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باشر الرئيس األميركي جو بايدن، أمس، 
اســـتعداداته النتقاله إلى البيت األبيض، 
بعـــد االحتفال بفوزه على دونالد ترامب، 
حيـــث حـــدد أولويتيـــن: مكافحـــة الوباء 

وإعادة توحيد أميركا المنقسمة. 
وأشاد قادة من كل أنحاء العالم بانتخاب 
المرشـــح الديمقراطـــي مقدميـــن تناقضا 
صارخـــا مع صمـــت المعســـكر الجمهوري 

الذي يرفض االعتراف بالهزيمة.
ومـــن دون توجيـــه أي كلمـــة إلى خصمه، 
احتفـــل بايـــدن “بفـــوزه المقنـــع” ومد في 
الوقـــت نفســـه يده إلـــى ناخبـــي الرئيس 
“خيبـــة  يتفهـــم  أنـــه  مؤكـــدا  الجمهـــوري 
األمـــل” فـــي خطاب حماســـي فـــي معقله 
بواليـــة ديالويـــر أمام حشـــد كبيـــر تجمع 

في سيارات في جو احتفالي.

بايدن يباشر توحيد أميركا ومكافحة “كورونا”
الهزيمة ــض  ــرف ي وتـــرامـــب  ــئــون..  يــهــن ــم  ــعــال ال ــادة  ــ ق

بايدن وزوجته ونائبته يلوحون ألنصارهم

واشنطن- وكاالت

قـــال إن مشـــروع ســـوق مدينـــة حمـــد 
فـــي   17 دوار  فـــي  الكائـــن  الشـــعبي 
وســـيتم  الترســـية  اســـتكمال  مرحلـــة 
توقيع العقد في األيام المقبلة بحسب 
اإلجـــراءات المتبعـــة، الفتـــًا إلـــى أنـــه 
يعتبـــر الســـوق األول مـــن نوعـــه فـــي 
المنطقـــة. وذكـــر  فـــي جولـــة تفقديـــة 
للوزيـــر للدائـــرة العاشـــرة بالمحافظـــة 

الشمالية أن المشـــروع يقع على أرض 
تبلغ مساحتها 12303.850 مترا مربعا 
ويتكون المشـــروع بحســـب التصاميم 
المبدئيـــة على مبنى بارتفـــاع طابقين 
يشـــتمل علـــى نحو 80 وحدة ألقســـام 
الســـوق المركـــزي، ومحـــالت تجارية، 
ماركـــت،  وهايبـــر  ومطاعـــم،  ومقـــاٍه 

ومواقف للسيارات.

توقيع عقد “مدينة حمد الشعبي” خالل أيام

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات

)03(
)10(

نفقــات الصيانة زادت بنســبة 66 %.. 1.3 مليار فائــض االقتراض “دون حاجة”

فخرو مستجوًبا وكيل “المالية”: انخفاض أرباح حقل البحرين

أثار النائب األول لمجلس الشورى جمال فخرو أسئلة عدة عن الحساب الختامي للعام 2017 المعروض على المجلس، 
وقــادت إجابــة المســؤول المعنــي مــن وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي ثم تعقيب فخــرو عليه محاكاة الســتجواب 

برلماني عن موضوع محدد.

وذكـــر فخرو أن تكاليف اإلنتاج ارتفعت 
الحســـاب  يحـــدد  ولـــم   %  40 بنســـبة 
الختامـــي أســـباب الزيادة والتـــي تعني 
البحريـــن دون  أربـــاح حقـــل  انخفـــاض 

تبيان أسباب الزيادة. 
وتابـــع أن الحســـاب أوضـــح أن نفقـــات 
الصيانـــة زادت بنســـبة 66 % فـــي حين 
أنه ال يوجد ما يبرر هذه الزيادة أو لماذا 
لم تـــدرج فـــي ميزانيـــة الحكومـــة هذه 
النفقـــات، مبينـــا أن ميزانيـــة المشـــاريع 
لـــم تنفق بالكامل فكانت النســـبة 83 % 

فقط.
للعمليـــات  المســـاعد  الوكيـــل  وأجـــاب 

واالقتصـــاد  الماليـــة  بـــوزارة  الماليـــة 
الوطني طه فقيه بأن ميزانية 2017 لم 

تقر مع بداية الســـنة المالية إنما تأخرت 
عدة شـــهور مما أثر على البدء في ســـير 
المشـــاريع، الفتـــا إلى أن نســـبة الصرف 

جيدة مقارنة بالسنوات السابقة.
وبعـــد انتهاء الجلســـة، ورد تصريح من 
الماليـــة  لشـــؤون  الماليـــة  وزارة  وكيـــل 
يوســـف حمـــود أوضـــح فيـــه أن مـــا تـــم 
اقتراضـــه فـــي العاميـــن 2017 و 2018 
الســـليمة  االجـــراءات  مـــع  متوافـــق 
الدارة العجـــز المالي بالميزانية وســـداد 
ولرقابـــة  العـــام  الديـــن  اســـتحقاقات 
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  وتدقيـــق 

واالدارية.

جمال فخرو

المنامة - ماركوم الخليج

ُيعد “الســـاية ســـكوير” أحـــدث المجمعـــات التجارية والطبية فـــي البحرين 
واألول مـــن نوعه في قلـــب محافظة المحرق بالمنطقـــة التجارية والطبية 
بالبسيتين، وهو مجمع طبي ومركز للتسوق يضم مطاعم ومقاهي عالمية، 
تـــم االنتهاء من إنشـــائه وفق الجدول الزمني المحدد وفي وقت قياســـي، 
ومـــن المتوقـــع تدشـــينه قريبـــًا.  وسيســـاهم المشـــروع االســـتراتيجي في 
توفيـــر العديد من الخدمات المميزة ألهالي محافظة المحرق وكذلك لزوار 

المملكة القادمين عبر مطار البحرين الدولي الجديد.

“الساية سكوير”... معلم 
تجاري وطبي بارز بالبسيتين

قال عضـــو مجلس النـــواب أحمد 
تداولـــه  تـــم  مـــا  “إن  الدمســـتاني 
في قنـــوات التواصل االجتماعي، 
العمـــل  وزارة  إعـــالن  بخصـــوص 
والتنمية االجتماعية عن العاطلين 
عن العمل، أثار استغرابي بتقديم 
التعطل لألجنبي في البند رقم )9( 
من اإلعالن الذي اســـتفز الشـــارع 

البحريني”.
وتســـاءل: هـــل يعقـــل أن يحـــدث 
هـــذا األمر فـــي العهـــد اإلصالحي 
الملـــك؟ وهـــل يعقـــل أن  لجاللـــة 

يفضل األجنبي على المواطن؟
وتابـــع “نأمـــل مـــن الوزيـــر جميـــل 
حميـــدان التوضيح بما ذكر بالبند 
هـــو  ومـــا  اإلعـــالن،  فـــي  التاســـع 

القانون المعمول به؟”.

الدمستاني: إعالن 

“العمل” عن العاطلين 

األجانب مستفز
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عسكر - ألبا

البحريـــن  ألمنيـــوم  شـــركة  أعلنـــت 
عـــن   ،2020 نوفمبـــر   1 يـــوم  )ألبـــا( 
وهـــو   - الجســـر  برنامـــج  إطـــالق 
مبـــادرة جديـــدة للتدريـــب والتطوير 
تهـــدف إلى بناء المهارات اإلشـــرافية 
لـــدى موظفـــي الشـــركة. ويســـتهدف 
البرنامـــج الموظفيـــن البحرينيين من 
الدرجـــات غير اإلشـــرافية، إذ تســـعى 
الشـــركة لتزويدهم بالمهارات التقنية 
والشـــخصية علـــى مـــدى 4 ســـنوات، 

الزمنيـــة  المـــدة  اختصـــار  وبالتالـــي 
الالزمـــة بأكثر من النصـــف، ليصبحوا 
مؤهليـــن للتقدم للوظائف اإلشـــرافية 

عند إتمامهم للبرنامج بنجاح. 
وقال الرئيس التنفيذي للشـــركة علي 
البقالـــي “مـــن خـــالل برنامج الجســـر، 
نهدف إلى تدريـــب وتطوير موظفينا 
اإلمكانـــات  ذوي  مـــن  البحرينييـــن 
ثروتنـــا  نعتبرهـــم  إذ  الواعـــدة، 

الحقيقية”.

“ألبا” تعلن مبادرة لتعزيز البحرنة

)07(

“بابكو” تواصل جهودها في التصدي لـ “كوفيد 19”

خطة “بابكو” 
في حال 

االشتباه بـ 
“كورونا”

عوالي - بابكو

تواصل شركة نفط البحرين )بابكو(، تفعيل خططها 
االحترازية المتعلقة بمكافحة الفيروس مع تطبيق 
أعلـــى معاييـــر الصحـــة والســـالمة وااللتزام بنشـــر 
الوعي بين الموظفين وعائالتهم بشـــأن اإلرشادات 
هـــذا  فـــي  كافـــة  الالزمـــة  الصحيـــة  والتدابيـــر 
الخصـــوص. ومنذ أوائل العـــام الجاري، بدأت لجنة 
إدارة الطوارئ في الشـــركة بعقد اجتماعات دورية 
للوقـــوف علـــى أحـــدث المســـتجدات والتطـــورات 

)03(المتعلقة بفيروس كورونا.

0407101413

االنتصار الرابع لمتسابق البحرين للتحمل 13شاهين يريد تغيير أخالق الشبابفرنسا: احترام عميق لإلسالم“الغرفة” تجيز االقتراع “اإللكتروني”قنوات الموت في “نورانا” تبتلع حصاًنا
طرأت تطورات مثيرة على صعيد  «

الوقائع المتدحرجة بالنسبة إلى 
ساحل “نورانا” المحاذي لقرية كرانة، 

حيث انغمر حصان وسط مياه البحر 
الطينية القريبة جًدا من الساحل، 

واستطاع عدد من األفراد إنقاذه 
بعدما كاد يبتلعه البحر.

أقرت الجمعية العمومية لغرفة  «
تجارة وصناعة البحرين والتي 

عقدت عن بعد، مساء أمس، 
واستغرقت قرابة ربع ساعة 

تعديالت على الئحتها الداخلية 
وضمت عددا من التغييرات 

وإدخال مواد جديدة.

أكد وزير الخارجية الفرنسي  «
جان ايف لودريان في 

تصريحات أمس أثناء زيارته 
القاهرة التي تهدف إلى تهدئة 

أزمة الرسوم الكاريكاتورية 
للنبي محمد) ص(، “االحترام 

العميق لإلسالم”.

قال رائد السينما البحرينية  «
الفنان والمصور خليفة شاهين 

إنه الشي األهم الذي يسعى 
إليه عندي هو تغيير أخالق 
الشباب وتصرفاتهم تجاه 

أهاليهم وتصرفاتهم في الشوارع 
والطرقات.

استطاع ُمتسابق فريق البحرين  «
للتحمل 13 فينشينت لويس أن ُيوسع 

سلسلة انتصاراته للعام 2020، بتحقيقه 
انتصار ُمستحق في كأس العالم 

للترايثلون بفالنسيا، إسبانيا، ُمتفوًقا 
على زميله في الفريق أليستير براونلي 

الذي أنهى السباق في المركز الثاني.

المنامة - تراكس البحرين

أعلنـــت شـــركة بنفـــت، عـــن حصـــد جائزة “أفضـــل محفظـــة رقمية 
للدفع - بنفت بي” وجائزة “أفضل منتجات مبتكرة للدفع الرقمي” 
بالبحريـــن لعـــام 2020، وذلك ضمـــن حفل توزيع جوائـــز مجلة “ذا 
جلوبـــال إيكونوميكس – The Global Economics” للمؤسســـات 

المالية والمصرفية من مختلف أنحاء العالم.

“بنفت” تحصد جائزتين مرموقتين

)07(

عقود 28 طبيب أسنان مجحفة... ال مكافأة وال إجازة

معصومـــة  النـــواب  مجلـــس  عضـــوة  وصفـــت 
إدارة  التـــي قدمتهـــا  االمتيـــاز  عقـــود  عبدالرحيـــم 
التدريـــب بوزارة الصحة لطلبـــة االمتياز بالمجحفة 
وغيـــر العادلـــة، موضحة أنها ال تتماشـــى مع مبادئ 
بيـــن الخريجيـــن  العدالـــة واإلنصـــاف، والمســـاواة 
البحرينييـــن، منها عدم نيلهم أجـــر مقابل تدريبهم، 

وعـــدم التـــزام الـــوزارة بتوظيفهـــم. وأكـــدت أنهـــا 
ســـتتقدم فـــي الجلســـة العامـــة لمجلـــس النـــواب، 
الثالثـــاء الُمقبـــل باقتراح برغبة بصفة االســـتعجال 
لحلحلة موضوعهم وبشـــكل نهائي، يكفل حقوقهم 
كاملـــة. وكانت عبدالرحيم قد تلقت مؤخرًا، خطابَا 
علـــى  يحصلـــون  ال  خريجـــا   28 بتوقيـــع  ممهـــورًا 

مكافآت بل ويحرمون حتى من اإلجازات.
عبدالواحد الجناحي

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية



 عوالي - المحافظة الجنوبية

بحضـــور ورعايـــة محافـــظ الجنوبيـــة 
بـــن  بـــن علـــي  الشـــيخ خليفـــة  ســـمو 
خليفـــة آل خليفـــة، أقيـــم حفـــل ختام 
البطولـــة الســـنوية للجولف على كأس 
ســـموه، بحضور رئيس هيئـــة األركان 
نائـــب رئيس نـــادي البحريـــن للجولف 
الفريـــق الركـــن ذيـــاب النعيمـــي وعدد 
من المســـؤولين بملعب نادي البحرين 

للجولف بمنطقة الحنينية بالرفاع.
وأشـــاد ســـمو المحافـــظ بالـــدور الذي 
تحظـــى بـــه رياضة الجولـــف من دعم 
ورعاية من لـــدن عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، أثمـــرت عـــن تحقيق سلســـلة 
من االسهامات والنجاحات في مجال 
ممارســـة رياضـــة الجولـــف التـــي لهـــا 

مكانة خاصة في مجتمع المحافظة.
وخـــالل الحفـــل أكـــد ســـمو المحافـــظ 
تنفيـــذ  فـــي  مســـتمرة  المحافظـــة  أن 
الشـــراكة المجتمعيـــة مـــن خـــالل من 
تنظيم مختلف الفعاليات والمبادرات 
واالجتماعيـــة  الرياضيـــة  واألنشـــطة 
األهالـــي  مختلـــف  تســـتهدف  التـــي 

والمقيمين فـــي المحافظة، إذ تحظى 
قبـــل  مـــن  باالهتمـــام  الرياضـــة  هـــذه 
محبيهـــا مـــن الالعبيـــن والجمهور في 

نطاق المحافظة الجنوبية.
هيئـــة  لرئيـــس  بكلمـــة  الحفـــل  وبـــدأ 
األركان نائـــب رئيـــس نـــادي البحريـــن 
للجولف أعرب فيها عن شـــكره لســـمو 

رعايتـــه  علـــى  الجنوبيـــة  محافـــظ 
الســـنوية  البطولـــة  لـــكأس  الكريمـــة 
المبذولـــة  ســـموه  وجهـــود  للجولـــف 
إلقامـــة البطولة وفق أعلـــى المعايير، 
يوميـــن  مـــدى  علـــى  أقيمـــت  والتـــي 
بمشـــاركة 90 العب، وذلك في الفترة 
مـــن 6 ولغاية 7 نوفمبـــر لعام 2020 م 

على مالعب نادي البحرين للجولف.
كما سلم سمو المحافظ كأس البطولة 
لالعـــب ناصر صالح الذي حقق المركز 
األول برصيـــد 72 ضربـــة فـــي الجولة 
األولـــى و67 ضربـــة في الجولـــة، هذا 
وحـــاز المركـــز الثانـــي الالعـــب خليفة 
المريسي برصيد 73 ضربة في الجولة 

األولى و69 ضربة في الجولة الثانية، 
وفـــي المركـــز الثالـــث الالعـــب نبيـــل 
ســـبت برصيـــد 74 ضربة فـــي الجولة 
األولى و70 ضربة في الجولة الثانية، 
التكافـــؤ، تصـــدر  نقـــاط  وبعـــد طـــرح 
الالعب يوسف البنخليل المركز األول 
برصيـــد 129 ضربـــة فـــي الجولتيـــن، 

ويليـــه الالعـــب منـــاف المرباطـــي في 
المركز الثانـــي برصيد 139 ضربة في 

الجولتين.
إدارة  مـــن  تقـــدم كل  ومـــن جانبهـــم، 
للجولـــف  البحريـــن  نـــادي  وأعضـــاء 
بالشـــكر الجزيل لســـمو المحافظ على 
دعم ســـموه في إقامة بطولة الجولف 
لهذا العام والتي حملت اســـم ســـموه، 
حيـــث يحـــرص النـــادي في اســـتمرار 
المحافظـــة  بيـــن  القائـــم  التعـــاون 
الجنوبية للفعاليات الهادفة اجتماعيًا 

ورياضيًا.
يشـــار إلى أن البطولة شهدت مشاركة 
واســـعة وقويـــة بيـــن الالعبيـــن الذين 
احتلـــوا المراكـــز المتقدمـــة مـــن أجـــل 
بمشـــاركة  البطولـــة،  بـــكأس  الفـــوز 
أصحـــاب  الالعبيـــن  مـــن  العديـــد 
الخبـــرات والبطوالت، والذين يمثلون 
نـــادي البحريـــن للجولـــف، كمـــا أقيـــم 
الحفـــل وفـــق اإلجـــراءات والضوابط 
ســـالمة  لضمـــان  وذلـــك  االحترازيـــة 

الجميع.

ســمو محافظ الجنوبية: مســتمرون في تنظيم المبادرات واألنشــطة الرياضيــة واالجتماعية

رياضة الجولف تحظى بدعم ورعاية جاللة الملك
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تحــديــث السيــاســات العـامــة لـ “الشبــاب والـريـاضــة”
ــة تــــرســــم مــــامــــح مـــســـتـــقـــبـــل أكــــثــــر إشــــراقــــا ــ ــم ــ ــق ــ ــان بـــــن إبـــــراهـــــيـــــم: ال ــ ــم ــ ــل ــ س

أكــد األميــن العــام للمجلــس األعلى للشــباب والرياضة الشــيخ ســلمان بن 
ابراهيم آل خليفة أن قمة الشباب 2020 تمثل منصة وطنية هامة لتعزيز 
مكتســبات القطاع الشــبابي في العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة باإلضافة إلى ترجمــة توجيهات جاللته 
بترســيخ مكانة الشــباب على سلم أولويات التنمية المستدامة في مملكة 

البحرين.

وأكد أن قمة الشباب تحظى بأهمية 
مضاعفة فـــي ظل الرعايـــة الكريمة 
التـــي يحظى بها القطـــاع من جاللة 
الملك رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

ســـلمان بن حمد آل خليفة، مبنيا أن 
القمـــة تحظى بأهميـــة مضاعفة بعد 
النجاح المميز للنســـخة الماضية من 
القمـــة التي أقيمت فـــي العام 2018 
تحـــت رعايـــة كريمة من ســـمو ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيس الوزراء والتي شـــكلت 
األرضيـــة المثاليـــة لتوحيـــد الجهود 

ودعـــم المبادرات والبرامج المتعلقة 
بالشباب والمساهمة في وضع األطر 
األساســـية واالســـتراتيجية لقطـــاع 

الشباب.
ونـــوه الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيـــم 
جاللـــة  ممثـــل  برؤيـــة  خليفـــة  آل 
الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  الشـــباب 
حمـــد آل خليفـــة في ابتـــكار وتنفيذ 
المبـــادرات الخاّلقـــة الهادفـــة لرفعه 
قطـــاع الشـــباب البحريني على غرار 
قمـــة الشـــباب التـــي تعبر عـــن إيمان 
ســـموه العميق بأهميـــة فتح قنوات 
التواصـــل المباشـــر بين المســـؤولين 
الشـــباب  تمكيـــن  بهـــدف  والشـــباب 
وإشـــراكهم في مواجهـــة التحديات 
على تنوعهـــا، وتقديـــم منصة تتيح 
للشـــباب فرصة التعبير عـــن آرائهم، 

ووجهـــات نظرهـــم فـــي القضايـــا و 
الملفات الهامة.

العامـــة  األمانـــة  أن  الـــى  وأشـــار 
للمجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
حرصـــت علـــى تســـخير مخرجـــات 
 2018 الشـــباب  قمـــة  وتوصيـــات 
تحديث السياســـات العامة للمجلس 
مبينـــا  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
أنه ســـيتم االســـتفادة من مخرجات 
القمـــة المقبلة فـــي المضي قدما في 
عمليـــة المراجعـــة والتحديـــث لتلك 
السياســـات والتي تركـــز على أهمية 
تعزيز الشراكة بين مختلف األجهزة 
الحكومية في ســـبيل وضع الخطط 
احتياجـــات  تلبـــي  التـــي  والبرامـــج 

الشباب وتسهم في توجيه طاقاتهم 
التوجيه السليم وتفعيل إسهاماتهم 
في عمليـــة التنمية الشـــاملة لمملكة 

البحرين.
باإلنعكاســـات  ثقتـــه  عـــن  وأعـــرب 
اإليجابيـــة لقمة الشـــباب 2020 على 
مســـيرة العمـــل الشـــبابي البحرينـــي 
كركـــن  الشـــباب  مكانـــة  وتأصيـــل 
التحديـــات  فـــي مواجهـــة  أساســـي 
داعيًا الشـــباب البحريني إلى اغتنام 
فرصـــة المشـــاركة فـــي القمـــة لطرح 
وتقديم الرؤى واألفكار الفعالة التي 
تخـــدم التطلعـــات وترســـم ماللمـــح 
مســـتقبل أكثر إشـــراقا لهـــذا القطاع 

الحيوي على مختلف األصعدة.

الشيخ سلمان بن ابراهيم

المنامة- األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

المشاركة في صنع القرار محور قمة الشباب 2020
ــات ــس ــل ــج ال ــي  ــ ف وزراء   9 ومـــشـــاركـــة  ــا  ــًسـ ــيـ رئـ مـــتـــحـــدًثـــا  حـــمـــد  ــن  ــ ب نـــاصـــر 

ســـيكون ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ســـيكون  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ناصـــر 
متحدًثـــا رئيًســـا فـــي افتتـــاح فعاليات 
قمـــة الشـــباب 2020 والتـــي ســـتنطلق 
يوم الثالثاء بتنظيم من وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضة عبـــر تقنية االتصال 
المرئي عن بعد، كما سيشـــارك 9 وزراء 
في جلسات القمة التي تستمر ليومين 
وســـيتحاورون ويتباحثون مع الشباب 
حول التحديات التي تواجه قطاعاتهم 
واالســـتماع إلـــى وجهـــة نظـــر الشـــباب 
حول الحلول واألفكار التي تساهم في 

تخطي تلك التحديات بنظرة شبابية.
وفـــي تصريـــح لـــه قـــال وزيـــر شـــؤون 
 “ المؤيـــد  أيمـــن  والرياضـــة  الشـــباب 
تأتـــي قمة الشـــباب 2020 متوافقة مع 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لعاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
منـــح  حيـــث  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
جاللته الشـــباب اهتماما كبيرا وأعطى 
جاللتـــه توجيهاته الســـامية إلى جميع 
القطاعـــات فـــي المملكـــة بضـــرورة أن 
يكـــون للشـــباب دور أساســـي وحقيقي 
في صناعـــة القـــرار باعتبارهم الحاضر 
وكل المســـتقبل وهـــم معنيـــون تمامـــا 
للمملكـــة  المســـتقبل  تفاصيـــل  بكامـــل 

وصناعة القرار فيه”.

وبين أن “تحظى قمة الشـــباب باهتمام 
من قبل رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفة وولـــي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة باعتبارهـــا تمثل جانبا 
من أولويات الحكومـــة التي يتصدرها 
وتوفيـــر  وتأهيلهـــم  الشـــباب  تمكيـــن 
مســـتوى  لرفـــع  الالزمـــة  المقومـــات 
مشاركتهم في صناعة القرار، وتوسيع 
دائرة اســـهامهم في مختلف مســـارات 

التطوير التي تنشدها المملكة”.
وتابع قائال “إن مشـــاركة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة في الجلســـة 

االفتتاحيـــة لقمة الشـــباب تؤكد حرص 
كبيـــرة  مســـاحة  إيجـــاد  علـــى  ســـموه 
أفكارهـــم  طـــرح  أجـــل  مـــن  للشـــباب 
لصناعـــة مســـتقبل البحريـــن وتخطـــي 
التحديات وتشـــجيعهم على االنخراط 
صناعـــة  فـــي  بالمشـــاركة  واالهتمـــام 
القـــرار، وممـــا ال شـــك فيه أن مشـــاركة 
ســـموه فـــي الجلســـة االفتتاحيـــة هـــي 
مسألة غاية في األهمية خالل المرحلة 
الحاليـــة وعلينا جميعـــا التقاط معانيها 
ومغزاهـــا والراميـــة إلـــى تأكيـــد أهمية 
دور الشباب باعتبارهم أحد األولويات 
الحديثـــة،  البحريـــن  لبنـــاء  الرئيســـية 
وكون الشـــباب أحد األركان األساســـية 
فـــي عمليـــات صناعـــة القرار”. وكشـــف 

وزير شـــؤون الشباب والرياضة النقاب 
عن مشـــاركة 9 وزراء في جلسات قمة 
الشـــباب 2020 وقـــال:” ســـتكون هنـــاك 
جلســـات نقاشـــية بيـــن 9 وزراء وعـــدد 
المشـــاركون  والـــوزراء  الشـــباب  مـــن 
هم وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة، 
ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  ووزيـــر 
األشـــغال  ووزيـــر  حميـــدان،  جميـــل 
وشئون البلديات والتخطيط العمراني 
عصام خلف، ووزير الصناعة والتجارة 
ووزيـــر  الزيانـــي،  زايـــد  والســـياحة 
المواصـــالت واالتصاالت كمـــال أحمد، 
ووزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر، ووزير 

شـــئون الكهربـــاء والماء وائـــل المبارك، 
باإلضافـــة إلـــى وزيـــر شـــؤون الشـــباب 
مـــع  ســـيتحاورن  والذيـــن  والرياضـــة 
الشباب بصورة مباشـــرة إليجاد حلول 
ناجعـــة حـــول التحديـــات التـــي تواجه 
قطاعاتهـــم والطرق األنســـب لتخطيها 

بمنظور شبابي”.
وأشـــار المؤيـــد “بعـــد االنتهـــاء من قمة 
مـــدار  علـــى  ســـتقام  والتـــي  الشـــباب 
يوميـــن ســـيتم إعداد تقريـــر نهائي عن 
مجريات الجلســـات يتضمن التحديات 
والمقترحـــات  مناقشـــتها  تمـــت  التـــي 
الشـــباب  طرحهـــا  التـــي  والتوصيـــات 
كمخرجات لتطبيقها لتجاوز التحديات 

في القطاعات المختلفة”.

السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة



توقيع عقد إنشاء “مدينة حمد الشعبي” خالل أيام
تفقد وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف 
الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية، 
يرافقـــه ممثـــل الدائـــرة النائب باســـم 
بوحمـــود،  محمـــد  والنائـــب  المالكـــي 
والعضو البلدي للدائرة محمد الظاعن، 
المســـؤولين  مـــن  عـــدد  وبحضـــور 
“األشـــغال”  فـــي  والمهندســـين 
علـــى  لاطـــاع  وذلـــك  و”البلديـــات”، 
احتياجـــات ومتطلبـــات أهالي مدينة 
حمـــد، وتنفيـــذ المقترحـــات الممكنـــة 

على أرض الواقع.
حديقـــة  فـــي  جولتـــه  الوزيـــر  وبـــدأ 
علـــى  لاطـــاع   10 بـــدوار  الروضـــة 

المنطقـــة  ممثلـــي  مـــن  المقترحـــات 
والمتعلقـــة بزيـــادة مســـاحة وتطويـــر 
الملعـــب بداخل الحديقة وعمل بعض 
حيـــث  الحديقـــة  داخـــل  التغييـــرات 
أشـــار إلـــى إمكانيـــة التنفيـــذ بحســـب 
المســـاحات المتاحة ووجـــه المعنيين 

لتنفيذ المقترح.
ومـــن ثـــم توجـــه إلـــى مجمـــع 1208 
طريق 815 بدوار 7 واســـتمع باهتمام 
إلـــى طلبـــات أهالـــي المنطقـــة بتوفير 
وجـــه  حيـــث  للســـيارات،  مواقـــف 
المهندســـين المعنيين بالـــوزارة للنظر 
في دراســـة الطلب وإمكانيـــة تنفيذه 
إلى جانـــب توفير مواقف للســـيارات 

فـــي مواقع أخرى فـــي المنطقة ومنها 
حمـــزة  لمســـجد  إضافيـــة  مواقـــف 
الميثـــاق  بـــن عبدالمطلـــب ومدرســـة 

االعدادية.
وتابع خلف خال جولته مســـتجدات 
ســـوق مدينة حمد الشعبي الكائن في 
دوار 17، حيـــث أوضح أن المشـــروع 
في مرحلة استكمال الترسية وسيتم 
توقيـــع العقـــد خـــال األيـــام القادمـــة 
وذلـــك بحســـب اإلجـــراءات المتبعـــة، 
الفتـــًا إلـــى أنـــه يعتبـــر الســـوق األول 
مـــن نوعه فـــي المنطقـــة، ويقـــع على 
 )12303.850( مســـاحتها  تبلـــغ  أرض 
متر مربع ويتكون المشـــروع بحسب 

مبنـــى  علـــى  المبدئيـــة  التصاميـــم 
بارتفاع طابقين يشتمل على )حوالي 
80 وحـــدة ألقســـام الســـوق المركزي، 

ومحـــات تجاريـــة، ومقـــاٍه ومطاعم، 
وهايبر ماركت، ومواقف للسيارات(.

مقتـــرح  علـــى  الوزيـــر  اطلـــع  كمـــا 

بإنشـــاء ملعـــب لكـــرة القـــدم والســـلة 
علـــى طريـــق 804 فـــي مجمـــع 1208 
المطل على شـــارع الشـــيخ خليفة بن 
ســـلمان ومخرج دوار 6 قرب مشروع 
الممشى، حيث وجه المعنيين لدراسة 
المقتـــرح وتنفيـــذه في حـــال توفرت 

اإلمكانيات الازمة لذلك.
وفـــي ختـــام الجولـــة تقـــدم النائبـــان 
والعضو البلدي بالشـــكر والتقدير إلى 
الوزير ومســـؤولي ومهندسي الوزارة 
على تفضلهم بقبول الدعوة واالطاع 
علـــى احتياجات مؤكدين من الجميع 
لمـــا يبذلونه من جهـــود حثيثة لتلبية 

احتياجات األهالي في الدائرة.

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات
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“بابكو” تواصل جهودها في التصدي لـ “كوفيد 19”
ــر الــوعــي ــشـ ــة ونـ ــامـ ــسـ ــر الــصــحــة والـ ــي ــاي ــع ــى م ــلـ ــيــق أعـ تــطــب

)بابكـــو(،  البحريـــن  نفـــط  تواصـــل شـــركة 
المتعلقـــة  االحترازيـــة  خططهـــا  تفعيـــل 
أعلـــى  تطبيـــق  مـــع  الفيـــروس  بمكافحـــة 
معايير الصحة والســـامة وااللتزام بنشـــر 
الوعـــي بيـــن الموظفيـــن وعائاتهـــم حول 
اإلرشـــادات والتدابيـــر الصحيـــة الازمـــة 
كافـــة في هذا الخصوص. وتؤكد الشـــركة 
على جل فخرها واعتزازها بالدعم الفعال 
والمتواصـــل مـــن لـــدن القيـــادة الرشـــيدة 
فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنيـــة  واللجنـــة 
كورونا في التصدي لهذا الوباء والحد من 
انتشـــاره في المجتمع، بما يجعل البحرين 
نموذًجـــا ُيحتذى به لجميع دول العالم في 

التصدي لـ “كوفيد 19”. 

لجنة إدارة الطوارئ في بابكو 

منـــذ أوائـــل العـــام الجـــاري، بـــدأت لجنـــة 
إدارة الطـــوارئ فـــي شـــركة بابكـــو بعقـــد 
اجتماعـــات دوريـــة للوقـــوف علـــى أحدث 
المتعلقـــة  والتطـــورات  المســـتجدات 
بفيـــروس كورونا. وتحـــرص اللجنة خال 
مراجعـــة  علـــى  األســـبوعية  اجتماعاتهـــا 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  المســـتجدات  آخـــر 
الازمـــة لمكافحـــة الفيـــروس والحيلولـــة 
دون انتشـــاره ومتابعـــة التقاريـــر الصادرة 
عـــن الجهات الرســـمية فـــي المملكة. وفي 
مقدمة الخطوات التي قامت بها الشـــركة 
بهـــدف تعزيـــز الجهـــود الوطنيـــة الحتواء 
الفيـــروس، يأتـــي تفعيل إجـــراءات العمل 
عـــن بعـــد وذلـــك تنفيـــذًا لتوجيهـــات ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة. 
ولضمان سير عمليات الشركة دون تأخير 
فقد تـــم توزيع عدد من أجهـــزة الكمبيوتر 
المحمـــول علـــى الموظفيـــن الذين تتطلب 
أعمالهم متابعة العمـــل من المنزل. كما تم 
تحديث جميـــع أجهزة الكمبيوتر بالبرامج 
اإللكترونية الســـمعية والمرئية واعتمادها 

لعقد االجتماعات كافة بين الموظفين. 

الحمالت التوعوية           

والتواصل مع الموظفين 

عكفت شركة بابكو ممثلة في قسم تعزيز 
الصحـــة علـــى تنظيم عـــدد مـــن الحمات 
التوعويـــة بين الموظفيـــن والمقاولين من 
خـــال النشـــرات المطبوعـــة واإللكترونية 
بأهميـــة  المتعلقـــة  الهادفـــة  واللوحـــات 
التباعد االجتماعي وارتداء الكمام الواقي 
وأعـــراض المـــرض وكيفيـــة التعامـــل معه 
حيـــث تم تصميم تلـــك الملصقات باللغات 
العربيـــة واالنجليزية والهنديـــة والبنغالية 
الموظفيـــن  كافـــة  إلـــى  لضمـــان وصولهـــا 
وعمـــال المقاوليـــن. كمـــا تحرص الشـــركة 

على التواصل الفعال مع الموظفين بشكل 
يومـــي لعـــرض آخر االحصـــاءات المتعلقة 
الدولـــي  المســـتوى  علـــى  بالفايـــروس 
والمحلـــي. ومـــن جانـــب آخـــر تـــم تنظيـــم 
اجتماعيـــن عـــن بعد مع موظفي الشـــركة، 
إذ تـــم التذكيـــر بأهمية االلتـــزام بالقوانين 
واإلرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية 
إضافـــة إلـــى اإلجابـــة علـــى استفســـارات 

الموظفين المتعلقة بالفايروس. 

الصحة والسالمة 

وزارة  مـــع  بالتعـــاون  الشـــركة  نظمـــت 
المســـحة  فحوصـــات  مـــن  عـــدد  الصحـــة 
والمقاوليـــن  الشـــركة  لموظفـــي  الطبيـــة 
إصابتهـــم  وعـــدم  ســـامتهم  مـــن  للتأكـــد 
بالفايـــروس. كمـــا يجـــري فحـــص درجـــة 
حـــرارة العامليـــن والمقاولين كافة بشـــكل 
يومـــي قبل دخولهـــم إلى مرافق الشـــركة 
مع تشـــديد اإلجـــراءات في مواقـــع العمل 
الرئيســـية لضمـــان ســـير عمليات الشـــركة 
التشـــغيلية بـــكل يســـر وساســـة. وقامت 
الشـــركة أيضـــًا بتوزيـــع عـــدد مـــن أدوات 

التعقيـــم فـــي مختلـــف المباني واألقســـام 
إضافـــة إلـــى توزيـــع أقنعـــة حمايـــة الوجه 
للموظفيـــن الذيـــن تتطلـــب أعمالهـــم ذلك. 
ويقوم مستشـــفى العوالي بإجراء فحص 
الكورونـــا للموظفيـــن الذيـــن تظهـــر عليهم 

أعراض المرض للتأكد من سامتهم. 

 خطة التعامل مع                 

الحاالت المصابة 

أعدت الشـــركة خطة محكمـــة للتعامل مع 
أي حالـــة مصابة أو مشـــتبه بها في مواقع 
الشـــركة حيـــث تـــم تدشـــين خط ســـاخن 
يعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة لإلجابـــة على 
كافة االستفســـارات المتعلقـــة بالفيروس. 
وفـــي حـــال التأكد مـــن وجـــود إصابة يتم 
التنســـيق بين كافة األطـــراف المعنية من 
الموارد البشـــرية واألمـــن والدائرة الطبية 
واإلدارات المعنيـــة األخـــرى لمتابعـــة حالة 
الموظـــف المصـــاب وتقديم الدعـــم الازم 
ومراجعـــة قائمة المخالطين له في العمل. 
ويجـــري تحديـــث هـــذه الخطة بيـــن فترة 
وأخـــرى لتتماشـــى مـــع الخطـــة الوطنيـــة 
لمكافحـــة الفيـــروس. كمـــا تـــم تخصيـــص 
عـــدد مـــن الغرف لعـــزل الحاالت المشـــتبه 
بهـــا في مواقع العمـــل المختلفة مع إجراء 
عمليات التعقيم بشـــكل دوري وكلما دعت 

الحاجة. 
إن التصـــدي لهـــذا الفيـــروس هـــو واجـــب 
وطنـــي وانســـاني ويقـــع علـــى عاتـــق كل 
فرد من الموظفيـــن والمقاولين والمجتمع 
مســـؤولية االلتزام باإلجـــراءات والتدابير 
اإلصابـــات  مـــن  للحـــد  كافـــة  االحترازيـــة 

والقضاء على الفايروس.

عوالي - بابكو

االثنين 9 نوفمبر 2020 - 23 ربيع األول 1442 - العدد 4409

المنامة - وزارة الداخلية

أشاد محافظ الشمالية علي العصفور 
بالجهـــود التـــي يبذلهـــا القائمون على 
معهد اإلدارة العامة من أجل االرتقاء 
بمســـتوى الكـــوادر الوطنيـــة ومدهـــا 
بالخبـــرات الازمة، األمر الذي يســـهم 
فـــي صقـــل الكفـــاءات وينعكس على 
مدى تحســـين جـــودة العمـــل، معتبًرا 
أن التدريـــب المســـتمر يحقـــق نتائج 
طيبـــة في التطوير الذاتي للموظفين 
والتعـــرف  األداء،  جـــودة  ويحســـن 
علـــى مواطن القوى وتعزيزها ونقاط 

الضعف ومعالجتها.
جـــاء ذلـــك أثنـــاء لقـــاء المحافظ مع 
عدد من منتسبي معهد اإلدارة العامة 
المشاركين في برنامج كوادر بحضور 
الهندســـية  الخدمـــات  إدارة  مديـــر 
واالستثمار خالد عبداللطيف ورئيس 

التنمية االستثمارية عصام الخياط.

مخطـــط  علـــى  المحافـــظ  واطلـــع 
لمنتســـبي  الميدانيـــة  الدراســـة 
البرنامج، الذي شـــمل إعادة هندســـة 
العمـــل  آليـــة  وتطويـــر  الخدمـــات، 
لضمـــان جودتهـــا، ووصولهـــا بكفـــاءة 
مراجعـــة  ســـيتم  إذ  لمســـتحقيها، 
وتقييم خدمـــة اإلعانات االجتماعية 
المحافظـــة  تقدمهـــا  التـــي  الطارئـــة 

الشـــمالية للمتضرريـــن مـــن حـــوادث 
حريق المنازل، كنموذج للدراسة.

ورحب المحافـــظ بالتعاون القائم مع 
معهد اإلدارة العامة والمشاركين في 
برنامـــج كوادر، مؤكـــًدا الحرص على 
كافـــة  الازمـــة  االحتياجـــات  توفيـــر 
متمنًيـــا  الدراســـة،  متطلبـــات  لدعـــم 

للمشاركين النجاح والتوفيق.

المنـــازل فـــي  الحريـــق  حـــوادث  مـــن  للمتضرريـــن 
مراجعة خدمة اإلعانات االجتماعية الطارئة

المنامة - بنا

قدمت الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط 
جمشـــير  نـــوف  العمرانـــي  والتطويـــر 
بمناســـبة اليـــوم العالمـــي لتخطيط المدن 
نوفمبـــر  مـــن  الثامـــن  يصـــادف  والـــذي 
لـــكل  وتقديرهـــا  شـــكرها  عـــام،  كل  مـــن 
والعامليـــن  والمهندســـات  المهندســـين 
فـــي قطـــاع التخطيـــط العمرانـــي تقديرا 
وعرفانـــا لدورهـــم الحيوي الذي يســـاهم 
في النهوض بتخطيـــط المدن في مملكة 

البحرين.
وأكدت أهمية استمرار التعاون والتكامل 
بين مختلف الجهات الحكومية بما يدفع 
بعجلـــة التنميـــة الشـــاملة التـــي تشـــهدها 
البـــاد فـــي عهـــد عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
مشيدة بحرص الحكومة برئاسة صاحب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
لولـــي  المســـتمرة  والمتابعـــة  خليفـــة  آل 

العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنة 
العليا للتخطيط العمراني صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
لضمان استمرارية تنفيذ االستراتيجيات 
اإلنمـــاء  لتحقيـــق  الهادفـــة  التنمويـــة 
مختلـــف  فـــي  المتـــوازن  الحضـــري 
القطاعات. وأشـــارت جمشـــير إلـــى الدور 
المهـــم للجنة العليـــا للتخطيـــط العمراني 

برئاســـة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلس الـــوزراء. وأكدت أن تخطيط كل 
مناطـــق المملكة هـــي من أولويـــات هيئة 
التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي بحيـــث 
تكـــون اســـتفادة المواطـــن من المشـــاريع 

التخطيطية هي المحور األساسي.
واوضحـــت أن التعـــاون المشـــترك ما بين 
الهيئة وكل القطاعـــات المعنية بتخطيط 
يســـاهم  المملكـــة  فـــي  المـــدن  وتنميـــة 
بشـــكل كبير فـــي توحيد الرؤى وتســـريع 
عمليـــة تطـــور المجتمعـــات العمرانية عبر 
دراســـة وإعـــداد وتنفيـــذ خطـــط تنمويـــة 
متنوعـــة ومتوافقة مع المخطط الهيكلي 
وبمـــا  للمملكـــة  الوطنـــي  االســـتراتيجي 
التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق  فـــي  يســـاهم 
الحكومـــة  وبرنامـــج   ،2030 المســـتدامة 
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ــي” ــط الهيكلـ ــق “المخطـ ــة وفـ ــج تنمويـ ــير: برامـ جمشـ
العمل جار على تخطيط مناطق المملكة كافة

أعلـــن رئيـــس قســـم الجراحـــة فـــي 
استشـــاري  العســـكري  المستشـــفى 
المســـالك البوليـــة أيمـــن رئيـــس أن 
قسم الجراحة أضاف تقنية تبخير 
المعروفـــة  الحـــراري  البروســـتات 
العاجيـــة  للخيـــارات   Rezum بــــ 
لتضخـــم البروســـتات الحميد التي 
يوفرها لمرضـــاه والذي يعد أحدث 
طفرة في عاج تضخم البروستاتا، 
المفتوحـــة  الجراحـــة  أن  حيـــث 
والمناظير التقليدية لها مضاعفات 

كثيرة على بعض المرضى.
تمتـــاز التقنيـــة بعـــدم تأثيرها على 
الرجـــال  عنـــد  الجنســـية  القـــدرة 
الحميـــد  للتضخـــم  ومعالجتهـــا 
للبروســـتات فـــي الوقـــت ذاتـــه مما 
المتضخـــم  الجـــزء  إزالـــة  يضمـــن 
تختفـــي  وبذلـــك   %  100 بنســـبة 
يحتـــاج  ال  و  االعـــراض  جميـــع 

المريـــض إلـــى إجـــراء العمليـــة مرة 
أخرى .  وتجرى العملية باستخدام 
 10 المنظـــار فـــي فتـــرة ال تتعـــدى 
مضاعفـــات  أي  دون  مـــن  دقائـــق 
مـــن  المريـــض  يمكـــن  مـــا  تذكـــر، 
الخـــروج مـــن المستشـــفى معافـــى 
والعودة لممارسة حياته الطبيعية، 
كما ال يقضي سوى ليلة واحدة في 

المستشفى.

“العسكري” يوفر تقنية تبخير 
البروستات الحراري

أيمن رئيس

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة

الموســـم  لفعاليـــات  اســـتمراًر 
الثقافـــي “وال نتـــوب عـــن أحامنا”، 
للثقافـــة  إبراهيـــم  الشـــيخ  لمركـــز 
والبحـــوث، يطـــل الشـــاعر المصري 
ســـمير درويش، في أمسية شعرية 
عنوانهـــا “مكانة المرأة في المشـــهد 
تجربتـــه  فيهـــا  يســـرد  المصـــري”، 
الشعرية وحضور المرأة في مجمل 

قصائده.
عنـــد  )اإلثنيـــن(  غـــدا  ذلـــك،  يكـــون 
الســـاعة الثامنـــة مســـاًء، فـــي مقـــر 
المركز، وسيتاح حضور 30 شخصا 
فـــي  األخـــذ  مـــع  المهتميـــن،  مـــن 
االحترازيـــة  لإلجـــراءات  االعتبـــار 
وقواعـــد التباعد االجتماعي ولبس 
الكمامـــات، كمـــا ســـيتم أيضـــا بـــث 
األمســـية عبر رابط صفحـــة المركز 

على “اليوتيوب”.
يذكر أن ســـمير درويش شـــاعر من 
جيـــل الثمانينات في مصـــر، أصدر 

19 كتاًبـــا منهم 16 ديواًنا وروايتان 
السياســـي.  الفكـــر  فـــي  وكتـــاب 
بالهيئـــة  درويـــش هـــو مديـــر عـــام 
التابعـــة  الثقافـــة  لقصـــور  العامـــة 
لـــوزارة الثقافـــة المصريـــة وعضـــو 
“الثقافـــة  مجلـــة  تحريـــر  مجلـــس 
 2012 العاميـــن  بيـــن   “ الجديـــدة 
و2016 والتي رئـــس تحريرها قبل 
المديـــر  ذلـــك، كمـــا شـــغل منصـــب 
العـــام لألدبـــاء  التنفيـــذي لاتحـــاد 

والكّتاب العرب لعدة سنوات.

الشاعر سمير درويش يسرد 
“مكانة المرأة في المشهد المصري”

أيمن رئيس



تحميل مسؤولية تعثر صناديق التقاعد لبرلمان 2006

نظـــم مجلـــس عيســـى النفيعـــي أخيًرا 
عبـــر تطبيـــق زوم ندوة نقاشـــية مهمه 
بعنوان “اإلنجازات السابقة والتطلعات 
المســـتقبلية”، استضاف خاللها النواب 
عبدهللا الذوادي، يوسف زينل، محمد 

بو حمود، وباسم المالكي.
بدايـــة  فـــي  المجلـــس  واســـتعرض 
النـــدوة مقتطفـــات فيديـــو مـــن بعض 
الدعايـــات االنتخابيـــة التـــي روج لهـــا 
النـــواب األربعة إبـــان فترة االنتخابات 
السابقة، قبل أن يعلق عيسى النفيعي 
هنا بالقول “تصويـــت المواطنين لكم، 

أمانة بأعناقكم”.
بمداخلتـــه  زينـــل  أوضـــح  ذلـــك،  إلـــى 
علـــى أهميـــة تكاتـــف النـــواب للحفاظ 

على مكتســـبات المواطنين، خصوصًا 
التقاعديـــة،  بالملفـــات  يتعلـــق  فيمـــا 
البحـــث عـــن الحلـــول  مزيـــدًا “يجـــب 
المناســـبة لكافة المشـــاكل التي تعاني 
منهـــا الصناديـــق التقاعدية، مع دخول 
مجاميـــع كبيـــرة مـــن الموظفيـــن إلـــى 

“باكج” التقاعد االختياري”.
مـــن  التقاعـــد  “ملـــف  زينـــل  وأضـــاف 
الملفـــات الشـــائكة، ولـــم نتفاجـــأ حين 
قالـــت الحكومـــة بـــأن الصناديـــق على 
وشـــك اإلفـــالس، ولقـــد كنا قد شـــكلنا 
لجنـــة تحقيـــق بهـــذا األمر فـــي برلمان 
فـــي  تكمـــن  اإلشـــكالية  ولكـــن   2002
متابعـــة التوصيـــات وفـــي األخـــذ بها، 
خصوصـــا مـــع حضور نـــواب جدد في 
يتابعـــوا  لـــم  والذيـــن   2006 برلمـــان 

توصيات اللجنة، أو يكملوا مسارها”.

وعـــن أهـــم المزايا المطلوبـــة أكد زينل 
ب

أنهـــا “دمج الصناديق، توحيـــد المزايا، 
ووقف الهدر المالي خصوصًا بالجانب 

االستثماري”.
مـــن جهته، قال عضـــو مجلس النواب 
عبدهللا الذوادي بـــأن منجزات النائب 
هـــي الفيصـــل الذي يحـــدد مصداقيته 
لـــدى الناخبيـــن، مزيدًا بـــأن التحديات 
التـــي تمـــر بهـــا الدولـــة بيـــن اللحيـــن 
واآلخـــر، تمثـــل عامل تأثير على ســـير 
كورونـــا  جائحـــة  مثـــاالً  منهـــا  األداء، 
والتـــي عطلـــت الكثيـــر مـــن المصالـــح 

الحكومية والشخصية.
التركيـــز  “يجـــب  الـــذوادي  وأضـــاف 
االقتراحـــات التـــي تكـــون قـــادرة على 
تنامـــي  مـــع  األمـــوال،  رؤوس  جـــذب 

الديـــن العـــام بواقـــع 15 مليـــار دينـــار، 
مـــع  المحلـــي،  الناتـــج  مـــن   % و100 
المنتجـــات  علـــى  االعتمـــاد  ضـــرورة 
منهـــا  النفطيـــة،  غيـــر  والصناعـــات 
مقترحـــات مدينة الحرير، والســـياحة 
البحريـــة، والتحـــول الرقمـــي، والهيئة 

الوطنية لألمن السيبراني”.
بـــدوره، قـــال النائـــب محمد بـــو حمود 
بهـــا  يتقـــدم  التـــي  المقترحـــات  بـــأن 
النواب يجب أن تعبر عن رأي الشـــارع 
نفســـه،  النائـــب  وليـــس  البحرينـــي، 
مضيفـــًا “تواصـــل المواطن مـــع النائب 
مطلب لنجاح عمله، ألنه بوصلة مسار 

له، فالدور تكاملي هنا بين األثنين”.
وأكد بو حمود أهمية استكمال النواب 
والقوانيـــن  والمقترحـــات  للمشـــاريع 
المهمـــة التـــي تقـــدم بهـــا النـــواب فـــي 

المجالـــس الســـابقة، وبحيث ال تذهب 
هـــذه الجهود ادراج الريـــاح، خصوصًا 
إذا مـــا كانـــت ترتبـــط بملفـــات ال تزال 
قائمـــة وتهـــم النـــاس، وتمثـــل أولوية 

لهم.
بـــأن  المالكـــي  باســـم  النائـــب  وعلـــق 
لـــه دور كبيـــر  الحالـــي كان  المجلـــس 

فـــي دعـــم كافـــة المشـــاريع الحافظـــة 
علـــى االقتصاد الوطنـــي وعلى حقوق 
النـــاس، عبـــر موافقتـــه علـــى القوانين 
بفتـــرة  طرحـــت  التـــي  والمقترحـــات 
الجائحـــة والتـــي كان موقـــف النـــواب 
للنـــاس وســـعيا  لهـــا، خدمـــة  مســـاندًا 

لتخفيف وطأة األمر عنهم.
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35 % من مراجعي “نصف الطريق” أقلعوا عن المخدرات
اإلدمـــان لعـــاج  الســـحرية  الخلطـــة  لــــ“^”  يكشـــف  الحســـيني 

كشــف المدير العام لمركز “نصف الطريق” لتأهيل ومعالجة مدني 
المخدرات خالد الحسيني أن المركز استطاع استقطاب 250 من 
الراغبيــن فــي اإلقــاع عــن اإلدمــان، مؤكــًدا أن 35 % مــن هــؤالء 

تعافوا وأقلعوا عن اإلدمان تماًما.

وأكـــد في حديث مـــع “البالد” أن 
هنالـــك الكثيريـــن مـــن المدمنين 
التعافـــي  عمليـــة  فـــي  جاديـــن 
وهـــم  اإلدمـــان  عـــن  واإلقـــالع 
باســـتمرار  المركـــز  يتـــراودون 
وبعضهـــم يقيم في المركز لفترة 
معينـــة وذلك فـــي عملية مكثفة 

من أجل التعافي والعالج.
مختـــص  مركـــز  “نحـــن  وقـــال 
نمـــوذج  وهـــو  تعافـــي  كبيـــت 
يعـــد األول فـــي البحريـــن الـــذي 
يقـــوم بعمليـــات معالجـــات عـــن 
اإلقـــالع عـــن اإلدمـــان مـــن دون 
تدخـــل أدوية مخـــدرة، بل نقوم 
والمعالجـــات  الخبـــرات  بتبـــادل 
يشـــير  األول  كتابيـــن  بواســـطة 
إلـــى كيفيـــة جدولة أيام الســـنة، 
ويقدم الحلول والبرامج وكذلك 
أســـاليب متقدمـــة معتمـــدة في 
الـــدول األوربيـــة بشـــكل خـــاص 

وأثبتت نجاعتها”.
وتابـــع: “ليـــس لدينـــا أطبـــاء في 
المركـــز وال نقوم بمعالجة الناس 
بواســـطة عقاقيـــر طبيـــة بـــل ال 
يوجد طبيـــب في العالـــم يعالج 
عـــن اإلدمـــان، وأنـــا لـــدي خبـــرة 
40 عامـــا فـــي طـــرق وأســـاليب 
اإلقالع عن اإلدماج ولم أشـــاهد 
أي طبيـــب مختص فـــي معالجة 

اإلدمان”.
وأشـــار إلى أن الخلطة السحرية 
الطريـــق”  “نصـــف  مركـــز  فـــي 
للتعافي هي كيفيـــة التعامل مع 
المدمنيـــن وإيجاد نقاط الضعف 
والعمـــل علـــى تقويتهـــا وصـــوال 
إلـــى اإلقـــالع التام عـــن اإلدمان، 
مؤكـــًدا أن “اإلدمـــان هـــي عملية 
هروب مـــن الواقـــع، وإذا عرفت 
مما يهرب المدمن ستعرف كيف 
تجعله يقلع عن هذه الممارسة”.

ينظـــف  المركـــز  ان  إلـــى  ونـــوه 
كلـــي  بشـــكل  المدمنيـــن  حيـــاة 
ويحتضنهـــم ويعمل لهـــم برامج 
ورحـــالت  وجماعيـــة  فرديـــة 
خاصـــة،  رياضيـــة  وبرامـــج 
وســـفرات إلـــى الســـعودية وإلى 
برامـــج  مـــن  وغيرهـــا  العمـــرة 

ترفيهية وتوعوية.
وأفاد أن مرحلة التعافي تختلف 
من شخص إلى آخر، ولكن المدة 
المحـــددة للتعافـــي تقـــع مـــا بين 
ســـتة شـــهور لحـــد ســـنة، إذ إن 
هنالك أشخاصا أقلعوا في وقت 
ال يتجاوز الســـتة شهور وآخرين 

تسعة شهور وقد يستغرق األمر 
ليصل عند البعض لغاية سنة.

وذكـــر أن مركـــز نصـــف الطريـــق 
مركـــز تعافـــي مختص مخصص 
من قبل الجهات المعنية كوزارة 
الصحـــة وغيرهـــا مـــن الجهـــات 
ذات العالقـــة، وأنه يمارس كافة 
عملياتـــه وفًقـــا للقانـــون وتحت 

ظالل وأنظمة وزارة الصحة.
وتحـــدث عـــن المجتمـــع بشـــكل 
خـــاص وقـــال: “يجـــب أن يكون 
هنالـــك وعي كبير لـــدى المجتمع 
تجـــاه آفـــة المخـــدرات، ويجـــب 
كســـر حاجـــز الخجـــل مـــن طرق 
أبـــواب مراكـــز التعافـــي من قبل 
المدمنيـــن حيث إن هذه المراكز 
تمـــد يد العـــون في مســـاعدتهم 
علـــى محاربـــة اإلدمان عن طرق 
عالجيـــة فعالـــة علـــى المتســـوى 
الجسدي والنفسي والمجتمعي”.

إدراج  “ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
مضار اإلدمان وطرق مكافحتها 
في المـــدارس، لتأهيـــل وتوعية 
المراهقيـــن بمخاطره قبل وقوع 

الفأس بالرأس”.

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس النيابـــة بنيابـــة الجرائم 
المالية وغســـل األموال أحمد القرشي 
فـــي  تحقيقاتهـــا  أنجـــزت  النيابـــة  أن 
واقعة ارتـــكاب مخالفات لقراري وزير 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة رقمي 
173 لســـنة 2017 و108 لســـنة 2018، 
بشـــأن االلتزامـــات المتعلقة بإجراءات 
حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل 
األشـــخاص  أعمـــال  فـــي  اإلرهـــاب 
المســـجلين بالســـجل التجاري وسجل 

مدققي الحسابات بمملكة البحرين.
وكانـــت نيابـــة الجرائم المالية وغســـل 
األمـــوال تلقت بالغ الـــوزارة المتضمن 
صاحـــب  المتهـــم  ارتـــكاب  اكتشـــاف 
مكتـــب تدقيـــق محاســـبي لعـــدد مـــن 
المخالفـــات عنـــد تعاقـــده وتعاملـــه مع 
تلـــك  وتمثلـــت  الشـــركات،  مـــن  عـــدد 
المخالفـــات فـــي اإلخفاق فـــي تطبيق 
قواعد العناية الواجبـــة تجاه العمالء، 
وتطبيـــق المنهج القائم على المخاطر، 
والمســـتندات،  الســـجالت  وحفـــظ 
وااللتـــزام برفـــع تقاريـــر عـــن العمليات 
المشـــبوهة وذلك جميعه بالمخالفة لما 

أوجبه القرارين الوزاريين.
العامـــة تحقيقاتهـــا  النيابـــة  وباشـــرت 
بأن اســـتمعت إلى أقوال رئيس قســـم 
األمـــوال  غســـل  عمليـــات  مكافحـــة 

المســـتندات  فـــي  وناقشـــته  بالـــوزارة 
أوجـــه  عـــن  كشـــفت  والتـــي  واألدلـــة 
التـــي ارتكبـــت مـــن قبـــل  المخالفـــات 
صاحب المكتب، والتي تشكل جريمة 
معاقبـــا عليهـــا بموجـــب قانـــون حظـــر 
وتمويـــل  األمـــوال  غســـل  ومكافحـــة 

اإلرهاب.
وباستجواب المتهم أقر بما نسب إليه 
مـــن تقصيره في االمتثـــال لاللتزامات 
المنصـــوص عليها فـــي القرارين، ومن 
ثـــم أمـــرت النيابـــة بإحالتـــه للمحكمـــة 

الجنائية المختصة.
فيمـــا أكـــد علـــى أن النيابـــة العامـــة لن 
تتـــوان عـــن اتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات 
القانونيـــة حيـــال أيـــة ممارســـات تقـــع 
غســـل  قانـــون  ألحـــكام  بالمخالفـــة 
األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب والقرارات 
عليـــه،  بنـــاء  الصـــادرة  التنفيذيـــة 
ومالحقة مرتكبيها، الســـيما تلك التي 
تقـــع جـــراء القصـــور واإلخـــالل ممـــن 
توجب عليهم مهنتهم وأعمالهم تنفيذ 
القانـــون  يفرضهـــا  التـــي  االلتزامـــات 
والقـــرارات، ودعا المؤسســـات المعنية 
المخاطبـــة بها إلى ضرورة االلتزام بما 
تفرضه، كون تلك المؤسســـات شريكة 
مـــع الجهـــات الحكومية فـــي مكافحة 

الجريمة وتأثيراتها على المجتمع.

“الجرائم المالية” تحيل مكتب 
تدقيق محاسبي للمحاكمة
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يســـر
مجلـــــس إدارة

فينشر كابيتال بنــك ش.م.ب. )مقفلة(

دعوة المساهمين الكرام
والجهات الحكومية المعنية

لحضور اجتماع الجمعية العمومية 
العادية وغير العادية

المقرر عقدهما عن بعد
 )عبر االتصال المرئي(

في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا 
والثانية عشر مساءًا على التوالي

يوم األثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م
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إبراهيم النهام

خالد الحسيني

علوي الموسوي

طـــرأت تطـــورات مثيـــرة علـــى صعيـــد 
الوقائع المتدحرجة بالنسبة إلى ساحل 
“نورانـــا” المحـــاذي لقريـــة كرانـــة، حيث 
انغمر حصان وسط مياه البحر الطينية 
القريبـــة جـــًدا من الســـاحل، واســـتطاع 
عدد من األفراد انقاذ الحصان الذي كاد 

أن يبتلعه البحر بعد جهد جهيد.
“البـــالد” التـــي كانـــت قـــد حـــذرت مـــن 
مخاطـــر  قنـــوات المـــوت علـــى ســـاحل 
الميـــاه الطينيـــة  فـــي  المتمثلـــة  نورانـــا 
شـــهرين  قبـــل  أي  ســـبتمبر   8 بتاريـــخ 
بالتمـــام والكمـــال لم تجـــد آذان صاغية 
حـــول واحد من مواضيع الســـاعة الذي 

يحمل في طياته مخاطر جمة.
كان حصاًنا غرقان لحد رأســـه في مياه 
طينية ال تبعد أكثر من متر من الساحل، 
ولكنه قد يكون إنسان في قادم الزمان 
هكـــذا بدأ عضو مجلس بلدي الشـــمالية 
ممثـــل المنطقـــة الســـيد شـــبر الوداعـــي 

تصريحه لـ”البالد” حول الحادثة.
الطينيـــة  الميـــاه  مشـــكلة  أن  وأوضـــح 
قائمـــة منـــذ دفـــان مناطق واســـعة على 
ســـاحل قرى شـــارع النخيل وقد أضأت 
للمســـؤولين  مـــرة  مـــن  أكثـــر  األضـــواء 
حـــول هذه المشـــكلة إال أن التجاوب لم 
يكـــون بقوة وحضور هذه المشـــكلة في 

المنطقة.
ونـــوه الوداعي أنه مهتم بهـــذه القضية 
قبل أن يكون ممثال بلدًيا لهذه المنطقة 

وأنـــه بـــدأ التخطيـــط مـــن أجـــل إيجـــاد 
الحلـــول الناجعة لمشـــكلة خطيرة يقف 
الكثيـــرون مكتوفـــي األيـــدي حول قوة 

حضورها في الواقع.
إنســـانية  كارثـــة  حصـــول  مـــن  وحـــذر 
الســـمح هللا إذا واصلـــت الجهـــات ذات 
األذن  صـــم  واالختصـــاص  العالقـــة 
وتغطية العين واألذن عن هذه المشكلة 

الخطيرة جًدا.
وأفاد أن الســـاحل من جنوســـان مرورا 
الـــدراز  إلـــى  وصـــوال  وباربـــار  بكرانـــة 
تعانـــي مـــن وجود تربـــة طينية خطيرة 
باستطاعتها ابتالع اإلنسان لقاع البحر، 
وخيـــر مثـــال علـــى قـــوة هـــذه الرمـــال 
الطينيـــة مـــا جـــرى مؤخًرا مـــع الحصان 

الذي غرق بوسطها لحد رأسه.

وقـــال: “لقـــد رفعنـــا خطـــاب فـــي تاريخ 
4 مـــارس 2019 إلـــى الثـــروة الســـمكية 
والبيئـــة والبلديـــات والصحـــة والدفاع 
المدنـــي وكافة جهـــات االختصاص من 
أجل الوقوف على هذه المشكلة بزيارة 
ميدانيـــة، كـــون هـــذه المشـــكلة خطيرة 
وهـــم  الســـواحل  هـــذه  مرتـــادي  علـــى 
كثـــر ومـــن كافـــة مناطـــق البحريـــن من 

المواطنيـــن والمقيمين، إال هذه الجهات 
لـــم تتفاعـــل ســـوى البيئة الذيـــن أفادوا 
بأنهـــم غيـــر جهـــة اختصـــاص وكذلـــك 

وزارة الصحة”.
وأضـــاف: “في 13 أغســـطس من 2020 
قمنـــا أيًضـــا بإرســـال خطاب إلـــى وكيل 
وزارة األشـــغال أحمد الخيـــاط وأرفقنا 
المشـــكلة  عـــن  الخطـــاب  مـــع  صـــوًرا 
الوقـــوف  الخطـــاب  مطلـــب  وكان 
علـــى إيجـــاد حلـــول للمشـــكلة واإليعاز 
الـــوزارة  فـــي  اإلختصـــاص  لجهـــات 
بزيـــارة  المنطقـــة ووضـــع النقـــاط على 
الحـــروف، لـــم نحصل علـــى أي رد حول 

ذلك”.
وتابع: “حرًصا مني لعدم حصول كارثة 
إنســـانية وانطالًقـــا من الشـــعور الذاتي 
واإلنســـاني واألخالقـــي كنـــت ومازلـــت 
القضيـــة  هـــذه  متابعـــة  علـــى  وســـأصر 
وأنـــادي بضـــرورة إيجـــاد حلـــول لهـــذه 

المشكلة”.
وأخيـــًرا “البالد” مرة أخرى تضيء على 
هـــذا الموضـــوع الخطيـــر الـــذي يمـــس 
ســـالمة وحيـــاة النـــاس من أجل شـــحذ 
همم الجهـــات ذات االختصاص للتحرك 
ميدانًيـــا مـــن إجـــل إيجاد الحلـــول قبل 

وقوع ما ال يحمد عقباه ال سمح هللا.

الــمــحــظــور فـــوقـــع  ــن...  ــريـ ــهـ ــل شـ ــب ق مــحــتــمــلــة  ــة  ــارثـ كـ ــن  مـ ــذرت  ــ ــ أن  ”^“

قنــــوات المــــوت فـــي “نـورانــــا” تبتلــع حصــانـًـا

علوي الموسوي

النفيعي يواجه 4 نواب بمقتطفات من شعارات روجوها أثناء حماتهم االنتحابية



^أعاق مجلس الشورى نفاذ تعديل 
الصيـــد  مـــدة ترخيـــص  يزيـــد  تشـــريعي 
البحـــري من عام إلـــى 3 أعوام، وذلك من 
خالل اإلصرار على االختالف مع مجلس 
النـــواب بشـــأن هـــذا التعديـــل، بمـــا يعني 
إضافـــة هذا الموضوع ضمن التشـــريعات 
العالقة التي تنتظر الحسم بجلسة خاصة 
للمجلس الوطني، وبالتالي اســـتمرار نفاذ 
التشـــريع المعمول به حاليا وهو أن تكون 

مدة الترخيص لسنة.
ولم يعقد المجلس الوطني جلسة لحسم 
التشـــريعات العالقة منذ استئناف الحياة 

البرلمانية.
وفـــي التفاصيل، فـــإن الموقف الحكومي 
هو أن تكون مدة الترخيص سنة ويجوز 
لإلدارة المختصة إصـــدار تراخيص لمدة 
تقـــل عن ســـنة وفقا للشـــروط واألوضاع 

التي يصدر بها قرار من الوزير.
وأقـــر مجلس النواب في وقت ســـابق أن 
تكـــون مدة الترخيص 3 ســـنوات ويجوز 
تراخيـــص  إصـــدار  المختصـــة  لـــإلدارة 
لمـــدة تقل عن 3 ســـنوات وفقا للشـــروط 
واألوضـــاع التـــي يصـــدر بهـــا قـــرار مـــن 

الوزير.

أما مجلس الشـــورى، فقد أقر في قراءته 
األولـــى للتشـــريع االتفاق بـــأن تكون مدة 
أضـــاف  ولكنـــه  ســـنوات   3 الترخيـــص 

اشتراط أخذ موافقة الجهات المعنية.
مجلـــس  أن  الموضـــوع  فـــي  والجديـــد 
الشـــورى قرر التراجع عن موقفه السابق، 
وأنه يتجـــه لتبني موقـــف الحكومة، بأن 
تكـــون مـــدة الترخيـــص لعـــام بـــدال من 3 
أعـــوام، ولكنـــه وقـــع فـــي متاهـــة القيـــود 

الدستورية والقانونية.
وهنـــا طلب رئيس مجلس الشـــورى علي 
الصالـــح مـــن رئيس هيئـــة المستشـــارين 

القانونييـــن نوفـــل غربال تقديـــم إضاءة 
قانونيـــة بشـــأن المســـار الدســـتوري لهذا 

الموضوع.
وقـــال غربـــال “إن الالئحـــة الداخليـــة ال 
تجيـــز التعديل بالحـــذف أو اإلضافة بأي 
شـــيء بالتشـــريعات في القـــراءة الثانية 
المجلـــس  أمـــام  القانـــون، وأن  لمشـــروع 
خياريـــن ال ثالـــث لهمـــا، فإما أن يتمســـك 
مجلـــس الشـــورى بقـــراره الســـابق، أو أن 

يتفق مع مجلس النواب في قراره.
وأضـــاف: ال منـــاص من إحالـــة الموضوع 

للمجلس الوطني.
وعلق رئيس المجلس الصالح أن األســـلم 
إعـــادة  ألن  توصيتـــه  المجلـــس  يقـــر  أن 

التقرير للجنة المختصة مرة أخرى “يزيد 
الطين بلة”.
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نفقات الصيانة زادت بنسبة 66 %.. 1.3 مليار فائض االقتراض “دون حاجة”

فخرو مستجوًبا وكيل “المالية”: انخفاض أرباح حقل البحرين

أثــار النائــب األول لمجلــس الشــورى جمــال فخرو أســئلة عدة عن الحســاب 
الختامــي للعــام 2017 المعــروض علــى المجلــس، وقــادت إجابــة المســؤول 
المعني من وزارة المالية واالقتصاد الوطني ثم تعقيب فخرو عليه محاكاة 

الستجواب برلماني.

اإلنتـــاج  تكاليـــف  أن  فخـــرو  وذكـــر 
ارتفعـــت بنســـبة 40 % ولـــم يحـــدد 
هـــذه  أســـباب  الختامـــي  الحســـاب 
الزيـــادة والتي تعنـــي انخفاض أرباح 
حقـــل البحريـــن دون تبيـــان أســـباب 

الزيادة. 
وتابـــع أن الحســـاب أوضح أن نفقات 
الصيانة زادت بنسبة 66 % في حين 
أنـــه ال يوجد ما يبرر هـــذه الزيادة أو 
لمـــاذا لم تدرج في ميزانية الحكومة 
ميزانيـــة  أن  مبينـــا  النفقـــات،  هـــذه 
المشـــاريع لـــم تنفـــق بالكامـــل فكانت 

النسبة 83 % فقط.
وأجـــاب الوكيـــل المســـاعد للعمليات 
الماليـــة واالقتصـــاد  بـــوزارة  الماليـــة 
الوطني طه فقيه بأن ميزانية 2017 
لم تقـــر مع بدايـــة الســـنة المالية إنما 
تأخـــرت عـــدة شـــهور ممـــا أثـــر علـــى 
البـــدء في ســـير المشـــاريع، الفتا إلى 
مقارنـــة  جيـــدة  الصـــرف  نســـبة  أن 

بالسنوات السابقة.
الحســـاب  تقريـــر  أن  فخـــرو  وذكـــر   
الختامـــي يتضمن وجـــود ديون على 
مؤسســـات وهيئات تابعـــة للدولة لم 
تضمن في الّدين العام، متسائال لماذا 
ال تقـــدم فـــي الّديـــن في الديـــن العام 
بالرغم مـــن تكرار هذه المالحظة من 

ديوان الرقابة. 
طـــه  المســـاعد  الوكيـــل  واوضـــح 
فقيـــه أنه فـــي الحســـاب االحتياطي 
العـــام للدولـــة ال يمكن ضم حســـابات 
المصـــرف المركـــزي ضمـــن حســـابات 

الدولة فهي منفصلة عنها.

وعن ســـؤال فخرو عن ارتفاع الدين 
العام حسب الحساب الختامي بمليار 
و 865 مليونا في 2017، مقابل مليار 
 530 بزيـــادة  العجـــز،  مليـــون  و530 
وتحملـــت  اقترضـــت  دينـــار  مليـــون 
الدولة فوائدهـــا الكبيرة دون حاجة. 
فـــي  احتســـابها  تـــم  هـــل  وتســـاءل 
الحســـاب العمومـــي والتأكد من عدم 
الميزانيـــة  خـــارج  فـــي  اســـتخدامها 

العامة.
ورد الوكيـــل المســـاعد طـــه فقيه بأن 
االقتراض مرتبط بالتدفقات النقدية 
للســـنة  تعـــود  التزامـــات  هنـــاك  وأن 
المالية 2016 تم تغطيتها في 2017.

وعقب فخرو بأن تسديد ديون 2016 
من اقتراض 2017 غير صحيح، الفتا 
إلى أن العجز بلغ مليارا و634 مليون 
دينـــار في حين أنمـــا تم اقتراضه هو 
مليون و656 دينارا موضحا أن 530 

مليونا موجودة ولم تستخدم.
وتابـــع أن الحســـاب الختامـــي للعـــام 
مليـــار و900  اقتـــراض  يبيـــن   2018
مليـــون دينار في حين أن العجز كان 
895 مليـــون دينـــار، أي أن الصافـــي 
يبلغ 800 مليـــون إضافية، أي فائض 
االقتـــراض فـــي الســـنتين بلـــغ مليارا 
و300 مليـــون تحملتهـــا الدولـــة دون 

حاجة.
وبعـــد انتهـــاء الجلســـة، ورد تصريح 
لشـــؤون  الماليـــة  وزارة  وكيـــل  مـــن 
المالية يوســـف حمود أوضح فيه أن 
ما تـــم اقتراضـــه في العاميـــن 2017 
االجـــراءات  مـــع  متوافـــق   2018 و 

المالـــي  العجـــز  الدارة  الســـليمة 
بالميزانية وسداد استحقاقات الدين 
العام ولرقابة وتدقيق ديوان الرقابة 

المالية واالدارية.
وقـــال إن المبـــدأ المحاســـبي والمالي 
المتعـــارف عليـــه يقتضـــي االقتراض 
لتأميـــن التمويـــالت الالزمـــة لتمويل 
العجـــز فـــي كل ســـنة باالضافـــة الـــى 
سداد اصول اي دين حين استحقاقه 
وهـــو مـــا يتم بشـــكل دوري من ســـنة 
مالية إلـــى أخرى. ويتـــم األخذ بعين 
االعتبار االحتياجات التمويلية لســـد 
العجوزات بالميزانية وكذلك مواعيد 
أصـــول  اســـتحقاقات  كافـــة  ســـداد 
الدين العام في كل ســـنة والتدفقات 

النقدية القادمة التي يتم تمويلها.
وأضاف أن كافـــة العمليات المرتبطة 
بالدين العام متوافقة مع االجراءات 
والقوانيـــن التـــي تنظم الديـــن العام، 
وأشـــار إلى أن هـــذه العمليات موثقة 
وتخضـــع للرقابـــة الداخليـــة بالوزارة 

بالحكومـــة  المختصـــة  والجهـــات 
وكذلـــك الرقابـــة الخارجيـــة من قبل 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
أما بشـــأن القروض غير المدرجة في 
رصيد الديـــن العام المســـجل بوزارة 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي، فبيـــن 
أن تلـــك القـــروض خاصـــة بالجهـــات 
الحكوميـــة ذات الميزانية المســـتقلة 
والتي تقوم باالقتراض اســـتناًدا إلى 
حكـــم الفقـــرة )ب( مـــن المـــادة )108( 
مـــن دســـتور المملكـــة والتـــي تنـــص 
على أنـــه “يجوز للهيئات المحلية من 
بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض 
وفقـــًا  قرضـــًا  تكفـــل  أو  تقتـــرض  أو 
للقوانين الخاصة بها”. وتنوه الوزارة 
إلى أنه ال يتم ســـداد هذه الديون من 
الميزانيـــة العامـــة للدولـــة، وال تكفـــل 
أو تضمـــن حكومـــة مملكـــة البحريـــن 
هـــذه القروض، فمـــن ثم ال تدرج تلك 
القـــروض من الناحيتين ضمن رصيد 

الدين العام لحكومة المملكة.

جمال فخرو

الشوريان خالد المسقطي ومحمد علي حسن

رد  تأخـــر  الشـــورى  بمجلـــس  أعضـــاء  ^اســـتغرب 
مجلـــس النـــواب حـــول الحســـاب الختامـــي 2017 والذي 
بقـــي في عهدة النواب 23 شـــهرا، مشـــددين على ضرورة 
االلتـــزام بالوقت في الرد على الحســـاب الختامي وإبداء 
المالحظات عليه، مؤكدين عدم حصولهم حتى اآلن على 

الحساب الختامي لسنة 2019.
مـــن جهتهـــا، قالـــت العضـــو جهـــاد الفاضـــل إنـــه ليس من 
المعقـــول أننا في نهاية 2020 تناقش الحســـاب الختامي 
لعـــام 2017 بمضـــي أكثر من ســـنتين عليه، مشـــددة على 
ضـــرورة عـــدم تأخيـــر مثـــل هـــذه التقاريـــر الهامـــة علـــى 

المجلس.
وأوضـــح رئيس اللجنة المالية خالد المســـقطي أن اللجنة 
ملتزمـــة بالبحـــث والدراســـة فـــي هـــذه الحســـابات إال أن 
حســـاب الختامي لــــ2017 وصـــل من مجلـــس النواب في 

إبريل 2020 بعد مرور حوالي العامين من تقديم الحكومة 
لـــه، مؤكدا خـــالل فترة قصيرة قمنـــا بالواجب وال نتحمل 

أي مسؤولية مناقشة حساب ختامي لـ 3 سنوات مضت.

^وافـــق مجلـــس الشـــورى علـــى 
المجلـــس  بإنشـــاء  بقانـــون  االقتـــراح 

األعلى للدراسات الطبية.
من جهته، بين الشوري أحمد العريض 
أن االقتـــراح بقانـــون يهـــدف لتدريـــب 
الذيـــن  التخـــرج  حديثـــي  األطبـــاء 
يتعرضون لكثير من الضغوطات لعدم 
وجود شـــواغر لهم، موضحا أنه يوجد 
2500 ســـرير طبي في 3 مستشـــفيات 
الســـلمانية  مجمـــع  وهـــي  جامعيـــة 
ومستشـــفى قـــوة الدفاع ومستشـــفى 
الملـــك حمـــد الجامعـــي باإلضافـــة إلى 
أحدهمـــا  تخصصييـــن  مستشـــفيين 

للقلب وآخر لألورام.

 وقال العريض إنه ال يصدق أنه يوجد 
طبيـــب عاطل عن العمـــل مع هذا الكم 
أن  يجـــب  لذلـــك  المستشـــفيات  مـــن 
ب الجميع في هذه المستشـــفيات  ُيدرَّ

 200 عـــن  يزيـــد  مـــا  ويمكـــن تدريـــب 
هـــذه  فـــي  التخـــرج  حديـــث  طبيـــب 
المستشـــفيات، موكـــدا أنـــه ال نحتـــاج 
ميزانيـــات إضافيـــة للتدريب في هذه 
الجامعـــات والهـــدف مـــن االقتراح هو 
مركزية التدريب الذي ال يكلف الدولة 

ميزانية.
للهيئـــة  التنفيذيـــة  الرئيســـة  وعلقـــت 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الجالهمـــة  مريـــم  )نهـــرا(  الصحيـــة 
فـــي  مطبقـــة  التشـــريع  فكـــرة  بـــأن 
ظـــل الظـــروف الراهنـــة والميزانيـــات 
المرصـــودة، ومقترحـــة تأجيـــل النظـــر 

في اجازة التشريع.

جهاد الفاضل

 أحمد العريض

يوجــد 2500 ســرير طبــي فــي 3 مستشــفيات جامعيةتقريــر 2017 وصــل إلــى “الشــورى” فــي أبريــل 2020

العريض: ال أصدق وجود طبيب عاطلالفاضل: مناقشة حساب ختامي قديم “أمر غير معقول”

كبير المستشارين القانونيينالرئيس علي الصالح

الحكومة تريدها لسنة.. والنواب لثالث.. والمعينون تعمدوا االختالف مع المنتخبين

“الشورى” يعوق زيـادة مـدة رخصـة الصيـد بذكـاء قانونـي

المالحظات تعيد 
الحسابين القديمين

مجلس  ^أعــــــاد 
لجنة  تقرير  الــشــورى 
ــؤون الـــمـــالـــيـــة  ــ ــشــ ــ ــ ال
واالقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
الحساب  بــخــصــوص 

وتقرير  و2018،   2017 للعامين  الختامي 
المذكورين  العامين  عــن  الميزانية  أداء 
مالحظات  وإضــافــة  للدراسة  اللجنة  الــى 
األعضاء عليه. وقال الشوري علي العرادي 
بأن اللجنة المالية الشورية أنجزت تقريرها 

في فترة قصيرة وأعدت تقريرا محترفا.
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علي العرادي
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باســـل  أم  المواطنـــة  شـــكت 
مـــن منطقـــة البـــاد القديم عبر 
“البـــاد” تأخـــر حصـــول العائلة 
على وحدة سكنية لطلب يعود 
إلى العـــام 2003 بالرغم من أن 
زوجهـــا مـــن ذوي االحتياجات 
الخاصة ويتلقـــى عاجات في 
الطب النفسي، ومتقاعد بشكل 
الحكومـــي  عملـــه  مـــن  مبكـــر 

بسبب المرض.
وهـــي  باســـل  أم  وأوضحـــت 
عاطلة عن العمل وتعول ثاثة 
أطفال، بأن حالة األســـرة بالغة 
الصعوبـــة، حيـــث تســـتقر فـــي 
شـــقة إيجار كلفتها 170 دينارا، 
فـــي الطابـــق الثانـــي، وبـــدوره 
ميـــاه صغيـــرة، وتفتقر ألبســـط 

معايير الصحة العامة.
وتضيـــف “ظروفنـــا الحاليـــة ال 
تســـاعد علـــى أن نؤجـــر شـــقة 
أكبـــر، فـــي الـــدور األرضـــي، أو 
ببنايـــة بهـــا مصعـــد، ناهيـــك أن 
زوجـــي تعـــرض أخيـــًرا لجلطة 
طريـــح  وضعتـــه  دماغيـــة، 
علـــى  قـــادر  وغيـــر  الفـــراش، 
فـــي  بســـببها، وحالتـــه  الحـــرك 
تدهور مســـتمر، ومنذ أكثر من 

أسبوع”.
مـــن  يشـــتكي  “زوجـــي  وقالـــت 
ظروف صحية ســـيئة، ويحتاج 
الهتمـــام عاجـــي ســـريع، وأنـــا 

رثـــة  شـــقة  فـــي  حاليـــًا 
الصغـــار،  أوالدي  مـــع 
أواجه ظروف معيشية 
عـــن  ناهيكـــم  صعبـــة، 
فواتير الكهرباء والماء، 
األطفـــال  وشـــكوة 
المستمر من الباعوض”.

“أتســـاءل  وأردفـــت 
مـــاذا  عـــن  باللحظـــة 
خـــرج  مـــا  إذ  ســـأفعله 
المستشـــفى  زوجي من 
وهـــي فـــي حالة الشـــلل 
التـــي يعاني منهـــا اآلن، 
خصوصـــا وأننـــا نقطـــن 
في الدور العلوي، والذي 
سيصعب إدخاله للشقة 
لحضـــور  وإخراجـــه 
جلســـات  مواعيـــد 
العـــاج الطبيعـــي، الذي 
مســـتقباً،  ســـيحتاجها 
للجلســـات  باإلضافـــة 

العاجية األخرى”.
وتقـــول أم باســـل “على 
زوجـــي ديـــون تتخطى 
التســـعة وأربعيـــن ألـــف 
بنـــوك،  لثاثـــة  دينـــار، 
يتخطـــى  ال  ومدخولنـــا 

دينـــاًرا،  وخمســـين  الســـتمائة 
الصافـــي منـــه لألســـرة ثمانيـــن 
دينـــارا فقـــط، ولـــوال “كوبونات” 
الجمعية الخيرية، ومســـاعدات 
أهـــل الخيـــر، لكنـــا فـــي وضع ال 

يحسد عليه”.
مـــن  جـــدًا  قلقـــة  “أنـــا  وتتابـــع 
فاقـــدة  وأنـــا  العائلـــة،  ظـــروف 
الحيلـــة، وعاجزة أن أجد حلوال 
تنقذ أطفالـــي مما هم فيه اآلن، 
وكل األمـــل أن تســـاعدنا وزارة 
اإلســـكان بتوفير وحدة سكنية 
لنا بصفة االستعجال، رحمة بنا 

ورأفة بحالنا”.
من جهتها، قالت عضوة مجلس 
النـــواب معصومـــة عبدالرحيـــم 
مـــع  بالتواصـــل  باشـــرت  بأنهـــا 
للوقـــوف  اإلســـكان  وزارة 
اإلنســـانية  الحالـــة  هـــذه  علـــى 
االســـتثنائية، مؤكـــدة بأنهـــا لـــم 
اللحظـــة،  حتـــى  رد  أي  تتلـــق 
بالرغـــم من مرور أســـبوع كامل 

على ذلك.

الزوج مشلول.. واألسرة تعيش على 
الكوبونات.. وديونها 49 ألف دينار
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قـــال عضـــو مجلـــس النـــواب أحمـــد 
الدمســـتاني “إن مـــا تـــم تداوله في 
االجتماعـــي،  التواصـــل  قنـــوات 
العمـــل  وزارة  إعـــان  بخصـــوص 
والتنميـــة االجتماعية عن العاطلين 
عـــن العمـــل، أثار اســـتغرابي بتقديم 
التعطـــل لألجنبي فـــي البند رقم )9( 
مـــن اإلعـــان الذي اســـتفز الشـــارع 

البحريني”.
وتســـاءل: هل يعقل أن يحدث هذا 
األمر فـــي العهد اإلصاحـــي لجالة 
يفضـــل  أن  يعقـــل  وهـــل  الملـــك؟ 

األجنبي على المواطن؟
وتابع “نحن في بلد السلم والسام، 
نســـاوي بين المواطنيـــن والمقيمين 
تقديـــم  فـــي  إال  شـــيء،  كل  فـــي 
مجـــاالت  كل  فـــي  أواًل  المواطـــن 
المعنـــوي  والدعـــم  التوظيـــف، 
والمـــادي، وعليـــه نأمـــل مـــن الوزير 
جميـــل حميـــدان التوضيـــح بما ذكر 
بالبند التاســـع في اإلعـــان، وما هو 

القانون المعمول به؟”.
العمـــل  وزارة  علـــى  “يجـــب  وزاد 
والتنمية االجتماعيـــة المضي قدًما 
أولهـــا  الملكيـــة،  اإلصاحـــات  فـــي 
أن تكـــون األولويـــة فـــي التوظيـــف 
للمواطـــن، وتقديم التعطل له؛ إذ ما 
كان عاطًا عن العمل، وكلي ثقة في 

قيادتنا السياســـية الحكيمة بأنها لن 
تتأخر في تحقيق أي مسعى يخدم 
أبنـــاء البلـــد، ويقـــدم لهـــم األفضلية 

المستحقة في بلدهم”.
وأردف الدمستاني “يجب أن تكون 
هنالـــك متابعـــة ألي وزيـــر يســـاهم 
بشـــكل أو بآخـــر بتعطيـــل مصالـــح 
المواطن البحريني ومحاسبته؛ ألن 

المواطن خط أحمر”.

إعالن “العمل” في توظيف األجانب 
استفز الناس وأغضبهم

عقود 28 طبيب أسنان مجحفة... ال مكافأة وال إجازة
مسؤولة في “الصحة” تتهرب من سمـاع الطلبـة: لسنا معنيين بتدريبكم

وصفـــت عضوة مجلس النواب معصومة 
عبدالرحيـــم عقود االمتيـــاز التي قدمتها 
لطلبـــة  الصحـــة  بـــوزارة  التدريـــب  إدارة 
العادلـــة،  وغيـــر  بالمجحفـــة  االمتيـــاز 
مبـــادئ  مـــع  تتماشـــى  ال  أنهـــا  موضحـــة 
بيـــن  والمســـاواة  واإلنصـــاف،  العدالـــة 
الخريجين البحرينييـــن، منها عدم نيلهم 
أجر مقابل تدريبهم، وعدم التزام الوزارة 
بتوظيفهـــم. وأكـــدت أنهـــا ســـتتقدم فـــي 
الجلســـة العامـــة لمجلـــس النـــواب، يـــوم 
الثاثـــاء الُمقبـــل باقتـــراح برغبـــة بصفـــة 
االســـتعجال لحلحلة موضوعهم وبشكل 

نهائي، يكفل حقوقهم كاملة.
وكانت عبدالرحيم قد تلقت مؤخرًا، خطابَا 

ممهورًا بتوقيع 28 خريجا هذا نصه:
دفعـــة  خريجـــي  أســـنان  طلبـــة  نحـــن 
جامعـــات  عـــدة  مـــن    2019-2020 
عربيـــة معتـــرف بهـــا، وهي جامعـــة مصر 
للعلـــوم والتكنولوجيـــا، جامعـــة القاهـــرة، 
جامعـــة عجمـــان، جامعـــة األردن للعلـــوم 
والتكنولوجيـــا، تـــم قبولنـــا فـــي البرنامج 
التدريبـــي لســـنة 2020 تماشـــيًا مـــع قرار 
ســـمو رئيـــس الـــوزراء بالنظـــر فـــي شـــأن 
طلبة ســـنة االمتياز، خريجـــي الجامعات 

الخارجية نظرًا لجائحة كورونا.
وبعـــد القبـــول، تمـــت مباشـــرة العمل في 
ســـت  بـــدوام  عمليـــًا  الصحيـــة  المراكـــز 
ســـاعات يوميـــًا، مع حضور ورشـــات عبر 
تطبيـــق زوم، وبعـــد شـــهرين تقريبا ُطلب 
منـــا الحضـــور لتوقيـــع عقـــود االمتياز مع 

مســـبقًا  إخطارنـــا  دون  التدريـــب،  إدارة 
بالبنود التي تنص على العقود.

وعـــن الحضـــور للتوقيـــع فوجئنـــا ببنـــود 
المتدربيـــن  تقاضـــي  عـــدم  علـــى  تنـــص 
مكافـــآت أو اعتبار ذلـــك وعًدا بالتوظيف 
فـــي وزارة الصحة، واحتســـاب اإلجازات 

المرضية من معدل اإلجازات السنوية.
وقالـــوا “نظراؤنا في الجامعـــة االيرلندية 
يســـتلمون  العربـــي،  الخليـــج  وجامعـــة 

مكافأة شهرية”.
من جهتهـــا، أكـــدت عبدالرحيـــم لمندوب 
الصحفية على هامش زيارته لها بمكتبها 
فـــي جدحفص بأن لقاء مديـــرة التدريب 
بـــوزارة الصحـــة مـــع الطلبـــة كان مفاجئا 
وبـــدون ترتيب مســـبق، كمـــا أنها عرضت 
عليهـــم العقـــد “المجحـــف” وطلبـــت مـــن 

البعض منهم التوقيع على العقود.
فـــي حين أبلغت البعض اآلخر أن تمنعهم 
عن التوقيع ســـيحرمهم فرصة التدريب، 
باألصـــل  ملزميـــن  غيـــر  “نحـــن  مضيفـــة 
بـــأن نوفر لكـــم تدريب فـــي البحرين” ثم 
انصرفـــت بـــكل بســـاطة، دون أن تتعنـــى 
أو  استفســـاراتهم،  علـــى  اإلجابـــة  حتـــى 
عبدالرحيـــم  وواصلـــت  لهـــم.  االســـتماع 
“كما هوم مذكـــور بالعقد، فإنه ياحظ به 
حرمـــان الطبيب البحرينـــي المتخرج من 
جامعات عربية معترف بها، في تخصص 
األســـنان، حرمانـــه من المكافأة الشـــهرية 
نظير عمله، واإلجازات المرضية، وضمان 
التثبـــت الوظيفـــي فـــي القطـــاع الصحي 

العام بعد انتهاء فترة التدريب”.
وعن المكافأة المالية الشـــهرية، أوضحت 

عبدالرحيـــم بأنها ال تتخطـــى بواقع األمر 
650 دينارا فقط.

الطالـــب  حـــق  مـــن  “أليـــس  وتســـاءلت: 
البحريني الـــذي تعنى وصرف الكثير من 
األمـــوال، والوقت والجهد والدراســـة أن 

ينال هذه المكافأة؟”.
 وختمـــت أن المكافـــأة “ســـتوجه باألصل 
لمواطـــن بحرينـــي ســـيعمل بفترتي عمل 
كاملتين، فترة صباحية للتدريب، وفترة 
مســـائية من الســـاعة الرابعة إلى الثامنة، 
حيث ســـيكون بأحد المحاجر الموجودة 

في البحرين لكورونا”.
وتابعـــت: أليـــس من حق هـــؤالء األطباء 
المجتهديـــن التقديـــر والســـعي إلكرامهم 
وتوظيفهـــم بـــدالً مـــن زجهـــم بمثـــل هذا 

الحال الغريب والدخيل والمرفوض؟
وقالـــت عبدالرحيم: أطالـــب هنا بتحقيق 
مبدأ المســـاواة في الحقوق بهذا الشـــأن، 
والذي ينادي به دســـتور مملكة البحرين، 
خصوصـــا وأن الـــوزارة ليس لهـــا أي مبرر 

بهذا الشأن.
وأردفـــت: ســـأتقدم فـــي الجلســـة العامة 
لمجلـــس النـــواب، يـــوم الثاثـــاء الُمقبـــل 
االســـتعجال  بصفـــة  برغبـــة  باقتـــراح 
نهائـــي،  وبشـــكل  موضوعهـــم  لحلحلـــة 
يكفـــل حقوقهـــم كاملة، ويضمـــن تحقيق 
االســـتقرار لهـــم، بعـــد هذا الجهـــد الجهيد 
من الدراســـة والتعب والمشـــقة والصرف 
فـــي الغربـــة، والتي تهـــدف لبنـــاء الحياة 

الجديدة ولخدمة الوطن والمواطنين.
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2020                                                بآالف الدوالرات األمريكية

٣٠ يونيو 30٢٠١٩ يونيو 2020األنشطة التشغيلية

 )58,١8١( )80,261(صافي الخسارة للسنة

تعديالت على البنود غير النقدية:

 )١,١٣٣( )781(ربح من بيع استثمارات

الحصة من نتائج شركات زميلة و مشروع مشترك

 5٩  )57(  محسوبة بطريقة حقوق الملكية
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على األرصدة و 

اإليداعات لدى البنوك
   -  7 

 ١٠,6٩٢  13,584 إضمحالل على الموجودات المالية

 ١,٣١٢  19,557 إضمحالل على اإلستثمارات

إضمحالل إستثمارات في شركات زميلة و مشروع 
مشترك

 8,046  ٣,٩5٩ 

 -    2,251 إضمحالل على عقارات و معدات

 ٣4٢  828 اإلستهالك 

 -    196 تكلفة التمويل على الحق في استخدام الموجودات

 )١,4٠٠( )1,496(أرباح أسهم

خسائر القيمة العادلة من استثمارات مدرجة 

 ٣5,٠6٩  31,004   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

الخسارة التشغيلية قبل التغيرات

 )٩,٢74( )7,129(   في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 4,٣8١  )15,177(إستثمارات

إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك 

 )5٣( 56    محتسبة بموجب طريقة الحقوق

 )١٣,٣4٠( -   تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها

 ٢7,6٣8  25 مبالغ مستحقة القبض

 )4,٣86( 2,503 تمويل لشركات المشاريع 

 )٣,١5٢( 10,052 موجودات أخرى

 )65٢( )644(مستحقات الموظفين

 )٢,4١٠( )8,147(مطلوبات أخرى

 )١,٢48( )18,461(صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

 ٢,٣٠4  1,496 أرباح أسهم مستلمة

 )6( )47(عقارات ومعدات - صافي

 ٢,٢٩8  1,449 صافي النقد من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 5٣7  )20,791(تمويل إسالمي مستحق الدفع 

 ١,٢87  28,994 تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها

 -    )631(اإليجار المدفوع مقابل الحق في استخدام الموجودات

 ١,8٢4  7,572 صافي النقد من األنشطة التمويلية

 -    )96(تعديالت تحويل العملة األجنبية

 ٢,874  )9,536(صافي )النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه

 7,٣٢6  10,200 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 ١٠,٢٠٠  664 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المشتمل على:
 7,٣٣٠  664 أرصدة في حسابات جارية و تحت الطلب

 ٢,87٠  -   إيداعات قصيرة األجل

 664  ١٠,٢٠٠ 

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2020                                     بآالف الدوالرات األمريكية

30 يونيو 
2020

٣٠ يونيو
٢٠١٩ 

اإليرادات

 ٢,١5٣  1,612 ايرادات الخدمات المصرفية اإلستثمارية - صافي

 ١,١٣٣  781 ربح من بيع أستثمار

 4,٠7٢  608 ايرادات التمويل

 ١,4٠٠  1,496 أرباح أسهم

 ١,786  3,626 إيجار وإيرادات أخرى

 ١٠,544  8,123 مجموع اإليرادات

خسائر أخرى

خسائر القيمة العادلة من استثمارات مدرجة 

   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة - صافي
)31,004(

 
)٣5,٠6٩(

 مجموع الخسارة
)22,881(

 
)٢4,5٢5(

المصروفات 

 7,٠6١  3,578 تكاليف الموظفين 

 4٢7  134 مصاريف السفر و تطوير األعمال

 7٩٠  589 أتعاب قانونية ومهنية 

 5,٣6٩  4,588 تكاليف التمويل 

 ٣4٢  828 اإلستهالك 

 ٣,645  4,282 مصروفات أخرى 

 ١7,6٣4  13,999 مجموع المصروفات 

الخسارة قبل مخصصات اإلضمحالل و حصة المجموعة

 من خسارة شركات زميلة

  ومشروع مشترك
)36,880(

 
)4٢,١5٩(

 اإلضمحالل على اإلستثمارات
)27,603()5,٢7٢( 

 مخصص الخسائر األتمانية
)13,584(

 
)١٠,6٩١(

 -  )2,251(إضمحالل على عقارات و معدات

حصة المجموعة من ربح خسارة شركات زميلة 

 )5٩( 57 ومشروع مشترك  - صافي

)58,١8١()80,261(صافي الخسارة للسنة

بيان الوضع المالي الموحد
كما في 30 يونيو 2020                                                   بآالف الدوالرات األمريكية

30 يونيو 
2020

٣٠ يونيو
٢٠١٩ 

الموجودات

 ١٠,١75  505 أرصدة و إيداعات لدى البنوك

 ١١٠,٩8٢  76,378 إستثمارات

إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك 

 ٢٢,7٠١  14,656    محتسبة بموجب طريقة الحقوق
 ٣٠,4٠6  472 تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها

 ١٠,67٢  6,670 ذمم عقود وكالة مدينة

 ١,٩76  2,020 ذمم مدينة

 5,6٩٣  3,181 تمويل شركات المشاريع

 ٢6,678  8,909 موجودات أخرى

 -    3,831 الحق في استخدام الموجودات

 7,48٠  4,947 عقارات ومعدات 

 ٢٢6,76٣  121,569 مجموع الموجودات 

المطلوبات

 ١٠٩,6٩٢  88,901 تمويالت إسالمية مستحقة الدفع 

 ١,44٠  796 مستحقات الموظفين 

 -    3,894 التزامات عقد اإلجارة

 ١٣,١45  5,849 مطلوبات أخرى

 ١٢4,٢77  99,440 مجموع المطلوبات

الحقوق

 ١٩٠,٠٠٠  190,000 رأس المال

 5,85٩  5,859 إحتياطي قانوني

 )7١( )167(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

 )٩٣,٣٠٢( )173,563(خسائر متراكمة

 ١٠٢,486  22,129 مجموع الحقوق

 ٢٢6,76٣  121,569 مجموع المطلوبات والحقوق

بنود غير مدرجة في بيان الوضع المالي

 ١,887  1,118 حقوق أصحاب حسابات االستثمار

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  بآالف الدوالرات األمريكية

احتياطي تحويلاحتياطي قانونيرأس المال
العمالت األجنبية

المجـمـــــوعخسائر متراكمة

 ١٠٢,486  )٩٣,٣٠٢( )7١( 5,85٩  ١٩٠,٠٠٠ الرصيد في 1 يوليو 2019

 )8٠,٢6١( )8٠,٢6١( -  -  - صافي الخسارة للسنة

فرق تحويل العملة األجنبية

 من االستثمار في
 )٩6( -  )٩6( -  -  شركة زميلة

 22,129  )173,563( )167( 5,859  190,000 الرصيد كما في 30 يونيو 2020

 ١65,458  )٣٠,٣٣٠( )7١( 5,85٩  ١٩٠,٠٠٠ الرصيد في ١ يوليو ٢٠١8

تعديل 

تحول نتيجة لتطبيق

 )4,7٩١( )4,7٩١( -  -  - معيار المحاسبة المالي رقم ٣٠  كما في ١ يوليو ٢٠١8

 160,667  )35,121( )71( 5,859  190,000 الرصيد المعدل كما في 1 يوليو 2018

 )58,١8١( )58,١8١( -  -  - صافي الخسارة للسنة

 102,486  )93,302( )71( 5,859  190,000 الرصيد كما في 30 يونيو 2019

إستخرجت من القوائم المالية التي تمت مراجعتها من قبل ارنست و 
يونغ والتي صادق عليها مجلس اإلدارة في 5 نوفمبر 2020  

مالحظة: هذه البيانات المالية تم تدقيقها من قبل أرنست و يونج الذين قاموا بإبداء رأي متحفظ في 8 نوفمبر ٢٠٢٠ حيث أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أدلة تدقيق مؤيدة كافية فيما يتعلق بتقييم اإلدارة لمبلغ المخصصات على عقد وكالة محدد مستحق التحصيل

عبدالفتاح معرفي
رئيس مجلس اإلدارة

روبرت ويجيز
الرئيس التنفيذي باإلنابة

ورئيس االستثمارات وعمليات ما بعد االستحواذ

للسنـــة المنتهيــة فـــي ٣٠ يونيــــو ٢٠٢٠

البيــــانات المــالية الموحــدة

أحمد الدمستاني

محرر الشؤون المحلية

الدمستاني يفتح 
النار على حميدان: 

حاسبوا أي وزير 
يعطل مصالح 

المواطنين

إبراهيم النهام

نموذج لعقد العمل مع طبيب األسنان

معصومة لـ “البالد”: 
سأتقدم برغبة عاجلة 

في جلسة الثالثاء 
إلنصافهم

محرر الشؤون المحلية

أم باسل تناشد 
توفير وحدة 

سكنية للخروج من 
شقتهم الصغيرة

إفادة من وزارة الصحة

إفادة من الهيئة العامة للتأمين
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المنامة - بورصة البحرين

أعلنــت بورصــة البحرين، إدراج أذون خزينة حكومية بقيمة 
35 مليــون دينــار، ألجــل 6 أشــهر. وأوضحــت البورصــة، فــي 
بيان، أمس األحد، أنها ســتقوم بإدراج تلك األذون الصادرة 
عن مصرف البحرين المركزي في الســوق المالية اعتباًرا من 
اليوم االثنين 9 نوفمبر الجاري، فيما تستحق في 9 مايو من 

العام الُمقبل، بعائد 2.58 %.

وأعلنت بورصة البحرين يوم 
األربعـــاء الماضـــي أنه ســـيتم 
إدراج أذون خزانـــة حكومية 
بقيمة 70 مليون دينار، ألجل 
3 أشـــهر، موضحًة أن اإلدراج 
 5 الخميـــس  بتاريـــخ  ســـيتم 

نوفمبر الجاري.
وأعلنـــت البورصـــة في شـــهر 
ســـيتم  أنـــه  الماضـــي  يوليـــو 
إدراج أذون خزانـــة حكومية 
بقيمة 70 مليون دينار، ألجل 

3 أشهر.
شـــهر  نهايـــات  فـــي  وأعلنـــت 
خزينـــة  أذون  إدراج  يونيـــو 
حكوميـــة بقيمـــة 35 مليـــون 

دينار، ألجل 6 أشهر. وأعلنت 
بورصـــة البحريـــن منـــذ فترة 
رقـــم  اإلصـــدار  إدراج  عـــن 
1812 مـــن أذونـــات الخزينـــة 
الحكوميـــة البالـــغ قيمتـــه 70 
مليـــون دينار ابتـــداًء من يوم 

11 يونيو.
وقالـــت بورصـــة البحرين في 
شـــهر مايـــو 2020: إنه ســـيتم 
إدراج أدوات ديـــن حكوميـــة 
دينـــار،  مليـــون   335 بقيمـــة 
إلصدارين مختلفين في وقت 
الحق، ومن بين هذه األدوات 
أذون خزانـــة حكوميـــة بقيمة 

35 مليون دينار.

البورصة” ُتدرج أذونات بـ 35 مليون دينار

“بنفت” تحصد جائزتين مرموقتين من “ذا جلوبال إيكونوميكس”
ــي ــ ــرون ــ ــت ــ ــك ــ ــع اإلل ــ ــدف ــ ــل ــ ــر ل ــكـ ــتـ ــبـ ــج مـ ــ ــت ــ ــن ــ ــة وم ــ ــي ــ ــم ــ ــة رق ــفـــظـ ــق أفــــضــــل مـــحـ ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ الـ

أعلنت شركة بنفت، الرائدة في مملكة البحرين والالعب الرئيس في مجال 
المعامالت المالية اإللكترونية والتكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة، 
عن حصد جائزة “أفضل محفظة رقمية للدفع - بنفت بي” وجائزة “أفضل 
منتجــات مبتكــرة للدفــع الرقمــي” بالبحريــن لعــام 2020، وذلــك ضمن حفل 
The Global Econom-  توزيــع جوائــز مجلــة “ذا جلوبال إيكونوميكــس  –

ics” للمؤسسات المالية والمصرفية من مختلف أنحاء العالم. 

“بنفـــت”  شـــركة  اختيـــار  ويأتـــي 
مجلـــة  مـــن  الُمقدمتيـــن  للجائزتيـــن 
تقديـــًرا  إيكونوميكـــس،  ذا جلوبـــال 
لدورهـــا المتمّيز في طرح حلول دفع 
مبتكرة وعملية في مملكة البحرين، 
مـــن أبرزهـــا تطبيق “بنفـــت بي” الذي 
العتمـــاد  التوجـــه  بتشـــجيع  أســـهم 
الوســـائل الرقمية على نطاق واســـع، 
بما في ذلك إنجاز المعامالت المالية 

على مستوى األفراد والمؤسسات. 

الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي لشـــركة بنفـــت، عبدالواحد 
حصـــد  جـــًدا  “يســـرنا  الجناحـــي 
رقميـــة  محفظـــة  “أفضـــل  جائـــزة 
للدفـــع - بنفت بـــي” وجائـــزة “أفضل 
منتجات مبتكرة للدفـــع اإللكتروني” 
فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن مجلـــة ذا 
ُتتـــوج  إذ  إيكونوميكـــس،  جلوبـــال 
التحـــول  المتواصلـــة نحـــو  جهودنـــا 
الرقمي في مجال المعامالت المالية 

علـــى  الضـــوء  وتلقـــي  اإللكترونيـــة، 
مدى تمّيـــز خدماتنـــا الُمبتكـــرة التي 
نقدمها لألفراد والمتاجر والشـــركات 
الجائزتيـــن  هاتيـــن  وتعكـــس  مًعـــا. 
أيًضـــا دورنا الرائد فـــي ابتكار حلول 
متنوعـــة للدفع الرقمـــي والتي تتمتع 

بالســـهولة والســـرعة واألمـــان، وهـــو 
ما أســـهم بتعزيـــز مكانتنـــا المرموقة 
فـــي قطاع التكنولوجيـــا المالية على 

مستوى البحرين والمنطقة. 
ومـــن هـــذا المنطلـــق، نجـــدد التزامنا 
بمتابعـــة هـــذا النهج ولنســـتمر بتلبية 

احتياجات ومتطلبـــات الجمهور في 
المملكـــة ومنحهم تجربـــة دفع رقمي 
تواكـــب تطلعاتهـــم”.  ونظـــًرا ألهمية 
دور التكنولوجيا في تحقيق التوسع 
بكافـــة  االبتـــكار  وتحفيـــز  والنمـــو 
الرئيســـة،  والقطاعـــات  الصناعـــات 
تحـــرص شـــركة “بنفـــت” علـــى تبني 
أفضـــل التقنيـــات والحلول لتبســـيط 
معامـــالت الدفـــع ولتحقيـــق أهـــداف 
وخطـــط االقتصـــاد الرقمـــي والرؤية 
االقتصاديـــة لمملكـــة البحريـــن لعـــام 
2030.  ومنـــذ تدشـــينه للجمهور في 
“بنفـــت  تطبيـــق  اســـتطاع  المملكـــة، 
بي” حصد استحســـان وإعجاب أكثر 
المســـتخدمين،  مـــن  ألـــف   500 مـــن 
المتنوعـــة  التشـــكيلة  وذلـــك بفضـــل 
المتوفـــرة  والمزايـــا  الخدمـــات  مـــن 
بالتطبيق، والتي جعلـــت منه الخيار 

المفضل للدفع وتحويل األموال لدى 
الكثيرين.

وتعد مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس 
بالشـــؤون  مختصـــة  ناشـــرة  جهـــة 
المالية وتتخذ مـــن المملكة المتحدة 
مقـــًرا لها. وتقدم المجلة آراء مفّصلة 
االقتصاديـــة  للصناعـــات  ومســـتقلة 
والتجاريـــة فـــي جميع أنحـــاء العالم 

وعلى أساس يومي. 
وترّكـــز المجلـــة بشـــكل رئيـــس علـــى 
القطـــاع المصرفـــي والمالـــي وقطاع 
التأميـــن والتكنولوجيـــا، إلـــى جانب 
ومجـــال  العقـــاري  التطويـــر  قطـــاع 
الطاقـــة. وتخصص المجلة مجموعة 
جهـــود  تتـــوج  التـــي  الجوائـــز  مـــن 
ومســـاعي وإنجازات الشـــركات التي 
مـــن  القطاعـــات  تعمـــل ضمـــن هـــذه 

مختلف أنحاء العالم.

عبدالواحد الجناحي

المنامة - تراكس البحرين

الجمعيــة العموميــة تقــر تعديالت علــى الالئحــة الداخلية

“الغرفة” تجيز االقتراع “اإللكتروني” في انتخاباتها

أقرت الجمعية العمومية لغرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن والتـــي عقدت عن 
بعد، مســـاء أمـــس، واســـتغرقت قرابة 
ربـــع ســـاعة تعديـــالت علـــى الئحتهـــا 
الداخلية وضمـــت عددا من التغييرات 

وإدخال مواد جديدة.
إقـــرار  التعديـــالت  أهـــم  فـــي  وجـــاء 
الغرفـــة إجازة اســـتخدام التصويت أو 
االقتـــراع اإللكتروني كخيار ممكن في 
خطـــوة قد تمهد مســـتقبال الســـتخدام 
التصويـــت اإللكتروني. وتم في المادة 
األولـــى تعديل تعريـــف العضو ليصبح 
تعرفيـــه بأنـــه “الشـــخص الطبيعـــي أو 
االعتبـــاري” الخاضـــع لعضويـــة الغرفة 

بقوة القانون أو بناًء على طلبه.
الغرفـــة  أعطـــت   ،)35( المـــادة  وفـــي 
نفســـها فتـــرة إضافيـــة إلخطـــار الوزير 
المعنـــي وهو وزير الصناعـــة والتجارة 
اإلدارة  مجلـــس  بقـــرارات  والســـياحة 
خـــالل 10 أيـــام عمـــل بـــدال مـــن 5 أيام 
عمـــل مـــن صـــدور قـــرار المجلـــس أو 

التوصية.
يتعلـــق  فيمـــا   ،)  51( المـــادة  وفـــي 
باالنتخابـــات، وبشـــأن تصحيـــح القيد 
تغييـــر  تـــم  الناخبيـــن،  جـــداول  فـــي 

موعـــد التقـــدم بطلبـــات اإلدراج وذلك 
باســـتبدال فقـــرة “فـــي موعـــد أقصـــاه 
يوميـــن قبل موعـــد الترشـــح لعضوية 
مجلـــس اإلدارة” لتكـــون “قبـــل موعـــد 

إجراء االنتخابات بثالثة أيام عمل”. 
ووســـعت المـــادة )69( مـــن صالحيات 
رئيـــس الغرفة وذلك من خالل تحويل 
الرســـمية  الجهـــات  مخاطبـــة  عمليـــة 
والجهات الخاصـــة للحصول رأيها في 
والحصـــول  المعروضـــة  الموضوعـــات 
علـــى المعلومـــات لتكـــون عـــن طريـــق 
“الرئيـــس، ويجـــوز له تفويض رؤســـاء 
اللجـــان بذلك” بدال من الوضع الســـابق 

وهو “هيئة المكتب”.
وفـــي المـــادة )72( فيمـــا يتعلـــق بعمـــل 

اللجـــان واجتماعاتهـــا فقد فتـــح الباب 
عـــن  لتزيـــد  اجتماعـــات  لعقـــد  للجـــان 
6 اجتماعـــات ســـنويا كحـــد أدنـــى كل 
مـــا دعـــت الحاجة، مـــع إلغـــاء الحاجة 
لموافقـــة مجلـــس اإلدارة والتي كانت 
مطلوبـــة لعقـــد االجتماعـــات االضافية 

قبل التعديل.
وفي المادة )80( وســـعت الغرفة نطاق 
عقد اللجان المشـــتركة لتضم مجلسي 
النـــواب والشـــورى والمجالـــس البلدية 
القانـــون  وأضـــاف  العاصمـــة.  وأمانـــة 
فقـــرة جديـــدة فـــي المـــادة )58( وهـــي 
أنـــه يجـــوز أن يكـــون االقتـــراع يدويـــا 
أو إلكترونيـــا وفقـــا لشـــروط وضوابط 
تحددها لجنة االنتخابات. وفي المادة 

)67(، تـــم إضافـــة فقـــرة جديـــدة يتـــم 
بموجبهـــا تمديـــد عمـــل اللجـــان لحيـــن 

تشكيل مجلس إدارة جديد. 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  أن  يشـــار 
الجمعيـــة  اجتمـــاع  عقـــدت  البحريـــن 
العموميـــة العاديـــة ُوخصص االجتماع 
لمناقشـــة التعديـــالت المقترحـــة علـــى 
الغرفـــة  لقانـــون  التنفيذيـــة  الالئحـــة 
 )156( الـــوزاري رقـــم  بالقـــرار  الصـــادر 
لسنة 2013 وفقًا لما نصت عليه المادة 
)99( من هذه الالئحة التنفيذية. وعقد 
االجتمـــاع عبـــر االتصـــال المرئـــي، في 
قاعتيـــن منفصلتيـــن خصصـــت األولى 
لحضور مجلس اإلدارة وهيئة المكتب 

واألخرى للصحافيين.
 وبلـــغ عـــدد العضويـــات الحاضـــرة في 
االجتماع 241 عضوًا بنصاب بلغ 0.78 
 %  مـــن العضويـــات الحاضرة من أصل 

30939 عضوًا.
ووفقًا للمادة )19( مـــن قانون “الغرفة” 
العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع  يعتبـــر 
العادية صحيحًا إذا حضره 200 عضوًا 
أو 10 % من عدد األعضاء المسجلين 
في الغرفة والُمســـددين الشـــتراكاتهم 

السنوية أو أيهما أقل.

جانب من اجتماع “عمومية” الغرفة أمس 

طرابلس - األناضول

تراجع إنتاج “الشرارة” 
الليبي إثر تسرب نفطي

أفــــادت وســائــل إعــــالم لــيــبــيــة، بــتــراجــع 
إنتاج حقل الشرارة النفطي، األكبر في 
إثر  يوميا  برميل  ألف  بمقدار 50  البالد، 
ولم  محطات.  إحــدى  في  نفطي  تسرب 
يــصــدر عــن الــمــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط 
من  نشر  ما  بشأن  تفاصيل  أية  الليبية، 
الـــذي ينتج  تــراجــع اإلنــتــاج فــي الحقل 
بمتوسط إنتاج يومي 330 ألف برميل، 

ويشكل ثلث إنتاج البالد من الخام.

االثنين 9 نوفمبر 2020 - 23 ربيع األول 1442 - العدد 4409

علي الفردان

ــال الــمــرئــي” ــصـ ــدوة تــعــقــد الــيــوم عــبــر “االتـ ــ أثــنــاء ن
“الغرفة” تناقش التحول الرقمي والتحديات

جميـــع  البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  دعـــت 
لحضـــور  كافـــة  والمهتميـــن  ومنتســـبيها  اعضائهـــا 
بالتعـــاون  تنظمهـــا  التـــي  االفتراضيـــة  النـــدوة 
مـــع تمكيـــن بعنـــوان “التحـــول الرقمـــي فـــي زمـــن 
التحديات”، والتي ســـتعقد -عن ُبعد- اليوم االثنين 
9 نوفمبـــر 2020، فـــي تمام الســـاعة 10:30 صباًحا 
عبر منصة زووم “ZOOM”. وسيتحدث في الندوة 

مدير إدارة الشـــراكة وخدمـــة العمالء لدى “تمكين” 
عصـــام حّماد، إذ ســـيتناول 4 محاور رئيســـة ، هي: 
الدور المحوري للمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
فـــي دعـــم االقتصـــاد البحريني، والدعـــم الحكومي 
لصغار التجار للتصـــدي لتداعيات جائحة )كورونا(، 
كما ســـيقدم إرشـــادات لحماية المنشـــآت التجارية 
مـــن آثـــار التقلبـــات االقتصاديـــة، وســـيلقي الضوء 
علـــى آفـــاق التحـــول الرقمـــي للمنشـــآت التجاريـــة. 

ووجهـــت الغرفـــة دعوتهـــا لجميـــع اعضائهـــا الكرام 
ومجتمـــع األعمـــال والمهتميـــن للمشـــاركة في هذه 
الندوة، مشـــيرًة أنها تســـعى من خـــالل تنظيم مثل 
هذه الفعاليات إلى توعية مجتمع األعمال بمختلف 
المستجدات على الصعيد التجاري، وتسليط الضوء 
على الفرص والتحديات، وتأهيل أصحاب األعمال 
لمواكبة التطورات وتبني أفضل الممارسات بهدف 

تعزيز التنافسية واستمرارية أعمالهم.

السنابس - الغرفة

المنامة -  كي بي إم جي

حصلــت آخــر دفعــة مــن الخريجيــن البحرينييــن الشــباب، بدعم من صندوق جاســم 
فخــرو التابــع لشــركة كــي بــي إم جــي، علــى شــهادات مهنيــة وأصبحــوا محاســبين 
قانونييــن مهنييــن مؤهليــن. يفتخــر الصنــدوق بقاعــدة خريجيه التي تضــم أكثر من 
160 موظًفــا مهنًيــا بحرينًيــا، كمــا يحظــى بدعــم مــن كــي بي إم جــي بالبحريــن التي 
ترّسخ التزامه بالتعّلم مدى الحياة من خالل استثماراته الجارية التي تزيد عن 1.8 

مليون دوالر .  

 وقال الشـــريك التنفيذي لكي بي إم جي 
فـــي البحريـــن، جمـــال فخـــرو “يشـــّرفني 
حًقـــا األثـــر الـــذي أحدثه صندوق جاســـم 
فخـــرو علـــى مدى األعوام التســـعة عشـــر 
جميعهـــم  هـــم  خريجينـــا  إن  الماضيـــة. 
أعلـــى  يســـتحقون  مهنيـــون  موظفـــون 
درجـــات االحترام في الســـوق والمجتمع 
، ويشـــّكلون مثااًل لما يستطيع الموظفون 
المهنيون الشباب بالبحرين إنجازه بفضل 

اإللهام والتمكين المناسبين”. 
وكان شـــهاب نـــاس، المدير المســـاعد في 

قســـم خدمات المؤسسات لدى كي بي إم 
جي، في صفوف الخريجين البحرينيين. 
وقـــد عّلـــق علـــى نجاحـــه بالقـــول إنـــه “ال 
حـــدود للتعّلـــم حيـــن تؤمنـــون بأنفســـكم 
وأحالمكـــم، وإننـــي ممتن جـــًدا ألن أكون 
فـــرًدا مـــن أســـرة كـــي بـــي إم جـــي فـــي 
البحريـــن. وأود أن أتقـــّدم بجزيل الشـــكر 
لقادة الشركة وجميع زمالئي على دعمهم 
الدائـــم، فلوال مســـاعدتهم، والدعم المالي 
من صندوق جاســـم فخرو، لما استطعت 
بـــدوره،  الهـــام”.   اإلنجـــاز  هـــذا  تحقيـــق 

قـــال إبراهيـــم مبـــارك، المديـــر المســـاعد 
بـــي إم جـــي  لكـــي  التدقيـــق  فـــي قســـم 
“إننـــي ممتـــن للدعـــم الذي حصلـــت عليه 
من صنـــدوق جاســـم فخرو لنيل شـــهادة 
جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين 
بالتزامـــن مع عملي بـــدوام كامل لدى كي 

بي إم جي في البحرين”.

إبراهيم مبارك

بالمملكــة جــي”  إم  بــي  “كــي  لشــركة  تابــع  الصنــدوق 
ا يستفيدون من “فخرو للتنمية المهنية” 167 بحرينيًّ

عسكر - ألبا

أعلنــت شــركة ألمنيــوم البحرين )ألبــا( يوم 1 نوفمبــر 2020، عن 
إطالق برنامج الجسر - وهو مبادرة جديدة للتدريب والتطوير 

تهدف إلى بناء المهارات اإلشرافية لدى موظفي الشركة.

ويستهدف البرنامج الموظفين 
البحرينيين مـــن الدرجات غير 
اإلشـــرافية، إذ تســـعى الشركة 
لتزويدهـــم بالمهـــارات التقنيـــة 
 4 مـــدى  علـــى  والشـــخصية 
اختصـــار  وبالتالـــي  ســـنوات، 
المـــدة الزمنيـــة الالزمـــة بأكثـــر 
من النصف، ليصبحوا مؤهلين 
اإلشـــرافية  للوظائـــف  للتقـــدم 
عند إتمامهم للبرنامج بنجاح. 

تعريفية  حملة  “ألــبــا”  ونظمت 
ــنـــصـــة  ــيــــة عــــلــــى الـــمـ ــ ــل ــاعــ ــفــ ــ ت
ــدت عــلــى  ــ ــت االفـــتـــراضـــيـــة امــ
ــوع كــامــل إلطــــالع جميع  أســب

ــيـــن عـــلـــى مــعــايــيــر  ــمـــرشـــحـ الـ
ــتــقــديــم وعــمــلــيــة االخــتــيــار  ال
خارجية  جهة  ستديرها  التي 

متخصصة. 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة 
علي البقالي “لطالما كان تعزيز 

البحرنة من أهم أولوياتنا. 
ومـــن خـــالل برنامـــج الجســـر، 
نهـــدف إلـــى تدريـــب وتطويـــر 
موظفينـــا البحرينيين من ذوي 
اإلمكانات الواعدة، إذ نعتبرهم 

ثروتنا الحقيقية.
 إن طموحنـــا ال يقوم على بناء 
نموذج عمل تجاري ؛ بل نهدف 

لالستثمار في موظفينا وإعداد 
قياديي المســـتقبل في الشركة 
بما يســـاهم فـــي تحقيق رؤيتنا 
بأن نصبح فـــي طليعة منتجي 

األلمنيوم لألجيال القادمة”.

تســتهدف الموظفيــن مــن الدرجــات غيــر اإلشــرافية
“ألبا” تعلن مبادرة جديدة لتعزيز البحرنة

علي البقالي



 BD 25.1  BD 53,000

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 40  BD 125,723PS

 BD 19.8  BD 95,000RA

 BD 23.5  BD 90,000RB

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 24  BD 89,694RB

 BD 22.5  BD 80,000RB

 BD 22  BD 178,790RA

 BD 22  BD 190,393RA

 BD 43  BD 447,161COM

المنطقةالتصنيف

المالكية

سند

سترة

عالي

مدينة حمد

مدينة حمد

توبلي

العكر

عسكر

عسكر

جد علي

L003760

L003779

L003780

L003782

L003772

L003771

L003769

L003753

L003751

L003752

L003811

Ref No. 

195.4 2m

292 2m

444 2m

355.1 2m

248.5 2m

248.5 2m

347.2 2m

330.1 2m

755 2m

804 2m

966.1 2m

 BD 21.7 BD 80,000RHB

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 21 BD 77,081RA

 BD 81.1 BD 120,000COM

 BD 22.3 BD 75,000RHB

 BD 5.5 BD 377,579UP

 BD 16. BD 53,000AG

 BD 20.4 BD 110,000RA

 BD 0.046 BD 600UP

 BD 26 BD 369,420LD

النويدرات

المالكية

المالكية

المالكية

الرفاع

سترة

بوري

صدد

اللوزي

النويدرات

سلماباد

L003795

L003797

L003796

L003799

L004921

L004842

L003800

L003813

L003819

L003817

L003816

341.5 2m

542 2m

542 2m

341 2m

136 2m

312.2 2m

6377.8 2m

306.9 2m

500 2m

1217 2m

1320 2m

 BD 32  BD 184,417RA

 BD 24  BD 462,938S

 BD 27  BD 201,986RB

 BD 22  BD 82,000RA

 BD 20  BD 187,508RA

 BD 17  BD 64,777RA

 BD 22  BD 152,741RB

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 14  BD 108,501B3

 BD 20  BD 68,000RA

 BD 15  BD 115,000RA

الرفاع

سلماباد

جد علي

شهركان

جرداب

دمستان

العكر

العكر

المالكية

صدد

عسكر

535.1 2m

1792 2m

695 2m

347.1 2m

871 2m

354 2m

645 2m

307.3 2m

720 2m

316 2m

705 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

L003814

L003812

L003810

L003815

L003829

L003828

L003827

L003830

L003832

L004832

L004836

 BD 14  BD 114,815B4

 BD 20.8  BD 55,000RHA

 BD 30  BD 138,856RA

 BD 28  BD 96,445RB

 BD 22  BD 107,795RA

 BD 15.5  BD 170,000US

 BD 15.  BD 73,000WS

 BD 18.7  BD 85,000RB

 BD 23  BD 103,980RB

 BD 18  BD 757,377LD

 BD 24.5  BD 91,773RHB

العكر

دمستان

سند

سلماباد

مدينة حمد

النويدرات

عسكر

كرزكان

سترة

سلماباد

سند

L004835

L004833

L004837

L004844

L004848

L004846

L004847

L004849

L004853

L004856

L004855

761.9 2m

244.9 2m

430 2m

320 2m

455.2 2m

1013 2m

450 2m

420.5 2m

420 2m

3909 2m

348 2m

 BD 30  BD 662,018

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 15  BD 73,000WS

 BD 28.5  BD 122,096RB

 BD 19.7  BD 57,000RHB

 BD 19.5  BD 70,735RA

 BD 22.5  BD 169,048RA

 BD 16  BD 162,717RA

 BD 20  BD 66,155RA

 BD 21  BD 82,732RA

 BD 35  BD 188,370RB

 BD 16.6  BD 122,000RB

المنطقةالتصنيف

النويدرات

عسكر

توبلي

صدد

صدد

جرداب

اللوزي

العكر

كرزكان

توبلي

دمستان

L004874

L004847

L004889

L004890

L004917

L004918

L004919

L004922

L004924

L004925

L004926

Ref No. 

2050.1 2m

450 2m

398 2m

268 2m

337 2m

698 2m

944.8 2m

307.3 2m

366 2m

500 2m

345.3 2m

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 26.5  BD 50,000RB

 BD 23  BD 116,458MOH

 BD 18.4  BD 120,000RB

 BD 23  BD 121,285RA

 BD 19  BD 106,000B3

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 16.5  BD 58,148RA

 BD 21  BD 100,589RA

العكر

المالكية

مدينة حمد

المالكية

عالي

المالكية

عالي

عالي

عالي

كرزكان

جو

L003830

L004928

L004929

L004931

L004932

L004937

L004936

L004935

L004934

L004943

L004940

307.3 2m

175 2m

470.4 2m

604 2m

489.9 2m

518 2m

780 2m

780 2m

780 2m

327.4 2m

445 2m

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

Call.

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L004936 780 m2 RA BD15.50 BD130,136

L004935 780 m2 RA BD20.00 BD167,918

L004934 780 m2 RA BD20.00 BD167,918

L004987 557 m2 RA BD25.00 BD149,888

L005201 550 m2 MOH BD21.11 BD125,000

L006345 737 m2 RA BD23.00 BD182,460

L006656 500 m2 RA BD30.00 BD161,460

L006568 416 m2 RA BD19.00 BD85,000

L006615 396.1 m2 RB BD17.50 BD74,313

L004992 10000 m2 RA BD22.00 BD2,368,080

L006319 630 m2 RA BD30.00 BD203,439

L006702 481 m2 RB BD23.00 BD119,082

L006661 450 m2 WS BD17.54 BD85,000

L006403 337.6 m2 RB BD24.30 BD88,000

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L005117 593.3 m2 RA BD16.15 BD103,000

L005154 218.2 m2 RHB BD21.30 BD50,000

L006439 1017 m2 RA BD13.00 BD142,310

L006593 1572.6 m2 RG BD12.00 BD203,129

L006594 3576.6 m2 RA BD17.00 BD654,474

L005032 1524 m2 B3 BD20.00 BD328,086

L005031 1462 m2 B3* BD25.00 BD393,424

L005045 361 m2 RB BD20.50 BD79,658

L006338 307.3 m2 RB BD25.69 BD85,000

L006346 387.5 m2 RB BD25.00 BD104,276

L006563 363.1 m2 RA BD19.00 BD74,259

L005029 430 m2 RB BD23.00 BD106,455

L005046 451 m2 RA BD24.00 BD116,509

L004940 445 m2 RA BD21.00 BD100,589

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L004941 445 m2 RA BD21.00 BD100,589

L005100 541 m2 RB BD23.00 BD133,936

L004943 327.4 m2 RA BD18.00 BD63,434

L004968 333 m2 RA BD20.00 BD71,666

L005015 327.4 m2 RA BD18.18 BD64,000

L005153 477.9 m2  Com BD28.00 BD144,035

L006492 367 m2 RA BD19.70 BD78,000

L006616 2171 m2 AG BD10.00 BD233,686

L006670 304 m2 RA BD24.44 BD80,000

L005210 487 m2 RA BD20.00 BD104,841

L005211 483 m2 RA BD20.00 BD103,980

L005212 468 m2 RA BD20.00 BD100,751

L005213 452 m2 RA BD20.00 BD97,307

L005214 487 m2 RA BD22.00 BD115,326

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L005215 509 m2 RA BD21.00 BD115,056

L005216 477 m2 RA BD20.00 BD102,689

L005209 474 m2 RA BD20.00 BD102,043

L005208 473 m2 RA BD20.00 BD101,827

L005206 460 m2 RA BD20.00 BD99,029

L005207 507 m2 RA BD22.00 BD120,062

L004973 1160.4 m2 SP BD12.00 BD149,886

L004975 973 m2 SP BD12.00 BD125,680

L004977 730 m2 SP BD12.00 BD94,292

L004978 836 m2 SP BD12.00 BD107,984

L005010 8031.2 m2 LD BD18.00 BD1,556,061

L005009 3864.2 m2 LD BD21.00 BD873,479

L005008 4200.2 m2 LD BD21.00 BD949,430

L006440 1137.5 m2 LD BD13.50 BD165,294

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L004937 518 m2 RA BD19.00 BD94,000

L004982 540.2 m2 RB BD20.00 BD116,294

L006289 436 m2 UP BD17.00 BD80,000

L006296 300.4 m2 RB BD21.64 BD70,000

L004996 3130 m2 Industrial BD17.00 BD572,752

L005103 350.2 m2 RA BD18.00 BD68,000

L005065 319.5 m2 RHB BD22.00 BD75,660

L005064 258.6 m2 RHB BD22.00 BD61,238

L005109 315.5 m2 RB BD23.60 BD80,000

L005125 3341.7 m2 RB BD17.00 BD611,500

L005188 1362.3 m2 LD BD20.00 BD293,275

L005187 1798.4 m2 LD BD20.00 BD387,159

L005186 1885.1 m2 LD BD20.00 BD405,825

L005222 1320 m2 LD BD25.00 BD355,212

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L006367 465.5 m2 B3 BD26.00 BD130,276

L006484 567.1 m2 B3* BD27.00 BD164,815

L006515 614.5 m2 B3 BD17.00 BD112,446

L006614 1318 m2 COM BD48.00 BD680,973

L004966 373.7 m2 RA BD30.00 BD120,675

L004979 553 m2 RA BD25.00 BD148,812

L004966 373.7 m2 RA BD30.00 BD120,675

L005042 369.5 m2 RB BD28.00 BD111,364

L006340 363.4 m2 RA BD21.00 BD82,144

L006343 498.3 m2 RA BD21.00 BD112,637

L006341 449.4 m2 RA BD21.00 BD101,584

L005013 1643 m2 COM BD40.00 BD707,410

L005044 527 m2 RB BD25.00 BD141,816

L005076 966 m2 SP BD28.00 BD291,144

 للمزيد من
العقارات

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

36026222
هاني علي

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
تاريخ الطلب 11/2/ ٢٠٢٠

 CR2020- 153519ٕاعالن رقم

تقدم الينا ورثة احمد علي احمد رضي بطلب تحويل/المحالت التجارية التالية الى 
نبيل احمد علي رضي. فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتـــــــــــــــــــــــاب مرفقـــــا به ما يعزز اعتراضه
االسم التجاري القيد 

 Ahmed Radhi real estate مؤسسة أحمد رضي للعقارات  ٢٦٤٣-١
Al Shat Al Azraq Laundry مغسلة الشط األزرق  ٢٦٤٣-٣
Al Shat Al Azraq Laundry مغسلة الشط األزرق  ٢٦٤٣-٤

Green Innova Trading جرين أنوفا للتجارة  ٢٦٤٣-٨
Al Shat Al Azraq Laundry مغسلة الشط األزرق  ٢٦٤٣-١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
إعالن رقم 143312 لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة  عبدالرحمن علي عبدالرحمن التركي للتجارة والمقاوالت 

ذ.م.م  - فرع لشركة أجنبية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ فهد بن عبدالرحمن بن علي التركي باعتباره المصفي القانوني لشركة عبدالرحمن 
علي عبدالرحمن التركي للتجارة والمقاوالت ذ.م.م  - فرع لشــركة أجنبية ،  المســجلة 
كفرع لشركة أجنبية بموجب القيد رقم 100771، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية 
الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ :2020/11/4
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة التسجيل
    CR2020--   152148  اعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب تغيير االســم التجــاري      ، فعلى كل من لديه 
أي اعتراض قانوني التقدم إلى االدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ االعالن  

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
. اســـــــم التاجـــــــــــر : سلمان حسن عبد القادر البلوشي  

االسم  التجاري الحالي :  بوابة مسبار للفواكه والخضروات  
االسم التجـــاري المطلوب : مسبارجيت للتجارة العامة

رقم  السجل : 10-50600

تاريخ   01 / 11 / 2020
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

ادارة التسجيل
    CR 2020-  153079   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه زينب علي حسن همام الرقم الشخصي 450025039 بطلب 
تحويــل المحــل التجــاري التالــي إلى الســيد /  جاســم علي احمد مطــر نصيف الرقم 

الشخصي 800403730
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري : برادات النويدر

رقم القيد  : 55947 – 1

تاريخ الطلب :2020/11/03
  CR2020 - 149346  اعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقــدم الينا السيد/الســيدة محمد محمود حســين علــي عبد هللا الصراف 
بطلب تحويل/المحالت التجارية التالية الى السيد/الســيدة عزه حســن 
ســالم عبــد هللا  فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى 
اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعالن بكتــاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه
 قيد 1-132031

االسم التجاري زونا كافيه

القيد  : 88475
التاريخ: 2020 / 11 / 5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم --- لسنة 2020

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة الى مؤسسة فردية قائمة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا    الشــركاء فــي شــركة فيرســت تارجيــت لالستشــارات وتنظيــم 
المعــارض ذ.م.م   المســجلة بموجــب القيــد رقــم     88475    طالبيــن 
تحويل  الشــركة الى مؤسســة فردية قائمة  لتصبح مملوكة من الســيد 

يوسف داود سلمان احمد .

تاريخ 2020\11\5
) CR2020 - 155025 ( ٕاعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

تقدم ٕالينا المعلن ادناه \ زهراء يوسف علي حسين بطلب تحويل المحل التجاري 
التالــي ٕالــى الســيد\ زهراء عبداالمير عبدهللا علي مــال هللا الرويش فعلى كل من 
لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري القيد 

صالون زري روز للتجمیل  5-62580

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة مركز لوذان للرشاقة والتجميل ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 73171

بناء على قرار المالك لشركو مركز لوذان للرشاقة والتجميل ذ.م.م المسجلة على 
قيد رقم 73171، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيدة/ اسمهان عبدالرزاق 

محسن الشعبان مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان المصفي: اسمهان عبدالرزاق محسن الشعبان
Ahm153@live.com  -  )+973(39777003 

إعالن المزاد العلني وشروط البيع في  التفليسة المقامة تحت رقم 
9/03992/2017/02 للمفلسة موزة سعد إبراهيم 

تعلــن المحكمــة الكبــرى المدنيــة الخامســة عــن وضع الثلث المشــاع فــي قطعــة األرض الكائنة 
بمنطقة الرفاع الغربي المملوكة  لموزة سعد إبراهيم بموجب الحكم القضائي الصادر بتاريخ 

5\7\2018م للبيع بالمزاد العلني وتفاصيله كاآلتي:
رقم وثيقة الملكية: 85254 رقم المقدمة: 4890\2010 

مساحة األرض الكلية بالقدم: 1,081.7 قدم مربع   السعر الكلي لألرض: 37,681د.ب   
مقدار الثمن األساسي:

الثلث المشاع المعروض للبيع بالمزاد العلني بالقدم المربع: 51.38075 قدم مربع
سعر الثلث المشاع بالدينار البحريني: 1791.82 د.ب

السعر بالحروف: ألف وسبعمائة وواحد وتسعون دينار بحريني 82\1000 فلس.
ينطبق على المزاد أحكام المادة 289 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما بعدها.

الموقع: الرفاع الغربي
للمعاينة: للراغبين في دخول المزاد االتصال على مكتب أمين التفليسة أنمار إبراهيم 

أحمدي 39652252.
ينطبق على المزاد الشروط األساسية اآلتية:

1. ســتقام جلســة البيــع بالمــزاد فــي تمــام الســاعه ١٠ صباحــًا بتاريــخ ٢٠٢٠/١١/٢٢ فــي قاعــة 
المحكمة الكبرى المدنية الخامسة بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية.

2. الحجوز التحفظية الواقعة على األرض بموجب المقدمة رقم 2010\4890 هي كاآلتي:
•حجز تحفظي بموجب ملف التنفيذ رقم 9\7146\2017\4 بتاريخ 22\4\2018.

•حجز تحفظي بموجب ملف التنفيذ رقم 2\1190\2001\4 بتاريخ 17\7\2011م.

•حجز تحفظي بموجب ملف التنفيذ رقم 6\1979\2004\4 بتاريخ 4\12\2011م.

•حجز تحفظي بموجب ملف التنفيذ رقم 9\6997\2013\4 بتاريخ 17\7\2011م.
•حجز تحفظي بموجب ملف التنفيذ رقم 2\2752\1992\4 بتاريخ 4\9\2019.

3.  يعتبر دخول أي شخص في المزايدة بانه قام بمعاينة العقار المبيع المعاينة التامة النافية 
للجهالة شرعًا وقانونًا.

4.  يشترط في األشخاص المشاركين بالمزاد باإلنابة عن أشخاص آخرين إبراز وكالة قانونية 
تسمح لهم بالتسجيل وتقديم العروض بأسماء موكليهم.

5.  حــررت هــذه القائمــة إعمــااًل لنــص المــادة 291 من قانــون المرافعات المدنيــة و التجارية و 
يبلــغ المديــن بالقائمــة ومقــدار الثمن األساســي علــى ان يتضمن التبليــغ تكليفًا لــه بوفاء قيمة 
الديــن و المصاريــف و الفوائــد خالل ســبعة ايــام من تاريخ تبليغه على أن يكــون تبليغ المدين 

لشخصه أو موطنه األصلي.

االثنين 9 نوفمبر 2020 - 23 ربيع األول 1442 - العدد 084409



Vacancies Available
ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 

has a vacancy for the occupation of
  MASON 

 suitably qualified applicants can contact
 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM

 ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39444923  or  bigbossvip911@gmail.com 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

SCOOP  LINE  LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39335969  or  ACCOUNT@ALNOORGROUPBH.COM 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401844  or  ikumaran@gmail.com 

Bu Shanki Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 35931312  or  KHALEDALAMOSH123@GMAIL.COM 

RAJBOOT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224042  or  NINTHMARCH_ILU@YAHOO.COM 

ATYAB SERVICES CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295879  or  billing@arabasian.com 

New Island Contracting S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36619195  or  account@nicbh.com 

New Island Contracting S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 36619195  or  account@nicbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

DIALA GATE AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36557000  or  HILAL.AHMED1974@HOTMAIL.COM 

ASMA PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34407280  or  ASMAPC@YAHOO.COM 

ASCON CONTROL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17730724  or  pambavasan@amadbaeed.com 

AL QALAF LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17531973  or  AYAT199933@GMAIL.COM 

AWAIS JEWLLER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212914  or  BR.HN@HOTMAIL.COM 

Horizon Telecom Services Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38897779  or  emanj@horizon.bh 

RANWA STONE CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM 

CROWN ELECTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17223361  or  AMJUMA@BATELCO.COM.BH 

BURGER STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39055666  or  M.ALKEBAISI@HOTMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

DGB ADVERTISING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39876905  or  accounts@dgbbahrain.com 

Enova Energy and Facilities Management Services S.P.C 
Owned by Enova Facilities Management Services L.L.C 

has a vacancy for the occupation of
  ENGINEERING AIDE 

 suitably qualified applicants can contact
 17564855  or  FRAMALHEIRA@DALKIA.AE 

TEA JUNCTION CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36369692  or  ADEL.BH@LIVE.COM 

One Stop Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36369692  or  ADEL.BH@LIVE.COM 

Hayward Trading Wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17274843  or  hayward.trading1@gmail.com 

The Grove Resort 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  JAMEEL.A.WAJ@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 77090999  or  SECURE.ME@LIVE.COM 

WALD AHMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM 

Salman PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17430065  or  SALMANALSHABANI@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT 
CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

LOTUS HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Sabr ayoob restaurant and grills 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  RICOUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

Bisco Technical Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ENGINEERING-NOT CLASS.) 
 suitably qualified applicants can contact

 17662945  or  VENUS@BISCOME.COM 

ATLAS ALUMINUM S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39997929  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

NOMI TECHNOLOGY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33701470  or  NANO.BH.PK@GMAIL.COM 

Diyaar Baghdad contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39472212  or  PRASAD@DIYAARGLOBAL.COM 

Mezbaan restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39637271  or  ILAHORI@YAHOO.COM 

Expert ac and fridge repair 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33442484  or  RIGHT_EFFECT@HOTMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

WALD AHMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

USMANS Cargo handling 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

BLUE SAPPHIRE PROPERTIES & HOTELS MANAGEMENT S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17180421  or  BLUESAPPHIREGROUP@GMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

Jazira tent manufacturing w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33402160  or  JAZEERATENTS@YAHOO.COM 

ALMOASHER Delivery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33448688  or  MHMD_ALARADI@LIVE.COM 

Naseef Restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17000201  or  AMINA@NASEEFMC.COM 

Abo-hatim building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

Kasla bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36331518  or  ARCOPS1@HOTMAIL.COM 

ALERT FIRE AND SAFETY 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17558214  or  RADIANTCAPITALSPC@GMAIL.COM 

Mado  Cafe and restaurant Co SPC 
has a vacancy for the occupation of

  MAKER(ICE-CREAM) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

Vega International Service Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

Westec safety items 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

Spicy Food Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17270970  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

Corner Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39293008  or  AL12NID@GMAIL.COM 

BLUE SEA LAND INTERNATIONAL AUTO SPARE PARTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35527648  or  SEALANDBAHRAIN@GMAIL.COM 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Alwanarah resturant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33659959  or  MUNSURALAM51@GMAIL.COM 

Nitro Sports Co.WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17005169  or  KAMC.BH@GMAIL.COM 

AL MUQAHWI BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297373  or  ALSAHABAHAJJ@YAHOO.COM 

KHAN ANTIQUE JEWELLERY .WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17532755  or  KHANANTIQUES@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

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 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

Alkanafany alasley 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HAKIM@ALAMALTRAVEL.COM 

BASSLI CAR SERVICES AND SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 34070186  or  HAMADRAJA2005@GMAIL.COM 

4 line PUBLICITY AND ADVERTISING SPC COMPANY For Tariq Hamed Elb 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33458396  or  aljabriya2016@gmail.com 

MOHAMMAD ABDULLA ALAReedh CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact

 38811122  or  ALI@ALAREEDH.COM 

Bait Al Maraheb restaurant for mandi and madfoon w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250392  or  SH_AMNAH@HOTMAIL.COM 

A J AND A Z W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36240595  or  AJANDAZBH@GMAIL.COM 

TOP ROCKS CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33844446  or  hamza85abdulla@outlook.com 

SHOBRA READY WEAR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 34361701  or  Shoobra13@hotmail.com 

Fida Al Zaina Sweets 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38748461  or  AHMEDGHASIMI526953@GMAIL.COM 

TOP NOTCH CONTRACTING Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35171912  or  TOPNOTCH.WLL@GMAIL.COM 

Hookah Fruit Cafe and Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39616550  or  SOFHAN.BAH@GMAIL.COM 

Feel Link  Advertising Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39483784  or  AAZANFABRICATION.BH@GMAIL.COM 

ABU KAREEM CORNER FURNITURE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33639941  or  ALSQAFMSHTAQ@GMAIL.COM 

Aswartha Technical Services WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39360795  or  GANRAJU@ASWARTHA.COM 

Karach darbar restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(DRY-DOCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

Delicious Food Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39699376  or  AAFATTAH2@GMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

JMI General Trading & Custom Clearance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33830311  or  MOHDAJ88@GMAIL.COM 

Al MB steel fabrication & trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36432427  or  SALES@ALMBSTEELTECH.COM 

Al MB steel fabrication & trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN WORKSHOP 
 suitably qualified applicants can contact

 36432427  or  SALES@ALMBSTEELTECH.COM 

WHITE DIAMOND ALUMINIUM FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38781887  or  MDM226905@GMAIL.COM 

C I L Cambridge Institute of Learning W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66670500  or  ASADMIR@YMAIL.COM 

ZARWAN WROUGHT IRON & ALUMINUM FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17600144  or  ZARWAN@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ALHAIKI UNIVERSAL CONTRACTING COMPANY S.P.C OWNED BY ISHAQ EBRAHIM ALI ALHAYKI 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17276776  or  alhayki.co@outlook.com 

BAHRAIN NATIONAL GAS COMPANY BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17752413  or  Recruit@banagas.com.bh 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com 

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM 

Mc 6 Construction S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36666444  or  ASHOKRMA@GMAIL.COM 

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

  WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL 
 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

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
 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

  HEAVY DRIVER 
 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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 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

  HEAVY DRIVER 
 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

  CONSTRUCTION SUPERINTENDENT 
 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(GAS & ELECTRIC).GENERAL 
 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

  FOREMAN 
 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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER (SHIPBUILDING YARD) 

 suitably qualified applicants can contact
 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

MULTI KEY Consulting & Marketing Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34248870 

Arla Foods S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17464523  or  mohmr@arlafoods.com

MMS INTERIOR DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37775384  or  SUFYANAFZALBH@GMAIL.COM 

GOLDEN MARSA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

Das Solutions CO.S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 36214427  or  MANIKANDANITTONAM@GMAIL.COM 

HASSAN ALI MANSOOR FOR DECOR ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33265545  or  mansoorhassan844@gmail.com 

ABU RISHAL DOCUMENTS CLEARANCE S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33487580  or  SHARIN950@GMAIL.COM 

The Frying Scotsman S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400210  or  CEO@BAHRAINFRONTLINE.COM 

SAGAR REPAIRING EQUIPMENT AND GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  LAKME.BH@GMAIL.COM 

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  A/C & REFG TECH 
 suitably qualified applicants can contact

 17768181  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

C I L Cambridge Institute of Learning W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66670500  or  ASADMIR@YMAIL.COM 

M K M H CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35100286  or  CITYCANYON7@GMAIL.COM 

Raees Sharif Logistics Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33764006  or  WFATHAR@YAHOO.COM 

Lighthouse Concord builders W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 66399510  or  FBORLAGDAN.LCB@GMAIL.COM 

MALACCA  MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33156541  or  MOHZA77@YAHOO.COM 

Sky Land Printing S.P.C Owned by Jijo Kurian 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39217696  or  KURIANJIJO@GMAIL.COM 

Agwa car Repairing 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35640010  or  MUHAMMADARSHAD81111@GMAIL.COM 

MOHAMMED&ABDULLA MULLAHASAN AKHUND AWADHI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(AGRICULTURAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17531553  or  AMHAWAZI@BATELCO.COM.BH 

ADEL HUSSAIN ABDULLA HAMMADA ( SFOOG - 8464 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39470778  or  ADEL.HAMADA7898@GMAIL.COM 

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

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39263338  or  JALOOL-83@HOTMAIL.COM 

ISA HASSAN SAOOD JASSAIM  (AWATIF / 7415) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17465167 

ALMUNTAZAH 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  HR@ALMEER.COM.BH

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

PERFECT CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39444479  or  Almansoori66@live.com 

COMPETITION GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36212203  or  COMPETITIONGARAGE@GMAIL.COM 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

MEDIA VIEW CABLE TV NETWORK CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33316063  or  SAJJADBUTT125@YAHOO.COM 

SYED JUNAID ALAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM 

TAQI MOHAMMED ALBAHARNA TRADING .EST 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17814666  or  hr-BH@continental-grp.com 

Ahmadi Industries B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

Ahmadi Industries B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

JAPANESE RESTAURANT KEI 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17534777  or  KEIBAH@BATELCO.COM.BH 

TURK HEAVY TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  HR@TURK.bh 

Turk Excavation Company B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  HR@TURK.bh 

AL HAIDARIYA HAVEY EQUIPMENTS HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

ALJAZERA ALARABEAH ELECTRICAL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38814444  or  BLUEWINGGARAGE@GMAIL.COM 

ALJAZERA ALARABEAH ELECTRICAL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38814444  or  BLUEWINGGARAGE@GMAIL.COM 

ALSARI SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17550311  or  info@alsariworkshop.com 

ALSARI CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39619930  or  ALSARI-WORKSHOP@HOTMAIL.COM 

MIDAL CABLES COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17832832  or  EBTEHAL@MIDALCABLE.COM 

ALSOWAIFYA RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888668  or  GHAREEB93@OUTLOOK.COM 

TAJ AL MADINA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36663995  or  ALAALI366@GMAIL.COM 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Arla Foods S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17464523  or  mohmr@arlafoods.com 

HAMEEDA MOHAMMED ABDULRAZZAQ 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMHESHAM1947@GMAIL.COM 

AL SHAHD MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39216576  or  ALSHAHDMARKET@YAHOO.CO.IN 

WALL WOOD CARPENTRY AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33381333  or  JAFFARRADHI73@GMAIL.COM 

ALNOORAIN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

RISHM TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32323210  or  kahlawialuminium@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39464585  or  YKHALFAN@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 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER (SHIPBUILDING YARD) 

 suitably qualified applicants can contact
 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

ALRAIAHEEN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17420850  or  H200948@OUTLOOK.COM 

Fakharqwi car cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39688875  or  MOHDG11051@GMAIL.COM 

Zoom Restaurant s. p. c 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

Securi Core SPC Owned by Rasheed Al-Fawaz 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Wax Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39648070  or  JAFFER2011@WINDOWSLIVE.COM 

KINGDOM GAS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36666995  or  NASER3349@LIVE.COM 

AL QHIBLATAIN ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39646808  or  ALQHIB@GMAIL.COM 

Smart boy men salon 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33433533  or  SAIMASALEEM80@GMAIL.COM 

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826007  or  hrg@rameegrandbahrain.com 

Excel Contracting and Services 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 36604008  or  SKYSTAR1002@HOTMAIL.COM 

LIMOUSINA W L L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17326100  or  gro@limousina.net 

ALBAHRI FOODSTAFF IMPORT AND EXPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17294111  or  HABIB6280@YAHOO.COM 

MAZAHEER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17405030  or  RED462368@GMAIL.COM 

AL MAZAD LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39896381  or  BAHRAIN0202@YAHOO.COM 

AL SHADA 2 COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17675019  or  cool_beedo_3@hotmail.com 

Shabab albusaiteen market 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 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(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244183  or  POPULAR_AC@YAHOO.COM 

CROWN ELECTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17223361  or  AMJUMA@BATELCO.COM.BH 

AIDA GARDENS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17695267  or  JINESH71@GMAIL.COM 

Rabya Auto Spare Parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39228248  or  Rabyareji26@gmail.com 

Dallah construction 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33885177  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM  
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الســـفر منـــع  إلـــى  العالميـــة”  “الصحـــة  مقاطعـــة  مـــن 

ترامــــــب ال يستطيــــــع تغييـــــر نتيجــــــة االنتخــابـــــات

هل يلغي بايدن قرارات ترامب المجحفة؟

بايدن يِعد بتوحيد أميركا وردود فعل عالمية على فوزه

تنتظـــر الرئيـــس األميركـــي المنتخـــب جو 
بايـــدن، العديـــد من الملفات الشـــائكة لكي 
يعالجها وفـــي مقدمتها فيـــروس كورونا، 
إضافـــة إلى تداعياته على االقتصاد ليس 

فقط في أميركا بل عالميا.
وإلـــى ذلـــك، تنتظـــره قضايـــا دوليـــة عدة، 
من العالقة مع الصين إلى روســـيا، وصوالً 
االتفاقـــات  مســـألة  عـــن  فضـــالً  إليـــران، 

الدولية ومنها اتفاقية المناخ.
حملتـــه  مـــن  مطلعـــة  مصـــادر  وأفـــادت 

االنتخابيـــة أنـــه يعتـــزم توقيـــع مجموعة 
أوامـــر تنفيذيـــة منهـــا إلغـــاء الحظـــر على 
الســـفر من بعض الدول الذي كان الرئيس 

المنتهية واليته أصدرها سابقا.
وكان ترمـــب أصـــدر فـــي 27 ينايـــر 2018 
مرســـوما يمنـــع دخـــول مواطنـــي 7 دول، 
الصومـــال،  ليبيـــا،  العـــراق،  إيـــران،  هـــي: 
ســـوريا، اليمـــن، والســـودان إلـــى الواليات 
المتحـــدة. كما ســـيعيد انضمـــام بالده إلى 
اتفاقيات باريس للمناخ، بحســـب ما تعهد 

به سابق.
أمـــا الخطـــوة الكبيرة التي اتخذها ســـلفه 
ســـابقا باالنســـحاب مـــن منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة، ووقف المســـاهمة فـــي تمويلها، 
فيتوقـــع أيضا أن يعود عنها بايدن، ويعيد 

الشراكة مع المنظمة األممية.
كذلـــك ســـيعيد العمـــل بحســـب المصـــادر 
ببرنامـــج “الحالميـــن”، ما يســـمح لألطفال 
الذين دخلوا إلى الواليات المتحدة بشكل 

غير قانوني البقاء في البالد.

وعــد جــو بايــدن أثنــاء احتفالــه بـــ “فــوزه المقنــع” باالنتخابــات الرئاســية األميركيــة فــي مدينتــه 
ويلمينغتــون، أن يكــون الرئيــس الــذي ســيوحد الواليــات المتحــدة بعــد 4 ســنوات مــن االضطــراب 

واالنقسام.
وبعد ســـاعات على إعالن نتائـــج االنتخابات، دعا 
الرئيس الديموقراطي المنتخب أمام حشـــد كبير 
تجمع في ســـيارات في جو احتفالي، األميركيين 
إلـــى عـــدم معاملـــة “خصومهـــم كأعـــداء”. وقـــال 

“هؤالء ليسوا أعداءنا. إنهم أميركيون”.
وأضـــاف بايـــدن في خطاب حماســـي فـــي معقله 
بوالية ديالوير “أتعهد أن أكون رئيســـا يسعى إلى 

التوحيد ال إلى التقسيم”.
وبعـــد 4 أيام من التشـــويق والتوتـــر، تجاوز نائب 
الرئيـــس الســـابق باراك أوبامـــا العتبة “الســـحرية” 
الممثلـــة بــــ 270 من كبار الناخبين التي تســـمح له 

بأن يصبح رئيسا.
علـــى صعيـــد متصل، هنـــأ العديـــد من قـــادة دول 
للواليـــات  رئيســـا  انتخابـــه  علـــى  بايـــدن  العالـــم 

المتحدة، لطي صفحة دونالد ترامب، ودعوه إلى 
العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية.

وهنأ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، 
بايـــدن ووصفـــه بأنه “صديـــق عظيم إلســـرائيل”، 
وتوجه بالشـــكر لترامـــب على رفـــع العالقات بين 
ال  “ذروات  إلـــى  المتحـــدة  والواليـــات  اســـرائيل 
مثيـــل لها”. وتقـــدم الرئيس العراقـــي برهم صالح 
فـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر “بالتهنئة” إلـــى الرئيس 
المنتخـــب الذي “عرفناه صديقا و شـــريكا موثوقا 

به خالل عملية بناء العراق الجديد”.
كما هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 

بايدن ونائبة الرئيس كاماال هاريس .
وأعـــرب الرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس في 
بيان “عن تطلعه للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن 

وإدارتـــه مـــن أجـــل تعزيـــز العالقات الفلســـطينية 
األميركية وتحقيق الحرية واالســـتقالل والعدالة 

والكرامة لشعبنا”.
وهنـــأ رئيـــس المجلـــس األوروبي شـــارل ميشـــال 
ورئيســـة المفوضية األوروبية أورســـوال فون دير 
اليـــن بايدن على فـــوزه في االنتخابات الرئاســـية 
األميركيـــة، وشـــددا على رغبة االتحـــاد األوروبي 
فـــي إعـــادة بنـــاء “شـــراكة قويـــة” مـــع الواليـــات 
المتحـــدة. وفـــي الســـياق ذاتـــه، هنأ األميـــن العام 
لحلـــف دول شـــمال األطلســـي ينـــس ســـتولتنبرغ 
بايـــدن على فوزه فـــي االنتخابات، بصفته “مؤيدا 

قويا” للحلف، وعبر عن “حماسته للعمل” معه.
بوريـــس  البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  هنـــأ  كمـــا 
للواليـــات  رئيًســـا  “النتخابـــه”  بايـــدن  جونســـون 
“نجاحهـــا  لــــ  المتحـــدة، ونائبتـــه كامـــاال هاريـــس 

التاريخي”.
وقالت المستشـــارة األلمانية، التي كانت عالقاتها 
معقدة مع واشـــنطن في عهد ترامب “تهانينا! )...( 
أتمنـــى مـــن كل قلبي الحـــظ والنجـــاح”. وأضافت 

“صداقتنـــا العابـــرة لالطلســـي ال بديل عنهـــا إذا ما 
أردنـــا تجاوز التحديات الكبيـــرة الراهنة”، وفق ما 

كتب المتحدث باسمها عبر موقع تويتر.
وتقدمـــت دول مجلـــس التعـــاون بالتهنئـــة لبايدن 
فور إعالن فوزه. وكتب ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان فـــي تغريـــدة “خالص 

التهانـــي إلـــى جـــو بايـــدن”، مؤكـــدا أن “اإلمـــارات 
تاريخيـــة  صداقـــة  عالقـــات  تربطهمـــا  وأميـــركا 
وتحالف إســـتراتيجي قوي، وســـنواصل تعزيزها 

خالل المرحلة المقبلة”.
كمـــا كتـــب رئيـــس الحكومـــة حاكـــم دبي الشـــيخ 
محمد بن راشـــد آل مكتوم فـــي تغريدة “عالقاتنا 
منـــذ 5 عقود راســـخة واســـتراتيجية مع الواليات 
المتحـــدة )...( وتمنياتنـــا لهذه العالقـــة المزيد من 

التقدم”.
دعـــا رئيـــس المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس 
إســـماعيل هنيـــة بايـــدن “إلـــى تصحيـــح تاريخي 
لمســـار السياســـات األميركيـــة الظالمـــة لشـــعبنا”، 
مطالًبا الرئيس المنتخب “بالتراجع عن ما يســـمى 
صفقـــة القـــرن وإلغاء قرار اعتبـــار القدس عاصمة 

لالحتالل ونقل السفارة األميركية”.

دبي - الحدث.نت

عواصم - وكاالت

باكو - وكاالت

أن  أمـــس  أذربيجـــان  أعلنـــت 
شوشـــة  مدينـــة  انتزعـــت  قواتهـــا 
ناغورنـــي  فـــي  االســـتراتيجية 
قـــره بـــاغ، فـــي حيـــن نفـــت أرمينيا 
األمـــر لكنهـــا أقـــّرت بـــأن القتـــال ال 
عليهـــا.  للســـيطرة  مســـتمرا  يـــزال 
وسُيشـــكل انتزاع شوشـــة في حال 
ألذربيجـــان  كبيـــًرا  انتصـــاًرا  تأكـــد 
فـــي  المعـــارك  مـــن  أســـابيع   6 بعـــد 
ناغورنـــي قـــره بـــاغ، المنطقـــة ذات 
انفصلـــت  التـــي  األرمنيـــة  الغالبيـــة 
عن أذربيجان في تســـعينات القرن 

الماضي.
وتقـــع المدينـــة علـــى رأس تلة على 
بعد 15 كلم فقط عن ســـتيباناكرت، 
عاصمـــة ناغورنـــي قره بـــاغ، وعلى 
طريق رئيس يربط الجمهورية غير 
المعترف بها دولًيا بأرمينيا، الداعمة 
لالنفصالييـــن الذيـــن يقاتلـــون مـــن 

أجل استقالل قره باغ. 
بالنســـبة  رمزيـــة  قيمـــة  وللمدينـــة 
يعتبرونهـــا  الذيـــن  لألذربيجانييـــن 
المهمـــة.  الثقافيـــة  مراكزهـــم  أحـــد 
وكان معظـــم ســـكانها أذربيجانيين 
حتى أواخر الثمانينات، رغم وجود 

األرمن أيًضا فيها.
ونفـــت أرمينيا تصريحـــات الرئيس 
فـــي  المســـؤول  فأكـــد  علييـــف، 
وزارة الدفـــاع األرمينية أرتســـرون 
هوفهانيسيان على تويتر أن “القتال 
انتظـــروا  شوشـــي،  فـــي  متواصـــل 
وآمنوا بجيشـــنا”، مستخدما االسم 

األرمني للبلدة.

 أذربيجان تسيطر على “شوشة” وأرمينيا تنفي

واشنطن - أف ب

لم يفكر دونالد ترامب أثناء حملته االنتخابية أبدا بالهزيمة، لكن بعد حرمانه من تولي 
فتــرة رئاســية ثانيــة ســيضطر اآلن إلــى التفكير بهذا الســؤال الشــائك: كيف ســتكون 
حياته بعد مغادرته البيت األبيض في 20 يناير المقبل؟ فعندما كان يستحضر حياته 

قبل دخول السياسة، كان ترامب يردد دائما عبارة “أنا كنت أعيش حياة رائعة”.
ويمكـــن أن يدفعـــه شـــغفه المزعـــوم بلعبة 
الغولـــف إلـــى العودة إلـــى األخضـــر بمزيد 
مـــن االجتهاد. فيوم الســـبت، عندما كانت 
شـــبكات التلفزة األميركيـــة تعلن هزيمته، 
كان ترامـــب موجـــوًدا فـــي ناديـــه بواليـــة 

فيرجينيا.
وأثنـــاء هـــذه الفتـــرة االنتقالية، قـــد يغري 

التلفزيون ترامـــب بالعودة مرة أخرى الى 
الشاشة الصغيرة.

 وإذا كان اســـمه معروفـــا فـــي الثمانينـــات 
والتســـعينات كقطب عقـــاري، فإن برنامج 
“المبتدئ” هو الذي سمح له بدخول جميع 

المنازل األميركية.
ويمكن أن يكون العام 2021 فرصة للبدء، 

إما من خالل إنشـــاء محطـــة جديدة )لكن 
االســـتثمار األولي قد يكـــون باهًظا( أو من 
خـــالل القنـــوات “الصديقـــة” الحالية، مثل 
“وان أميركا نيوز” و “نيوز ماكس تي في”.
وبمجرد مغادرته البيت األبيض، يمكن أن 
يصير أفـــق ترامب القضائي قاتًما بشـــكل 
كبيـــر. ففي نيويورك، إّنه هدف لتحقيقين 
قضائييـــن يمكـــن أن يـــؤدي كل منهما إلى 

المالحقة.
التحقيـــق األول جنائـــي، وبـــدأه المدعـــي 
فانـــس،  ســـايروس  مانهاتـــن  فـــي  العـــام 
الضريبـــي  االحتيـــال  أعمـــال  ويســـتهدف 
المحتملـــة واالحتيـــال في مجـــال التأمين 

والتالعب في الحسابات.
والتحقيق الثاني مدنـــي، وبدأته المدعية 
العامـــة لواليـــة نيويـــورك، ليتيتيا جيمس، 
ويسعى إلى تحديد ما إذا كانت مجموعة 
أصولهـــا  حجـــم  بشـــأن  كذبـــت  ترامـــب 

للحصول على قروض ومزايا ضريبية.
وعندمـــا يغـــادر ترامـــب البيـــت األبيـــض، 
ســـيترك وراءه كذلـــك أي حصانـــة كانـــت 
التواصـــل  وســـائل  قواعـــد  مـــن  تحميـــه 

االجتماعي.
“فيســـبوك”  و  “تويتـــر”  جهـــود  ومنحـــت 
السياســـيين  القـــادة  تـــرك  بيـــن  للموازنـــة 
التـــي  القيـــود  دون  النـــاس  يخاطبـــون 

المرتبطـــة  القواعـــد  تطبيـــق  يفرضهـــا 
بالمنشـــورات المضللـــة وتلـــك التي تحض 
علـــى الكراهية مســـاحة لترامب ال يحظى 

أي  لكـــن  العاديـــون.  المســـتخدمون  بهـــا 
معاملة خاصـــة تمّتع بها ترامب تنتهي مع 

واليته الرئاسية.

ترامب عائدا من نادي الغولف

بايدن ونائبته ورئيسة “النواب” يلوحون لمؤيديهم

ــي ــاعـ ــمـ ــتـ ــل االجـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــص ــ ــن ــ ــيـــخـــضـــع لــــقــــواعــــد م سـ

كيف ستكون حياة ترامب بعد مغادرته البيت األبيض؟

القاهرة - أف ب

الفرنســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد 
جـــان ايف لودريان في تصريحات 
أمـــس أثنـــاء زيارته القاهـــرة التي 
تهـــدف إلـــى تهدئـــة أزمة الرســـوم 
الكاريكاتوريـــة للنبـــي محمد) ص(، 

على “االحترام العميق لإلسالم”. 
والتقي لودريـــان الرئيس المصري 
ووزيـــر  السيســـي  الفتـــاح  عبـــد 
الخارجية سامح شكري كما التقى 
شـــيخ األزهـــر أحمد الطيـــب، الذي 
انتقد بشـــدة فرنسا بسبب الرسوم 

الكاريكاتورية.
وقال الوزير الفرنسي أثناء مؤتمر 
المصـــري  نظيـــره  مـــع  صحافـــي 
“لقد أشـــرت إلى االحتـــرام العميق 
لإلسالم )..( ما نحاربه هو اإلرهاب، 
إنه اختطاف الدين، إنه التطرف”.

وأكـــد لو دريـــان إنه جاء “ليشـــرح 
إذا لـــزم األمـــر هـــذه المعركـــة وفي 

الوقـــت نفســـه النضـــال مـــن أجـــل 
احترام حرية المعتقد”. 

وناقـــش الوزيـــران األوضـــاع فـــي 
ليبيـــا وقـــال لودريـــان: إن فرنســـا 
المطالبـــة  فـــي  تتفقـــان  ومصـــر 
األجانـــب  المرتزقـــة  “بانســـحاب 
الـــذي  األســـلحة  حظـــر  واحتـــرام 

تفرضه األمم المتحدة”. 
ووفقـــا لمكتـــب األزهـــر اإلعالمي، 
لقـــاء  أثنـــاء  الطيـــب  أحمـــد  أكـــد 
مغلـــق مع لودريـــان، رفضه “وصف 
اإلرهاب باإلسالمي”، مضيفا “ليس 
لدينـــا وقـــت وال رفاهيـــة الدخـــول 

في مصطلحات ال شأن لنا بها”.

فرنسا تؤكد “االحترام العميق لإلسالم”
طرابلس - وكاالت

طالبـــت بعثـــة األمـــم المتحـــدة للدعـــم 
فـــي ليبيـــا، أمـــس، ب”االفـــراج الفوري” 
البـــالد  شـــرق  مـــن  أتـــوا  ليبييـــن  عـــن 
وتـــم اعتقالهـــم “تعســـفيا” مـــن جانـــب 
مجموعـــات مســـلحة مـــع وصولهم الى 
طرابلـــس. وقالت البعثة فـــي بيان إنها 
“الحظـــت بقلـــق بالـــغ فـــي الفتـــرة بيـــن 
األول مـــن نوفمبـــر و 5  نوفمبر، اعتقال 
عـــدد مـــن األفـــراد مـــن الشـــرق الذيـــن 
ســـافروا إلى طرابلس بشـــكل تعســـفي 

من قبل جماعات مسلحة”.
واســـتؤنفت مؤخـــرا الرحـــالت الجوية 
بيـــن العاصمة طرابلس )غرب( وبنغازي 

)شرق( بعد توقف دام لنحو 14 شهرا.
وأضافـــت “تمت متابعة شـــخص واحد 
علـــى األقـــل إلـــى وجهته فـــي طرابلس 
حيـــث قبـــض عليه، وُزعـــم القبض على 

آخرين في المطار عند وصولهم”.
عـــن  الفـــوري  “اإلفـــراج  إلـــى  ودعـــت 

المعتقليـــن تعســـفيا مـــع احتـــرام حرية 
الحركة لجميع الليبيين بالكامل”.

حكومـــة  فـــي  الداخليـــة  وزيـــر  ونـــدد 
الوفاق فتحي باشـــاغا “بشـــدة بالقبض 
علـــى مواطنيـــن قادميـــن مـــن المنطقة 
الشـــرقية عبـــر مطـــار بنينـــا الدولي إلى 

مطار معيتيقة الدولي”.
وأكـــد “إصدار األوامر لألجهـــزة األمنية 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  كافـــة  باتخـــاذ 
حيال المجموعة المســـلحة التي قامت 

بهذا الفعل”.

األمم المتحدة تندد باعتقاالت في طرابلس

إقالة قائد الجيش 
في إثيوبيا
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لم يعترف ترامب الذي تنتهي واليته الرئاسية في 20 يناير، حتى اآلن بهزيمته. وفي رسالة وصفها موقع  «
تويتر بالـ “مضللة”، واصل التأكيد أنه حقق انتصارا سرق منه. وكتب في التغريدة بأحرف كبيرة “فزت في 

هذه االنتخابات بشكل واسع”. لكن خبراء يشيرون إلى أنه سيكون من الصعب على ترامب تغيير النتيجة، 
 ما لم يقدم أدلة على وجود تزوير واسع النطاق في فرز األصوات تسبب بقلب النتائج في عدة واليات.

وبالنسبة للخبير في قانون االنتخابات في جامعة كاليفورنيا، إرفاين، ريتشارد هاسن، فإن “استراتيجية 
المقاضاة التي يتبعها ترامب لن توصله إلى أي نتيجة. لن تحدث فرقا في نتيجة االنتخابات”.

هل بإمكان ترامب قلب نتيجة االنتخابات؟

على صعيد آخر، أعرب ناشطون في سبيل قضايا المناخ عن ارتياح كبير إزاء انتخاب بايدن رئيسا  «
للواليات المتحدة، إذ رأوا في ذلك بارقة أمل للكوكب رغم اإلصالحات العميقة المطلوبة للحد 

 من التبعات المدمرة للتغير المناخي.
وكان ناشطون وعلماء يخشون من أن يتلقى الكوكب ضربة قاسية جديدة في حال استمرار 

وجود ترامب في البيت األبيض لـ 4 سنوات إضافية، خصوصا في ظل إعاقته المستمرة لجهود 
التصدي للمشكالت المناخية.

 انتخاب بايدن يعيد األمل لناشطي المناخ

أبيي  االثيوبي  الــوزراء  رئيس  أقال 
أحمد أمس قائد الجيش بعد 4 أيام 
عــلــى إطــــاق هــجــوم عــســكــري على 
إقليم تيغراي في شمال الباد، يهدد 

بالتحول إلى حرب أهلية.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان 
إن برهان جوال، نائب قائد الجيش، 
“تّمت ترقيته إلى منصب قائد”، دون 
الجنرال  سلفه  تنحية  أســبــاب  ذكــر 

ادم محمد.

قوندر - أف ب
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

في أقل من سنة... البحرين تفقد 5 رواد أعطونا نوًرا يشق الظلمات
فـــي أقل من ســـنة فقـــدت البحرين خمســـة مبدعيـــن لهم مـــن العراقة 
واألصالة والعظمة اإلنسانية، وكانوا مثل الشجرة الناضرة التي تغذي 
محيطها بكنوز الخير والروعة، وهم: الشـــاعر الشـــيخ عيسى بن راشد 
آل خليفة، والفنان والكاتب المســـرحي راشد المعاودة، والفنان سلمان 
زيمـــان، والروائي والسيناريســـت فريـــد رمضان، والفنـــان علي الغرير. 
خمســـة مبدعيـــن أعطونا نورا يشـــق الظلمـــات ونعتلي بـــه ذروة القمم 
وانتصارات الحياة، رســـموا لنا صـــورة الحب الذي نفتقر إليه وأعطونا 
مزيدا من اإلحساس بزخم الحياة وتفاعل أفرادها، ولديهم نبع فياض 
يتدفق من الروعة والجمال وفطرة نقية لتقديم كل ما هو خير ونافع 

للبشرية.
بقدر ما كانوا مبدعين في األداء، وبقدر ما تحسسوا مشاكل مجتمعهم 
فـــي البـــؤس والنعيم، بقدر ما أنتجوا أدبا وفنا خالدا وســـطروا ملحمة 
مـــن اإلبـــداع والتميز على صفحات البطولة، ووضعـــوا مفهوما مختلفا 
للعمـــل الفنـــي واألدبي تتجلى فيـــه كل معاني اإلنســـانية الكاملة التي 
نـــرى من خاللها الحق والخير والجمال ونفســـا ســـمحة في إنســـانيتها 

المبدعة وحروفا صادقة النبرة أبعد من مساحات الزمان.
لألديب والفنان وظيفة ســـامية في حياة المجتمعات اإلنسانية بصفة 
عامـــة وبمـــا لهمـــا مـــن فعالية فـــي تكييـــف تطورهـــا التاريخـــي وخلق 
مصيرهـــا، وقد اســـتطاع أولئك األبطال الخمســـة بفكرهـــم ووجدانهم 
وأعمالهـــم الخالـــدة النهوض برســـالة الفن وأقصى ما يصبـــو إليه الفن، 
ذكاء وحـــب المعرفـــة واالطـــالع وينابيـــع وفـــاء ومـــودة، وقـــد كنـــت 
محظوظـــا بأنني كنت قريبا منهم جميعا رحمهم هللا واســـتفدت منهم 
كثيـــرا حيث وجدت التحدي الذي يســـتهوي المبدع واألفكار الجديدة 
التـــي تتدفق من خزين عميق وواســـع ومتنوع مـــن المعرفة، ولم أجد 
منهم ســـوى التشـــجيع وإغناء الخبـــرة والتجارب واألفـــكار ذات القيم 
اإلبداعية التي يطرحها هؤالء الكبار الذين خسرتهم البحرين “جسدا” 
ولكن ســـتبقى أعمالهم مطبوعة على جبين التاريخ إلى األبد، ونورهم 
ســـيأتي من كل طرف لينير العالم، وســـتنعكس أسماؤهم كل يوم على 
صفحة مياه البحـــار والمحيطات، حيث الخلود المحمول على أجنحة 

الرياح.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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لطالمـــا أكـــد المهتمـــون بشـــؤون التربية والتعليـــم تعدد األهـــداف والمرامي 
العظيمـــة التـــي تنطـــوي عليهـــا العمليـــة التربويـــة الشـــاملة بجميـــع مراحلها 
الدراســـية ومختلـــف تفرعاتهـــا، من تكويـــن وإعداد المواطـــن الصالح وبناء 
الصفات الحميدة، وتعزيز مهارات االبتكار واإلبداع وتنمية الفرد وشخصيته 
واســـتقالله، وتطوير القدرة على التحمل وصوال إلى إعداد جيل من القادة 

المبدعين الذين تبنى بهم األوطان.
وعندما نتحدث عن المهمات التي يجب أن تضطلع بها مؤسســـات المجتمع 
المدني باختالف توجهاتها، البد من التأكيد على ضرورة الخروج من قالب 
الجهد الفردي إلى الجهد الجماعي الذي يؤسس العديد من األفكار الخالقة 
الجديـــدة وبناء الشـــراكات التي تنعكس على العمل التربوي العربي بشـــكل 
فعـــال، حيث كان قد شـــكل إنشـــاء مكتب التربية العربـــي لدول الخليج في 

عام 1975 نواة التعاون في المسيرة المباركة للعمل التربوي المشترك.
وقد كانت جائزة خليفة التربوية التي تأتي برعاية سامية من سمو الشيخ 
خليفـــة بن زايـــد آل نهيان رئيس دولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة  
والتـــي دشـــنت دورتها الرابعة عشـــرة مؤخرا عن بعد فـــي مجاالت البحوث 

التربويـــة، والتعليـــم العام والعالـــي، والتأليف التربوي والمشـــاريع والبرامج 
التعليميـــة المبتكـــرة، وأصحـــاب الهمـــم والتعليـــم وخدمـــة المجتمـــع، مثـــاال 
يحتـــذى به في مجال توطيد الشـــراكات مع المؤسســـات والـــوزارات داخل 
وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، وتمحورت أهدافها حول 
دعـــم الميـــدان التربوي والتعليـــم وتحفيز المتميزين والممارســـات التربوية 
المبدعة وتحرير الطاقات الكامنة لدى التربويين وخلق جو تنافســـي يرقى 

بقدراتهم.

نقطة أخيرة «

تمتلـــك مملكـــة البحريـــن كـــوادر تربويـــة عظيمـــة ال يمكـــن حصـــر إبداعاتها 
وإنجازاتهـــا التـــي توجت بمراكز الصـــدارة في مختلف المســـابقات المحلية 
والدوليـــة، وهنـــا ندعـــوا هـــذه الطاقـــات التربويـــة للترشـــح إلكترونيـــا وبما 
يغطـــي مختلف مجاالت التعليم العـــام والخاص التي تناولتها جائزة خليفة 

التربوية.
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محمد الحلِّي

“جائزة خليفة التربوية” وأطر التعاون العربي المشترك

لقيت اآللية الجديدة التي أعلنتها هيئة تنظيم سوق العمل في نهاية يوليو الماضي 
المتمثلـــة بنشـــر إعالنات شـــواغر التوظيف من المؤسســـات الخاصة ترحيبا واســـعا 
مـــن قبـــل المواطنين، وكانت تهدف أساســـا ألن تتـــاح الفرصة للمواطنيـــن الراغبين 
بالحصـــول علـــى الوظائـــف أوال، لكن من يرصد الشـــواغر الوظيفيـــة المعلنة من قبل 
الشركات والمؤسسات الخاصة فإّن المالحظة التي ال تخطئها العين أنها تقتصر على 
وظائـــف محددة كفنيي صيانة وطباخين وصانعي مثلجات وكيك ومقدمي أطعمة 

ومشروبات بالكافيهات، إضافة إلى عمال بالمطاعم وموظفي استقبال بالفنادق.
بالطبـــع مثـــل هـــذه الوظائـــف مرحـــب بها ومطلوبـــة لفئة مـــن المواطنيـــن هم بأمس 
الحاجة إليها، لكن المالحظة أنها تخلو تماما من تخصصات المحاســـبة على ســـبيل 
المثال، وهذا التخصص تحديدا لألكثرية الساحقة من الخريجين البحرينيين، وبين 

هؤالء من يتمتعون بالخبرة التي تتطلبها وظيفة المحاسب.
المفارقة هنا أّن وظائف المحاســـبة في الشـــركات والمؤسسات الخاصة تشغلها لبالغ 
األســـف أعـــداد ال حصـــر لها من األجانـــب وال تتطلب هـــذه المعضلة عنـــاء كبيرا في 
الوقوف على حجمها، فيكفي إلقاء نظرة على موظفي شـــركات الصرافة والتدقيق 

المالـــي ســـواء فـــي مقـــار الشـــركات الرئيســـية أو الفـــروع فـــي المجمعـــات التجارية 
المنتشـــرة فـــي كل أنحـــاء المملكة، والتســـاؤل الذي يـــرد في الذهن أليـــس المواطن 

أجدر بهذه الوظائف؟ وإلى متى يحتلها األجنبي؟
يبـــدو جليـــا أّن مؤسســـات القطـــاع الخـــاص تمـــارس سياســـة التهـــرب مـــن توظيف 
المواطن البحرينّي، بل تمارس التفافا صريحا على المبادرة المعلنة من هيئة تنظيم 
سوق العمل، ولسنا بحاجة إلى التذكير بأّن مجلس الوزراء الموقر كان قد أعلن قبل 

سنوات أّن األولوية للتوظيف يجب أن تكون للمواطن البحريني.
قبيل سنوات اتفقت وزارة العمل مع مكاتب التوظيف والشركات االستشارية  «

التي تقدم خدمات التوظيف على إدخال شواغرهم في بنك الشواغر بالوزارة، 
وبدورها تقوم الوزارة بترشيح الباحثين عن عمل المناسبين لها، وتقوم 

الوزارة بتفعيل فرق التسويق ضمن برنامج أسبوعي لزيارة تلك المنشآت 
لإلسهام بتوظيف العاطلين، وسؤالنا هل مازالت تلك الفرق تمارس مهماتها 

أم توقفت؟ إّن وظائف مثل “صانع مثلجات” وغيرها ليست الوظائف 
التي ينتظرها حملة المؤهالت الجامعية والبد أن تشمل الشواغر جميع 

التخصصات.
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حلم بحرنة الوظائف!

أردوغان ونظرية جديدة
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان أطلق تصريحـــا جديدا وغريبـــا باأليام 
الماضيـــة يبيـــن أنـــه يمر بحالـــة من االرتبـــاك نتيجة فشـــل مخططاتـــه في أكثر 
من مكان وتعرض مشـــروعه التوســـعي لضربات متتاليـــة والعزلة التي تعرضت 
لهـــا تركيا بســـبب كثـــرة العـــداءات التـــي أحدثتها سياســـاتها في ليبيا وســـوريا 

وأذربيجان وشرق المتوسط وأطماع أردوغان في غاز المتوسط.
الرئيس أردوغان قال بالحرف الواحد “كل أرض عليها جنودنا جزء من أرضنا”، 
وهـــذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها الرئيس التركي صراحة عن أطماعه 
الخارجية في ليبيا وســـوريا وغيرهمـــا، وال مانع أن تكون األرض القطرية أيضا 
أرضـــا تركيـــة، طالما أن الســـند الوحيـــد لملكية األراضي هو وجـــود أتراك عليها، 
فتركيـــا لهـــا جنـــود كثر على األراضـــي القطرية، وقـــد كان أردوغان في الســـابق 
قـــد صرح علنا أيضا أن ســـوريا وليبيـــا ميراث أجداده. هـــذا التصريح يبين إلى 
أي مـــدى وصـــل الرئيـــس التركي باالســـتهانة بالـــدول العربية التي ســـقطت في 
الفوضى وأصبحت مفتوحة أمام المليشيات والمرتزقة الذين يجلبهم أردوغان 
لكـــي يتولـــوا إكمال تخريبها وتحويلها إلـــى أرض محروقة وجاهزة لاللتهام من 
قبل أردوغان، ومن ســـخرية القدر أن غالبية هؤالء المرتزقة جاءوا من ســـوريا 

الدولة القومية ذات التاريخ العروبي.
والذي يتابع ســـير األحداث في ليبيا تحديدا يجد أن الرئيس أردوغان حريص 
دائما على بقاء الصراع هناك دون حل، وكلما عقدت جولة من المفاوضات يقوم 
بوضع العصي في دوالب هذه المفاوضات عن طريق استدعاء الموالين له لكي 
يقومـــوا بوضـــع العقبات ورفض أية صيغة يتم التوصل إليها، مفضلين أن يبقوا 
فـــي مناصبهم ولو على حســـاب وحدة تراب بالدهـــم، ذلك أن حل الصراع هناك 
معنـــاه أن ليبيـــا ســـتكون لليبييـــن فقط وأنه ال مجـــال للغريب، وأن المليشـــيات 
ستعود من حيث أتت وينتهي الحلم األردوغاني في استعادة ميراث األجداد.

لو كانت الشعوب العربية تعرف أن نهاية ربيعها أو خرابها العربي ستكون  «
هكذا من تمزق وانهيار للجيوش وتفتيت لألراضي ودول مفتوحة على 

مصراعيها للطامعين فيها من ترك وفرس لحمدت الله على ما هي فيه، 
لكن اليوم ال ينفع الندم، ولن تستطيع هذه الدول التصدي ألطماع أردوغان 

وإيران إال إذا أعلت المصلحة الوطنية على المصالح واالنتماءات.
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بثينة خليفة قاسم

بعد 30 قضية... وتبقى “ُمعّلقة”!
تبدو قضّية الزوجة المعّلقة، واحدة من القضايا االجتماعّية - الشائكة والحّساسة 
والخطيرة في آٍن - في وقتنا الحاضر، بعد أْن شـــَرَعْت في اســـتنزاف المرأة األّم 
والزوجة في مكنون فكرها ومخبوء عاطفتها، بل وابتزازها في تسِقيط موقعها 
الشخصي وتشويه مكانتها المجتمعية، إذا ما تكاتفت جهود مؤسسات المجتمع 
المدني على اختالف درجاتها وتنوع نشـــاطاتها التي تضمن لها حقوقها الُمحّقة 
وتـــدرأ عنها رغبات االنتقام الجامحة وســـلب حقوقها المكتســـبة دون إجباٍر في 
تنـــازٍل مـــادي أو مالـــي منها، ونأّيًا عـــن إلحاق أّي أذى ّنفســـي أو معنـــوي بها، بعد 
أْن تتفاقـــم فيـــه معاناتها بـــكل صورها النمطيـــة التي غالبًا مـــا ُتحاربها بوصمات 
مجتمعهـــا المســـبقة التـــي تحـــول دون اســـتمرارها بمالمـــح حياة طبيعّيـــة أمام 
ُمعيقـــات الخذالن واالنكســـار، وهواجس الفشـــل واإلخفاق في ســـبيل تأســـيس 

حياة اجتماعّية مستقلة ذات ارتباط مقّدس يّتسم بالديمومة واالستمرار. 
مـــا تتجّرعـــه المواطنـــة – التـــي تواصلـــت مع الكاتـــب – بصورة تكاد تكون شـــبه 
يوميـــة من كأس االمتهان للحقوق والحّط من الكرامة بصنوف الحرمان واألذى 
الّنفســـّي والجسدي واالقتصادي واالجتماعي بعد أْن بلغت ُسُبل التالقي نهايتها 
في استحكام الخالف وتعّمق الّشقاق وزيادة النفور واستحالة العشرة مع رفيق 
دربهـــا الذي شـــاركته إتمام الزواج فيما مضى بمكاســـب الجســـد والمـــال والقرار 
والحياة حتى َمحيْن مشـــاركته خسائر االنفصال؛ فإّن ذلك ُيحّتم عليها دفع ثمن 
حريتهـــا واســـتالم صّك عتقها منـــه عاجالً أو آجالً، بعد أْن صّيرهـــا )ال ِبزوجة وال 
ُبمطلقـــة(، وتركهـــا “َرْوَحًة” للمحاكم و”َجْيَئًة” لمراكز الشـــرطة في أشـــواط ســـباق 
تعـــّدت أرقامهـــا الــــ 30 قضيـــة طـــوال 6 ســـنوات فقط! قـــد َحِفـــَل مـــداُد أوراقها 
بمفـــردات الضرب والشـــتم والســـّب والقذف والتشـــهير من جانـــب، فيما التنكيل 
بأطفالهـــا وســـوء معاملتهم نكايـــة بها من جانب آخر، مســـتلطفًا في ذلك اإلطالة 
قبـــل إصدار األحـــكام، هذه الفترة التي تزيـــد ببالغ الحزن معانـــاة “تعليق” المرأة 

واستمرار عذاباتها في تقويم سنوي مفتوح.
نافلة: «

يستبعد المخّتصون في علم االجتماع عّد “التعليق” حالة اجتماعية بعد أْن ُتحرم 
المرأة فيه شرعًة أو قانونًا من حقوقها، حين ال يكون فيها حالة طالق نهائي أو 
حالة زواج مســـتقر! بل تترّســـخ حالة اإليذاء النفسي واإلضرار الوجداني داخل 
المـــرأة التي ُيســـتغل حّقها وُتهـــدر كرامتها وُتهدم إنســـانيتها التي تـــؤول بنهاية 

المطاف لوضع دوّني بائس ُينذر بزوال محيطها المجتمعي مجتمعًا.

jasim.almahari @hotmail.com

د. جاسم المحاري



اســتطاع ُمتســابق فريق البحرين للتحمل 13 فينشــينت لويس أن ُيوســع سلســلة انتصاراته للعام 2020، بتحقيقه 
انتصار ُمستحق في كأس العالم للترايثلون بفالنسيا، إسبانيا، ُمتفوًقا على زميله في الفريق أليستير براونلي الذي 
أنهى الســباق في المركز الثاني. وجاء انتصار ُلويس بعد أداء ُمذهل طوال فترات الســباق، خصوًصا في مرحلتي 

السباحة والجري. 

 وقـــال لويس بعد نهاية الســـباق 
“4 انتصارات في 4 سباقات هذا 
شـــيء من الصعـــب تحقيقه. لقد 
كان أليســـتير قوًيـــا للغايـــة. لقـــد 
كان أقـــوى ُمتســـابق بيننـــا. لقـــد 
تفوقـــت عليـــه بفضـــل التكتيـــك 
كان  ولكنـــه  اســـتخدمته،  الـــذي 
باســـتطاعته أن يفوز بالســـباق”. 
وأضـــاف: “لقـــد كان ســـباًقا صعًبا 
وهـــذا مـــا كان يريـــده أليســـتير”. 
وعبـــر براونلـــي خـــط النهاية بعد 
لويـــس، مؤكـــًدا  علـــى  ثوانـــي   3

مستواه الُممتاز هذا الموسم. 
 وأوضح في ختام السباق “أشعر 
الثانيـــة  فـــي مســـيرتي  وكأننـــي 
فـــي الوقـــت الحالـــي وأنـــا أفعـــل 
ذلك فقـــط ألنني أســـتمتع بذلك. 
لقـــد كان مشـــروع طويـــل. قبـــل 
عاميـــن كنت قريًبا جًدا من إنهاء 
مســـيرتي ألكـــون صادًقـــا. ببطء 
ولكـــن بثبات، اخترت ســـباقاتي، 
وأصبحت أكثر لياقة واستمتعت 
بها أكثر. اليوم عدت ألتسابق مع 
األفضـــل فـــي العالم مـــرة أخرى. 

أعتقـــد أنـــه لـــو كان لـــدي ســـباق 
آخـــر في غضـــون أســـابيع قليلة، 
كنـــت ســـأكون قريًبا جـــًدا. يجب 
أن أحافظ على االستمرارية في 
األشـــهر القليلة المقبلـــة وآمل أن 
أكون أفضل قليالً العام الُمقبل “. 
 وكان مـــن بيـــن الُمتســـابقين في 
الســـباق أيًضا زميلهم في الفريق 
كريســـتيان بلومينفيلـــت، إال إنه 
بســـبب  إنهائـــه  مـــن  يتمكـــن  لـــم 
فـــي  المشـــاكل  لبعـــض  تعرضـــه 
مرحلـــة الجـــري. إلى ذلـــك، أنهى 

بطولـــة  ســـباق  بليســـي  ديفيـــد 
فلوريـــدا للرجـــل الحديـــدي فـــي 
المركـــز التاســـع؛ بســـبب تفويتـــه 
للفة أثناء ســـباق الجري. وأعرب 
بليســـي عن حزنه إلنهائه السباق 
بهـــذا المركـــز لكونـــه كان من بين 
الُمتســـابقين فـــي الصـــدارة بعـــد 
والدراجـــات  الســـباحة  ســـباقي 

الهوائية.

اللجنة االعالمية
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قــال أميــن ســر نــادي االتفــاق ذوالفقار الباشــا إن نــادي االتفــاق يتطلع 
لزيــادة ألعابــه الرياضية ولكن الميزانية تقف حائال دون ذلك رغم تعدد 
المواهب في المنطقة ورغبة الكثير من شبابها لممارسة ألعاب إضافية 

تتناسب مع أهوائهم وميولهم واهتماماتهم وقدراتهم.

ويحتضن نـــادي االتفاق حاليًا لعبة 
كرة القدم وكرة اليد وكرة الطاولة.

وأضـــاف الباشـــا لـ “البالد ســـبورت” 
أن لعبـــة الكـــرة الطائـــرة تأتي على 
رأس األلعـــاب التـــي يســـعى النادي 
لضمهـــا إلى نشـــاطه، وذلك بســـبب 
وجود رغبة لدي الكثير من شـــباب 

المنطقة.
وتابـــع “تعتبـــر الكـــرة الطائـــرة مـــن 
مســـتوى  علـــى  الشـــعبية  األلعـــاب 
التـــي  الـــدراز  البحريـــن ومنطقتنـــا 
كانـــت تحتضن الكثير من المالعب 

ســـواء  الطائـــرة  للكـــرة  الشـــعبية 
فـــي شـــهر رمضـــان أو باقـــي أيـــام 
مـــن  الكثيـــر  هنـــاك  وكان  الســـنة 
أهالـــي المنطقـــة يمارســـون اللعبـــة 
طاقـــات  ولدينـــا  ويعشـــقونها، 
تشـــكل  أن  شـــأنها  مـــن  ومواهـــب 
إضافـــة جيـــدة إلـــى اللعبـــة ورفـــد 

المنتخبات الوطنية..”.
وذكـــر الباشـــا أنه متى ما ســـمحت 
الميزانية باســـتقطاب لعبة إضافية 
فـــإن مجلس إدارة النادي لن يتردد 
فـــي ذلـــك خدمـــة لشـــباب المنطقة 

واللعبة والحركة الرياضية بصورة 
عامـــة، مشـــيرا إلى أن أبنـــاء الدراز 
لديهـــم الرغبة فـــي احتضان الكثير 
من األلعاب األخرى ولكن الميزانية 
ال تسمح بوضع أعباء إضافية على 

كاهل النادي.

ــاق ــ ــف ــ ــي نـــــــادي االت ــ ــة فـ ــبـ ــعـ ــلـ ــان الـ ــ ــض ــ ــت ــ الح
الباشا: الكرة الطائرة في مقدمة اهتماماتنا

تغطية - المكتب اإلعالمي

أشاد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالفوز الجديد الذي حققه فريق 
باريـــس أف ســـي بشـــعار “فيكتوريـــوس البحرين” على حســـاب 

دنكارك، بهدف نظيف في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة أن فريـــق باريس 
أف ســـي بشـــعار “فيكتوريوس البحرين” أعطى مكاسب عديدة 
للترويـــج لمملكة البحرين في المحافـــل الخارجية الكبرى، مبيًنا 
ســـموه إلى أن رؤية اســـم المملكة في المحافـــل الكبرى هو أحد 
المكاســـب الكبيـــرة التـــي دائًما ما نســـعى لتحقيقهـــا ضمن خطة 

البحرين االقتصادية “2030”.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الفوز الجديد 
لفريق باريس أف ســـي يعطي دافع كبير للفريق لمواصلة التألق 
وتحقيـــق االنتصـــارات ســـعًيا لتحقيـــق الهـــدف المنشـــود وهـــو 
الوصـــول لـــدوري الدرجة األولى الموســـم المقبل، متمنًيا ســـموه 
كل التوفيق والنجاح للفريق في مباراته القادمة التي ســـيلتقي 
فيها مع فريق جرينوبل ضمن الجولة 11 يوم السبت 21 نوفمبر 

الجاري.
 وحقق فريق باريس أف ســـي فوًزا جديًدا بشعار “فيكتوريوس 

البحريـــن” علـــى حســـاب دنكارك بهـــدف نظيف، جـــاء عن طريق 
واريـــن كادي فـــي الدقيقـــة 6 من زمـــن المباراة ضمن منافســـات 

الجولة العاشرة للدوري.
 ورفـــع باريس أف ســـي رصيده إلى 25 نقطـــة متصدًرا الترتيب 
بفارق 5 نقاط عن تروا صاحب المركز الثاني، إذ لعب باريس 10 
مباريات فاز في 8 مواجهات وتعادل في مواجهة وخسر مثلها، 

وسجل 18 هدًفا كأكثر الفرق تسجياًل في الدوري مع أوكسير.

لقطة لفريق باريس اف سي ذو الفقار الباشا

الخارج في  للمملكة  للترويج  عديدة  مكاسب  أعطى  الفريق 
ناصر بن حمد يشيد بفوز “باريس أف سي” الجديد
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األهلـــي  بنـــادي  األول  الفريـــق  بـــدأ 
لكرة الســـلة مرحلـــة التحضير البدني 
والفني؛ اســـتعداًدا للموسم الرياضي 

الجديد 2020 - 2021.
األولـــى  التدريبيـــة  الحصـــة  وجـــرت 
نـــادي  صالـــة  علـــى  الســـبت  مســـاء 
الرفـــاع بقيـــادة المـــدرب أحمـــد جان 
ووجـــود  ميـــرزا،  أحمـــد  ومســـاعده 
علـــي عقيـــل، حســـن العربـــي، نـــواف 
نبيـــل، محمد غزوان وعدد من العبي 
عناصـــر   5 غيـــاب  وســـط  الشـــباب، 
رئيســـة الختيارهم لصفوف منتخبنا 
الوطنـــي، هـــم: محمـــد قربان، هشـــام 

ســـرحان، ميثم جميل، صباح حسين 
وأحمد الدرازي.

الختبـــار  كافـــة  الالعبـــون  وخضـــع 
فيـــروس كورونـــا كإجـــراء احتـــرازي 
للتأكـــد من ســـالمة الجميع، ثم باشـــر 
شـــمل  الـــذي  التدريـــب  الالعبـــون 
التســـخين والتصويـــب علـــى الحلـــق 

وكيفية التعامل مع الكرة. 
وسيستهل الفريق األهالوي مشواره 
الرســـمي في الموسم الجديد ببطولة 
كأس االتحـــاد التـــي ُتلعـــب مـــن دون 
العبي المنتخب، بمالقاة فريق مدينة 

عيسى يوم 15 نوفمبر الجاري.

األهلي يبدأ تحضيراته للموسم السالوي

الطبيعي  العالج  اختصاصي  انتقل 
نــادي  فــريــق  إلــى  الــعــبــار  سيد محمد 
الـــخـــالـــديـــة لـــكـــرة الـــقـــدم بــالــمــوســم 

الرياضي الجديد 2021/2020.
وباشر العبار مهمته مع فريقه الجديد 
بــعــدمــا قــضــى 5 ســـنـــوات مـــع نـــادي 
الطائرة  لعبتّي  المحرق وتحديًدا مع 
ــه الــعــبــار عــبــر حسابه  والــســلــة. ووجـ
شكر  رسالة  باالنستغرام  الشخصي 

ووداع لمنتسبي المحرق كافة.

ســموه تصدر الســباق والزايد ثانًيــا ومحمد بن مبــارك ثالًثا

ناصر بن حمد: سباق 160 كم باكورة االستعداد لبطولة العالم للقدرة

حقق ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشئون الشباب قائد الفريق 
الملكي للقدرة اإلنجاز األول في سباق 
160 كـــم بتأهلـــه وعودته إلى فرســـان 
النخبـــة بعـــد فوز ســـموه بالمركز األول 
في سباق 160 كم االفتتاحي التأهيلي 
الدولي لموسم القدرة لمسافة 160 كم 
الـــذي أقيم في قريـــة البحرين الدولية 
للقدرة ضمن سباقات افتتاح الموسم.

ويأتـــي تأهـــل ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة لفرســـان النخبـــة بعد 
تحقيـــق ســـموه المركـــز األول بجدارة 

واستحقاق.
وبهذه المناســـبة، أعرب ســـمو الشـــيخ 
ناصر بـــن حمد آل خليفة عن ســـعادته 
إلـــى  والوصـــول  اإلنجـــاز  بتحقيقـــه 
قائمة النخبة التي تشـــهد دائمًا تواجد 
علـــى  البحريـــن وتؤكـــد  اســـم مملكـــة 
مكانـــة القدرة البحرينيـــة في المحافل 
الخارجية بعد أن ضربت أروع األمثلة 
بالتطور المســـتمر لهذه الرياضة، مبينًا 
ســـموه إلـــى أن اجتياز ســـباق 160 كم 
للمشـــاركة  االســـتعداد  باكـــورة  يعتبـــر 
في بطولة العالـــم القادمة للقدرة التي 

ستقام في إيطاليا.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة أن بطولـــة العالـــم القادمـــة 
تحتاج إلى مضاعفة الجهود خصوصًا 
أنهـــا ستشـــهد مشـــاركة أفضـــل الجياد 
والفرســـان فـــي العالـــم، مبينـــًا ســـموه 
جاهـــزًا  ســـيكون  الملكـــي  الفريـــق  أن 
للمشـــاركة بشـــعار تأكيد مكانـــة القدرة 
العالميـــة  البطـــوالت  فـــي  البحرينيـــة 
الكبرى بعد أن حصد الفريق العديد من 
اإلنجازات على مر السنوات الماضية.

سباق حافل باإلثارة

وعن سباق 160 كم، أشار سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة أن الســـباق 
حافل بالعطاء طوال الجوالت الخمس 

وســـط مشـــاركة جيدة من االسطبالت 
والفرســـان الذيـــن تمكنـــوا مـــن اجتياز 

السباق.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة “إن إقامـــة ســـباق 160 كـــم 
هـــو باكـــورة المنافســـات في الموســـم 
الحالـــي، حيـــث تحتـــاج إلـــى مضاعفة 
الجهود خصوصًا أنها تقام على مدى 5 
جوالت، أنا سعيد برؤية هذه المنافسة 
القويـــة في الســـباق والتـــي تؤكد على 
جاهزيـــة الفرســـان والجياد للســـباقات 

القادمة”.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
المســـابقات  “ستشـــهد  خليفـــة  آل 
القادمة التي سينظمها االتحاد الملكي 
إقامـــة  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
سباقات لمسافة 160 كم، حيث وضعنا 
هذه الســـباقات ضمن روزنامة الموسم 
البطـــوالت  فـــي  للمشـــاركة  تمهيـــدًا 
الخارجية القادمة، وستعطي الفرسان 
الجاهزيـــة ونقف علـــى جاهزية الجياد 

التي تمتلك إمكانيات عالية”.

سباق لتأهيل الفرسان

للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  وكان 
وســـباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ 
عيســـى بـــن عبدهللا آل خليفـــة قد أعد 
الســـباق لتأهيل الفرســـان لمسافة 160 

كم والوصول إلى قائمة النخبة.
وهـــو الســـباق األول في الموســـم الذي 
يقـــام لمســـافة 160 كـــم وتمكـــن ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة من 
تحقيـــق الصـــدارة بنجـــاح، حيث أقيم 
السباق على مراحل على النحو اآلتي: 
المرحلـــة األولـــى )لـــون أحمر( لمســـافة 
40 كـــم، المرحلـــة الثانيـــة )لـــون أزرق( 
لمســـافة 35 كم، المرحلـــة الثالثة )لون 
أخضر( لمســـافة 35 كم، المركز الرابعة 
)لون أبيض( لمســـافة 30 كـــم، المرحلة 
الخامسة )لون أصفر( لمسافة 20 كم(.

ناصر بن حمد يتصدر السباق
وتصدر ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة الســـباق االفتتاحـــي التأهيلـــي 
الدولي لموسم القدرة لمسافة 160 كم 

علـــى الجواد “تمام ال ليـــزون”، والثاني 
الفارس عبدالرحمن الزايد على الجواد 
“بـــازوكا”، والثالـــث الشـــيخ محمـــد بن 
مبـــارك آل خليفـــة على الجـــواد “بانكو 

دي فالوز”.

الزايد: مشاركة ناصر بن حمد 

دافع للفريق

أكـــد الفـــارس عبدالرحمـــن الزايـــد، أن 
مشـــاركة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة تعتبر دافعـــًا للفريق لتقديم 

أفضل المستويات.
وقـــال “الشـــك أن قيادة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة دائمـــًا مـــا 
تكون حافًزا للفرســـان، حيث يكتســـب 
الفرســـان خبـــرة وتعليمات من ســـموه 
طوال الوقت، وحققنا مكاسب عديدة 

من مشاركة سموه معنا”.
وأضاف “شهد السباق إثارة وندية بين 
كافـــة المشـــاركين، وهدفنا االســـتعداد 

المثالي للسباقات القادمة”.

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

سمو الشيخ ناصر بن حمد

االثنين 9 نوفمبر 2020 - 23 ربيع األول 1442 - العدد 4409

علي مجيد

لويس يتفوق على 
براونلي ويفوز 

بكأس العالم 
بإسبانيا

حسن علي

العبار ينتقل 
للخالدية

سبورت



افتتـــح المحرق “حامـــل اللقب” وصاحب 
الرقم القياســـي فـــي الفـــوز بالبطولة )15 
مرة( مشـــواره بالفوز على البســـيتين 3/1 
ضمن منافسات الجولة األولى من دوري 
عيســـى بن راشـــد ألندية الدرجـــة األولى 
للكرة الطائـــرة والتي تقام بهذا المســـمى 
ألول مـــرة منـــذ انطالق مســـابقة الدوري 

في موسم 1975 – 1976.
علـــى صالـــة الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد 
 3 أول  المحـــرق  الطائـــرة، كســـب  للكـــرة 
نقـــاط بعدما انتهى الشـــوط األول لصالح 
البسيتين 31 19-، قبل أن ينتزع المحرق 
باقـــي األشـــواط 25 – 17، 25 – 18، 25 

.19 –
محترفـــه  دون  مـــن  المحـــرق  ولعـــب 
الكاميروني “كودي” بعدما فضل المدرب 
محمـــد المرباطـــي إراحتـــه، فيمـــا تواجد 
محترف البســـيتين الروســـي )ســـيرجي( 
بالمدرجـــات لمتابعة فريقـــه الجديد لكنه 

لم يشارك لعدم اكتمال تسجيله.
البســـيتين بـــدأ بصـــورة متميزة مســـتغال 
األخطاء الهجومية للمحرق وبرز الالعب 
الشـــاب علـــي مجيـــد بصـــورة ملفتـــة في 
اوراق  ليقـــدم   )4( مركـــز  مـــن  الهجـــوم 
اعتمـــاده كنجـــم واعـــد في ســـماء اللعبة، 
وتمكن أبناء السفينة الزرقاء من إسقاط 
طائـــرة األحالم بالشـــوط األول باالعتماد 

على كوكبة من الوجوه الشابة.
خبـــرة المحرق وقوته الهجومية الضاربة 
عبـــر فاضـــل عبـــاس ومحمد يعقـــوب مع 
قوة اإلرســـاالت الهجوميـــة التي زعزعت 
إلـــى  باإلضافـــة  البســـيتين  اســـتقبال 
حوائط الصد العالية التي شـــكلها حســـن 
الشـــاخوري ومحمد حبيب فـــي أكثر من 
مناســـبة رجحت كفة المحـــرق على مدار 

األشواط الثالثة ليفوز بالمواجهة.
أدار اللقاء طاقـــم الحكام الدولي المكون 
من األول أحمد عبدالعـــال والثاني أحمد 

القيم.

األهلي يعبر بني جمرة

وفـــي المواجهة الثانية، فـــاز األهلي على 
بنـــي جمـــرة بنتيجة 3/1 وأســـفرت نتائج 
األشـــواط كالتالي 25 – 13، 20 – 25، 26 

.18 – 25 ،24 –

وعلـــى رغـــم الخســـارة، قـــدم بنـــي جمرة 
عرضا متميزا بمشاركة محترفه الفلبيني 
مســـتوى  أظهـــر  الـــذي  اســـبيجو(  )مـــارك 
ايجابـــي فـــي أول ظهور لـــه عبر تخليص 
الجمراويـــة  ولعـــب  الهجوميـــة،  الكـــرات 
بـــروح عالية وحماس وكانوا ندا للنســـور 
لـــوال فـــارق الخبـــرة واإلمكانـــات الفنيـــة 
التـــي رجحت كفـــة األهلي لتميـــز العبيه 
في األطـــراف وقوة العبـــي ارتكازه علي 
الصـــد  فـــي  الخبـــاز  وعبـــاس  الصيرفـــي 
جانـــب  إلـــى  الســـريعة  الكـــرات  وتنفيـــذ 
اســـتقرار الكـــرة األولـــى، ليظفـــر األهلـــي 

بأول ثالث نقاط.
الدولـــي  الحـــكام  طاقـــم  المواجهـــة  أدار 
المكـــون مـــن األول محمد خاتـــم والثاني 

منير مكي.

مباريات اليوم

تستكمل منافسات الجولة األولى لدوري 

عيســـى بـــن راشـــد عندمـــا يلتقـــي اليـــوم 
)االثنيـــن( داركليب وعالي الســـاعة 6:00 
مســـاء، بينما يلعب في المواجهة الثانية 
النجمة والنصر الساعة 7:30 مساء وذلك 

على الصالة نفسها.
فـــي  العهـــد  ولـــي  كأس  بطـــل  داركليـــب 

الموسم الماضي يقوده المدرب البرازيلي 
“سيرجيو” حيث يتطلع “العنيد” لإلطاحة 
بعالـــي وخطـــف أول ثـــالث نقـــاط، فيمـــا 
يســـعى األخيـــر بقيـــادة الوطنـــي عبدهللا 

عيسى لترك بصمة والدخول بقوة.
في المواجهة الثانية بين قطبي العاصمة 

يطمـــح النصـــر بقيـــادة المـــدرب الوطني 
حسن علي للظهور بصورة مغايرة بعد أن 
تراجعـــت نتائجه في المواســـم األخيرة، 
أما النجمة بقيـــادة المدرب الوطني فؤاد 
عبدالواحـــد فإنه يأمل فـــي الدخول على 

خط المنافسة في أول اختبار جاد له.

المحـــرق واألهلــي يحققـــــــان أول االنتصــارات
ــى بـــن راشـــد ــس ــي ــبــســيــتــيــن وبـــنـــي جـــمـــرة بــــــدوري ع ــى ال ــل ــد فـــوزهـــمـــا ع ــع ب

أسفرت بطولة صيد األسماك )الحداق( الثانية على كأس سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشباب مستشار 
األمــن الوطنــي رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة، عن فوز 9 أشــخاص 

جدد في المسابقة التي أقيمت على مدى يومين. 

وتأتي مســـابقة صيد األسماك في ختام 
موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث 
البحري في نســـخته الثالثة والذي يقام 
بتنظيم من اللجنة البحرينية لرياضات 
للمجلـــس  التابعـــة  الشـــعبي  المـــوروث 

األعلى للشباب والرياضة. 
وتشـــمل مسابقة صيد األسماك 3 أنواع 
من األسماك، حيث يتنافس المشاركون 
فـــي اصطيـــاد أكبر وزن ممكـــن بعد 24 
ســـاعة من اإلبحار في مناطق مختلفة 
داخـــل الميـــاه اإلقليميـــة للمملكة. على 
مســـتوى ســـمك الهامـــور، حقـــق أحمـــد 

محمـــد البوفالســـة المركـــز األول بوزن 
علـــى  متفوقـــا  كيلوجـــرام(،   13( يبلـــغ 
يوسف جاســـم الذوادي صاحب المركز 
الثانـــي والـــذي بلغ وزن صيـــده )12.65 
كيلوجرام(، بينما حل في المركز الثالث 
زهيـــر حبيـــب رحمة بـــوزن يبلـــغ )10.3 

كيلوجرام(.
وفـــي نـــوع أســـماك الكنعد، فـــاز محمد 
عبدالرحمن حســـن بالمركز األول بوزن 
يبلـــغ )14.05 كيلوجـــرام(، فيمـــا حقـــق 
علـــي عيســـى بوعركـــي المركـــز الثانـــي 
بـــوزن يبلـــغ )13.85 كيلوجـــرام(، فيمـــا 

جاء خالد ســـامي الهاجـــري ثالثا بواقع 
)8.1 كيلوجرام(.

محمـــد  جـــاء  الشـــعري،  أســـماك  وفـــي 
إبراهيـــم محمـــد أوال )1.55 كيلوجرام(، 
ثـــم محمد خليفـــة بوســـعيد ثانيا بوزن 
يبلغ )1.15 كيلوجرام(، ومنصور محمد 
الهاجـــري في المركز الثالـــث بوزن يبلغ 

)1 كيلوجرام(.
وشـــهدت البطولة مشـــاركة واسعة من 
قبل هواة صيد األســـماك في البحرين، 
كمـــا شـــارك فريـــق نســـائي بالكامل في 
البطولـــة التي تقام بهدف الحفاظ على 

المـــوروث البحـــري الغنـــي الـــذي تملكه 
الثالثـــة  النســـخة  وأقيمـــت  البحريـــن. 
مـــن موســـم ناصـــر بـــن حمـــد لرياضات 

إجـــراءات  وفـــق  البحـــري  المـــوروث 
مشـــددة للحفـــاظ على الســـالمة العامة 
الوطنـــي  الفريـــق  لتعليمـــات  وتطبيقـــا 

حيـــث  كورونـــا،  فيـــروس  لمكافحـــة 
حققـــت المنافســـات نجاحـــا كبيـــرا في 

هذا الجانب.

الرفاع - لجنة الموروث:

9 فائزين جدد في مسابقة صيد األسماك

النصر يواجه 
النجمة وعالي 
يقابل داركليب 

اليوم

حسن علي |تصوير رسول الحجيري

خـــرج فريـــق القادســـية بقيـــادة مدربنـــا 
الرابـــع  بالمركـــز  علـــي  رضـــا  الوطنـــي 
لمســـابقة الدوري الكويتي الممتاز للكرة 
الطائرة للموسم الرياضي 2020/2019.

وجاء ذلك بعدما خســـر القادســـية أمام 
غريمـــه التقليدي العربـــي بنتيجة )2/3( 
فـــي مبـــاراة تحديـــد المركزيـــن الثالـــث 
والرابـــع والتـــي جمعتهمـــا مســـاء امس 
األحـــد علـــى صالة مجمع الشـــيخ ســـعد 

العبدهللا.
ولم يظهر العبي القادســـية في الشـــوط 
األول الـــذي خســـره بالشـــكل المطلوب، 
التالـــي  الشـــوط  بنصـــف  فيمـــا تحســـن 
دفاعًيـــا وهجومًيـــا وتمكن مـــن تقليص 
فـــارق النقـــاط الخمـــس وتحقيـــق فـــوز 
مســـتحق. وواصـــل القادســـية صحوته 
بالشـــوط الثالـــث وتمكـــن تدريجًيـــا من 
توســـيع فارق النقـــاط لصالحـــه والظفر 
بنتيجته. وبالشـــوط الرابع، تفاوت أداء 
الفريق ليخرج خســـًرا، ويلجئ الطرفان 

للشوط الحاسم الذي انتهى للعربي.
وكان القادســـية الـــذي تعاقـــد مـــع رضـــا 
علي في شـــهر يونيو الماضي، قد خسر 
بصعوبـــة في مباراة الـــدور قبل النهائي 
لهـــذه المســـابقة أمـــام كاظمـــة بنتيجـــة 
)3/2(. وبذلك ثأر العربي لخســـارته أمام 
القادســـية فـــي مســـابقة كأس االتحـــاد 
حينما خســـر أمـــام القادســـية )1/3( في 
مباراة تحديـــد المركزين الثالث والرابع 

أيًضا.

رضا علي... رابع الدوري الكويتي للطائرة
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تنظيم ثاني محاضرات “الشؤون القانونية” باتحاد الكرة
تحـــت عنـــوان الممارســـة المهنيـــة للمحاميـــن أمام محكمـــة التحكيـــم الرياضي

تنظــم لجنــة الشــؤون القانونيــة باالتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم المحاضــرة 
الثانيــة ضمــن برنامــج القانــون الرياضــي، وذلــك يــوم الثالثــاء الموافــق 10 

نوفمبر الجاري عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

 وســـتقام المحاضرة تحت عنوان 
للمحاميـــن  المهنيـــة  )الممارســـة 
أمام محكمة التحكيـــم الرياضي(، 
وســـيحاضر فيهـــا الخبيـــر خـــوان 
وســـتقام  كريســـبو.  ديـــوس  دي 
المحاضرة عنـــد 12 ظهًرا بتوقيت 
ســـيوفر  كمـــا  البحريـــن،  مملكـــة 
االتحاد ترجمة فورية للمشـــاركين 
علـــى  المشـــاركون  وســـيحصل 

شهادات مشاركة.
 وتدعـــو لجنـــة الشـــؤون القانونية 
باالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
المشـــاركة  فـــي  الراغبيـــن  جميـــع 

بالمحاضرة الثانية إلى التســـجيل 
عبر الرابـــط اإللكترونـــي الموجود 
فـــي مواقـــع التواصـــل االجتماعي 

.”bahrainfa“ التابعة لالتحاد
برنامـــج  محاضـــرات  وتهـــدف   
تثقيـــف  إلـــى  الرياضـــي  القانـــون 
الرياضيين عموما ومنتســـبي كرة 
القـــدم خصوصا بحيثيـــات قانون 
الرياضة وكرة القدم، وسبق للجنة 
أن نظمـــت المحاضـــرة األولى قبل 
أســـبوعين وكانـــت تحـــت عنـــوان 
)المحكمة الدوليـــة الرياضية- آلية 

استئناف القرارات(.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ختام موسم ناصر 
بن حمد لرياضات 
الموروث البحري

حوائط األهلي لعبت دورا بارزا في الفوز على بني جمرة

مباريات دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة بدون جماهير
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علي مجيد

رضا علي

من لقاء المحرق والبسيتين



أنت اليوم أقل عدوانية عن األيام الماضية. 

تريد أن تعيش اليوم في سالم وهدوء وراحة.

ربما تتعرض لموقف ما يدفعك التخاذ قرار 
مفاجئ.

ال داعي السترجاع المشاكل وركز على الحاضر.

تريد اليوم أن تعلن عن خططك المستقبلية.

حان الوقت اآلن لتحقيق طموحاتك وأحالمك.

احصل على الدعم الذي تحتاج إليه من اآلخرين.

أنت مدرك تماما للقيود التي يفرضها عليك بعض 
الشركاء.

من الطبيعي أن تخاف مما ينتظرك في 
المستقبل.

أنت تجد العمل ممتعا ألنك مفعم بالطاقة.

األمور تسير بشكل جيد في حياتك الشخصية.

سجل أفكارك اليوم أو ارسم صورا لما يدور في 
مخيلتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

قــرر النجم أحمد الســقا تأجيل المشــاهد األخيــرة من فيلمه 
الجديد “العنكبوت”، وتشــاركه في بطولة العمل النجمة منى 
زكــي؛ النشــغال األبطال المشــاركين معه في بطولــة الفيلم 
وعلــى رأســهم منــى وظافــر العابدين ويســرا اللــوزي. ومن 

المقرر اســتئناف التصوير في أقرب وقت بعد أن يكون الجميع 
جاهزين للعمــل. وتدور أحداث “العنكبوت” حــول مطاردات رجال 

األمن للمافيا والعصابات، ويقوم الســقا بدور شخص مشهور يكتب عنه في الصحف 
والمجالت والجميع يبحث عن “العنكبوت”.

تبــدأ الفنانة درة تصوير المشــاهد األولى من الحكاية 
الثامنــة من مسلســل “إال أنــا” األيــام المقبلة، بعد 
االنتهاء من تعاقدات باقي النجوم المشاركين معها 
فــي الحكاية، الذي يتــم عرضه حاليــا ويحقق نجاحا 

جماهيريــا كبيرا. والحكايــة من تأليف محمــد الدباح 
وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويتم التصوير بين 

القاهرة ومحافظة اإلســكندرية. وسوف تكشــف درة في األيام المقبلة عن 
مشروع جديد آخر يتعلق بفيلم سينمائي.

انطلق تصوير مسلســل “رد قلبي” بهــدوء، بعيًدا عن أعين 
اإلعالم، وهــو من تأليف فهــد مرعي، وإخــراج عمار تميم. 

علًما أن االسم األولي للعمل كان “غبار الماضي”.
والعمل يضم جيني إســبر، رواد عليو، سوســن ميخائيل، 

نادين قدور، ربا المأمون، جوان خضر، نظلي الرواس، عاصم 
حواط، حســين عبــاس، جهاد الزغبــي، أمانة والــي، رنا جمول 

وتوفيــق إســكندر، إضافة إلى عارض األزيــاء اللبناني مايكل كبابــة. وتدور أحداث 
العمل في إطار من اإلثارة والغموض، تبدأ بجريمة قتل تحدث في حفلة زفاف.

رد قلبيتصوير درةتأجيل العنكبوت
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حاليا  العونان  أحمد  الكويتي  الفنان  يستعد 
لتصوير  بـــاإلمـــارات  عجمان  اســتــوديــو  فــي 
ينتمي  جــديــد  رمــضــانــي  مسلسل  احــــداث 
الدين”  “عــاء  بعنوان  كــوم”  “السيت  لقالب 

عبدالناصر  هم:  النجوم،  من  نخبة  بمشاركة 
الذي  التميمي  وعلي  الفرج  وسلطان  درويــش 

ظهر من قبل في مسلسل “ابو المايين” بشخصية 
مختلفة،  تركيبة  الحمبزانة،  لناقته  وحبه  االبل  تاجر  شوصان  بن 
إذ يجمع العمل بين فنانين من الكويت واإلمــارات ومجموعة من 

الشباب تحت قيادة المخرج السوري بطار سليمان.
أحداثه  سريع،  إيقاعه  خفيف،  عمل  المسلسل:  عن  العونان  وقال 
كوميدية، وتتشعب العديد من الخطوط الدرامية ألبطاله لتلتقي 
على هدف واحد، وهو إسعاد المشاهد ورسم االبتسامة على محيا 
ما  السعادة في ظل  الى  الحاجة  أمس  أصبح في  الذي  الجمهور، 
نعيشه من أحداث استثنائية، مشيدًا بتكاتف فريق العمل والروح 

التي تجمع بينهم في موقع التصوير.

العونان في عجمان من أجل “عالء الدين”

9 نوفمبر

 1979
فــورت  فــي  الكمبيوتر  أجــهــزة   
ــد تــكــشــف  ــانـ ــاريـ ــمـ ريـــتـــشـــي بـ
سوفييتية،  نــوويــة  ضربة  عــن 
من  البيانات  مراجعة  بعد  لكن 
األقـــمـــار الــصــنــاعــيــة والــتــحــقــق 
ــرادارات تــم إلــغــاء حالة  ــ مــن الـ

التأهب.

 1620
 معركة الجبل األبيض قرب براغ تنتهي بانتصار كاثوليكي في ظرف ساعتين.

 1799
نابليون يسطو على الثورة الفرنسية وينصب نفسه في منصب القنصل األول.

 1821
 بدء الدراسة في أول كلية متخصصة للصيدلة وهي كلية فياديلفيا للصيدلة.

 1918
قيصر ألمانيا فيلهلم الثاني يتنازل عن الحكم بعد هزيمة باده في الحرب العالمية األولى.

 1935
 القوات اليابانية تستولي على مدينة شانغهاي أهم موانئ الصين والمركز االقتصادي.

قال جورج كلوني “إن 
هوليوود نبذته بعدما 

أخفق فيلمه باتمان آند 
روبن العام 1997 

حسبما ورد بموقع 
.”gulftoday“

وأوضح أن هذا 
الفيلم كاد أن 
يدمر مسيرته 
الفنية. وقال 

كلوني “لقد 
رفض مخرجو 

هوليوود العمل 
معي في 

أعقاب إخفاق 
الفيلم”.

tariq_albahhar

كيف تتعامل كلوي كارداشيان مع التعليقات السلبية؟
ــع كــلــوي  ــواقـ أكــــدت نــجــمــة تــلــفــزيــون الـ
كارداشيان أن كل األخبار التي تقول إنها 
عادت لحبيبها السابق ووالد ابنتها العب 
طومسون  تريستان  الشهير  السلة  كــرة 
“إنها  غير صحيحة مطلقا، وقالت كلوي 
مع  “تــرو”  البنتها  برعايتها  فقط  تستمع 

تريستان طومسون”. 
وعــلــى مـــر الــســنــيــن، تــعــلــم كــلــوي كيف 
والعامة،  الصحافة  مــن  النقاد  تتعامل 
عاًما،   36 العمر  من  تبلغ  التي  والنجمة 
لــقــاء ســريــع معها مــع موقع  قــالــت فــي 
انطاقها  منذ  “إنــهــا  أخــيــًرا  اونــايــن  اي 
تتأثر  كانت  أسرتها  مع  شهرتها  وبداية 
اليوم  لكنها  السلبية،  بالتعليقات  كثيًرا 

تختارهم وتعمل بهم”.
“في  بالمشاهير  المعني  للموقع  وتقول 
البداية التعليقات السيئة كانت تصدمني 
بشعوري  وقًتا  يستغرق  كان  ولم  كثيرا، 
السلبي تجاه ذلك، أنا فقط أعلق بأشياء 

لطيفة وإيجابية حاليا”.
وقالت: في بداياتي كنت اسمح ألشياء 
كهذه بالتأثير علّي، واليوم لم أعد اهتم 
أبدا بها، وعندما أمر بيوم سيء ال اخبر 
احــد بذلك، والــعــادة أقــول بــأن ال شيء 

يؤثر علي ال نقد وال أخبار سيئة“.
ارد  أن  يجب  استثناءات  هناك  وبالطبع 
معينة  نـــاس  مــع  ــادة  حــ بــكــلــمــات  عليها 

بالطبع.
بلطف  أتـــصـــرف  أن  ــاول  ــ ”أحــ وتــضــيــف 
يتركون  ال  أحياًنا  لكنهم  الوقت،  معظم 

مساحاتي الشخصية لي وحدي“.
وفي وقت سابق من هذا األسبوع، كررت 
نحو  على  الحادة  تعليقاتها  كارداشيان 
ضيق،  لفستان  ارتــدائــهــا  بسبب  متكرر 
نفسها،  عن  تسخر  من  هي  كانت  لكنها 
وتلقت كارداشيان الكثير من التعليقات 
اإلنترنت.  على  المتغير  مظهرها  حــول 
وعــلــى الــرغــم مــن صمتها فــي كــل مــرة 
اتجاه المشككين في مظهرها والمتهمين 

أنها  إال  جــراحــيــة،  عمليات  بــإجــراء  لها 
المنتقدين  على  الــرد  المرة  هــذه  أرادت 

عبر حسابها الخاص على تويتر.
“تويتر” رسالة  وكتبت كلوي على موقع 
كيف  ــًدا  أب أفهم  “لــن  منتقديها  مخاطبة 
واالســتــيــاء،  بالملل  الــنــاس  بعض  يشعر 
فــأنــا شخص ال أعــلــق على شــيء مــا لم 

يكن التعليق إيجابًيا”.
وأضــافــت “أنـــا أؤمـــن بــاالرتــقــاء والثناء 
الوقت؟  لديه  ومن  البعض،  بعضنا  على 
األشياء  في  أقضيه  وأنــا  ثمين  فالوقت 
يا  أحبكم  ذلــك  “مــع  وتابعت  السعيدة”، 

رفاق ألنه ال يزال الكثير من الجمال”.
ــوي  ــعــد كــل وفـــــي هـــــذه األثـــــنـــــاء، تــســت
كـــارداشـــيـــان وبــقــيــة عــائــلــتــهــا الــشــهــيــرة 

المباشر  مسلسلهم  حلقات  آخــر  لتقديم 
الموسم  سيعرض  الــذي  للجدل،  المثير 
ــم 21 واألخـــيـــر مــن الــبــرنــامــج الــذي  رقـ

14 عاًما وصنع  استمر عرضه 
ــن كـــيـــم وشــقــيــقــاتــهــا  مــ

نجوًما  العائلة  وأفــراد 
بــدايــة  فــي  عالميين 

العام 2021.
مرهق  ”إنه  وقالت 

عـــلـــى الـــرغـــم 
ــحـــب،  مــــن الـ
جميعا  لكننا 

ــان  ــ ــكـ ــ فـــــــــي مـ
مـــخـــتـــلـــف فــي 
ولدينا  حــيــاتــنــا، 
جــمــيــعــا أعــمــال 
تـــــــــجـــــــــاريـــــــــة 
وعـــــــــائـــــــــات، 
أن  وأعــــتــــقــــد 
الـــبـــعـــض مــنــا 
بــــــــحــــــــاجــــــــة 
ــى الـــراحـــة  ــ إل

والقيلولة“.

لفت مسلسل “أسود فاتح” من إنتاج صادق الصباح منذ حلقاته 
األولى األنظار على منصة شاهد اإللكترونية.

وأثارت أحداثه الجدل عبر صفحات السوشيال ميديا لما تداوله 
بطولة  من  وهو  العمل،  ألبطال  وأداء مختلف  مميزة  مشاهد  من 
هيفاء وهبي، معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سامة، روجينا، 
نانسي صاح، صبري فواز، فراس سعيد وناصر سيف، ومن تأليف 
.”Vip أمين جمال وإخراج كريم العدل، ويعرض عبر صفحة “شاهد

في  المسلسل  بعرض  سعادتها  وهبي  وأكـــدت 
رمضان،  شهر  عــن  بعيًدا  التوقيت  هــذا 

نفسه  ينافس  المسلسل  إن  وقــالــت: 
الكثيرة  اآلن، على عكس األعمال 

التي تعرض في الشهر الفضيل، 
بشكل  ســيــتــابــعــه  والــجــمــهــور 

أفضل”.
عـــــرض  أن  وأضـــــــــافـــــــــت 

المنصات  على  المسلسل 
في  للغاية  مهم  الرقمية 

هذا العصر، وكنت على 
درايــــــة مــســبــقــة بــأنــنــا 
ــى إعــطــاء  ســنــتــجــه إلـ
ــرقــمــيــة  الـــمـــنـــصـــات ال
ــر فــي  ــ ــبـ ــ مــــوقــــًعــــا أكـ
ــا، وأعــتــقــد  ــن ــات يــومــي

المساحة  تــلــك  أن 
ــر  ــ ــث ــ ــع أك ــســ ــ ــت ــ ــت ســ

مستقبًا.

ــج  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــاف بـ ــ ــ ــضـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
“وطـــــنـــــي” بــتــلــفــزيــون 
إحدى  ضمن  البحرين 
السينما  رائـــد  فقراته 
البحرينية الفنان 
والمصور 
القدير 

بعض  عليه  طــرحــت  إذ  شــاهــيــن،  خليفة 
األســـئـــلـــة وبــشــكــل ســـريـــع، وفــيــمــا يلي 

نستعرض األسئلة واألجوبة:
ما شعورك وأنت السينمائي  «

البحريني األول؟

شعور ممتاز، كوني أول مخرج سينمائي 
فبالتأكيد  الــخــلــيــج  ــي  وفـ الــبــحــريــن  فــي 

يعطيني ذلك شعورا بالسعادة.
ما آخر كتاب قرأته؟ «

كتاب الزبارة.
من أول شخص فتح عينك على  «

السينما؟

جدتي.
ما أمنية خليفة شاهين؟ «

المهتمين  عـــدد  مــشــاهــدة  هـــي  أمــنــيــتــي 

البحرين  فــي  أصــولــهــا  وعــلــى  بالسينما 
يزداد.
إلى أي مدى انت فخور بفيلم حمد  «

والقراصنة؟

فخور لسببين، األول هو إيصال اسم 
هذا  طريق  عــن  العالم  إلــى  البحرين 
الفيلم، والثاني دوري في ظهوره إلى 

الشاشة والعالم.
ما عالقتك بوسائل التواصل  «

االجتماعي؟

كثيرة، ولكني آخذ “الزين واترك الشين”.
لو يرجع فيك الزمن.. ماذا ستغير؟ «

ــم عندي  أشــيــاء كــثــيــرة، لــكــن الــشــي األهـ
وتصرفاتهم  الــشــبــاب  أخـــاق  تغيير  هــو 
الشوارع  في  وتصرفاتهم  أهاليهم  تجاه 

والطرقات.
خليفة شاهين عاطفي جدا.. هل  «

السبب ارتباطه بالبحر؟

ــا مــرتــبــط بــالــبــحــر، لــكــن أيضا  نــعــم أنـ
ــعــاطــفــة الـــتـــي عـــنـــدي ورثــتــهــا من  ال

والدتي.
من المخرج الذي يبهرك وتحب  «

مشاهدة أعماله؟

بسام الذوادي.
اختر هواية واحدة من هواياتك  «

المتعددة؟

هواية الحداق.
هواية النجارة هل هي بالفطرة؟ «

في  تعلمتها  ثــم  ومــن  بالفطرة،  هــي  نعم 
المدرسة الصناعية.

مــــــحــــــتــــــرف نـــــــــجـــــــــارة وهــــــــوايــــــــتــــــــه “الــــــــــحــــــــــداق”

لماذا يريد خليفة شاهين تغيير أخالق الشباب وتصرفاتهم؟
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محرر مسافات

ترجمة: طارق البحار



شارك معهد البحرين للؤلؤ واألحجار 
ناصر  موسم  في  “دانـــات”  الكريمة 
بن حمد لرياضات الموروث البحري 
تضمنت  والــتــي  الثالثة،  بنسختها 
المحار  الســتــخــراج  الهير  مسابقة 
ــحــديــثــة عــلــى كــأس  بــالــمــعــدات ال
ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد آل 
لألعمال  الملك  ممثل جاللة  خليفة 
اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار 
المجلس  رئــيــس  الــوطــنــي  األمــــن 
األعلى للشباب والرياضة، ومسابقة 
استخراج المحار بالمعدات الحديثة 
عــلــى كـــأس ســمــو الــشــيــخ خــالــد بن 
حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية.
لمعهد  التنفيذي  الــرئــيــس  وأكـــدت 
أهمية  على  نــورة جمشير  “دانـــات” 

المبادرات الوطنية النوعية الرامية 
اللؤلؤ  استخراج  ثقافة  غــرس  إلــى 
البحريني  والــشــبــاب  الناشئة  ــدى  ل
العريق  البحرين  بتاريخ  وربطهم 
في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ، 
منوهًة بجهود سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة وحرص سموه على 

“موسم  لـ  الناجح  التنظيم  مواصلة 
الموروث  لرياضات  حمد  بن  ناصر 
الــبــحــري” وفــقــا ألعــلــى اشــتــراطــات 
االستثنائية  الظروف  رغم  السالمة 

التي فرضتها جائحة كوفيد19-.
ــت جــمــشــيــر عــــن حـــرص  ــ ــربـ ــ وأعـ
مــعــهــد “دانـــــــات” عــلــى الــمــشــاركــة 
الفاعلة في “موسم ناصر بن حمد 
لرياضات الموروث البحري” وأداء 
مــنــه وتحقيق  الــمــطــلــوبــة  الــمــهــام 
المسابقة  على  القائمين  تطلعات 
والمشاركين فيها. وقالت إن هذه 
تماما  تــواكــب  السنوية  الفعالية 
أهداف “دانــات” في إحياء نشاط 
اســـتـــخـــراج وتـــجـــارة الــلــؤلــؤ في 
الــدور  واستعادة  البحرين  مملكة 
هذا  في  للمملكة  الرائد  اإلقليمي 

المجال.

وهي  األوروبــيــة،  السيارات  شركة  تقدم 
الــوكــيــل والـــمـــوزع الــحــصــري لــســيــارات 
جـــاكـــوار النـــدروڤـــر الــفــخــمــة فــي مملكة 
ــًا تم  ــبــحــريــن، لــعــمــالئــهــا عـــرضـــًا مــغــري ال
تصميمه خصيصًا كي يتيح لهم استبدال 
بهم  الخاصة  الندروڤر  جاكوار  سيارات 
واخــتــيــار ســيــارة جــديــدة كــلــيــاًّ مــن بين 
مجموعة شاملة من طرازات العام 2020. 
وتدعو الشركة عمالءها الغتنام الفرصة 
بأسعار  المستعملة  سياراتهم  ومــبــادلــة 
والحصول  السوق  في  قيمتها  من  أعلى 
تنافسية  بأسعار  الجديدة  السيارة  على 
بكل راحة وُيسر، حيث يتولى فريٌق من 
الفنيين المختصين بسيارات جاكوار الند 
المستعملة  السيارات  تقييم  روفر عملية 
وفــحــصــهــا فــحــصــًا شـــامـــالً ثـــم شــراؤهــا 
عملية  إتــمــام  فــي  الراغبين  العمالء  مــن 

االستبدال.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام لشركة 
السيارات األوروبية، ديفيد مكجولدريك 
أحد  هو  السيارات  استبدال  أن  شك  “ال 
أفضل الطرق القتناء الطرازات الجديدة. 
ونــحــن فــي شــركــة الــســيــارات األوروبــيــة 
عبر  عــمــالئــنــا  لــدعــم  لــلــغــايــة  متحمسون 
يسهل  الــتــي  ــدال  ــب االســت عملية  إتــاحــة 

بــهــا. وســيــكــون خــبــراؤنــا  الــقــيــام  عليهم 
جاكوار  سيارات  باستبدال  المختصون 
النـــد روڤــــر جــاهــزيــن لــفــحــص الــســيــارة 
في  لها  سعر  أفضل  وتقديم  المستعملة 
الالزمة  النصائح  تقديم  وكذلك  السوق 
بشأن عملية المبادلة التي تلبي تطلعات 

العمالء وتالئم ميزانياتهم”.

نورة جمشير

تضمن مسابقة الهير الستخراج المحار بالمعدات الحديثة ــا لــلــعــمــاء ــرًيـ ــغـ ــا مـ ــ ــرًض ــ ــت ع ــص ــص ــة خ ــركـ ــشـ الـ
“دانات” يشارك بـ“موسم رياضات الموروث البحري” “األوروبية”: استبدال جاكوار الندروفر بأخرى جديدة
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ــرور 3 ســنــوات  ــمـ ــااًل بـ ــتـــفـ احـ
على افتتاحه؛ أقام األڤنيوز- 
السحب  مــســابــقــة  الــبــحــريــن 
ــوق وإربــــــــح”  ــ ــسـ ــ ــر “تـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
بــالــشــراكــة مــع شــركــة الــحــداد 
الرسمي  الــوكــيــل  لــلــســيــارات، 
البحرين،  في  لمرسيدس-بنز 
ــزة كــبــرى  ــائـ ــتـــي تـــقـــدم جـ والـ
الفئة  مرسيدس-بنز  ســيــارة 

لفائز واحــد من بين   E 2021
زوار األڤنيوز- البحرين.

ووقــــع االخــتــيــار الــعــشــوائــي 
على طاهرة علي حسن علي 
الكبرى،  الجائزة  لربح  محمد 
مرسيدس- سيارة  وتسلمت 

ِقبل  من   ”E  2021“ الفئة  بنز 
الــبــحــريــن  ــوز-  ــيـ ــنـ األڤـ إدارة 
ومدير المجمع فراس بركات.

”E 2021“ األفنيوز” يعلن الفائز بمرسيدس-بنز“

ــة ــه الخارجيـ ــتراتيجية لفروعـ ــك االسـ ــادرات البنـ ــم مبـ لدعـ

المملكـــــة أول دولـــــــة عـــربيـــــــة تحتفــــــــي بــــــــه

ستيرلينج مديًرا للخدمات الدولية بـ“البحرين والكويت”

احتفال بيوم المرشد السياحي البحريني

أعلــن بنــك البحرين والكويت، عن تعيين إيوان ســتيرلينج، مديرا عاما 
لدائــرة الخدمــات المصرفيــة الدولية والفــروع الخارجيــة، وذلك لدعم 
مبــادرات البنــك االســتراتيجية لفروعــه الخارجيــة وأعمالــه المصرفية 
خارج المملكة والتي ترتكز على األنشطة المصرفية األساسية واألداء 

المتسق والنهج االستباقي إلدارة المخاطر.

ــتــعــيــيــن تــطــور  ــذا ال ــ ويــــواكــــب هـ
في  الدولية  المصرفية  الخدمات 
يمتلك  إذ  والكويت  البحرين  بنك 
والكويت  الهند  فــي  فــروع  البنك 
دبي  من  كل  في  تمثيلي  ومكتب 
ــب الــتــرتــيــبــات  وتــركــيــا، إلـــى جــان
الــواســعــة لــخــدمــات الــمــراســلــة مع 
ــبــنــوك فـــي جــمــيــع أنــحــاء  كــبــرى ال
ــر الـــذي جعله واحـــدا  الــعــالــم، األمـ
هذا  في  تنافسية  البنوك  أكثر  من 

المجال من األعمال.
لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وأكد 
بنك البحرين والكويت عبدالرحمن 
سيف أن هذا التعيين يؤكد حرص 
الكفاءات  استقطاب  على  البنك 
ــال الــصــنــاعــة  ــجـ ــي مـ الـــدولـــيـــة فــ
من  لالستفادة  والمصرفية  المالية 
البحرين  فــي  العالمية  الــخــبــرات 
الوطنية،  ــكــوادر  ال ــدرات  قـ وبــنــاء 
البحرين  بنك  التزام  على  مشددا 

ــكــويــت بــتــعــزيــز كـــفـــاءة فــريــق  وال
األعــمــال  تنمية  يضمن  بما  العمل 
باإلضافة  المصرفية  والممارسات 
ــة الــتــقــنــيــة  ــمـ ــظـ ــى تـــطـــويـــر األنـ ــ الـ
إلى مواكبة  التي تهدف  المتقدمة 
ــتــطــور الــمــســتــمــر الــــذي يــشــهــده  ال

القطاع المصرفي.
ستيرلينج  إيــوان  قــال  جانبه،  من 
البحرين  بــنــك  مــجــمــوعــة  “تــشــهــد 
والــكــويــت مــرحــلــة تــطــويــر مهمة، 
وجديدة  مبتكرة  أفــكــارا  وتعتمد 
ــاء بــالــعــمــل إلــى  ــقــ ــ ــل االرت مـــن أجــ
ويسرني  وأحـــدث،  أعلى  مستوى 
أكـــون جـــزءا مــن هــذا التطور،  أن 
البنك على  فــي دعــم  أســاهــم  وأن 
المستوى الدولي، وتلبية متطلبات 
ومساعيه  جهوده  وتعزيز  عمالءه 
ــلـــول وخـــدمـــات  تـــجـــاه تــوفــيــر حـ
مصرفية تتسم بالمرونة والكفاءة 
مستندًا إلى خبرة الفريق الطويلة 

في هذا المجال”.

السياحيون  ــمــرشــدون  ال احــتــفــل 
ــون وزمـــــــالؤهـــــــم  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
ــد  ــرشـ ــمـ األوروبــــــــيــــــــون بــــيــــوم الـ
ميرزا  وذكــر  البحريني.  السياحي 
النشيط رئيس المرشدين أصدقاء 
دلـــمـــون بــجــمــعــيــة تـــاريـــخ وآثــــار 
لالتحاد  اإلقليمي  الممثل  البحرين 
أن  السياحيين،  للمرشدين  العربي 
بدعم من  تــم تدشينه  الــيــوم  هــذا 
وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
ــد الــزيــانــي فــي عــام  ــد بــن راشـ زايـ
2016 ، لتصبح البحرين أول دولة 
للمرشد  يوما وطنيا  تدشن  عربية 
في  عربية  دولــة   14 مجموع  مــن 
منها  إيماًنا  وذلــك  العربي  االتحاد 
الــمــرشــد  ودور  ــمــهــنــة  ال بــأهــمــيــة 
السياحي  للمنتج  ــتــرويــج  ال فــي 

والتاريخي في البالد.
كلمات  تقديم  الحفل  تضمن  كما 
للمساهمين  تكريًما  وتقدير  شكر 
ــمــنــشــآت  ــعـــض ال ــن األفــــــــراد وبـ مــ
ــي تـــســـتـــخـــدم  ــ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــيــــاحــ ــــســ ال

المرشدين البحرينيين.
الحفل  كلمة  خــالل  النشيط  وقــدم 
التهنئة إلى الرئيس التنفيذي لهيئة 

البحرين للسياحة والمعارض،  ناصر 
علي يوسف، قائاًل “ثقتنا كبيرة في 
نجاًحا  الجديدة  اإلدارة  تحقق  أن 
على المستوى اإلقليمي والدولي بما 
فيها تنظيم مهنة اإلرشاد السياحي 
مجال  فــي  مهًما  دوًرا  تلعب  الــتــي 
البحريني  المرشد  وأن  السياحة، 
يمثل عنصر جذب للسياح األجانب 

فخر  إنــه  كما  جنسياتهم  بمختلف 
للمملكة”.

تكون  أن  مًعا  نتطلع  “أننا  وأضــاف 
الــســيــاحــة مـــرادفـــة ألهــــداف رؤيــة 
الــعــهــد  ولــــي  دشــنــهــا  الـــتـــي   2030
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
أحــد  وتــكــون  خليفة،  آل  حــمــد  بــن 
روافد الدخل االقتصادي المستدام.
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“الساية سكوير”.. معلم تجاري وطبي بارز بالبسيتين
ُيعــد “الســاية ســكوير” أحــدث المجمعــات التجاريــة والطبية فــي البحرين 
واألول مــن نوعــه فــي قلب محافظة المحرق بالمنطقــة التجارية والطبية 
بالبســيتين، وهو مجمع طبي ومركز للتســوق يضم مطاعم ومقاٍه عالمية، 
تــم االنتهــاء من إنشــائه وفق الجــدول الزمني المحدد وفي وقت قياســي، 

ومن المتوقع تدشينه قريبًا. 

ــة ســـكـــويـــر” بــمــوقــعــه  ــايـ ــسـ يــتــمــيــز “الـ
البسيتين  منطقة  فــي  االستراتيجي 
مقابل مستشفى الملك حمد الجامعي 
والكلية الملكية للجراحين في أيرلندا 
الـــمـــدرســـة  ــن  مــ وبـــالـــقـــرب   ،)RCSI(
الــدولــي،  البحرين  ومــطــار  الفرنسية، 
“الــســايــة سكوير”  ســيــكــون  وبــالــتــالــي 
الــذي  الموقع  حيث  مــن  مثاليًا  مرفقًا 
ــات الــمــتــنــوعــة  ــدمـ ــخـ تـــتـــوافـــر مــنــه الـ
لمرتادي  والترفيه  التسلية  ووســائــل 
المنطقة من أهالي البسيتين والمحرق 
البحرين  محافظات  أهالي  عن  فضالً 

األخرى والمقيمين وزوار البالد. 
كـــأول مجمع طبي  الــمــشــروع  يــأتــي   
مساحة  على  البسيتين  فــي  وتــجــاري 
ــدم مــربــع وعــلــى ارتــفــاع  100 ألـــف قـ
من  واســعــًا  طيفًا  تضم  طــوابــق  ثالثة 
تــشــمــل مجمعًا  والــخــدمــات  الــمــتــاجــر 
على  تعمل  تــجــاريــة  ومــحــالت  طــبــيــًا 
ــســاعــة يــومــيــًا، بــمــا فـــي ذلــك  مــــدار ال
ــصــراف  ــزة ال ــهـ ــاركـــت، وأجـ ــر مـ ــســوب ال
والمطاعم،  العالمية،  والمقاهي  اآللــي، 
ــي خـــــدمـــــات االتــــــصــــــاالت،  ــدمــ ــ ــق ــ وم
فضالً  مصرفية،  وخدمات  وصيدلية، 

للجلوس  واسعة  مساحات  توفير  عن 
فــي الـــهـــواء الــطــلــق. وســيــســاهــم هــذا 
الــمــشــروع االســتــراتــيــجــي فــي توفير 
ألهالي  المميزة  الخدمات  من  العديد 
محافظة المحرق وكذلك لزوار المملكة 
الدولي  البحرين  مطار  عبر  القادمين 

ــج مــمــارســات  ــم دمــ الـــجـــديـــد. فــقــد تـ
ــل اإلنـــشـــاء  ــراحــ ــي مــ ــة فــ ــدامــ ــ ــت االســ
األولية ووصوالً إلى عمليات التشغيل 
الحراري  العزل  ذلك  ويشمل  اليومية، 
وغــيــرهــا مــن الــحــلــول الــتــي تــعــزز من 
كفاءة استخدام الطاقة، والتي سيتم 

تكاليف  إلى خفض كبير في  ترجمتها 
الــتــشــغــيــل. كــمــا ســيــتــم تــنــفــيــذ كــافــة 
الممارسات  ومــواصــفــات  اشــتــراطــات 
ــمــســتــدامــة وتــكــنــولــوجــيــا الــمــبــانــي  ال
جميع  في  للبيئة  والصديقة  الخضراء 
الــحــراري  الــعــزل  الــمــراحــل، وسيشمل 

ــول الــتــي تــســاهــم  ــحــل وغــيــرهــا مـــن ال
وسيتم  الطاقة.  استهالك  تقليل  فــي 
تــخــصــيــص الـــطـــابـــق الـــثـــالـــث لــيــكــون 
مجمعًا طبيًا شامالً يضم مجموعة من 
الوحدات الطبية العامة والمتخصصة، 
والــزوار  للمقيمين  المجمع  سيوفر  كما 
حـــلـــوالً مــتــنــوعــة تــحــت ســقــف واحـــد 
وتناول  اليومي،  التسوق  من  تمكنهم 
الجلسات  فــي  واالســتــرخــاء  الــطــعــام 
ــلــحــصــول على  ــة ل ــافـ الـــخـــارجـــيـــة إضـ
ــن قــبــل  ــة صــحــيــة مــ ــ ــاي ــات رعــ ــدمــ خــ
الوحدات الطبية العامة والمتخصصة، 
أول  يعتبر  سكوير”  “الساية  بــأن  علمًا 
يضم  البسيتين  في  تطويري  مشروع 
وحدتين لخدمة الطلب عبر السيارات 
ألحد  إحداها  خصصت   ،))Drive thru
والتي ستساهم في  العالمية  المقاهي 

توفير الراحة لزوار المجمع. 

ُيعد األول من 
نوعه في قلب 

محافظة المحرق

صمم وفق أنظمة 
المباني الخضراء 

لحماية البيئة 
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انتشار كتب “كورونا” في معرض الشارقة الدولي
لم تخل قائمة اإلصدارات الجديدة للكثير من دور النشــر 
المشــاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، من الكتب 
التــي تتحــدث عن جائحة كورونا مــن زوايا مختلفة، منها 
مــا يتعلــق بطبيعة الوباء وكيفية انتشــاره وســبل الوقاية 
منــه إلــى جانــب دوره فــي حجــز حريــة البشــر مــن خالل 

التزام الحجر المنزلي.
مثل كتاب “فايروس كورونا المستجد الكابوس القادم من 
الشرق األقصى” للمؤلفة الدكتورة نانسي عليان، ويتناول 
ماهيــة فايــروس كورونــا وجدلية انتقاله وانتشــاره حول 
العالم بشكل غير مسبوق منذ قرن من الزمان، كما يعرض 
ألهــم الوســائل والســلوكيات الواجب اتباعهــا للوقاية من 

اإلصابة، ومالمح التجربة األردنية لمواجهة الفايروس.
وأيضــا كتاب بعنــوان “الوقاية من جائحة كورونا العالمية 
بين التأصيل الشرعي واإلعجاز الطبي” للمؤلفين الدكتور 
الــراوي والدكتــور حاتــم عبــد هللا  فــوزي جســام  قتيبــة 
العيســاوي، ويســتعرض مفهوم النظام الوقائي اإلسالمي 
مــن وبــاء كورونــا وتوضيح التأصيل الشــرعي اإلســالمي 

للوقاية من األوبئة عمومًا.
ومــن مصــر تــم تقديــم كتابيــن عــن كورونــا األول بعنوان 
بنانــي،  عائشــة  المغربيــة  للكاتبــة  وكورونــا”  “يومياتــي 

ســردت فيــه الحالــة النفســية والمعانــاة التــي شــعرت بهــا 
خــالل فتــرة الحجــر المنزلــي، ويضــم الكتــاب إضافــة إلى 
ذلــك خواطــر لبعض الكتــاب العرب المنتشــرين في العالم 
حــول تجربتهــم الشــخصية في فتــرة الحجر فــي البلدان 

التي يقيمون فيها.
أمــا اإلصــدار الثاني فهو بعنوان “حرية في زمن الكورونا” 
للكاتبــة العراقيــة ســندس الشــاوي، ويتنــاول معنــى كبت 
المنزلــي،  الحجــر  بســبب  الشــخص  عــن  غصبــًا  الحريــة 

واالبتعاد عن كل مباهج الحياة. 
وتضــم قائمة اإلصدارات، كتابًا يتناول ظواهر وتداعيات 
جائحة كورونا في 12 بلدًا عربيًا بمشاركة كتاب ومبدعين 

في هذه البلدان.

يبــدأ عــرض فيلــم الخيــال العلمي 
للمخــرج   ”Tenet“ واألكشــن 
خــالل  مــن  نــوالن،  كريســتوفر 
عبــر  الرقمــي  التأجيــر  منصــات 
ديســمبر  منتصــف  فــي  اإلنترنــت 
المقبــل، وســتتوفر الحزمة بنســخ 
 .DVD4 وبلوراي وK عالية الجودة
رئيســي  فيلــم  أول   ”Tenet“ كان 
يتم عرضه في دور العرض وسط 
وباء كورونا. فبعد إغالق الســينما 
أن  فــي  األمــل  كان  شــهور،  لعــدة 
أحدث أفالم نوالن ســيعيد احياء 
الســينما ويشــجع االســتوديوهات 
النقــاب  كشــف  علــى  المنافســة 
عــن األفــالم الضخمــة المحتملــة. 
اآلن  حتــى   ”Tenet“ فيلــم  حقــق 
نحــو 350 مليون دوالر في شــباك 
التذاكــر العالمــي، منها 293 مليون 
دوالر من إجمالي مبيعات التذاكر 
الدولية. وبلغت تكلفة الفيلم نحو 

200 مليون دوالر تقريبا.

“Tenet” بنسخة 
رقمية في ديسمبر

ُرزق رجــل وزوجتــه مــن والية ميشــيغن األميركية أخيــرًا مولــودة أنثــى أولــى بعــد 
14 صبيــًا. ونقلــت صحيفة “ديترويت فري برس” المحلية عن الوالد جاي شــواندت 
قوله “الفرحة تغمرنا، ونحن متحمسان جدًا لفكرة انضمام ماغي جاين إلى عائلتنا”.
وولــدت ماغي جايــن ليل الخميس، في مستشــفى في مدينة فرانــد رابيدس، قرب 
بحيرة ميشيغن، وبلغ وزنها 3,4 كيلوغرامات. وأضاف شواندت “ماغي أجمل هدية 

كان يمكن أن نتمناها”.
وكانــت الوالدة كيتيــري شــواندت توقعت عــام 2014 أن يــؤدي إنجابهــا فتــاًة إلــى 
“صدمــة” فــي العائلــة التي تملك برنامــج تلفزيون الواقع الخاص بهــا ويحمل عنوان 

“14 أوتدورز ِمن” )14 رجالً يحبون المساحات الكبيرة(.

أعلن المدير اإلبداعي لدار غوتشــي أليســاندرو ميشــيل أنه ســيقّدم الدورة الجديدة 
للعالمــة فــي سلســلة أفــالم مكونة من ســبعة أجــزاء أخرجها مع جوس فان ســانت. 
ســتظهر مجموعــة غوتشــي المقبلــة علــى مــدار ســبع حلقــات تمتــد مــن 16 إلــى 22 
 .GucciFest نوفمبر، وُتعرض خالل مهرجان جديد لألزياء واألفالم الرقمية يسمى
 Ouverture of Something That Never“ ُيطلــق علــى المجموعــة والمسلســل اســم
Ended”. ُصّورت األفالم في روما وظهرت الممثلة والفنانة سيلفيا كالديروني “في 
روتيــن يومــي ســريالي فــي جميــع أنحــاء المدينــة”، حيــث التقــى عدد مــن أصدقاء 
 Harry المنــزل كل منهــم يرتــدي مالبس مــن المجموعة الجديــدة بمن فيهــم المغّني

.Billie Eilish و Styles

ا زوجان أميركيان يرزقان بأنثى بعد 14 صبيًّ

غوتشي إلى عالم صناعة األفالم

باركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للرئيس األميركي المنتخب جو بايدن فوزه بمنصب الرئاسة األميركية، وبعد فشله في المنافسة هذه السنة قرر زوج كيم مغني 
الراب كانيي ويست الترشح لالنتخابات الرئاسية في 2024 وأعلن أنه لن يتنازل عن منصب الرئيس!

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الفلبينيــون  الصحــة،  مســؤولو  حــث 
آالت  اســتخدام  عــن  االمتنــاع  علــى 
منازلهــم؛  خــارج  الكاريوكــي  الغنــاء 
ألن الغنــاء قد ينشــر فيروس كورونا. 
ماريــا  الصحــة  وزارة  وكيلــة  وقالــت 
دراســة  »أظهــرت  فيرجيــر:  روزاريــو 
أنه عندما يغني الشــخص، يزداد عدد 

الفيروسات التى يمكن أن ينقلها«.
الغنــاء  يريــد  مــن  فيرجيــر  وطالــب 
أن يقــوم بذلــك فقــط مــع أفــراد مــن 
المنــزل نفســه، لتقليــل فــرص انتشــار 
الفيــروس. وأضافت أنه يجب تجنب 
الغنــاء مع الضيوف، حتى األقارب أو 

األصدقاء، وفي التجمعات الكبيرة.
وآالت الكاريوكــي هــى وســيلة ترفيه 
يتــم  مــا  وغالبــًا  للفلبينييــن،  مفضلــة 
ونــوادي  الحفــالت  فــي  اســتخدامها 
الكاريوكــي، التــي أغلقــت كجــزء مــن 
إجراءات اإلغالق منذ مارس، تحظى 

بشعبية في الفلبين.

اللــوز أحــد أنــواع المكســرات اللذيــذة 
اللــوز  إن  إذ  للصحــة،  فائــدة  األكثــر 
العناصــر  مــن  بالكثيــر  الجســم  يمــد 
ومعــادن،  فيتامينــات  مــن  الغذائيــة 
والكالســيوم،  ب،  فيتاميــن  مثــل: 
والماغنســيوم والنحاس، كما أنه غني 
وكل  الصحيــة  الدهنيــة  باألحمــاض 
حمايــة  علــى  تســاعد  العناصــر  هــذه 

الجسم من األمراض.
وعلــى مرضــى الســكري تنــاول حفنــة 
مــن اللــوز يوميــا، ألنــه من المكســرات 
لكنهــا  الكربوهيــدرات،  المنخفضــة 
غنية باألليــاف والبروتينات والدهون 
الصحيــة فضــال على أنها تحتوي على 
العناصــر  هــذه  وجميــع  الماغنســيوم. 
الســكر  علــى  الســيطرة  علــى  تســاعد 
كمــا  ارتفاعــه،  مــن  والوقايــة  بالــدم 
متالزمــة  تحســين  علــى  يســاعد  أنــه 
التمثيل الغذائي، كما انه يســاعد على 
تعزيز البكتيريا الجيدة في األمعاء ما 

يحمي الجهاز الهضمي من األمراض.

الغناء ينشر 
“كورونا” بسرعة

ا  اللوز مهم جدًّ
لمرضى السكري

تعاونت بورشه مع شركة إمبرير، ثالث أكبر شركة مصنعة للطائرات المدنية 
فــي العالــم بعــد بوينــج وإيرباص؛ مــن أجل تقديــم إصدار خاص من بورشــه 
911 توربو S، إذ سيتم منحها مجاًنا للعمالء الذي يقومون بشراء واحدة من 

.300E 10 طائرات رجال األعمال فينوم

وتشــترك السيارة الرياضية 992 والطائرة 
النفاثــة محدودة المدى في المظهر بطالء 
خارجي مكون من لونين، فاللون األساس 
اللــون  يكملــه  الالمــع  الفضــي  البالتينــي 
الرمــادي المعدنــي للقســم الســفلي. ويتــم 
تقســيم اللونين بواسطة شرائط مزدوجة 
واألزرق،  الالمــع  الكــروم  بلــون  مزخرفــة 
بينما تم اســتخدام شــعار مخصص لجناح 

الطائرة من الداخل والخارج.
وبصــرف النظــر عــن الحصــول علــى 911 
توربــو S متطابقــة، فــإن بورشــه و إمبرير 
أخــرى،  مجانيــة”  “هدايــا  أيًضــا  تقدمــان 
أمتعــة  ســيارة ومجموعــة  غطــاء  تشــمل 
 Globetimer متطابقــة، ناهيك عن ســاعة
يعكــس  بتصميــم  الفاخــرة   UTC 1919

السيارة والطائرة النفاثة.

اشتر طائرة واحصل على إصدار خاص من بورشه

قرر النجم رامي مالك عدم تكرار لعب شخصيات شرق أوسطية مسلمة، 
 إلنها ضارة ونمطية لألسف.

وهذا نابع من تجربة مر بها في إحدى رحالته، حيث قال أحد عشاق 
مسلسل 24 -الذي لعب فيه رامي دور متطرف- للركاب “لن أجلس بجانب 

ذلك الرجل”!

أكدت أحدث التسريبات على أن ابل تخطط إلطالق عدد 4 من اإلصدارات 
مــن سلســلة iPhone 13 العــام المقبل، كما تقدم إصدارات Pro بتحســينات 

في الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة.
 iPhone قدمــت ابــل اإلصــدارات الجديــدة مــن سلســلة

12 هــذا العــام بعدد 4 من اإلصدارات تشــمل اإلصدار 
إصــدارات  مــن  واثنيــن   Mini إصــدار  مــع  الرئيســي 
Ming Chi- ولقــد أكــد تقريــر جديد من المحلــل ،Pro
Kuo علــى أن ابــل ســتتبع نفــس االســتراتيجية فــي 
إصدارات العام المقبل كما أضاف في تقريره موضحًا 
 iPhone التحسينات التي ستقدم من ابل في سلسلة
13، حيث تســتهدف تحســين إعــدادات الكاميرة في 
إصــدارات Pro بشــكل خــاص، حيــث ســيتم ترقيــة 
الكاميــرة بزوايــا عــرض واســعة إلــى فتحــة عدســات 

f/1.8، مع عدسات 6P وميزة التركيز التلقائي.

نشر أهم تحديثات “آيفون 13” للعام 2022 الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:31

 11:22 

02:29 

04:51

06:21 

االنبهار هل يؤثر في صنع القرار؟
سيطر جمالها على قلبه وأصبح مسكوًنا بحبها، فتقدم لخطبتها ألكثر من مرة إال انه واجه 
أنه لن يتزوج غيرها.  الحبيبة فحزن كثيًرا وعاهد نفسه  الرفض في كل مرة. وتزوجت 
فقد  العذاب،  ذاق معنى  منها  زواجــه  بعد شهر على  فتزوجها.  توفي زوجها  انتظر حتى 
السابق  قبر زوجها  المرات وقف على  إلى جحيم. وفي إحدى  المرأة حياته  حولت هذه 

)هنري( الذي كان يحسده عليها وقال:
ــا ــ ــ ــه ــ ــ ــع ــ ــ مــــــــــــــــن بـــــــــــعـــــــــــد شـــــــــــهـــــــــــر مــــــــــــــــر بــــــــــــــــي م

أبــــــــــصــــــــــرت وضـــــــــــــح الـــــــشـــــــيـــــــب فــــــــــي شـــــعـــــري
صـــــحـــــبـــــتـــــهـــــا قـــــــــبـــــــــل  أدري  كـــــــــنـــــــــت  مــــــــــــــا 

شـــــهـــــر فــــــــــــــي  يــــــــــــكــــــــــــون  الــــــــمــــــــشــــــــيــــــــب  إن 
ــى ــضــ  فـــــــــكـــــــــرت فـــــــــــي )هــــــــــــنــــــــــــري( وكـــــــــيـــــــــف قــ

فــــــــــــــوجــــــــــــــدت هـــــــــــنـــــــــــري واضــــــــــــــــــــــح الـــــــــعـــــــــذر
أحــــــــــســــــــــده كــــــــــنــــــــــت  قـــــــــــــــد  طــــــــــالــــــــــمــــــــــا  يـــــــــــــــا   

والـــــــــــــــــيـــــــــــــــــوم أحــــــــــــــســــــــــــــده عــــــــــلــــــــــى الـــــــقـــــــبـــــــر
)اقتباس من ديوان العاشق المخدوع إليليا أبو ماضي(

في الحقيقة سيدي القارئ كنت قد استعنت باالقتباس ذاته قبل فترة وفي مناسبة ربما 
باقتباس  آتي  أن  حاولت  الجميلة.  األبيات  تلك  وراء  من  المغزى  من  أيضا  قريبة  كانت 
مختلف يسند الموقف التالي إال أني لم أوفق، فاألبيات تلك وجدتها األقرب واألكثر صلة 

بالموضوع. وإليك الموقف سيدي القارئ وأنت الحكم:
قال محدثي: اآلن وبعد مرور أكثر من عام مع المؤسسة التي كنت أحلم باالنضمام إليها، 
ليمهد  أعرفه  بكل من  بها وبذلت كل جهدي واستعنت  التي كنت مفتوًنا  المؤسسة  هذه 
لي الطريق إليها. اآلن فقط أدركت أني كنت ضحية لالنبهار. تابع محدثي: كنت مأخوًذا 
تملكني  حتى  مسؤوليها  وتصريحات  مقابالت  غريب  بشغف  وأتابع  اإلعالمية  بالبهرجة 
شعور بأنها المؤسسة المثالية التي تلبي طموحي وتستحق أن أترك منصبي في مؤسستي 

الحالية وانضم إليها.
لقد تملكني االنبهار لدرجة إني لم أسأل عن أسباب خروج أحد أعضاء إدارتها التنفيذية 
لالنضمام  مهروالً  نفسي  بل وجدت  أحدا  استشر  لم  آخــرون.  ولحقه  مبكًرا  التقاعد  على 

إليها. وختم صاحبنا حديثه: أنا فعاًل نادم، فالواقع مختلف جًدا عن الصورة.. ولكن...
سيدي القارئ، أال نتفق أن االنبهار قد يقودنا إلى دروب ال نعرف مسالكها؟
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