
أوصت لجنة الشؤون التشريعية  «
والقانونية بالموافقة على االقتراح 
برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ 

الخطوات الكفيلة بتبسيط 
اإلجراءات وتذليل معوقات إنجاز 

المعامالت، خصوصا في الجهات 
الحكومية الخدمية.

أقفل “مؤشر البحرين العام”  «
يوم الخميس الماضي عند 

مستوى 1,452.08 نقطة بارتفاع 
وقدره 2.95 نقطة مقارنة بإقفاله 

الخميس )11 نوفمبر(، أي ما 
نسبته 0.2 %.

اتهمت إسرائيل أمس لبنان بتغيير  «
موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية 

بين البلدين في المتوسط، محذرة 
من احتمال أن تصل المحادثات إلى 

“طريق مسدود” وعرقلة مشاريع 
التنقيب عن محروقات بعرض 

البحر، فيما نفى لبنان االتهامات.

نّظمت طالبات الفنون والتصميم  «
بجامعة البحرين أسماء حافظ، زهراء 

خزعل، زينب الزيمور، جلسة حوارية 
مع المتحدث العام والخبير في 

اإللقاء والتسويق األستاذ اللبناني علي 
شحادي، بعنوان توظيف فن اإللقاء 

في تسويق التصميم الجرافيكي.

قدم البرازيلي جوفينتينو أوراق اعتماده،  «
وتألق محمد عنان ليقودا األهلي 

لتحقيق انتصار ثمين على منافسه 
القوي داركليب 3/0 في المواجهة التي 
أقيمت بينهما أمس ضمن منافسات 

الجولة الثالثة من دوري عيسى بن راشد 
ألندية الدرجة األولى.
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء... قائد يتميز بالحنكة واالقتدار

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

اتفقـــت اآلراء فـــي “برنامـــج خـــاص” بثـــه تلفزيـــون 
البحرين مساء الخميس 19 نوفمبر 2020 عن جهود 
ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، في قيادة العمل 
الحكومـــي، علـــى أن مملكـــة البحريـــن، وبتوجيهات 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وتكاتف شـــعبها وجهود “فريق البحرين” 

ستواصل مسيرة التقدم والتطوير.

موافقة على التصالح في مخالفات البناء البسيطة
يناقـــش مجلـــس النـــواب الثالثـــاء المقبـــل تقرير 
بخصـــوص االقتـــراح بقانـــون بشـــأن إضافة مادة 
برقـــم )23( مكرًرا إلى المرســـوم بقانون رقم )13( 
لســـنة 1977 بإصدار قانـــون تنظيم المباني، الذي 
أوصـــت لجنة المرافـــق العامة والبيئـــة بالموافقة 

عليه.

ويتضمـــن االقتـــراح بقانون إضافة مـــادة جديدة 
تنـــص على جـــواز التصالـــح في مخالفـــات البناء 
 3 يعـــادل  مبلـــغ  ســـداد  مقابـــل  الجســـيمة  غيـــر 
أضعـــاف الحـــد األدنى للغرامـــة المقـــررة، على أال 
يشـــمل ذلـــك المخالفـــات التـــي تتضمـــن إجـــراء 
تعديالت جوهريـــة، أو تعدًيا على األمالك العامة 
أو الخاصـــة، أو علـــى حقوق االرتفـــاق الجوي، أو 

المساس بمتطلبات الدفاع.
وتشـــير المبادئ واألسس العامة لالقتراح بقانون 
إلـــى وجود الكثيـــر من المخالفات غير الجســـيمة 
التـــي ال يترتـــب عليها أي تعديـــالت جوهرية في 
البنـــاء، أو تعـــٍد علـــى األمـــالك العامـــة والخاصـــة، 
أو علـــى حقـــوق االرتفـــاق الجـــوي، أو المســـاس 

بمتطلبات الدفاع عن المملكة.

الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  أوصـــت 
علـــى  بالموافقـــة  واالقتصاديـــة 
االقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة 
المالـــي  الوضـــع  تقييـــم  بإعـــادة 
واالقتصـــادي للدولـــة جـــراء جائحة 

كورونا )كوفيد 19(.
يتضمن االقتـــراح برغبة قيام الحكومة 
بإعادة تقييم الوضع المالي واالقتصادي 
للدولـــة جـــراء جائحـــة كورونـــا، والعمل 
على وضع خطـــط وحلول إعادة هيكلة 
التوازن المالي مـــع الحفاظ على حقوق 

ومكتسبات المواطن ونموها.

“المالية”: خريطة طريق الحتواء تداعيات “كوفيد 19”

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  كشـــفت 
والتخطيـــط العمرانـــي لـ”البـــالد” أنهـــا تعمـــل على 
خطة متكاملة لتطوير الطرق تشـــمل أكثر من 15 
مشـــروًعا قيد التنفيذ بقيمة تبلـــغ 143,739,980 
دينـــارا. وذكـــرت الوزارة أنها تتبـــع خطة متكاملة 
للطـــرق وتشـــمل جميع أعمـــال التطوير لشـــبكات 
الطـــرق  قطـــاع  شـــرع  إذ  المملكـــة،  فـــي  الطـــرق 
بالوزارة بعدد من المبادرات االســـتراتيجية لدعم 
هذه الخطـــة. أوضحت أن أبرز مشـــاريع عمليات 
التطويـــر التي تجريها الوزارة هي: تطوير تقاطع 
شارع الشـــيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ 
عيســـى بن سلمان )تقاطع ســـار(، معلنة عن خطة 
لتطوير الشارع وتوسعته للحركة المتجهة جنوًبا 
إلى 5 مســـارات بالجزء المحصـــور ما بين تقاطع 
شـــارع 13 )مدخل ســـار( إلى تقاطع كوبري شارع 
الشـــيخ خليفة بن سلمان وشـــارع الشيخ عيسى 

بن سلمان )كوبري سار(.

15 مشروًعا بـ 143.7 مليون دينار لتقوية شبكة الطرق
إنشــاء جســور وتوسعة شــوارع رئيســة وتطوير اإلنارة والخدمات

مشروع تطوير تقاطع سار

أوصـــت لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
والدفـــاع واألمـــن الوطنـــي النيابيـــة 
بالموافقة على االقتراح برغبة بشأن 
تمديد فترة الفحص الفني للمركبات 
الجديـــدة مـــن )5 ســـنوات( المُعتمدة 
حاليًا إلى )7 سنوات( لحاملي بطاقة 
المســـن، وإعفائهم من الفحص الفني 
مـــع  عاميـــن،  كل  لتكـــون  الســـنوي 
االســـتمرار فـــي تشـــجيع الخدمـــات 

اإللكترونية المرورية.
ويهـــدف االقتراح برغبـــة إلى رفع 
المشقة الناتجة عن قيام كبار السن 
بالفحص الفني لسياراتهم سنويا، 
واســـتحداث برامج تســـتفيد منها 
هذه الشـــريحة من المواطنين لما 
يكفله لهم دستور مملكة البحرين 
فـــي البند )ج( مـــن المـــادة )5( منه 
مـــن ضمـــان اجتماعـــي، وتطويـــر 
الخدمـــات اإللكترونيـــة المروريـــة 
بشـــكل مســـتمر إلنجاز المعامالت 

الحكومية عن ُبعد.
العامـــة  اإلدارة  أكـــدت  مـــن جهتهـــا، 
للمرور أن التوّســـع في مـــدة اإلعفاء 
يخـــدم  ال  حاليـــا  بهـــا  المعمـــول 
الســـالمة المروريـــة، وســـيؤدي إلـــى 
تزايـــد الحـــوادث المروريـــة نتيجـــة 
غيـــاب الفحـــص الـــدوري الُملزم مدة 
طويلـــة وإهمـــال وتقصيـــر أصحابها 
فـــي صيانتهـــا. وبينـــت أن الفحـــص 
الفنـــي الدوري للمركبـــات يهدف إلى 
التأكـــد مـــن صالحية المركبة للســـير 
علـــى الطريـــق العام دون أن تشـــكل 
الطريـــق  مســـتخدمي  علـــى  خطـــرا 
وعلـــى ســـائقها. كما حـــددت الالئحة 
التنفيذيـــة لقانون المـــرور، والمتعلِّق 
باإلعفاء من الفحص الفني بالنســـبة 
كافيـــة  مـــدة  الخاصـــة  للســـيارات 
وجـــوب  بيـــن  للتـــوازن  ومحققـــة 
الفحص الفني وتســـهيل اإلجراءات 

على أصحاب المركبات.

تمديد فحص السيارة الجديدة إلى 7 سنوات

“جوفنتينو” وعنان يقودان األهلي لإلطاحة بداركليبتوظيف فن اإللقاء في جلسة حورايةخالف بين لبنان واسرائيل بشأن الحدود3 نقاط ارتفاع مؤشر “البورصة” بأسبوعتبسيط اإلجراءات والمعامالت الحكومية
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الهملة - بتلكو

مســـاء يـــوم الخميـــس، شـــهد المقر 
الرئيـــس لشـــركة بتلكو فـــي الهملة 
حضور نحـــو 300 زبون اســـتعداًدا 
ليكونـــوا مـــن بيـــن أول الحاصليـــن 

على هاتف iPhone 12 الجديد. 
اإلدارة  فريـــق  الفعاليـــة  وحضـــر 
التنفيذيـــة بمـــن فـــي ذلـــك الرئيس 
التنفيـــذي ميكيل فينتر الذي ســـلم 

الهاتف إلى أول زبون.
وتعليًقـــا على الحـــدث، صرح مدير 

ميثـــم  المســـتهلكين،  قطـــاع  عـــام 
عبدهللا: “لقد توقعنا ارتفاع الطلب 
علـــى هواتـــف iPhone 12 ولذلـــك 
قمنـــا بتوفيـــر الهواتف في عدد من 
فـــروع بتلكو الموجودة في مناطق 
خيـــار  إلـــى  باإلضافـــة  مختلفـــة، 
Drive- استالم الهاتف من السيارة

Thru فـــي الهملة حيـــث كانت هذه 
التجربـــة جديـــدة للشـــركة وأثبتت 

نجاحها بتفاعل الزبائن”.

إقبال كبير على “آيفون 12” بمقر “بتلكو”

بيانـــات  أحـــدث  أظهـــرت 
رســـمية أن الميزانيـــة الموحدة 
التـــي  اإلســـالمية،  للمصـــارف 
تشـــمل مصارف قطاع التجزئة 
وقطـــاع الجملـــة، وصلـــت إلـــى 
نحـــو 31.4 مليـــار دوالر بنهاية 
الربع الثالث مـــن العام الجاري، 
بزيادة بــــ 122.5مليـــون دوالر، 
أي مـــا نســـبته 0.4 %، قياًســـا 
فـــي  دوالر  مليـــار   31.3 بنحـــو 
العـــام  مـــن  المماثلـــة  الفتـــرة 
الميزانيـــة  وشـــكلت  الماضـــي. 
الموحدة للمصارف اإلســـالمية 
بنهاية ســـبتمبر الماضـــي 81.4 
% من الناتج المجلي اإلجمالي 
العـــام  مـــن  الثالـــث  الربـــع  فـــي 
الجـــاري، إذ بلغـــت نحـــو 31.4 

مليار دوالر.

31 مليار دوالر ميزانية 
المصارف اإلسالمية 

بالربع الثالث

16 صفحة - 210 فلوس

وصــول خبراء عســكريين مــن إيــران وحــزب اهلل لصنعاء

واشنطن تعتزم تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

عدن، صنعاء - وكاالت

الواليـــات  بـــأّن  أفـــادت  تقاريـــر  تثيـــر 
المتحـــدة تدرس تصنيف الحوثيين في 
اليمن “منظمـــة إرهابية”، قلق المنظمات 
اإلنســـانية التـــي تحّذر مـــن أن الخطوة 
وتدفـــع  المســـاعدات  إيصـــال  ســـتعيق 
البـــالد الغارقة في الحرب إلى المجاعة.
الحوثييـــن  تصنيـــف  مســـار  ويبـــدو 
المدعومين من إيران بندا رئيســـيا على 
جـــدول أعمال إدارة الرئيـــس األميركي 
دونالـــد ترامـــب التـــي جعلـــت مـــن عزل 
طهران محور سياســـتها اإلقليمية، قبل 
أســـابيع قليلـــة مـــن خروجها مـــن البيت 

األبيض.
وأكد مســـؤولون تقاريـــر تفيد بأن إدارة 
ترامـــب تضـــع األســـس تمهيـــدا إلعـــالن 
خطوتهـــا ضـــد الجماعة المتمـــردة التي 
تســـيطر علـــى العاصمـــة صنعـــاء وجزء 
كبير من الشـــمال في ظل حرب طاحنة 

مستمرة منذ أكثر خمس سنوات.وقال 
دبلوماســـي غربـــي فـــي الخليـــج مّطلع 
علـــى ملـــف اليمـــن “إذا تـــم تصنيفهـــم 
لذلـــك  فســـتكون  إرهابيـــة،  منظمـــة 
“ســـتواجه  كثيرة”.وأوضـــح  عواقـــب 
دول عديدة مشاكل في التعامل معهم 

)الحوثيون(”.

علـــى صعيـــد متصـــل، كشـــفت مصـــادر 
أمنيـــة وسياســـية يمنيـــة عـــن وصـــول 
هللا  حـــزب  ومـــن  إيرانييـــن  خبـــراء 
اللبناني إلى صنعاء برفقة سفير إيران 
لـــدى ميليشـــيا الحوثـــي، بينهـــم خبراء 
في االتصاالت العســـكرية واســـتهداف 

السفن.

االنتهاكات بحق األطفال في تزايد مستمر
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أمل الحامد



سيبقى الحزن معنا نحن العاملين في المنظومة الصحية والطبية من كوادر طبية وتمريضية بفقدان الراحل، صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، هذا ما عبرت عنه الوكيل المساعد للصحة العامة في 

وزارة الصحة مريم الهاجري في هذا المصاب الجلل.

وتقدمـــت الهاجري بأحـــر التعازي 
عاهـــل  إلـــى  المواســـاة  وخالـــص 
البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وولي العهد 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، وألبنـــاء وأحفاد ســـمو 
األميـــر الراحـــل، والعائلـــة المالكـــة 
الكريمة، وشـــعب مملكـــة البحرين 

الوفي.
وقلمنـــا  لســـاننا  إن  وأضافـــت: 
يعجـــز عن وصـــف وكتابـــة مناقب 
خليفـــة  األميـــر  ســـمو  وإنجـــازات 
رحمه هللا، فهو اإلنسان الملهم الفذ، 
إنـــه القيـــادة والحكمـــة والحنكـــة، 
والمـــروءة والوفـــاء والعطـــاء، هو 
هـــو  والطيـــب  والتواضـــع  الخيـــر 
لشـــعبه  القريـــب  المحـــب  الكريـــم 
الملبـــي لطلبـــه واحتياجاتـــه، وهو 
المـــدرس الـــذي تعلمنا منـــه جميعا 
صغارا وكبارا هو الجامعة الشاملة 
والتربيـــة  واإلدارة  القيـــادة  فـــي 
والصحـــة  والشـــباب  والتعليـــم 
والثقافـــة  والعمـــل  واالقتصـــاد 

والتجـــارة  واإلعـــالم  والبيئـــة 
والتشـــريع والدفاع والتنمية، وهو 
كان اإلخالص والتفاني في العمل، 
وهـــو الشـــخصية الفـــذة والنظـــرة 
الثاقبة، ولقد كرس حياته وجهده 
للوطـــن والمواطن الـــذي كان على 
ســـلم أولوياته ولرفعه اسم وشأن 
مملكة البحرين عاليا بكل المحافل 

الخليجيه واإلقليمية والدولية.
أولـــى  لقـــد  الهاجـــري:  وأردفـــت 
األميـــر الراحل الصحـــة والعاملين 
فـــي المجال الصحي جل اهتمامه 
إلى آخر يوم من عمره، فمســـاعيه 
وجهوده يشـــهد لها الجميع لرفعة 
وبأعلـــى  عاليـــا  الصحـــة  شـــأن 
المســـتويات اإلقليميـــة والدولية، 
مردفة ما قدمه ســـموه رحمه هللا 
عليـــه مـــن خدمـــات جليلـــه لبنـــاء 
الوطـــن ومن ونهضـــه وتنميه بكل 
المجاالت والتي يشـــهدها الجميع 
فـــي  ومحفـــورة  خالـــدة  ســـتبقي 
ذاكـــرة وقلـــوب أبناء هـــذا الوطن، 
وستظل مناقبه وإنجازاته وآثاره 
حاضـــرة وظاهـــره للعيـــان، ونحن 

للمســـيرة  وإكبـــارا  إجـــالال  نقـــف 
ســـموه  قادهـــا  التـــي  الحافلـــة 
طيـــب هللا ثـــراه في جعـــل مملكة 
البحرين نموذجـــا يحتذى به على 
جميـــع األصعدة عمومـــا، والصحة 
خصوصـــا، وندعـــو هللا أن يتغمده 
بواســـع رحمتـــه ويســـكنه فســـيح 
جناتـــه ويلهمنـــا الصبر والســـلوان، 
وأحفـــاده  أبنـــاءه  يصبـــر  وأن 
وأســـرته الكرام وأحبابه ويصبرنا 

جميعا على فراقه.

دعم جمعية السكري

وتابعـــت الهاجـــري، وهنـــا البد أن 
نتذكـــر دور ســـموه فـــي انطـــالق 
البحرينيـــة  الســـكري  جمعيـــة 
الشـــيخ  الفريـــق طبيـــب  برئاســـة 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
فالجمعية جاءت من رؤية سموه 
ودعمه، فسموه كان الداعم األول 
النطالق الجمعية وظهورها للنور 
وممارسة عملها ورعايتها ورعاية 
برامجهـــا وفعالياتهـــا ومؤتمراتها، 
فســـموه عمل على تعزيز التعاون 

بين الجهات الرسمية ومؤسسات 
أجـــل  مـــن  المدنـــي؛  المجتمـــع 
الوصـــول إلـــى أفضـــل األســـاليب 
الســـكري  مـــرض  مـــع  للتعامـــل 
مـــن  عاليـــة  مســـتويات  وتوفيـــر 
مـــن  تمكنهـــم  للمرضـــى  الرعايـــة 
التغلـــب علـــى المـــرض والحفـــاظ 
علـــى األجيـــال القادمـــة مـــن هـــذا 
المـــرض، وتركيز الجهود للتعريف 
بأنمـــاط الحيـــاة التـــي تســـهم في 
باألمـــراض  اإلصابـــة  تجنيـــب 
الحمـــالت  وتكثيـــف  المزمنـــة 
التوعوية التي تحد من انتشارها 
وباألخـــص مـــرض الســـكر وآليات 
التعامـــل معه، وضـــرورة االهتمام 
بالبحوث والدراســـات التي تطرح 
آخر ما توصل اليه العلم الحديث 
في التعامل مع األمراض المزمنة 
وعالجها والوقاية منها، وتكثيف 
التـــي تســـلط  المؤتمـــرات  إقامـــة 
الضـــوء علـــى األمـــراض الوراثية 
واإلســـتراتيجيات  والمزمنـــة 

الالزمة لعالجها.
وعندمـــا نتذكـــر دور ســـموه فـــي 
الحفـــاظ علـــى صحـــة المواطنين، 
دوره  إلـــى  نشـــير  أن  هنـــا  فالبـــد 
فـــي  الجانـــب  هـــذا  فـــي  الرائـــد 
حمايـــة المجتمـــع مـــن األمـــراض، 

فســـموه من كلف المســـؤولين في 
وزارة الصحـــة والمجلـــس األعلى 
للصحـــة والمراكـــز البحثية بإعداد 
متعمقـــة  تحليليـــة  دراســـة  أول 
عـــن  والمنطقـــة  البحريـــن  فـــي 
واقـــع األمـــراض المزمنـــة، وإعداد 
التوصيات الالزمة لخفض نســـب 
لقـــد  منهـــا،  والحـــد  بهـــا  اإلصابـــة 
خـــالل  مـــن  يعمـــل  الراحـــل  كان 
منظومـــة، ومـــن خـــالل منظومـــة 
كاملـــة لالرتقاء بالقطـــاع الصحي 
بالعديد مـــن المبـــادرات والبرامج 
التـــي تهدف إلـــى تطوير وتكثيف 
برامـــج الرعاية الصحيـــة الوقائية 
وترويـــج أنمـــاط الحيـــاة الصحية 
بين جميـــع فئات المجتمـــع، وهذا 
جعل البحريـــن تنجح في تحقيق 
جميع األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفية 
المتعلقـــة بالصحة، بعد أن وافقت 
علـــى الخطـــة العالميـــة الجديـــدة 
“تحويـــل  عنـــوان  تحمـــل  التـــي 
عالمنـــا: خطة التنمية المســـتدامة 
للعـــام 2030”، والتـــي تتكـــون من 
حيـــث  غايـــة،  و169  هدفـــا   17
حققـــت البحرين مراكـــزا متقدمة 
فـــي المنطقة والعالـــم، ومن خالل 
خطط ســـموه ومن أهمهـــا الخطة 
الوطنيـــة للصحة لألعـــوام -2016

2025، والتـــي جاءت للتأكيد على 
أن البحريـــن تتجـــه نحـــو االلتزام 
الدولـــي لمنظمة الصحـــة العالمية 
لتحقيـــق الغايـــة 8-3 مـــن أهداف 
وتحقيـــق  المســـتدامة  التنميـــة 
مـــن  للجميـــع  الشـــاملة  التغطيـــة 
خـــالل توفيـــر الخدمـــات الصحية 
ذات  والمســـتدامة  المتكاملـــة 
باالســـتخدام  العاليـــة  الجـــودة 
األمثـــل للمـــوارد المتاحـــة، ودعـــم 
مجـــال  فـــي  العالميـــة  الجهـــود 

مكافحة مختلف األمراض.
حديثهـــا،  الهاجـــري  واختتمـــت 
نبتهـــل للمولى عز وجـــل أن يوفق 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
علـــى  ويســـدد  خليفـــة،  آل  حمـــد 
طريـــق الخيـــر خطاه في رئاســـته 
الـــوزراء، فســـموه خيـــر  لمجلـــس 
خلـــف لخير ســـلف، آملين لســـموه 
وإرادة  عزيمـــة  بـــكل  المضـــي 
ومواصلة مسيرة النهضة والتقدم 
ظـــل  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
البـــالد  لعاهـــل  الحكيمـــة  القيـــادة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة ، وأن يحفـــظ 
البحربن باألمـــن واألمان والصحة 

والسالم.

األمـــــــــراض ــن  ــ ــ م ــع  ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ الـ ــة  ــ ــاي ــ ــم ــ ح ــي  ــ ــ ف ــوه  ــ ــم ــ ــس ــ ل رائـــــــــد  دور 
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بدور المالكي

يتطـــرق رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
التطبيقيـــة  العلـــوم  جامعـــة 
وهيـــب الخاجـــة إلـــى أن فقيـــد 
بـــإذن هللا  لـــه  المغفـــور  الوطـــن 
تعالـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
خليفـــة طيـــب هللا ثـــراه، حرص 
الكريمـــة  الحيـــاة  توفيـــر  علـــى 
منهـــم  بقربـــه  للمواطنيـــن 
واستشعار همومهم، وكان رحمه 
اجتماعيـــة  مســـؤولية  ذو  هللا 
وصاحب رؤيـــة وحكمة وبصمة 
ال تنســـى، ممـــا جعـــل البحريـــن 
فـــي مصـــاف الـــدول المتقدمـــة 
وســـاهم في توفير حياة كريمة 
ويضيـــف  البحرينييـــن،  لـــكل 
قوله :”ســـتبقى ذكـــراه حية في 
قلـــوب كل البحرينييـــن بعطائـــه 
فـــي  الكبيـــر  ودوره  وإنجازاتـــه 
العمل ألجـــل البحرين على كافة 
الصعد السياســـية واالقتصادية 
واألمنيـــة، لألميـــر الراحل، فقيد 
الوطـــن، بصمـــات ال تنســـى فـــي 
تطويـــر التعليـــم وحرصـــه علـــى 
التعليميـــة  المؤسســـات  دعـــم 
كافـــة إيماًنـــا منـــه بأهميـــة العلم 
والمعرفـــة والتعليـــم فـــي تقـــدم 
الشـــعوب والحضـــارات، وإن دل 
ذلك على شـــيء إنمـــا يدل على 
الرؤيـــة الثاقبـــة وحكمة ســـموه 

الـــدؤوب  وســـعيه  هللا  رحمـــه 
لخدمة هذه البالد وشعبها.

مواقف تاريخية منيرة

ويشـــارك رئيـــس جامعـــة العلوم 
التطبيقية غســـان عـــواد بتقديم 
خالص للقيادة الحكيمة والعائلة 
المالكة الكريمة، وشعب البحرين 
الوفي على هذا المصاب الجلل، 
مشـــيرًا إلـــى أنـــه برحيـــل فقيـــد 
الوطـــن الكبير، فقـــدت البحرين 
واألمتيـــن العربية و اإلســـالمية 
رجـــل ذو  حكمـــة وقامـــة كبيرة 
عمـــل لنهضـــة البحرين وســـاهم 
في تحقيق الكثير من اإلنجازات 

لبالده.
ويضيف قوله :”كان قامة قل أن 
يجـــود الزمان بمثله، وسيســـطر 

التاريخ بحروف من نور مواقفه 
التاريخيـــة حيـــال قضايـــا األمة 
العربيـــة واإلســـالمية، فهو رجل 
بـــالده  مصلحـــة  لتعزيـــز  عمـــل 
اســـتثنائية  وشـــخصية  وأمتـــه، 
ســـتبقى حاضـــرة فـــي وجـــدان 
قيـــادة وشـــعب البحريـــن الذين 
بمواقفـــه  دوًمـــا  ســـيتذكرونه 

ورؤيته وحكمته”.

وطن يصنع التقدم

ويؤمن استشاري طب وجراحة 
العيـــون بالمستشـــفى األميركي 
مانـــوج فيليب بأن هـــذا التقدم 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الكبيـــر 
الطـــب  قطـــاع  فـــي  ســـيما  ال 
واألمـــر  الصحيـــة،  والخدمـــات 
القطاعـــات  كل  علـــى  يســـري 

مـــن  بفضـــل  هـــو  الحضاريـــة، 
وقيـــادة  وتعالـــى  ســـبحانه  هللا 
أقصـــى  تبـــذل  التـــي  البحريـــن 
الجهـــود لكـــي تصبـــح البحريـــن 
متطـــورة فـــي كل المياديـــن، بل 

وقادرة على صنع التقدم.
ويرســـل رسالة بالقول :”أريد أن 
أتقـــدم بأخلص التعازي، بالنيابة 
فـــي  العامليـــن  زمالئـــي  عـــن 
المستشـــفى األميركـــي وكذلـــك 
مملكـــة  فـــي  الهنديـــة  الجاليـــة 
البحريـــن إلى إلى جاللـــة الملك 
حفظـــه هللا وإلى عمـــوم العائلة 
المالكة الكريمة وشعب البحرين 
هللا  وندعـــو  ونصلـــي  الكريـــم، 
ســـبحانه وتعالـــى أن ينعم على 
روحـــه فقيـــد الوطن بالســـالم”، 
هـــذا  جميًعـــا  نتشـــارك  فنحـــن 

المصـــاب، مواطنيـــن ومقيمين، 
ألننـــا نعيـــش فـــي وطـــن يضـــم 
الجميع وقيادته الرشيدة وفرت 
للجميع حياة كريمة، ونســـتذكر 
مســـيرة اإلنجـــازات التي تحفل 
بهـــا هذه البـــالد بجهـــود الراحل 

الكبير.

مفاهيم تترسخ في حياتنا

من ذلـــك المشـــوار الكريم، تعلم 
الكثيـــر مـــن أبنـــاء البحرين في 
يعنـــي  مـــاذا  المواقـــع  مختلـــف 
“خليفـــة  نهـــج  علـــى  نســـير  أن 
بـــن ســـلمان”، وفي هـــذا المجال 
يتحـــدث رئيـــس قســـم شـــؤون 
العاصمـــة  بمحافظـــة  المجتمـــع 
أحمـــد الربيـــع فيقـــول أن هنـــاك 
الكثيـــر من األوجه التي نســـتمد 

منها مفاهيم تترسخ في حياتنا 
فمـــن  البلـــد،  لخدمـــة  اليوميـــة 
الراحـــل الكبير رحمه هللا تعلمنا 
اإلصـــرار على النجـــاح وااللتزام 
بـــل والتميـــز فـــي كل عمـــل، أي 
أنه ال يجب أن نعمل، بل نســـعى 
لتقديـــم عمل متميز مـــن ناحية 
والمتابعـــة،  والتنفيـــذ  األفـــكار 
وهـــذه األمور يمكـــن أن نلحظها 
واللقـــاءات  الزيـــارات  كل  فـــي 
والتصريحـــات التـــي كان رحمه 

هللا يؤكد عليها.
ويســـتدرك ليقـــول :”نحـــن ولله 
الحمـــد فـــي محافظـــة العاصمة 
كل  فـــي  المنهـــج  بهـــذا  ننعـــم 
برامجنـــا التـــي نجـــد لهـــا العون 
والمســـاندة وتوفير كل وســـائل 
معالـــي  جانـــب  مـــن  النجـــاح 
بـــن  هشـــام  الشـــيخ  المحافـــظ 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة، واليوم 
الوطـــن  فقيـــد  نـــودع  ونحـــن 
بـــإذن هللا  لـــه  الكبيـــر، المغفـــور 
تعالـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي 
آل  ســـلمان  بـــن  األميـــر خليفـــة 
خليفة طيب هللا ثراه، فاألحرى 
بنـــا كمواطنين بحرينيين نحمل 
مشـــوار  لمواصلـــة  الطمـــوح 
النهضـــة والتقدم، أن نترجم كل 
مـــا تعلمنا من الراحل الكبير إلى 

منجزات كل في موقعه”.

الراحـــل الكبيـــر أراد “حيـــاة كريمـــة للمواطـــن البحرينـــي”.. وســـعى نحـــو الهـــدف

مواقفه المشرفة سيسطرها التاريخ بحروف من نور

سعيد محمد

وهيب الخاجةمانوج كوريان فيليبأحمد الربيعغسان عواد

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه يولي القطاع الصحي أهمية بالغة 
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سيبقـى الفقيـد رمـزا خالدا في ذاكـرة الوطن
ــح عــمــل الــمــجــالــس الــبــلــديــة بــاهــتــمــامــه وانــصــاتــه ــج ــون: أن ــدي ــل ب

البلـــدي  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  قـــال 
عبداللطيف ســـليمان إنه تعجز األلسن عن 
وصف المصاب الجلل الذي شمل كل بيت 
وشـــارع في مملكة البحرين، حزنا ووجعا 
علـــى رحيل صاحب الســـمو الملكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة.
وأضاف ســـليمان لـ “البالد”: سيبقى الفقيد 
رمـــزا خالـــد فـــي ذاكـــرة الوطـــن، لســـيرة 
الحافلة بالعطـــاء والبذل والخير من أجل 
بلـــده، في كافـــة الميادين، وســـنوات عمل 
طويلة، قدم فيها ســـموه نموذجا حضاريا 
زاهيـــا فـــي ادارة الحكومـــة، وفـــي البنـــاء 
والتنمية الشـــاملة، والتـــي نراها اليوم في 

كل حدب وصوب”.
وقال العضو عبدهللا بو بشـــيت إن ســـموه 
رحمـــه هللا كان من أوائـــل الداعمين لعمل 
المجالـــس البلدية، ومن المهتمين جدا في 
متابعـــة توصيات األعضاء وفي اعتمادها 
بجلســـات مجلس الوزراء، بصورة تجسد 

تقديـــره رحمـــه هللا لدورنـــا البلـــدي والذي 
يهدف لخدمة الوطن والمواطنين.

وأضـــاف بـــو بشـــيت “تقديـــر ســـموه لنـــا، 
للمواطنيـــن،  تقديـــره  مـــن  نابـــع  ولعملنـــا، 
حيـــث إنهـــم مـــن انتخبونـــا ووكلونـــا لكي 
نكون ممثليهم بالمجالـــس البلدية، وعليه 
فإن ســـموه كان عضيدا ومســـاندا لنا، لكي 
نحقـــق األهـــداف التـــي وجدت لتحســـين 
الخدمات المقدمـــة للمواطنين والمقيمين 

على حد سواء”.
بـــدوره، قـــال عبـــدهللا إبراهيـــم إن األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان كان أبـــا للجميـــع، كان 
والٌمعمـــر  المؤســـس  فهـــو  قائـــدا حكيمـــا، 
لنهضة البحرين بأسرها، أفنى عمره ألجل 
البحريـــن، وكانـــت حيـــاه حافلـــة بالعطـــاء 
واإلنجازات الملموسة الظاهرة على أرض 

الوطن”.
مهـــام  هللا  رحمـــه  ســـموه  “شـــغل  وتابـــع 

ومناصب عديدة، منها بلدية المنامة العام 
1962 حتـــى 1967 وكان رحمـــه الداعـــم 
الرئيس للمجالس البلدية بأســـرها، ورجل 
المواقـــف، الحكيـــم، والـــذي أحبـــه شـــعبه 
لمواقفـــه الثريـــة والعطـــرة والتـــي تتســـم 

بالخير والعطاء والكرم”.
وأردف إبراهيـــم “ســـيبقى األميـــر خليفـــة 
بـــن ســـلمان رحمـــه هللا فـــي قلوبنـــا دائما، 
وسيبقى خالدا في قلب الوطن وذاكرته”.

600 أسرة متعففة تستفيد من دعم “مبرة سموه” سنويا
آل محمود: الفقيد الراحل الداعم األول للعمل المؤسسي اإلنساني بالبحرين

عّبـــر رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة 
آل  عبداللطيـــف  الشـــيخ  اإلســـالمية 
وألمـــه  حزنـــه  عميـــق  عـــن  محمـــود  
برحيل صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، داعيا هللا 
سبحانه وتعالى أن يتغمد روح الفقيد 
بواسع رحمته، مؤكدا “أنه كان الداعم 
األول للعمل المؤسســـي اإلنساني في 
مملكـــة البحريـــن وبتشـــجيعه إنشـــاء 
عـــدد مـــن الجمعيـــات الخيريـــة فـــي 
سبعينات القرن الماضي، ومنها إنشاء 

الجمعية اإلسالمية العام 1979”.
بـــإذن هللا  لـــه  المغفـــور  “أن  وأضـــاف 
كان علمـــا مـــن أعالم الخيـــر وركنا من 
أركان العمل الخيري واإلنســـاني، فقد 
كان عونـــا للفقيـــر وســـندا للمحتاجين 
من المتضرريـــن واأليتام والمتعففين 
يتلمـــس حاجاتهم وتفقـــد ما ينقصهم 
الكريمـــة  توجيهاتـــه  بعدهـــا  ليصـــدر 
لدعمهم وتلبية متطلباتهم في مملكة 

البحرين”.
وأشـــار رئيس مجلـــس ادارة الجمعية 
اإلســـالمية إلـــى أن “الجمعيـــة كانـــت 
تتلقـــى دعمـــا ســـنويا دعمـــا مـــن مبرة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة طيب هللا ثراه، 

والتـــي كانـــت تســـتفيد منهـــا أكثر من 
600 أسرة”.

وتابـــع “أن ذلـــك ماهـــو إال دليـــل على 
النهـــج األصيـــل الـــذي كان يتســـم بـــه 
الفقيـــد الراحل بوضـــع المواطن دائما 
في أولوية اهتماماته وال يدخر جهدا 
مـــن أجل إســـعاد أهـــل البحريـــن على 

كافة المستويات”.
وأكـــد آل محمـــود “أن البحرين فقدت 
الكثيـــر برحيـــل فقيـــد الوطن صاحب 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، فهو 
قامـــة تاريخية سياســـية واقتصادية 
واجتماعيـــة  وإداريـــة  وتنمويـــة 
وتعليميـــة وصحيـــة وإنســـانية تركت 

بصماتهـــا فـــي كل جانب مـــن جوانب 
الحياة في مملكة البحرين”.

هـــذه  كافـــة  “إن  بالقـــول:  واســـتطرد 
الجهود الخيرية واإلنسانية من فقيد 
الوطـــن رحمـــه هللا نمـــوذج يحتـــذى 
بـــه، وموضع إشـــادة دوليـــة لما له من 
دور بـــارز فـــي دعـــم مســـيرة العمـــل 
الخيـــري محليا واقليميـــا، مؤكدا “أن 
هـــذه الكلمـــات ال تكفي لذكـــر مناقب 
ســـموه رحمـــه هللا. الشـــك أن برحيله 
فجع مملكة البحرين والخليج واألمة 
اإلســـالمية وشـــعوب العالم الصديقة 
بعـــد مســـيرة حافلـــة مـــن اإلنجـــازات 
فـــي كافـــة المجـــاالت طـــوال العقـــود 
الماضيـــة منـــذ توليـــه رئاســـة مجلس 

الوزراء”.
 واختتـــم آل محمود قائال: “هذه ســـنة 
الحيـــاة ، فقـــد كتـــب هللا المـــوت على 
كل حـــي وليس لنـــا إال الرضـــا بقضاء 
هللا وقـــدره ونســـأل هللا عـــز وجـــل له 
فـــي  يبـــارك  وأن  والمغفـــرة،  الرحمـــة 
ذريتـــه ودعاؤنـــا لولـــي العهـــد رئيـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، التوفيق 
والسداد في قيادة  السلطة التنفيذية 
برعايـــة عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
حفـــظ هللا الجميـــع   ووفقهم لما يحب 
ويرضـــى بفضله وكرمـــه وتوفيقه إنه 

سميع مجيب”.

المنامة - الجمعية اإلسالمية

مناقب الراحل الكبير “أبا علي”... 
سجل خالد وشواهده سامية

Û  ربمــا احتجنــا إلــى توثيــق وتدويــن مناقــب فقيــد الوطــن الكبيــر
المغفــور لــه بــإذن هللا تعالى صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة طيــب هللا ثــراه، فــي كتــب وملفــات بــل 
مجلدات، فهذا السجل الخالد أكبر من أن تحصى جوانبه، إال أن 

شواهده ودالئله هي األخرى خالدة وسامية.
Û  منــذ رحيلــه رحمــه هللا حتى اليــوم، وهي أيــام قليلــة مليئة بألم

الفــراق وأســى الــوداع، إال أن مــا امتــأت بــه صفحــات الصحــف 
والمواقــع اإللكترونيــة مــن مناقــب ال تعــدو كونه قطــرة في بحر 
واســع من الخير والكرم والجود في عناوينها اإلنسانية الكريمة، 
وهي مســتودع الضمائر الحية، وال غرو في ذلك فالراحل الكبير 
هــو “أميــر الضميــر”، وهو الــذي رحل لكنــه ترك إلى العالم بأســره 
يوًمــا للضميــر يحمــل اســم ســموه ليكــون صفحة مــن الصفحات 
الخالــدة فــي ســجله طيــب هللا ثراه، ففــي كل عام فــي الخامس 
من شهر أبريل سيحيي العالم “يوم الضمير العالمي” الذي أسسه 
فكرتــه وبــادر إلــى تقديمــه ضمــن سلســلة متميزة مــن المبادرات 
ســمو األميــر الراحــل، ولهــذا فإن خلــود القادة األفــذاذ هي خلود 
ســطرته صفحــات مجدهم التي صاغوهــا طيلة أعمارهم بأعمال 
عظيمــة لخدمــة البشــرية جمعــاء، وهــل يمكــن للعالــم أجمــع أن 
ينسى دور رجل عظيم كان حتى آخر أيام حياته مؤمًنا وساعًيا 
إلــى تحقيــق تطلعــات وطموحــات شــعوب العالــم، فــي مجتمــع 

كوني يعيش في استقرار وأمان وسالم؟
Û  تحدث الكثير من األخوة في مقاالتهم وفي مقابالتهم الصحفية

والتلفزيونيــة عــن مآثــر ومناقــب الراحل الكبيــر رحمة هللا عليه، 
وألننــي مثــل بعضهم، كنت قريًبا من ســموه لســنوات، وتشــرفت 
أيًضــا بإصــدار كتــاب: “رمــز الوفــاء وســيرة العطــاء.. خليفــة بــن 
سلمان مجد الوطن”، وبعون هللا، أستعد إلصدار كتاب عالمي في 
القريــب العاجــل بعــون هللا، إال أننــي في الحقيقــة أعجز عن ذكر 
ووصــف المواقــف التي رأيت وشــاركت فيها علــى صعيد إصرار 
ســموه طيــب هللا ثراه، على أن يطمئن تجــاه معاناة مواطن هنا، 
أو مشــكلة أســرة هنــاك، أو طلبــات لأهالي والجمعيــات الخيرية 
مــن مســاعدات، أو تلبيــة احتياجــات ضروريــة من المشــروعات 
والمرافــق لهــذه المنطقــة أو تلــك المدينــة أو القريــة، وتــرى على 
وجهه سرائر السرور والغبطة حينما يعلم بأن األمر تم على خير 

ما يرام.
Û  لقــد تــرك لنــا “أبــا علــي رحمــه هللا” مــا يمكــن أن نســميه مســار

“البوصلــة” فــي مواصلــة طريق البنــاء والنهضة، وهي مســؤولية 
كل أبنــاء البحريــن، ونســتذكر علــى ســبيل المثــال مــن مقوالتــه 
الجاللــة  التــي يقودهــا صاحــب  التنميــة  “إن مســيرة  الســامية: 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد، حفظــه هللا، ال 
حــدود لهــا، وغايتهــا أن ينعــم شــعب البحريــن بأعلى مســتويات 
الرفاهيــة والرخــاء، ولقــد تــم إنجــاز العديــد من المكتســبات، وال 
يزال العمل متواصال بكل عزم وإرادة من أجل حاضر ومستقبل 
أكثــر نمــاء وازدهاًرا، إن أهم مــا ُتركز عليه الحكومة في خططها 
واســتراتيجياتها هــو العمــل بوتيــرة أســرع لتنفيــذ المشــروعات 
بمختلــف المناطــق وبمســتويات من الجودة تضمــن توفير أرقى 
الخدمــات للمواطنيــن، وإن مــا نقــوم بــه من أجل الوطن وشــعبه 
واجــب علينــا، وســقف طموحنــا ال يقــف عنــد حــدود، وغايتنا أن 
نصــل بالوطــن إلــى أعلى درجــات التقدم والنمــاء، وإننا على ثقة 
فــي أن ذلــك ســوف يتحقق، ألن لدينا ـ ولله الحمد ـ شــعًبا يمتلك 

وعًيا وإحساًسا كبيًرا بالمسئولية تجاه الوطن”.
Û  رحل قائدنا ووالدنا وأخونا وعزوتنا وتاج رؤوســنا، لكنه راســخ

في قلوبنا وأرواحنا، وأعلى درجات الوفاء لمن منحنا كل الحب 
والوفــاء، أن نســير على وصاياه وتوجيهاتــه ونهجه في الطريق 
الــذي عــاش مــن أجلــه وأحبــه، وهــو الطمــوح الــذي ال حــدود لــه 
للوصــول إلــى أعلى درجــات التقدم والنماء، فســالم على روحك 
الطاهــرة وعلــى ســيرتك النبيلــة العطــرة.. اللهم يــا رب العالمين، 
أنــت تعلم وتســمع دعــوات المحبين لـ”خليفة بن ســلمان” فاجعل 
فــي قبــره الضيــاء والنــور والســرور ليتبــوأ الدرجــة الرفيعــة في 

النعيم.. اللهم آمين.

عادل المرزوق

إبراهيم النهام

عبدالله إبراهيمعبدالله بو بشيتعبداللطيف سليمان

الشيخ عبداللطيف آل محمود

الثقافة األمنيـة

التســــــــــــوق اإللكتــــــرونـــــــــــــــي اآلمـــــــــــــــــن
Û  ،فــي ظــل جائحــة كورونــا التــي يمــر بهــا العالم

اتجــه العديــد مــن األفــراد فــي دول العالــم إلــى 
المتاجر والمواقع اإللكترونية لشراء متطلباتهم 
التباعــد  علــى  حفاظــا  وذلــك  واحتياجاتهــم، 
مجتمعيــة  ضــرورة  أصبــح  الــذي  االجتماعــي 
كإجــراء احتــرازي لحمايــة أنفســهم وعائالتهــم 

من هذا الوباء.
Û  العمليــات تنوعــت  التطــور  هــذا  خــالل  ومــن 

االحتيالية والســرقات اإللكترونية، حيث يقوم 
المجرمون باستغالل قلة وعي البعض الرتكاب 
عمليــات  تــزداد  حيــث  الجرائــم،  هــذه  مثــل 
االحتيــال اإللكترونــي حاليــا بســبب اســتغالل 
المجرميــن للفضــاء اإللكترونــي وذلــك بخــداع 
األفــراد برســائل احتيالية عــن طريق الهاتف أو 

مواقع التواصل االجتماعي.
Û  اإللكترونيــة الجرائــم  مكافحــة  إدارة  وتدعــو 

اتبــاع  ضــرورة  إلــى  والمقيميــن  المواطنيــن 

النصائح واإلرشــادات لضمان تســوق إلكتروني 
آمــن، كأهمية الحفاظ على البيانات الشــخصية 
ومعلومــات البطاقــات االئتمانيــة، واالســتفادة 
وذلــك  البنــوك  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  مــن 
بالحصــول علــى البطاقــات االئتمانيــة مســبقة 
وعــدم  المعلومــات  حمايــة  لضمــان  الدفــع؛ 
اســتغاللها، كما يجب على المشــتري المحافظة 
الخاصــة  العبــور  وأرقــام  حــروف  ســرية  علــى 
بــه وعــدم مشــاركتها مــع أي أحــد واســتخدام 
لجميــع  وأرقامــا  حروفــا  تتضمــن  ســر  كلمــات 
حســاباته الشــخصية، وعليه التأكد مــن الموقع 
اإللكترونــي قبــل إدخال المعلومات الشــخصية 
أو معلومــات البطاقــة االئتمانيــة واســتخدامها 
فقــط فــي المواقع اإللكترونيــة المعروفة وذات 
المصداقيــة العاليــة؛ نظرا لوجــود عدد كبير من 
المواقــع اإللكترونية المزيفة التي تقوم بســرقة 
البطاقــات  ومعلومــات  الشــخصية  المعلومــات 

االئتمانية.
Û  يجــب الشــراء  عمليــة  مــن  االنتهــاء  وبعــد 

االحتفــاظ بفواتيــر عمليات الشــراء التي يمكن 
من خاللها المقارنة بين سعر السلعة في الموقع 
بالمبلــغ  ومطابقتــه  منــه  بالشــراء  قمــت  الــذي 

المذكور في كشف حساب البنك الشهري.
Û  أو الشــركة  ســمعة  مــن  التحقــق  يجــب  كمــا 

الشــخص الــذي تنوي شــراء الســلعة منه، حيث 
أن هنــاك مواقــع معتمــدة فــي مجــال التســويق 
لكافــة الشــركات والمتاجــر على مســتوى العالم 
واالطــالع علــى تجــارب األفــراد والمتســوقين 
الذيــن قامــوا بعمليات شــراء ســابقة، باإلضافة 
إعــادة  سياســة  مــن  التحقــق  يجــب  أنــه  إلــى 
األمــوال وشــروط الخدمة التي تتبعها الشــركة 
فــي حالــة حــدوث خطــأ فــي التوصيــل أو عدم 
توفــر الســلعة التي ترغب في شــرائها أو وجود 

عيب في البضاعة التي تم توصيلها.



اتفقـــت اآلراء فـــي “برنامـــج خـــاص” بثـــه 
 19 الخميـــس  البحريـــن مســـاء  تلفزيـــون 
نوفمبـــر 2020 حـــول جهـــود ولـــي العهـــد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، في قيادة 
العمل الحكومي، على أن مملكة البحرين، 
وبتوجيهـــات عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وتكاتف 
شـــعبها وجهود “فريق البحرين” ستواصل 

مسيرة التقدم والتطوير.
قدمـــه  الـــذي  البرنامـــج  تقاريـــر  وألقـــت 
علـــى  الضـــوء  حســـين  علـــي  اإلعالمـــي 
مواصلـــة المســـيرة بـــكل عزم ال ســـيما مع 
تركيـــز الحكومـــة على اســـتمرار مشـــاريع 
البنية التحتية وتحقيق تطلعات المواطن 
الحيـــاة  مســـتويات  وتوفيـــر  البحرينـــي 
الكريمـــة له، كما اســـتذكرت باعتزاز جهود 
صاحـــب  تعالـــى  هللا  بـــإذن  لـــه  المغفـــور 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة طيب هللا ثـــراه، الذي أســـس بنية 
حكوميـــة متينة بمختلـــف االتجاهات في 
ظـــل المشـــروع اإلصالحي لجاللـــة الملك، 
وســـتبقى إنجـــازات فقيد الوطـــن حاضرة 

في الذاكرة الوطنية. 

الشيخ خالد بن أحمد: نتنبأ 
بمستقبل واعد

العمـــل  وتعزيـــز  تطويـــر  محـــور  وفـــي   
الحكومـــي، تحدث مستشـــار جاللة الملك 
للشـــؤون الدبلوماســـية الشـــيخ خالـــد بـــن 
أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة، قائـــال إنـــه 
عمل مع ســـمو ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
في الفتـــرة 2000 – 2002 بديوان ســـموه 
قبل انتقاله للعمل الدبلوماســـي، ويعتبرها 
فترة مهمة في اقترابه من فكر سموه من 
نواح عديدة، ويختصرها بالقول: “وجدت 
فـــي ســـموه صفـــات القيـــادة مـــن الطـــراز 
األول ليس بالتوجيه فحســـب، بل بالعمل 
واإلشراف المباشر على الكثير من األمور، 
وتعلمـــت منـــه الكثيـــر وشـــاركت معه في 
زيـــارات عديدة للخـــارج ورأيت مســـتوى 
النقـــاش مـــع قـــادة العالم واالحتـــرام الذي 
كســـبه ســـموه في مســـتوى هـــذا النقاش، 
وهـــو األمـــر الـــذي نبأنـــا بمســـتقبل واعـــد، 
واليـــوم هو يخلف المغفور له ســـمو األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رحمه هللا، 
ويبشـــرنا بخير كثير للبحرين تحت قيادة 

جاللة الملك حفظه هللا”.
القيـــادة تتجلـــى مـــن  وأردف أن صفـــات 
كل  مـــع  أريحيـــة  بـــكل  التواصـــل  خـــالل 
شـــرائح المواطنيـــن، وكان بهـــذه الصفات 
قـــد تمكـــن مـــن التعامـــل مـــع الكثيـــر مـــن 
التحديـــات التي واجهتها مملكة البحرين، 
وأتذكر دوره الوطني الكبير فيما واجهناه 
خـــالل العـــام 2011، إذ كان يتواصـــل مـــع 
الـــكل، من جانب آخر أســـس المؤسســـات 
وغيرهـــا  االقتصاديـــة  التنميـــة  كمجلـــس 
للوصـــول إلـــى ما نحـــن عليه اليـــوم، وهو 
أمر نفتخر به، وبالنسبة إلشراف الحكومة 
علـــى تطويـــر القطـــاع الخـــاص، فقـــد كان 
سمو ولي العهد رئيس الوزراء هو المطور 
لهذا االتجاه، والنقطة المهمة هي الشـــباب 
ودور الشباب، فأول خطوة اتخذها سموه 
هو تنفيذ برنامج سمو ولي العهد للبعثات، 
حيـــث يتـــم اختيـــار طلبـــة مـــن مختلـــف 
وخاصـــة  حكوميـــة  البحريـــن  مـــدارس 
وإرســـالهم للدراســـة فـــي أفضـــل جامعات 
العالـــم، وهذه هي النواة التي بدأها ســـمو 

ولي العهد في دعم الشباب وتمكينهم.
مـــن جهة أخرى، أســـهم ســـموه في تطوير 
فـــي  موظـــف  فـــكل  الحكومـــي،  العمـــل 
الحكومـــة بإمكانـــه تقديم فكـــرة مبتكرة، 
ويتبناهـــا ســـموه، والهـــدف الرئيســـي هـــو 
التنميـــة والتطويـــر، واليـــوم، وقـــد تولـــى 

ســـموه رئاســـة الحكومـــة فكلنـــا ثقـــة بأننا 
نســـير علـــى الطريـــق الصحيـــح بثقـــة في 

المستقبل الواعد.

جميل حميدان: رائد إصالح سوق العمل

ويستهل وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميل حميدان باإلشـــارة إلـــى أن صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، كان خيـــر عون وعضـــد للمغفور 
له بـــإذن هللا تعالى الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة طيـــب هللا 
ثـــراه، وكان شـــريًكا أساســـًيا فـــي تحقيق 
مســـيرة اإلصالح الشامل لحضرة صاحب 
الجاللـــة الملك المفـــدى، وكان متعمًقا في 
دراســـاته وطموحاتـــه بشـــجاعة وكفـــاءة 
وفـــي  المســـتقبل،  إلـــى  لالنطـــالق  عاليـــة 
مجـــال ســـوق العمل،هـــو الرائـــد إلصـــالح 
ســـوق العمل وفق رؤية 2030 وله الفضل 
فـــي تحقيـــق منجزات كثيـــرة مطلوب منا 
جميًعـــا المحافظـــة عليها وإضافـــة المزيد 

من اإلنجاز.
وتطرق حميـــدان إلى أن تلك الرؤية التي 
أسسها سموه تقوم على جعل سوق العمل 
ســـوًقا قوًيا متوازًنا قائًما على التنافسية، 
ويخلق المزيد من فرص االستثمار والعمل 
للمواطنين ويســـتقطب الكفاءات ويوازن 
فـــرص األعمـــال والمحافظـــة  بيـــن خلـــق 
على الفرص النوعيـــة لألعمال الخاصة أو 
البحث عن وظائف مناسبة وفق األولوية 
لتوظيـــف المواطنيـــن علـــى أســـس علمية 
بتقليـــص الكلفـــة لدعم األجـــور والتدريب 
المواطـــن، وركـــز  تميـــل لصالـــح  وجعلهـــا 
على إصالح التعليم والتدريب الكتســـاب 
مهـــارات وقـــدرات وخلق قـــادة وكفاءات 

في ســـوق العمل وجعلها ســـبًبا من أسباب 
نجاح األعمال وليس عبًئا عليها.

وتؤكـــد المؤشـــرات نجـــاح البحريـــن فـــي 
فـــي  وجعلهـــا  البطالـــة  معـــدالت  خفـــض 
حدودهـــا اآلمنة وتســـير بطريقـــة ممتازة 
لألحســـن، باإلضافـــة إلـــى تنميـــة األعمـــال 
والمشـــاريع  األعمـــال  وقطـــاع  الصغيـــرة 
المتناهيـــة الصغر ودعم اإلبداع واالبتكار، 
ولســـموه الفضـــل فـــي طـــرح رؤيـــة 2030 
التي لم يسبقه فيها أحد على صعيد دول 
منطقة الخليج العربي، وستشهد المرحلة 
القادمـــة تعزيـــًزا للمكاســـب وتطوير أوجه 

النجاح.

فائقة الصالح: قدرات استباقية

وانتهـــزت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح 
فرصـــة اللقـــاء لتقديـــم التهانـــي، باألصالة 
عـــن نفســـها ونيابـــة عـــن جميـــع العامليـــن 
بـــوزارة الصحـــة والعاملين فـــي الصفوف 
األماميـــة لمواجهـــة فيـــروس كورونا على 
الثقة الملكية الســـامية بتعيين ســـمو ولي 
العهد رئيًســـا لمجلس الـــوزراء، لتنتقل في 
الحديـــث إلى إدارة ســـموه ألزمـــة كورونا، 
والتي حازت إعجاب دول العالم وحظيت 
بإشادات في جميع مراحل العمل، وجهود 
سموه في مكافحة فيروس كورونا إنجاز 
يحـــق لنـــا كبحرينييـــن أن نفخـــر بـــه، كمـــا 
حرص ســـموه على ســـالمة الوطـــن وأهله 
تتفـــوق  البحريـــن ممـــا جعلهـــا  وضيـــوف 
علـــى دول كثيـــرة، وزادت بقولها: “قدرات 
سموه االستباقية جعلت البحرين تحتوي 
الوباء بسرعة، وعبر الجميع عن تقديرهم 
للبحريـــن في التعامل مع الوباء وأشـــادوا 
بالمعـــدالت والنســـب العاليـــة للفحوصات 

والتعافي”.
وقد استلهمت منظمة الصحة العالمية من 
قيادة ســـموه اإلفادة من تجربة البحرين، 
والدليـــل على ذلك مـــا تم اإلعالن عنه في 
مؤتمـــر إعالمـــي عقـــده المكتـــب اإلقليمي 
إلقليم شرق المتوسط، حيث أشادوا بدور 
البحريـــن بفضل من هللا وجهـــود ومتابعة 
حثيثة من سمو ولي العهد رئيس الوزراء، 
إذ تـــم التعامـــل مـــع الفيـــروس بتحـــركات 
كلهـــا فـــي مصلحـــة النـــاس، ووجه ســـموه 
الفريق المكلف بإشراف مباشر منه بشكل 
يومي، مردفة، أن متابعة سموه على مدى 
24 ســـاعة وكل خطـــوة مـــن اإلجـــراءات 
ليطبـــق روح الفريـــق الواحـــد حينما وضع 
شـــعار فريـــق البحريـــن، والـــذي أثبـــت في 
هـــذه األوقات الصعبـــة أن يكون على قدر 
المســـؤولية، وكذلك االستراتيجيات التي 
تم وضعها، فالبحرين من أعلى دول العالم 
الفحوصـــات والتشـــخيص  التـــي قدمـــت 

والعالج.

باسم الحمر: مقاييس المشاريع اإلسكانية

مـــن جهتـــه، تحدث وزير اإلســـكان باســـم 
الحمر عن دعم ســـموه حـــول إنجاز المدن 
الجديـــدة ووضـــع البرامـــج ومتابعتها، أما 
إنجازاتـــه بالعـــودة إلـــى الخلـــف، فســـموه، 
لـــه مســـاهمة فـــي تغييـــر معاييـــر  كانـــت 
بدايـــًة  اإلســـكانية،  المشـــاريع  ومقاييـــس 
مـــن مدينـــة زايـــد في ذلـــك الوقـــت، وكان 
المشـــروع صغيًرا نســـبًيا لكـــن تأثيره كان 
كبيـــًرا علـــى الملـــف اإلســـكاني وتوجهات 
اإلســـكان، وبعد هذه التجربة، اهتم سموه 
من خالل ترؤسه للجنة اإلسكان واإلعمار 
فـــي تبنـــي الملـــف اإلســـكاني ووضـــع لـــه 

الخطط لكونه ملًفا مهًما من خالل تحديد 
األراضـــي واإلشـــراف علـــى المخططـــات، 
وكانـــت االنطالقة فـــي المدينة الشـــمالية 
وتم تسميتها “مدينة سلمان” تيمًنا بسموه 
وهي االنطالقة لمشاريع اليوم، واستكمال 
المـــدن األربع ما هي إال ثمرة الجهود التي 
بذلهـــا ســـموه مـــن خـــالل ترؤســـه للجنـــة، 
واليـــوم، تســـتمر الرعايـــة والمتابعـــة مـــن 
الـــوزراء  تـــرؤس ســـموه لمجلـــس  خـــالل 
المتابعـــة  بالرصـــد  التنســـيقية،  واللجنـــة 

والدعم الالمحدود.

البوعينين: إنجاز التشريعات الالزمة

ولفـــت وزيـــر مجلســـي الشـــورى والنواب 
غانـــم البوعينيـــن إلى أن ســـموه كان دائم 
التوجيه للتعاون مع الســـلطة التشـــريعية 
من أجل إنجاز التشـــريعات الالزمة وذات 
األولوية لعمل الحكومة، مما أسهم بطريقة 
مباشـــرة في مواجهـــة كل التحديات التي 
واجهناهـــا ومنهـــا مؤخًرا جائحـــة كورونا، 
وكثيـــر مـــن التشـــريعات جـــاء مـــن خالل 
مراســـيم أو مشـــاريع قوانين عبر مجلسي 
الشـــورى والنواب إلقرار هذه التشـــريعات 
التي كان لها األثر المباشـــر في التعامل مع 

الجائحة منذ فترة مبكرة جًدا.

ميرزا: منظور جديد للمرحلة المقبلة

ويتطلـــع رئيس هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا للمزيـــد مـــن االزدهار 
تحـــت إدارة ســـموه بمنظـــور جديـــد فـــي 
المرحلة المقبلة مفعم بالحداثة والواقعية 
والتطوير، فسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
شـــخصية قياديـــة فريـــدة ولمســـنا حبـــه 

للتحـــدي وعشـــقه لإلنجاز وتبنـــي االبتكار 
واألســـاليب الحديثـــة فـــي تبنـــي أفضـــل 
الممارســـات العالمية وعـــدم القبول باألمر 
الواقـــع كمـــا هو عليه، وتشـــكيل مســـارات 
جديـــدة لرفـــع أداء الحكوميـــة وتحســـين 

معيشة المواطنين.
ويضيـــف قولـــه: “شـــخصًيا، أرى أن هنـــاك 
أفـــكارا ســـابقة لزمانها، فمثـــاًل فكرة إعداد 
الرؤية 2030 قبل 12 عاًما في العام 2008 
الـــدول الخليجيـــة كانـــت محطـــة  وقبـــل 
مميزة، ولذلك فســـموه يوجهنا ويشـــجعنا 
لالســـتفادة من الطاقـــة المتجـــددة والتي 
هـــي طاقـــة مســـتدامة منـــذ أول مشـــروع 
تجريبي للطاقة الشمســـية في عوالي عام 
2012 وإنشـــاء مركـــز للطاقـــة المتجـــددة 
وكفاءة الطاقة، وقـــد أثبت المركز جدواه 
وأصـــدر ســـموه توجيهاته إلنشـــاء محطة 
طاقـــة شمســـية بســـعة 1 ميغـــاوات، وفي 
شـــهر أكتوبـــر 2019 أصـــدر جاللـــة الملـــك 
التنميـــة  مركـــز  بترفيـــع  ملكًيـــا  مرســـوًما 
المســـتدامة إلى هيئة الطاقة المســـتدامة 
وتتبع مجلس الوزراء وترفع تقاريرها من 
خالل اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء، ونحن نلقى 

من سموه كل التشجيع والمساندة”.

الشيخة رنا بنت عيسى: قصة نجاح

منـــذ  ســـموه  دور  حـــول  حديثهـــا  وفـــي 
بـــدء جائحـــة كورونـــا، قالت وكيـــل وزارة 
الخارجيـــة الشـــيخة رنـــا بـــن عيســـى بـــن 
دعيـــج آل خليفـــة إن ســـموه يحـــث علـــى 
توحيـــد كافـــة الجهـــود للتعامـــل مـــع هـــذا 
الظرف االســـتثنائي، وبدأت متابعة سموه 
الحثيثـــة لفريـــق البحريـــن قبل اكتشـــاف 
أول حالـــة ممـــا مثل قصة نجـــاح، وبفضل 
مـــا تـــم اتخـــاذه مـــن إجـــراءات وتدابيـــر 
الجهـــات  جوانـــب  مختلـــف  فـــي  شـــاملة 
الصحيـــة واالجتماعيـــة، ممـــا أســـهم فـــي 
الحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس، وأقـــول أن 
فريق البحرين أدار األزمة برئاســـة ســـموه 
واتخـــذ االجـــراءات الالزمـــة، ونحـــن فـــي 
وزارة الخارجية نفخر بأن نكون جزًءا من 
النجاح الوطني الكبير ونأمل أن يتواصل 

حتى نهاية هذه األزمة.
لـــه  الحكيمـــة  قيادتنـــا  لـــدى  المواطـــن 
األولوية، وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
اتخذ كافـــة التدابير لعودة المواطنين من 
الخـــارج، والوزارة ســـخرت كل إمكانياتها 
مـــن خـــالل ســـفاراتنا  لعودتهـــم ســـالمين 
علـــى  الدبلوماســـية، وحرصـــت  وبعثاتنـــا 
التواصل مع الراغبيـــن في العودة وحصر 
أعدادهم لوضع الخطط الالزمة لعودتهم، 
كمـــا دعوناهـــم للتواصل مع الســـفارات أو 
مكتـــب المتابعـــة في ديوان الـــوزارة الذي 
يعمل على مدار الساعة لتسهيل عودتهم، 
وبالتنســـيق مـــع وزارة الصحـــة والفريـــق 
الوطنـــي للتصدي لفيروس كورونا وضعنا 
خطـــة مدروســـة، وجهـــود الـــوزارة – وفق 
توجيهات ســـموه - لم تقتصـــر على إعادة 
المواطنيـــن بـــل تأميـــن وصـــول شـــحنات 

األدوية والغذاء.

خالد حميدان: التكامل بين القطاعات

لمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  وتحـــدث 
التنميـــة االقتصاديـــة خالـــد حميـــدان عن 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  حـــرص صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، علـــى توجيه 
والتكاتـــف  للعمـــل  الحكوميـــة  الجهـــات 
مـــع القطـــاع الخـــاص بمـــا يلبـــي تطلعـــات 
المواطـــن،  وطموحـــات  الملـــك  جاللـــة 
لهـــذا، أولى ســـموه اهتماًمـــا بالتكامل بين 
والخـــاص،  الحكومـــي  القطاعيـــن  عمـــل 
الســـتقطاب  واضحـــة  اتجاهـــات  ووضـــع 
االســـتثمارات المباشرة بهدف خلق فرص 

عمل في السوق البحريني.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء... قائد يتميز بالحنكة واالقتدار
ــرة الــتــطــويــر ــي ــس ــن ســـتـــواصـــل م ــري ــح ــب ــات جـــالـــة الـــعـــاهـــل... ال ــه ــي ــوج ــت ب
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كشفت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لـ “البالد” عن أنها تعمل 
على خطة متكاملة لتطوير الطرق تشمل أكثر من 15 مشروًعا قيد التنفيذ بقيمة تبلغ 

143,739,980 دينار.

وذكـــرت الـــوزارة أنها تتبع خطـــة متكاملة 
التطويـــر  للطـــرق وتشـــمل جميـــع أعمـــال 
لشـــبكات الطـــرق في المملكة، حيث شـــرع 
قطاع الطـــرق بالوزارة بعدد من المبادرات 
اإلســـتراتيجية لدعـــم هـــذه الخطـــة، ومن 
أهـــم أهداف إســـتراتيجية الطـــرق إحداث 
نقلـــة نوعيـــة فـــي أداء ومســـتوى شـــبكة 
الطرق وفتـــح المجال أمـــام أعمال تطوير 
االزدحـــام  مـــن  والتخفيـــف  مســـتقبلية 
المروري، وزيادة مســـتوى السالمة لجميع 
مستخدمي الطرق، وتسهيل الوصول إلى 
مختلف المناطق المملكة، من خالل إنشاء 

وتطوير عدد من الشوارع الرئيسة. 
عمليـــات  مشـــاريع  أبـــرز  أن  وأوضحـــت 
التطوير التـــي تجريها الوزارة هي: تطوير 
تقاطع شارع الشـــيخ خليفة بن سلمان مع 
شـــارع الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان )تقاطع 
المشـــاريع  أهـــم  أحـــد  يعتبـــر  الـــذي  ســـار( 
جســـر  إنشـــاء  ويتضمـــن  اإلســـتراتيجية، 
 800 بطـــول  مســـارين  ذي  جديـــد  علـــوي 
متـــر لنقـــل الحركـــة المروريـــة بشـــكل حـــر 
دون توقف على شـــارع الشـــيخ خليفة بن 
ســـلمان مباشـــرة باتجاه الشـــرق إلى شارع 
الشيخ عيسى بن سلمان، وشارع البحرين 
الشـــمالي )المرحلة الثانية( وأعمال الدفان 

لجسر البسيتين )المرحلة الثانية(.
وقالـــت: باإلضافـــة إلـــى مشـــروع توســـعة 

األولـــى(،  )المرحلـــة  زايـــد  الشـــيخ  شـــارع 
الشـــارع  توســـعة  علـــى  يشـــتمل  والـــذي 
المذكور إلى ثالثة مســـارات في كل اتجاه 
بـــدًءا من شـــارع 16 ديســـمبر حتى شـــارع 
الشـــيخ خليفـــة بـــن ســـلمان، ومـــن الـــدوار 
الغربـــي لقريـــة عالـــي حتى شـــارع الشـــيخ 
عيســـى بن ســـلمان، مع تحويـــل الدوارات 
األربعة الموجودة عليه إلى تقاطعات تدار 
بإشارات ضوئية، ويجري حاليا االستعداد 
لفتح شـــارع 16 ديســـمبر للحركة المرورية 
مـــع نهاية شـــهر نوفمبـــر 2020، بينما بقية 
األعمـــال في شـــارع الشـــيخ زايد وشـــارع 
ســـلماباد الخارجي مستمرة حتى منتصف 
العام المقبـــل2021، باإلضافة إلى األعمال 
التحضيرية لمشروع تطوير شارع الفاتح. 
وتابعت: وجـــاري العمل كذلك على تطوير 
شـــارع 47 فـــي عـــراد بمحافظـــة المحـــرق، 
والـــذي يشـــتمل علـــى مرحلتيـــن تتضمـــن 
47 فـــي  المرحلـــة األولـــى تطويـــر شـــارع 
الجـــزء الواقـــع بيـــن شـــارع حاتـــم الطائي 
في الحد وشـــارع 28، حيث سيتم توسعة 
الشـــارع إلـــى 3 مســـارات فـــي كل اتجـــاه 
علـــى امتـــداد 2 كيلومتـــر مـــن تقاطعه مع 
شـــارع حاتم الطائي شرًقا إلى تقاطعه مع 
شارع 28 غرًبا والمؤدي إلى حالتي النعيم 
والســـلطة، مـــع تطويـــر التقاطعـــات عليـــه 
وتوفيـــر تقاطعيـــن بإشـــارات ضوئية، إلى 

جانب األعمال األخرى للمشـــروع المتمثلة 
في إنشـــاء شـــبكة لتصريف مياه األمطار، 
توفير أرصفة جانبية للمشاة، وضع قنوات 
أرضيـــة الســـتخدامها مـــن قبـــل الخدمات 
مســـتقبال، تحسين مســـتوى اإلنارة، توفير 
العالمـــات المرورية واللوحات اإلرشـــادية 
الالزمة لتحقيق األمن والسالمة المطلوبة 
علـــى الطريق ووضع حواجز للســـالمة في 
المناطـــق التـــي تتطلـــب ذلـــك، كما ســـيتم 
إنشـــاء شارع خدماتي على األطراف قرب 

المنازل المحيطة بشارع 47.
وأفادت أن المرحلة الثانية تشـــمل تطوير 
الجـــزء المحصـــور بين شـــارع 28 وشـــارع 
خليفـــة الكبيـــر، حيـــث ســـتتضمن أعمـــال 
المشـــروع إنشـــاء جســـر بحـــري يربط بين 
شـــرقا  الحـــاالت  مـــن  بالقـــرب   28 شـــارع 
وشـــارع خليفة الكبير غرًبا بإنشـــاء تقاطع 
متعدد المستويات مع شارع خليفة الكبير، 

وســـيتم تنفيـــذ هـــذه المرحلـــة فـــي وقـــت 
الحـــق، وســـيخدم شـــارع 47 بعـــد انتهـــاء 
مشـــروع تطويره أهالي ومرتـــادي مناطق 
عـــراد والحـــد وحالتـــي النعيـــم والســـلطة 
وعموم أهالي مدينة المحرق، كما سيساعد 
فـــي تخفيـــف االزدحام المروري وتســـهيل 
الحركة المرورية لتشمل مختلف المناطق 
الصناعيـــة والســـكنية والتجاريـــة، إضافـــة 
إلـــى التخفيف من الضغـــط الحاصل حاليا 
على شـــارع عراد؛ كونـــه المدخل والمخرج 
الرئيس من وإلى عراد بما يلبي احتياجات 
الســـكان جـــراء زيـــادة الحركـــة العمرانيـــة 
التي تشـــهدها المنطقة وذلـــك ضمن رؤية 
البحرين االقتصادية 2030 والســـاعية إلى 
تطوير البنيـــة التحتية وشـــبكة الطرق لما 

هو أفضل.
وفيمـــا يختـــص بشـــارع الشـــيخ خليفة بن 
لتطويـــره  الـــوزارة خطـــة  فلـــدى  ســـلمان، 

وتوســـعته للحركـــة المتجهـــة جنوًبـــا إلـــى 
خمسة مســـارات بالجزء المحصور ما بين 
تقاطع شـــارع 13 )مدخل ســـار( إلى تقاطع 
كوبـــري شـــارع الشـــيخ خليفـــة بن ســـلمان 
وشـــارع الشيخ عيسى بن ســـلمان )كوبري 
ســـار(؛ لغـــرض االنتقـــال بطريقـــة آمنة إلى 
الجسر العلوي واستيعاب الحركة المرورية 
الخارجـــة من منطقة ســـار عبر شـــارع 13، 
باإلضافة إلى زيادة عدد مســـارات الحركة 
المرورية المتجهة غرًبا من شـــارع الشـــيخ 
الشـــيخ  إلـــى شـــارع  بـــن ســـلمان  عيســـى 
خليفة بن ســـلمان شـــمااًل لخدمة المركبات 
القادمـــة مـــن مدينـــة عيســـى متجهـــة إلى 
منطقة المنامة. أما بالنســـبة لشـــارع الملك 
حمـــد الذي يجـــري تطويـــره ضمـــن أعمال 
مشـــروع تطوير تقاطعي ألبـــا والنويدرات 
)العقـــد التكميلي( وذلك فـــي الجزء الواقع 
مـــن تقاطعه مع شـــارع 96 إلى تقاطعه مع 

شـــارع عســـكر، وهو فـــي مراحلـــه األخيرة 
من التنفيذ، حيث تشـــمل أعمـــال التطوير 
على توســـعة شـــارع الملك حمـــد بتوفير 3 
مســـارات لكل اتجاه مع تطوير التقاطعات 
الواقعة عليه. علما بأن لمشـــروع له أهمية 
كبـــرى في تســـهيل الحركـــة المرورية لعدة 
مـــن المؤسســـات الصناعيـــة الوطنية الذي 
يعتبر هذا الشـــارع الرئيـــس والمنفذ األول 
لهـــا.  كمـــا تعمـــل الـــوزارة علـــى العديد من 
المشـــاريع األخـــرى والتـــي ال تقـــل أهميـــة 
كمشـــاريع  اإلســـتراتيجية  المشـــاريع  عـــن 
تأهيـــل  وإعـــادة  الترابيـــة  الطـــرق  رصـــف 
الطرق وصيانتها، باإلضافة إلى المقاوالت 
الزمنيـــة إلعـــادة رصـــف الطـــرق، وإنشـــاء 
مواقف للســـيارات، باإلضافة إلى ما يتعلق 
بمشـــاريع تعزيز مستوى السالمة المرورية 
للمشـــاة  مـــن معابـــر  الطـــرق  علـــى شـــبكة 

وأرصفة وتركيب حواجز السالمة.

األشغال لـ “^”: 15 مشروعا إستراتيجيا لتطوير الطرق بـ 144 مليون دينار
ــات ــ ــدم ــ ــخ ــ ــر اإلنــــــــــارة وال ــ ــوي ــ ــط ــ ــة وت ــسـ ــيـ ــة شــــــــوارع رئـ ــ ــع ــ ــوس ــ ــور وت ــ ــس ــ ج

تطوير تقاطع شارع الشيخ 
خليفة بن سلمان بجسر 

بطول 800 متر

البدء في المرحلة 
الثانية من دفان جسر 

البسيتين 

توسعة شارع الشيخ زايد وإزالة الدوارات 
وتطوير البنية التحيتة

تطوير شارع 47 بعراد بتوسعته إلى 3 
مسارات بامتداد 2 كيلومتر

إنشاء جسر بحري يربط شارع 28 وشارع 
خليفة الكبير بالمحرق
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علوي الموسوي

علوي الموسوي

50 ألف سنوًيا لالتحادين العماليين العام والحر
ــذ فــتــرة ــنـ ــف رواتــــــــب الـــعـــامـــلـــيـــن بــالــمــؤســســتــيــن مـ ــ ــ وق

كشــفت مصــادر موثوقــة فــي األوســاط النقابيــة أن مســتوى الدعــم المالي 
الذي كانت تقدمه “الدولة” التحادي النقابات العام والحر انخفض من 200 
ألــف دينــار ســنوًيا لــكل اتحاد إلــى 50 ألف دينــار لكل اتحــاد للعامين 2020، 
لكن هذه الخمسين ألف دينار لم تسلم ألي اتحاد نقابي رغم مضي أكثر من 

11 شهرا و20 يوما على السنة.

وأكـــدت المصادر أن مســـتوى خفض 
لالتحاديـــن  الممنوحـــة  الميزانيـــة 
النقابييـــن قـــد انعكـــس على أنشـــطة 
وأعمـــال االتحاديـــن، كمـــا أنـــه يهـــدد 
بشـــل نشـــاطهما التام؛ نظـــًرا النعدام 
مصـــادر الدخـــل األخـــرى، ولذلك فقد 
باتـــت مرتبـــات العامليـــن فـــي هـــذه 

المؤسسات شبه متوقفة منذ فترة.
الميزانيـــة  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
تعتمـــد  اتحـــاد  لـــكل  التشـــغيلية 

علـــى الميزانيـــة الممنوحـــة مـــن قبل 
هـــذه  أن  إلـــى  مشـــيرين  الحكومـــة، 
كبيـــر،  بشـــكل  انخفضـــت  الميزانيـــة 
حيـــث كانـــت 100 ألـــف دينـــار لـــكل 
اتحادين لحد العامين الماليين 2018 
و2019 وقـــد أكدت الجهـــات المعنية 
لالتحاديـــن أن الميزانية ســـتنخفض 
أيًضا بنســـبة 50 % هـــذا العام 2020 
لتصـــل إلى 50 ألف دينـــار لكل اتحاد 

نقابي.
صورة ارشيفية النتخابات االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

المنامة - وزارة الداخلية

مديريـــة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
شـــرطة المحافظـــة الجنوبيـــة 
بأن شـــرطة المديريـــة تمكنت 
من القبـــض على آســـيوي )22 
عامًا( لشروعه في سرقة عدد 

من المنازل .
تلقـــي  فـــور  أنـــه  وأوضـــح 
المديريـــة لعـــدد مـــن البالغات 
وتـــداول مقطـــع فيديـــو يظهر 
قيام أحد األشـــخاص بمراقبة 
وفتـــح  المنـــازل  مـــن  عـــدد 
نوافذهـــا ليختلـــس النظر إلى 
داخلهـــا والتســـلل إلـــى بعضها 
بقصد السرقة، فقد تم مباشرة 
أعمال البحث والتحري وجمع 
أســـفرت  والتـــي  المعلومـــات 
عـــن تحديـــد هويـــة المذكـــور 

والقبض عليه، مشيرا أنه جاِر 
اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 
الالزمة تمهيدًا إلحالة القضية 

إلى النيابة العامة.

 القبض على آسيوي 
سرق عددا من المنازل

انفصلت عن زوجتي وعدت إليها... وطلبي اإلسكاني “لم يعد”

مر المواطن “ي.م.ع” بظروف أسرية خارجة 
عن اإلرادة انتهت بانفصاله عن زوجته، لكنه 
بعد مرور 6 سنوات، عاد لزوجته ليعيش معها 
ومع أطفاله األربعة في منزل تقطنه 5 عوائل 
بمجموع 24 فرًدا، إال أن طلبه اإلســـكاني “لم 
يعـــد” رغم عودتـــه إلى زوجته، والســـبب في 

ذلـــك كمـــا علـــم بمراجعته المســـتمرة لـــوزارة 
اإلســـكان هو “االنفصال عـــن الزوجة وتجاوز 

المدة القانونية”. 

يعود طلب المواطن “ي” إلى العام 1998، أي 
أنه ينتظر منذ 22 عاًما للحصول على خدمة 
إســـكانية “بطلـــب ملٍغ”، ويناشـــد المســـؤولين 
بالـــوزارة إعـــادة إحياء طلبه، ويشـــير إلى أن 
قـــرار اللجنـــة كما أخبـــروه “نهائـــي وال رجعة 
فيـــه”، وليس هذا فحســـب، بل ســـعى لمقابلة 
وكيـــل الـــوزارة وتلـــت المقابلـــة لقـــاء لجنـــة 

اإلســـكان التـــي ألغـــت الطلـــب، كمـــا أبلغوني 
بضرورة تقديم طلب جديد، وبودي أن تعيد 
اللجنة النظر الســـيما وأنني في حاجة ماسة 
لتوفيـــر ســـكن ألســـرتي وال أجد لـــدي القدرة 
المالية حتى الستئجار منزل بداًل عن مسكننا 
الحالـــي الذي ال يوفر ألســـرتي ســـبل الراحة، 

وأتمنى أن يعاد النظر في طلبي.
ممر ضيق للخزانة والثالجة

في هذا المكان تتكدس حاجيات األسرة غرفة األطفال ونشر الغسيل وأشياء أخرى

مواطن انتظر 22 عاًما 
ويأمل بإحياء طلبه

محرر الشؤون المحلية
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أوصـــت لجنة الشـــؤون التشـــريعية والقانونيـــة بالموافقة على 
االقتراح برغبة بشـــأن قيام الحكومة باتخاذ الخطوات الكفيلة 
المعامـــات،  إنجـــاز  معوقـــات  وتذليـــل  اإلجـــراءات  بتبســـيط 

خصوصا في الجهات الحكومية الخدمية.
وجـــاء في اعتبارات المصلحة العامـــة المبررة لتقديم االقتراح 
الحـــد مـــن التداخـــل بيـــن اختصاصـــات الجهـــات الحكوميـــة، 
وتوجيـــه الجهـــود البشـــرية نحـــو العمل علـــى تحقيـــق الكفاءة 
وتحقيـــق  المرســـومة،  األهـــداف  إلـــى  والوصـــول  والفعاليـــة 

االستخدام األمثل للموارد البشرية.
وذكـــر ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة فـــي رده على االقتـــراح برغبة 
أنـــه يولـــي اهتمامـــا بالغا بدراســـة الهيـــاكل التنظيميـــة للجهات 
واالتجاهـــات  اإلداريـــة  الممارســـات  أفضـــل  وفـــق  الحكوميـــة 
واألنمـــاط الحديثـــة العالمية المعمول بها في مجال الدراســـات 
التنظيمية، وبما يتماشـــى مع رؤية وإستراتيجية الجهة والتي 
تهـــدف إلـــى تقـــدم خدمات أفضـــل للجهـــاز الحكومـــي، وتعزيز 
كفـــاءة وفاعليـــة التنظيمـــات المختلفـــة بهـــا، وبما يتماشـــى مع 

برنامج عمل الحكومة لخدمة المواطن والمقيم.
وأشـــار إلى انه أطلق في النصف الثاني من العام 2013 مبادرة 
إعادة هندســـة وتبسيط اإلجراءات والنظم والعمليات اإلدارية 
في الجهـــات الحكومية )هندرة(، ومن أهدافها: تبســـيط كفاءة 
اإلجـــراءات والعمليـــات داخـــل الجهـــات الحكوميـــة مـــن خال 
تقليـــل الكلفـــة أو الوقـــت، والوصول إلـــى نتائج توفـــر التكلفة، 

واالستخدام األمثل للموارد المتوافرة.
ولفـــت إلـــى اســـتحداث تنظيـــم إداري نموذجـــي فـــي 16 جهـــة 
حكوميـــة خدميـــة، يهـــدف إلى تعزيـــز ثقافة الجهـــة الحكومية 
نحـــو إعـــادة هندســـة العمليـــات وتبســـيط اإلجـــراءات والنظم، 
وإخضاع الموظفين الذين يشـــغلون وظائـــف هذا التنظيم إلى 

برنامج تدريبي خاص أعد من ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح أنه أطلق في العام 2016 نظام إدارة األداء المؤسسي 
)تكامل(، إذ يسهم في تطوير األداء الحكومي من خال تطوير 
وتوحيـــد آليـــات التخطيـــط والقيـــاس والمتابعـــة باســـتخدام 
بطاقات األداء المتوازن، وبما يضمن سهولة المراجعة والتقييم 

وتحسين األداء المؤسسي في الخدمة المدنية.

“تشريعية” النواب توافق على تبسيط 
اإلجراءات والمعامالت الحكومية

وافقـــت اللجنـــة النوعية الدائمة للشـــباب 
والرياضـــة علـــى االقتـــراح برغبـــة بشـــأن 
فـــي  الواقعـــة  األرض  قطعـــة  تخصيـــص 
لغـــرض إنشـــاء  929؛  الحجيـــات بمجمـــع 

مركز شـــبابي لكا الجنســـين، فـــي الوقت 
والتعليـــم  التربيـــة  تتمســـك وزارة  الـــذي 
بـــاألرض إلنشـــاء مدرســـة ثانويـــة للبنات 
تخـــدم األهالي.من جهتها، أشـــارت وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي أن العقـــار مصنف ضمن مناطق 

الخدمات والمرافق العامة )PS( ومسجل 
باســـم حكومـــة مملكـــة البحريـــن لصالـــح 
وزارة التربيـــة والتعليم بموجب المقدمة 
رقـــم 5723/  1999. وبينـــت وزارة التربية 
للـــوزارة  مملوكـــة  األرض  أن  والتعليـــم 
للبنـــات تخـــدم  إلنشـــاء مدرســـة ثانويـــة 

أهالـــي المنطقة، وهي من ضمن مشـــاريع 
الـــوزارة، مؤكـــدة تمســـكها بهـــذه األرض، 
خصوصـــا وأنه قد تـــم االنتهاء من 30 % 
من خطـــة التنفيذ إلنشـــاء المدرســـة، من 
خال التخطيط وإعداد الرســـومات التي 

بلغت حوالي 5000 دينار.

ــال” ــغـ ــا مـــع “األشـ ــه ــاون ــع ــن ت ــل ــع “الــتــربــيــة” تــتــمــســك بـــــاألرض وت
مقتــرح إلنشــاء مركــز شبــــابي في الحجيـــــــات

“المالية”: خريطة طريق الحتواء تداعيات “كوفيد 19”

“تشريعية” النواب ترفض إخضاع النقابيين “لكشف الذمة المالية”

للدولـــة المالـــي  الوضـــع  تقييـــم  إعـــادة  علـــى  بالموافقـــة  توصيـــة 

مشروع القانون يرمي إلى مكافحة الفساد في “الخاص” وحماية األموال الخاصة

أوصــت لجنــة الشــؤون المالية واالقتصاديــة بالموافقة علــى االقتراح برغبة 
بشــأن قيــام الحكومة بإعادة تقييم الوضع المالــي واالقتصادي للدولة جراء 

جائحة كورونا )كوفيد 19(.

قيـــام  برغبـــة  االقتـــراح  يتضمـــن 
الحكومـــة بإعـــادة تقييـــم الوضـــع 
المالي واالقتصـــادي للدولة جراء 
علـــى  والعمـــل  كورونـــا،  جائحـــة 
وضع خطط وحلول إعادة هيكلة 
التـــوازن المالي مـــع الحفاظ على 
المواطـــن  ومكتســـبات  حقـــوق 

ونموها.
الـــى  برغبـــة  االقتـــراح  ويهـــدف 
مواجهـــة آثار وتداعيـــات الهبوط 
الحاد في أســـعار النفط ، وتضافر 

الجهـــود الوطنية للحـــد من اآلثار 
الســـلبية المترتبـــة علـــى اقتصـــاد 
المواطنيـــن  ومعيشـــة  البحريـــن 

جراء جائحة كورونا.
وزارة  أشـــارت  جهتهـــا،  مـــن 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي إلى 
اإلجـــراءات التـــي اتخذت بشـــأن 
تقييـــم الوضـــع المالـــي للدولة في 
للتصـــدي  الملحـــة  الحاجـــة  ظـــل 
جهـــة،  مـــن  كورونـــا  لفيـــروس 
وضـــرورة تقليـــل اآلثـــار الســـلبية 

المترتبـــة علـــى الميزانيـــة نتيجـــة 
المصروفـــات غيـــر المتوقعـــة من 

جهة أخرى.
رســـم  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
خريطة طريـــق للمرحلـــة القادمة 
السياســـات  وضـــع  علـــى  تركـــز 
واإلجـــراءات الازمـــة لاســـتمرار 
فـــي احتـــواء تداعيـــات فيـــروس 
والتعامـــل   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
مـــع التكلفـــة الماليـــة المتعلقة به، 
ووضع الخطـــط واآلليات لمتابعة 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  أوضـــاع 
الدعـــم  أوجـــه  فـــي  والنظـــر 
الضروريـــة، إلى جانـــب النظر في 
السياســـات واإلصاحات األخرى 
والتي من شـــأنها تعزيز اإليرادات 

واحتـــواء  اإلنفـــاق  وترشـــيد 
الديـــن العـــام؛ الســـتعادة النتائـــج 
الماليـــة اإليجابيـــة فـــي فتـــرة مـــا 
بعـــد الفيروس، وبما يســـاعد على 
الماليـــة  المســـتهدفات  تحقيـــق 
المتضمنـــة فـــي برنامـــج التـــوازن 
المالي وفقا لإلطار الزمني المتفق 
إلـــى اســـتكمال  عليـــه، باإلضافـــة 
وضـــع التصورات لدعم المشـــاريع 
والخطط والتي بدورها ســـتدعم 
نمـــو القطاعـــات االقتصاديـــة مـــع 
التركيـــز علـــى تلـــك التـــي يمكـــن 
إنجازها في المدى القصير، وعلى 
القطاعـــات األكثـــر مســـاهمة فـــي 

الناتج المحلي اإلجمالي.

رفضت لجنة الشــؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل 
المــادة األولــى مــن القانــون رقم )32( لســنة 2010م بشــأن الكشــف عن الذمة 
الماليــة والــذي يتضمــن إضافــة بند جديــد إلى المــادة األولى منــه تنص على 
إدراج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء 
وأعضاء االتحادات النقابية العمالية ضمن الفئات الخاضعة ألحكام القانون 

المشار إليه وإلزامهم بتقديم إقرار الذمة المالية.

 ودعـــت الحكومـــة إلعـــادة النظـــر 
موضحـــة  القانـــون  مشـــروع  فـــي 
ان مشـــروع القانـــون يثيـــر شـــبهة 
لمـــا  الدســـتور،  ألحـــكام  مخالفـــة 
ينطـــوي عليه من إهـــدار الحق في 
الحرية الشخصية وما يتفرع عنها 
من حريـــة الحيـــاة الخاصة والحق 
فـــي الخصوصية في غيـــر ضرورة 

تقتضيها.
وبينـــت أن مشـــروع القانون يرمي 

إلـــى مكافحة الفســـاد فـــي القطاع 
الخاص، وحماية األموال الخاصة، 
وهو ما ينفصـــل عن أهداف قانون 
الكشـــف عن الذمـــة الماليـــة، فضا 
أنـــه ال يتـــاءم مـــع األحـــكام  عـــن 

والعقوبات المقررة بالقانون.
وأشـــارت هيئـــة التشـــريع واإلفتاء 
القانونـــي إلـــى أن إقـــرار مشـــروع 
القانـــون قـــد يتضمـــن شـــبهة عـــدم 
الدســـتورية لمـــا ينطـــوي عليـــه من 

الملكيـــة الخاصـــة  انتهـــاك لحرمـــة 
فيمـــا يتعلـــق بـــرد مـــا حصـــل عليه 
الملزم من كســـب غير مشروع إلى 
خزانـــة الدولة رغم أن الملزم يعمل 
بالقطـــاع الخـــاص والضـــرر المالـــي 

لحق جهة عمله.
كمـــا أبـــدى االتحـــاد العـــام لنقابـــات 
عمال البحريـــن عدم موافقته على 
مشروع القانون، معتبرا أنه انتهاك 
وتعديـــا  الخصوصيـــة  فـــي  للحـــق 
على الحرية الشـــخصية االعتبارية 

للمنظمات النقابية والعمالية.
فـــي حيـــن بـــررت لجنـــة الشـــؤون 
رفضهـــا  والقانونيـــة  التشـــريعية 
لمشروع القانون بأن إدراج رؤساء 
وأعضاء مجالس إدارات المنظمات 
واالتحـــادات  العماليـــة،  النقابيـــة 
الفئـــات  العماليـــة، ضمـــن  النقابيـــة 

الخاضعة ألحكام القانون رقم )32( 
لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة 
الماليـــة، وإلزامهـــم بتقديـــم إقـــرار 
الذمة المالية، قد يؤدي إلى عزوف 
كثير من األفراد عن المشـــاركة في 
العمل النقابي أو االنضمام للنقابات 

واالتحادات العمالية.
كما أوضحـــت اللجنة أن اســـتقراء 
الواقـــع فـــي مملكة البحرين يشـــير 
إلى عدم خضـــوع كيانات المجتمع 
المدنـــي كأصل عـــام للقانـــون ومن 
ثـــم فليـــس هناك مـــا يبـــرر خضوع 
رؤســـاء وأعضاء مجالـــس إدارات 
العماليـــة،  النقابيـــة  المنظمـــات 
العماليـــة،  النقابيـــة  واالتحـــادات 
للقانون المشـــار إليه، اســـتثناًء من 
هـــذا األصـــل، ســـواء مـــن الناحيـــة 

الواقعية أم القانونية.

العامـــة  المرافـــق  لجنـــة  وافقـــت 
والبيئة على االقتراح برغبة بشـــأن 
إنشـــاء ســـوق مركزيـــة فـــي مدينة 
ن قيام الحكومة  حمد، والتي تتضمَّ
بإنشاء سوق مركزية يخدم ويلبي 
المتطلبـــات الضروريـــة من األغذية 
االســـتهاكية  والســـلع  والمـــواد 
ألهالـــي المدينـــة يتضمـــن المرافـــق 
ومواقـــف  الضروريـــة  والخدمـــات 

كافية للسيارات.
مـــن جهتها، أبـــدت وزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
االقتـــراح  مـــع  توافقهـــا  العمرانـــي 
برغبـــة وأفادت بأنها تضع مشـــروع 
إنشـــاء ســـوق مركزيـــة فـــي مدينة 

خطـــة  أولويـــات  كإحـــدى  حمـــد 
مشـــاريع وأهداف الـــوزارة لإلنجاز؛ 
نظرا لحجم هذه المدينة وتعدادها 
الســـكاني، وحاجتهـــا لوجـــود مثـــل 
أن  إلـــى  إضافـــة  األســـواق،  هـــذه 
إنشـــاء مثل هذا المشـــروع يشـــجع 
علـــى االســـتثمار ويوفر فرص عمل 
للبحرينييـــن، ويلبـــي االحتياجـــات 

األساسية ألهالي المنطقة.
بأنهـــا قامـــت بدراســـة  وأوضحـــت 
ســـوق  لمشـــروع  تصـــور  وإعـــداد 
مركزية فـــي مدينة حمد على عقار 
مـــن  بالقـــرب   )1212( مجمـــع  فـــي 
دوار )17( مـــن مدينـــة حمـــد البالغة 
مساحته )12303.850( مترا مربعا، 
حيـــث تم طرحه فـــي مزايدة عامة 

للمشروع.

أوصت لجنة الشـــؤون التشـــريعية 
النـــواب  بمجلـــس  والقانونيـــة 
بالموافقـــة علـــى االقتـــراح بقانـــون 
المرســـوم  أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل 
بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن 
الائحة الداخليـــة لمجلس النواب، 
الذي يهدف إلى توسيع صاحيات 
عضـــو مجلـــس النواب فـــي توجيه 

السؤال البرلماني.
ـــن االقتراح بقانـــون تعديل  ويتضمَّ
مـــن  و)137(   )134( المادتيـــن 
المرســـوم بقانـــون رقـــم )54( لســـنة 
الداخليـــة  الائحـــة  بشـــأن   2002
لمجلس النواب، على النحو التالي:

فـــي المـــادة )134(: ُيحذف شـــرط: 
بأمـــر  متعلقـــا  الســـؤال  يكـــون  )أال 
مـــن األمـــور الســـابقة علـــى الفصل 
التشـــريعي مـــا لـــم يكـــن موضـــوع 

الفصـــل  خـــال  مســـتمرا  الســـؤال 
فيـــه(.  وجـــه  الـــذي  التشـــريعي 
وتعديـــل موضوع عـــرض األمر في 
حالة اعتراض النائب على استبعاد 
الســـؤال  ُيعـــرض  بحيـــث  ســـؤاله، 
المســـتبعد علـــى المجلس بـــدالً من 

مكتب المجلس.
وفـــي المـــادة )137(: إعـــادة الوضع 
إلى ما قبل التعديات التي أجريت 
على هذه المادة بموجب المرســـوم 
بقانـــون رقم )49( لســـنة 2018، من 
منح حق توجيه األسئلة في األمور 
المهمـــة التـــي ال تحتمـــل التأخيـــر، 
حتى قبل انتهاء اللجنة من تقديم 
تقريرها، وقبل عرض برنامج عمل 
الرابعـــة  الفقـــرة  الحكومة.وحـــذف 
من نـــص المادة، والتـــي تنص على 
أنه )وال يجوز التقدم بســـؤال سبق 
وأن قدمـــه عضو آخر في ذات دور 

االنعقاد(.

سوق مركزية بمدينة حمد 
بمساحة 12 ألف و300 متر مربع

تأييد تعديل بعض شروط تقديم السؤال البرلماني

وافقت لجنة الخدمات النيابية على االقتراح برغبة بشأن إنشاء صالة مناسبات 
ألهالي الرفاع الشرقي في الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية.

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  وأفـــادت 
االجتماعيـــة بـــأن الموضوع ال يقع 
ضمن اختصاص الوزارة، موضحة 
المناســـبات  صـــاالت  جميـــع  أن 
المقامة حاليا في جميع محافظات 

المملكـــة، هي صاالت تم إنشـــاؤها 

مـــن قبل القطاع الخـــاص واألهلي 

أو بتمويـــل مـــن أهـــل الخيـــر فـــي 

البحرين.

صالة مناسبات ألهالي الرفاع الشرقي

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل



مســاء يوم الخميس، شــهد المقر الرئيســي لشــركة بتلكو في الهملة حضور 
نحو 300 زبون وذلك استعداًدا ليكونوا من بين أول الحاصلين على هاتف 
iPhone 12 الجديــد. وقــد حضــر الفعاليــة فريــق اإلدارة التنفيذية بمن في 
ذلك الرئيس التنفيذي ميكيل فينتر الذي قام بتسليم الهاتف إلى أول زبون.

مـــع  بالتزامـــن  الحـــدث  هـــذا  يأتـــي 
 iPhone االطـــاق الرســـمي لهواتـــف
12 الجديدة والـــذي يعتبر أول جهاز 
داعم لشبكة الجيل الخامس )5G( من 
شـــركة Apple. تتميز سلسلة هواتف 
iPhone 12 باحتوائها على شـــريحة 
أســـرع  تعـــد  التـــي   ”A14 Bionic“
شـــريحة في الهواتـــف الذكية ونظام 
كاميـــرا مزدوج وشاشـــة بتكنولوجيا 
OLED التـــي تغطـــي واجهـــة الهاتف 
بالكامل. تقدم شـــركة بتلكو السلسلة 
الكاملـــة لهواتـــف iPhone 12 والتـــي 
 iPhone و   iPhone 12 Pro تشـــمل 
Pro Max 12 و iPhone 12 وكذلـــك 
إلـــى  باإلضافـــة   iPhone 12 mini
خيـــارات متنوعة من باقات خدمة الـ 

5G للدفع الشهري.
وتعليًقـــا علـــى الحـــدث، صـــرح مدير 

ميثـــم  المســـتهلكين،  قطـــاع  عـــام 
عبدهللا: “احتياجات الزبائن هي أهم 
أولوياتنـــا ونحـــرص باســـتمرار علـــى 
توفيـــر أحـــدث األجهـــزة المطروحـــة 
عالمًيـــا باإلضافـــة إلى توفير سلســـة 
حصريـــة  ومزايـــا  متنوعـــة  باقـــات 
الزبـــون  احتياجـــات  مـــع  تتناســـب 

الفعلية”.
وأضـــاف “علـــى الرغـــم مـــن الظروف 
الراهنـــة، حرصنـــا علـــى تنظيم حدث 
مميز إلطاق جهاز iPhone 12 الذي 
طـــال انتظاره مـــع التزامنا بإجراءات 
التباعـــد االجتماعي مـــن أجل ضمان 
ســـامة الجميـــع. ومع إطاق شـــركة 
 5G بتلكـــو لشـــبكة الجيـــل الخامـــس
فـــي مملكـــة البحرين التـــي تصل إلى 
95 % من السكان، ســـيتمكن الزبائن 
مـــن االســـتمتاع بكل مـــا يقدمه جهاز 

iPhone 12 مـــن امكانيـــات متطورة 
وفريدة”.

واختتـــم قائـــًا: “لقـــد توقعنـــا ارتفاع 
 iPhone 12 هواتـــف  علـــى  الطلـــب 
ولذلـــك قمنـــا بتوفيـــر الهواتـــف فـــي 
عدد من فـــروع بتلكو المتواجدة في 
مناطق مختلفـــة، باإلضافة إلى خيار 
Drive- اســـتام الهاتف من الســـيارة
Thru فـــي الهملـــة حيـــث كانـــت هذه 
وأثبتـــت  للشـــركة  التجربـــة جديـــدة 

نجاحها بتفاعل الزبائن”.
ُأقيم الحدث في مقر بتلكو الرئيسي 
فـــي الهملـــة حيث تـــم تنظيـــم عملية 
الســـير وذلك بتحديـــد نقاط لمختلف 
اإلجـــراءات وكذلـــك تضمـــن الموقـــع 
مقهى لتقديم المشـــروبات الســـاخنة 
للزبائـــن أثنـــاء فتـــرة االنتظـــار. لقـــد 
تواجـــد الزبائـــن من محبـــي أجهزة الـ 
iPhone الذيـــن ســـبق لهـــم تســـجيل 
اهتمامهـــم منـــذ الســـاعة 11 مســـاًء، 

كما تم توزيع هدايا من شـــركة بتلكو 
انتظارهـــم  أثنـــاء  الزبائـــن  لجميـــع 

الستام األجهزة.
قـــال فـــواز العامـــر، أول زبون حاصل 
علـــى جهـــاز iPhone 12 مـــن بتلكـــو 
والذي اســـتلم الهاتف بالســـيارة: “لقد 
كنت متحمًســـا جًدا للحضور وتجربة 
خيـــار االســـتام مـــن الســـيارة الـــذي 
نظمته شركة بتلكو وأيًضا ألكون من 
 iPhone أول الحاصلين على هاتف الـ

سلســـة  التجربـــة  وجـــدت  لقـــد   .12
ومريحة حيث تمكنت من اســـتكمال 
اإلجـــراءات واســـتام هاتفـــي خال 
تواجـــدي في الســـيارة. وفـــي الوقت 
نفسه، شعرت باألمان خاصة في ظل 

الظروف الحالية.”
تتوفر أجهـــزة iPhone 12 في فروع 
بتلكو بمجمع الســـيتي ســـنتر ومجمع 
االنمـــاء بالرفـــاع وكذلـــك فـــي فـــرع 

منطقة الحد.

الهملة - بتلكو

“بتلكو” تستضيف الحدث األول من نوعه إلطالق iPhone 12 الجديد
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الموجــودات إجمالــي  مــن  البحريــن  اســتحواذ  نســبة   %  76

31 مليار دوالر ميزانية المصارف اإلسالمية بالربع الثالث

أظهرت أحدث بيانات رســمية أن الميزانية الموحدة للمصارف اإلســامية، التي 
تشمل مصارف قطاع التجزئة وقطاع الجملة، وصلت إلى نحو 31.4 مليار دوالر 
بنهايــة الربــع الثالــث من العام الجاري، بزيادة بـ 122.5مليون دوالر، أي ما نســبته 

0.4 %، قياًسا بنحو 31.3 مليار دوالر في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشـــكلت الميزانيـــة الموحـــدة للمصـــارف 
اإلســـامية بنهايـــة ســـبتمبر الماضي 81.4 
% من الناتج المجلـــي اإلجمالي في الربع 
الثالـــث مـــن العـــام الجـــاري، إذ بلغت نحو 
الميزانيـــة  وســـجلت  دوالر.  مليـــار   31.4
الموحـــدة بنهايـــة شـــهر ســـبتمبر الماضـــي 
مـــا  أي  دوالر،  مليـــار   1.2 بنحـــو  تراجًعـــا 
نسبته 3.6 %، قياًسا بتسجيل 32.6 مليار 

دوالر بنهاية شهر أغسطس الماضي.

موجودات

بالمصـــارف  الموجـــودات  وتوزعـــت 

اإلســـامية في شـــهر ســـبتمبر الماضي، ما 
بين موجـــودات محلية تقدر بنحو 23.99 
مليار دوالر )22.88 مليار دوالر في الفترة 
المماثلـــة مـــن العـــام 2019(، وموجـــودات 
أجنبيـــة بنحو 7.4 مليـــار دوالر )8.4 مليار 
دوالر تقريًبـــا في الفترة المماثلة من العام 

.)2019
واتضح أن الموجودات المحلية للمصارف 
اإلســـامية اشـــتملت علـــى: 12.22 مليـــار 
دوالر تقريًبا الســـتثمار مع غير المصارف، 
5 مليـــارات دوالر الســـتثمار مع المصارف، 
4.9 مليـــار دوالر الســـتثمار مـــع الحكومة، 

168.9 مليون دوالر نقًدا، ونحو 1.7 مليار 
دوالر مدرجة تحت بند أخرى.

واشتملت الموجودات األجنبية على: نحو 
2.6 مليار دوالر للسندات، 1.7 مليار دوالر 
تقريًبا الســـتثمار مـــع غير المصـــارف، 1.4 
مليار دوالر للمكاتب الرئيســـة والشـــركات 
الزميلـــة، قرابـــة مليار دوالر الســـتثمار مع 
المصـــارف، و662.9 مليـــون دوالر مدرجة 

تحت بند أخرى.

مطلوبات

المصـــارف  علـــى  المطلوبـــات  وتوزعـــت 
اإلســـامية في شـــهر ســـبتمبر الماضي، ما 

بيـــن مطلوبات محليـــة بنحـــو 21.1 مليار 
دوالر )21.6 مليـــار دوالر فـــي أغســـطس(، 
ونحـــو 10.3 مليار دوالر مطلوبات أجنبية 

)11 مليار دوالر تقريًبا في أغسطس(.
واشـــتملت المطلوبـــات المحلية للمصارف 
مليـــار   12.8 نحـــو  علـــى:  اإلســـامية 
دوالر تقريًبـــا علـــى القطـــاع الخـــاص )غير 
المصـــارف(، 2.9 مليـــار دوالر علـــى رأس 
المال واالحتياطـــي، 2.8 مليار دوالر على 
المصارف، 1.2 مليار دوالر على الحكومة، 
ونحـــو 1.5 مليـــار دوالر مدرجة تحت بند 

أخرى.
كمـــا اشـــتملت المطلوبات األجنبيـــة على: 

4.4 مليار دوالر تقريًبا على المصارف، 2.7 
مليار دوالر على رأس المال واالحتياطي، 
المصـــارف،  غيـــر  علـــى  دوالر  مليـــار   2.3
المكاتـــب  علـــى  دوالر  مليـــون   476.9
و303.1  الزميلـــة،  والشـــركات  الرئيســـية 

مليون دوالر مدرجة تحت بند أخرى.

توزيع جغرافي

وعلـــى الصعيـــد الجغرافي، فـــإن البحرين 
اســـتحوذت علـــى 76.4 % مـــن إجمالـــي 
موجـــودات المصـــارف اإلســـامية العاملة 
فـــي المملكـــة التـــي تمثـــل نحـــو 24 مليار 
دوالر، تليها دول الخليج بنسبة 7.4 % أي 

قرابة 2.3 مليار دوالر، ثالًثا الدول العربية 
األخرى بنسبة 5 % تمثل 1.6 مليار دوالر، 
ثم الدول األميركية بنسبة 4.9 % أي نحو 
1.5 مليـــار دوالر، خامًســـا أوروبـــا الغربيـــة 
بنســـبة 4 % تمثـــل 1.3 مليـــار دوالر، تليها 
دول آسيا بنسبة 2 % تمثل 637.1 مليون 
دوالر، وأخيـــًرا الدول األخرى بنســـبة 0.3 

% تمثل 90.9 مليون دوالر.
األرجنتيـــن،  األميركيـــة:  الـــدول  وتشـــمل 
العـــذراء  الجـــزر  البرازيـــل،  البهامـــا، 
البريطانية، كندا، جزر كايمان، المكســـيك، 
ريكـــو،  بورتـــو  بنمـــا،  الهولنديـــة،  األنتيـــل 

الواليات المتحدة، فنزويا وأخرى.

طوكيو - واس

األسهم اليابانية 
تغلق على تراجع

الجمعة  أمس  اليابانية  األسهم  تراجعت 
للجلسة الثالثة على التوالي نتيجة ارتفاع 
ــا  ــجــديــدة بــفــيــروس كــورون اإلصـــابـــات ال
داخل الباد إلى مستويات قياسية ما زاد 
سيطبقون  المسؤولين  أن  من  المخاوف 

قيوًدا جديدة على أنشطة األعمال.
 %  0.42 بنسبة  )نيكي(  مؤشر  وانخفض 
نقطة،   25527.37 مــســتــوى  عــنــد  ليغلق 
فيما ارتفع مؤشر )توبكس( األوسع نطاًقا 
عند  تـــداوالتـــه  لــيــنــهــي   ،%  0.06 بــنــســبــة 

مستوى 1727.39 نقطة.

3 نقاط ارتفاع مؤشر “البورصة” في أسبوع
أقفــل “مؤشــر البحريــن العــام” يــوم الخميــس عنــد مســتوى 1,452.08 نقطــة بارتفــاع وقــدره 2.95 نقطــة مقارنــة بإقفالــه يوم 
الخميس الســابق )11 نوفمبر(، أي ما نســبته 0.2 %، في حين أقفل “مؤشــر البحرين اإلســامي” عند مســتوى 635.43 بتراجع 

وقدره 2.76 نقطة مقارنة بإقفاله في جلسة الخميس السابق.

والســـندات  األســـهم  كميـــة  وبلغـــت 
االســـتثمارية  الصناديـــق  ووحـــدات 
العقاريـــة المتداولة فـــي البورصة خال 
هذا األسبوع 19 مليون و380 ألفا و915 
بقيمـــة إجماليـــة  ســـهم وســـند ووحـــدة 
قدرهـــا 3 مايين و681 ألفا و202 دينار، 
نفذها الوســـطاء لصالح المستثمرين من 

خال 387 صفقة.
هـــذا  خـــال  المســـتثمرون  تـــداول  كمـــا 
األسبوع أسهم 27 شركة، ارتفعت أسعار 
أســـهم 6 شـــركات، فـــي حيـــن انخفضت 
أسعار أسهم 8 شركات، واحتفظت باقي 

الشركات بأسعار إقفالها السابق. 

مساهمة القطاعات في القيمة اإلجمالية

فـــي  األول  المركـــز  علـــى  واســـتحوذ 
تعامـــات هـــذا األســـبوع قطـــاع البنـــوك 
التجاريـــة، حيـــث بلغـــت قيمـــة أســـهمه 
المتداولة مليون و178 ألفا و318 دينارا 
إجمالـــي  مـــن   % 32.01 نســـبته  مـــا  أو 
قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها 
5 ماييـــن و451 ألفـــا و907 أســـهم، تـــم 

تنفيذها من خال 131 صفقة.
أما المرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب 
قيمـــة  بلغـــت  الخدمـــات، حيـــث  قطـــاع 
أســـهمه المتداولة 833 ألف و390 دينارا 

قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  22.64 بنســـبة 
األســـهم المتداولة فـــي البورصة وبكمية 
قدرها مليون و717 ألفا و322 سهما، تم 

تنفيذها من خال 75 صفقة.
أما على مســـتوى الشـــركات، فقد جاءت 
شـــركة البحريـــن لاتصـــاالت )بتلكو( في 
المركـــز األول من حيـــث القيمة، إذ بلغت 
دينـــارا  و515  ألفـــا   712 أســـهمه  قيمـــة 
وبنســـبة 19.36 % مـــن قيمـــة األســـهم 
المتداولـــة وبكمية قدرهـــا مليون و354 
ألفا و404 أســـهم، تـــم تنفيذها من خال 

41 صفقة.
وجـــاء فـــي المركـــز الثاني البنـــك األهلي 

المتحـــد بقيمـــة قدرهـــا 678 ألفـــا و481 
قيمـــة  مـــن   %  18.43 وبنســـبة  دينـــارا 
قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة  األســـهم 
مليونـــان  و284 ألفـــا و746 ســـهما، تـــم 

تنفيذها من خال 42 صفقة.
وتداول المستثمرون خال هذا األسبوع 
الصناديـــق  ووحـــدات  الســـندات  علـــى 
فـــي  المدرجـــة  العقاريـــة  االســـتثمارية 
البورصـــة بقيمة قدرهـــا 425 ألف دينار، 
القيمـــة  مـــن   %  11.55 نســـبته  مـــا  أي 

المتداولـــة  الماليـــة  لـــأوراق  اإلجماليـــة 
خـــال هـــذا األســـبوع، فـــي حيـــن بلغت 
الكمية 291 ألفا و725 سندا ووحدة، تم 

تنفيذها من خال 6 صفقات.

المتوسط اليومي خالل األسبوع

وبالعـــودة إلـــى معـــدالت التـــداول خال 
هـــذا األســـبوع مـــن خـــال 5 أيـــام عمل، 
لقيمـــة  اليومـــي  المتوســـط  أن  نجـــد 

األســـهم والســـندات ووحدات الصناديق 
االستثمارية العقارية المتداولة بلغ 736 
ألفا و240 دينارا، في حين كان المتوسط 
والســـندات  األســـهم  لكميـــة  اليومـــي 
االســـتثمارية  الصناديـــق  ووحـــدات 
العقاريـــة المتداولـــة 3 مايين و876 ألفا 
و183 سهما وسندا ووحدة. أما متوسط 
عدد الصفقات خال هذا األســـبوع، فبلغ 

77 صفقة.

المستثمرون 
تداولوا أسهم 

وسندات بـ 3.7 
مليون دينار

المحرر االقتصادي

أمل الحامد
ميزانية المصارف اإلسالمية بنهاية 

الربع الثالث ارتفعت 0.4 %

ميثم عبدالله

الزبائن مصطفين في مقر الشركة بالهملةمدخل الفرع الرئيسي للشركة بالهملة

الزبائن مصطفين في مقر الشركة بالهملة



للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

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

For Advertising إلعالناتكم
أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية شركة

شركة خالد الحكمي )ش.ش.و( لمالكها خالد بن أنور الحكمي
سجل تجاري رقم 103412-1

 
بناء على قرار المالكلشركة خالد الحكمي )ش.ش.و(  لمالكها خالد بن أنور الحكمي ، المسجلة 
علــى قيــد رقــم 1-103412، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة / خالــد أنــور عايــش 

حكمي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنص المادة 335 
من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 

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

544258636 +966
finance.khalid@gmail.com

السبت 21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الثاني 1442 - العدد 4421 08



Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) 

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

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

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17252144  or  est.jobs2013@gmail.com 

CLASS TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39602040  or  ALAWEYASAMMAK@OUTLOOK.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38814444  or  BLUEWINGGARAGE@GMAIL.COM 

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 

GREEN GINGER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939958  or  MUHARRAQI12@OUTLOOK.COM 

TRIPLE FAST 87 DOCUMENT CLEARNCE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.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 

Abdulamir Haje Ali TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17593229  or  it-aa-te@OUtlook.COM 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39347757  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17227206  or  BAHRAINHO@GMAIL.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

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

Wadi AlSalam Tissue and Food Stuff Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39111162  or  wildnass@gmail.com 

Wadi AlSalam Plastic Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17274030  or  HASSAN@WADIALSALAM.COM 

SMH EQUIPMENT AND BUILDING MATERIALS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39372567  or  HANIFA_SM@YAHOO.COM 

Alnashama Sea Fishing Equipments Manufactur 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33729057  or  KATAME4@GMAIL.COM 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17720180  or  CONTACT@WATECHMENA.COM 

Woodlands Energy Services Company W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17112344  or  SAM_KAWA@HOTMAIL.COM 

TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17215656  or  info@tectonme.com 

Talapady market wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33656623  or  SHAFIQ2000US@GMAIL.COM 

LALABELLA EVENTS 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17471111  or  hr.flower11@gmail.com 

Best time building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 30000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

Enlist Resources Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of
  COMPUTER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact
 17270123  or  SHINE@ENLISTRESOURCES.COM 

Demora Interior Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36355392  or  AMNAKHALFAN.96@GMAIL.COM 

REHAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33312408  or  AFRIDI.CONSTRUCTION@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34567437  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM 

LAMIYA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35036103  or  timetyre@yahoo.com 

GHAZI MICHANICAL CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33213178  or  DILAZAK786@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 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17662945  or  VENUS@BISCOME.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

AL AMAL HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33322073  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

JALAL ALAALI & Sons BSC C 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17581777  or  M_JAFFER9@HOTMAIL.COM 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 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

  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

  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

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 38933183  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

KHORSHEEDA PALACE Electric Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39551202  or  SASO.BAH@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

ON SPOT FURNITURE MOVING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33334224  or  OMDA172@YAHOO.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

Byrne Looby Partners Limited - Bahrain- Foriegn Branch 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17344262  or  ealbaqer@byrnelooby.com 

GULF CRYO BAHRAIN W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 35098745  or  GBERETSOS@GULFCRYO.COM 

Unique Jewel Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33879468  or  ZAEMM1976@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

Adyaf Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17200025  or  aljoaib.k@gmail.com 

Adyaf Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17200025  or  aljoaib.k@gmail.com 

Flash Star Car Services Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39335858  or  TALALALNOAIMI@GMAIL.COM 

KARAK SHAMS AL RIFFA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39892221  or  SHAHANAIQBAL820@GMAIL.COM 

Khodmooni bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39921197  or  FOZIEHPAYMOZD@GMAIL.COM 

RUBEENA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 39609881  or  RMNY.NASIR@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

Only three marketing Bahraini partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39550042  or  SILVER4REALSTA@GMAIL.COM 

Dunkin’ Donuts 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 13300100  or  melhajj@dunkindonuts.sa 

4K Building Materials CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39307177 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM

JAPANESE WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33660493  or  MADIHA_KHAN123@YAHOO.COM 

HONG KONG GARDEN RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17214002  or  OLIREMI@BATELCO.COM.BH 

DARMAN CARGO COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35012715  or  DARMAN.CARGO@YAHOO.COM 

TANWEER CARGO CO SPC OWNED BY TANVEER AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33592875  or  TANVEERK101@GMAIL.COM 

British  standard constructions w. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 36676693  or  britishstandardwll@gmail.com 

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

  SANDBLASTER 
 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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@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 HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

P.S. MANAGEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17674240  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

P.S. MANAGEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17674240  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

P.S. MANAGEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17674240  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

ALMUTANABY RECLAMATION CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402651  or  noho@hotmail.com 

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17232275  or  oommenzo@gmail.com 

GOLD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17458679  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

WALD ALGHALYA Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39887666  or  JRE7RE7@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

HASAN MOHAMED SAEED ALI “ ALNWARS ALDAHOOK 1/ 7996 “ 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39719795  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM 

Sadman construction co wll 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 37728500  or  hkbclearance@gmail.com 

MDCON BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 16001600  or  ALI@ALMATROOK.BH 

Mobile point W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39222232  or  RAJEESPUTHANPURAYIL@GMAIL.COM 

Black fire auto spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39313416  or  FAHADRAYAB@GMAIL.COM 

BISFAWI INDO BAHRAIN CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33862221  or  USMANBAH46@GMAIL.COM 

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  FINANCIAL ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17460047  or  SAAD.HARBAN@MOVENPICK.COM 

AAFI TECH  SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact
 17541459  or  JINNA1234@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38730521  or  513454174@QQ.COM 

ALDAAYSI SONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39464237  or  ALDAAYSI1@GMAIL.COM 

EAT RIGHT RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36186183  or  EATRIGHTBH@GMAIL.COM 

Earthquake for phones 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34336350  or  NASSAR66766@ICLOUD.COM 

Stone mix For cement products company S.P.C Owned by ANAS MOHAMM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34170777  or  ANSS72@HOTMAIL.COM 

Azhar and Faisal Jewellery Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34243236  or  AZHARFAISALJEWELLERS@GMAIL.COM 

ABDALAZIZ KHAN SAHEB GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250818  or  AZIZ@AAKSTRADING.COM 

Pentium Tower Construction Of Buildings W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34489258  or  NITHINGLIDER@GMAIL.COM 

BLUE PALACE KARAK CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77998636  or  JAMALUDDEEN2016@GMAIL.COM 

M Sharif installation Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33443149  or  MOHAMMEDSHAREF.HH@GMAIL.COM 

JUTT MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34360407  or  CEO@SETUPINBAHRAIN.COM 

ADEL HUSSAIN ABDULLA HAMADA ‘WAFI’ /7520 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39470778  or  ADEL.HAMADA7898@GMAIL.COM 

ABDULLA SALMAN DAWOOD SADEQ(MUHZIM - 7558 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39460697  or  ABDULLAS57000@GMAIL.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

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

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

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

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

ROYAL ALUMINIUM Co. S.P.C OWNED BY FEROZ AHMED MOHIUDDIN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783732  or  FEROZ2ROYAL@GMAIL.COM 

Amana Pipe Line Construction L.L.C. - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533495 

Primacy Logistics services and Transport S.P.C owned by SHAZIA A 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33301488  or  PRIMACY.LOGESTICS@GMAIL.COM

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722112  or  Y-ALALRABI@HOTMAIL.COM 

FIRST GULF TOURISM CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 33004292  or  alsalahgroup@hotmail.com 

ISA ALSHEALA ORGANIZATION OF CONVENTIONS, EVENTS, AND TRADE SHOW 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

Smart Move for Interior Decoration S.P.C Owned by RANA SANAM SHE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66361150  or  SANAMSHERY@YAHOO.COM 

ISHTIAQ MANGEMENT OFFICE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33844471  or  ISHTIAQALI471@GMAIL.COM 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262262  or  hr.s@ekkanoo.com.bh 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AWAL PRINTING PRESS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292553  or  AWALPRES@BATELCO.COM.BH 

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

  ERECTOR(MACHINERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  TOWER-CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

JASSIM TRADING & AGROSERVE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GARDENING) 
 suitably qualified applicants can contact

 36661716  or  JASSIMT@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

BU WAFA PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33323345  or  MAJED5770G@GMAIL.COM 

SOBHANI TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39511511  or  SOBHANI.GROUP@GMAIL.COM 

ALMOOSAWI TRADING & ELECTRICAL CONTRACTING B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(BUILDINGS) 
 suitably qualified applicants can contact

 172700000  or  sadeeiq@yahoo.com 

ALFADHEL ELECTRICAL B.S.C (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  JOINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400440  or  accounts@alfadhelbizgroup.com 

ARABIAN FRESH FOOD SUPPLIES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33943431  or  AZIZ_ALMAJED@YAHOO.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17742962  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

AL JUMAAN AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER (CAR MECHANICAL WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

 17253012  or  BALUSHI1371@HOTMAIL.COM 

CHANDNI CHOWK RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253012  or  BALUSHI1371@HOTMAIL.COM 

Nidukki Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

ALNASHABAH CARPENTRY WORKSHOP S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17642236  or  alnashabaworkshop@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

HASAN MOHAMMED ABDULLA ALDOOLABI 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33069958  or  HASSANALFARSANI@GMAIL.COM 

NEW SOUL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39411474  or  AHMADFAHAD50@OUTLOOK.COM 

CELLMEC FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731312  or  CELLMEC2017@GMAIL.COM 

SUNDAY INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

Nu Asia 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

RAJAB RESTAUANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39097220  or  RAJAB1954@YAHOO.COM 

BUREAU VERITAS 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877574  or  BVBRN@BATELCO.COM.BH 

United International Agencies )Unitag( 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224678  or  fatima@unitag.net 

United International Agencies )Unitag( 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224678  or  fatima@unitag.net 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 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 

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 38933183  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 38933183  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

MARASEEL STAR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39639797  or  SASB9797@GMAIL.COM 

Ahmed Ateya Sweets W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38276491  or  AHMEDSWEETS92@GMAIL.COM 

AL AJMI FOODSTUFF CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33350203  or  JAMEELL1956@HOTMAIL.COM 

ADEL SHEHAB REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17291166  or  ADEL_020@HOTMAIL.COM 

RAJAB ALI RAJAB ALI ALBANNA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17256331  or  RAJAB.ALBANNA@HOTMAIL.COM 

MOLLUS CAFTERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17642485  or  sdc442019@gmail.com 

ALSULTAN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404270  or  ALIALALAWI2008@YAHOO.COM 

ABDULHAMEED QASIM ALI HUSAIN 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39675579  or  sad9sam@GMAIL.COM 

DAR ALQABAS PRINTING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  BOOKBINDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17785050  or  alqabas@batelco.com.bh 

VILLAGE GATE COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213400  or  HUHUN888@YAHOO.COM 

AL TAKWEER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 36944476  or  JAFFAR72@MSN.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17593978  or  ambac1954@gmail.com 

ALMAYOUN AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39617647  or  ESSAMAOOFBH@GMAIL.COM 

Crown steelmould W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830038  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.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 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

HANOVER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33994476  or  KHALID111@GMAIL.COM 

HORMZQAN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39456969  or  BUZAAL55@GMAIL.COM 

Al Shaban for Machinery Repair 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17414002  or  SHABANBH@GMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

GOLDEN PALACE FOR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36776376  or  JANAHI31@HOTMAIL.COM 

AL GHIAM AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33440114  or  ALGHAEEM@GMAIL.COM 

PHILIPPINE CASTLE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 66338601  or  AHHAHHAS@YAHOO.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

Al ameed for car rent and sales 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39966665  or  ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM 

Al Diyar Tree Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17753210  or  ALTAYYAR@BAPCO.NET 

Car Spa for Car Washing and Polishing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39989897  or  SELVADO2011@GMAIL.COM 

AROOW EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344650  or  ARROWEXPRESS.BH@GMAIL.COM 

Al Areen Palace And Spa S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  RESERVATIONS CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

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

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17592120  or  albarzakhco@outlook.com 

United International Agencies )Unitag( 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224678  or  fatima@unitag.net 

United International Agencies )Unitag( 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224678  or  fatima@unitag.net 

United International Agencies )Unitag( 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224678  or  fatima@unitag.net 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

LAHORE ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39404069  or  D.LOURI@AOU.ORG.BH 

ITOOLS ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17896666  or  ALI@INTELLEX-IT.COM 

MADINA AHMED ALI MOHAMMED ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39453406  or  NNNN@GMAIL.COM 

BUROOJ ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655383  or  ALIHASAN.KHALIL@EWA.COM 

Al ameed for car rent and sales 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39966665  or  ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM 

Tik tok for  sweets and toys 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33054122  or  JAMALALTHAWADIZALLAQ@GMAIL.COM 

OLIVE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655474  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Sky phone 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39898019  or  IPROPERTYBH@GMAIL.COM 

AL GHAYEB CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39213322  or  A.ALI14@HOTMAIL.COM 

Nass Foods B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF COOK 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

BUSINESS COMMUNICATIONS & MANAGEMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMMER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17214250  or  INFO@E-BRANDINGTOOLS.COM 

JOUBAR MACHINERY HIRING AND CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MOBILE-CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact
 39555002  or  JOUBAR.BH@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 

Lulu Bahrain Hypermarket S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

Lulu Bahrain Hypermarket S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

AL NAJAF BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274067  or  MAUCTION@BATELCO.COM.BH 

LORDS FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39224640  or  MAGE73@LIVE.COM 

Hara House Baker 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36799905  or  DALALALROWAIE@GMAIL.COM 

AAROM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34477650  or  HASAN.ALJAD@HOTMAIL.COM 

Jobs for ever Operation of websites 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36468995  or  BADER.ALBAHRAIN.TRADING@GMAIL.COM 

FUTURE FACTORY FOR READYMIX PRECAST CONCRETE AND BLOCKS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39991177  or  FC@FUTURERMC.COM 

FUTURE FACTORY FOR READYMIX PRECAST CONCRETE AND BLOCKS 
has a vacancy for the occupation of

  PUMP OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39991177  or  FC@FUTURERMC.COM 

FUTURE FACTORY FOR READYMIX PRECAST CONCRETE AND BLOCKS 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(INFORMATION) 
 suitably qualified applicants can contact

 39991177  or  FC@FUTURERMC.COM 

FAKHRI ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33528786  or  FAKHRIELECTRONICS786@GMAIL.COM 

Alnamal auto car services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36667126  or  Alnamalgroup@gmail.com 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

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

DISCOVERY CARGO COMPANY - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17275771  or  DISCOVERYCARGO@HOTMAIL.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

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17564855  or  FRAMALHEIRA@DALKIA.AE 

MAN TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39144776  or  SAMI1952LMRA@GMAIL.COM 

KARTEC SERVICES SPC 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

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

FLASH 1 CAR SERVICES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CAR CLEANER(WASHING & GREASING W.SHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

 17672115  or  mahdii@msn.com 

AECOM Middle East Limited Foreign Branches Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588796  or  CLARKE.MORTON-SHEPHERD@AECOM.COM 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrassistant@mcsix.me  
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إرهابيــة منظمــة  الحوثييــن  تصنيــف  تــدرس  أميــركا 

وصول خبراء عسكريين من إيران وحزب اهلل لصنعاء

كشـــفت مصادر أمنية وسياسية يمنية 
إيرانييـــن ومـــن  عـــن وصـــول خبـــراء 
حـــزب هللا اللبناني إلـــى صنعاء برفقة 
ســـفير إيـــران لـــدى ميليشـــيا الحوثي، 
بينهم خبراء في االتصاالت العسكرية 
واســـتهداف الســـفن. وأكـــدت المصادر 
أن الســـفير اإليراني حسن إيرلو وصل 
إلـــى صنعـــاء مـــع عـــدد مـــن الخبـــراء 
المختصيـــن فـــي مجـــاالت االتصـــاالت 
العسكرية، وخبراء في مجال القرصنة 
واســـتهداف الســـفن والبوارج، وفق ما 

ذكرته وكالة “خبر” اليمنية.
إيرلـــو وصـــل صنعـــاء  أن  وأوضحـــت 
بعضهـــم  أشـــخاص  ثمانيـــة  برفقـــة 
يحملون الجنســـية اإليرانيـــة وآخرين 
مـــن لبنـــان، مشـــيرًة إلى أن مـــن بينهم 
االســـتخبارات  مجـــال  فـــي  خبيـــران 
العســـكرية مهمتهما تتمثل في تدريب 
لتفـــادي  الحوثيـــة  العناصـــر  وتوجيـــه 
الخســـائر التـــي لحقتهـــم مؤخـــرا فـــي 

الجبهات.
ويتنقل الخبراء اإليرانيون واللبنانيون 
بيـــن محافظتي صنعاء والحديدة منذ 

وصولهم إلى اليمن.
ال  الخبـــراء  فـــإن  مصـــادر،  وبحســـب 
يتواجـــدون جميعا بنفس المكان وإنما 
يتنقلون بشـــكل فـــردي برفقة عدد من 
التـــي  الحوثيـــة  الميليشـــيات  عناصـــر 
تعمـــل فـــي جهـــاز األمـــن والمخابـــرات 
التابعـــة لها. وبحســـب المصادر، تتمثل 
أبـــرز مهام الخبـــراء في تقديـــم الدعم 
الميليشـــيات  وتدريـــب  اللوجيســـتي 
االتصـــاالت  وســـائل  علـــى  الحوثيـــة 
والتحكـــم بالطيران المســـير، وصناعة 
المموهـــة  والمتفجـــرات  األلغـــام 
آلـــي  بنظـــام  تعمـــل  التـــي  والحديثـــة 
ربطهـــا  يتـــم  التـــي  الفرديـــة  كاأللغـــام 

بكاميرات حرارية.
اإليرانيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وكانـــت 
أعلنـــت منتصـــف الشـــهر الماضـــي عن 
وصـــول حســـن إيرلـــو، الـــذي وصفتـــه 

صنعـــاء  إلـــى  الجديـــد”  “ســـفيرها  بــــ 
فـــي  الحوثييـــن،  لســـيطرة  الخاضعـــة 
اليمنيـــة  الحكومـــة  اعتبرتهـــا  خطـــوة 
الشـــرعية “مخالفـــة صريحـــة للقانـــون 
الدولـــي ولقـــرارات مجلـــس األمـــن بما 

فيها القرار رقم 2216”.
ولـــم يعمـــل حســـن إيرلـــو فـــي الســـلك 
الدبلوماســـي قط، وهو مدرب مختص 
على األســـلحة المضـــادة للطيران، قام 
ســـابقا بتدريـــب ميليشـــيات حزب هللا 

اللبناني.
بعـــام  ذلـــك  قبـــل  طهـــران  واعترفـــت 
بممثـــل ميليشـــيات الحوثـــي، إبراهيم 
وســـلمته  لديهـــا  ســـفيرا  الديلمـــي، 
والممتلـــكات  الدبلوماســـية  المقـــار 
للجمهوريـــة  التابعـــة  والمحفوظـــات 
اليمنيـــة فـــي إيـــران، وهـــو مـــا قوبـــل 
باحتجاج رسمي يمني عبر خطاب إلى 

مجلس األمن الدولي.
علـــى صعيـــد متصـــل،  أفـــادت تقاريـــر 
بـــأّن الواليات المتحدة تدرس تصنيف 
الحوثيين في اليمن “منظمة إرهابية”، 
قلق المنظمـــات اإلنســـانية التي تحّذر 
إيصـــال  ســـتعيق  الخطـــوة  أن  مـــن 
المســـاعدات وتدفع البـــاد الغارقة في 

الحرب إلى المجاعة.
الحوثييـــن  تصنيـــف  مســـار  ويبـــدو 
المدعومين من إيران بندا رئيسيا على 
جـــدول أعمال إدارة الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامـــب التي جعلـــت من عزل 
طهران محور سياستها اإلقليمية، قبل 
أســـابيع قليلة من خروجهـــا من البيت 
األبيض. وأكد مســـؤولون  تقارير تفيد 
بأن إدارة ترامب تضع األســـس تمهيدا 
إلعان خطوتها ضد الجماعة المتمردة 
التـــي تســـيطر علـــى العاصمـــة صنعاء 
وجزء كبير من الشـــمال في ظل حرب 
خمـــس  أكثـــر  منـــذ  مســـتمرة  طاحنـــة 
سنوات تسببت في أسوأ أزمة إنسانية 
في العالم. وقال دبلوماسي غربي في 
الخليـــج مّطلع على ملف اليمن “إذا تم 

تصنيفهـــم منظمـــة إرهابية، فســـتكون 
وأوضـــح  كثيـــرة”.  عواقـــب  لذلـــك 
“ســـتواجه دول عديـــدة مشـــاكل فـــي 
التعامل معهـــم )الحوثيون(، ويمكن أن 
يـــؤدي ذلك إلى تعقيد عملية )الســـام( 

برمتها وعمل األمم المتحدة كذلك”.
وحـــّذر األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش مســـاء أمس من 
أن اليمن يواجه “حاليا الخطر الوشيك 
لحدوث أسوأ مجاعة عرفها العالم منذ 

عقود”.

 24488 انتهاكا بحق األطفال 

من جهة أخرى، كشف تقرير يمني عن 
24488 انتهـــاكا بحـــق األطفـــال بأمانة 
العاصمـــة صنعـــاء ارتكبتهـــا ميليشـــيا 

الحوثي منذ شهر نوفمبر 2019.
حقـــوق  “مكتـــب  تقريـــر  وبحســـب 
اإلنسان” في العاصمة صنعاء، تنوعت 

االنتهـــاكات بيـــن القتـــل واالختطافات 
الجســـدي  واالعتـــداء  واإلصابـــات 
اإلغاثيـــة  المـــواد  ونهـــب  والتجنيـــد 
واقتحـــام ونهب المؤسســـات الصحية 
والتعليميـــة وإقامة أنشـــطة وفعاليات 
طائفيـــة. تمـــت هـــذه االنتهـــاكات بيـــن 
نوفمبـــر 2019 ونوفمبر 2020. واعتبر 
للطفـــل  العالمـــي  اليـــوم  أن  التقريـــر 
مناســـبة للوقـــوف أمام مـــا يتعرض له 

أطفال اليمن.
وأضـــاف أن “االنتهاكات بحق األطفال 
فـــي تزايد مســـتمر فـــي ظـــل التراخي 
وجرائـــم  ممارســـات  تجـــاه  الدولـــي 
“إفـــات  أن  إلـــى  الحوثييـــن”، مشـــيرا 
الجناة من العقاب يشجع على ارتكاب 
المزيـــد مـــن االنتهـــاكات ضـــد الطفولة 
في اليمـــن ويزيد معانـــاة األطفال في 
الجانب الصحي واإلنساني والتعليمي 

مما يفاقم من المأساة”.

عدن، صنعاء - وكاالت

االنتهاكات بحق األطفال في تزايد مستمر

 مليشيا الحوثي تتلقى تدريبات إيرانية

لوس انجليس - أف ب

وبيونتيـــك  فايـــزر  شـــركتا  قدمـــت 
أمس طلب ترخيص عاجل للقاحهما 
المضاد لفيروس كورونا المســـتجد 
حيـــث  المتحـــدة  الواليـــات  فـــي 
فرضـــت الســـلطات قيـــودًا جديـــدة 
الحتـــواء الوباء، فـــي وقت تخطى 
فيـــه عدد إصابـــات كوفيـــد19- في 
الهنـــد التســـعة مايين حالـــة. وأكد 
تحالـــف شـــركتي فايـــزر وبيونتيك 
رسميًا أنه قدم طلب الترخيص من 
وكالـــة األدوية األميركيـــة، ما يتيح 

طرحه للتداول في السوق. 
واعتبـــر مديـــر بيونتيـــك  أنـــه “مـــن 
الممكـــن” الحصـــول علـــى ترخيـــص 

للقاح شـــركته وبـــدء توزيعه خال 
األوروبـــي  االتحـــاد  فـــي  ديســـمبر 
وزيـــر  المتحدة.وأعلـــن  والواليـــات 
الصحة األميركي أليكس عازار عن 
تقديم الشركتين للطلب، مضيفًا أن 
شركة مودرنا األميركية، التي تعمل 
كذلـــك علـــى تطويـــر وتوزيـــع لقاح 
مضاد لكورونا على نطاق واسع، قد 

تقّدم من جهتها طلبًا مماثاً. 
رئيســـة  أعلنـــت  جانبهـــا،  مـــن 
المفوضية األوروبية أورســـوال فون 
أن  االتحـــاد يمكـــن  أن  ديـــر الييـــن 
يعطـــي الضوء األخضر لبدء تداول 
اللقاحين “اعتبارًا من النصف الثاني 

من ديسمبر”.  

تقّدم على جبهة لقاحات “ كورونا”

بحر دار - وكاالت

أطلقت جبهة تحرير شـــعب تيغراي 
الحزب الحاكم في المنطقة الواقعة 
فـــي شـــمال إثيوبيـــا، صواريخ على 
المجـــاور،  أمهـــرة  إقليـــم  عاصمـــة 
أمـــس، ما عزز المخاوف من امتداد 
النـــزاع الداخلـــي إلى أجـــزاء أخرى 
مـــن البـــاد غـــداة إعان الســـلطات 
تقـــدم قواتهـــا من ميكيلـــي عاصمة 

اإلقليم.
وشـــن رئيس الـــوزراء أبيـــي أحمد، 
الحائـــز جائـــزة نوبـــل للســـام العام 
علـــى  عســـكرية  حملـــة  الماضـــي، 
فـــي  الشـــمالية  تيغـــراي  منطقـــة 
الرابع مـــن نوفمبر بهـــدف معلن هو 
فيهـــا  الحاكـــم  بالحـــزب  اإلطاحـــة 
جبهـــة تحرير شـــعب تيغـــراي التي 
اتهمهـــا بتحـــدي حكومته والســـعي 

لزعزعة استقرارها.
وقتـــل مئات األشـــخاص في النزاع 

الدائـــر فـــي ثانـــي أكبـــر دولـــة فـــي 
إفريقيا لجهة عدد الســـكان، على ما 

ذكرت تقارير.
القتـــال  مـــن  الســـكان  آالف  وفـــر 
تيغـــراي  فـــي  الجويـــة  والضربـــات 
الســـودان  إلـــى  الحـــدود  وعبـــروا 

المجاور.
وأكد أبيي هذا األســـبوع أن العملية 

العسكرية في مراحلها النهائية.
وذكر مســـؤول فـــي إقليم أمهرة أن 
قـــوات جبهة تحرير شـــعب تيغراي 
أطلقـــت صواريـــخ علـــى العاصمـــة 

اإلقليمية بحر دار صباح أمس.

“جبهة تيغراي” تهاجم “أمهرة” اإلثيوبي

واشنطن - وكاالت

قال سكرتير والية جورجيا األميركية 
براد رافنســـبرغر “إن إعادة فرز أوراق 
االقتـــراع وتدقيقهـــا يدويـــا أكدت أن 
المرشـــح الديمقراطـــي جـــو بايدن هو 

الفائز بانتخابات 3 نوفمبر بالوالية”.
وأضـــاف أنـــه “مـــا مـــن شـــك” فـــي أن 
الواليـــة ســـتصادق علـــى فـــوز بايـــدن 
فـــي وقت الحق الجمعة، بعد أن أظهر 
التدقيق نتيجة “مقاربة جدا” لما أعلن 

عنه ليلة االنتخابات.
وكانت ســـلطات الوالية بـــدأت عملية 
أن  بعـــد  لألصـــوات  يدويـــة  تدقيـــق 
أظهـــرت النتائـــج غير الرســـمية تفوق 

بايدن بنحو 14 ألف صوت.
ينـــوي  ال  أنـــه  مـــرارا  ترامـــب  وأكـــد 
االعتـــراف بهزيمتـــه قبل ضمـــان “فرز 
فريقـــه  وقـــدم  لألصـــوات،  عـــادل” 
دعاوى قضائية في عدد من الواليات 
المحوريـــة بينها بنســـلفانيا وجورجيا 

ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.
وجورجيـــا واحـــدة مـــن واليـــات عدة 
تشـــكك حملة الرئيـــس دونالد ترامب 
فـــي نتائجهـــا لكـــن دون جـــدوى حتى 
االنتخابـــات  مســـؤولو  وقـــال  اآلن. 

بالواليـــة: إن نتائـــج إعـــادة اإلحصـــاء 
من غير المرجـــح أن تقلب فوز بايدن 
بفارق 14 ألـــف صوتا في الوالية. كما 
قالـــوا: إنها لن تقـــدم دليا على مزاعم 

ترامب باالحتيال على نطاق واسع.

 

يدويــة تدقيــق  عمليــة  أكملــت  الواليــة  ســلطات 
جورجيا: إعادة الفرز تؤكد فوز بايدن

القدس، بيروت - وكاالت

اتهمت إسرائيل أمس لبنان بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود 
البحرية بين البلدين في المتوسط، محذرة من احتمال أن تصل 
المحادثـــات إلى “طريق مســـدود” وعرقلة مشـــاريع التنقيب عن 

محروقات في عرض البحر، فيما نفى لبنان هذه االتهامات.
وعقد لبنان واسرائيل وهما رسميا في حالة حرب، 3 جوالت من 
المفاوضات غير المباشـــرة منذ الشـــهر الماضـــي برعاية الواليات 
المتحدة واألمم المتحدة. وُحّدد موعد الجولة المقبلة في بداية 
ديســـمبر.  وقال وزير الطاقة اإلســـرائيلي يوفال شـــتاينتس في 
تغريدة على تويتر “لبنان غير موقفه بشـــأن حدوده البحرية مع 
إســـرائيل ســـبع مرات”.  وأضـــاف أّن “موقفـــه الحالي ال يتعارض 
مع مواقفه الســـابقة فحســـب، بل يتعارض أيًضا مع موقف لبنان 
علـــى الحدود البحرية مع ســـوريا التي تأخذ فـــي االعتبار الجزر 
اللبنانيـــة القريبـــة من الحدود”. وســـارعت الرئاســـة اللبنانية الى 
الـــرّد على االتهامات اإلســـرائيلية. واعتبرت فـــي بيان صدر عن 
مكتـــب االعـــام أّن كام شـــتاينتس “عـــن أّن لبنان بـــّدل مواقفه 
فـــي موضـــوع الحـــدود البحرية الجنوبية ســـبع مرات ال أســـاس 
لـــه مـــن الصحـــة”. وأّكـــدت أن “موقف لبنـــان ثابت مـــن موضوع 
الترســـيم البحـــري للحـــدود الجنوبيـــة وفًقا لتوجيهـــات الرئيس 
)ميشـــال( عـــون للوفد اللبناني المفاوض الســـيما لجهة ممارســـة 

لبنان حقه الســـيادي”. وأتت تصريحات وزير الطاقة اإلسرائيلي 
بعـــد إعان عون الخميس في تغريدة على حســـاب الرئاســـة أن 
“ترســـيم الحـــدود البحرية يتم على أســـاس الخـــط الذي ينطلق 
بـــًرا من نقطة رأس الناقورة اســـتناًدا الى المبـــدأ العام المعروف 
بالخط الوســـطي، من دون احتســـاب أي تأثير للجزر الســـاحلية 
الفلســـطينية المحتلـــة”. وتتعلـــق المفاوضـــات أساًســـا بمســـاحة 
بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومتًرا مربًعا، بناء على خريطة 
أرســـلت فـــي 2011 إلى األمم المتحـــدة. إال أن لبنان اعتبر الحًقا 

أنها استندت الى تقديرات خاطئة.

الحدود البحرية بمساحة 860 كيلومتراً مربعًا

ــم ــي ــرس ــت ال مـــفـــاوضـــات  ــن  ــ م جــــــوالت   3 بـــعـــد 
خالف بين لبنان واسرائيل بشأن الحدود

ريفان، باكو - وكاالت

أقــال الرئيــس األرمينــي أرميــن سركيســيان، وزراء الدفــاع والحاالت 
الطارئــة والعمــل. وبحســب مرســوم صــادر عــن الرئاســة، أمــس، تمت 
إقالــة وزراء الدفــاع ديفيــد تونويــان، والحــاالت الطارئــة فيليكــس 

تسوالكيان، والعمل زارويي باتويان.

فاغرشـــاك  تعييـــن  وجـــرى 
هاروتونيـــان وزيـــرا للدفاع عوضا 

عن تونويان المقال.
احتجاجـــات  أرمينيـــا  وشـــهدت 
إقـــرار  إثـــر  للحكومـــة  مناهضـــة 
رئيس الـــوزراء نيكول باشـــينيان 
بالهزيمة أمام أذربيجان في إقليم 

قره باغ.
إلـــى ذلـــك، اســـتعادت أذربيجـــان 

أمـــس الســـيطرة علـــى منطقـــة 
أغـــدام التـــي تنـــازل عنها 

ناغورنـــي  انفصاليـــو 
األرمـــن  بـــاغ  قـــره 
اتفـــاق  بموجـــب 

للسام . 
وأغدام هي أولى 3 مناطق تســـلم 
إلـــى أذربيجـــان بعدمـــا ســـيطرت 
عليها القوات األرمنية منذ ثاثين 
عاما في نهاية الحرب التي جرت 
الماضـــي.  القـــرن  تســـعينات  فـــي 
وأعلـــن الرئيس األذربيجاني إلهام 
علييـــف بعـــد دخول جيـــش باده 
للمنطقـــة “تهاني لجميـــع مواطني 
أغدام. لستم الجئين بعد اليوم، 
أراضـــي  إلـــى  ســـتعودون 
أجدادكـــم”، مضيًفا “حررنا 
المنطقـــة مـــن الفاشـــية 

األرمنية”.

إقالة وزير دفاع أرمينيا.. وأذربيجان تستعيد “أغدام “
دبي - العربية.نت

حّلقـــت 4 مقاتـــات حربيـــة تركيـــة 
مـــن طـــراز “إف - 16” فـــوق جزيرة 
الواقعـــة  اليونانيـــة،  إجاتونيســـي 
فـــي بحـــر إيجـــه، “دون إذن” صباح 
أمـــس، حســـب مـــا أكدتـــه صحيفـــة 
اليونانية.وأضافـــت  “إيكاثميرنـــي” 
يونانيـــة  مقاتـــات  أن  الصحيفـــة 
إلـــى  التركيـــة  المقاتـــات  رافقـــت 

خارج المجال الجوي للباد.
اليونانـــي،  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
قـــال  قـــد  دينديـــاس،  نيكـــوس 
اجتمـــاع  فـــي  مشـــاركته  خـــال 
وزراء خارجيـــة االتحـــاد األوروبـــي 
الخميـــس، إن “تركيـــا صعـــدت مـــن 
خطواتهـــا غير القانونية في منطقة 
تتداخل مع الجرف القاري اليوناني 

في شرق البحر المتوسط”.
مـــا  حســـب  دينديـــاس،  وأضـــاف 
نقلـــه عنـــه بيـــان لـــوزارة الخارجيـــة 

اليونانيـــة: “تركيا تجاهلـــت مقترح 
االتحاد األوروبي بإمكانية تحسين 
والـــدول  االتحـــاد  مـــع  عاقاتهـــا 

األعضاء فيه”.
وعـــن زيارة الرئيـــس التركي، رجب 
طيب أردوغان، إلى منتجع فاروشا 
المتنـــازع عليـــه في شـــمال قبرص، 
المغلقـــة  “المدينـــة  قـــال دينديـــاس 
ليســـت مكانـــا للنزهات. هـــذا العمل 
إهانـــة لجميع القبارصـــة اليونانيين 

واألتراك على حد سواء”.
وتابع: “لألســـف، بســـبب اإلجراءات 
التي تتخذها أنقرة، ال يبدو أن هناك 

مجاالً لحوار إيجابي مع تركيا”.

4 مقاتالت تركية تحلق في جزر يونانية

األردن يعتزم فتح 
قنصلية بالصحراء الغربية

الرباط - وكاالت

في  قــنــصــلــيــة  فــتــح  األردن  يــعــتــزم 
الغربية   بالصحراء  العيون  مدينة 
تأييدا  تعكس  خطوة  في  المغربية، 
فــي سياق  للرباط  عــّمــان  مــن جانب 
التوتر الذي تشهده المنطقة، بحسب 
المغربي  الملكي  ــديــوان  ال أعــلــن  مــا 

أمس األول.
عبدهللا  الــمــلــك  إّن  ــديـــوان  الـ ــال  وقــ
الــثــانــي عــّبــر فــي اتــصــال هاتفي مع 
الـــســـادس عــن “رغــبــة  الــمــلــك محمد 
لها  عامة  قنصلية  فتح  فــي  األردن 

بمدينة العيون المغربية”.
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منذ أن شـــرفنا هللا عز وجل، نحن العرب المســـلمون، بحمل ونشر رسالته 
للعالمين بكل أصقاع الدنيا، ســـواء المســـلمين األوائل من آل البيت عليهم 
الســـام والصحابة الحواريين الغـــر الميامين وقادة وجيـــوش الفتوحات 
اإلســـامية أو العـــرب المســـلمين الحاليين، ولم نعتد على أي من شـــعوب 
األرض قاطبـــة، ولـــم نرتكب جرائم إبادة بحق اإلنســـانية وبشـــهادة العالم 
أجمع، وكنا شعبا يحب السام وينبذ اإلرهاب، باستثناء اإلخوان وداعش 
والقاعـــدة والنصـــرة، وبقيـــة التنظيمـــات اإلرهابية التي يديرهـــا التحالف 
الشـــعوبي اإليراني التركي المدعوم من سياســـة 96 القطرية، وسنســـتمر 
في ذلك النهج لألبد، مهما تلقينا الغدر والخيانة من سارقي التاريخ ممن 
يصفون أنفسهم بأنهم مسلمون وأعني خصوصا لقطاء المغول العثمانيين 

ومشردي ورعاع الدولة الصفوية وهم الذين يديرون إيران.
فســـارقو التاريخ مـــن حثالة الصفويين أرادوا ســـرقة عروبة البحرين من 
خـــال االنقاب الفاشـــل الـــذي قادته مجموعة مرتزقـــة أرادت بيع عروبة 
أرض البحرين وعروبة أهلها، وعروبة تاريخها وحاضرها ومستقبلها، إلى 
رعاع الصفويين الذين ألصقوا أنفســـهم بالفرس ممن تم إنهاؤهم بمعركة 

القادسية لألبد، إما باالنقراض أو االستعراب.
إن عروبـــة مملكـــة البحرين التي أراد ســـارقو التاريخ من مشـــردي الدولة 
الصفويـــة ســـرقتها، هـــي إحدى أهـــم ثوابت اإلنســـان العربي منـــذ أن بزغ 
اإلسام في شبه الجزيرة حتى هذه اللحظة، حيث قدم العرب تضحيات 
عظيمـــة في ســـبيل أن تبقـــى البحرين عربية اللســـان والثقافـــة والتاريخ 
والجغرافيا، وتصدوا لكل ما يســـيء لهـــا ولعروبتها، وواجهوا كل محاولة 
تســـتهدف أمنها واســـتقرارها وإلغـــاء عروبتها وتاريخهـــا العربي من قبل 
المجموعة المنتمية إلى إيران التي تسترت تحت موجة الثورات العربية، 
مدعية ثورتها الســـلمية، وهي في الواقع تعمل على تنفيذ أجندة صفوية 
تســـتهدف إلغـــاء هـــذه العروبـــة، لكـــن وبفضل مـــن هللا تم إفشـــال عملية 

السرقة.
لقـــد أراد الرعـــاع الصفويون ســـرقة جزء عزيز مـــن االمبراطورية العربية 
المسلمة، كما سرقوا منا باد فارس وعروبتها من قبل العنصري إسماعيل 
الصفوي، وهي إحدى سرقات الصفويين أبناء عمومة المغول العثمانيين. 

وللسرقات بقية.

الموظف “العيار”
أجـــزم بـــأن هذا الصنف مـــن الموظفيـــن متواجد في أغلب المؤسســـات 
والـــوزارات، فهـــو األذكـــى واألخبث على اإلطاق من جميـــع الموظفين، 
واألكثـــر حظـــًا كذلـــك منهـــم، ويعرف مـــن أين تـــؤكل الكتف كمـــا نقول، 
فينال الراحة في العمل والراتب نهاية كل شـــهر دون عناء... باختصار، 
يتكاسل عن أداء مهماته الوظيفية، أو يخفق في أدائها مرة تلو األخرى 
لعـــدم كفاءتـــه أو بتعمد مقصود أحيانًا، أو يتمرد على أداء العمل فجأة! 
فـــا يجد المســـؤولون عليه حينها غيـــر إيعاز مهماته إلـــى ذاك الموظف 
المجتهـــد “هـــاب الريح” كما نقول بالعامية، والـــذي يؤدي عمله بإخاص 
جـــم وإتقـــان تام، لكي ال يتعطل العمل أو تتأخر معامات الناس، فيضع 
الموظـــف “العيـــار” رجـــاً على رجل، ويحتســـي الشـــاي وهـــو يتنقل من 
برنامـــج تواصـــل آلخر من بدء الدوام وحتـــى نهايته، فا يطالب بإنجاز 
أي عمل وال يحاســـب على أي منها، وكيف يحاســـب على عمل لم يؤده 
أصـــاً! وفـــي المقابـــل تلقى علـــى كاهـــل ذاك الموظف المخلـــص مهمات 
إضافية على مهماته األساسية فا يجد حتى وقتًا لتناول وجبة غدائه.
عـــدم اإلنصاف في توزيـــع المهمات على الموظفين ليس نهاية المطاف، 
بـــل يتجـــاوز األمر محاســـبة الموظف المجتهد على كل شـــاردة وواردة، 
بـــل قـــد ال يجـــازا علـــى عملـــه اإلضافي، وُينســـى عنـــد توزيـــع الترقيات 
والمكافـــآت الســـنوية.. أليس موظفـــا وعليه أداء ما يطلـــب منه؟ طلب 
منه عمل وقام بأدائه ويستلم راتبه بالكامل، وليس من حقه أن يطالب 
بأكثـــر مـــن ذلك! وهي لعمري مكافأة للمتقاعـــس عن العمل وكل موظف 
“عيـــار وجمبـــازي”، وظلـــم للموظفين األكفـــاء، وكأنها صفعـــة مجتمعية 
يتلقاها الذين تربوا على قيم اإلخاص في العمل، وكســـب لقمة العيش 
بالحـــال، عندمـــا يجـــدون قيم المجتمـــع تتناقض مع قيم اآلبـــاء الذين 

ربوهم على محاسبة النفس قبل محاسبة هللا لهم على أعمالهم.
ربمـــا كان الممثـــل المصـــري القديـــر محمـــد صبحـــي قـــد أوصـــل الفكرة 
بطريقة كوميدية ساخرة عندما قال: “القاعدة األساسية عندنا: تشتغل 
كتير تغلط كتير تترفد.. تشـــتغل نص نص تغلط نص نص تتجازى.. ما 

تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى”!.
ياسمينة: أنصفوا موظفيكم. «

yasmeeniat@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

tariq
@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

سارقو التاريخ... سرقة العروبة

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

للتواصل: 17111483

أيام مليئة بمساحات الحزن
مضى 11 يوما على رحيلك عن شعب البحرين وعن كل شعوب 
األرض التـــي أحبتـــك، وما أصعبها علينا نحـــن أبناء البحرين من 
أيام كئيبة وســـاعات طويلة، فالشـــوارع واألماكن مازالت خالية 
والوجـــوه حزينـــة والنفـــوس “متكـــدرة” والقلـــوب متألمـــة علـــى 

فراقك تدعو بالمغفرة والرحمة لسموك رحمك هللا.
نرصد صدق الحب الكبير والمشـــاعر الفياضة لرمز الوطن وأحد 
أركانه األساســـية وذلك من خال الردود على المقال األخير عن 
أميـــر القلوب وذلك عبـــر منصات التواصـــل االجتماعي وآخرين 

ممن التقيناهم.
كيـــف ينســـى شـــعب البحريـــن اإلنجـــازات الكبيرة التي قـــام بها 
األميـــر الراحـــل فـــي كل مجـــاالت الحيـــاة، كيـــف ينســـى أبنـــاء 
البحرين وقفاته التاريخية المشـــرفة في كل الظروف والملمات 
والصعـــاب والمواقف واألفراح واألحزان، كيف ينســـى الشـــعب 
تواصل ســـموه الدائم وســـؤاله المســـتمر عن كل أطياف الشعب 

الكبير والصغير.

وبعـــد أن خيمت علينا مســـاحات العتمـــة المليئة بالحزن ال نملك 
سوى أن نقول إلى جنة الخلد والنعيم والفردوس األعلى يا أب 

الجميع. 

الصورة الثانية

لـــم أجد تفســـيرا واحدا يقنعني كغيري بما تهـــدف الوصول إليه 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة بخصـــوص تكـــرار نشـــرها 
تواريـــخ صـــرف العـــاوات للمواطنيـــن بتاريخ 15 من كل شـــهر، 
وتركيزهـــا على ذكـــر المبالـــغ اإلجمالية التي تـــم تخصيصها في 
أحـــد بنـــود ميزانيـــة الدولـــة لهذا المكتســـب، بالرغم مـــن أن هذا 
يعد حقا مشـــروعا ضمن مكتسبات المواطنين، ومعروفة لديهم 
أوقـــات صرفها، وفوق هذا من غير المحبب أن يتم اإلعان عنه 
بيـــن فترة وأخرى وكأنها مكتســـبات جديـــدة أو منة من الوزارة 

على المواطن!! وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

أهاًل بايدن
حـــاول النظـــام اإليرانـــي خلـــق حالة مـــن الهلع والخـــوف والتوتـــر تجاه 
الرئيس المنتخب للواليات المتحدة األميركية جو بايدن، حيث تحاول 
طهـــران إقنـــاع المجتمـــع الدولـــي بـــأن بايدن ســـيحطم جميـــع تحالفات 
ترامـــب فـــي المنطقـــة وأنه ســـيتخلى عن المملكـــة العربية الســـعودية.. 
وبالتأكيد سيعود لاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب بعد أن أوقع 

على طهران سلسلة من العقوبات االقتصادية.
ال أعلـــم إذا مـــا كانت طهران فعاً تعول على أحـــام اليقظة تلك، والتي 
لألســـف صدقها بعض جهاء السياســـة بعد أن اســـتذكروا فترة الخراب 
العربي، والذي كان يشغل حينها بايدن منصب نائب الرئيس، متجاهلين 
فشـــل المخططات األميركية حينها التي عجزت عن تحقيق العديد من 
التغيـــرات التي كانت تصبو إليها خصوصـــًا في البحرين التي كانت في 

الواقع المدخل لتغيير ميزان القوى في الخليج العربي.
أعتقـــد أن واشـــنطن تعلمـــت الدرس جيدًا فهـــي اليوم تـــدرك مدى قوة 
وصابة المملكة العربية الســـعودية وهي التـــي كان لها الدور األكبر في 
التصـــدي لمؤامـــرات 2011، ذلـــك الـــدرس الذي ســـيتعامل على أساســـه 
بايـــدن اليـــوم مـــع قضايـــا الشـــرق األوســـط، فهـــو ســـيضع قـــوة المملكة 

وتأثيرها على رأس حساباته تجاه المنطقة.
أمـــا فيمـــا يخص عـــودة واشـــنطن لاتفاق النـــووي الذي تربطـــه طهران 
ببايـــدن متجاهلـــًة أن ترامـــب كان أيضًا يســـعى للتوصـــل التفاق جديد 
بشـــروط جديدة وهو األمر نفسه الذي ســـيفعله بايدن، فهو بالتأكيد لن 
يعود لاتفاق القديم بل سيحاول لجم طهران من خال شروط جديدة 
مـــن المتوقـــع أنها تتضمن انســـحابا لطهران من العراق وســـوريا ولبنان، 
باإلضافـــة لتقييـــد برنامجها النووي وتدمير منظومتها البالســـتية، األمر 

الذي ستقبله إيران بعد أن ذاقت األمرين في عهد ترامب.
جـــو بايدن سياســـي محنك تـــرأس لجنـــة العاقات الخارجيـــة بمجلس 
الشـــيوخ األميركـــي فـــي ســـت مـــرات انتخـــب فيهـــا كســـيناتور، كما أن 
خبرته السياسية تمتد لعقود عمل خالها لثمانية أعوام كنائب للرئيس، 
مسيرة سياسية تجعل منه قادرًا على تقييم الوضع في الشرق األوسط 
والحفاظ على تحالفات واشـــنطن فيها وعدم تكرار أخطاء سابقة، ذلك 
ما يقابله بالتأكيد احترام وترحيب وانفتاح لتعاون مشـــترك في ســـبيل 

الحفاظ على المصالح المشتركة، فأهاً بك بايدن.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

تعيـــش ســـلطة ُعمان الشـــقيقة هـــذه األيـــام احتفاالتهـــا بمناســـبة عيدها 
الوطنـــي الخمســـين. خمســـون عاًما مـــن النهضـــة الُعمانيـــة المباركة التي 
أطلقهـــا وقادها ســـلطانها الراحـــل “طيب هللا ثراه” ويواصـــل إدارتها بُكل 
ثقـــة واقتـــدار ســـلطانها هيثم بـــن طارق آل ســـعيد وهي تعيـــش بقيادته 
حاضرا زاهرا وتتطلع لمستقبٍل ُمبهر برؤية ُعمانية ترتكز على دعم النمو 
االقتصـــادي والتطويـــر االجتماعـــي وتنويـــع مصـــادر الدخل لنمـــاء ُعمان 

ورخاء شعبها.
وُعمـــان وهـــي بقيـــادة ســـلطانها الـــذي أكـــد أكثـــر من مـــرة الحفـــاظ على 
منجزات الســـلطنة واالســـتمرار في بنـــاء الدولة ونمـــو نهضتها من خال 
االعتماد على ما تمتلكه السلطنة من ثروات وفي مقدمتها أبناء السلطنة 
الذيـــن تعتمـــد عليهم في حاضرها ومســـتقبلها، مع توفيـــر البيئة الداعمة 
لهـــم لمواصلـــة دورهـــم في بنـــاء بادهم بما يتـــواءم مع متطلبـــات رؤية 
ُعمـــان 2040م وأهدافهـــا التي تعتمد على الخبـــرات والكفاءات الوطنية 
واســـتيعابهم لضمـــان االســـتقرار االجتماعـــي واســـتكمااًل ألعمـــال البنـــاء 
والتنميـــة التـــي تعتمد على تطوير هيكلة الدولة ومؤسســـاتها وتحســـين 

أدائها وزيادة اإلنتاج وتحسين ُمجمل الخدمات.

وشـــهدت ســـلطنة ُعمـــان اســـتقراًرا سياســـًيا وأمنًيا خال خمســـين عاًما 
انعكـــس علـــى ازدهارهـــا، فافتتحـــت المـــدارس والجامعـــات وارتفعـــت 
نســـبة التعليـــم فيهـــا، وتقـــدم القطـــاع الصحـــي بافتتـــاح المراكـــز الطبية 
والمستشـــفيات في كل واليات ومحافظات السلطنة، وعملت على زيادة 
إنتاج النفط والغاز، واهتمت خال الســـنوات األخيرة بالقطاع الســـياحي 
حيث تتمتع السلطنة بتنوع المناخ الطيب والجغرافيا الجميلة، وبشواهد 
تاريخيـــة تحمل عبق التاريخ كالقاع الُعمانية واألســـوار المنيعة والبناء 
المعمـــاري الجميـــل والبيئة الخضـــراء المحيطة بمحافظاتها وبســـواحلها 
النظيفة، وهي أماكن تحظى بالكثير من السائحين من مختلف األقطار.

وترتبـــط مملكـــة البحريـــن بعاقـــات ُمتميـــزة مـــع ســـلطنة ُعمـــان تتســـم 
باألخويـــة والتاريخيـــة واالجتماعيـــة بيـــن القيادتيـــن والشـــعبين، وهـــي 
عاقات ُمتجذرة َيشهد لها التاريخ، وهي امتداد لحضارة “مجان” بُعمان 
و”دلمون” بالبحرين، وقد ساهم التقارب بين القيادتين وما يجمع الشعب 
البحريني والُعماني بتعميق أواصر هذه العاقات وتطويرها في مختلف 
القضايا الوطنية والخليجية والعربية واإلقليمية والدولية، فعيد سلطنة 

ُعمان هو عيٌد للبحرين قيادًة وشعًبا. كل عام والجميع بخير.

عبدعلي الغسرة

اليوم الوطني الُعماني... يوٌم مجيد



حسن علي تصوير: )عبدالرسول الحجيري(

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

أكــد نائــب رئيــس الهيئــة العليا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان بــن حمد آل خليفــة أن مملكة 
البحريــن تواصــل ترســيخ ريادتها في اســتضافة وتنظيم الســباقات الدوليــة على أرضها من خالل الخبــرات الوطنية التي تزخر بها 
المملكــة فــي هــذا المجــال، األمر الذي بوأها مكانة مميزة فــي تنظيم الفعاليات الدولية بكل حرفية وإتقان، منوهًا ســموه باالهتمام 
الذي توليه المملكة بالخيل بشــكل عام ورياضة ســباق الخيل بشــكل خاص وهو ما مّكن إســطبالتها للمنافسة على الظفر بالبطوالت 
الدولية، مؤكًدا أن ما تحقق للمملكة في مجال ســباقات الخيل يأتي بفضل رؤى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 

آل خليفة.

 وقال سموه إن ما تميزت به النسخة 
البحريـــن  كأس  ســـباق  مـــن  الثانيـــة 
الدولـــي للخيـــل مـــن منافســـات قوية 
علـــى الرغم من الظروف االســـتثنائية 
يؤكـــد  كورونـــا  فيـــروس  لجائحـــة 
اإلمكانيـــات الكبيـــرة التـــي تتمتـــع بها 
المملكة وتسخيرها ذلك لدعم رياضة 
ســـباق الخيل فـــي كافة الظـــروف، ما 
جعلهـــا تســـجل نجاًحا آخر أســـهم في 
تعزيز مكانتها على خارطة الســـباقات 
العالميـــة وذلـــك عبـــر ما حـــرص عليه 
تهيئـــة  مـــن  الســـباق  علـــى  القائمـــون 
أفضل الســـبل التنظيمية بما يتماشى 
مـــع الجهود الوطنيـــة المميـــزة لفريق 
البحريـــن بقيـــادة ولـــي العهـــد رئيـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
 جـــاء ذلـــك لـــدى حضور ســـموه أمس 
ســـباق  مـــن  الثانيـــة  النســـخة  ســـباق 
كأس البحريـــن الدولـــي للخيل والذي 
أقيـــم على مضمار ســـباق نادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيـــل بمشـــاركة 
مـــاك ومدربيـــن وفرســـان وجياد من 

مختلف االسطبات العالمية.
 كما حضر الســـباق سمو الشيخ محمد 

بن ســـلمان بن حمد آل خليفة، وســـمو 
الشـــيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل 
خليفـــة نائب رئيـــس المجلس األعلى 
للبيئة، وســـمو الشـــيخ ســـلطان الدين 
بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو 
الشـــيخ ســـلمان بن محمد بن عيســـى 
آل خليفة، وســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبدهللا بن عيســـى آل خليفة، وســـمو 
الشـــيخ نـــادر بن محمد بن ســـلمان آل 
الراعيـــة  الجهـــات  وممثلـــو  خليفـــة، 
للســـباق شـــركة بتلكـــو وشـــركة بابكو 

ومجلس التنمية االقتصادية.
وقد قام الشـــيخ ســـلمان بن راشـــد آل 
خليفـــة المديـــر التنفيذي لنادي راشـــد 
بتقديـــم  الخيـــل  وســـباق  للفروســـية 
كأس سباق البحرين الدولي إلى سمو 
الشـــيخ فيصـــل بن راشـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة بعد فوز الجواد “سمســـير” 
مملكـــة  مـــن  فيكتوريـــوس  الســـطبل 
البحرين وبقيـــادة الفارس لي نيومان 
وبإشـــراف المضمـــر البحرينـــي فوزي 
ناس بالمركز األول في الشوط السابع 

الذي أقيم على كأس البحرين الدولي، 
فيمـــا جـــاء الجـــواد “جلوبـــل جاينت” 
الســـطبل العاديات ريســـنغ من مملكة 
البحرين وبقيادة فرانكي ديتوري في 
المركـــز الثاني، ثـــم الجـــواد األيرلندي 
“ســـوفرين” وبقيـــادة ريـــان مـــور  في 
المركـــز الثالث، والجواد “بورت ليونز” 
الســـطبل فكتوريـــوس وبقيـــادة أدري 

فريس في المركز الرابع.
كما تم تتويج الفائزين بكؤوس بقية 
أشـــواط الســـباق حيـــث قـــام الشـــيخ 

عبدهللا بـــن خليفـــة آل خليفة رئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة بتلكـــو بتقديم 
إلـــى  الثالـــث  للشـــوط  بتلكـــو  كأس 
المضمـــر الفائـــز ألـــن ســـميث، وكأس 
بتلكـــو للشـــوط الخامـــس إلـــى ســـمو 
الشـــيخ فيصل بن راشـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، فيمـــا قـــام نـــواف الغانـــم 
بشـــركة  المؤسســـي  مديـــر االتصـــال 
بابكـــو بتقديـــم كأس بابكـــو للشـــوط 
الثانـــي إلـــى المضمـــر الفائـــز جيمـــس 
نيلور، وكأس بابكو للشـــوط السادس 

إلى ســـمو الشيخ فيصل بن راشد بن 
عيســـى آل خليفة، فيمـــا قامت بثينة 
أمين مديـــر إدارة المكاتب الخارجية 
بمجلـــس التنمية االقتصادية بتقديم 
للشـــوط  االقتصاديـــة  التنميـــة  كأس 
يوســـف  الفائـــز  المضمـــر  إلـــى  األول 
حميـــدان  خالـــد  قـــدم  كمـــا  طاهـــر، 
الرئيـــس التنفيـــذي لمجلـــس التنمية 
االقتصادية كأس الشـــوط الرابع إلى 
ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد بـــن 

عيسى آل خليفة.

للخيل ــي  ــدول ال الــبــحــريــن  كـــأس  ســبــاق  ــن  م الــثــانــيــة  النسخة  ســبــاق  ــوره  ــض ح لـــدى 

عيسى بن سلمان: البحرين تواصل ترسيخ ريادتها في رياضة سباق الخيل

سمو الشيخ عيسى بن سلمان سمو الشيخ محمد بن سلمان

Sports@albiladpress.com
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قــدم البرازيلــي “جوفينتينــو” أوراق اعتمــاده، وتألــق محمــد عنــان ليقــودا األهلــي لتحقيــق 
انتصــار ثميــن علــى منافســه القــوي داركليب 3/0 فــي المواجهــة التي أقيمــت بينهما أمس 
الجمعــة ضمــن منافســات الجولة الثالثة من دوري عيســى بن راشــد ألنديــة الدرجة األولى 
والتــي أقيمــت علــى صالــة عيســى بن راشــد ليرفــع األهلي رصيده إلــى 6 نقــاط ، فيما تكبد 

داركليب أول خسارة وتوقف رصيده عند 3 نقاط.

وقبـــل بداية المباراة وقف الفريقان دقيقة 
حداد على روح المغفور له بإذن هللا تعالى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 

سلمان آل خليفة رحمه هللا.
 ،25/23 الثاثـــة  األشـــواط  أنهـــى  األهلـــي 
25/21، 25 – 22 ولعـــب بتشـــكيلة ثابتـــة 
فيمـــا غاب عـــن المواجهة العـــب داركليب 

علي ابراهيم بداعي اإلصابة.
الشـــوط األول شـــهد تكافؤا في المســـتوى 
أن  قبـــل   22/22 النتيجـــة  لغايـــة  الفنـــي 
يصـــوب محمـــد عنـــان ضربـــة ســـاحقة من 
مركـــز 2 ويحـــرز التقـــدم 23 – 22، ثم خطأ 
اســـتقبال مـــن حســـين عبـــدهللا 24 – 22، 
قبل أن ينهي عباس الخباز الشوط بضربة 

سريعة ساحقة 25 – 23.
بالشـــوط  المتميـــز  أدائـــه  األهلـــي  واصـــل 
لمحمـــد  الهجومـــي  التوهـــج  عبـــر  الثانـــي 
لصانـــع  األول  الخيـــار  كان  الـــذي  عنـــان 
األلعـــاب عمـــاد ســـلمان بمركـــزي 1 و2 كمـــا 
قدم جوفنتينو مســـتوى رائع على مستوى 
الهجوم والدفاع واالســـتقبال، واســـتخدم 
األهلـــي ســـاح االرســـاالت الهجوميـــة لهز 
الكـــرة األولـــى لـــدى العنيد، وعانـــى األخير 
مـــن غيـــاب الفاعليـــة الهجوميـــة بمنتصف 
الشـــبكة وتفـــكك حوائـــط الصـــد، وتحمـــل 
محمود عبدالواحد العبأ الهجومي لوحده، 
مقابـــل أداء جماعـــي منظم لألهلـــي ليفوز 

بالشوط 25 – 21.
وفـــي الشـــوط الثالـــث قـــدم األهلـــي أداء 
قتاليا على مستوى الدفاع عبر العبه الحر 
أيمـــن هرونـــة وتواصلت القـــوة الهجومية 
الضاربـــة عبر أبنـــاء عنـــان وجوفنتينو من 

األطـــراف مع قـــوة حوائط الصـــد، قبل أن 
يضـــع عنان نهاية الشـــوط بضربة ســـاحقة 

من مركز 1 لينتهي 25 – 22.
أداء المبـــاراة الدوليان جعفر المعلم كحكم 

أول والثاني خالد الشوملي.
النجمة يتخطى البسيتين

في المواجهة الثانية حقق النجمة انتصاره 
الثاني بعدما فاز على البســـيتين )25 – 23، 
25 – 17، 25 - 20 ( ليرفـــع رصيـــده إلـــى 5 
نقاط فيما تلقى البسيتين خسارته الثانية 

هذا الموسم.
وقبل انطاق المواجهـــة رفع نادي النجمة 
الفتـــة تعزية لفقيد الوطن صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
محترفـــه  إلـــى  بالفضـــل  يديـــن  النجمـــة 
البرازيلـــي “كوســـتا” الـــذي بـــرز كعادته في 
2 و1 مـــع  الشـــق الهجومـــي مـــن مركـــزي 
باإلضافـــة  القويـــة،  الهجوميـــة  ارســـاالته 
إلى التدخـــات الهجومية لعلـــي عبدالنبي 
وأحمد عيسى وحوائط حسن جعفر، فيما 
عانى البســـيتين من ســـوء اســـتقبال الكرة 
األولـــى والتـــي أجبرت صانع العابه قاســـم 
فردان على انتهاج أسلوب اللعب المفتوح 
لتكـــون في مصيـــدة حوائط البســـيتين أو 

تخفيفها لترتد إلى الدفاع.
فـــي  للبســـيتين  الجيـــدة  البدايـــة  ورغـــم 
المالـــود  يوســـف  عبـــر  األول  الشـــوط 
ان  إال  “ســـيرجي”  الروســـي  والمحتـــرف 
الفريق تراجع كثيرا في الشوط الثاني ولم 
يظهـــر المحتـــرف بالصـــورة المطلوبة على 
مدار الشوط فيما نجح كوستا في الضغط 

على المنافس بقوة االرساالت.

ورغم تقدم البســـيتين في الشـــوط الثالث 
لكنـــه لم يحافظ علـــى تقدمه ولعبت خبرة 
احمـــد مشـــرف وكوســـتا دورا كبيـــرا فـــي 

تحقيق االنتصار بثاثية بيضاء.
الدولـــي  الحـــكام  طاقـــم  المواجهـــة  أدار 
المكـــون مـــن الحكـــم األول ســـيد محمـــد 

الموسوي والحكم الثاني منير مكي.

مباريات اليوم

تســـتكمل اليـــوم الســـبت مباريـــات الجولـــة 
الثالثـــة عندمـــا يلتقـــي النصـــر )نقطـــة( وبني 
جمرة الســـاعة 6:00 مســـاء، بينما يلتقي في 
المواجهـــة األخـــرى المحـــرق المتصـــدر بــــ 3 

نقاط مع عالي الساعة 7:30 مساء.

النصـــر بقيادة المـــدرب الوطني حســـن علي 
يتطلع لمواصلة عروضه القوية بعدما انتزع 
نقطـــة ثمينـــة من النجمـــة، بينمـــا يطمح بني 
جمـــرة بقيادة المدرب محمد جال لتعويض 

خسارته األولى أمام األهلي.
وفـــي المواجهة الثانية يأمـــل المحرق تحت 
قيـــادة المـــدرب الوطنـــي محمـــد المرباطـــي 

صـــدارة  فـــي  والبقـــاء  الفـــوز  تحقيـــق  إلـــى 
الترتيـــب، فيمـــا يســـعى عالـــي الـــذي يقـــوده 
المـــدرب الوطنـــي عبـــدهللا عيســـى لتحقيق 
مفاجأة على حساب حامل اللقب وتعويضخ 
خســـارته األولـــى وإن كانت مهمته ســـتكون 

صعبة.

الـــنـــجـــمـــة بـــخـــبـــرتـــه يـــكـــســـب الــبــســيــتــيــن بــــــــدوري عـــيـــســـى بــــن راشــــد

“جوفنتينو” وعنان يقودان األهلي لإلطاحة بداركليب

فريق النجمة يحمل الفتة تعزية برحيل فقيد الوطن

من لقاء النجمة وداركليب حوائط األهلي تتصدى إلحدى كرات محمود عبدالواحدجوفينتينو شكل ورقة رابحة لألهلي
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صدر حديًثـــا عن الهيئـــة المصرية العامة 
للكتاب، برئاســـة هيثم الحاج علي، كتاب 
جديد بعنوان “دفاًعا عن العقالني” للمفكر 

جابر عصفور وزير الثقافة األسبق.
ويقـــول المؤلـــف فـــي مقدمـــة كتابـــه “إن 
العقـــل  إلـــى  االحتـــكام  تعنـــى  العقالنيـــة 
واالحتـــكام إلـــى العقـــل يعنـــى المســـاواة 
بيـــن العقـــول وقبـــول اختالفهـــا بوصفـــه 
أمـــًرا طبيعًيا، ومن المؤكـــد أوالً أن العقل 
بقـــدر مـــا هـــو دليـــل علـــى حريـــة إرادتنـــا 
الخـــالق  االختيـــار  علـــى  قدرتنـــا  وعلـــى 
فـــي فعـــل الوجـــود الفـــردي واإلنســـاني، 
فإنـــه دليـــل علـــى حتميـــة حضـــور العدل 
فـــي هـــذا الوجود، ومـــن المؤكـــد ثانيا أن 
العقـــل بقدر ما هـــو دليل على إنســـانيتنا، 
فإنـــه قرين العدل فـــي الكون، ولذلك فإن 
العقالنية صفة من صفات الدولة المدنية 

الحديثة”.
ويهدف الكتاب إلى الربط ما بين التنوير 

والحداثة والعقالنية والعلم في تأســـيس 
حركة فكرية حرة صاعدة.

ينقســـم الكتـــاب إلـــى ثالثة أقســـام تضم 
عدة فصول، ويأتي القســـم األول بعنوان 
)تأســـيس(، ويشـــتمل على ثمانية فصول 
تدور حول إضاءات عن العقالنية وتراثنا 

العقالنـــي والعقالنية والثورة والدســـتور 
بيـــن  والعقـــل  الجامعـــي  العقـــل  وثـــورة 
الحريـــة والقيـــد، وجامعـــة القاهـــرة الرمز 
والقيمـــة، وأمـــا القســـم الثانـــي، فيتناول 
الســـبعينات ومـــا بعدهـــا، وأخيـــًرا القســـم 

الثالث مواقف ومراجعات.

يهدف إلى الربط ما بين التنوير والحداثة والعقالنية والعلم
“دفاًعا عن العقالنية” كتاب جديد للمفكر جابر عصفور
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أعلنـــت جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب، 
لألعمـــال  الطويلـــة  القائمـــة  عـــن 
المرشـــحة في فرعي المؤلف الشاب 
وأدب الطفـــل والناشـــئة فـــي الدورة 
الخامســـة عشـــرة من الجائـــزة للعام 

.2020-2021
وتضم القائمة 27 عنوانا من 11 دولة 
عربيـــة. وقد اســـتحوذ فـــرع المؤلف 
الترشـــيحات  أغلبيـــة  علـــى  الشـــاب 
الواردة للدورة الخامســـة عشرة من 

الجائزة 
عمـــال   14 للفـــرع  القائمـــة  وتضـــم 
شـــباب  مؤلفيـــن  علـــى  توزعـــت 

اإلمـــارات  هـــي  9 دول عربيـــة  مـــن 
ومصـــر  وســـوريا  والســـعودية 
واليمـــن  واألردن  ولبنـــان  والجزائـــر 
وفلســـطين، وتوزعـــت العناوين بين 
أعمال ســـردية وشـــعرية ودراســـات 

وأطروحات.
أمـــا فرع أدب الطفل والناشـــئة، فقد 
اســـتقبل 244 ترشـــيحا فـــي الدورة 
الحاليـــة، واشـــتملت قائمته الطويلة 
علـــى 13 عمـــال لمؤلفين مـــن 7 دول 
عربية، هـــي: اإلمارات والســـعودية، 
وســـوريا  ولبنـــان  وتونـــس  ومصـــر 

والمغرب.

القائمة الطويلة لـ “المؤلف الشاب وأدب الطفل”

التفتيـــش..  “محاكـــم  كتـــاب  تصـــدر 
تحقيـــق لثالثـــة وعشـــرين ملفـــًا لقضايـــا 
ضـــد المســـلمين فـــي األندلـــس” لصاحـــب 
السمو الشـــيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاســـمي عضـــو المجلـــس األعلـــى حاكم 
الشـــارقة قائمة الكتب األكثـــر توزيعا في 
جناح منشـــورات القاســـمي في المعرض، 
وتعـــود  مجلديـــن،  فـــي  الكتـــاب  وجـــاء 
أهميتـــه إلى الندرة الشـــديدة فـــي وثائق 

“محاكم التفتيش”.
والكتـــاب بحـــث معرفـــي، فـــي الوقـــوف 
علـــى مـــا حـــدث للمســـلمين فـــي األندلس 
عبر وثائق دقيقـــة وواقعية، حصل عليها 
الباحـــث والمـــؤرخ صاحب الســـمو حاكم 

الشارقة من مصادرها األصلية.
صـــدر الكتاب مطلـــع أغســـطس الماضي، 
فـــي طبعتين عربية، وإســـبانية ويتضمن 
التاريخيـــة  الوثائـــق  مـــن  مجموعـــة 
اإلســـبانية، التـــي تحتـــوي علـــى محاضر 

محاكمـــات المســـلمين والتهـــم المنســـوبة 
إليهـــم، والطريقة التـــي كانت تجري فيها 
المحاكمات، واألحكام الظالمة التي كانت 

تؤدي لالستيالء على ممتلكاتهم. 
مـــن جهـــة أخـــرى وعلـــى هامش الـــدورة 
الـــذي  الناشـــرين،  مؤتمـــر  مـــن  العاشـــرة 

نظمتـــه هيئـــة الشـــارقة للكتـــاب، عقـــدت 
الدار اتفاقا مع دار نشر 

»Antares LTD Mashtots ave«
 مـــن أرمينيا لترجمة كتاب “ســـرد الذات” 
لصاحب الســـمو حاكم الشـــارقة إلى اللغة 

األرمينية.

محاضر محاكمات المســلمين والتهم المنســوبة إليهم باألندلس
“محاكم التفتيش” األكثر توزيعا في منشورات القاسمي

قالـــت الروائيـــة البريطانيـــة كيـــت 
فـــي  مـــا يشـــغلها  أكثـــر  إن  مـــوس 
أعمالهـــا األدبية هو كشـــف الصورة 
الحقيقـــة لـــدور المـــرأة فـــي الســـير 
التاريخيـــة القديمـــة، وتقديمها من 
وجهة نظر واقعية تتجاوز الصورة 
التـــي قدمهـــا المؤرخـــون الذكـــور، 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا تعتمد فـــي بناء 
أحـــداث وتفاصيـــل رواياتهـــا على 
الوقـــت  وفـــي  القديمـــة،  الوثائـــق 
نفسه على المعاينة الحية لألماكن.

جـــاء ذلـــك خـــالل جلســـة حوارية 
عقـــدت “عـــن بعـــد”، بـــإدارة الكاتب 
المسرحي جريج موس، عبر منصة 
فعاليـــات  تقـــرأ”، ضمـــن  “الشـــارقة 

معرض الشارقة الدولي للكتاب.
وكشـــفت كيـــت لجمهـــور الجلســـة 
فرنســـا  حـــروب  زمـــن  مـــن  جانبـــا 
عـــن  تحدثـــت  حيـــث  الدينيـــة، 
األبحـــاث التـــي أجرتهـــا مـــن أجـــل 
رسم مالمح الشخصيات في كتبها 

األكثر مبيعا.

العـــام  األميـــن  اســـتقبل 
العربيـــة  الـــدول  لجامعـــة 
أحمـــد أبـــو الغيط، الناشـــر 
الرومانـــي المتخصص في 
نقـــل اإلبـــداع العربـــي إلى 
اللغة الرومانية اليساندرو 
وذلـــك  بيترليتشـــانو، 
الطبعـــة  صـــدور  بمناســـبة 
األولـــى مـــن ترجمـــة إلـــى 
لكتابـــي  الرومانيـــة  اللغـــة 
الحـــرب  علـــى  “شـــاهد 
و”شـــهادتي”  والســـالم”، 
يتضمنـــان  واللذيـــن 
مذكـــرات أبـــو الغيط حول 
العربـــي  الصـــراع  جـــوالت 
وعمليـــة  اإلســـرائيلي 

الســـالم، وكـــذا فتـــرة توليـــه وزارة الخارجيـــة المصرية مـــن 2004 
وحتى 2011. 

ُيذكـــر أن كتاَبـــي أبو الغيط الصادرين عـــن دار “نهضة مصر”، ُترجما 
لعدٍد من اللغات، أهمها اإلنجليزية واإلسبانية والصينية. 

جلسة مع الروائية البريطانية كيت موس كتابان لـ “أبو الغيط” إلى اللغة الرومانية

علــي ميرزا: صوت العصافير يخلــق لي جوا جميال للعمل 1-2

أماه  يصير أرسم .. هل هذا دفتر خربشة؟

أجرى اللقاء: الفنان عباس يوسف

ذات يــوم زرت مرســم الفنــان علــي حســين ميرزا برفقــة صديقتي رباب، 
تحدثنا عن الرســم، المسرح، الســينوغرافيا، فنون الفيديو، والتنصيبات  
Instillation، حيث حقق هذا الشاب حضورا في الوسط الفني المحلي، 
تشــكيال ومســرحا بما يقدمه من أعمال فنية القت استحســان المهتمين 
والمتابعيــن، وحصــد جوائــز ذات قيمــة فــي هذين المجاليــن.. حول هذه 

التجربة دار هذا الحوار:  

حدثني عن علي حسين ميرزا  «
الطفل الذي أصبح فنانا؟

كان  الـــذي  الطفـــل  حســـين  علـــي 
يســـتأذن أمه ربـــاب قبل أن يشـــرع 
في الرســـم وعلى أي كراس تقع في 
يده “أماه يصير أرسم في هذا، أماه 

هل هذا دفتر خربشة؟”. 
القـــدر يقودنـــي  أن  أعلـــم  أكـــن  لـــم 
لطريـــق مختلـــف، لـــم يكـــن أي مـــن 
أفراد عائلتي لـــه عالقة بالفن ال من 
بعيد وال مـــن قريب. لم أكن أحصل 
علـــى توبيـــخ كونـــي اســـتخدم اليد 
اليســـرى فقـــط، كنـــت أتلقـــى بعض 
المالحظـــات مـــن أبـــي أو أمي وقت 

األكل “الشيطان يأكل معك”. 
مـــع  اللعـــب  يســـتهويني  يكـــن  لـــم 
األطفـــال بقـــدر كبيـــر، كنـــت دائمـــا 
أفضـــل العزلة عندما تكـــون األقالم 
واألوراق بيـــن يـــدي، كنـــت أفضـــل 
الرســـم علـــى أي شـــيء آخـــر. تقول 
أمـــي ربـــاب إنـــي كنـــت هادئـــا جـــدا 

وكبـــرت على هذا الهدوء وعلى هذا 
الشـــغف بالفـــن “ربمـــا ألن الشـــيطان 

كان يرسم معي بيدي اليسرى”. 
كبر علي حســـين ومازال يعتقد بأنه 
طفل، اآلخرون يطلقون عليه اســـم 
فنـــان، ولكـــن ال يعـــرف لمـــاذا، الذي 
يعرفـــه فقط أنه يكون ســـعيدا جدا 
عندما يرســـم حتى هذه ال أعرف ما 
إذا كان هذه الطريق خيارا أم قدرا؟

مدرسة أبو صيبع ماذا تعني  «
لعلي؟ ما األثر الذي تركته عليك؟ 

فـــي كل لقـــاء عندمـــا أتطـــرق فيـــه 
لفتـــرة البدايـــة والطفولـــة البـــد وأن 
أعـــرج على ذكـــر ذاك اإلنســـان الذي 
طريـــق  الطريـــق،  علـــى  وضعنـــي 
الفـــن منـــذ المرحلـــة االبتدائيـــة، إنه 
األستاذ كامل جاسم مال هللا رحمة 
هللا عليـــه، كان أول أســـتاذ يدخـــل 
صـــف 1/4 وفـــي أول يـــوم دراســـي 
لـــي بالمدرســـة. لـــم أكـــن أعـــرف أنه 

صاحب البشرة الســـمراء..  صاحب 
الصـــوت المميـــز.. هـــو من ســـيكون 

السبب األهم لتعلقي بالفن. 
االبتدائيـــة  المرحلـــة  فـــي  ســـنوات 
قضيتهـــا مالزمـــا المرســـم، ولفـــرط 
ولعي واهتمامي أعطيت نسخة من 
مفتاح المرســـم وأنا في ذلك العمر. 
نلتقـــي نحـــن مجموعـــة مـــن الطلبة 

المحبين للفن والموهوبين. 
كل يوم خـــالل الفســـحة.. كنا نأخذ 
أكلنـــا معنـــا ونجتمـــع في المرســـم.. 
نرســـم خالل حصص الفراغ. خالل 
حصص الرياضـــة. وأي فرصة تتاح 
المرســـم،  فـــي  أقضيهـــا  كنـــت  لـــي 
حصدت خـــالل المرحلـــة االبتدائية 
أربـــع جوائـــز، اثنتـــان فـــي البحرين 

واثنتان خارج البحرين.  

حدثني عن عالم الطفل، ألست  «
مهتما بعوالمه عبر تقديم 

العديد من الورش الفنية 
لألطفال؟

الطفـــل هـــو عالـــم ال أعـــرف كيـــف 
وصلـــت لـــه، لكني وجـــدت أنه عالم 
يمكـــن أن يضيف لـــي الكثير كفنان، 
أحـــاول أن أكتســـب عفويـــة الطفل 
في الخط واللون، وهذا ليس باألمر 

السهل. 
مـــن  عفـــوي ومجـــرد  الطفـــل  فكـــر 
تكـــون  أن  يمكـــن  التـــي  الشـــوائب 
لـــدى الكبـــار، فأجـــد أن المـــادة التي 
غنيـــة  تكـــون  الطفـــل  يطرحهـــا 
وصادقـــة دائما بشـــكل كبيـــر. طبعا 
باإلضافة التخاذي من هذه الورشة 
أحصـــل  لـــم  كونـــي  دخـــل  مصـــدر 
علـــى فرصة عمل بعـــد تخرجي من 

الجامعة حتى اآلن.
هل من طقس ما تعيشه أثناء  «

الرسم؟

ال يوجـــد طقس معين، هـــي الحالة 
العامة التي قد توجد عند أي فنان، 
كل  مـــن  رأســـي  أفـــرغ  أحـــاول  أن 
التـــزام أو موعـــد أو أي شـــيء آخـــر 
يمكـــن لـــه قطـــع اندماجـــي بالعمـــل 
الفني، ال أســـتطيع التركيز في عمل 
لـــو كان لـــدي التـــزام حتـــى لـــو بعد 
3  ســـاعات مثـــال. الموســـيقى هـــي 
الحاضرة دائما معي في مرسمي، ال 
أتحمل الهدوء المطلق وقت العمل، 
يمكـــن لصوت العصافيـــر القادم من 
خـــارج المرســـم أن يخلـــق لـــي جوا 

جميال للعمل.
صـــرت أيضا أســـتمتع بالرســـم على 
صـــوت بعـــض الشـــعراء أو القـــراء، 
صـــرت اســـتمع للنصـــوص األدبيـــة 
التـــي تقدمهـــا بعض األســـماء على 
صفحـــات مواقـــع التواصـــل وحتى 
العالميـــة  المســـرحيات  بعـــض 

المسجلة.

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509

المبـــدع  بيـــن  العالقـــة  عـــن 
تســـتند  وهـــل  والمتلقـــي، 
وطبيعـــة  معينـــة  لغـــة  إلـــى 
فنيـــة خاصـــة، يـــدور كتـــاب 
الروائـــي والكاتـــب المصـــري 
هشـــام علوان “تدويـــر النص 
التلقـــي  أزمـــة  الروائـــي.. 
والنشـــر”، وذلـــك مـــن خـــالل 
دراســـة عـــدد مـــن الروايـــات 
المصريـــة والعربية، والبحث 
مختلفـــة  جماليـــات  عـــن 
للقـــراء،  نصوصهـــا  تقدمهـــا 
وهي تشتبك معهم، وتحاول 

تغيير أفق التوقع لديهم.
الـــذي  الكتـــاب،  وينقســـم 
صـــدر عـــن دار النابغة للنشـــر 

والتوزيع بالقاهرة، إلى بابين يركز فيهما علوان على نقطة أساسية، 
وهـــي كيفيـــة تلقـــي األعمـــال الروائيـــة ودور البنيـــة الســـردية التـــي 
يعتمدها الكاتب، ســـواء على مســـتوى الحدث أو الشـــخصيات، في 

التأثير على الذائقة القرائية.

قراءات في نصوص روائية عربية
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واخوانـــه  بهبهانـــي  بنجـــاح  طرحـــت 
ســـيارة فولكس واجن تيرامونت في 
البحرين مســـتهدفة العمالء المولعين 
بالمغامرات ممن يبحثون عن ســـيارة 
يعتبـــر  إذ  متطلباتهـــم،  تلبـــي  كبيـــرة 
جـــزًءا  واالستكشـــاف  القيـــادة  حـــب 
مـــن ثقافـــة هـــذه المنطقـــة وأســـلوب 
حياتهـــا اليومي؛ نظـــًرا لكونها منطقة 
شاسعة تتضمن مجموعة متنوعة من 

التضاريس التي تنتظر استكشافها.
 ولم يكن مفاجًئا أن تصبح تيرامونت 
الخيار األمثل للعائالت، وقد ظهر ذلك 
بوضوح مـــن خالل مبيعـــات فولكس 
واجن في جميع أنحاء المنطقة، حيث 

أصبحـــت ســـيارة تيرامونـــت األعلـــى 
مبيعـــا فـــي المنطقة وبلغـــت مبيعاتها 
ثلـــث إجمالي مبيعـــات فولكس واجن 
 .2019 العـــام  فـــي  األوســـط  الشـــرق 
وتوفـــر فولكـــس واجـــن لعمالئهـــا في 
الشـــرق األوســـط ســـيارة SUV تلبـــي 
متطلباتهـــم وتناســـب أذواقهم بفضل 
حجمها الكبير ومحركها القوي. ويبلغ 
طـــول ســـيارة تيرامونـــت أكثـــر من 5 
أمتار، وتتميز بفضل قاعدة العجالت 
األكبر، بمســـاحة مقصورة أكبر تسهل 
الوصـــول لمقاعـــد الصـــف الثالث، إلى 
لصنـــدوق  األوســـع  المســـاحة  جانـــب 

األمتعة.

“فولكس واجن تيرامونت” تواصل نجاحها في البحرين

تم إصـــدار Toyota Hiace ألول مرة 
فـــي عـــام 1967، وهـــي اآلن تدخـــل 
جيلهـــا الســـادس مع قفـــزة كبيرة في 
الحجم، حيـــث تأتي هياس الجديدة 
أكثـــر صالبـــة وتوفـــر راحـــة وهـــدوء 

وأمان أفضل من الجيل السابق.
ووفًقا لتويوتا، توفر هايس مستويات 
أقل من الضوضاء واالهتزاز والقسوة 
بفضل هيكل جديد تماًما مســـتمد من 

 TNGA التصميـــم الـــذي خلف منصـــة
الجديدة للشركة.

ســـوف تترجـــم الترقيـــات التي تمت 
علـــى األجهـــزة إلـــى انخفـــاض التعب 
لدى الســـائقين عبر مســـافات طويلة 
مع ضمان مســـتوى عاٍل من الســـالمة 
بعـــد أن حقق مـــا يعـــادل أداء خمس 
 Euro تعطـــل  اختبـــار  فـــي  نجـــوم 

.NCAP

 تتمّيـــز كيـــا ســـيلتوس بقيمـــة رائعـــة 
بفضـــل  المالـــي،  مقابلهـــا  تســـتحق 
المزايـــا  مـــن  بمجموعـــة  تزويدهـــا 
التكنولوجيـــة التي ترفع من مســـتوى 
أقصـــى  إلـــى  والســـالمة  االتصـــال 
المســـاحات  إلـــى  إضافـــة  الحـــدود، 
المســـتوى  عاليـــة  الرحبـــة  الداخليـــة 
خمســـة  تســـتوعب  التـــي  والتنـــوع، 
أشخاص بارتياح، إلى جانب التصميم 
المعاصـــر الـــذي يميزها عن الســـيارات 
الرياضيـــة متعددة األغراض من الفئة 

)ب( األخرى.
 كيـــا ســـيلتوس أس يـــو فـــي  ُتعتبـــر 
ســـيارة رياضيـــة مدمجـــة ومتطـــورة، 
كمـــا تتميـــز عـــن الســـيارات المنافســـة 
بفضـــل التصميـــم الرياضـــي المتطـــور 
والمســـاحة والقـــدرات التي توجد في 
السيارات الرياضية متعددة األغراض 
الكبيرة أس يو في وبفضل خصائصها 
وتتمتـــع  والديناميكيـــة،  الجريئـــة 
التصميـــم  تفاصيـــل  مـــن  بمجموعـــة 

الخارجي الحديثة المدهشة.

 SUV الــــ   HS كشـــفت ام جي عـــن 
المدمجـــة في المملكة المتحدة في 
أكتوبر الماضي، حيث كانت تتوفر 
بخيـــار محـــرك واحـــد وهـــو محرك 
بنزين بأربعة أســـطوانات سعة 1.5 
لتر توربـــو بقوة 160 حصان و250 

نيوتن. متر من عزم الدوران.
ام جـــي HS تحصـــل علـــى نســـخة 
الســـيارة  بالقابس حصلت  هجينـــة 

بالقابـــس  هجينـــة  نســـخة  علـــى 
أقوى بكثير من اإلصدار القياســـي، 
جـــي  ام  مـــن  األول  الطـــراز  وهـــو 
والـــذي يحصل علـــى محرك هجين 
بالقابس، والـــذي يتكون من محرك 
توربـــو ســـعة 1.5 لتـــر مـــع محـــرك 
كيلـــووات،   90 بقـــدرة  كهربائـــي 
لتحصـــل علـــى قـــوة إجماليـــة تبلغ 

254 حصان.

ا “تويوتا هايس” 2020 الجديدة كليًّ

“كيا سيلتوس”.. بتصميم معاصر

“ام جي HS” بنسخة هجينة بالقابس

V8 بقــوة  األداء  فــي  القويــة  بالصالبــة  يتميــز  هيــكل 

جديد المعارض: “لكزس LC500” كابورليه الجديدة

ذات   LC500 Lexus إن  القـــول  يمكـــن 
الســـقف القابـــل للطـــي أصبحـــت أكثر 

الســـقف  ذي  الطـــراز  مـــن  جاذبيـــة 
الصلـــب الرائع، وهذا هو التصميم 
الشـــباب  عنـــه  يبحـــث  الـــذي 
ا  المنطلق، إنها جميلة وعملية جدًّ

وتلفت االنتباه في كل وقت.
منـــذ اللحظـــة التي شـــاهدت فيها 

الســـيارة ألول مـــرة، لـــم يكـــن هنـــاك 
شـــك فـــي أن LC500 مـــن لكـــزس هـــي 

ســـيارة ذات طراز جميل لعشـــاق الســـيارات 
الكوبيـــه الخاصـــة، مع ســـقف يمكـــن إزالتـــه عندما 

يأخذك المزاج الى ذلك.
 الســـيارة منحوتـــة بدقـــة متناهيـــة فـــي كل زاويـــة، 
وبالطبـــع هنـــاك ســـيارات أكثـــر تكلفـــة مـــن مـــاركات 
متميـــزة يمكنهـــا أن تفعـــل نفـــس القدر مـــن االهتمام 
بالتفاصيـــل فيما يتصل بتطبيـــق األلوان، لكن لكزس 
ال تخطئ أبًدا، فال يوجد لون برتقالي أو سذاجة في 

أي مكان من السيارة.
وتنضـــم LC 500 المكشـــوفة الجديدة إلى ســـيارات 
الكوبيـــه كنمـــاذج تطلعيـــة لتشـــكيلة لكـــزس بأكملها، 
لتوفر تجارب قيادة فريدة من نوعها تحفز الحواس 
 Lexus وتعبـــر عـــن الجمـــال المطلـــق، وكانت شـــركة
حريصة للغاية علـــى االحتفاظ ببعض المزايا الرائعة 
التي تتميز بها الســـيارة الكوبيه، مســـاحة المقصورة 
والراحة، وصندوق السيارة المفيد، ووسائل الراحة.

 على سبيل المثال، على الرغم من المظهر المنخفض 
لســـطح المـــواد الذي يتـــم تنفيذه بشـــكل جميل، فإن 
أقصـــر مـــن 11 مم فـــي مســـاحة الرأس فـــي المقاعد 
األماميـــة مقارنـــة بالموديـــالت الكوبيـــه، ومســـاحة. 
الصنـــدوق الخلفـــي ويســـتورد 149 لتـــًرا وعلـــى حد 
تعبير مهندسي Lexus “كان يجب أن نقدم الصندوق 
الخلفي على الرغم من كل شيء بالمساحة المعقولة، 

ا لحمل األشياء المهمة. وهو مكان معقول جدًّ
ونالحظ في التصميم الخارجي لسيارة LC الجديدة 
براعة الســـيارة المكشوفة ســـواء مع فتح السقف أو 
إغالقـــه، فقـــد اهتـــم التصميـــم الداخلـــي بالتفاصيل 
الصغيـــرة كغطـــاء tonneau ومـــواد المقاعـــد لتكون 
جـــزًءا مـــن انطبـــاع التصميـــم عنـــد النظـــر اليهـــا من 
الخـــارج. وعلى نحو مماثـــل تحتفظ المقصورة أيضًا 

يـــن بمساحة  تخز
مفيـــدة، فضالً عن كل وســـائل الراحة التـــي تتوقعها 
مـــن شـــركة Lexus، فعلى الرغم من النيـــة الرياضية 
الكبيـــرة مـــع هذا الســـقف القابل للطـــي المذهل الذي 
يحتـــوي علـــى بابين إال أن المســـاحات جـــاءت ذكية 
ا فيهـــا، أمـــا المقاعـــد الخلفيـــة ففـــي الحقيقة لن  جـــدًّ
ترغب في اســـتخدامها، وبعيًدا عن األطفال الصغار، 
فـــإن أحـــًدا لن يرغب في الجلوس هنـــاك. ورغم ذلك 
ا سياسة 2+2،  فإن ال ســـي المكشـــوفة تتبنى رســـميًّ
ولكـــن مـــن الحكمـــة أن ننظـــر إلـــى المقاعـــد الخلفية 
باعتبارها وســـيلة تخزين إضافية فـــي أغلب الوقت 
للحاجيـــات الســـريعة مـــن المحـــالت او وضـــع بعض 

األشياء الثمينة.
ويتميـــز الهيـــكل الداخلـــي بالشـــكل مثالـــي ومقابض 
مصممـــة للحصول علـــى أداء ديناميكي عـــال لتلبية 
رغبات الســـائق. وبفضـــل محرك V8 القـــوي والمثير، 

تتسارع LC 500 المكشوفة بلطف وسالسة.
نظـــام  فـــي  تتحكـــم  التـــي  اللمـــس  لوحـــة  تـــزال  ال 
المعلومـــات الترفيهيـــة أكثـــر صعوبـــة بعض الشـــيء 
لألشـــخاص طـــوال القامـــة خصوًصـــا أثنـــاء التنقـــل، 
وأتمنـــى من أن تقوم لكزس بتغييرها في الموديالت 
القادمـــة، ولكـــن بخـــالف ذلك، فـــإن الكابينـــة تقترب 
 Apple من الكمال في كل شـــيء، مع توفير خدمات
CarPlay وAndroid Auto، مـــع نظام المالحة بالقمر 
 Mark Levinson الصناعـــي المطـــور ونظام الصـــوت
الرائع سواء إذا كان السقف مفتوًحا أو مغلًقا، ولجعل 
V8 أكثـــر متعـــة عنـــد  LC 500 المكشـــوفة بمحـــرك 
إغالق الســـقف، يقـــوم مولد الصوت بنقـــل األصوات 

المثيـــرة للمحـــرك من خالل لوحة القيـــادة، في حين 
يقـــوم صمـــام العـــادم بتعزيز صـــوت المحرك 
القوي. شاشـــة العرض الخاصة بالسائق 
ا في ال ســـي  واضحـــة وموجزة جدًّ
المكشوفة، فال تستطيع أن تفّوت 
أي شيء، وبمجرد تحديد طبيعة 
عناصـــر التحكـــم، يكـــون النظـــام 
ا مـــع متطلباتك،  ا جدًّ ســـهالً وذكيًّ
بهـــا  تجبـــر  التـــي  الطريقـــة  إنهـــا 
لكـــزس الســـيطرة علـــى كل شـــيء 
ذكـــي حولـــك، ويتبـــع الطـــراز الجديد 
بصمـــة لكزس األداء المبهـــر للكوبيه، الذي 
يوفـــر شـــعوًرا باالندمـــاج مـــع الطبيعـــة وتجربة 
قيـــادة مبهـــرة ال يمكـــن االســـتمتاع بهـــا إال من خالل 
ســـيارة مكشـــوفة، ولتعزيـــز تجربـــة القيـــادة، تأتـــي 
LC 500 المكشـــوفة مجهـــزة بتدفئـــة للرقبـــة وألواح 
شـــفافة للرياح ـ ما يدعم الراحة والهـــدوء الرائدتين 
التـــي تتميز بها جينات لكزس. يمكن خفض الســـقف 
ورفعـــه في غضـــون 15 ثانية تقريًبا بســـرعات تصل 
إلـــى 50 كم/ ســـاعة، وتحـــت غطاء المحـــرك الطويل، 
يوجد نفس المحرك ثماني األســـطوانات V8 ســـعة 5 
لتـــرات، الـــذي يولد طاقـــة بقدرة 351 كيلـــووات عند 
7100 دورة في الدقيقة و540 نيوتن متر عند 4800 
دورة فـــي الدقيقـــة، ورغـــم أن األرقام مبهـــرة بالقدر 
الكافـــي، وتم تهيئته بشـــكل طبيعي مع ناقل الحركة 
األوتوماتيكي بعشـــر سرعات، تســـارعا خطيا نشطا. 
ويتم ضبط إنتاج الطاقة وفقا لوضع القيادة بتوفير 
تسارع سلس أثناء التنقل العادي والحد األقصى من 
التســـارع عندما يرغب الســـائق في ذلك. وهناك آلية 
ســـريعة التحول بسرعة 10 سرعات تم تجهيزها إلى 
ثمانـــي األســـطوانات، وقد تمكنت لكـــزس من ضبط 
هذه السرعة على نحو سلسل جدا مع أوضاع القيادة 
المتنوعة، الراحة أو الوضع االقتصادي، أو أنها تختار 
 Sport أو وضع Sport النسبة التي تريدها إلى وضع
بـــالس. كان المهندســـون يهدفون إلـــى الحفاظ على 
ديناميكيات المناورة للســـيارات المماثلة لســـيارة أل 
ســـي 500 كوبيه مع تحسين صالبة الهيكل، إذ تتيح 
الســـيارة المكشـــوفة خصائص قيادة الكوبيه بشـــكل 
أكثـــر دقـــة، مع مركـــز ثقـــل منخفض، وتوزيـــع مثالي 
للوزن، وتركيز على التعامل مع األداء بفضل الصالبة 

الهيكلية الرائعة.

أزاحت سوبارو الستار 
 BRZ 2022 عن موديل

الرياضية الجديدة 
بشاسيه محّسن، ومحرك 
جديد والمزيد من المزايا 

 BRZ والتقنيات. كما حصل
على محرك 2.4 لتر، 4 

سلندر بالتنفس الطبيعي 
بقوة 228 حصاًنا، وعزم 

دوران 250 نيوتن متر.

تتميـــز الســـيارة الرياضيـــة متعـــددة 
بالحجـــم    HR-V االســـتخدامات 
المناسب مع توفير المتعة في نفس 

الوقت.
وقـــد حققـــت HR-V حجـــم مبيعات 
مميـــز نصبها كواحدة من الســـيارات 
األكثـــر رواًجـــا فـــي العالـــم. كمـــا تـــم 
تزويدهـــا بمحـــرك يجمع بيـــن األداء 

العالي وانخفاض تكاليف الصيانة.
 )i-VTEC 1.8( فهي مـــزودة بمحـــرك
بقـــوة 140 حصانـــا يعمـــل بالبنزيـــن، 
كمـــا أنـــه ســـريع االســـتجابة ويتميز 

تتمثـــل  وذكيـــة  بســـيطة  بخاصيـــة 
فـــي إطفـــاء المحـــرك عنـــد التوقـــف 
)Idle Stop(، فضـــال عن القدرة على 
الوقـــود  اســـتهالك  معـــدل  تحســـين 
فاعليـــة  يضاعـــف  مـــا   ،)ECON(
ليصـــل  الوقـــود،  توفيـــر  وكفـــاءة 
اســـتهالك الوقود إلى 16.9 كم/ ليتر 

أو أكثر من 800 كم لخزان الوقود.
يتمتـــع التصميـــم الداخلـــي لســـيارة 
HR-V، بالمســـاحة الكافيـــة لمنحكم 
الشعور بالسعادة والراحة، فضالً عن 

أناقة ال متناهية.

”HR-V“ السيارة الرياضية متعددة االستخدامات

طارق البحار
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توظيف فن اإللقاء في جلسة حوراية من تنظيم طالبات الفنون والتصميم
كتب: محمد حميدان

 نّظمـــت طالبـــات الفنـــون والتصميم بجامعـــة البحرين أســـماء حافظ، 
زهـــراء خزعل، زينـــب الزيمور، جلســـة حوارية مع 

المتحدث العام والخبير في اإللقاء والتســـويق 
بعنـــوان  شـــحادي،  علـــي  اللبنانـــي  األســـتاذ 
توظيـــف فـــن اإللقاء فـــي تســـويق التصميم 
الجرافيكي، تحت إشـــراف الدكتورة ســـماء 
الهاشـــمي، وذلك في يوم الثالثـــاء الماضي 

عبر منصة زوم.
 تناولت الجلسة عدة محاور منها التدريب 
علـــى فن اإللقاء، وتلقائيـــة اإللقاء، وعالقة 
التصميـــم الجرافيكي وتســـويقه بمهارات 
فـــي  اإللقـــاء  وأبعـــاد  والتحـــدث،  اإللقـــاء 
تسويق التصميم، وأساليب الوصول ألكبر 
شـــريحة من الجمهور عبـــر تطوير مهارات 

اإللقـــاء والتحـــدث، كمـــا تـــم مناقشـــة ثمـــرة 
اإللقاء الصحيح وضرر فقدانه على المصمم في أكثر 

من مجال. 
علـــى  وعّزز شـــحادي أهمية اإللقاء وطـــرق التحدث الصحيحة  للحصـــول 

أفضـــل النتائـــج، كما ذكر عدة طرق لصقل مهارات اإللقاء، منها التحدث لجمهور 
حقيقي، وال مانع من البدء بأعداد قليلة، والتحدث للكاميرات. وأعرب شحادي 

عـــن عـــدم إيمانه بفعاليـــة الحديث للمـــرآة، لعجز 
المصمـــم عن تقييم نفســـه وحصـــر األخطاء 
األشـــياء  تبـــرز  فالمـــرآة  الطريقـــة  بهـــذه 
الموجودة في الشـــخص نفســـه كالوقوف 
وطريقـــة اإللقـــاء والتحـــدث بجـــرأة. كما 
أكـــد أن نســـبة نجـــاح األفـــكار المســـروقة 
ا، فمـــن تجربته عندمـــا تعرض  قليلـــة جـــدًّ
لسرقة فكرة شركته دريم ماتجر، يتضح 
أن الفكـــرة تحتـــاج تطبيقـــا، والتطبيـــق 
الصحيـــح الناجـــح لن يتقنـــه إال صاحب 

الفكرة.
وتحـــدث أيًضـــا فـــي المجـــاالت األخرى 
المرتبطـــة باإللقـــاء، وذكر أنـــه من المهم 
أن يعرف المتحدث شيء من كل شيء، 
حيـــث إن معرفته وإتقانه بكل مجال آخر 
غيـــر اإللقـــاء، ماهو إال تعزيـــز وتقوية لإللقاء 

نفسه، فليس على المتحدث حصر نفسه في مجال واحد.
وفـــي نهاية الجلســـة وجـــه الطلبة كل الشـــكر والتقديـــر علي شـــحادي، إلعطائه 
توجيهـــات دقيقة ونصائـــح قيمة وأســـاليب فعالة في تطوير مهـــارات التحدث 

واإللقاء، مما يسهم في الوصول إلى أفضل النتائج التسويقية.

خاص

حققت أغنيات المطربة األميركية أريانا غراندي أكثر من 20.5 مليار  «
مشاهدة على منصة “سبوتيفاي” الموسيقية لتصبح الفنانة األكثر 

طلًبا على مر العصور.
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 أعلـــن رئيـــس مهرجـــان القـــدس الســـينمائي 
الدولـــي عزالديـــن شـــلح  أن إدارة المهرجـــان 
الثقافـــة  وزارة  مـــع  بالشـــراكة  تعمـــل  والتـــي 
رؤيـــة  جمعيـــة  مـــع  وبالتعـــاون  الفلســـطينية 
شـــبابية، اختـــارت المخـــرج باســـل الخطيـــب 
رئيًســـا للجنة تحكيم األفالم الروائية سوريا، 
كمـــا واختارت المخرج بســـام الذوادي رئيًســـا 
للجنـــة تحكيـــم األفـــالم الوثائقيـــة البحريـــن، 

وكذلك تشكيل لجنة الهواة. 
 وتقّدم شلح بشكره وامتنانه للجان التحكيم 
علـــى جهودهم مـــن أجل االرتقـــاء بالمهرجان 
والذي ســـوف ينطلـــق فـــي 29 نوفمبر وحتى 
6 ديســـمبر 2020، حيث تشكلت لجنة تحكيم 

األفالم الروائية:
* من ســـوريا: المخرج باســـل الخطيب رئيًســـا 
للجنـــة تحكيم األفـــالم الروائية، أخرج ثمانية 
أفالم طويلة آخرها دمشـــق حلب واالعتراف، 
وســـبعة أفالم قصيـــرة، و29 مسلســـالً طويالً 
منها: وأنا القـــدس، أيام الغضب، ونزار قباني، 
خريج كلية اإلخراج الســـينمائي والتلفزيوني 

من معهد السينما في موسكو.
* مـــن المغـــرب: المخـــرج الدكتـــور عـــز العرب 

العلوي مخرج وسيناريســـت وأســـتاذ جامعي 
أنجـــز  المغربيـــة  بالجامعـــة  الســـينما  يـــدرس 
العديـــد مـــن األفـــالم الوثائقيـــة والتلفزيونية 
والســـينمائية، وهو صاحب الرائعتين السينما

ئيتين أندرومان و دوار البوم. 
الفنانـــة عبيـــر عيســـى والتـــي  * مـــن األردن: 
اشـــتهرت بأعمالهـــا الدراميـــة، لها فيلـــم بوابة 
الجنة من انتاج المؤسســـة العامة للسينما في 
ســـوريا وفلـــم المخلـــص عن الســـيد المســـيح، 
وأفـــالم من إنتـــاج الهيئة الملكيـــة لألفالم في 
األردن، ولها 140 عمال دراميا تليفزيونيا و50 

سهرة تليفزيونية.
* من فلسطين: المخرجة لينا البخاري حاصلة 
علـــى درجـــة الماجســـتير في الفنـــون الجميلة 
اختصاص مرئي مسموع، من كلية كاليفورنيا 
للفنـــون تدير وتدعم البرامج المســـتمرة التي 
تركـــز على االســـتثمار في اإلنتاج الســـينمائي 
وبنـــاء المواهـــب ونشـــر ثقافـــة الســـينما فـــي 

فلسطين.
* مـــن فلســـطين: المخـــرج خالـــد الســـويركي 
لـــه العديـــد مـــن األفـــالم الروائيـــة والوثائقية، 
وشـــارك فـــي العديد مـــن لجـــان التحكيم منها 

مهرجان القدس السينمائي الدولي ومهرجان 
القاهـــرة لإلذاعـــة والتلفزيـــون، خريـــج كليـــة 
اإلخـــراج الســـينمائي مـــن أكاديميـــة الثقافـــة 

روسيا.
وذكر شلح أن لجنة تحكيم األفالم الوثائقية، 
الطويلـــة  الوثائقيـــة  تتنـــاول األفـــالم  ســـوف 
والقصيـــرة كما أن لديها الجائزة المســـتحدثة، 
جائـــزة محمـــد بكري ألفضل فيلـــم وطني عن 
فئـــة األفـــالم الطويلـــة، وقـــد تشـــكلت لجنـــة 

األفالم الوثائقية:
* من مملكة البحرين: المخرج بســـام الذوادي 
رئيًســـا للجنـــة تحكيـــم الوثائقية، أخـــرج أول 
فيلـــم روائـــي طويـــل علـــى مســـتوى مملكـــة 
البحريـــن بعنـــوان: الحاجـــز، ولـــه فيلـــم زائـــر 
وفيلـــم حكاية بحرينيـــة، كما وأخـــرج العديد 
مـــن األعمـــال الدراميـــة والتليفزيونية، خريج 
المعهد العالي للسينما بالقاهرة قسم اإلخراج، 
* لبنـــان: المخرجـــة كارول منصور متخصصة 
في إنتاج األفالم الوثائقية ألكثر من 30 عاًما، 
لها العديد من األفالم غطت منصور العالم من 
سريالنكا إلى لبنان إلى أوزبكستان، وحصلت 

على تقدير وتكريم دوليين ألفالمها.

* فلســـطين: المخرجة ريما محمود لها العديد 
مـــن األفالم الروائية والوثائقية القصيرة منها 
فيلـــم بعنـــوان: حلم بال عـــودة، وفيلـــم قرارك 
بفرق، فيلم سارة، أرواح معلقة، خريجة اعالم 

واتصل ودبلوم في انتاج األفالم الوثائقية.
ســـرحان  قـــدم  شـــريف  الفنـــان  فلســـطين:   *

أعمالـــه فـــي العديـــد مـــن المعـــارض الفرديـــة 
والمعارض الجماعية في غزة ورام هللا وبيت 
لحم والقـــدس وعمـــان وبريطانيـــا والواليات 
المتحدة والشـــارقة ودبـــي والقاهرة وباريس 
ورومـــا وميالنـــو ومرســـيليا خريـــج آداب من 

الواليات المتحدة.
* فلســـطين: الدكتـــور خالـــد الحلبـــي باحـــث 
وأكاديمي سينمائي في مجال صناعة األفالم 
الوثائقيـــة، محاضـــر بجامعـــة األقصـــى وفـــي 
عـــدد مـــن الجامعـــات الفلســـطينية فـــي غـــزة 
لمســـاقات صناعة األفالم الوثائقية والتصوير 

التلفزيوني.
واقتصـــرت لجنـــة تحكيـــم أفالم الهـــواة على 
أعضاء من فلســـطين وتشـــكلت مـــن المخرج 
فتحـــي عمـــر حيـــث لـــه العديـــد مـــن األفـــالم 
القصيرة منها قليل من الحب، وفيلم المفتاح، 
والسيناريســـت خالـــد خماش الذي لـــه تاريخ 
في كتابة الســـيناريو حيث كتب ســـيناريوات 
ألكثـــر مـــن 10 أفـــالم، ومديـــر التصويـــر معمر 
أبـــو طبيخ حيث عمل مديـــر تصوير لعدد من 
األفالم منها، فيلم مقبرة األحياء، وفيلم نداء 

الحرية، وفيلم مخاطبة اآلخر.

آخر األعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة الراحلة صابرين بورشيد
يعتبر المسلسل الكويتي “أمي دالل والعيال” آخر 
األعمـــال الدراميـــة التي قدمتهـــا الفنانـــة الراحلة 
صابرين بورشـــيد وتدور في إطار اجتماعي وتم 
عرضه مؤخًرا على منصة شاهد التابعة لمجموعة 

قنوات “أم. بي. سي”.
 وتدور أحداث المسلسل حول دالل )هيفاء عادل( 
التـــي تتعّرض للكثير من الضغـــوط واألزمات في 
حياتهـــا، لكنها تواجه كل هـــذه التحديات بعزيمة 
قوية حتى تستطيع تربية أبنائها. ولعبت بورشيد 
فـــي هـــذا المسلســـل دور شـــوق، التـــي تطمـــع في 
االرتبـــاط برجـــل ثري على عالقة مـــع أختها إلهام 

المطلقـــة والموظفة في مصرف. ورغم قلة ظهور 
بورشيد الملحوظ خالل األحداث إالّ أن حضورها 

كان الفًتا ومؤثًرا.
وتبدأ أحداث المسلسل بانفصال دالل عن زوجها 
صقـــر بعد حيـــاة زوجيـــة طويلة إثـــر ضغوط من 
والدتـــه بحجـــة أنها ال تنجـــب. يبدو صقـــر مرغًما 
علـــى هـــذا االنفصال بســـبب شـــخصيته الضعيفة 

وانقياده ألوامر أهله.
تلجـــأ دالل إلـــى أخيها منصـــور الذي يـــؤّدي دوره 
الفنـــان عبـــدهللا بهمن، فيســـتقبلها اســـتقباال جافا 
هـــو وزوجتـــه بـــل وُيحّملهـــا نتيجـــة انفصالها عن 

زوجها. تعامل زوجة منصور دالل بقســـوة وتعمل 
على إذاللها وتســـخيرها في خدمتها هي وزوجها 

بموافقة منصور ورضائه التام.

الـــزواج  علـــى  دالل  توافـــق  كلـــه  هـــذا  وبســـبب 
مـــرة أخـــرى حين يتقـــّدم إليهـــا أحدهـــم من أجل 
الخالص من عيشـــها مـــع أخيها وزوجتـــه. لتفاجأ 

بأن زوجها لديه ســـبعة من األبناء الصغار، فتسعد 
بذلـــك وتتعامل معهم كأبنائها، وتشـــعر أن هللا قد 
عّوضهـــا خيرا ورزقهـــا بهؤالء الصغـــار عوضا عن 

عدم إنجابها.
وحيـــن تشـــعر دالل بـــأن الحيـــاة قد ابتســـمت لها 
أخيـــًرا يتعـــّرض زوجهـــا إلـــى مؤامـــرة فـــي عملـــه 
وُيتهـــم في قضية اختالس، فـــال يتحمل الصدمة 
ويفارق الحياة، وتجد نفســـها في مواجهة الحياة 
مرة أخرى. لكنها ليســـت وحدها هذه المرة، فعلى 
كاهلهـــا عبء تربيـــة أبناء زوجهـــا الذين أصبحوا 

بال أهل أو عائل وال تستطيع التخلي عنهم.

الذوادي رئيًسا لـ “تحكيم األفالم الوثائقية” بـ “القدس السينمائي”
المهرجـــان ســـينطلق فـــي 29 نوفمبـــر حتـــى 6 ديســـمبر 2020 بمشـــاركة كبيـــرة
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ال تدع أطفالك فريسة لمصيدة اإلنترنت!
عــام  يحــّدد  شــيء  أي  هنــاك  كان  إذا 
الزائــد  الشاشــة  فهو وقــت   ،2020
ألطفالنــا. لقد كانــوا متصلين باإلنترنت 
فــي كثير من األحيــان ولفترات طويلة 
ونتيجــة لذلــك، بــدأ البعــض منهــم فــي 
داخــل  موجــود  هــو  مــا  استكشــاف 
اإلنترنــت؛ ممــا يجعلهــم فريســة ســهلة 

للجانب السّيئ لإلنترنت.
 تعد غرف الدردشــة أداة سهلة الجذب 
للجميــع، ففــي األلعــاب المشــتركة فــي 
الوقــت الحالي أصبــح الجميع يدخلون 
األمــر  صوتيــة،  دردشــة  غــرف  فــي 
الــذي يصــل إلى حــد أكبر مــن أطفالك، 
باإلضافــة إلــى المجموعــات عبر مواقع 
التواصــل االجتماعــي. لذا تأكــد من أن 
األبويــة  الرقابــة  أدوات  جميــع  لديــك 
وشــجع أطفالك على التحدث معك إذا 
قال شخص ما شيًئا ما أو إذا رأى شيًئا 

ما يجعلهم غير مرتاحين.
 ال يجب أن تكون اإلساءة وجًها لوجه، 

بصدمــة  األطفــال  يصــاب  أن  يمكــن 
نفســية من خالل الصور أو المحادثات 
يــؤدي  أن  يمكــن  مقاطع الفيديــو.  أو 
الصحــة  مشــاكل  إلــى  الضيــق  هــذا 
العقليــة مثل القلــق واالكتئاب أو يظهر 
ا من خالل األرق وضيق الجهاز  جســديًّ
الهضمــي واضطرابــات األكل. احتفــظ 
فــي  باإلنترنــت  المتصلــة  باألجهــزة 
المناطــق العامة حيــث يمكنك رؤية ما 
يحــدث. وإذا لزم األمر، فكر في تثبيت 

برامــج إضافيــة للرقابــة األبوية لتقييد 
الوصــول إلــى اإلنترنــت بحســب موقع 
القيادي. وتقوم المواقع الســيئة بتربية 
األطفــال قبــل أن يســتفيدوا منها، يبدأ 
األمــر بالصداقــة، ثــم ينتقــل إلى عالقة 
أكثــر حميميــة، ثــم ينخرط الجنــاة في 
محادثــات للمســاعدة فــي تحديد مدى 
زاد  فكلمــا  وانعزالــه،  الطفــل  ضعــف 
الضعــف، زاد احتمال أن تصبح العالقة 

مسيئة.

باحثــون  أجراهــا  دراســة  فــي 
مانشســتر البريطانيــة، تبّيــن وجود 
بيــن  الحــاد  إلــى  المتوســط  الربــو 
العامليــن فــي الورديــات، خصوًصــا 
األشــخاص الذيــن يقضــون فتــرات 

الليل بشكل دائم.
 وأشــار الفريــق إلــى أن التداعيــات 
يمكن أن تكون بعيدة، بحيث يعمل 
زهــاء شــخص مــن بيــن 5 أعضــاء 
ليالــي القوى العاملة بدوام كامل أو 
كنوع من التناوب. وكانت دراســات 
بنظــام  العمــل  أن  أظهــرت  ســابقة 
تزامــن  عــدم  يفــرض  الورديــات، 
ســاعة الجســم الداخلية مــع الدورة 

اليومية لضوء الشمس والظالم.
 وبحسب الخبراء، يرتبط هذا األمر 
بزيادة مخاطر اإلصابة باضطرابات 
التمثيــل الغذائــي وأمــراض القلــب 
واألوعيــة الدموية والســرطان، كما 
جاء على موقع “روســيا اليوم” نقالً 

عن “ديلي ميل”.

العاملون لياًل أكثر 
عرضة لإلصابة بالربو

توفــر مــزارع بريطانيــة جلســات اســترخاء لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن تبعــات 
فايروس كورونا النفسية، والممّيز في هذا العالج أّنه بواسطة عناق الحمير واألبقار 
وتنظيــف الحظائــر، واالســتمتاع بالهواء النقي، عوض جلســات العالج النفســي عبر 
تطبيــق زوم.  ومــع إغــالق الخدمات العامة الحيوية لألشــخاص األكثر حساســية أو 
تقليصهــا إلــى مكالمــات الفيديــو بســبب تدابيــر التباعــد االجتماعي، تمكنــت مزارع 

الرعاية من البقاء مفتوحة حيث تتم األنشطة في مساحات مفتوحة واسعة.
 وفــي مزرعــة “فيوتشــر روتــز” بمقاطعــة دورســت )جنوب غــرب إنجلتــرا( وجد ليام 
هولــت البالــغ مــن العمــر 14 عاًمــا أن قضــاء الوقت في الهــواء الطلق مــع الحيوانات 
واألشــخاص اآلخريــن كان لــه تأثيــر إيجابــي على حالتــه العقلية. وأكــد هولت “كان 
لدي الكثير من المشكالت، كنت أعاني من التوتر والغضب باستمرار، وفاقم اإلغالق 

حالتي حتى صرت غير قادر على السيطرة على نفسي”.

عناق الحمير يخّفف على البريطانيين عزلة كورونا

تشارك النجمة كيت هدسون في الموسم الثاني 
من مسلسل Truth Be Told، إذ تؤدي دور الصديق 

المقرب لـ Spencer’s Poppy، مضيف بودكاست، 
ومع ذلك، فإن صداقتهما تخضع لالختبار عندما تبدأ 

شخصية سبنسر تحقيًقا في جريمة ترتبط بها.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قالــت اللجنة الملكية األردنية لألفالم 
أميــن  للمخــرج  متــر”   200“ فيلــم  إن 
نايفــة ســيمثل األردن فــي المنافســة 
فيلــم  أفضــل  أوســكار  جائــزة  علــى 

أجنبي.
فــي  األردنــي  الفيلــم  وسيشــارك 
عالميــا  األشــهر  للجائــزة   93 الــدورة 
فــي صناعــة الســينما. والفيلــم مدتــه 
90 دقيقــة ومــن بطولة علي ســليمان 
ومعتــز  عبــاس  وغســان  زريــق  ولنــا 
ملحيــس وســامية قزمــوز بكــري وآنا 
أونتربيرجــر، وكان عرضــه األول فــي 
مهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا 

خالل شهر سبتمبر الماضي.
التــي  الفنيــة  اللجنــة  وأوضحــت 
برئاســة  الفيلــم  الختيــار  تشــكلت 
مطالقــة:  أميــن  األردنــي  المخــرج 
“بكتابته وإخراجه الرائعين، ســيصمد 
ليتبــوأ  الســنين  عبــر  الفيلــم  هــذا 
العربيــة  األفــالم  بيــن  فريــدة  مكانــة 

الكالسيكية”.

بشــكل متزايــد علــى حيوانــات  يعثــر 
بحريــة نافقــة إثــر ابتالعهــا مخلفــات 
غضــب  يثيــر  أمــر  وهــو  بالســتيكية، 
الناشــطين البيئييــن خصوًصــا أن هذه 
مــن  الغالــب  فــي  تكــون  الحيوانــات 
األنــواع المهــددة باالنقــراض فقــد ُعثر 
فــي  نافــق  بحــر  علــى خــروف  أخيــًرا 
فلوريــدا ابتلع عدًدا كبيًرا من األكياس 
البالســتيكية شــّكلت كــرة بحجم حبة 
شــمام في معدته، كما ُوجدت سلحفاة 
بشــظايا  مثقــوب  وبطنهــا  صغيــرة 

بالستيكية صغيرة.
 ومنــذ العــام 2009، ُعثــر علــى طــول 
الســواحل األميركيــة علــى نحو 1800 
مــن ثديــات وســالحف بحريــة ابتلعت 
مخلفات بالستيكية أو علقت بها، وفًقا 
لتقريــر صــادر عــن منظمــة “أوشــيانا” 
البيئيــة غير الحكوميــة ويهدف تقرير 
المنظمــة إلى وصــف التأثيــر التراكمي 
للتلــوث البالســتيكي علــى الحيوانات 

البحرية في الواليات المتحدة.

“200 متر“ األردن 
في األوسكار

المخلفات البالستيكية 
تخنق الحياة البحرية

فــي  صبــري  ســمير  الفنــان  يكشــف 
الــدار  عــن  صــدرت  التــي  مذكراتــه 
المصريــة اللبنانيــة فــي القاهرة تحت 
عنــوان “حكايــات العمــر كلــه” أســراًرا 
الحيــاة  كواليــس  فــي  عاشــها  كثيــرة 
الفنيــة والسياســية عبر رحلــة امتدت 

لما يقرب من نصف قرن.
ســيدة  زواج  قصــة  الكتــاب  ويؤكــد   
الغنــاء العربــي أم كلثــوم مــن الملحــن 

محمــود  الراحــل 
وكيــف  الشــريف، 
ا أحمر  أصبحــت خطًّ
عند مصطفى أمين، 
ويزيــح الســتار عــن 
منهــا  أخــرى  وقائــع 
التــي  األســباب 
عبدالحليــم  دفعــت 
حافــظ للتراجع عن 
قــراره بالــزواج مــن 

ســعاد  الفنانة 
حســني، بعد 
شــاهد  أن 

صورتهــا مع ممثل عالمي كانت تؤدي 
ا ممــا أثــار غيــرة  أمامــه دوًرا ســينمائيًّ
العندليــب األســمر، الــذي كان يقضــي 
فــي  “الســندريال”  عــن  يفتــش  لياليــه 
الكتــاب  وينفــي  أصدقائــه.  ســهرات 
قصة انتحار ســعاد حســني في لندن، 

مستعرًضا تفاصيل أيامها األخيرة.
 ويصور الكتاب بانوراما شيقة للمناخ 
واإلعالمــي  الفنــي 
فــي مصــر منــذ عصر 
عبدالناصــر  جمــال 
اآلن، موضًحــا  وإلــى 
الوثيقــة  العالقــة 
بيــن الفــن والسياســة 
النجــوم  حيــاة  فــي 
أمثــال عمــر الشــريف 
وإليزابيــث  وداليــدا 
تايلــور وفاتن حمامة 
فــوزي  ومحمــد 
وهنــد  وشــادية 

رستم وغيرهم.

سمير صبري يكشف أسرار األسرار في مذكراته

حديقة هيتاشي “Hitachi Seaside Park” أحد أجمل المعالم الطبيعية 
ا حوالي مليون زهرة من النرجس والعديد من  في اليابان والتي تضم حاليًّ

أشجار الصنوبر، ونحو 170 نوًعا من زهور األقحوان وأزهار أخرى كثيرة.

يحــب الكثيــرون االســتحمام بالماء 
الســاخن نظــًرا ألنــه يمنحهم شــعوًرا 
أنــه  كمــا  واالســترخاء،  بالهــدوء 
يســاعد فــي إزالة القلــق والتوتر من 
فــإن طريقــة  داخلهــم، ورغــم هــذا، 
االستحمام هذه ليست هي األفضل 
يتفــوق  بــل  الخبــراء،  رأي  فــي 

عليها االستحمام بالماء البارد.
فقــد كشفت دراســات طبية حديثة 
أن االســتحمام بالمــاء البــارد أفضــل 
باالســتحمام  مقارنتــه  عنــد  بكثيــر 
بالماء الســاخن، حيــث إن له العديد 
مــن الفوائــد التــي تعود علــى صحة 
أن  الخبــراء  ويقــول  اإلنســان، 
االســتحمام بالمــاء البــارد لــه يمنــح 

جســم اإلنســان المزيــد مــن النشــاط 
يقــوم  أنــه  موضحيــن  والطاقــة، 
بتحفيــز إطــالق النورإبينفريــن مــن 
الجهــاز العصبــي الودي، وهــو عبارة 
ناقــل عصبــي يعــّزز الطاقة وينشــط 
نشــيًطا  اإلنســان  ويجعــل  العقــل 
ومتيقًظــا، كمــا أنــه يعــّزز مــن قــوة 
مــن  لديــه. وخلصــت عــدد  التركيــز 
األشــخاص  أن  الطبيــة  الدراســات 
الذين يستخدمون الماء البارد أثناء 
عرضــة  أقــل  يكونــون  االســتحمام 
باألمــراض  لإلصابــة   %  29 بنســبة 
ألن  نظــًرا  المختلفــة،  والعــدوى 
المــاء البــارد يحّســن جهــاز مناعتهم 

ويجعله يعمل بشكل أفضل!

االستحمام بالماء البارد أفضل لصحتك!

المطــورة   ،Epic Games أعلنــت
ميــزة  إتاحتهــا  عــن  للعبة فورتنايت الشــهيرة، 
جديدة لتسهيل اللعبة على المستخدمين وزيادة 
الفاعليــة بينهــم بالســماح لهــم برؤيــة أصدقائهــم 
أثنــاء اللعــب. وأشــارت إلى أن الميــزة أصبحــت 
فورتنايــت،  لعبــة  مســتخدمي  لجميــع  ُمتاحــة 
ولكــن فــي البدايــة ســتكون ُمتاحــة للحواســيب 
الشخصية، ومنصتي PlayStation 4 باليستيشن 

Epic Games مــع  4، وPlayStation 5 باليستيشــن 5 مــن ســوني.  وتتعاون شــركة 
تطبيق الدردشــة هاوس بارتي، الذي اســتحوذت عليه العام الماضي 2019، في توفير 
ميــزة الدردشــة المرئية لالعبيــن داخل لعبة فورتنايت؛ حيث ســيعرض تطبيق هاوس 
ــا علــى وجــه المســتخدم ثــم  بارتي الوجــه فقــط ممــا ُيعنــي أن الكاميــرا ســتركز تلقائيًّ
اســتبدال خلفيــة ملونــة بخلفيــة المســتخدم وإن تحرك وجه المســتخدم خــارج مجال 

رؤية الكاميرا، فإن الخلفية الملونة هي فقط ما سيظهر للمستخدمين اآلخرين.

Fortnite تسمح بـ “الدردشة المرئية” الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:38

 11:23 

02:25 

04:46

06:16 
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