساعدة الخارجية للبنان، حث الزعماء 
اللبنانييـــن علـــى بـــدء إصالحـــات لمعالجة األزمـــة. لكنهم 
فشلوا في االتفاق على حكومة جديدة كانت أول خطوة 
فـــي خارطـــة الطريـــق الفرنســـية وواجهـــوا انتقـــادات من 

الرئيس الفرنســـي. ولبنان في حاجة ماســـة للنقد األجنبي 
لتجاوز انهيـــار مالي أدى النخفاض قيمة العملة منذ العام 
الماضي. وتعثرت محادثات تشـــكيل حكومة جديدة بعد 
خالفات بين الزعماء السياسيين على المناصب الوزارية، 
إذ طالـــب “حـــزب هللا” وحركـــة أمـــل الشـــيعية باختيـــار 
وزيـــر الماليـــة. وتبـــادل الحريري و “حـــزب هللا” االتهامات 

بالمسؤولية عن األزمة.

أبدى اســتعداده للعودة لتولي منصــب رئيس وزراء لبنان
الحريري: تبديد مبادرة ماكرون سيكون “جريمة”

برلين ـ وكاالت

شـــهدت العاصمة األلمانية برليـــن، أمس الجمعة، عقد مفاوضات 
أميركية أوروبية سعًيا لالتفاق على السياسات المتعلقة بالنظام 

اإليراني.
وأشار بيان لوزارة الخارجية األميركية إلى أن الممثل األميركي 
الخـــاص إليـــران وفنزويـــال، إليـــوت أبرامـــز، عقـــد مباحثـــات مع 

مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا واالتحاد األوروبي.
وشـــهدت المفاوضـــات مناقشـــة منـــع بيـــع األســـلحة العســـكرية 
الخطيـــرة للنظام اإليراني، وتحميله مســـؤولية التورط في قتل 
المتظاهرين خالل احتجاجات نوفمبر من العام الماضي، إضافة 
إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف برنامج إيران النووي المزعزع 
مســـاء  األميركيـــة،  الخزانـــة  وزارة  موقـــع  وأعلـــن  لالســـتقرار. 
الخميس، فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا في مسعى لزيادة 
عـــزل إيران عن النظام المصرفي العالمي، فيما تكثف واشـــنطن 

الضغط على طهران قبل أسابيع من االنتخابات األميركية.
13902 ال تنطبـــق  التنفيـــذي  األمـــر  الموقـــع أن “موانـــع  وأفـــاد 
علـــى عمليـــات الســـلع األساســـية.. الزراعية واألغذيـــة واألدوية 
أو األجهـــزة الطبيـــة”. وقـــال وزيـــر الخزانـــة األميركـــي ســـتيفن 
منوتشين في بيان “عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن 

دعم النشاطات اإلرهابية وتضع حًدا لبرامجها النووية”.
وشـــدد علـــى أن “إجـــراءات اليـــوم ســـتظل تســـمح بالعمليـــات 

اإلنسانية لدعم الشعب اإليراني”.
من جانبـــه، اتهم وزير الخارجية اإليرانـــي، محمد جواد ظريف، 
الواليـــات المتحدة باســـتهداف مـــا تبقى لدى إيـــران “من قنوات 
للدفـــع مقابل الغذاء والدواء” في ظل الجائحة، وذلك من خالل 

العقوبات الجديدة.

تناولت منع بيع األسلحة الخطيرة وتكثيف الجهود لوقف البرنامج النووي
مباحثات أميركية أوروبية حول مواجهة إيران

نيويورك ـ وكاالت

األميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  حـــذر 
األسبق هنري كيسنجر، من أنه يجب 
علـــى الواليات المتحـــدة والصين أن 
تضعـــا حـــدوًدا للمواجهـــة، وإال فـــإن 
العالم ســـيجد نفسه في وضع مماثل 

للحرب العالمية األولى.
ونقـــل تقريـــر لوكالـــة “بلومبيرغ” عن 
كيسنجر )97 عاًما( قوله، أثناء جلسة 
النـــادي  نظمهـــا  افتراضيـــة،  نقـــاش 
االقتصادي بنيويـــورك، إنه يعتقد أن 
الواليـــات المتحـــدة والصيـــن، اللتين 
يمكـــن أن يســـمى نزاعهمـــا بــــ “حـــرب 
ترســـما  أن  يجـــب  جديـــدة”،  بـــاردة 

حـــدود المواجهة، مشـــدًدا على 
أنـــه دون ذلـــك يســـتحيل 

عـــام  خفـــض  تحقيـــق 
للتصعيد.

وقـــال وزير الخارجية 
األســـبق  األميركـــي 

األمـــر  هـــذا  إن  القـــول  “يمكنكـــم 
مســـتحيل تماًمـــا. لكـــن إذا كان هـــذا 
مستحيال تماما، فســـنجد أنفسنا في 
وضع مشابه للحرب العالمية األولى”.

بيـــن  الصـــراع  أن  كيســـنجر  ورأى 
واشـــنطن وبكيـــن كان بســـبب ظهور 
المشـــهد  غيـــرت  جديـــدة  تقنيـــات 

الجيوسياسي.
بــــ  الملقـــب  األســـبق  الوزيـــر  وأكـــد 
األميركيـــة”،  الدبلوماســـية  “ثعلـــب 
قناعتـــه أن الوقـــت قـــد حـــان لتـــدرك 
الواليـــات المتحـــدة المتغيـــرات فـــي 
العالم الحديـــث، وهي أمور لفت إلى 
أنهـــا “معقـــدة للغايـــة”، إذ ال يمكن 
لدولـــة واحـــدة أن تســـتمر فـــي 
الحفـــاظ علـــى هيمنتهـــا في 
نفـــس الوقت، ســـواء في 
االقتصاد أو في المجال 

االستراتيجي.

كيسنجر يحذر: بوادر حرب عالمية على األبواب
بشكك ـ رويترز

أعلـــن ســـورونباي جينبيكـــوف رئيـــس 
فـــي  الطـــوارئ  حالـــة  قرغيزســـتان 
العاصمـــة بشـــكك، أمس الجمعـــة، وأمر 
الجنود باالنتشار في شوارعها في ظل 

االضطرابات التي تجتاح البالد.
وسمع صحفي من رويترز في العاصمة 
دوي أعيـــرة ناريـــة وشـــاهد مظاهـــرات 
لجماعات متنافســـة تبـــادل المحتجون 
والزجاجـــات  الحجـــارة  إلقـــاء  خاللهـــا 
علـــى بعضهـــم البعـــض باإلضافـــة إلـــى 
وقـــال  باأليـــدي.  اشـــتباكات  انـــدالع 
بيـــان: إن حالـــة  الرئيـــس فـــي  مكتـــب 
الطـــوارئ، التي تشـــمل حظـــرا للتجول 

طبقـــت  األمـــن،  إجـــراءات  وتشـــديد 
مســـاء  الثامنـــة  مـــن  اعتبـــارا 

الجمعـــة حتـــى الثامنـــة من 
صبـــاح 21 أكتوبـــر. ولـــم 
يشـــر األمر الـــذي أصدره 
إلـــى عـــدد القـــوات التـــي 

ســـيتم نشـــرها، لكن التعليمات تشـــتمل 
العســـكرية  المركبـــات  اســـتخدام  علـــى 
وإقامة نقاط تفتيش ومنع االشتباكات 
باألســـلحة. وقـــال الرئيـــس فـــي وقـــت 
ســـابق مـــن أمس، إنـــه مســـتعد للتنحي 

بمجرد تعيين حكومة جديدة.
وتشـــهد البـــالد فراغـــا في الســـلطة في 
ظـــل خالفات بيـــن جماعـــات المعارضة 
منـــذ اســـتيالئها علـــى مقـــرات حكومية 
يوم الثالثـــاء وإلغاء نتيجة االنتخابات 
المتنـــازع عليها هذا األســـبوع. وتوصل 
اثنان من الشخصيات المعارضة البارزة 
إلى اتفاق لتوحيد القوى اليوم الجمعة، 
وحظيا بدعم الرئيس الســـابق ألمظ 
أتباعهمـــا  لكـــن  أتامباييـــف.  بـــك 
وأتباع جماعـــات أخرى نظموا 
قـــال  متنافســـة  مســـيرات 
تشـــعل  إنهـــا  سياســـيون 

مخاطر اندالع العنف.

رئيس قرغيزستان يعلن الطوارئ ويستعد للتنحي

برنامج الغذاء العالمي 
يحصد نوبل للسالم

أوسلو - أ ف ب

لألمم  التابع  العالمي  األغذية  برنامج  فاز 
للسالم  نــوبــل  بجائزة  الجمعة،  المتحدة، 

لجهوده في مكافحة الجوع في العالم.
من  تتألف  الــتــي  الــجــائــزة  تسليم  وسيتم 
ذهبية وشهادة ومبلغ 10 ماليين  ميدالية 
يــورو(،  ألــف  كــورون سويدي )حوالي 950 
العاشر من ديسمبر، يوم ذكرى  رسمًيا في 
وفاة الصناعي ألفريد نوبل )1833-1896(.

نيله  على  العالمي  األغــذيــة  برنامج  وعلق 
جائزة نوبل في تغريدة، مؤكدا أن “السالم 

والقضاء على الجوع متالزمان”.

رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريريالممثل األميركي الخاص إليران وفنزويال، إليوت أبرامز
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صــدرت حديثــا الترجمــة العربية لـــ رواية “يوميــات البروفيســور.. بيت 
من ورق”  إليفان تابيا ومونسى لينده” عن دار نشر “الرافدين”. ورواية 
“يوميات البروفيســور.. بيت من ورق”، مقتبســة من مسلســل “ال كاســا 
دي بابيــل” اإلســباني،  وهــو مسلســل إســباني عن ســرقة وســطو ، من 
إنتاج ألكس بينا لشبكة أنتينا 3، وهو عبارة عن سلسلة محدودة ُبثت 
لـ 4 مواسم عرض ألول مرة في 2 مايو 2017 وآلخر مرة في 3 أبريل 
2020، أضيــف الموســم األول للقائمــة العالميــة لنتفليكــس ثــم أعيــد 

تحريره ليصبح 13 حلقة بدالً من 9 حلقات في األصل.

بــــ  يلقـــب  غامـــض  رجـــل  ويقـــوم 
“البروفيسور” باإلعداد ألكبر عملية 
ســـرقة أنجزت على اإلطالق، وهى 
في األساس كانت حلم والده الذي 
لم يتمكن من تحقيقها بسبب موته 
إحـــدى  أثنـــاء  الشـــرطة  برصـــاص 
عمليـــات ســـطوه، وذلـــك بتجنيد 8 
أشـــخاص يدعـــون بأســـماء حركية 
هي أســـماء مـــدن عالميـــة، وهؤالء 
األشـــخاص لهـــم ســـوابق إجرامية 

وليـــس  أمنًيـــا  ومطلوبيـــن 
لديهم ما يخسرونه. 

ومـــن أجـــواء الرواية: “كان 
ســـيعجبني لو اقتنيت كلبا، 
لكننـــي ال أملك كلًبـــا، ليس 
لي بيـــت ثابت وال صديقة 
ثابتة، مـــا عندي هو كل ما 
احتاجـــه ومـــا يمكنني أن 
أخبئه في جيوب بنطلون 

الجينز”.

قصة ســرقة وســطو  من إنتاج ألكس بينا لشــبكة أنتينا

“يوميات البروفيسور“ رواية مقتبسة عن مسلسل شهير
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صـــدر عن ندوة الثقافـــة والعلوم 
بدبي العـــدد الجديد رقم 50 من 
مجلـــة “حـــروف عربيـــة” تضمـــن 
العـــدد ملفـــا عـــن وقائـــع الـــدورة 
حـــروف  نـــدوة  مـــن  الخامســـة 
عربيـــة بعنـــوان )الخـــط العربـــي 
والعمارة اإلســـالمية( كتبه مدير 
التحرير ناصر عـــراق، حيث أدار 
األول  اليـــوم  فـــي  النـــدوة  هـــذه 
األســـتاذ خالـــد الجـــالف، رئيـــس 
الخـــط  لفـــن  اإلمـــارات  جمعيـــة 
العربـــي والزخرفة، ونائب رئيس 
تحريـــر “حروف عربية” وشـــارك 

فيهـــا كل مـــن الباحث الســـعودي 
الدكتور محمـــد الموجان. وأعلن 
الخطاط الســـوري أنور الحلواني 
في حواره مع هشـــام عـــدرة، أن 
الحاسوب يشـــوه رشاقة الحرف 
هيئـــة  اختـــارت  وقـــد  العربـــي، 
إحـــدى  عربيـــة  حـــروف  تحريـــر 
لوحـــات الحلواني لتكـــون هدية 
الباحـــث  يكتـــب  بينمـــا  العـــدد. 
والخطاط الكويتـــي علي البداح 
بعنـــوان  مســـتفيضة  دراســـة 
“مســـتقبل فـــن الخـــط العربـــي... 

المشكلة والحل”.

ملف خاص عن الخط العربي والعمارة اإلسالمية

أعلنت دائرة الثقافة والســـياحة أبوظبي 
عـــن فتح بـــاب التســـجيل للمشـــاركة في 
الـــدورة الثالثيـــن مـــن معـــرض أبوظبـــي 
الدولـــي للكتـــاب، الـــذي يقـــام فـــي مركـــز 
أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 
23 إلـــى 29 مايـــو 2021، ويمكن للجهات 
العارضـــة التســـجيل للمشـــاركة في دورة 
العـــام المقبل في موعد أقصاه 23 فبراير 
2021. وكانـــت دائرة الثقافة والســـياحة، 
قـــد أجلـــت دورة هـــذا العـــام فـــي مـــارس 
الماضـــي، وذلـــك تماشـــًيا مـــع اإلجراءات 
الوقائيـــة للحفـــاظ علـــى الصحـــة العامة، 
ورغـــم عدم تنظيـــم المعـــرض على أرض 
الواقـــع، إال أن فعاليـــات معـــرض أبوظبي 
الدولي للكتاب انتقلت إلى العالم الرقمي، 
إذ اســـتضاف المعـــرض عدًدا مـــن الكّتاب 
والشـــخصيات الثقافيـــة في سلســـلة من 

الجلسات االفتراضية.
 وقـــال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب 

فـــي دائرة الثقافة عبـــدهللا ماجد آل علي 
“نجحت دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
كورونـــا  جائحـــة  لمواجهـــة  باالســـتجابة 
مـــن خـــالل  بســـرعة وكفـــاءة نموذجيـــة 
اســـتراتيجية متكاملة لتحصين المجتمع 
والتي يشـــاد بها دوليًا، وفى نفس الوقت 
ضمنت اســـتمرارية األعمـــال في مختلف 
القطاعـــات، مما مكننا من متابعة برامجنا 

المشـــاركين  تعريـــض  دون  الثقافيـــة 
للخطـــر، وذلك مـــن خالل نقـــل الفعاليات 
إلـــى الفضـــاء اإللكترونـــي، نحن ســـعداء 
جًدا باإلعالن عـــن عودة معرض أبوظبي 
للترحيـــب  ونتطلـــع  للكتـــاب،  الدولـــي 
بالمشـــاركين والـــزوار فـــي هـــذا الحـــدث 
الـــذي يعد من أبرز الفّعاليات الثقافية في 

المنطقة العربية.

مــن أبــرز الفعاليــات الثقافيــة فــي المنطقــة العربيــة

“أبوظبي الدولي للكتاب” يفتح باب التسجيل للناشرين

خصصت مجلة “ميريـــت الثقافية” 
التي تصـــدر عن دار ميريت للنشـــر 
بالقاهـــرة فـــي عددها لشـــهر أكتوبر 
الجاري ملفًا ثقافّيًا بعنوان “التفكير 
النقدي في الفكر اإلسالمي”، ويضم 
ســـتة مقاالت: “النزعـــة النقدية عند 
صالـــح  أحمـــد  للدكتـــور  الغزالـــي” 
محمد الســـيد، و”أخالقيات التفكير 
النقـــدي فـــي الفلســـفة اإلســـالمية” 
المحســـن،  عبـــد  ماهـــر  للدكتـــور 

الفكـــر  فـــي  النقـــدي  و”التفكيـــر 
للدكتـــورة  اإلســـالمي”  السياســـي 
سامية ســـالم، و”براءة الفلسفة من 
اتهامات الغزالـــي” للدكتور غيضان 
السيد علي، و”تهمة العمل بالفلسفة 
للدكتـــور  اإلســـالمي”  العالـــم  فـــي 
اســـتهلك  و”كيـــف  فيـــاض،  محمـــد 
الفكـــر السياســـي العربـــي ذاتـــه في 
النقـــل والتركيـــب؟” للكاتـــب عصام 

الزهيري.

يترقب كتـــاب وأدباء عرب انطالق 
الـــدورة الجديدة واالســـتثنائية من 
معـــرض فرانكفـــورت للكتـــاب هـــذا 
العام انتظـــارا للفوز بفرصة لترجمة 
أعمالهـــم إلى لغات أجنبية في إطار 
للترويـــج  يهـــدف  طمـــوح  برنامـــج 
للترجمـــة عن العربية في األســـواق 

العالمية.
ويقيـــم المعرض األبرز دوليا بمجال 
الطباعة والنشر اإللكتروني أنشطته 

عبر اإلنترنت في الفترة من 14 إلى 
18 أكتوبـــر الجـــاري بســـبب جائحة 
فيـــروس كورونـــا، وأدرج المعـــرض 
بعنـــوان  برنامـــج  أنشـــطته  ضمـــن 
“أصوات عربية” وهو مشروع ممول 
من االتحاد األوروبي ونتاج شراكة 
بيـــن وفـــد االتحـــاد األوروبـــي فـــي 
القاهرة والمعاهد الثقافية باالتحاد 
داخل مصر بهدف تعزيز المشـــاركة 

الثقافية األوروبية المصرية.

تصـــدرت كتـــب األرشـــيف الوطنـــي بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 
مبيعـــات موقع أمازون في الشـــرق األوســـط للمرة الثانيـــة في غضون أقل 
مـــن ثالثـــة أشـــهر؛ حيث احتل كتـــاب “أم كلثوم فـــي أبوظبـــي” الصادر عن 
األرشيف الوطني المرتبة األولى 
فـــي قائمـــة أكثـــر الكتـــب مبيعـــًا؛ 
بســـبب اإلقبـــال على شـــرائه عبر 
المنصـــة اإللكترونية؛ لما فيه من 
معلومـــات دقيقـــة موثقـــة تروي 
صفحـــات مـــن تاريـــخ اإلمـــارات 
الوطنـــي والثقافـــي، ممـــا جعـــل 
الكتاب يستهوي عشاق القراءة 
الذين ينشدون المتعة والفائدة 

من رواد موقع أمازون.
الخاصـــة  القائمـــة  وضمـــت 
مـــن  كتابـــًا  خمســـين  بأفضـــل 
حيث اإلقبال عليها- إصدارات 
أخرى لألرشيف الوطني، ثرية 
بمضامينها ومحتواها الوطني 
الـــذي يوثـــق الرصيـــد التراثي 

واإلنجاز الحضاري للدولة .

التفكير النقدي في الفكر اإلسالمي

أصوات عربية بمعرض فرانكفورت “أم كلثوم في أبوظبي” أكثر الكتب مبيًعا

ــبــحــريــن ال ــة فـــي  ــي ــن ــف ال ال تـــوجـــد ســــوق لـــأعـــمـــال 

األحمد: اللون هو الضوء والنبض والحياة )2 - 2(

اتخـــذ لنفســـه أســـلوبا فريـــدا ومتميزا 
المحلـــي  التشـــكيلي  المشـــهد  فـــي 
المستقاة من الشعر والموسيقى معبًرا 
مـــن خاللهـــا عـــن القضايـــا االجتماعية 
والثقافيـــة والفكرية التي تحيط عالم 

البشرية وتتحكم فيه. 
هل من دور للعائلة في ذهاب  «

عدنان األحمد إلى الفن؟ 

كنـــت دائمـــا أقـــول أن الفـــن اختارنـــي 
أن أكـــون فنانـــا ولم اختـــر الفن ليكون 
مســـتقبلي، قدري أن أكون فنانا وكان 

لألهل دور كبير في ذلك.
لم أتصور يوما أن أكون فنانا تشـــكيليا 
طـــوال فتـــرة دراســـتي النظاميـــة فـــي 
مـــدارس البحرين، صحيـــح كانت لدي 
موهبـــة متواضعـــة وكنت مميـــزا على 
من حولي من الطلبة في مادة )التربية 
وكنـــت  اليدويـــة(  واألشـــغال  الفنيـــة 
والتشـــجيع  االهتمـــام  علـــى  أحصـــل 
مـــن أســـاتذة مـــادة التربيـــة الفنية في 
كل المـــدارس التـــي درســـت فيهـــا في 
البحريـــن واألهل أكثر المشـــجعين لي، 
كنـــت أحلـــم أن أكـــون طبيبـــًا.  وفعـــال 
العامـــة  الثانويـــة  مـــن  تخرجـــي  بعـــد 
البعثـــات  إدارة  فـــي  نفســـي  ســـجلت 
بوزارة التربية والتعليم لدراسة الطب 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية وكانـــت 
حلمـــي،  كان  حيـــث  األولـــى  رغبتـــي 

كانـــت للصدفة حضورهـــا حيث كانت 
هنـــاك طاولة صغيرة فـــي إحدى زوايا 
صالة التســـجيل للبعثات فوقها يافطة 
ُكتب عليها التســـجيل لدراســـة الفنون 
الجميلـــة فـــي فرنســـا، حيـــث ســـجلت 
فيها لفرنسا.. عموما لم تكن لدي رغبة 
الذهـــاب الى فرنســـا لكـــن العائلـــة كان 
لهـــا رأي آخـــر وخاصـــة الوالـــد وإحدى 
علـــى  أصـــرا  اللذيـــن  الكبـــار  أخواتـــي 

سفري إلى فرنسا لدراسة الفنون. 
في التصنيف “العمري” الزمني  «

أنت تنتمي للجيل الثالث في الحركة 
التشكيلية البحرينية، ترى بم يمتاز 

جيلكم؟

الفنانيـــن  مـــن  الثالـــث  الجيـــل  يعتبـــر 
جيـــل  هـــو  البحرينييـــن  التشـــكيليين 
الشـــباب المتحمس وهـــو جيل الدماء 

الجديـــدة التـــي تدفقـــت في شـــرايين 
حمـــاس  بـــكل  التشـــكيلية  الحركـــة 
واندفـــاع مـــن العائديـــن مـــن الخـــارج 
وخريجـــي  المتعلميـــن  الفنانيـــن  مـــن 
الجامعات العربية واألجنبية، أتى هذا 
الجيـــل في فترة مهمة جدًا في تاريخ 
الحركـــة التشـــكيلية البحرينيـــة وهي 
فترة التطوير والتحديث والبناء على 
أسس علمية وأكاديمية مواكبة لحركة 
التطور في المحيـــط العربي والعالمي 
فـــي األوســـاط الفنيـــة والثقافية التي 
بـــدأت في أواخر الثمانينات وانطلقت 
القـــرن  مـــن  التســـعينات  بدايـــة  فـــي 
الماضـــي حيـــث إن معظـــم فناني هذا 
الجيل ممـــن التحقوا بركب التشـــكيل 
البحريني هم مـــن خريجي الجامعات 
العريقة من المؤهلين علميا وأكاديميا، 
 ويعتبـــر هـــذا الجيل الذهبـــي امتدادا 
الـــرواد  مـــن  األول  الّرعيـــل  لجيـــل 

واألساتذة من المؤسسين. 
 كانـــت بدايـــة االنطالقـــة مبنيـــة على 
الرغبة فـــي التطويـــر والتحديث على 
أســـس علميـــة وأكاديميـــة  مـــع لفيـــف 
مـــن الفنانيـــن المخضرمين مـــن الّرواد 

والشباب المتحمس 
أنت فنان ملون.. ماذا يعني لك  «

الّلون؟

اللـــون هو الضـــوء والحيـــاة والنبض.. 
هو االمتالء وكلنا يعرف نظرية ألوان 
الطيـــف كيـــف تأتي من الشـــمس على 

شكل سبعة ألوان كقوس ُقزح وعندما 
إلـــى  تتحـــول  األرض  مجـــال  تدخـــل 
ضوء يبعث الحياة وهذا الضوء يمنح 
كل األجســـام ألوانهـــا حســـب طبيعـــة 
كل جســـم وما تقبله ومـــا ترفضه تلك 
األجســـام، مـــن ألـــوان الطيـــف وحتى 
المـــاء الـــذي نســـتمد منـــه الحيـــاة هـــو 
بمثابـــة الضـــوء بلونه الشـــفاف أي انه 

كل الحياة هذا من الجانب العلمي.
هل توجد سوق للفن في البحرين  «

بحيث يمكن للفنان االعتماد عليها؟

فـــي الواقـــع ال توجـــد ســـوق لألعمـــال 
الفنيـــة فـــي البحريـــن بمفهـــوم ســـوق 
الفن العالمي وكمـــا تعرف أخي العزيز 
الفن اليوم أصبح استثمارا ال أحب أن 
أطلـــق عليـــه اســـم تجـــارة فالفن ليس 
ســـلعة وليـــس بضاعـــة تخضـــع لمعيار 
العـــرض والطلب وال يشـــترى وال يباع 
حضـــاري  اســـتثمار  الفـــن  ســـلعة  كأي 
وثقافي تقوم على أساساته حضارات 
تـــؤرخ لـــدول وحضـــارات والفـــن علم 
الفـــن  األول  المقـــام  فـــي  وتاريـــخ 
ُيقتنـــى ويحفظ فـــي المتاحف أو بين 
المجموعـــات الخاصة لكبـــار المثقفين 
ورعـــاة الفـــن، وأحيانا بعـــض اللوحات 
الثمينـــة تحفظ فـــي خزائن في البنوك 
ولكن لألســـف ما يحصل في البحرين 
هو محض اجتهاد مـــن بعض الفنانين 

في محاولة للتسويق ألعمالهم.

حوار الفنان: عباس يوسف

عدنان األحمد

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509



tariq.albahar@albiladpress.com 14
السبت 10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 - العدد 4379

أزاحت الشركة الصينية 
الناشئة لصناعة السيارات 

الكهربائية )Xpeng( المدعومة 
من مجموعة علي بابا الستار 

عن أول مركبة في سلسلة من 
المركبات الطائرة الكهربائية 

التي قالت الشركة الناشئة إنها 
تطورها، خالل معرض بكين 

للسيارات تشبه طائرة من 
دون طيار تحمل بشرا أكثر من 

كونها سيارة طائرة.

تحـــت عنوان “الذكاء يقود إلى المســـتقبل” عادت 
الحياة مجـــددا في قطاع معارض الســـيارات في 
الصيـــن بتقديـــم معرض بكيـــن الدولي للســـيارات 
فـــي الفترة بين 26 ســـبتمبر و5 أكتوبـــر في مركز 

الصين الدولي للمعارض في تيانتشو، بكين. 
يعـــد المعرض كواحد من أكبر معارض الســـيارات 
في العالم الذي حظي بتقدير كبير من قبل صناعة 
السيارات ووســـائل اإلعالم في الداخل والخارج، 

ولعـــب دوًرا نشـــًطا فـــي تعزيـــز التعـــاون التجاري 
والتبـــادل التقنـــي وإدخال التكنولوجيـــا األجنبية 
المتقدمة بين الصين وصناعة السيارات األجنبية. 
دخلت صناعة السيارات الصينية مرحلة تاريخية 

جديدة من التنمية عالية الجودة.
وشهد المعرض كثافة ملحوظة من الجمهور؛ كونه 
أول حـــدث في القطـــاع خالل العـــام الجاري، في 
إطار احتياطات تتعلق بفيروس كورونا. وتسعى 

شـــركات صناعـــة الســـيارات إلـــى جـــذب الزبائـــن 
مجـــددا رغـــم أزمـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد، 
وافتتح المعرض المؤجل 5 أشـــهر بســـبب جائحة 
كوفيـــد19- والذي يســـتمر 10 أيـــام، فيما احتوت 
الصيـــن إلـــى حـــد كبيـــر انتشـــار الفيـــروس. إال أن 
معظـــم مســـؤولي الشـــركات األجنبيـــة المصنعـــة 
الطـــرازات الجديـــدة مـــن  إلـــى عـــرض  اضطـــروا 
ســـياراتهم افتراضيا؛ نظرا إلـــى القيود المفروضة 

على الســـفر بين الدول، لكن ذلك لم يمنع جمهورا 
كبيـــرا، وضـــع أفـــراده الكمامـــات اإللزاميـــة، مـــن 
اإلقبال على حضور العروض الميدانية للسيارات 

الجديدة.
ضـــم المعرض نحو 800 ســـيارة بينهـــا 82 تعرض 
صانعـــو  يتســـابق  فيمـــا  عالميـــا،  األولـــى  للمـــرة 
الســـيارات على حصص الســـوق ويتنافسون على 
إحياء اهتمام المستهلكين في قطاع بدأت أزمته 

قبل الجائحة.
ومـــن المتوقـــع أن تبلـــغ نســـبة انخفـــاض مبيعات 

السيارات عالميا هذه السنة 20 بالمئة.
وتشـــّكل الســـيارات الكهربائية واحدة من عناصر 
االســـتقطاب الرئيســـة في المعرض الصيني. وقد 
شـــّجعت الصين هـــذا القطاع وتأمـــل في أن ترفع 
نســـبة الســـيارات الكهربائية من مجمل السيارات 

فيها إلى 25 بالمئة بحلول سنة 2025.

الســـيارات الكهربائيـــة والهايبـــرد تأخـــذ الحيـــز األكبـــر بالمعـــرض الصينـــي الكبيـــر

افتتاح معرض بكين الدولي للسيارات 2020 وسط إجراءات استثنائية

عرضت شركة جريت وول  «
موتورز طرازات من جريت 

وول موتورز بيك أب وهافال و
EV التي تقود االتجاه العالمي 

الجديد لسيارات الدفع الرباعي، 
10 سيارات بما في ذلك الجيل 

الثالث من H6 SUV وF7 2021 و
F7x وH9 SUV بالحجم الكامل، وفي الوقت نفسه، ستكشف سيارات النصف نقل 
من سلسلة GWM P عن اسمها العالمي. وتمثل مشاركة جريت وول موتورز في 
معرض بكين الدولي للسيارات 2020 خطوة مهمة أخرى في إستراتيجية عولمة 

العالمة التجارية، والتي شهدت قيام الشركة بإنشاء نظام بحث وتطوير وإنتاج 
يغطي سبع دول وعشرة مواقع. وقدمت شركة جريت وول الستار سيارتها االختبارية 

المستقبلية، باسم Futurist، في معرض بكين للسيارات 2020، حيث ُتمهد لسيارة 
سيدان كهربائية فاخرة بتصميم كالسيكي، ستقوم الشركة بإنتاجها مستقباًل.

هافال تشوليان هي واحدة  «
أخرى من منتجات جريت 

وول موتورز الجديدة التي تم 
تقديمها في المعرض هذا 

العام، واسمها يترجم حرفيًا 
إلى “الحب األول”، ومن هنا 

جاء القلب األحمر الصغير على 
لوحة ترخيصها. هذا اإلصدار في الواقع هو خليفة هافال اتش 2. يرتدي Chulian اآلن 

ثوب كروس أوفر الجديد الخاص بصانع السيارات على الرغم من أنه يبقى أن نرى 
 عدد العمالء الذين سيقعون في حبها بالفعل.

سيتم طرح Chulian للبيع في الصين في نوفمبر، حيث سيقدم للمشترين حزمة 
حديثة بشكل معقول من جميع النواحي من التصميم إلى التكنولوجيا وحتى وحدة 

الطاقة المتاحة، يتميز مظهرها بالبساطة الجميلة أو المحببة، على الرغم من 
أن الواجهة األمامية تأتي مع مجموعة من المصابيح األمامية الجريئة، على شكل 

أسنان ثعبان أفقية مقلوبة.

قدمت “بي إم دبليو” طرازي  «
“إم 3 سيدان” و”إم 4 كوبيه” 

الجديدين ألول مرة في 
المعرض الصيني في بكين. كما 

عرضت السيارة الكهربائية “آي 
4” والسيارة الرياضية متعددة 

األغراض “آي إكس ″3، والتي 
 ُتنتج في الصين اعتبارا من هذا الشهر.

ويرى جولر أن النمو القوي للتنقل الكهربائي في الصين سببه الدعم القوي من 
الحكومة، والحوافز المقدمة للعمالء مثل تسهيل منح التصاريح واإلعفاءات من 

حظر القيادة في المدن الكبرى، فضال عن الشبكة الواسعة لمحطات الشحن 
واالنفتاح الكبير للعمالء الصينيين، وقال: “احتمالية شرائهم سيارة كهربائية أكبر 

بكثير”.

احتفلت بيجو في المعرض  «
بإطالق السيارة 508 طراز 

2021، وعرضت طرازات كهربائية 
متعددة، كما أعلنت أنها تحتفل 
بمرور 210 أعوام على تأسيسها، 

وأطلت السيارة 508 بتصميم 
أنيق يتميز بلون أسود المع 

على الشبكة األمامية وعجالت بلونين قياس 18 بوصة، وسقف ومرايا مطلية باللون 
األسود يعززان من ديناميكية السيارة وأناقتها، بينما تتميز المقصورة الفاخرة 

 بمقاعد جلدية حمراء وبطانة سقف سوداء.
وتأتي 508 بثالثة محركات، األول محرك بنزين بقوة 164 حصاًنا، والثاني محرك بنزين 
بقوة 207 أحصنة، ويتصالن بناقل حركة أوتوماتيكي، والمحرك الثالث محرك هجين 

سيتم إطالقه في نهاية العام الجاري.

قدمت فولكس واغن موديل  «
Phideon رسمًيا في معرض 

بكين للسيارات مع ترقيات 
بسيطة في التصميم 

 Phideon والمحتوى. تم بناء
التي تحمل اسم Hui Ang باللغة الصينية بواسطة مشروع مشترك بين سايك 

وفولكس واغن SAIC-VW ، وهو يكتسب وجًها محدًثا يضم أول شعار مضاء على 
اإلطالق على سيارة إنتاج VW. الجديد أيًضا هو شريط خفيف يوحد الشعار مع 

المصابيح األمامية. تم تعديل المصد األمامي أيًضا مع تقليم أفقي من الكروم في 
الشبكة السفلية تربط الحافة المزدوجة على شكل حرف C حول مصابيح الضباب. 

من الجوانب، تكشف VW Phideon 2021 عن عجالت معدنية جديدة فقط، بينما 
 تكتسب المصابيح الخلفية LED في الخلف مؤشرات ديناميكية وتوقيع جديد.

أخيًرا وليس آخر، تتبنى سيارة السيدان الكبيرة شعار VW الجديد وخًطا جديًدا ألحرف 
Phideon على غطاء صندوق األمتعة.

كشفت شركة هيونداي  «
للسيارات عن نموذجين في 

معرض بكين للسيارات؛ وذلك 
بهدف إحراز تقدم في أسواق 

 السيارات الصينية.
وقد طرحت هيونداي مفهوم التنبؤ بالمستقبل الكهربائي ومفهوم الطاقة 

الكهربائية عالية األداء RM20e في معرض السيارات، وهو أكبر منتج من نوعه منذ 
 الفيروس، حسبما قالت الشركة في بيان لها.

واختارت الشركة هذا المعرض كمكان مهم إلدخال النموذجين ألول مرة، حيث إن 
الصين هي أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

كشفت شركة فاو الصينية  «
الستار عن الجيل الثالث من 
سيارة بسترن B70، وتخطط 
 B70 الشركة ألن يشق طراز

 طريقه إلى المنافسة بين سيارات السيدان الفاخرة.
ويأتي الجيل الجديد من بسترن B70  ليكشف حصول السيارة على ترقيات واسعة 

النطاق، وتحديثات كلية في الشكل الخارجي بشكل ملحوظ أكثر من سابقتها.

قدمت شركة بورشة بتقديم  «
بانيميرا المتجددة والتي تم 

تقديمها ألول مرة عالميا في 
معرض بكين الدولي، ومن 

بين أبرز ما يميز حضور 
بورشة تقديم الموديالت بين توربو S و Panamera 4S E-Hybrid Executive - وهما 

النموذجان الجديدان من المجموعة، وألول مرة، سيتمكن المعجبون من مشاهدتها 
في زاوية الشركة األلمانية هناك سواء بالحضور أو بالزيارة االفتراضية التي أتاحتها 

الشركة للعشاق من البيت.

كشفت شانجان الصينية عن  «
سيارة فيجن V االختبارية، وهو 

ما يعني أن العالمة التجارية 
ستقوم بتطوير موديل إنتاجي 

 جديد مبني على هذا الطراز.
ويظهر التصميم بشكل ملفت للنظر مع شبك أمامي مغلق ومصابيح أمامية 

متصلة بشريط ضوئي وكذلك اتصال المصابيح الخلفية أيضا. فيما تبدو المقصورة 
الداخلية بشكل عصري ولكن يتوقع الخبراء أن تقوم شانجان بتحديثات شاملة 

عليها خالل اإلنتاج.

عرضت مجموعة شركة جي  «
إيه سي تقنية طاقة جديدة: 
وهي “ميجا ويف باور”، التي 

تنتج جياًل جديًدا من منتجات 
توليد القوة بمزيد من القوة 

واستجابة أكثر رشاقة وأقل استهالًكا للوقودوبعد 12 عاًما من البحث والتطوير، كانت 
“ميجا ويف باور” رائدة في تصميم منتج طاقة بالكامل. وقد تم اعتماد محرك الجيل 

الرابع 2.0ATK بشكل مستقل لتحقيق كفاءة حرارية بنسبة ٪42.10، متفوًقا على 
معايير محرك البنزين الحالية في العالم. وبناًء على هذه المنصة، تخطط مجموعة 

شركة جي إيه سي إلطالق عدة نماذج جديدة لتقديم حلول تنقل جديدة موفرة للطاقة 
للمستهلكين. وقد كان الظهور األول لمنتج مجموعة شركة جي إيه سي الكوبيه 

إنبلس )ENPULSE( في معرض السيارات متوقًعا للغاية. وقد تم تصميم هذه 
السيارة الرياضية الكهربائية بالكامل في مركز األبحاث والتطوير في مقر شركة جي 

إيه سي وتجمع بين التصميم الديناميكي الهوائي والذوق الرياضي المطلي بطالء 
جديد “ينبعث منه ضوء كهربائي”؛ لتحقيق التآزر بين التصميم الداخلي والخارجي.

قدمت شركة هوندا في بكين  «
سيارة تجريبية رياضية متعددة 

االستعماالت والتي تعتبر دراسة 
تصميمية ألول سيارة رياضية 

 يتم طرحها في الصين.
وتقول هوندا إن قيمة السيارة 

الكهربائية القادمة التي تنتج 
كميات هائلة من السيارات “سوف تقدم قيمة قائمة على تجارب التنقل التي تظل 

طازجة ومسلية للعمالء”. ولم تتحدث صانعة السيارات عن التفاصيل، ولكنها قالت 
إن الطراز الجديد سيكون مجّهًزا بنظام إيه دي إس متعدد االتجاهات باإلضافة 

إلى جناح أمان هوندا لالستشعار ونظام المعلومات والترفيه ”هوندا كونكت“ التي 
تتميز بالذكاء في التعرف على كل شيء وتفسيرها بفضل زاوية كاميرا أمامية أوسع 

واعتماد رادار بزاوية 360 درجة، مما سيمكن النظام من اكتشاف بيئة السيارة 
الطرفية بشكل أكثر دقة، بتحديثات السلكية.

بعد انتظار طويل، قدمت شركة  «
فورد األمريكية للجمهور موديل 

موستانج ماك-إي الكهربائي 
بالكامل في الصين ألول مرة، الى 

جانب كل من Escape، Focus، و
Ford F-150 LTD وRaptor. كما 
ستستخدم فورد العرض لدفع 

عالمة “االبتكار الرائد” و”المضي قدما”، باإلضافة إلى مفهوم “الخبرة القوية والتقنية 
المرتكزة على اإلنسان” وراء نظام SYNC+ وتقنية Ford Co-Pilot360 لعرضها على 

الجمهور الصيني، وتقول فورد إنها ستوفر للزائرين فرصة التفاعل مع السيارات 
والتقنيات. وسوف يشتمل جناح هذه الشركة على “تركيبات فنية مفاهيمية تبرز لغة 

التصميم من الجيل التالي، فضال عن منتجات وتقنيات متعددة”.

أعلن الصانع الصيني  «
 X70 جيتور” عن إطالق طراز“

Plus الجديد، تقدم السيارة 
بتصميم خارجي أقرب للرياضية 

مع شبكة أمامية للتهوئة 
بحجم كبير للغاية من الكروم، 

مع عجالت رياضية بحجم 
كبير، بقياس 19 بوصة. أما عن الداخلية، فتقدم السيارة بشاشة وسطية من الحجم 
الكبير على طريقة التصميم الخاصة بسيارات مرسيدس بنز، بحيث تتصل الشاشة 

الوسطية بشاشة العدادات الخاصة بعرض البيانات للسائق، مع عجلة قيادة رياضية 
على شكل حرف D و تطعيم بسيط من الكروم غير الالمع بعجلة القيادة. ودشنت 

فورد ظهورها في المعرض بتقديم سيارتها الكهربائية بالكامل موستينغ ماتش-أي 
أس.يو.في، والتي تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في 3.5 ثواٍن. في المقابل، 

عرضت شركة نيسان موتور سيارتها الكهربائية بالكامل من طراز آريا أس.يو.في، والتي 
قالت إنها بإمكانها السفر لمسافة تصل إلى 610 كيلومترات بشحنة واحدة.

جريت وول موتورز

هافال 

بي إم دبليو

بيجو

فولكس واغن

هيونداي

فاو

بورشة

شانجان 

جي إيه سي 

هوندا

فورد

جيتور
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تفوقت النجمة الحسناء هاندا أرتشيل على النجمة التركية فهرية  «
أفجين والنجمات سيلينا غوميز وتايلور سويفت وإيما واتسون وآمبر 

هيرد في استطالع للرأي أجراه موقع FillGap، عن أجمل الممثالت 
والفنانات العام 2020.
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ُرب خطــوٍة.. خيــٌر مــن ألــف صــدفـــة

مرحًبـــا هـــا قـــد عـــدت إليكـــم مـــن جديد 
محملـــة بالكثيـــر مـــن القصـــص واألخبار 
والحكايا التي ال تنتهي، منذ فترٍة ليست 
بطويلـــة أصابنـــي قلـــق وذعر شـــديدين 
خاصًة عندما أخذت فترة طويلة عاطلة 
حيـــاة  وألن  التخـــرج  بعـــد  العمـــل  عـــن 
الجامعة تختلف عـــن واقع العمل أعتقد 
بأنه أصابتني الدهشـــة بالخوف بالحياة 

مـــا  عـــدو  اإلنســـان  وألن  الجديـــدة 
يجهل، وقعت في دوامة الالوجهة 
وتقبلـــت واقعي الذي أنـــا فيه بعد 

محاولـــة أعتـــرف أنهـــا ليســـت 
حثيثة أو صادقة. إلى أن 

وصلت مستوى شعرت 
فيه أننـــي أصبحت بال 
أصعبـــه  ومـــا  فائـــدة، 
من شعور، صدقوني 
حينهـــا كنت أتحدث 
مـــع صديقـــة قالـــت 

لـــي بالحـــرف “ ال تدعيـــن أحـــد يختـــارك 
واخلقـــي  األمكنـــة  اســـتهدفي  للعمـــل، 
لنفســـك الفـــرص”، توقفـــت مطـــواًل عنـــد 
هذه العبارة ووجدت أنني أنتظر الفرص 
ال أصنعهـــا وهذا مـــا نقع فيه أغلبنا إن لم 

نكن جميعنا. 
قال أحد المؤثرين: “ال يجب أن َتصنعك 
صدفـــة، أو فرصـــة كانـــت إلـــى شـــخص 
آخـــر”؛ ألن الفـــرص التـــي علـــى حســـاب 
اآلخريـــن تكـــون باهتـــة ال فائدة 
فيها ال تقدم للشـــخص ســـواء 
نجـــاح مؤقت مـــا يلبث حتى 
تالشى مع أول عقبة تواجهه، 
علـــى عكـــس الفـــرص التـــي 
نخلقهـــا ألنفســـنا تكـــون 
قويـــة وراســـخة؛ ألنها 
منـــا  تســـتمد طاقتهـــا 
نحـــن ويكـــون منبعها 
إيماننـــا  األساســـي 
بالقـــدرات والكفاءات 
أمـــا  نمتلكهـــا.  التـــي 

الصـــدف، فهي إما خدعة أو تدبير إلهي، 
فـــإن كانت خدعـــة، فهي قصـــة نختلقها؛ 
حتـــى نتفـــادى المواجهة التي ســـتحدث 
حيـــن نرتطم بالواقـــع، وهو أننا في حالة 
ســـكون وخمـــول ننتظـــر اآلخريـــن؛ لكي 
يقومـــوا بتوجيهنـــا وإعطائنا ما نظن أننا 
نســـتحق وكأننـــا مخلوقات آليـــة ال حياة 
فينـــا. وأما التدبيـــر اإللهـــي، فهو يحدث 
عندما يرى هللا نتيجة سعيك واجتهادك 
نحـــو مـــا تطمـــح، فهـــو يقول في ســـورة 
النجـــم: “وأْن ليس لإلنســـان إال ما ســـعى 
وأن ســـعيه ســـوف يرى”. فالله ســـبحانه 
وتعالـــى يدبـــر أمورنـــا، وذلـــك حين يرى 
أننـــا قمنـــا بالواجـــب المحتـــم علينا وهو 

السعي. 
ملـــيء  عالـــم  فـــي  اليـــوم  أصبحنـــا 
يمـــر  فـــال  واالمتحانـــات،  بالتحديـــات 
يـــوم واحـــد دون مواجهـــة شـــيء منهـــا 
أو علـــى أقـــل تقدير دون وقفـــة حقيقية 
مـــع أنفســـنا، كلمات صديقتـــي وعباراتها 
المؤثـــرة لم تكن ســـتجدي نفًعا لوال أنني 

كنـــت جـــادة في ســـعيي وخلقـــي فرصة 
الوجود في مســـاحة معينة أستطيع من 
خاللها ممارســـة ما أحـــب، وبالتالي خْلق 
مجـــال جديـــد أمكن فيه نفســـي بشـــكٍل 

أكبر. 
وأخيًرا ال نســـتغل الفرص بل نخلقها، وال 
ننتظر الصدفة أو الحظ فهما في النهاية 
ال يمتـــان للواقـــع بصلة ولن يوصالك إلى 
نقطـــة معينة، بل ســـتظل كمن يدور في 

ا حول نفسه. دائرة مغلقة ملتفًّ

وديعة الوداعي

“الجونة السينمائي” يحتفي بسحر السينما بمجموعة متنوعة من األفالم القصيرة
ــاء الــعــالــم ــ ــح ــ ــن جــمــيــع أن ــ ــام الــــجــــاري أفــــاًمــــا مــتــمــيــزة م ــ ــع ــ ــن مــســابــقــة ال ــم ــض ــت ت

يعلــن مهرجــان الجونــة الســينمائي عــن برنامــج مســابقة األفــالم القصيــرة فــي دورتــه الرابعــة. يتضمــن البرنامج أفالًمــا من فرنســا وإيطاليا 
وصربيا وسلوفينيا وأوكرانيا وروسيا واليونان وسويسرا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا، إضافة إلى النرويج ومقدونيا وتونس ولبنان واألردن 
ومصر. وصرح مدير المهرجان انتشال التميمي بأن “األفالم القصيرة تمتلك سحرها الخاص المتمثل في تكثيفها السينمائي الشديد لقصص 

ذات صلة بأحوال البشرية في كل مكان”.

 وأضـــاف أن “فـــي مهرجاننـــا، نطمح إلى 
التـــي  الســـابع،  الفـــن  أنـــواع  تقديـــم كل 
تلهـــم حواســـنا وعقولنـــا، لذلـــك نحـــاول 
جعل مســـابقة األفـــالم القصيرة متنوعة  
ومختلفة قدر اإلمكان. تتضمن مســـابقة 
العام الجـــاري أفالًما متميـــزة ُجلبت من 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، ونعـــد بـــأن تمنـــح 

جمهورنا تجربة سينمائية ال تنسى”.  

أميـــر  للمهرجـــان  الفنـــي  المديـــر  علـــق 
القصيـــرة  األفـــالم  “مســـابقة  رمســـيس: 
لهذا العام، هي اســـتكمال لمـــا بدأناه في 
األعـــوام الســـابقة مـــن احتفاء بالســـينما 
أو  صاعديـــن  لمخرجيـــن  العظيمـــة 
معروفين بالفعل. كالعادة، أنا فخور جًدا 

بما تضمنه برنامج دورتنا الرابعة”. 
فيلمهـــا  داود تقـــدم  أنيســـة  المخرجـــة 
“البانو” )تونس، فرنســـا(، ويتناول الفيلم 
قصـــة أب ُيجبـــر علـــى مجالســـة طفلـــه 
بمفـــرده ألول مـــرة، األمـــر الـــذي يدفعـــه 
الدفينة. بعـــد  مخاوفـــه  مواجهـــة  إلـــى 
عرضه فـــي برنامـــج آفـــاق )أوريزونتي( 
الخاص بالدورة الـ 77 لمهرجان فينيسيا 
الســـينمائي، ُيعـــرض فـــي الجونـــة فيلـــم 
“أن  األول  القصيـــر  ترينـــكا  جاســـمين 
يحكـــي  )إيطاليـــا(.  أمـــي”  أصبـــح 
الفيلم، الذي تقوم ببطولته الممثلة 
اإليطالية الشـــهيرة ألبـــا رورفاكر، 
قصـــة أم وابنتهـــا تمضيـــان في 
دروب روما الخالية، تتبادالن 
الثقيلـــة،  الحقيبـــة  حمـــل 
نحـــو الوصـــول إلـــى اللحظة 
ستتكشـــف  التـــي  الخاطفـــة 

خاللهـــا عمق العالقة التي تربط بين األم 
وطفلتها.  

ميلوســـافليفيتش  إيفـــان  فيلـــم  ينضـــم 
“حـــدود األزرق”  )صربيا، ســـلوفينيا( إلى 
المســـابقة. يراقـــب الفيلـــم صيـــاد عجوز 
أمضـــى حياتـــه بأكملهـــا باحًثـــا عـــن أكبر 
الدانـــوب. يستكشـــف  نهـــر  فـــي  ســـمكة 
الفيلـــم العالقة بين عالمين أحدهما فوق 
المـــاء واآلخر فـــي أقصى أعمـــاق النهر.  
يروي لنا الفيلم األوكراني “بولماســـتيف” 
قصة ميتيا العائد من الحرب إلى حياته 
المدنيـــة. يقابـــل ميتيـــا كلًبا مـــن فصيلة 
صداقـــة،  بينهمـــا  وتنشـــأ  بولماســـتيف 
تســـاعد ميتيـــا كثيـــًرا علـــى التأقلـــم مـــع 
إخـــراج  مـــن  الفيلـــم  المؤلـــم.  ماضيـــه 

أناستازيا بوكوفسكا. 
مـــن روســـيا، يقـــدم لنـــا المخـــرج أرتيـــم 
مســـؤول  “مـــوت  فيلمـــه  جيلميانـــوف 
حكومـــي” الـــذي يتتبـــع قصـــة مســـؤول 
حكومي تخبره قارئة طالع أنه ســـيموت 
قريًبـــا، لكـــن بإمكانه أخـــذ ممتلكاته معه 
إلى حياته األخرى، إذا ما استطاع دفنها 

معه في القبر. 
فيلـــم إيطالـــي آخـــر يشـــارك هـــو “نهايـــة 

والـــذي  كاســـادي،  لفالنتينـــا  ســـبتمبر”  
يســـرد قصـــة أخوين يعيشـــان مـــن دون 
أب، ويحـــاوالن رغـــم صعوبـــة األوضـــاع 
وإدمـــان والدتهما علـــى الكحول، التأقلم 
مع الواقع وتحسين أحوالهما. من مصر، 
يقـــدم لنـــا ســـامح عـــالء فيلمـــه القصيـــر  
الثانـــي “ستاشـــر”  الذي يـــدور حول آدم 
الـــذي يقرر بعد انقطـــاع عالقته بحبيبته 
ألكثـــر مـــن ثمانين يوًما، خـــوض الطريق 
الصعـــب للوصـــول إليهـــا مجـــدًدا. الفيلم 
هـــو أول فيلم مصري قصير يشـــارك في 
المســـابقة الرســـمية لمهرجـــان كاّن منـــذ 
50 عاًمـــا.  مـــن عوالم منصـــات التواصل 
االجتماعـــي، يقدم لنا المخرج اإلســـباني 
روبـــن باربـــوزا فيلمـــه األحـــدث “مؤثرة” 
الذي يحكي قصة سرقة 4 ماليين متابع 

من مؤثرة تواصل اجتماعي شهيرة. 
األول  الفيلـــم  )اليونـــان(،  “بحرنـــا” 
فـــي  يأخذنـــا  أناجنوســـتو،  لديمتريـــس 
رحلة ســـاحلية غامضة تبدأ في القرن الـ 
19 وتظهـــر آثارهـــا بعد قرن مـــن الزمان. 
ماضـــي  بيـــن  العالقـــة  الفيلـــم  يعـــرض 

وحاضر أوروبا. 
يشـــارك المخرج التونسي ســـامي تليلي 
بفيلمه “تسلل صريح” الذي تدور أحداثه 
فـــي ليلة شـــتوية خلـــت شـــوارع تونس 
فيها من البشـــر؛ بســـبب مبـــاراة كرة قدم 
بين منتخبين، تحســـم نتيجتها الوصول 
إلـــى بطولة كأس العالم. في تلك األثناء، 
يتجول رجل بسيارته، ويستمع شرطيان 
إلى مجريات المباراة عبر مذياع ســـيارة 
الدورية، لحين انقطاع اإلرسال. يناقش 
المخـــرج المصري ســـاندرو كنعان بفيلمه 
“الخـــد اآلخـــر”، مســـألة أخالقيـــة تواجه 
أب تتعـــرض ابنتـــه لـــأذى، ويجد نفســـه 
مضطًرا التخاذ قرارات مخالفة لقناعاته 

ومبادئه.  
مـــن سويســـرا، ُيعـــرض فيلـــم التحريـــك 
“ُلحـــاء”، وفيه يجســـد صانعـــاه صامويل 
باتي وســـيلفاين موني، الروتين اليومي 
لـــدار مســـنين في مـــكان معـــزول، حيث 
يبدو الوقـــت القصير فيه دهًرا. يقدم لنا 
يونجـــي بولي وجي جـــي إيبينج وديانا 

فان هوتن، في فيلمهم “بيالر”
باأليـــدي  المرســـوم  بلجيـــكا(،  )هولنـــدا،   
والمشـــحون بأجواء الواقعية السحرية، 
عالم ديستوبي الغامض، إذ تستعيد فيه 
الطبيعة الســـيطرة على الشوارع. يطرح 
لمخرجتـــه  )النرويـــج(  شـــنجن”  “لعبـــة 
جونهيلـــد إنجـــر أســـئلة مثيـــرة لالهتمام 
حـــول االتحاد األوروبي، من خالل قصة 
شـــركة ألعـــاب تصنـــع لعبـــة عـــن االتحاد 

األوروبي. 
تضـــع المخرجة داليا نمليش ثورة 2019 
خـــالل  مـــن  المجهـــر  تحـــت  لبنـــان  فـــي 
فيلمهـــا “حاجز”، وهو يتتبع مســـار حياة 
الناشـــطة اللبنانيـــة فـــرح، التـــي تتعرض 
أثنـــاء عودتهـــا مـــن إحـــدى المظاهـــرات 
برفقة حبيبها الفرنســـي اللبناني أنطوني 

للتوقيف من ِقبل أفراد الجيش. 

يســـرد “أقمشـــة بيضـــاء” )فرنســـا( لمولي 
كيـــن، الـــذي شـــارك فـــي برنامج شـــورت 
كت في الـــدورة الـ 45 لمهرجـــان تورنتو 
الســـينمائي الدولـــي، قصـــة ســـوزانا ليلة 
تجربـــة  خـــوض  واضطرارهـــا  زواجهـــا، 
صعبـــة مليئـــة بالتحديـــات والرغبـــة في 

تخطي ماضيها المؤلم. 
تشـــارك المخرجـــة فـــرح شـــاعر بفيلمهـــا 
الجديـــد “شـــكوى” )لبنـــان، األردن(، الذي 
يحكـــي عن هدى التي تذهب إلى مخفر  
ارتكبهـــا  جريمـــة  عـــن  لإلبـــالغ  شـــرطة 
زوجهـــا، لكـــن البيروقراطيـــة الحكوميـــة 
المتعســـفة تضعهـــا فـــي موقـــع المتهمـــة 
بداًل من الضحية. يشـــاركنا جورجي إم. 
أونكوفسكي، في فيلمه القصير “ُملصق” 
)مقدونيـــا(، تجربـــة ديجان الذي يفشـــل 
فـــي تجديـــد رخصـــة ســـيارته، ويقع في 
فـــخ بيروقراطي يختبـــر خالله تصميمه 
على أن يكون أًبا مســـؤواًل. شارك الفيلم 
في مسابقة األفالم القصيرة في الدورة 

الـ 36  لمهرجان صندانس السينمائي.  
ســـتقام الدورة الرابعـــة لمهرجان الجونة 
الســـينمائي فـــي الفتـــرة ما بيـــن 23 - 31 

أكتوبر في مدينة الجونة. 

خاص
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غينيس: األحساء السعودية أكبر واحة في العالم
دخلت واحة األحساء الشهيرة، الواقعة 
فــي وســط الصحــراء فــي الســعودية، 
لألرقــام  العالميــة  غينيــس  موســوعة 
القياسية كأكبر واحة نخيل في العالم. 
ونشــر وزيــر الثقافــة الســعودي، األميــر 
بــدر بــن عبــدهللا بــن فرحان آل ســعود، 
تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع 
“تويتــر”، معلنــا اإلنجاز الجديــد لبالده، 
مســاء الخميــس، قائال: “األحســاء أكبر 

واحة نخيل في العالم، مبروك”.
وذكر موقع موسوعة غينيس العالمية، 
أن أكبــر واحــة فــي العالــم هــي واحــة 
شــرق  جنــوب  فــي  وتقــع  األحســاء. 
ويوجــد  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
فيهــا أكثــر مــن 2.5 مليــون نخلــة فــي 
الميــاه  طبقــة  مــن  وتتغــذى  الواحــة، 
بالزراعــة علــى  الجوفيــة، ممــا يســمح 
مدار السنة وتمتد مساحة الواحة نحو 

85.4 كيلومتر مربع.
واحــة  موقــع  تســجيل  تــم  أنــه  يذكــر 

األحســاء ضمن قائمة التراث اإلنساني 
فــرع  فــي  باليونســكو، وذلــك  العالمــي 
التــراث الثقافــي، وتعتبــر الواحــة أقدم 
تاريــخ لالســتقرار البشــري يرجــع إلــى 
األلفية الخامســة قبل الميالد، وتميزت 
عبــر  كبيــر  زراعــي  بنشــاط  األحســاء 
أســاليب  األحســاء  فعرفــت  التاريــخ، 

زراعية متنوعة وأنظمة ري متطورة.
كمــا دخلت األحســاء مســبقا فــي العام 
2015 ضمن شــبكة المــدن المبدعة في 
اليونســكو في مجــال الحــرف اليدوية 
ســجلت  فيمــا  الشــعبية،  والفنــون 
العربيــة  للســياحة  عاصمــة  األحســاء 

للعام 2019.

كريســتينا  كيلــي  األميركيــة  اتهمــت 
نجــم هوليــوود بــراد بيــت باالحتيــال 

لعدم الوفاء بوعده والزواج بها.
ووفقــا لصحيفة “الصفحة السادســة” 
مــن  كريســتينا  زعمــت  األميركيــة، 
بيــت  أن  األميركيــة  تكســاس  واليــة 
بعدمــا  بينهمــا  الموقــع  العقــد  انتهــك 
دفعــت لــه مبلغ 40 ألف دوالر لحضور 
حــدث نظمته لشــركته الخيرية “ميك 
إت رايــت”، التــي تبني منازل لضحايا 
بمبلــغ  إيــاه  كاترينــا، مطالبــة  إعصــار 

100 ألف دوالر كتعويض.
مًعــا،  العمــل  أثنــاء  لكريســتينا،  وفًقــا 
النجــم،  مــع  وثيقــة  عالقــة  طــورت 

مشيرة إلى أنه عرض عليها الزواج.
وكشــفت وســائل إعــالم أميركية في 
وقت ســابق عن عالقــة غرامية تربط 
الممثل الهوليودي، براد بيت، بعارضة 
العمــر  مــن  البالغــة  األلمانيــة  األزيــاء 
27 عامــا مــن أصــل بولنــدي، نيكــول 

بوتورالسكي.

أميركية تتهم براد 
بيت باالحتيال

منحت شركة صينية تشتغل في مجال 
الحديد والصلب هدايا لموظفيها، عبارة 
عــن 4116 ســيارة فاخــرة تصــل قيمتها 
اإلجماليــة إلــى نحــو 74 مليــون دوالر. 
أما ســبب هذه الهدية الســخية من قبل 
الشركة لموظفيها، فيعود إلى أن الشركة 
للعام الخامس على التوالي، تمكنت من 
تخطــي قيمة األرباح الســنوية. وقامت 
الشــركة بتنظيــم حفل كبيــر وزعت فيه 

السيارات على موظفيها؛ بهدف دعمهم 
للحفــاظ علــى نفــس الوتيــرة اإلنتاجية 

للسنوات المقبلة.
وبلغت قيمة هذه السيارات 500 مليون 
يــوان، أي مــا يعــادل 74 مليــون دوالر، 
ولم تتوقف هدية الشــركة عند ذلك، بل 
تعهــدت أيضــا بتحمــل تكاليف ترخيص 
وتأميــن وضرائــب هــذه الســيارات عــن 

الموظفين لمدة خمس سنوات.

فــاز أربعــة أشــخاص بال مأوى في مدينة بريســت الفرنســية بالجائــزة الكبرى بفضل 
بطاقــة يــا نصيــب أعطاهــا لهــم شــخص مجهــول. ووفقــا لصحيفــة “NDTV” اقتــرب 
شــخص غريب من أربعة أشــخاص في الثالثينيات من العمر كانوا يتســولون خارج 
محــل لبيــع تذاكــر اليانصيب، وأعطاهم تذكرة اليانصيب التي اشــتراها مقابل يورو 
واحد. وقام المشردون بمسح الطبقة الواقية فتفاجأوا بفوزهم مبلغ 50 ألف يورو. 
من جانبه قال بائع اليانصيب: “كانوا سعداء للغاية”، مشيرا إلى أن الفائزين وضعوا 
علــى الفــور خطــة إلنفــاق األمــوال. وفــي وقــت ســابق وصــف موقــع اليانصيــب في 
مقاطعة مونرو في والية ميشيغان، بأن مارك كالرك، ربما يعتبر األكثر نجاحا وحظا 

في المقاطعة بعد فوزه بأربعة ماليين دوالر مرتين خالل ثالث سنوات.

شركة تكافئ موظفيها بأكثر من 4 آالف سيارة

مجهول يهدي مشردين بطاقة يا نصيب رابحة

تركيب فني للمظالت الملونة فوق شارع للتسوق 
في وسط ستوكهولم )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مكالمــة  األلمانيــة  الشــرطة  تلقــت 
مــن ســيدة، قالــت فيهــا: إن “حيوانــا 
مجهــوال” اقتحــم منزلهــا، لتنتقــل إلى 
الموقــع وتكتشــف أنــه لــم يكن ســوى 

سلطعون )سرطان( بحري عمالق.
وحســب رواية الســيدة، فقــد حاولت 
أن تفتــح بــاب منزلهــا فــي فرايبــورغ 
ألمانيــا، وفــي لحظــة تســلل  جنوبــي 
ســرطان بحري صيني كبير )25 ســم( 

من الشرفة عبر الباب المفتوح.
وقالــت شــرطة فرايبورغ “إنهــا تلقت 
مكالمــة هاتفيــة لإلبــالغ عــن “حيوان 
غيــر مرغــوب” فيــه اقتحم منــزال في 
بلــدة أونترلوتشــرينغن، قرب الحدود 

السويسرية صباح األربعاء”.
مــن  تمكنــت  الســيدة  أن  وأوضحــت 
احتجاز الســرطان البحري تحت سلة 
قمامــة مقلوبــة، قبــل وصــول عناصــر 
وضــع  مــن  تمكنــت  التــي  الشــرطة 
إلــى  نقلــه  ثــم  فــي وعــاء،  الســرطان 

عيادة بيطرية محلية.

مــن  جاكســون  يدعــى،  مراهــق  قــام 
أهالي مدينة ممفيس بوالية تينيسي 
نــووي  مفاعــل  بتصميــم  األميركيــة 
يونيــالد  صحيفــة  وقالــت  نشــط. 
األميركيــة إن طالــب المدرســة البالــغ 
مــن العمــر 12 عامــا دخــل موســوعة 
“غينيــس” لألرقــام القياســية كأصغــر 

شاب سنا أحرز نجاحا بارزا.
وأضافــت أن المراهــق اقتــدى بمثــال 
أميركــي آخــر، يدعــى تايلــر ويلســون 
الذي صمم مفاعال نوويا حراريا بسن 
14 عامــا. وكان جاكســون يعمــل على 
تصميــم مفاعله النووي طوال عامين 
ولــم يســتعن بدعــم أي شــخص آخــر 
على الرغم من الصعوبات التي اضطر 

إلى حلها أثناء تجميع المفاعل.
كان  مشــروعي  “إن  المراهــق:  وقــال 
معقــدا، إال أن تصميــم حجرة معزولة 
أكثــر  مهمــة  كان  اإلغــالق  محكمــة 
تعقيــدا اســتغرق تنفيذها نصف العام 

تقريبا”.

الشرطة األلمانية تلقي 
القبض على “سلطعون”

مراهق أميركي يصمم 
مفاعال نوويا منزليا

الذراعيــن،  أبتــر  باكســتاني،  شــاب  حقــق 
شــهرة واســعة بأوســاط لعبة البلياردو في 
باكســتان، ويثيــر محمــد إكــرام اإلعجــاب 
بالدقــة والقــوة الكبيرتيــن لضرباتــه التــي 
يســددها بواســطة الذقن، بعد سنوات من 

“العمل الدؤوب”.
وينحــدر إكرام من فيصل آباد، كبرى مدن 
عــاش  البــالد، ومــن عائلــة فقيــرة،  شــرق 
كمــا أشــقائه الثمانيــة طفولــة صعبــة شــعر 

خاللها بالعزلة بال أي تحصيل علمي. وفي 
ســن المراهقــة، بــدأ يرتــاد قاعــة للبليــاردو 
ثــم أعجــب باللعبــة وانكــب علــى التمــّرن 
ا”. وفق ما يؤكــد لوكالة  علــى أصولها “ســرًّ

فرانس برس.
ويــروي الشــاب الباكســتاني “فــي البدايــة، 
كنــت أقــذف الكــرات منفــردا علــى طاولــة 
بلياردو فارغة. بعدها بدأت أطّور مهاراتي 

تدريجا وباشرت اللعب مع آخرين”.

باكستاني “بال ذراعين” يحقق شهرة في البلياردو

عريس ينقل عروسه على دراجة هوائية في أحد شوارع هانوي، فيتنام 
)أف ب( وسريعا، انتشرت تسجيالت مصورة تظهره أثناء اللعب، ما جعله من المشاهير في أوساط العبي 

البلياردو الباكستانيين. 

تلقــي مخلفــات األقمشــة دون  التــي  النيجيريــة  المشــاغل  هنــاك عشــرات 
االســتفادة منهــا أو إعــادة اســتخدامها، مــا يــؤدي إلــى تراكمهــا واإلضــرار 
بالبيئــة، لذلــك، وللحد من التلوث الناجم عنها، بدأت مارســيلينا أكبوجوتور 
بابتكار لوحات فنية منتجة من بقايا أقمشة تراكمت أمام مشاغل الخياطة.

أكبوجوتــور  مارســيلينا  تتخطــى 
آالت الخياطــة الرائعــة، وتترك متجر 
بالقمــاش  مليئــة  بحقيبــة  الغــوس 
المهمــل والقطــع الملونــة، التــي عادة 
مــا يتم حرقهــا أو إلقاؤها في بحيرة 
تجــد  كنفايــات،  النيجيريــة  المدينــة 
حيــاة ثانية في يد هذه الفنانة. وفقا 
لـــ “رويترز”. ابتكــرت أكبوجوتور، 31 
عامــا، صــورا باســتخدام قطــع مهملة 
كلمــة  نيجيريــا،  )فــي  “أنقــرة”  مــن 
قمــاش تنطــق “أنقــرة”(، يجمــع عمــل 
الفنانــة الشــابة بيــن الفــن والموضــة 

علــى قماش، مكماًل بطــالء أكريليك. 
تظهر الحياة في رســم جســم المرأة؛ 
ألنهــا تضيــف بعنايــة شــظايا صغيرة 
من القماش لتلوين بشــرتها وشفتيها 
ومالبســها. وباعــت قطًعا بمبلغ يصل 
إلى 25 ألف دوالر.  ووجدت كيهينده 
أفوالبي، المديرة المســاعدة لمعرض 
أكبوجوتــور   ، الغــوس  فــي  ريلــي 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى 
وعرضــت أعمالها ألول مرة في العام 
2017. قالــت أفولبــاي: “ال يمكنــك أن 

تجد أي شخص يقوم بفن مماثل”.

نيجيريا... الفن يخلص البيئة من مخلفات األقمشة

أقيمــت، أمــس، أول صالة جمعة 
بحضــور  المكــي  الحــرم  فــي 
اســتمر  توقــف  بعــد  المعتمريــن 
7 أشــهر بســبب فيــروس  قرابــة 
كورونا. وأظهــرت صور ومقاطع 
“القــرآن  قنــاة  بثتهــا  فيديــو 
الكريــم”، التــي تبــث علــى مــدار 
الســاعة مــن الحــرم، المعتمريــن 

يجلسون في ردهات المسجد الحرام، بينما يلقي إمام الحرم الشيخ سعود الشريم، 
خطبــة الجمعــة. وتســمح الســعودية حاليا بــأداء العمــرة لمواطنيهــا والمقيمين فيها 
ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 إلــى 65 عامــا، بعد التســجيل عبر تطبيــق “اعتمرن” 
علــى الهواتــف الذكيــة، والذي يتيح للمشــرفين على العمرة، التأكــد من خلو المتقدم 
من فيروس كورونا. ومن المقرر أن تزيد الســعودية عدد المعتمرين يوم 18 أكتوبر 
الجــاري، مــن ســتة آالف معتمــر فــي اليــوم حاليــا، إلــى 15 ألــف معتمــر، بجانب منح 

تصاريح عبر تطبيق ”اعتمرنا“ تتيح للراغبين أداء الصالة في الحرم.

صالة الجمعة في الحرم المكي بعد توقف دام 7 أشهر
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