
توقع حساب “بحرين ويذر”  «
أن تكون رياح اليوم قوية مع 

انخفاض درجات الحرارة ألقل من 
20 درجة مئوية، فيما سترتفع 
األربعاء مع دخول رياح الكوس 
الجنوبية الشرقية ومنخفض 

جوي ماطر.

تواصل جمعية المهندسين البحرينية  «
استالم طلبات الترشح لجائزة الجمعية 

الهندسية بنسختها الثانية، لتستمر 
فترة التقديم وترشيح طلبات المشاركة 

حتى 15 ديسمبر 2020، وستشمل 
الجائزة هذا العام فئتي المهندس 

المتميز وأفضل مشروع تخرج.

فّر أكثر من ستين موقوفًا من  «
سجن قرب بيروت أمس، وفق 

ما أفاد مصدر قضائي بينهم 
5 لقوا حتفهم الحقًا جراء 

اصطدام سيارة استقلوها 
بشجرة أثناء مطاردة قوى 

األمن لهم.

قال نائب رئيس مسرح البيادر  «
أحمد جاسم إنه يطمح في وجود 
مركز لفن العرائس تتبناه إحدى 
الوزارات المعنية بالفن والثقافة 

والطفل، بل ويطمح أن يكون 
هناك منهج معترف فيه لرياض 

األطفال والمرحلة االبتدائية.

شهدت منافسات الجولة الثالثة  «
لكأس االتحاد البحريني لكرة القدم 

تسجيل 13 هدًفا في انطالق مبارياتها 
التي أقيمت مساء الجمعة على 4 

مالعب، كانت الحصيلة األكبر خالل 
لقاء قاللي والنجمة الذي اهتزت فيه 

الشباك 5 مرات.
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“األهلي المتحد” يطلق منصة “التاجر”
المنامة - األهلي المتحد

أطلق البنـــك األهلـــي المتحد خدمة 
فريـــدة مـــن نوعها تســـتهدف قطاع 
منصـــة  فـــي  وتتمثـــل  األعمـــال، 
اجتماعيـــة جديـــدة تقـــدم خدمـــات 
الصغيـــرة  للشـــركات  متكاملـــة 
والمتوســـطة، ويمكنهـــم مـــن خاللها 
األدوات  مختلـــف  إلـــى  الوصـــول 
المناســـبة لتحقيق المزيـــد من النمو 

والتوسع. 

وتقـــدم منصـــة التاجـــر مـــا هـــو أكثر 
المصرفيـــة  الخدمـــات  مـــن  بكثيـــر 
التقليديـــة، فهي تعمل علـــى تمكين 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات 

الرقمـــي،  التحـــول  مـــن  البحرينيـــة 
زيـــادة مبيعاتهم عن طريـــق إضافة 
قنـــوات الدفـــع اإللكترونـــي، إضافـــة 
إلى تنمية أعمالهم بنجاح من خالل 
إيجاد الشـــركاء المناسبين، التحول 
إلى الخدمـــات الرقميـــة، والحصول 
علـــى التمويل الـــالزم.  وتم تصميم 
منصـــة التاجر مع األخذ في االعتبار 
التنوع الكبير في الشركات الصغيرة 

والمتوسطة.

لمساعدة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة 

على النمو

عــاد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفــة إلى أرض 
الوطــن أمــس قادمــًا مــن أبوظبي بعد أن شــارك فــي القمة الثالثيــة التي عقدت 

هناك.

المملكـــة  ملـــك  الثالثيـــة  القمـــة  وضمـــت  
األردنية الهاشـــمية الشقيقة صاحب الجاللة 
الملـــك عبـــدهللا الثانـــي بـــن الحســـين، وولي 
عهـــد أبوظبـــي نائب القائـــد األعلـــى للقوات 
المســـلحة بدولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.
وبحثـــت القمـــة العالقـــات األخويـــة الوثيقة 
وســـبل النهوض بمجاالت التعاون والتكامل 
الـــى  إضافـــة  الحيويـــة،  المجـــاالت  فـــي 
اإلقليميـــة  والمســـتجدات  التطـــورات  آخـــر 

والدولية.

جاللة الملك يعود إلى أرض الوطن
المنامة - بنا

0607101312

13 هدًفا في افتتاح الجولة الثالثة لكأس االتحادمنهج لفن العرائسهروب 60 سجيًنا بلبنانالترشح لجائزة “المهندسين” مستمررياح قوية اليوم... ومطر األربعاء

ــة ــاب بالمنطقـ ــى واإلرهـ ــر الفوضـ ــران تنشـ ــنطن: إيـ واشـ

شروط مشددة على طهران في عهد بايدن

دبي - العربية.نت

أكـــد المبعـــوث األميركي الخـــاص إلى 
إيران، إليوت أبرامز، في مقابلة خاصة 
مع النســـخة اإلنجليزية مـــن “العربية.
نـــت”، أن طهـــران هي من قررت نشـــر 
الفوضـــى واإلرهاب فـــي المنطقة ولها 

عالقة قوية مع تنظيم القاعدة.
وقـــال أبرامـــز “إيـــران قررت أن تنشـــر 
الفوضى وعـــدم االســـتقرار واإلرهاب 
فـــي منطقة الشـــرق األوســـط وشـــرق 

أوســـط آخر.. وهي تستفيد من العمل 
مـــع عناصـــر القاعـــدة الذيـــن ينفـــذون 
هـــم أيضا أعمـــاال إرهابية فـــي مناطق 
مختلفة.. واألمر ليس بالمفاجئ هناك 

روابط تجمعهم”.
تكـــون  تريـــد أن  “إيـــران  أن  وأضـــاف 
متأكـــدة من عدم اختفـــاء القاعدة في 
المنطقـــة ألنها تريد اســـتمرار مهاجمة 
بلـــدان وأشـــخاص ســـبق وهاجمتهـــم 

القاعدة”.

الســـناتور  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
الـــذي  كونـــز،  كريـــس  الديموقراطـــي 
يقـــال إنه أحد المرشـــحين المحتملين 
جـــو  عهـــد  فـــي  الخارجيـــة  لـــوزارة 
بايـــدن، إنـــه لو وجد طريقـــة للحد من 
برنامـــج إيران الصاروخـــي والحد من 
دعـــم إيـــران للمجموعات التـــي تعمل 
بالوكالة عنها في المنطقة، فإنه يدعم 
عـــودة الواليات المتحـــدة إلى االتفاق 

النووي.

إليوت أبرامز كريس كونز
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جاللة الملك

طبيب األمير الراحل البدران لـ “^”: كان سموه رجال بحجم الوطن

المواطنون كانوا شغله الشاغل حتى وهو يتألم

عندمـــا أتحـــدث عـــن فقيـــد البحرين صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، فكل 
الكالم والعبارات تقف ويغص بها قلبي، وال أستطيع 
التعبيـــر عمـــا يجول فـــي خاطري وذاكرتـــي، قضيت 
عمـــري وأيامـــي الجميلـــة والصعبـــة مع ســـموه، فلي 

حكاية طويلة.
بهـــذه الكلمـــات أراد مدير مركز محمد بـــن خليفة بن 
للقلـــب، استشـــاري  التخصصـــي  ســـلمان آل خليفـــة 
أمـــراض القلب ريســـان البـــدران، أن يســـتهل حديثه 

الخاص لـ “البالد” في مكتبه بالمستشفى العسكري.
يقـــول البـــدران: “لقـــد كان لـــي الشـــرف أن أكـــون مع 
األمير الراحل، األمير اإلنســـان رحلة طويلة امتدت لـ 

ا لسموه الكريم”. 35 عاًما، بصفتي طبيًبا خاصًّ
ويضيف “الزمته في حله وترحاله وســـفره، وتعلمت 
من ســـموه كيف يكـــون القائد، قائًدا وإنســـاًنا في آٍن 

واحد”.

والحكمـــة  الخيـــر  إال  ســـموه  مـــن  أر  “لـــم  ويقـــول: 
واإلنســـانية التي غمر بهـــا الجميع، حتى وهو مريض 
ويتألم كان شغله الشاغل البحرين ومواطنيها، نسافر 
للعـــالج، فـــأرى قلبه معلقـــا بهموم الوطـــن والمواطن 
يحســـب الدقائق ليرجع إلى البحرين، أحب البحرين 

فأحبته وقضى حياته الجليلة في العمل لرفعتها”.
ويؤكد “كان الراحل رجال بحجم الوطن”.

بدران متحدًثا إلى “البالد”

بدور المالكي من الرفاع | تصوير: خليل إبراهيم
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أن الرفاع- مكتب الباحث نوح خليفة عـــن  الدراســـة  وكشـــفت   
31.2 % مـــن أخبـــار العالقـــات 
بيـــن المملكتين حـــازت تمثيال 
بصريا اســـتخدم كلغـــة عالمية 
بيـــن  العالقـــات  قـــوة  تثبـــت 
الملكين والشـــعبين الشقيقين. 
كما أظهرت الدراســـة أن 20.8 
% مـــن أخبـــار العالقـــات بيـــن 

المملكتين نشـــرت فـــي الصفحة األولـــى بالصحيفة وتعكس 
قـــوة تضامـــن مملكـــة البحرين مـــع المملكـــة الغربيـــة بقضية 
الصحـــراء المغربيـــة بينما نشـــر ما نســـبته 10.4 % من أخبار 
العالقـــات بيـــن المملكتين بالصفحة األخيـــرة مجملها تعكس 
التقـــارب الشـــعبي والرســـمي بين المملكتين مـــن خالل الفن. 
وكشـــفت الدراســـة أن 16.7 % من أخبار الصحيفتين حازت 
حيز ربع صفحة فأكثر بصفحات صحيفة الصحراء المغربية 
خصصـــت إلبـــراز الوجه الحضاري المتطـــور للمملكة المغربي 
فـــي عالقتهـــا بمملكـــة البحرين وقـــوة العالقات بيـــن عاهلي 

المملكتين.
وبينـــت الدراســـة أن الصحيفـــة وظفـــت الحيـــز أعلـــى يمين 
الصفحـــة الذي يعتبـــر النقطـــة البصرية األولى للقـــارئ إلبراز 
مناصـــرة مملكة البحريـــن لقضايا الســـيادة الوطنية بالمملكة 
المغربيـــة. كما بينت أن صحيفة الصحراء المغربية خصصت 
الحيز أعلى يســـار الصفحة إلبراز قـــرب ملك مملكة البحرين 

من الملك محمد السادس. 
العلـــوي مـــن  النصـــف  وأوضحـــت أن الصحيفـــة اســـتثمرت 
صفحاتهـــا في إبراز قرب ملك مملكة البحرين وملك المملكة 
المغربية من بعضهما بعضا ومناصرة مملكة البحرين للمملكة 
المغربيـــة بقضية الصحراء المغربية وكذلك تقارب الشـــعبين 

الثقافي. 
وكشـــفت عـــن توظيف الصحيفـــة حيـــز رأس الصفحة إلبراز 
اهتمام وإشـــادة ملـــك مملكـــة البحرين بجهود ملـــك المملكة 
المغربية في النهوض بالمجال الثقافي واستعراض العاهلين 
العالقـــات بيـــن المملكتيـــن فـــي اتصـــاالت هاتفيـــة وبرقيات 
تعـــازي تعكس ذهاب العالقات بيـــن العاهلين إلى ما هو أبعد 
من االتجاه السياســـي وعمق العالقات االنســـانية بين ملكي 

المملكتين والشعبين الشقيقين.
البيانـــات  إبـــراز  علـــى  الصحيفـــة  تركيـــز  الدراســـة  وأبانـــت 
السياســـية البحرينيـــة المتضمنـــة مواقـــف مناصـــرة للحقوق 
المشروعة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية بالصفحة 
األولى من أعدادها الصحفية التي تضمنت مواد صحفية من 
فئة بيانـــات تضامن مع المملكة المغربيـــة، مبينًة أن مناصرة 
مملكـــة البحريـــن للمملكـــة المغربيـــة في قضاياها السياســـية 
النقطـــة المركزيـــة األبرز التي حازت على إبـــراز في الصفحة 
األولـــى موضحة أن تكوين صورة إعالميـــة إقليمية ودولية 

تتضمن ثقل التضامن ضرورة قومية.
الفنـــي والشـــعبي  االلتقـــاء  إبرازهـــا  الدراســـة  أظهـــرت  كمـــا 
علـــى أرض مملكـــة البحرين من خـــالل إظهار حيويـــة البنية 
البحرينية الفنية في احياء حفالت فنية لمغنيات بحرينيات 
ومغربيـــات بالصفحـــة األخيـــرة مـــن أعدادهـــا التـــي تضمنت 
مضاميـــن فنيـــة موضحـــة أن الصفحة األخيرة أســـهمت في 
انتـــاج عالقات اجتماعية متنوعة بين المملكتين والشـــعبين 

من خالل نقل حيثيات العالم االجتماعي بالبلدين.
وأبرزت أن الصور مثلت نقطة حشد للمعلومات التي اتجهت 
الصحيفة لتوظيفها في األخبار الصحفية التي تعكس شعبية 
ملـــك المملكـــة المغربية بمملكـــة البحرين من خالل مشـــاركة 
فنان بحريني بمقطع صوتي مع فنانين عرب وارســـاله لملك 
المغرب بمناسبة نجاح عملية أجراها وتكللت بالنجاح كذلك 
وظفت الصور إلبراز فنانات شاركن في حفالت فنية غنائية 
بمملكة البحرين حيث تم إبراز ذلك من خالل توظيف صورا 
شـــخصية، مبينـــة أن صحيفـــة الصحـــراء المغربيـــة وظفـــت 
صـــورا موضوعية في إبراز مســـتجدات العالقات البحرينية 
المغربيـــة واألحـــداث التـــي تعكـــس تقـــارب البلديـــن حيـــث 
حصلـــت علـــى تمثيل بصري عكـــس الوجود الفعلـــي للتقارب 
واألطـــراف الفاعلة ووظفت الصـــورة كلغة عالمية تبرز صور 

الترابط الرسمي والشعبي.
وأوردت أن الصحيفـــة أعطت حيزا أكبر بصفحاتها قدر بربع 
صفحـــة فأكثر لألخبار التي تعكس الوجه الحضاري المتطور 
في عالقة البحرين بالمغرب في عهد الملك محمد الســـادس 
الـــذي أصبحـــت المملكة المغربية بعهده دولـــة قومية حديثة 
ونمـــوذج عالمـــي يتميـــز بالمواطنـــة الشـــاملة والمؤسســـات 
الفاعلـــة وبـــرزت عالقـــة البحريـــن بالمغرب من خـــالل المواد 
التـــي حـــازت علـــى حيز ربـــع صفحة فأكثـــر من خـــالل مواد 
صحفيـــة تبـــرز تكريـــم البحريـــن لمغربـــي بجائزة عيســـى آل 
خليفة للعمـــل التطوعي، وكذلك المواد التي تبين أوجه قوة 
العالقـــات بيـــن المملكتين من خالل إعطاء حيـــز أكبر ألخبار 

اللقاءات التي تجمع عاهلي المملكتين.

المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  بعـــث 
وزيـــر  إلـــى  تعزيـــة  ببرقيـــة  الزيانـــي، 
صربيـــا  جمهوريـــة  فـــي  الخارجيـــة 
الصديقة، نيكوال ســـيالكوفيتش، أعرب 
فيها عن خالص تعازي ومواســـاة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وحكومـــة وشـــعب 
مملكـــة البحريـــن فـــي وفـــاة البطريـــرك 
إيرينـــي رئيس الكنيســـة األرثوذكســـية 
جـــراء  المنيـــة  وافتـــه  الـــذي  الصربيـــة 

إصابته بفيروس كورونا.
وأشاد وزير الخارجية بالعطاء المخلص 

والعمـــل المتفانـــي الذي بذلـــه البطريرك 
إيريني من أجل ترسيخ القيم والمبادئ 
الدينية للكنيســـة األرثوذكسية، وتعزيز 
الســـماوية  األديـــان  بيـــن  التســـامح 
والتآخـــي بيـــن كافـــة األمم والشـــعوب، 
متمنيًا ألســـرة الفقيد وشعب جمهورية 

صربيا الصديق الصبر والسلوان.

البحرين تعزي صربيا بوفاة البطريرك إيريني
جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي 
العهـــد رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، برقيتـــي تهنئة إلى رئيـــس الجمهوريـــة اللبنانية الشـــقيقة العماد 
ميشال عون، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده، أعربوا فيها عن أطيب 
تهانيهم وتمنياتهم له بهذه المناســـبة الوطنية.    كما بعث صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس الـــوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الوزراء 

المكلف بالجمهورية اللبنانية الشقيقة سعد الحريري.

المنامة- بنا

العالقات بين جاللة الملك وعاهل المغرب تحتل حيزا مرموقا في “الصحيفة”

نوح خليفة يسلط الضوء على صورة البحرين في “الصحراء المغربية”

وزير خارجية صربياعبداللطيف الزياني

سمو ولي العهد  رئيس الوزراء جاللة الملك

يهنئان الرئيــس اللبنانــي

غالف 
الدراسة

أظهــرت دراســة الباحــث نــوح خليفــة “البحريــن والمغــرب: صــور التضامــن والتعــاون التاريخية والمعاصــرة - دراســة تحليليــة” أن 60.5 % من 
أخبــار البحريــن والمغــرب المنشــورة بصحيفــة الصحــراء المغربية حــازت على مواقع مهمــة بصفحات الصحيفــة مجملها يعكس قــوة العالقات 
بين المملكتين. كما كشــفت الدراســة عن أن 45 % من أخبار المملكتين بصحيفة الصحراء المغربية وظف اللون األحمر في األطر المســتخدمة 

إلبرازها وتعكس قوة تضامن مملكة البحرين مع المملكة المغربية في قضية الصحراء المغربية.

نوح خليفة



االبتــكار  فــي مســابقة  للمشــاركة  المقترحــات  تقديــم  فتــرة  انتهــاء  تــم 
الحكومــي )فكــرة( في نســختها الثالثة، التي تأتي تنفيــًذا لتوجيهات ولي 
العهــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة  إيماًنــا بالــدور الحيــوي للطاقــات البحرينيــة في مواصلة مســيرة 
التحديــث والتطويــر، بما يســهم فــي دعم التمّيــز في الخدمــة الحكومية 

ويحقق تطلعات المواطنين.

لمســـابقة  التقديـــم  بـــاب  وكان 
االبتـــكار الحكومـــي في نســـختها 
الثالثـــة قـــد فتـــح فـــي 1 نوفمبـــر 
حتـــى أمـــس، حيـــث تـــم اســـتالم 
جميع المقترحات التي تم التقدم 
بهـــا، لتبـــدأ مرحلة مراجعـــة كافة 
المقترحات من قبل لجان التقييم 

من ذوي االختصاص.
االبتـــكار  مســـابقة  وأثبتـــت 

نجاحهـــا  )فكـــرة(  الحكومـــي 
والمميـــزة  المبتكـــرة  باألفـــكار 
التـــي تـــم طرحها في النســـختين 
وبرهنـــت  والثانيـــة  األولـــى 
وتيـــرة  تســـريع  فـــي  فاعليتهـــا 
إيجاًبـــا  وانعكســـت  اإلنجـــازات 
على مخرجـــات العمل الحكومي، 
كما أســـهمت في تحفيز الطاقات 
البحرينيـــة بمـــا يلبـــي التطلعـــات 

المنشـــودة ويتماشـــى مـــع رؤيـــة 
 ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
وتتيح المســـابقة الفرصة إلشراك 
موظفـــي القطاع العـــام في وضع 
علـــى  القائمـــة  الخطـــط  وتنفيـــذ 
أداء  وتطويـــر  الخالقـــة  األفـــكار 
العمـــل الحكومي بمـــا يعود بالنفع 

والنماء على الجميع.
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مرحًبا بالرئيس جو بايدن
Û  علــى الرغــم مــن أن قــادة دول مجلــس التعــاون

كانــوا  األقــل،  علــى  غالبيتهــم  أو  الخليجــي، 
يفضلــون ويتمنــون فــوز الرئيــس ترامــب لــدورة 
رئاســية ثانيــة، إال أنــه مــن منطلــق أن السياســة ال 
تعتــرف بالتمنيــات، و”ليــس فيهــا صداقــات دائمة 
وال عــداوات دائمــة”، بــل إنهــا ترتكــز علــى أســاس 
الخليجيــة  الــدول  فــإن مصالــح  المصالــح فقــط، 
تقتضي المبادرة باإلســراع أو االســتعداد للتعامل 
مــع الواقــع، والتفاعــل وااللتحام، بــكل ثقة وعزم، 
بالرئيــس الجديــد وفريق عمله، والســعي لتحقيق 
طريــق  خارطــة  معالــم  لتحديــد  معهــم  توافــق 
مرتكــزة  الطرفيــن  بيــن  المســتقبلية  للعالقــات 
علــى قواعــد مشــتركة أساســها مكافحــة اإلرهاب 
والســالم  التنميــة  وتحقيــق  التطــرف  ومحاربــة 
فــي المنطقــة، وهــي أهــداف ال خــالف حولها بين 

الطرفين، وتتفق مع مصالحهما.
Û  لقــد بلغــت العالقات بيــن دول المجلــس، خصوًصا

ثالثي الســعودية والبحريــن واإلمارات ذروتها من 
القــوة والمتانــة فــي عهــد الرئيــس ترامــب، وليس 
ثمــة مــا يعــوق اســتمرارها علــى هــذا النهــج وهــذا 
المســتوى، وتطويرهــا واالرتقــاء بهــا إلــى األفضل 
فــي عهــد بايــدن، الــذي ال ولــن يختلــف عــن ســلفه 
فــي وضــع مصالح أميــركا الحيوية قبــل وفوق أي 

اعتبار.
Û  لعملــة وجهــان  والجمهورييــن  الديمقراطييــن  إن 

واحــدة، وأن أي تغييــر فــي السياســة الخارجيــة 
للديمقراطييــن تجــاه المنطقــة ســيكون محــدودا 
فــي الظــروف الراهنــة، وإن العالقــات الخليجيــة 
األميركيــة لــن تعــود مثلمــا كانــت عليــه فــي فتــرة 

رئاسة باراك أوباما كما يظن أو يتمنى البعض.
Û  إننــا علــى إدراك تام بأنه لكل رئيــس أميركي رؤية

يحاول تحقيقها فيما يتعلق بالسياســة الخارجية، 
إال أن ذلــك ممكــن مــا دامت تلك الرؤيــة باقية في 
االســتراتيجيات  مســارات  مــع  وتناغــم  انســجام 
العليــا للواليــات  المبنيــة علــى المصالــح  القوميــة 

المتحدة.
Û  الشــرق فــي  المتحــدة  الواليــات  اســتراتيجية  إن 

األوســط أخذت تتشــكل على أســاس أن مصالحها 
الحيويــة فــي هــذه المنطقــة بــدأت تتراجــع، منــذ 
بداية عهد باراك أوباما، واستمرت في عهد ترامب، 

وســيواصل بايــدن االلتــزام بهــذه االســتراتيجية، 
فأميركا تعتزم الخروج من هذه المنطقة بسالســة 
إن أمكن، بعد أن انتقل ثقل مصالحها الحيوية الى 
منطقــة شــرق وجنــوب شــرق آســيا وفــي مواجهة 
الصيــن؛ ممــا يقتضــي تكثيــف تواجدهــا فــي تلــك 
المنطقــة، وإيجاد ترتيبات أمنية بديلة في منطقة 
الشــرق األوســط تندمج فيها إســرائيل ويكون لها 
دور محــوري ضمــن منظومــة دفاعيــة تحول دون 
حدوث أي فراغ أمني يهدد حلفاءها في المنطقة.

Û  للواليــات العليــا  األميركيــة  المصالــح  كانــت  لقــد 
المتحــدة فــي منطقتنــا ترتكــز فــي األســاس علــى 
ثالثــة محــاور رئيســة، وهــي: اعتبــار المنطقة أحد 
خطوط التصدي األمامية لمواجهة المد الشيوعي 
أساســي  كمصــدر  المنطقــة  وحمايــة  الســوفيتي، 
إســرائيل  علــى  للحفــاظ  فيهــا  والتواجــد  للنفــط، 

وسالمتها.
Û  أهميــة تماًمــا  انعدمــت  طويلــة  ســنوات  ومنــذ 

المنطقــة االســتراتيجية كأحــد خطــوط التصــدي 
األماميــة لموجهــة المــد الشــيوعي الســوفيتي بعد 
انهيــار الشــيوعية واالتحاد الســوفيتي، كما تدنت 
أهميتهــا كمصــدر أساســي للنفــط مع ارتفــاع إنتاج 
النفط والغاز الطبيعي في الواليات المتحدة، ونمو 
مصــادر الطاقــة البديلة، واكتشــاف مكامن ضخمة 
الخليــج  منطقــة  خــارج  الطبيعــي  والغــاز  للنفــط 

العربي.
Û  أمــا بالنســبة لضمــان الحفــاظ علــى أمــن إســرائيل

وســالمتها، فــإن ذلــك قــد تحقــق بالفعــل بعــد أن 
نجحــت الواليــات المتحــدة، وعلــى مــدى ســنوات 
والتفــوق  األمنيــة  المنعــة  ترســيخ  فــي  طويلــة، 
العســكري إلســرائيل في المنطقــة، وبعد أن تخلت 
العربيــة عــن خيــار الحــرب ضدهــا، وفــي  الــدول 
الواقــع فإن، إســرائيل تحولت مــن دولة قلقة على 
ســالمتها، إلى دولة مســتعدة للمساهمة في ضمان 

سالمة دول المنطقة.
Û  والمهلليــن المصفقيــن  أول  مــن  بايــدن  كان  وقــد 

لنجــاح جهــود الرئيــس ترامب فــي تطبيع عالقات 
إســرائيل بدولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة 
البحرين وجمهورية السودان خالل األشهر القليلة 
الماضيــة، وفــي هــذا المســار فــإن بايــدن ســيعمل 
علــى دعم ما تــم التوصل إليه، وعلى تعزيز عملية 

اندمــاج إســرائيل االســتراتيجي فــي المنطقة بعد 
أن أصبحــت تتمتــع بعالقــات مفتوحــة مــع 5 دول 
عربيــة، وعالقــات مســتورة مع عدد أكبــر من ذلك، 
وســيدفع بايــدن دول عربيــة أخــرى لالنخراط في 
هــذا المســار، ومــن المتوقــع أن ينجــح فــي إقنــاع 
ثــالث دول عربيــة أخــرى علــى األقــل خــالل العام 
األول مــن واليتــه؛ انطالًقــا مــن عالقتــه المتينــة 
بإسرائيل، واقتناًعا منه بأن ذلك سيشجع إسرائيل 
وســيؤدي  للفلســطينيين،  تنــازالت  تقديــم  علــى 
إلــى تعزيــز جهود الســالم في المنطقــة؛ وعلى هذا 
المســار ال يوجــد أي تعــارض أو تبايــن بيــن موقف 

بايدن وقادة دول المجلس.
Û  إضافة إلى ذلك، فإن هناك تطابقا في وجهات النظر

واتفاقا تاما أيًضا بين الخليجيين والديمقراطيين 
على حل القضية الفلســطينية بالتفاوض وبالطرق 
الســلمية، وعلى أساس حل الدولتين، ورفض ضم 
األراضــي الفلســطينية واالعتــراض علــى توســيع 
المستوطنات، وتجاهل أو تخطي مشروع  “صفقة 
القــرن” الــذي طرحــه ترامــب قبيــل انقضــاء مــدة 

رئاسته.
Û  أو يحــذروا  أو  يروجــوا  أن  الكثيــرون  ويحــاول 

يخوفــوا دول المجلــس مــن حتميــة قيــام بايــدن 
بإعــادة تفعيــل أو إحيــاء االتفاق النــووي بصيغته 
األوبامية الذي عقدته الواليات المتحدة مع إيران 
والذي انســحب منه الرئيــس ترامب، هذا التحذير 
ال مبرر له، وهذا التخويف ال طائل منه وال أساس 
ال  وبايــدن  مســتحيلة،  الــوراء  إلــى  فالعــودة  لــه، 
يســتطيع أن يقــدم على هــذه الخطــوة، إدراًكا منه 
بالواقع الجديد الذي تعيشة المنطقة الذي يختلف 
عمــا كان عليــه أيــام أوبامــا، فقــد تغيــر هــذا الواقع 
جذريــا خــالل الســنوات األربــع األخيــرة، وتغيــرت 
نظــرة دول المجلس لطبيعــة األخطار والتهديدات 
التــي تواجههــا، وتبدلــت خارطة العالقــات البينية 
فيهــا، ونشــأ وضع سياســي واســتراتيجي مختلف 
بعد تكوين تحالف، معروف وغير معلن حتى اآلن 
بين أكبر وأقوى دول المنطقة سياســيا واقتصاديا 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  وهــي  وعســكريا، 
واإلمــارات ومصــر وإســرائيل إلى جانــب البحرين 
الــدول  بأهميتهــا االســتراتيجية القصــوى، وهــذه 
أصبحت بالفعل ترتبط بتوافق وانسجام ووضوح 

فــي الرؤية وتعاون فيما بينها، بايدن لن يســتطيع 
الــذي يرفــض  التحالــف  فــي وجــه هــذا  الوقــوف 

العودة إلى االتفاق النووي بنسخته األوبامية.
Û  إلــى جانــب ذلــك، فــإن بايــدن صديق حميــم قديم

أصــوات  مــن   %  77 علــى  حــاز  وقــد  إلســرائيل، 
االنتخابــات  فــي  األميــركان  اليهــود  الناخبيــن 
األخيــرة، وال يرغــب أو يســتطيع أن يتزحــزح قيد 
أنملة عن سياســة أميركا الثابتة في دعم إسرائيل 
بدورهــا  وإســرائيل  وســالمتها،  أمنهــا  وضمــان 
أصبحــت تعتبــر إيــران أكبــر تهديد لهــا وأكبر خطر 
عليهــا، وصــار موقفهــا مدعومــا مــن غالبيــة دول 
المجلــس ودول عربية أخرى في المنطقة، وبايدن 
لن يســتطيع التغاضي عن أي خطر يهدد إســرائيل 
أو أن يســمح إليران بأن تســتمر كمصدر تهديد لها 
وللــدول العربيــة الخليجيــة األخــرى؛ ولذلــك فإنــه 
لــن يســتطيع إعــادة أميــركا والمنطقــة إلــى الوراء 
وإلــى حظيــرة االتفــاق النــووي مع إيــران بصيغته 

األوبامية.
Û  وبالتأكيــد، فــإن منطقــة الشــرق األوســط ال تأتــي

علــى قمــة أولويــات الرئاســة األميركيــة الجديدة، 
الداخــل  وتحديــات  قضايــا  شــك  دون  تتقدمهــا 
والجــوار، وترميــم الجســور مع الحليــف األوروبي 
والمنظمــات الدوليــة، ووضع حد لحربهــا التجارية 
مــع الصيــن ثانــي أكبــر قــوة اقتصادية فــي العالم، 
وفي أحسن األحوال، فإن الرئيس بايدن البالغ من 
العمــر 78 عاًمــا ســيتجه إلى تخفيض حالــة التوتر 
بيــن بالده وإيران، وســيلتزم بمــا ورد بكل وضوح 
فــي البرنامــج االنتخابي للحــزب الديمقراطي وما 
أكــده فــي المقال الذي نشــره في شــهر مــارس من 
هــذا العام فــي المجلة األميركيــة المرموقة “فورن 
بوِلسي” من أن العودة المحتملة إلى صيغة جديدة 
لالتفــاق ســتكون مرهونــة بعــودة طهــران لكامــل 
التزاماتهــا التــي تخلــت عنها بعد انســحاب ترامب 
منــه، وســتأخذ فــي االعتبــار تحفظــات ومخــاوف 
الــدول الخليجية وإســرائيل والمجتمع الدولي من 
برامــج تطوير طاقة إيران النوويــة وتنامي قوتها 
فــي  التوســعي  وســلوكها  البالســتية  الصاروخيــة 
المنطقــة، وفــي إطار هذه الصيغــة ال يوجد خالف 
بيــن بايدن وقــادة دول المجلس الذين يتمنون أن 

تقبلها إيران.
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عبدالنبي الشعلة

أشاد رئيس المجلس األعلى للصحة 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  رئيـــس 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا الفريق 
طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة  بتوجيهات ولي العهد رئيس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
بتخصيص مقاعد مدرجات سباقي 
لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة 

الخليـــج وجائـــزة “رولكس” الصخير 
لعوائـــل  وان  للفورمـــوال  الكبـــرى 
العامليـــن في الصفوف األمامية من 
الكوادر الصحية والجهات المساندة 
األخـــرى في البحريـــن، وذلك عرفانًا 
لمساهماتهم والتزامهم الكبير ضمن 
الجهـــود الوطنيـــة المبذولة للتصدي 

للجائحة في المملكة.
وأعـــرب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا 
آل خليفة عن شكره لصاحب السمو 

الملكـــي ولي العهـــد رئيـــس الوزراء 
ومتابعتـــه  ســـموه  اهتمـــام  علـــى 
كافـــة منتســـبي  لجهـــود  المســـتمرة 
القطـــاع الصحـــي ال ســـيما العاملين 
والذيـــن  األماميـــة،  الصفـــوف  فـــي 
قدموا مســـاهمات جليلة في خدمة 
الوطن والعمل على صحة وســـالمة 
مملكـــة  ومقيمـــي  مواطنـــي  جميـــع 

البحرين.
ونوه رئيس المجلس األعلى للصحة 

لهـــذا  البحريـــن  مملكـــة  باســـتضافة 
الحـــدث الرياضي الكبيـــر بما يبرهن 
على قدرتها على تحقيق التميز في 
تنظيم هذه السباقات العالمية حتى 
فـــي الظـــروف االســـتثنائية بســـبب 
جائحة كورنا التـــي تواصل المملكة 

جهودها للتغلب عليها بنجاح.
الجديـــر بالذكـــر أن مملكـــة البحرين 
فـــي  ومقدرتهـــا  كفاءتهـــا  أثبتـــت 
التعامل مع تحـــدي فيروس كورونا 

باتخاذهـــا للعديـــد مـــن اإلجـــراءات 
االحترازية االستباقية التي أسهمت 
فـــي التصـــدي للفيـــروس والحد من 
انتشـــاره بما يضمن صحة وســـالمة 
كافـــة  فـــي  وستســـتمر  الجميـــع، 
جهودها لتجاوز هذا التحدي بنجاح 
من خالل التزام الجميع بالمسؤولية 
الوطنيـــة لمجابهـــة هـــذا الفيـــروس 
وحمايـــة المجتمـــع والحفـــاظ علـــى 

صحة وسالمة كافة أفراده.

المنامة - بنا

البحريـــن بحلبـــة  األماميـــة  بالصفـــوف  للعامليـــن  مقاعـــد  تخصيـــص  بقـــرار  أشـــاد 

رئيس “األعلى للصحة” يؤكد اهتمام سمو ولي العهد رئيس الوزراء بمنتسبي القطاع الصحي

الشيخ محمد بن عبدالله

البسيتين- محافظة المحرقالمنامة - بنا

رفـــع محافـــظ محافظة المحرق ســـلمان 
بـــن هنـــدي المناعـــي  الشـــكر واالمتنـــان 
باســـمه وباســـم كافـــة األهالـــي الـــى ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
علـــى توجيهات ســـموه بتوفير اللقاحات 
كورونـــا،  فايـــروس  بمواجهـــة  الخاصـــة 
مؤكـــدا بـــأن توجيهـــات وخطـــط ســـموه 
االستباقية ساهمت في الحد من تفشي 

هذا الوباء الذي اجتاح العالم بأسره.
جـــاء ذلـــك خـــالل اجتمـــاع المحافظ مع 
رئيس وأعضاء اللجنة الداخلية للمدينة 
مدينـــة  )المحـــرق  لمشـــروع  الصحيـــة 
صحية( والتي يترأســـها نائـــب المحافظ 
العميـــد عبـــدهللا خليفة الجيـــران ، حيث 
المشـــروع ومراجعـــة  اطلـــع علـــى ســـير 

مـــا تـــم إنجـــازه، موجها بضرورة دراســـة 
الخطوات التـــي اتخذها الفريق الوطني 
الطبـــي واعتبارهـــا منهاجـــا للجنـــة فـــي 
خطواتهـــا المقبلة. من جانبه، أكد العميد 
عبـــدهللا الجيران رئيس اللجنة أن العمل 
يســـير بوتيرة متســـارعة بفضل التعاون 
مـــع الجهـــات ذات العالقة خاصـــة وزارة 
الصحـــة، والتـــي تعمل علـــى تذليل كافة 
الصعوبـــات لتحقيق األهـــداف المرجوة، 
موضحـــا بـــأن اللجنـــة مســـتمرة بتفقدها 
لمســـاكن العمالة الوافدة وإشـــرافها على 

تعقيم المواقع العامة.
المحافـــظ  أكـــد  اإلجتمـــاع  وفـــي ختـــام 
الـــى  للوصـــول  المحـــوري  اللجنـــة  دور 
تحقيق محافظة المحـــرق للقب المدينة 
الصحيـــة، مؤكـــدا أنهـــا مؤهلـــة بفضل ما 
تقدمـــه الدولـــة مـــن خدمـــات ومشـــاريع 
الملـــك  صحيـــة تتمثـــل فـــي مستشـــفى 
حمـــد الجامعـــي والمراكـــز الصحيـــة في 
كافة مدن وقـــرى المحافظة، والخدمات 
بهـــا  التـــي يحظـــى  المتقدمـــة  الصحيـــة 

المواطن والمقيم على حد سواء.

والتميــز االبتــكار  فــي  نجاحهــا  أثبتــت  المحرقيون يرفعون الشكر لسمو ولي العهد رئيس الوزراءالمســابقة 
بن هندي: لجنة المدن الصحية تعكس التقدم الطبي في المملكةانتهاء فترة تقديم المقترحات إلى “فكرة”
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كان سموه 
نموذًجا للقيادة 

العصرية اإلنسانية 
العظيمة

يمتلك منهجية 
قيادية تتسم 

بالحنكة واالقتدار 
واالستشراف

أوصل البحرين 
إلى مراتب الدول 

الكبرى باألمن 
واالزدهار

ــن ــوط ال بــحــجــم  ــًا  ــ رجـ ــا  ــدن ــق ف  :”^“ ـــ  لـ ــدران  ــ ــب ــ ال الـــراحـــل  ــر  ــيـ األمـ ــيــب  طــب

عندمــا أتحــدث عــن فقيد البحرين صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
فــكل الــكالم والعبــارات تقــف ويغص بهــا قلبي، وال أســتطيع التعبير عما يجــول في خاطري 
وذاكرتي، قضيت عمري وأيامي الجميلة والصعبة مع سموه، فلي حكاية طويلة، لقد كان لي 
الشــرف أن أكون مع األمير الراحل، األمير اإلنســان رحلة طويلة امتدت لـ 35 عاًما، كطبيب 
خاص لســموه الكريم، ولقد الزمته في حله وترحاله وســفره، وتعلمت من ســموه كيف يكون 
القائد، قائًدا  وإنســاًنا في آٍن واحد، كنت أخاف عليه مثل روحي، وطوال هذه الفترة لم أر 
من سموه إال الخير والحكمة واإلنسانية التي غمر بها الجميع، حتى وهو مريض ويتألم كان 
شــغله الشــاغل البحرين ومواطنيها، نسافر للعالج، فأرى قلبه معلقا بهموم الوطن والمواطن 

يحسب الدقائق ليرجع إلى البحرين.

 أحب البحرين فأحبته وقضى حياته الجليلة في 
العمل لرفعتها، كان رجال عظيما كريًما، وقائًدا 
ال  استثنائية  استشرافية  رؤيــة  يمتلك  محنكا 
توجد عند قائد آخر، كان يتوقع األحداث قبل 
ويكون  الحًقا،  سيحدث  بما  ويحدثنا  حدوثها 
ا  كل كالمه دقيًقا، لن تشهد اإلنسانية قائدا فذًّ
الحديث  ثــراه(،  الراحل )طيب هللا  األمير  مثل 
عن سموه ال تسعه مجلدات، كيف أروي مسيرة 
35 عاًما، أعجز عن  لـ  حياة وأحــداث استمرت 
بحجم  رجال  الراحل  كان  لقد  الكلمات،  اختيار 
وإنسانية  ومآثر  كرمز  البحرين  فقدته  الوطن، 
وتاريخ ومنجزات وتضحية نضاهي فيها األمم 
والعالم أجمع، رحم هللا أبا علي، اإلنسان األمير.

حديث خاص لـ “^”

ــر مــركــز مــحــمــد بن  الــكــلــمــات أراد مــدي ــهــذه  ب
خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، 
أن  الــبــدران،  ريسان  القلب  أمــراض  استشاري 
فــي مكتبه  “الــبــالد”  لـــ  الــخــاص  يستهل حديثه 

بالمستشفى العسكري.

قائد عظيم

يقول البدران: كان الفقيد قائًدا عظيًما، يتلمس 
احتياجات وطنه ومواطنيه ويكافح من 

نموذجا  ســمــوه  كـــان  تحقيقها،  أجـــل 
للقيادة العصرية اإلنسانية العظيمة، 
تتسم  قيادية  منهجية  لسموه  كان 
واســتــشــراف  ــدار  ــتـ واالقـ بالحنكة 
وكانت  لشعبه،  الــواعــد  المستقبل 
ــم مــحــاور إســتــراتــيــجــيــتــه هي  أهـ
المستدامة  والتنمية  األمن  توفير 

والتواصل  والصحة،  والتعليم 

المباشر مع المواطنين عبر المجالس األسبوعية، 
أحب  الحكيمة،  سياسته  في  ثابت  نهج  وهي 
شعبه فتواصل مع كل المواطنين بكل الطوائف 
والشرائح، في سياسة لم نعهدها في زعيم آخر 
أسس لسياسة الباب مع المواطنين واستمر بها 
مجلسه  في  يستقبلهم  مرضه،  في  وهو  حتى 
إلــيــهــم جـــيـــدا، يستمع  األســـبـــوعـــي، ويــصــغــي 
طرح  و  الحديث  منهم  ويطلب  الحتياجاتهم 
كل مطالبهم، فسموه يعرفهم جميًعا، وال يخفى 
ا” بطريقة تذهل كل من  عليه أحدهم، كان “ذكيًّ
هم حوله، ال يكتب أي مطلب أو احتياجات في 
المجلس، لكنه كان يصحح لمستشاريه مطالب 
كان  المجلس،  وبــعــد  فـــذة،  بــذاكــرة  مواطنيه 
سموه يجتمع بمستشاريه والوزراء، مستعرًضا 
على  ــا  وحــاثًّ ومطالًبا  المواطنين  احتياجات 
سرعة حلها، كان يتابع كل ما يبثه المواطنون 

بالصحافة أو أي منبر إعالمي آخر ويرد عليه.

استتباب األمن

التي  كان األمن واالقتصاد أحد أهم األهــداف 
عمل الفقيد الراحل على توفيرها في البحرين 
إلى  البحرين  يــوصــل  أن  واســتــطــاع  للجميع، 
ــكــبــرى بـــاألمـــن واالســتــقــرار  ــدول ال ــ مـــراتـــب الـ
واالزدهــــــــــار االقـــتـــصـــادي، 
مقصًدا  أصبحت  حتى 
لــلــشــركــات األجــنــبــيــة 
ا  ــرًّ ــقـ الــعــالــمــيــة، ومـ
لـــــلـــــمـــــنـــــظـــــمـــــات 
اإلقــلــيــمــيــة، كــان 
ســـــــمـــــــوه يــــقــــول 
ــا “األمـــــن هو  ــًمـ دائـ
للتنمية  بــوابــة  أهـــم 
االقتصادية التي تعد 
ونمو  ارتــفــاع  في  سبًبا 
االقتصاد وارتفاع دخل 
ــن  ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ الـ
ورفـــع 

شجع  حققه  الــذي  واألمــن  المعيشي،  مستواه 
لالستقرار  العالمية  المالية  والشركات  البنوك 

بالبحرين.

استقطاب الجامعات للبحرين

الذكريات  من  عــددا  القلب،  استشاري  ويــروي 
رحلة  في  نسافر  أحيانا  فيقول:  الــراحــل،  عن 
عالجية، وفي الفحوصات، كان الراحل مشغوالً 
بالبحرين، شدته الجامعات ومؤسسات التعليم 
على  سيعمل  أنــه  فأخبرني  العالمية،  الــعــالــي 
بالبحرين،  التعليم  لتطوير  للبحرين  إحضارها 
فأقول له: “عليكم أن ترتاحوا فأنتم في رحلة 
عالجية”، لكنه كان يستمر في عمله واتصاالته 
استطاع  وبالفعل  استقطابها،  في  ينجح  حتى 
جامعات   3 استقطاب  عالجية  رحـــالت  وفــي 
األشكال  بكل  ودعمها  البحرين  مقرها  ليكون 
من  المنامة،  من  وتعمل  تستقر  لكي  وساعدها 
أجل حصول المواطن على فرصة الدراسة فيها 
وهو في بلده وبين أسرته دون عناء وتكاليف 
العالمية،  السفر في الخارج، ومنها “جامعة أما 
العام 2002، وهي مؤسسة تعليمية متخصصة 
مجال  في  رائــدة  وهــي  المعلومات،  تقنية  في 
استشرافا ورؤية من سموه  المعلومات،  تقنية 
بأن التعليم التقني والتكنولوجية هو المستقبل، 
فحرص سموه على ضرورة نقله للبحرين، وفي 

مراحل سبقت دول الخليج والمنطقة.
ــوه بــاســتــقــطــاب أهـــم  ــمـ ــود سـ ــهـ ــانـــت جـ ــم كـ ــ ث
على  والمعتمدة  المعروفة  الطبية  الجامعات 
مستوى العالم، وهي: الكلية الملكية للجراحين 
 ،)RCSI( الطبية  البحرين  جامعة  إيرلندا-  في 
والتي  البحرين  في  للجراحين  الملكية  الكلية 
قبلت أول دفعة في العام 2004، ثم كان سعيه 
للبنات  الملكية  الجامعة  الستقطاب  المتواصل 
التعليمية  الــمــشــروعــات  وتــأتــي   ،2005 الــعــام 
الرائدة من تأكيد سموه ومقولته إن “المواطن 
من  البحرين  خدمة  على  األقــدر  هو  المتعلم 
استقطاب  سموه  واستطاع  المتعلم،  غير 
الخليج  من  والطلبة  العالمية  الجامعات 
والخارج للدراسة فيها، وتفعيل حركة 
االقتصاد  وتنمية  التجاري  النشاط 
وخــلــق فــرص اقــتــصــاديــة وفــرص 

عمل للمواطنين بواسطتها.

مراكز صحية “قرب” 

المواطنين

ــم ســـمـــوه وشــغــلــه  وكـــــان هـ

الشاغل “الصحة”، كان يعمل من أجل أن تقدم 
للمواطن خدمات طبية ورعاية صحية تضاهي 
يناقشني  كــان  المتطورة،  ــدول  ال في  يقدم  ما 
مدى  من  وأتعجب  والعالجية،  الطبية  باألمور 
للغة  وإجادته  إتقانه  وكان  فيها،  اطالع سموه 
الطبية  التطورات  آلخــر  ومتابعته  اإلنجليزية 
الطبية،  المعرفة  من  كنز  امتالك  من  مكنه  قد 
فدعم البحث العلمي والطبي وأطلق الجمعيات 
في  الصحة  وزارة  ودعــم  المتخصصة،  الطبية 
الصحية  والخدمات  العالجية  الرعاية  تطوير 
ــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن وإطـــــالق الــعــديــد من  ال
األول  الــراعــي  كــان  الجانب،  هــذا  في  برامجها 
للمؤتمرات والمعارض الطبية، سخر اإلمكانات 
لبناء مزيد من المراكز الصحية وبأعلى المعايير 
الصحية  المراكز  تكون  أن  وحــرص  العالمية، 
على  يحصلوا  لكي  المواطنين  من  ا  جــدًّ قريبة 
كنا  وعندما  عناء،  دون  من  الطبية  الخدمات 
نسافر كان يذهب سموه شخصيا ليتابع المراكز 
الطبية بالخارج وينقل نسًخا منها إلى البحرين 
و  المراكز  من  والعديد  والخدمات،  بالتصميم 
بالبحرين  والمستشفيات  المتخصصة  المرافق 
كانت وليدة نماذج اطلع عليها بالخارج ونفذها 

بالبحرين.

مركز القلب... ثمرة جهوده

مركز  أمــا  القلب:  أمـــراض  استشاري  ويــقــول 
في  به  العمل  سينطلق  الــذي  الجديد  القلب 
المقبل،  الــشــهــر  الــمــجــيــدة  الــوطــنــيــة  األعــيــاد 
كـــل صــغــيــرة  ــل وراء  ــراحــ ــ ال األمـــيـــر  فـــكـــان 

الــكــوادر،  التصميم،  التأسيس،  فيه،  وكبيره 
األلوان، األجهزة، مساحة الغرف، المختبرات، 
رؤيته  وضمن  سموه  أختارها  األلـــوان  حتى 
 ،2005 العام  ومنذ  الجانب  هذا  في  المبدعة 
المشروع بال منازع، حيث كان  كان مهندس 
يجتمع بالشركة األميركية المتخصصة ببناء 
المشروع وهي شركة عالمية متخصصة ببناء 
المستشفيات في العالم، ويجتمع بالمسؤولين 

والوزراء لمرات عدة في األسبوع الواحد.
لــروح  تجسيًدا  القلب  مــركــز  يعد  ويــضــيــف: 
وهـــو هديته  شــعــبــه،  لصحة  الــمــحــب  الــقــائــد 
تتذكره  عطًرا  أثــًرا  لمساته  وستبقى  لشعبه، 
ــبــحــريــن وتــســجــلــه فـــي ذاكـــرتـــهـــا الــبــاقــيــة  ال
لألجيال المقبلة، كان سموه يقول لي “بدران 
لقد أصبحت أمراض القلب هي السبب األول 
ا  طبيًّ مرفًقا  للبحرينيين  أريــد  وأنــا  للوفيات، 
يحميهم ويعالجهم من أمراض القلب، ويكون 
ما  له  وكــان  بالمنطقة”،  مسبوق  غير  صرًحا 

أراد.
أحــب األطــبــاء كما أحــبــوه، كــان سموه وراء 
إنجازات األطباء البحرينيين، بدعمه لالبتعاث 
والــتــدريــب بــالــخــارج، كــان دعــمــه وراء فتح 
عيادات االستشاريين العاملين في السلمانية 
أن  يعرف  ال  من  هناك  ولعل  دخلهم،  لــزيــادة 
سموه ساعد األطباء ماديا ومعنويا الفتتاح 
عيادات ومستشفيات خاصة وتوفير االجهزة 
والمعدات، وكان يسهل كل معامالتهم، وكرم 

األطباء بجائزة ويوم خاص.

أخيرا... كان مسؤوال وإنساًنا  

خلق لعمل الخير   

لقد  بعد رحيله،  أخيرا... ال تسأليني عن حالي 
كان  والصديق،  واألخ  واإلنسان  األمير  فقدت 
ا في قلبه، أحب البحرين  كريًما في عطائه محبًّ
ــوال حــيــاتــه  ــ ــيــه وخـــدمـــهـــم طـ ــب مــواطــن ــ وأحـ
فأحبوه، جالسهم وجلس معهم وحل مطالبهم 
وأكرمهم، كان محبا لعمل الخير، يتابع من هم 
ا أصيالً  حوله، يسأل عن أحوالنا، كان رجالً عربيًّ
ا، ولن يحمل التاريخ شخصية  شهًما وقائًدا فذًّ
قــويــة ورحــيــمــة ومــتــواضــعــة وإنــســانــيــة مثل 
الخلد مع  وإلــى جنة  أبا علي  سموه، رحم هللا 

األولياء والصالحين.

الفقيد الراحل نموذج للقيادة العصرية العظيمة

 نسافر للعالج فأرى 
قلبه معلقا بهموم 

الوطن والمواطن

حتى وهو مريض كان 
شغله الشاغل البحرين 

ومواطنيها

حرص على أن تكون 
المراكز الصحية قريبة 

جدا من المواطنين

بدران متحدًثا إلى “البالد”

بدور المالكي من الرفاع | تصوير: خليل إبراهيم

بالبحرين ونــفــذهــا  بــالــخــارج  عليها  اطــلــع  نــمــاذج  ولــيــدة  محلية  مستشفيات 
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خليفة العطاء
Û  تقــف الكلمــات والحــروف اليوم عاجــزة عن إيفاء

الرجــل الفذ حقه، فبفضل جهوده وإســهاماته منذ 
أن تولــى رئاســة منصــب رئيــس وزراء البحريــن 
أصبحت هذه المملكة منارة على مستوى المنطقة 
والعالــم، رحــم هللا صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفة بن ســلمان آل خليفة وطيب هللا ثراه، فقد 
كان رائــد مســيرة التطويــر والتحديــث في مملكة 
البحرين، ولئن رحل عنا الفقيد جســدا، فقد بقيت 
بصماتــه في مجاالت اإلصــاح والتنمية والعمران 
لذكــراه  صــدى  واإلنســانية  الخيريــة  واألعمــال 
الطيبــة، وســتظل خالــدة فــي وجــدان أبنــاء هــذا 
الوطــن ليتناقلهــا األجيــال اعترافــا بفضــل ســموه 

وتقديرا لما قدمه لهذه األرض الطيبة.

Û  ويحق لنا كبحرينيين أن نفخر بالمنجزات المحلية
والدوليــة التــي تحققــت لمملكــة البحريــن بفضــل 
جهــود األميــر الراحــل، فقــد أفنــى ســموه حياتــه 
فــي ســبيل تطويــر هــذا الوطــن ورفعة شــأن أهله 
واالرتقــاء بهــم فــي مختلــف المجــاالت، وشــهدت 
المملكــة فــي عهــد ســموه ازدهــار التجــارة وإعمار 
البــاد وتحديــث جميــع مرافــق الحياة، وتشــكيل 
نقــات  أحــدث  كمــا  للبحريــن،  الحضــاري  الوجــه 
نوعيــة فــي مجال التعليــم، والصحــة، واالقتصاد، 
واألمن، فقد كان جل اهتمامه منصبا على ضرورة 
أن يشــعر المواطنون والمقيمون على هذه األرض 

الطيبة بالراحة والرخاء واألمان والطمأنينة.
Û  وال عجــب أن يرتبــط اســم فقيــد الوطــن لــدى كل

بحرينــي باإلنجــاز والعمــل والتواصــل مــع النــاس، 
فقــد عرفــه الجميــع أبــا حانيــا قريبــا منهــم، وكان 
أبــواب  قبــل  للبحرينييــن  مفتوحــا  ســموه  قلــب 
الوطــن  أبنــاء  كل  تحتضــن  ومجالســه  ديوانــه، 
بمختلــف أطيافهــم وانتماءاتهــم، يســمع همومهم 
ومشــكاتهم ويتابــع حلهــا شــخصيا، يــزور مــدن 
عــن  شــعبه  احتياجــات  ليتلمــس  المملكــة  وقــرى 
قــرب ويســتمع بكل اهتمــام لمطالبهم ويعمل على 
تحقيقهــا، وكانــت توجيهاتــه رحمــه هللا الدائمــة 
للمســؤولين بانتهــاج سياســة األبــواب المفتوحــة 
أمــام المواطنيــن، والنــزول إلــى الشــارع لمتابعــة 
احتياجاتهــم والعمــل علــى تنفيذها بأســرع وقت، 
كل ذلــك فــي ســبيل تحقيق راحة وســعادة ورفاه 

أبنــاء هــذا الوطــن الذيــن بادلــوه الحــب والوفــاء 
واإلخاص.

Û  اليــوم نفتقــد ســمو األميــر خليفــة، ولكــن منهجــه
فــي العمــل والتواصــل مــع النــاس بــاق ومســتمر؛ 
ألنــه نهــج أصيــل لــدى حــكام مملكــة البحرين منذ 
القــدم وينمــو ويزدهر في ظل قيــادة عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
كما يتواصل هذا النهج ليثمر خيرا وعطاء بفضل 
ولــي العهــد رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
Û  جــزى هللا أميرنــا الراحل كل خير، وتغمده بواســع

رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر 
والسلوان على فراقه.

بقلم: هشام بن عبدالرحمن آل خليفة

خليفة بن سلمان الحاضر الحاضر
Û  فــي لحظــات مشــحونة بالحــزن واألســى على

فقيد الوطن واألمة تزدحم الذكريات الجميلة 
في ذهني لقائد عظيم أعطى وضحى من أجل 
أمته ووطنه، فقد عرفت صاحب السمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة طيب هللا 
ثراه منذ كنت طفًا حين التقيت ســموه للمرة 
األولــى مطلع ســبعينات القــرن الماضي وكنت 
برفقــة والــدي األســتاذ عبدهللا المدنــي رئيس 
تحريــر مجلــة المواقــف، ولم يحل صغر ســني 
آنذاك من أن أتشــرف بالكام مع سموه الكريم 
حيث كان يهتم بالجميع ويســأل عن أحوالهم، 
فــي مجلــس ســموه العامر الذي يمثل مدرســة 
حقيقية ونهجا ثابتا متأصا توارثه آل خليفة 

الكرام كابرا عن كابر.
Û  ومــن اللقــاءات التي ال تنســى حين زار ســموه

جدحفص في عام 1975، وتجول في أرجائها 
مســتطلعا  األهالــي  مــع  األقــدام  علــى  ســيرا 
هــذه  أثمــرت  وقــد  وتطلعاتهــم،  احتياجاتهــم 
الزيــارة المباركــة لســموه مشــروعات ال تــزال 
إســكان  وهــي  اليــوم،  إلــى  ثمارهــا  تؤتــي 
جدحفــص الشــرقي، وهــو مــن أوائــل مشــاريع 
جدحفــص  ومركــز  البحريــن،  فــي  اإلســكان 
للــوالدة،  جدحفــص  ومستشــفى  الصحــي، 
ومدرســة جدحفــص الثانويــة للبنــات وغيرهــا 
فــي  النــاس  أفــادت  التــي  المشــروعات  مــن 
جدحفــص والقــرى المجــاورة لهــا، كمــا أثمــرت 

هذه الزيارة عن تجديد البنية التحتية لمنطقة 
جدحفــص،) وأمــا وما ينفع النــاس فيمكث في 
األرض، وأمــا الزبــد فيذهــب جفــاء(، وتتكــرر 
زياراته الميمونة لجدحفص وللقرى والمناطق 
األخــرى فــي البحرين في إطــار تفقده ألحوال 
بصــور  األهالــي  كثــب، ويحتفــظ  عــن  النــاس 

تذكارية مع سموه.
Û  ولعــل مــا يثيــر اإلعجــاب فــي هذه الشــخصية

الفــذة حقــا هو حبه الصــادق للنــاس والمبادرة 
عنهــم  الدائــم  والســؤال  لخدمتهــم  الدائمــة 
وعاقاتــه  البحريــن  عوائــل  لــكل  ومعرفتــه 

الوثيقة معهم.
Û  وقد حظيت بلقاء ســموه والتشــرف بالحديث

التربيــة  وزارة  فــي  كنــت موظفــا  إليــه حيــن 
لــي  أتاحــت  ثــم  العلــم،  عيــد  فــي  والتعليــم 
وظيفتي بعد التشــرف بالثقة الملكية السامية 
فــي تعيينــي نائبــا لمحافظ محافظــة العاصمة 
أن أحظــى بلقاء ســموه مرات عديــدة، ورأيت 
كيــف يقصــده أصحــاب الحاجــات لثقتهــم أن 

سموه سوف يهتم شخصيا بحل قضاياهم.
Û  وإذا كان القدر قد غيب عنا سمو األمير جسدا

فإننا نراه دائما في أبنائه وأحفاده حفظهم هللا 
الذيــن حملــوا ذات القيم، وفــي نهجه الحكيم، 
ومنجزاتــه  دعائمهــا،  أرســى  التــي  ومدرســته 
التــي يشــهد لهــا القاصــي والدانــي، ونــراه فــي 

عيون محبيه الذين آالمهم مصاب فقده.

بقلم: حسن عبداهلل المدني

سمو الشيخ علي بن خليفة... نموذجا رائعا لبر والد البحرين الراحل الكبير
Û  ــاُه ِإيَّ ِإالَّ  َتْعُبــُدوا  َأالَّ  ــَك  َربُّ “َوَقَضــٰى  تعالــى  قــال 

اْلِكَبــَر  ِعنــَدَك  َيْبُلَغــنَّ  ــا  ِإمَّ  ۚ ِإْحَســاًنا  َوِباْلَواِلَدْيــِن 
ُهَما ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما  َأَحُدُهَمــا َأْو ِكَاُهَما َفــَا َتُقل لَّ

ُهَما َقْواًل َكِريًما” )23( صدق هللا العظيم. َوُقل لَّ
Û  يــوم وشــعبا  وحكومــة  ملــكا  البحريــن  ودعــت 

األربعاء الموافق الحادي عشر من نوفمبر ٢٠٢٠ 
والدها وباني نهضتها المغفور له باذن هللا تعالى 
صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفه رحمه هللا، بعد أن أدى واجبه الوطني 
والدور األساســي لنهضتهــا بالتمام والكمال على 
مدى ســتة عقود من الزمن، كانت لســموه رحمه 
هللا الصــوالت والجــوالت لبنــاء البحرين جزيرة 
الخلــود الوادعــة، غفــر هللا لــه وأســكنه فســيح 

جناتــه وألهمنــا المولــى عز وجل شــعب البحرين 
الصالحــة  ولذريتــه  الكريمــة  المالكــة  والعائلــة 

الصبر والسلوان.
Û  لقد دخل ســمو األمير خليفه رحمه هللا معضلته

الصحية في األشهر القليلة الماضية، وكان شعب 
البحريــن بأكملــه يتابــع تطورات حالتــه الصحية 
بكل محبة ووفاء وتقدير لشخص سموه الكريم 
رحمــه هللا يراودهــم حلمــا وأما، داعيــن المولى 
عز وجل بعودة سموه معافى للوطن الذي أحبه 
وأحبهــم وعزه وأعزهم، إال أن قضاء هللا وقدره 
قهر عباده بالموت وهو حقا علينا تقبله واإليمان 

به، وال حول وال قوة إال بالله.
Û  لقــد كان الفتا البر والوفــاء والحب العميق الذي

أبــداه نجلــه الكريم نائب رئيــس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ علــي بــن خليفة بــن ســلمان لوالده 
ووالد البحرين رحمه هللا، والذي أظهرها ســموه 
بمازمة والده طوال رحلته العاجية ومعايشته 
لحظة بلحظة بالصبر والدعاء له بالشــفاء إيمانا 
وامتثــاال بقولــه ســبحانه وتعالــى ببــر الوالديــن 

واإلحسان لهم عند الكبر.
Û  لقد كان ســمو الشــيخ علي بن خليفة بن ســلمان

حفظــه هللا أنموذجــا رائعــا ومثــاال حيــا للوفــاء 
والبر لجميع أبناء وبنات البحرين شــيبا وشــبابا، 
وذلــك طــوال الســنوات التــي عمــل فيهــا ســموه 
فــي خدمــة البحريــن ووالــده، والــذي وفــق فــي 
جميع المهام الرسمية التي أوكلت له من القيادة 

الرشــيدة ممثلــة فــي األمير الراحــل والده رحمه 
بــدءا مــن تكليفــه بمنصــب وكيــا للهجــرة  هللا 
والجــوازات بوزارة الداخلية ووزيرا للمواصات 
وانتهــاء بتكليفــه نائبــا لرئيــس مجلس الــوزراء، 
إذ كان اليــد اليمنــى لســموه الكريمــة رحمــه هللا 
والقريــب إلــى قلبه مجســدًا شــخصيته العظيمة 

في نجله األكبر.
Û  ندعو المولى عز وجل أن ينعم على سمو الشيخ

والســؤدد  والعافيــة  بالصحــة  خليفــة  بــن  علــي 
بالمهام التي سيتكلف بها في قادم األيام لخدمة 
وطنــه، مواصا مســيرة والــده الكريم رحمه هللا 
عرفانــا بوفائه للبحريــن ولوالدنا جميعا غفر هللا 

له.

بقلم: كاظم عيسى السعيد

فقيدنا الكبير... مسيرة حافلة بالعمل اإلنساني
Û  يرحــل الكبــار وتبقــى أعمالهــم شــامخة شــاهدة

ومكانتهــم  قدرهــم  وجليــل  عظمتهــم  علــى 
الســامية، وقــد رحــل عنا صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان رحمــه هللا تعالى بعد 
أن وضــع العمــل الخيــري البحرينــي تاجــا فــوق 
البــاد  عاهــل  بتوجيهــات  مســنودا  الــرؤوس 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
خليفــة، في دعم مســيرة العمــل الخيري والعمل 

اإلنساني.
Û  لقد كان سموه داعما لمسيرة العمل الخيري في

المملكــة وكان لجهــوده الكريمــة األثر الكبير في 
تبــوؤ مملكــة البحريــن ســمعة إقليميــة ودوليــة 
حققــت  حيــث  الخيــري،  العمــل  صعيــد  علــى 
الصــدارة فــي مؤشــرات العطــاء لعــدة ســنوات 

على مستوى عالمي.
Û  نبــراس ثــراه  هللا  طيــب  حياتــه  مســيرة  إن 

يســتفيد منه الجميع ونقتبس من حياته الكثير 
من المواقف الكريمة والمبادرات المشرفة، وقد 
كانــت لــه منزلــة خاصة في قلوب أهــل البحرين 
واعتــزاز  فخــر  ومصــدر  الجميــع،  والــد  فهــو 
لمســيرة  داعيــا  ســموه،  لكــون  بحرينــي  لــكل 
المواقــف  وصاحــب  اإلنســاني  والعمــل  الخيــر 
اإلنســانية النبيلــة، ولــم يكــن عطــاؤه محصــورا 
علــى البحريــن فقــط، بــل امتــدت أيــادي ســموه 
البيضاء بالعطاء ومســاندة الفقراء والمســاكين 
واأليتــام فــي البحرين وفي أنحــاء مختلفة من 
العالــم بمــا عكــس الوجــه الحضــاري واإلنســاني 
لوطننــا الحبيــب البحريــن، ووضعها فــي مكانها 

الائــق بيــن دول العالــم وخيــر دليــل علــى ذلــك 
تلقينــا الكثيــر مــن برقيــات وخطابــات التعزيــة 
مــن الجمعيات والمؤسســات الخيرية من أنحاء 
المشــهودة  بيــن مبــادرات ســموه  العالــم. ومــن 
تقديــم المنحــة  الغذائية الرمضانية في كل عام  
لألســر المكفولــة فــي لجنــة األعمــال الخيريــة، 
فجزاه هللا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته 

ورفعه بها في عليين.
Û  لقــد فقــدت البحريــن والعالم بوفاة ســمو األمير

خليفــة قامة دولية وإنســانية ورمــزا عالميا في 
مجــال العمــل السياســي واليبلوماســي الممتــد 

ألكثر من نصف قرن.
Û  وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم باألصالة

عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضاء مجلــس إدارة 

لجنة األعمــال الخيرية بجميعة اإلصاح وكافة 
منتســبيها بخالــص التعــازي والمواســاة لعاهــل 
البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بن عيســى 
آل خليفــة، وولــي العهــد رئيس الــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

Û  وإلــى العائلــة المالكــة الكريمــة، وشــعب مملكــة
البحريــن الوفــي، في وفاة فقيد البحرين الغالي 
الســمو  صاحــب  تعالــى  هللا  بــإذن  لــه  المغفــور 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه 
الفقيــد  يتغمــد  أن  القديــر  المولــى  داعيــن  هللا، 
الكبير بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

Û  وعزاؤنــا فــي فقيدنا الكبير هــو تولي ولي العهد
رئيــس الــوزراء ونحــن على ثقة بأنــه خير خلف 

لخير سلف.

بقلم:  محمد جاسم سيار
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حصول 880 معلما على شهادات احترافية من “مايكروسوفت”
النعيمـــي: نســـعى دائًمـــا إلـــى توفيـــر التدريـــب النوعـــي التخصصـــي

أكد وزير التربيـــة والتعليم ماجد النعيمي 
أن الوزارة تسعى دائًما إلى توفير التدريب 
النوعـــي التخصصـــي، تزامنـــًا مـــع برنامج 
التمكيـــن الرقمي في التعليم، بما في ذلك 
 Partners عقد اتفاقية شركاء في التعليم
in Learning مع شركة مايكروسوفت في 
فبرايـــر 2015، والتي تمنح المعلم الفرصة 
لاللتحاق بالبرامـــج التدريبية عن بعد في 
أي وقـــت، كمـــا يمكنهم التأهـــل بعد تقديم 
فـــي  االحترافيـــة  الشـــهادات  امتحانـــات 
المركـــز اإلقليمـــي لتكنولوجيـــا المعلومات 

واالتصال الذي يعد مركزًا معتمدًا لتقديم 
هذه االمتحانات.

هـــذه  تطبيـــق  بـــدأ  أنـــه  الوزيـــر  وأوضـــح 
االتفاقية أوالً على معلمي مدارس برنامج 
التمكيـــن الرقمـــي بالمرحلـــة األولـــى فـــي 
يونيـــو 2015، ثم جميع منتســـبي مدارس 
المرحلـــة الثانية في يوليـــو 2016، وطبق 
على جميع منتسبي المدارس في األعوام 
التالية، مشيرًا إلى أنه من خالل الحصول 
على الشـــهادات االحترافية المعتمدة يتم 
اكتساب المعرفة التقنية، وخلق اتجاهات 

إيجابية لدى المعلميـــن للتعامل والتفاعل 
واألجهـــزة  البرامـــج  لتوظيـــف  اإليجابـــي 
الرقميـــة في البيئة الفصليـــة االفتراضية، 
كما يتعرف المعلمون على أفكار ومجاالت 
وتطبيقـــات جديدة في مجـــال التعلم عن 
بعـــد والتعليـــم المدمـــج ممـــا يســـاهم في 

تحقيق جودة التعليم.
وكشـــف الوزيـــر عـــن أن عـــدد الحاصليـــن 
 MIE, MIEE,( على الشـــهادات االحترافية
MCE ( فـــي مملكـــة البحرين بلـــغ أكثر من 

880 متدربًا.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المحرق- مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

يســـتضيف مركـــز الشـــيخ إبراهيـــم للثقافـــة والبحـــوث ضمـــن موســـمه الثقافي” وال 
نتـــوب عن أحالمنـــا”، الكاتب والصحافـــي اللبناني خير هللا خيـــر هللا، في محاضرة 
عنوانهـــا “مرحلـــة ما بعـــد االنتخابات األمريكيـــة”، يتناول فيها التغيرات السياســـية 
األمريكيـــة المحتملة علـــى صعيد العالم العربي والعالمـــي، إلى جانب التحوالت في 
العالقات الدولية المشتركة.  وتنطلق المحاضرة يوم غد اإلثنين عند الساعة الثامنة 
مســـاًء، وســـيتاح حضور 30 شخًصا من المهتمين، مع األخذ في االعتبار لإلجراءات 
االحترازيـــة وقواعـــد التباعـــد االجتماعـــي ولبـــس الكمامـــات، كمـــا ســـيتم أيضا بث 

المحاضرة عبر رابط صفحة المركز على “اليوتيوب”.

محاضرة لخير اهلل عن “مرحلة 
ما بعد االنتخابات األميركية”

حميدان: مساندة جهود تحقيق أهداف المؤسسات األهلية
ــام ــتدامة لأليتـ ــة المسـ ــة للتنميـ ــة” داعمـ ــة االجتماعيـ ــر للرعايـ “الكوثـ

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة 
رئيس مجلس إدارة جمعية الكوثر 
للرعاية االجتماعية، حسين العلي، 
وبحضـــور عدد من أعضاء مجلس 
اإلدارة، فـــي مبنى الـــوزارة، وذلك 
بمناســـبة تشـــكيل مجلـــس اإلدارة 

الجديد.
الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  واطلـــع 
حميدان على أبرز أنشطتها، ومنها 
الرعايـــة  توفيـــر  فـــي  المســـاهمة 
لليتيـــم وعائلتـــه وتنميـــة قدراتـــه 
والســـلوكية  العلميـــة  ومواهبـــه 
ليصبـــح فـــردا فاعـــال ومنتجـــا في 
المجتمـــع، وفـــي هذا اإلطـــار تقدم 
الجمعية التكفل األكاديمي لليتيم 
فـــي مراحله الدراســـية من رياض 
األطفـــال حتـــى الجامعـــة وتوفير 
المستلزمات الصحية للمرضى من 
هـــذه الشـــريحة، فضال عـــن إقامة 
والفعاليـــات  الخيريـــة  المنتديـــات 

التـــي تســـهم فـــي تعزيـــز االهتمام 
مملكـــة  فـــي  باليتيـــم  األهلـــي 

البحرين.
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  وتـــم 
ســـبيل  فـــي  الوطنيـــة  الجهـــود 
منظمـــات  بيـــن  التعـــاون  تعزيـــز 
الصلـــة،  ذات  المدنـــي  المجتمـــع 
وســـبل تطوير خدمـــات ومجاالت 
الحمايـــة االجتماعيـــة فـــي مملكة 

البحريـــن، حيث أكـــد حميدان في 
هـــذا الســـياق حرص الـــوزارة على 
مســـاندة الجهـــود الكفيلة لتحقيق 
األهليـــة  المؤسســـات  أهـــداف 
ومساهمتها في ترسيخ قيم العمل 
الخيري والتطوعي، مشيدا بالدور 
اإلنساني الذي تضطلع به الجمعية 
ومبـــادرات  أنشـــطة  تبنـــي  فـــي 
إيجابية تدعم التنمية المســـتدامة 

لفئـــة  األولـــى  بالدرجـــة  الموجهـــة 
األيتام وأسرهم.

مـــن جانبـــه، ثمـــن رئيـــس جمعيـــة 
الكوثر للرعاية االجتماعية، جهود 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
للنهوض بكافة القطاعات التنموية 
بالمبـــادرات  مشـــيدا  والخيريـــة، 
يتعلـــق  فيمـــا  للـــوزارة  العديـــدة 

بالمجاالت العمالية والتنموية.

مدينة عيسى - وزارة العمل

بدء القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاني في “العلوم التطبيقية”
أعلنت جامعة العلوم التطبيقية الجامعة 
الحاصلـــة علـــى االعتماد المؤسســـي من 
مجلس التعليـــم العالي فتح باب القبول 
والتسجيل للطلبة الراغبين في االلتحاق 
بالجامعـــة للفصـــل الدراســـي الثانـــي من 

العام األكاديمي 2020/2021.
والعالقـــات  التســـويق  مديـــرة  وقالـــت 
العامة األســـتاذة رقية محســـن أنه نظرًا 
للظروف االستثنائية التي تمر بها مملكة 
البحريـــن والعالـــم، وبناء علـــى توصيات 
مجلـــس التعليـــم العالـــي فإن التســـجيل 
بالجامعة لهذا الفصل ســـيكون إلكترونيًا 
www. عبر الموقـــع اإللكتروني للجامعة
asu.edu.bh، أو عبـــر البريد اإللكتروني 
مـــن  أو   ،admission@asu.edu.bh
خـــالل التواصل مـــع الجامعـــة على رقم 
علـــى  )66633770(، حفاظـــًا  الواتســـاب 

متقدمـــًة  وســـالمتهم،  الطلبـــة  صحـــة 
بالشـــكر إلى مجلـــس التعليم العالي على 
جهودهـــم الحثيثـــة فـــي دعـــم منظومـــة 
التعليم العالي في البحرين وتوجيهاتهم 
الظـــروف  هـــذه  ظـــل  فـــي  للجامعـــات 
العمليـــة  ســـير  لضمـــان  االســـتثنائية 

التعليمية والحفاظ على سالمة الطلبة.
وصرحـــت مديـــرة التســـويق والعالقات 
المطروحـــة  التخصصـــات  بـــأن  العامـــة 
تشـــمل  القـــادم  الدراســـي  للفصـــل 
إدارة  الحقـــوق،  فـــي  البكالوريـــوس 
األعمـــال، المحاســـبة، العلوم السياســـية، 
نظم المعلومات اإلدارية، علم الحاسوب، 
التصميم الجرافيكي، التصميم الداخلي، 
إدارة  فـــي  الماجســـتير  وتخصصـــات 

الموارد البشرية، والمحاسبة والتمويل.
زيـــارة  إلـــى  الطلبـــة  كافـــة  دعـــت  كمـــا 

مواقـــع الجامعـــة الخاصـــة عبر شـــبكات 
التواصـــل االجتماعـــي فـــي االنســـتغرام 
والسنابشـــات، والفيســـبوك، أو االتصـــال 
على أرقام الخط الســـاخن -16036395
 16036398 – 16036397 16036396-
- 16036399 أو رقم الواتســـاب الخاص 
بالطلبة الراغبين بالتسجيل في الجامعة 
المزيـــد  علـــى  لالطـــالع   66633770
مـــن المعلومـــات عـــن التســـجيل للفصـــل 

الدراسي الثاني 2020-2021.
الجديـــر بالذكـــر أن الجامعة تبـــدأ عامها 
سلســـلة  ظـــل  فـــي  الجديـــد  الدراســـي 
حققتهـــا  التـــي  اإلنجـــازات  مـــن  كبيـــرة 
علـــى المســـتويات المحليـــة واإلقليميـــة 
والدوليـــة، ففي تصنيـــف QS للجامعات 
العالميـــة تعتبـــر أول جامعـــة خاصة في 
البحرين يتم تصنيفهـــا في المركز -651

700 عالميًا، باإلضافة إلى تصنيفها ضمن 
أفضل 150 جامعة ناشـــئة تحت عمر 50 
عام على مستوى العالم، كما أن تصنيف 
QS للجامعات العربية لعام 2021، أظهر 
تقدم الجامعة للسنة الثالثة على التوالي 
بحصولها على المرتبة 29 من بين أفضل 
جامعـــات الوطن العربي، هـــذا باإلضافة 

إلى كونها الجامعة الوحيدة في البحرين 
الحاصلـــة علـــى أربع نجوم مـــن تصنيف 
QS Stars، كمـــا ظهـــرت الجامعـــة فـــي 
الترتيـــب +401 علـــى مســـتوى جامعات 
العالمـــي  التايمـــز  تصنيـــف  فـــي  العالـــم 
للتعليـــم العالـــي فـــي التأثيـــر وتحقيـــق 
والمركـــز  المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف 

45 عربيـــًا فـــي تصنيـــف جريـــن ماتريك 
للجامعـــات الخضراء والصديقـــة للبيئة. 
وجـــددت الجامعة حصولها على شـــهادة 
اآليـــزو فـــي العمل اإلداري للســـنة الثالثة 
علـــى التوالي، وشـــهادة اآليـــزو الخاصة 
التعليميـــة  المؤسســـات  إدارة  بأنظمـــة 
للســـنة الثانيـــة، وهي بذلـــك أول جامعة 
فـــي البحريـــن والخليج العربـــي تحصل 
علـــى هذه الشـــهادة، إضافة إلـــى تعاونها 
مـــع أكاديمية التعليم العالـــي البريطانية 
لتأهيل أعضاء هيئة التدريس للحصول 
علـــى شـــهادة الزمالـــة مـــن األكاديميـــة، 
واختيـــار الجامعـــة لتكون مركـــز تدريب 
معتمـــدا من قبل األكاديمية حيث حصل 
عـــدد كبيـــر مـــن أســـاتذة الجامعـــة علـــى 

الشهادة من األكاديمية.

العكر-جامعة العلوم التطبيقية

السعودية الُعظمى
Û  تحتضــن الســعودية الُعظمــى هــذا األســبوع أعمــال قمــة العشــرين ألول مرة

عربيا، وسط ترقب دولي، بقرارات اقتصادية كبرى تساعد االقتصاد العالمي 
علــى التعافــي، وُتســعف الــدول علــى التقــاط أنفاســها بعــد موجــات صاخبــة 
وموجعــة أحدثهــا فيــروس كورونــا المســتجد في صلــب اقتصاديهــا ونظمها 

االجتماعية.
Û  الســعودية والتــي تنظــر لهــا إيــران وأتباعهــا مــن غثــاء الطوابيــر الخامســة

ومليشــيات القتــل والســحل المتناثــرة هنــا وهنالــك، بعيــن الحســد والمقــت، 
تمضــي -كعادتهــا- فــي طريقهــا نحــو بنــاء الدولــة مــن الداخــل علــى كافــة 
المســتويات، وفي تقوية أواصر منظومة التعاون الخليجي، وأوطان العرب 

بتحالفات اقتصادية وعسكرية جديدة، موضعة كاًل في مكانه الصحيح.
Û  ويأتي احتضان الشقيقة الكبرى قمة العشرين والتي يستحوذ أعضاؤها من

الــدول علــى ثمانين بالمئــة من مقــدرات االقتصاد العالمي، كرســالة متجددة 
علــى أهميــة التعاون االقتصادي، وأهمية تعزيز مســار التنمية والبناء، نصرة 
ومســاعدة للــدول الفقيــرة والناميــة. وتأتــي قمــة هــذا العــام بعنــوان “اغتنام 
فــرص القــرن الحــادي والعشــرين للجميــع” كفرصة لتمكين النســاء والشــباب 
بالعيش والعمل وتحقيق االزدهار، وحماية الموارد العالمية المختلفة، وأيضا 
تشــكيل حدود جديدة عبر تبني اســتراتيجيات طويلة المدى للمشــاركة في 
التطــور التكنولوجــي بكافــة مســاراته. وســتنجح الســعودية بتقديــم صــورة 
مزدهــرة وعصريــة للمجتمــع الدولــي عبــر هــذا المنتــدى، بإطــالق حزمــة مــن 
المشــاريع الرامية لتحقيق المحاور المطروحة، وتحويلها الى واقع ملموس، 
يســاعد البشــرية علــى نيــل حيــاة أفضل، على رأســها ملف فيــروس “كورونا” 
المســتجد. وأيضــًا تقديــم المزيــد من المســاعدات للــدول الفقيرة فــي العالم، 
كرســالة متجــددة تعكــس نهــج الدولــة الســعودية، والتــي ترتكز علــى مد يد 

العون واإلغاثة لآلخرين.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ماجد النعيمي

المنامة- مكتب الباحث الفلكي علي الحجري

قال الباحث الفلكـــي علي الحجري إن العام 
2020 ســـوف يختم بظواهـــر فلكية عالمية 
مميزة ليكون أولها خسوف كاذب لبدر شهر 
ربيـــع اآلخـــر بعـــد دخوله فـــي منطقة شـــبه 
مخـــروط ظـــل األرض، وهو غيـــر مرئي في 
البحريـــن بســـبب تواجد القمـــر تحت األفق، 
وذلك بتاريخ 30 نوفمبر الجاري وعلى مدى 
4 ســـاعات و21 دقيقـــة، ابتـــدأ مـــن الســـاعة 
)10:32( صباحا إلى )14:53( ظهرا، لتشـــهده 
والقطـــب  األمريكيتيـــن  القارتيـــن  مـــن  كل 
الشـــمالي وقارة أســـتراليا ووسط إلى شرق 
قارة أســـيا وأقصى أطراف الشـــمال الغربي 
مـــن قـــارة أوروبـــا، ويســـتثنى منهـــم قـــارة 

إفريقيا والجنوب الغربي من قارة آسيا.
وأضاف الحجري أن الظاهرة الثانية تتمثل 
باقتـــراب كويكب )SO 2020( بقطر قرابة 6 
أمتـــار من كوكبنا األرض دون أن يشـــكل أي 
تهديد بســـقوطه على األرض، عندما يدخل 
إلـــى أقـــرب مـــن مـــدار القمـــر بالنســـب إلـــى 
األرض وتســـاوي )50429.3 كـــم( وذلك في 

أول شـــهر ديســـمبر المقبل في تمام الساعة 
)05:55( صباحـــا بتوقيـــت البحرين، علما أن 
الكوكب يستغرق )385.7 يوم( إلكمال دورة 

حول الشمس.
وتابـــع أن الظاهرة العالمية الثالثة ســـتكون 
كســـوفا كليا للشـــمس وعلى مدى 5 ساعات 
و20 دقيقـــة، ليـــرى مـــن وســـط إلـــى جنوب 
القارة األمريكية الجنوبية واقصى الجنوب 
الغربـــي من قـــارة إفريقيـــا وأطـــراف القارة 
قارتـــي  إلـــى  المقابلـــة  الجنوبيـــة  القطبيـــة 
أمريكا الجنوبية وإفريقيا، وذلك بتاريخ 14 
ديســـمبر 2020 مـــن الســـاعة )04:33( عصرا 

إلى )09:53( مساء بتوقيت البحرين، وأثناء 
هذه الظاهرة يقترن قمر شهر جمادى األول 
بالشـــمس ســـطحيا الفق البحريـــن في تمام 
الســـاعة )08:25( مســـاء، ليكون االســـتهالل 
حرجـــا في مســـاء الثالثاء 15 ديســـمبر في 
أفـــق المنطقـــة؛ نظرا لظـــروف الفلكية لهالل 

شهر جمادى األول.
وختـــم الباحث الفلكـــي الحجـــري بالظاهرة 
العـــام  بهـــا  التـــي يختـــم  الجميلـــة  الفلكيـــة 
2020 وتتمثـــل باقتران مميز ما بين كوكبي 
المشـــتري وزحل في 21 من شـــهر ديســـمبر 
المقبـــل 2020، ليـــرى هذا االقتـــران في أفق 
البحريـــن عنـــد غـــروب الشـــمس فـــي تمـــام 
الزاويـــة  وتكـــون  مســـاء،   )04:50( الســـاعة 
الفاصلـــة ما بيـــن الكوكبين “االســـتطالة” لـ 6 
دقائق فقط، وهي أقـــل من الدرجة!، ونظرا 
لصغـــر زاوية االســـتطالة ما بيـــن الكوكبين، 
فإن من يرصد هذه الظاهرة بالعين المجردة 
ســـوف يـــرى كوكـــب المشـــتري فقـــط، لذلك 
ينصـــح باســـتخدام المناظير والتلســـكوبات 
لرصد هذه الظاهـــرة المميزة التي ال تحدث 

إال كل 20 سنة تقريبا.

علي الحجري

ســاعات  4 مــدى  علــى  الجــاري   30 كاذب  خســوف 
الحجري: اقتران مميز 21 ديسمبر

توقع حســـاب “بحرين ويذر” أن تكون رياح 
اليـــوم األحـــد قويـــة مـــع انخفـــاض درجات 
الحـــرارة ألقـــل مـــن 20 درجة مئويـــة، فيما 
ســـترتفع يـــوم األربعـــاء مـــع دخـــول ريـــاح 
الكوس الجنوبية الشرقية ومنخفض جوي 
ماطر.وذكـــر الحســـاب أن نهار اليـــوم األحد 
ســـيبدأ برياح شـــمالية قوية السرعة نشطة 
السرعة ستستمر عدة أيام، وتنخفض معها 
درجات الحرارة لتسجل درجات صغرة أقل 

من 20 مئوية.
ومن المتوقع أن تســـجل المناطق الشـــمالية 
يـــوم  ومـــن   ،17 الجنوبيـــة  والمناطـــق   19
األربعـــاء المقبـــل تعاود االرتفـــاع من جديد 
وتدخل رياح كوس جنوبية شـــرقية نشطة 
وتوقعـــات بقـــدوم منخفـــض جـــوي ماطـــر 
يعطـــي فرص أمطـــار رعديـــة متفاوتة على 
مناطقنـــا يومـــي الجمعة والســـبت المقبلين 
بنحـــو  الحـــرارة  درجـــات  تنخفـــض  بعدهـــا 

ملحوظ جدا.

رياح قوية اليوم .. ومطر يوم األربعاء
زينب العكري
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الرياض - وكاالت

افتتح العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس 
أعمـــال قمـــة مجموعـــة العشـــرين متوّجهـــا بالحديث عبر 
شاشة إلى زعماء آخرين، في بداية اجتماعات افتراضية 
اســـتثنائية تخّيـــم عليهـــا جهـــود مكافحة فيـــروس كورنا 
المســـتجد واألزمـــة االقتصاديـــة العالميـــة الخانقة.وظهر 
قادة أغنى دول العالم بمن فيهم الرئيس األميركي دونالد 
ترامـــب، في نوافذ متعددة على شاشـــة توســـّطتها صورة 

العاهل السعودي.
ويلتقـــي زعماء العالم في القمـــة التي تنّظمها دولة عربية 
ألول مـــرة بينمـــا تتكّثف الجهـــود العالمية إلنجـــاز وتوزيع 
لقاحات ضد فيروس كورونا المســـتجد على نطاق واســـع 
في أعقاب تجارب ناجحة مؤخرا، وفيما تتوالى الدعوات 
لســـد عجـــز بنحو 4,5 مليـــارات دوالر فـــي صندوق خاص 

بتمويل هذه الجهود.
وقال الملك سلمان في كلمته االفتتاحية “نستبشر بالتقدم 
المحرز في إيجاد لقاحات وعالجات وأدوات التشـــخيص 
لفيـــروس كورونا، إال أن علينا العمـــل على تهيئة الظروف 
التي تتيح الوصول إليها بشـــكٍل عادٍل وبتكلفٍة ميســـورة 

لتوفيرها لكافة الشعوب”.
وأضـــاف “جهودنا المشـــتركة خالل قمة الرياض ســـتؤدي 
إلى إقرار سياسات اقتصادية واجتماعية من شأنها إعادة 

االطمئنان واألمل لشعوب العالم”.

ســـجلت إجمالي قيمة الشـــيكات المرتجعة في األشـــهر التســـعة 
األولـــى 2020 انخفاًضـــا بقيمة 44.8 مليون دينار، أي ما نســـبته 
30.8 %، علـــى أســـاس ســـنوي، إذ بلغـــت قيمتهـــا  حتـــى نهايـــة 
شـــهر ســـبتمبر الماضـــي 145.6 مليـــون دينـــار )تمثـــل ما نســـبته 
2.66 % من إجمالي قيمة الشـــيكات الصادرة(، قياًســـا بـ 190.4 
مليـــون دينار في الفتـــرة المماثلة، مما يعد مؤشـــًرا واضًحا على 
التسهيالت المصرفية في البحرين ووعي المتعاملين بما تشكله 

الشيكات من ضمان قانوني ملزم.
واتضـــح مـــن أحدث بيانات لمصـــرف البحرين المركـــزي أن عدد 
الشـــيكات المرتجعـــة خـــالل األشـــهر التســـعة األولـــى 2020 بلـــغ 
حوالي 47,442 شـــيًكا )تمثل ما نســـبته 2.7 % من إجمالي عدد 
الشـــيكات الصادرة(، قياًسا بـ 139,111 شيًكا في الفترة المماثلة 

.2019
وبلغـــت قيمـــة الشـــيكات المرتجعـــة ألســـباب مالية في األشـــهر 
التســـعة األولى مـــن العام الجـــاري 104.1 مليون دينـــار، بتراجع 
نســـبته 28.6 % مـــن قيمـــة الشـــيكات المرتجعة ألســـباب مالية 
خـــالل الفتـــرة ذاتهـــا 2019، والتـــي بلغت حوالـــي 145.8 مليون 

دينار.
كما بلغت قيمة الشـــيكات المرتجعة ألســـباب تقنية في األشـــهر 
التســـعة األولـــى مـــن العـــام الجـــاري 41.5 مليون دينـــار، بتراجع 
نسبته 6.3 % من قيمة الشيكات المرتجعة ألسباب تقنية خالل 

نفس الفترة 2019، والتي بلغت حوالي 44.3 مليون دينار.
واتضـــح أن إجمالـــي عـــدد الشـــيكات المصرفيـــة الصـــادرة فـــي 
المملكـــة منـــذ بداية العـــام وحتى نهايـــة العام الجـــاري بلغ 1.75 

مليون شيك بقيمة تقدر بنحو 5.48 مليار دينار.

خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه القمة

خــادم الحرمين: إعــادة االطمئنان واألمل لشــعوب العالم ســنوي أســاس  علــى   %  30.8 نســبته  بانخفــاض 
انطالق أعمال قمة العشرين في السعودية قيمة الشيكات المرتجعة في 9 أشهر

تواصل استالم طلبات الترشح لجائزة “المهندسين”
تخـــرج مشـــروع  وأفضـــل  “التميـــز”  لفئتـــي  الثانيـــة  بنســـختها 

تواصل جمعية المهندســـين البحرينية اســـتالم طلبات 
الترشـــح لجائزة الجمعية الهندســـية بنســـختها الثانية، 
لتســـتمر فترة التقديم وترشـــيح طلبات المشـــاركة في 
الجائـــزة حتـــى 15 ديســـمبر 2020، وستشـــمل الجائزة 
هـــذا العـــام فئتـــي المهنـــدس المتميز وأفضل مشـــروع 

تخرج.  
وأطلقت الجمعية جائزتها الهندسية المتخصصة للمرة 
األولـــى في يوم المهندس البحريني في 15 أكتوبر من 
العـــام  2018؛ بهدف تحفيز المهندســـين علـــى االبتكار 
إمكانـــات  الهندســـي، وحشـــد  المجـــال  فـــي  واإلبـــداع 
المهندســـين البحرينييـــن لخدمة البحرين فـــي التنمية 
ورفع شـــأن مهنة الهندســـة والنهوض بمستواها العلمي 

والمهني. 
وأعـــرب رئيـــس جمعيـــة المهندســـين البحرينية ضياء 

توفيقي عن بالغ ســـعادته بتمكن الجمعية من تدشـــين 
الجائـــزة بنســـختها الثانيـــة لهـــذا العـــام رغم مـــا تمر به 
البحريـــن مـــن ظـــروف جراء تفشـــي فايـــروس كورونا 
وتراجـــع العديد مـــن االنشـــطة والفعاليـــات ليس فقط 
علـــى مســـتوى المهندســـين البحرينيـــة، بل علـــى كافة 

المستويات في قطاعات المملكة المختلفة.  
وقـــال توفيقـــي “يأتي إطـــالق الجمعيـــة للجائزة ضمن 
حزمة من البرامج والمشـــاريع التـــي اطلقتها الجمعية؛ 

بهـــدف نقلها نقلـــة نوعية، وعليه فإن مشـــروع الجائزة 
الهندســـية المتخصصـــة يأتـــي علـــى رأس قائمـــة هـــذه 
المشـــاريع الســـيما، وأنهـــا تســـتهدف المهندســـين مـــن 
مختلف التخصصات الهندسية وذلك ضمن جائزة فئة 
المهنـــدس المتميز، والمهندســـين الشـــباب ضمن جائزة 

فئة أفضل مشروع تخرج”. 
مـــن جانبه، قال رئيس اللجنة اإلشـــرافية للجائزة عماد 
المؤيـــد “تم تخصيـــص الجائزة لهذا العـــام لفئتين هما: 
الفئـــة األولى المهنـــدس المتميز والتي بدورها تنقســـم 
إلـــى فئات عدة وهي، جائزة المهندس الشـــاب وجائزة 
المهنـــدس المتمـــرس وجائـــزة أفضل إنجـــاز مهني. أما 
الفئـــة الثانية، فهي ألفضل مشـــروع تخرج لطلبة كلية 
الهندســـة فـــي مختلـــف التخصصـــات، مشـــيرا إلـــى أن 
التقـــدم للجائزة ســـيكون حســـب الشـــروط والتفاصيل 
التـــي يمكـــن إيجادها فـــي الموقع اإللكترونـــي للجائزة 

.”www.bse-award.org

 ضياء توفيقي عماد المؤيد

الجفير - المهندسين البحرينية

السنابس - الغرفة

 10:00 الســـاعة  تمـــام  فـــي  تبـــدأ 
صبـــاح اليـــوم األحـــد 22 نوفمبـــر 
“زووم”  برنامـــج  عبـــر   2020
الخاصـــة  النقاشـــية  الجلســـة 
التحديـــات  بدراســـة  المتعلقـــة 
العقـــاري  القطـــاع  تواجـــه  التـــي 
واإلنشـــائي، والتـــي ســـتعقد -عن 
االتصـــال  وســـائل  عبـــر  ُبعـــد- 
المرئـــي في إطار االهتمام بقطاع 
وبهـــدف  واإلنشـــاء،  العقـــارات 
التـــي  التحديـــات  التعـــرف علـــى 
تواجه القطاع وسبل النهوض به، 
وســـُيدير الجلســـة األميـــن المالي 
بغرفـــة البحرين ورئيـــس جمعية 
البحرينيـــة،  العقـــاري  التطويـــر 

عارف هجرس.
وجددت الغرفة دعوتها إلى جميع 
لحضـــور  والمهتميـــن  أعضائهـــا 
الجلســـة النقاشـــية التـــي تســـعى 

“الغرفـــة” من خاللهـــا إلى التعرف 
على أبـــرز التحديات التي تواجه 
القطـــاع العقـــاري واإلنشـــائي بعد 
فرض قرار رسوم البنية التحتية 
بواقع )12 دينـــارا لكل متر مربع(، 
وســـبل النهـــوض بـــه عبـــر تفعيل 
الشـــراكة مـــع القطـــاع الحكومـــي 
إليجـــاد حلـــول النعكاســـات هـــذا 
القـــرار، كما تهـــدف الدراســـة إلى 
والمحفـــزات  التحديـــات  معرفـــة 
الراهنـــة،  المرحلـــة  فـــي  للقطـــاع 
ووضـــع خارطـــة طريـــق للســـوق 
العقارية بعد جائحة )كوفيد19-(، 
ووضع أســـس ســـليمة ومدروسة 
العقـــاري،  البحريـــن  لمســـتقبل 
وذلـــك تمهيدا لرفعها إلى الجهات 
المعنيـــة، تعزيـــزا لمبـــدأ الشـــراكة 
الغرفـــة  بيـــن  األدوار  وتكامـــل 

والحكومة الموقرة.

“الغرفة” تناقش تحديات القطاع العقاري

بغداد -وكاالت

واشنطن تعفي العراق 
مجدًدا من عقوبات إيران

ــــس أن  ــراقــــي أمـ ــرح مــــســــؤول عــ ــ صـ
واشنطن منحت العراق إعفاء جديدا 
دوال  تستهدف  الــتــي  الــعــقــوبــات  مــن 
لمدة 45  إيران،  تتعامل مع  وكيانات 
يــومــا فــقــط أي حــتــى قــبــل أيــــام من 
واردات  وتشكل  بايدن.  جو  تنصيب 
ثلث  نحو  اإليرانية  والكهرباء  الغاز 
استهالك العراق الذي تراجعت بنيته 
تتمتع  تعد  ولم  سنوات  منذ  التحتية 
بالقدرة أو الصيانة الالزمتين لضمان 

االستقالل في مجال الطاقة.

أمل الحامد

145.6
مليون دينار

قـــام البنك األهلي المتحـــد بإطالق خدمة 
فريدة من نوعها تستهدف قطاع األعمال، 
وتتمثـــل فـــي منصـــة اجتماعيـــة جديـــدة 
تقدم خدمات متكاملة للشركات الصغيرة 
والمتوسطة، ويمكنهم من خاللها الوصول 
إلـــى مختلـــف األدوات المناســـبة لتحقيق 

المزيد من النمو والتوسع. 
وتقـــدم منصـــة التاجر مـــا هو أكثـــر بكثير 
مـــن الخدمات المصرفيـــة التقليدية، فهي 
تعمـــل علـــى تمكيـــن الشـــركات الصغيـــرة 
التحـــول  مـــن  البحرينيـــة  والمتوســـطة 
طريـــق  عـــن  مبيعاتهـــم  زيـــادة  الرقمـــي، 
إضافـــة قنوات الدفـــع اإللكتروني، إضافة 
إلى تنمية أعمالهم بنجاح من خالل إيجاد 
الشركاء المناسبين، التحول إلى الخدمات 
الرقمية، والحصول على التمويل الالزم. 

وقـــد تم تصميـــم منصة التاجـــر مع األخذ 
فـــي االعتبـــار التنوع الكبير في الشـــركات 
تتناســـب  حيـــث  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 

الخدمـــات مـــع مجموعـــة كبيرة مـــن هذه 
الشركات، بدءا من المؤسسات الناشئة في 
مجـــال التكنولوجيـــا الماليـــة ووصوال إلى 
الشـــركات العائليـــة. ومهما كانـــت المرحلة 
التي وصلت إليها الشركة في رحلتها نحو 
النمو، فإن منصة التاجر يمكنها مساعدتها 

في الوصول إلى المرحلة التالية. 
كمـــا أنـــه من خـــالل منصـــة التاجـــر، يمكن 
للشـــركات الصغيرة والمتوسطة الحصول 
على تشكيلة واسعة من الخدمات بأسعار 
تفضيلية، وتشـــمل هـــذه الخدمات إطالق 
المتاجـــر الرقميـــة الخاصـــة بهـــم، تصميم 

المواقع اإللكترونية، التجهيزات المكتبية، 
خدمـــات المحاســـبة، وغيرهـــا الكثير، مما 
بنـــاء أعمالهـــم بشـــكل  فـــي  سيســـاعدهم 

تنافسي ومستدام. 
وتتيـــح المنصـــة كذلـــك تحويـــل عمليـــات 
القنـــوات  باتجـــاه  كبيـــرة  بســـهولة  البيـــع 
اإللكترونية، وذلك من خالل إضافة بوابة 
خاصـــة للدفـــع اإللكترونـــي، إضافـــة إلـــى 
إجـــراء عملياتهـــم المصرفية بكل ســـهولة 
عبـــر اإلنترنت، وقبول المدفوعات بشـــكل 

آمن عبر أجهزة نقاط البيع. 
كمـــا يمكنهـــم تبســـيط عملياتهـــم اليومية 

الماليـــة،  األدوات  مـــن  عـــدد  باســـتخدام 
اإليـــداع  العاجـــل،  المالـــي  الدعـــم  مثـــل 
النقـــدي علـــى مـــدار الســـاعة طـــوال أيـــام 
األســـبوع، الحصول على القروض بضمان 
المســـتحقات المســـجلة علـــى نقـــاط البيع 
الخاصة بهـــم، اســـتالم المدفوعات محليا 
ودوليا، إضافة إلـــى الحصول على بطاقة 
االئتمان البالتينية التي ستمنحهم العديد 

من المكافآت والمزايا. 
بطاقة مخصصة لإليداع

ولتقديم المزيد من التســـهيالت التجارية، 
فـــإن منصـــة التاجـــر توفـــر أيضـــا بطاقـــة 

مخصصة لإليداع، مما يعني عدم الحاجة 
لزيـــارة البنـــك ومـــلء اســـتمارات اإليداع 
التي تســـتغرق الكثير من الوقت. ستتيح 
هذه الخدمة احتســـاب اإليداعات بشـــكل 
فوري، الحماية ضد عمليات الســـحب غير 
المصرح بها، وعدم الحاجة للتقيد بأوقات 

عمل الفروع. 
أما الشركات األكبر حجما، فيمكنها إضافة 
لما ســـبق الحصول على تســـهيالت خاصة 
دمـــج  والتصديـــر،  االســـتيراد  لعمليـــات 
المنصـــة مـــع نظامهـــم الداخلـــي لتخطيط 
مـــوارد المؤسســـات )ERP(، دعـــم عمليات 
دعـــم  إلـــى  إضافـــة  المباشـــر،  الخصـــم 
مدفوعـــات  مثـــل  الجماعيـــة،  المعامـــالت 

الموردين، الرواتب، والمستحقات. 
وقـــال نائب الرئيس التنفيـــذي للمجموعة 
– الخدمـــات المصرفية لألفـــراد في البنك 

األهلـــي المتحد، ســـوڤرات ســـايغال “نحن 
ندرك تماما التحديات التي تواجه العديد 
مـــن الشـــركات الصغيـــرة فـــي هـــذه البيئة 
التـــي تشـــهد تغيـــرات متســـارعة، الســـيما 
القـــدرات  مـــن  باالســـتفادة  يتعلـــق  فيمـــا 
باالعتبـــار،  هـــذا  مـــع وضـــع كل  الرقميـــة. 
فقـــد قمنا بتصميـــم منصة توفـــر خدمات 
نقطـــة  لكونهـــا  إضافـــة  رائـــدة،  مصرفيـــة 
التقـــاء ستســـاعد عمالءنا علـــى الحصول 
علـــى الخبرات واألدوات الالزمة؛ من أجل 

تحقيق التحول والنمو في أعمالهم”. 
يذكـــر أن المنصـــة تحظـــى بالدعـــم علـــى 
تطبيق AUB MyB2B، وهو تطبيق البنك 
الخاص بالشـــركات والمتوفر على هواتف 

اآليفون واألندرويد. 
وسيكون الهدف األول واألخير من منصة 
التاجـــر هو توفير نقطـــة التقاء تجمع بين 
رواد األعمال لمشـــاركة األفكار والخبرات 

وتكوين الشراكات القوية والناجحة.

 المنامة - األهلي المتحد

“األهلي المتحد” يطلق منصة “التاجر”
ــو ــى النمـ ــطة علـ ــرة والمتوسـ ــركات الصغيـ ــاعدة الشـ لمسـ

سوفرات سايغال
“التاجر” نقطة 

االنطالق 
للشركات الصغيرة 

والمتوسطة

تبني الخدمات 
الرقمية والحصول 

على خدمات تمويلية 
فريدة

تحقيق التحول عبر 
المشاركة في 

منصة اجتماعية 
كبيرة



39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

لإليجار
 for Rent

Manamaالمنامة

محالت تجارية 

Shops

floors

Offices

 40 to 50 Sqm       Rent price: BD 5 Per Sqm

50 to 90 Sqm       Rent price: BD 4 per Sqm

730 to 830  Sqm     Rent price: BD 4 per Sqm

طوابق مفتوحة
 �| 730 - 830 م� | بسعر 4 دينار للم

مكاتب تجارية 
�| 50 - 90 م� |  بسعر 4 دينار للم

�| 40 - 50 م� | بسعر 5 دينار للم

www.grnata.com

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 إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

األحد 22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الثاني 1442 - العدد 4422 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 

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 

Creative Style S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

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

 38933183  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

HASAN MOHAMED SAEED / SAEH  -7025 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39719795  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM 

ABDULLA MOHAMED ABDULLA ALZUBAIRI 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760106  or  AMZ5558@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

MOUNA UPHOLSTERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39620334  or  ABDULLA-HJA@HOTMAIL.COM 

ODYSSEY TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39874874  or  BOMAHBOOB@GMAIL.COM 

KUNG FU RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17779784  or  ALIKHALAF1974@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ALHABAYB BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39139640  or  ALHABAIB-11@HOTMAIL.COM 

NOOR AL KERAM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33600771  or  WORDEXPE64@GMAIL.COM 

HAMZA METALS SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33335542  or  alikalaf786@gmail.com 

SINGAPORE ELECTRONICS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17250392  or  SINGAPOREBAHRAIN@GMAIL.COM 

GULF TAYLOS TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34417101  or  HUS1020@GMAIL.COM 

Magic Karak 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

COMPETITION GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36212203  or  COMPETITIONGARAGE@GMAIL.COM 

AL AWAN MECANICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 39826402  or  ALWANMW@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404101  or  acme@batelco.com.bh 

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

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

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 

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 

NASS MARINE SERVICES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

Sunlight Interiors & Exhibitions w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17785961  or  admin@sunlightintex.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 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

ALSAJAD GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37790021  or  AHMEDYD123@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

  FOREMAN 
 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

  SUPERVISOR FOR STORES 
 suitably qualified applicants can contact

 33285313  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 

UM RIAZ DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33701470  or  MANDJBH@GMAIL.COM 

AHMED HASAN EBRAHIM MEHRI /SHAWQI 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17344101  or  LIVE8099@GMAIL.COM 

TRUST WORLD BOUTIQUE 2 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17552543  or  FALAK-BMC@HOTMAIL.COM 

AL GAZLAN UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36755003  or  KM.ALHAZEEM@INTERIOR.GOV.BH 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36619195  or  account@nicbh.com 

ARAI TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17001914  or  RIZWAN@MASS.COM.BH 

AL AAMAK FRESH FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414802  or  ALHADDAR123@HOTMAIL.COM 

SAMHAN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 17772735  or  MUHSEN.SHABIB.AWAD@GMAIL.COM 

Mazarana Food Trading 
has a vacancy for the occupation of

  REPRESENTATIVE(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 36468995  or  MAZARANAFOODTRADING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33533322  or  yasser.alrayes@kusalingroup.com 

Evershine Jewellery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17401292  or  SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN AIRPORT COMPANY S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD, SECURITY 
 suitably qualified applicants can contact
 17353338  or  KHALID.KAMAL@BAC.BH 

CRETIVE LEADER GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33114449  or  BIOOON1@HOTMAIL.COM 

Inspire advertising 
has a vacancy for the occupation of

  SIGN MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17630226  or  INSPIREBH@GMAIL.COM 

LAIYAN ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17467730  or  SUODLAYAN@GMAIL.COM 

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

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

ROOTS WORLD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33744005  or  SHAHID_IKRAM94@YAHOO.COM 

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

TOOMA NALIS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38993899  or  yogo.bahrain@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

First Care Market W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77020330  or  FREEWTS@GMAIL.COM 

Salman International Market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39664299  or  LIVE27@LIVE.COM 

NAREES Fast Food 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17761314  or  habiburrahman283283@gmail.com 

LE PETIT restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17100019  or  MOHAMED.ALSHAIKH521@GMAIL.COM 

Dream World Construction Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34111999  or  sharef.works@gmail.com 

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

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

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

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

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 

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

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17674240  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

Food Silver Fort 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17760191  or  SHGROUP@LIVE.COM 

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 

WHITE DOTS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39612772  or  HANANJANAHI@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 

GLOBAL REMOTE BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17811757  or  INFO@PROCOAT.CO 

Binary Star Computers & Phones 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39254060  or  BINARYSTARCOMPUTERS@GMAIL.COM 

HELEN GLOBEL MANTENANCE COMPANY_PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39550042  or  AA22AA99@HOTMAIL.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 

Al enma house for security services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 39680000  or  admin@enmabh.com 

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 

Business Oasis Industrial Supplies W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17553513  or  HSHOALA@BUSINESSOASIS.NET 

Professional Boxes Carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39633812  or  YUSUF.BUTI@PROBOXES.BH 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533495.com 

HomeX Online Services Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17293040  or  yaser@homexapp

Sanga Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33004006  or  AHMED.ALJSHI88@GMAIL.COMI 

WAHAT HADHRAMOOT RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36395559  or  WHADHRAMOOT@GMAIL.COM 

AKLAN INTERNATIONAL GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  REPRESENTATIVE(COMPANY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17225495  or  MARWAN.AKLAN@GMAIL.COM 

SARGODHA TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66633266  or  ms.managementspc@GMAIL.COM 

Eastern Heritage General Contracting Company SPC Owned by Mohsen 
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATIVE COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 34562646  or  INFO.EHGROUP.BAH@GMAIL.COM 

Welcome To world wide of Other Marketing Promotion Activities W. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33237433  or  SK_U2M@YAHOO.COM 

LUCKY BIRD LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34203949  or  SADAFAFZAL81@GMAIL.COM 

FAWAZ ALSHAMMARI FOR Renting and operational leasing of machiner 
has a vacancy for the occupation of

  CHIEF OPERATIONS 
 suitably qualified applicants can contact

 37178818  or  FAWAZ@FTE.COM.SA 

Hong Kong Cuisine Taste W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

AAFI Public Service S.P.C Owned by MOHAMED ALI JINNA 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact
 66999109  or  JINNA1234@GMAIL.COM 

NARENDRA JEWELLERY DESIGN CO - BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 33289619  or  SAMANTASANAT44@GMAIL.COM 

Easy cost general trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 33788885  or  MT472@HOTMAIL.COM 

ZEESHAN ARSHAD ELECTRONICS  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35909296  or  ZEE.SHANI4422@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

LUCKY STAR Repair of communication equipment 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36914624  or  GHAFFAR.BADIANI@GMAIL.COM 

LONDON JUICES  CAFETERIA- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33944309  or  JAMALUDDEEN2016@GMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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 

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 

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 

HASAN MOHAMMED ABDULLA ALDOOLABI 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33069958  or  HASSANALFARSANI@GMAIL.COM 

BHX Facilities Support Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36634333  or  HAMEED@BHXSUPPORT.COM 

ALTADHAMIN ALUMINUM CENTRE EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39186111  or  AMJAD00@GMAIL.COM 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

AL NIDHAMI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33937884  or  alnidhami@gmail.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38897779  or  emanj@horizon.bh 

USMANS Cargo handling 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG 

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

  FITTER(SHIP PIPES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

CAPRI CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36620900  or  MBKBM@HOTMAIL.COM 

Prime Auto Care WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17661050  or  lalbmlal@gmail.com 

SPARTAN AUTO SERVICE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33705450  or  ALROHAIL.INT@GMAIL.COM 

QUICK ACTION CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39557455  or  KHALIFA.LAWFIRM87@GMAIL.COM 

Eni Bahrain B.V. - Branch of Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 16161464 

AIR EASE AIR CONDITIONING MAINTENANCE AND CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35049883  or  MUHAMMADFAZAIL@YAHOO.COM

JVT & Associates- Chartered Accountants Bahraini partnership com 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact
 34187707  or  JOHN@JVTHOMSON.COM 

Zeeta Cargo S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 37300672  or  ZESHANZAHID5@GMAIL.COM 

M SAEED FOR FACILITIES SUPPORT SERVICES CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34449801  or  SAEEEDAC@GMAIL.COM 

Icarus Management Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 66900066  or  FAISAL@ICARUSMANAGEMENT.CO 

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 

NEW SEASON TRADING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33479444  or  ASHOK1967.NAIR@GMAIL.COM 

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 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 

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

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

AHADETH ALWIRD FOR GIFTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33112199  or  FAISALALHAZZA69@GMAIL.COM 

RUQAYA HAMEED ABUL MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35999198  or  RUQAYAHAMEEDBH@GMAIL.COM 

FALCON ARK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36963657  or  WAQARSANDHU3657@GMAIL.COM 

FALCON ARK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36963657  or  WAQARSANDHU3657@GMAIL.COM 

ARAB OPEN UNIVERSITY 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT PROFESSOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17407077  or  mohammed.kobrosly@yahoo.com 

INHERITED TRADITIONAL SPORTS 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OPERATING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17651246  or  bhfalcon@hotmail.com 

NAWAF JASIM MOHAMED ALKOWARI ( THARWAT ALJWAI / 9161 ( 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33399331  or  NAWAFALKUWARI@GMAIL.COM 

SALMAN N.ABDULLA SULAIMAN(S.ALNAHBOR-11350) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33267933  or  AEN.SAQR@YAHOO.COM 

ALI ABDULHUSAIN ISA AHMED / ZUBARAH / 7423 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39669117  or  EDRISIGROUP@GMAIL.COM 

KHALIFA A. ISA EBRAHIM BUREAU OF ATTORNEYS 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 66666015  or  KHALIFA.ADVOCATE@GMAIL.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 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.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 

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

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

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 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 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN AIRPORT SERVICES COMPANY (BAS) B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OPERATING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17321741  or  ABDULLA.SALMAN@bas.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 

ABNA ZUHAIR TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591881  or  AMZUHAIR@HOTMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39460926  or  MUBARAK@olympic.bh 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34444609  or  AZIZALYASI1@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 

Alghanah Group W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ABDULLA MARHOON RASHID 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39692586  or  A.MARHOON.R@GMAIL.COM 

Alsefah Laundry 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 39678625  or  SALMEEN_10_SALMEEN@HOTMAIL.COM 

NEW AIRCONDITIONING SERVICES & SPARE PAR 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17784643  or  REDHA1177@GMAIL.COM 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

ALMOHSIN DECOR CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17641999  or  alyansy79@hotmail.com 

ALALAM AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17611178  or  ABUNZARDOC@HOTMIL.COM 

TAMBURU RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 66668008  or  salma.alhiddi@hotmail.com 

India flower restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000949  or  AE.ALMANNAI@GMAIL.COM 

ALDHAMEER A/C & REFG. REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17692700  or  ALDHAMEER@HOTMAIL.COM 

RALY GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36993774  or  SHAIKHA-ALFARDAN@HOTMAIL.COM 

LAHORE SHIN SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456796  or  MOHAMMED@TARRADAH.COM 

BRAS WELDING & SMTIHERY & FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17241049  or  JAMES@GCCBAH.COM 

ISLAM ABAD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 39024777  or  Salah.askari63@gmail.com 

AL SADAAF CARS SAR 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33794447  or  WAFEEQ63@HOTMAIL.COM 

LBAQEI ALAKHDAR EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36391000  or  ALAALI.ESTATE.MANAGEMENT@GMAIL.COM 

ZINGER LAND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17650350 

NISSAN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39539595  or  KARU110@GMAIL.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 

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

  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 

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

  BLACKSMITH 
 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

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
 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

  BLACKSMITH 
 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

  LABOURER 
 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

  CARPENTER 
 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 

Addons Super Market 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17442629  or  JAFFALBAHRAIN@GMAIL.COM 

Nelofar  of promotion of trial sampels 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39802838  or  REYADH.AWAL@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

AJNADEEN ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262211  or  plaadc@batelco.com.bh 

FRIENDS WELDING SMITHERY &FABRICATION WORKSSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66311010  or  KOOKITOCO@HOTMAIL.COM 

MISTER MACHINE B.S.C c 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404435  or  khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

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

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

HOT SPOT MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39668880  or  BUSALMAN2009@GMAIL.COM 

NAZAR AUTO SERVICES CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  KMKBRN@GMAIL.COM 

ALTAIB TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36244490  or  AL-TAIB-TAILORING@HOTMAIL.COM 

Moonlight Trading &  Electrical Contractors 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(ELECTRICIAN/WIREMAN) 
 suitably qualified applicants can contact

 36666345  or  majedfox@gmail.com 

OKD ELECTRICAL CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17785394  or  OK.ALDOY@GMAIL.COM 

AL SAMRY MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77229911  or  info@awtadi.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

KATALONI CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274714  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

RABINH COOLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39839027  or  AITAIB1507@GMAIL.COM 

ALAKLAH FOOD STUFF EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33877228  or  bu_azam2009@hotmail.com 

HALATAIN GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17671823  or  EMEDFAIE@BATELCO.COM.BH 

ALAHAL COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34156666  or  Siajpayyoli3@gmail.com 

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

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

JAMEELA HATIM ABBAS HATIM ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17344152  or  ali_al-mulla@hotmail.com 

Orange contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17697455  or  CARGO.DOLPHIN@YAHOO.COM 

Aljumairy Modern Industries 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17675002  or  ALJUMAIRI.FURNITURE.FACTORY@HOTMAIL.COM 

Aljumairy Modern Industries 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17675002  or  ALJUMAIRI.FURNITURE.FACTORY@HOTMAIL.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(BUS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

GOLD CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39655383  or  ABOOTY@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

ZAMZAM DHAHI KHAMIS ALDOSERI 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39982239  or  ZAMZ5652@GMAIL.COM 

PEPPERS FUSION RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39333989  or  PEPPERS2011@GMAIL.COM 

Usmans tin fabricator 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33704554  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

FREE ZONE GALLERY Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39076640  or  MOHAMMED_DABWAN@YAHOO.COM 

KAF tech  electrical and contracting SPC owned by Ahsan zafar fazli 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33446588  or  AHSANFAZLI@GMAIL.COM 

City Tower Apartments S.P.C owned by Blue Hills Property Managem 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33485689  or  BLUEHILLSMANAGEMENT@GMAIL.COM 

BLACK BOX ENTERTAINMENTS PLUS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39529961  or  VENNASH2014@GMAIL.COM  
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ــد “بـــايـــدن” ــه ــى طـــهـــران فـــي ع ــل شــــروط مـــشـــددة ع

واشنطن: إيران تنشر الفوضى واإلرهاب بالمنطقة

أكـــد المبعـــوث األميركي الخـــاص إلى 
إيـــران، إليـــوت أبرامـــز، خـــال مقابلـــة 
خاصـــة مـــع النســـخة اإلنجليزيـــة مـــن 
مـــن  هـــي  طهـــران  أن  “العربية.نـــت”، 
قـــررت نشـــر الفوضـــى واإلرهـــاب فـــي 
المنطقـــة ولهـــا عاقة قويـــة مع تنظيم 

القاعدة.
وقـــال أبرامـــز “إيـــران قررت أن تنشـــر 
الفوضـــى وعـــدم االســـتقرار واإلرهاب 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــرق 
أوســـط آخر.. وهي تســـتفيد من العمل 
مـــع عناصـــر القاعـــدة الذيـــن ينفـــذون 
هـــم أيضا أعمـــاال إرهابية فـــي مناطق 
مختلفـــة.. واألمر ليس بالمفاجئ هناك 

روابط تجمعهم”.
تكـــون  أن  تريـــد  “إيـــران  أن  وأضـــاف 
متأكـــدة من عدم اختفـــاء القاعدة في 
المنطقـــة ألنهـــا تريد اســـتمرار مهاجمة 
وهاجمتهـــم  ســـبق  وأشـــخاص  بلـــدان 

القاعدة”.
كمـــا شـــدد أبرامـــز علـــى أن الواليـــات 
المتحدة ســـوف ترد بشـــكل قوي على 
أي اعتداء تنفذه إيران أو ميليشـــياتها 

على مواطنين أميركيين.
وأضـــاف “ليس في نية الرئيس دونالد 
ترمب خلـــق صراع جديد في المنطقة 
قـــوات  ســـحب  مؤخـــرا  أعلـــن  وهـــو 
أميركية من العراق وأفغانستان.. لكننا 
نعلـــم جيدا أن إيـــران متورطة بأعمال 
خطيـــرة فـــي المنطقـــة وشـــاهدنا هـــذا 
األمـــر واضحا في العـــراق، وأعتقد بأن 
األمر واضح للجميع من قبل أن تنشره 

النيويورك تايمز”.
وشـــدد المبعـــوث األميركـــي علـــى أنـــه 
“لـــو فكـــرت إيـــران أو ميليشـــياتها في 
األذى  وإلحـــاق  األميركييـــن  مهاجمـــة 
بهم أو قتلهم سيكون هناك رد أميركي 

قوي جدا”.
األميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
إن  الخميـــس،  قـــال   بومبيـــو،  مايـــك 

“كل الخيـــارات مطروحة على الطاولة 
للتصـــدي إليران”، مضيفًا أن واشـــنطن 
تعمـــل ضـــد التهديـــد اإليرانـــي وتقوم 

بفرض عقوبات أخرى عليها.

الحد من برنامج إيران 

الصاروخي ودعم المتطرفين

من جانبه، قال السناتور الديموقراطي 
كريـــس كونـــز، الـــذي يقـــال إنـــه أحـــد 
لـــوزارة  المحتمليـــن  المرشـــحين 
الخارجيـــة فـــي عهد جو بايـــدن، أمس 
األول، إنـــه لـــو وجـــد طريقـــة للحد من 
برنامـــج إيـــران الصاروخـــي والحد من 
دعـــم إيـــران للمجموعـــات التـــي تعمل 
بالوكالـــة عنها في المنطقة، فإنه يدعم 
عودة الواليـــات المتحدة إلـــى االتفاق 
ترمـــب  دونالـــد  إدارة  النووي.وكانـــت 
انســـحبت من االتفاق النووي في مايو 
2018 وفرضـــت عقوبات واســـعة على 
النظـــام اإليرانـــي بهـــدف إجبـــاره على 
التفـــاوض بغيـــة كبح برامجـــه النووية 
سياســـاته  عـــن  فضـــاً  والصاروخيـــة، 

اإلقليمية.
وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كان يؤيـــد 

عودة الواليـــات المتحدة إلـــى االتفاق 
النووي، قال الســـناتور كونز “ليس من 
دون مســـار واضح للحد مـــن البرنامج 
الصاروخي وكبح دعم الجماعات التي 

تعمل بالوكالة في المنطقة”.
مـــن دعـــم  أتمكـــن  أن  “قبـــل  وأضـــاف 
العـــودة إلـــى االتفـــاق النـــووي، تحتاج 
واشـــنطن للبحث عن طريقة للحد من 
برنامـــج الصواريـــخ ودعـــم الجماعات 
التـــي تعمل بالوكالـــة”، مشـــيًرا إلى أنه 

يتحدث حاليا باسمه فقط.
وذكـــر موقـــع “راديـــو فـــردا” األميركي 
الناطـــق بالفارســـية نقـــا عـــن صحيفة 
مستشـــار  أن  األول   أمـــس  “هيـــل” 
السياســـة الخارجيـــة لبايـــدن، أنتونـــي 
كونـــز،  كريـــس  والســـناتور  بيلكيـــن، 
والسناتور كريس مورفي، ومستشارة 
األمـــن القومـــي الســـابقة إلدارة أوباما، 
ســـوزان رايس، ونائب وزير الخارجية 
األميركي السابق وليام بيرنز،، من بين 
المرشـــحين لمنصـــب وزيـــر الخارجية 

في إدارة بايدن.
وقـــال الرئيـــس المنتخب بايـــدن، الذي 
ســـيدخل البيت األبيـــض في 20 يناير، 
إنـــه ســـيعود إلى االتفـــاق النـــووي، إذا 

أعـــادت إيـــران تأكيـــد التزامهـــا القـــوي 
المتحـــدة  الواليـــات  وإن  باالتفـــاق، 
ســـتعمل مـــع حلفائهـــا من أجـــل “تعزيز 
ســـيتصدى  وإنـــه  االتفـــاق”،  وتوســـيع 
للتدابيـــر األخرى المزعزعة لاســـتقرار 

من جانب إيران.
واعتبـــر مراقبـــون أن عـــودة الواليـــات 
المتحـــدة إلى االتفاق النووي ســـتكون 
صفقـــة معقـــدة، لكـــن الوضع ســـيكون 
أكثـــر صعوبـــة مـــع فـــرض قيـــود علـــى 
برنامـــج إيـــران الصاروخي واألنشـــطة 

اإلقليمية لطهران.
ومن ناحيتها، ذكرت صحيفة “نيويورك 
تايمـــز” فـــي تقريـــر لهـــا أن نائـــب وزير 
الخارجيـــة اإليرانـــي عبـــاس عراقجي 
بايـــدن  بمستشـــاري  االتصـــال  حـــاول 
من خـــال بعض الوســـطاء، إلخبارهم 
بضرورة عودة الواليـــات المتحدة إلى 
االتفـــاق النووي دون شـــروط مســـبقة، 
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  أن  إال 
اإليرانية، ســـعيد خطيـــب زادة، وصف 
فـــي حديث له، يـــوم الجمعـــة، التقرير 
بأنـــه “مزيف”، وأكد أنـــه “لم يتم إجراء 

اتصال مباشر أو غير مباشر”.

دبي - العربية.نت

السناتور الديموقراطي كريس كونزإليوت أبرامز

الخرطوم - وكاالت

أعلـــن الســـودان، أنـــه لن يشـــارك في 
عقـــده،  المقـــرر  الـــوزاري  االجتمـــاع 
أمس، عبر دائرة تلفزيونية حول سد 

النهضة.
جـــاء ذلك في بيـــان صحافي لوزارة 
الـــري والمـــوارد المائيـــة الســـودانية.
وقـــال البيان إن “الســـودان قرر عدم 
المشاركة في االجتماع الوزاري حول 
سد النهضة الذي تمت الدعوة لعقده 
بعـــد ظهـــر أمس”.وأكـــد وزيـــر الـــري 
والمـــوارد المائية ياســـر عبـــاس، في 
رســـالة إلى نظيره اإلثيوبي سليشي 
بيكلي، وفق البيان، “موقف السودان 
لخبـــراء  أكبـــر  دور  لمنـــح  الداعـــي 
االتحاد اإلفريقي لتســـهيل التفاوض 
وتقريب الشقة بين األطراف الثاثة 
)الســـودان وإثيوبيا ومصر(”.وأضاف 

عباس في رســـالته أن “الطريقة التي 
اتبعـــت في التفاوض خال الجوالت 

الماضية أثبتت أنها غير مجدية”.
علـــى  “التأكيـــد  الرســـالة  وجـــددت 
تمسك السودان بالعملية التفاوضية 
برعايـــة االتحـــاد اإلفريقـــي للتوصل 
إلـــى اتفـــاق قانونـــي ملـــزم ومـــرٍض 
لألطراف الثاثة إعماال لمبدأ الحلول 

اإلفريقية للمشاكل اإلفريقية”.
اجتمـــاع سداســـي  بـــدأ  والخميـــس، 
عبـــر دائـــرة تلفزيونيـــة، بيـــن وزراء 
الســـودان  مـــن  والـــري  الخارجيـــة 
االجتمـــاع  وإثيوبيا.وبحـــث  ومصـــر 
ســـبل الوصـــول إلـــى آلية الســـتئناف 
للتوصـــل  الثاثيـــة،  المفاوضـــات 
إلـــى اتفـــاق ملـــزم قانونا حـــول ملء 

وتشغيل السد.

السودان يقاطع اجتماعا وزاريًا بشأن “النهضة”

طرابلس -  األناضول

يعتـــزم أعضاء مجلس النـــواب الليبي 
بشـــقيه في العاصمة طرابلس ومدينة 
طبرق )شـــرق( عقد جلســـة مشـــاورات 
موحدة فـــي الرباط، األحد، اســـتجابة 
لدعوة رســـمية من البرلمـــان المغربي، 
في خطوة لتوحيد الجســـم التشريعي 

في الباد.
وقـــال محمـــد حنيـــش، عضـــو مجلس 
النواب بطرابلس،  إن “أعضاء المجلس 
بطرابلس وطبرق، تلقوا دعوة رسمية 
مـــن مجلس النواب فـــي المغرب، لعقد 
جلســـة مشـــاورات موحـــدة بالربـــاط”.

وأوضـــح حنيش، أن الدعـــوة المغربية 
كانـــت موجهـــة إلـــى أعضـــاء مجلـــس 

النواب ولم تكن لرئاسة المجلس.
يعتزمـــون  الذيـــن  النـــواب  أن  وذكـــر 
إلـــى  توجهـــوا  بالجلســـة  المشـــاركة 
المغـــرب، أمـــس ، على أن تعقد جلســـة 

المشاورات اليوم األحد.
وأشـــار حنيش، إلى أن عـــدد األعضاء 
الذيـــن يعتزمـــون المشـــاركة بالجلســـة 
مـــن طرابلـــس وطبـــرق، يفـــوق الـ100 

عضو.
مـــن جانبـــه، قـــال محمـــد الرعيـــض، 
عضو مجلـــس النواب فـــي طرابلس، 

إن “المجلـــس ســـيجتمع لمـــدة 4 أيام 
في المغرب تمهيدا لعقد جلسة تضم 
كافـــة األعضاء داخـــل ليبيا”.وأضاف 
الرعيـــض “تلقينـــا دعـــوة رســـمية من 
مجلـــس  رئيـــس  المالكـــي  الحبيـــب 
األولـــى  )الغرفـــة  المغربـــي  النـــواب 

للبرلمان(”.

ــاط ــ ــرب ــ ــة مــــن ال ــيـ ــمـ ــة لــــدعــــوة رسـ ــابـ ــجـ ــتـ اسـ
“النواب الليبي” يعقد جلسة موحدة بالمغرب

الدوحة، كابول - وكاالت

التقـــى وزيـــر الخارجية األميركـــي مايك بومبيـــو أمس في قطر 
وســـط  األفغانيـــة  والحكومـــة  طالبـــان  مـــن حركـــة  مفاوضيـــن 
مؤشـــرات على إحـــراز تقدم فـــي محادثاتهما، فـــي خطوة تأتي 
بينمـــا يســـتعجل الرئيـــس دونالـــد ترامـــب ســـحب القـــوات رغم 

تواصل أعمال العنف.
وقبل ســـاعات من لقاءات  الدوحة التي وصلها بومبيو آتيا من 
أبوظبي، ُقتل ثمانية أشخاص على األقل في العاصمة األفغانية 
كابول التي هزتها سلســـلة انفجـــارات قوّية تبناها تنظيم الدولة 
االســـامية المتطـــرف، نجمـــت خصوصـــا عن صواريخ ســـقطت 
بالقرب من المنطقة الخضراء التي تضم سفارات ومقار شركات 
دوليـــة. وقـــال المتحدث باســـم وزارة الداخليـــة األفغانية طارق 
عريـــان “أطلـــق اإلرهابيـــون 23 صاروخـــا علـــى مدينـــة كابـــول”. 
وأضـــاف “اســـتنادا إلـــى المعلومـــات األوليـــة، استشـــهد ثمانيـــة 
أشـــخاص وأصيـــب 31 آخـــرون” بجروح، موضحـــا أن “صواريخ 
ســـقطت على مناطق سكنية”. ووســـط أعمال العنف المتواصلة، 
عقـــد بومبيـــو اجتماعاتـــه فـــي الدوحة حيـــث تجـــري الحكومة 

األفغانية وطالبان مفاوضات سام منذ سبتمبر.
وفـــي كابـــول ســـقطت الصواريخ أمس فـــي أجـــزاء مكتظة من 

وســـط وشـــمال المدينـــة، حيث ســـقط أحدهـــا على مركز “ســـنا” 
الطبـــي.  وروت مريـــم رحيمـــي )26 عامـــًا( وهـــي ممرضـــة كانت 
حاضرة وقت وقوع االنفجار  “تكسرت النوافذ والطاوالت على 
إثـــر الضربـــة وتضرر الجـــدار. ناديـــت النجدة...إلجـــاء األطفال 
الموجوديـــن فـــي المستشـــفى”. وأضافت “اندفعـــت نحو الجدار 
بســـبب قـــوة الضربة. ال أزال خائفة وأعاني مـــن ألم في الرأس”.  
وقالت الســـفارة اإليرانية على تويتر إن مقرها الرئيســـي تعرض 
ألضرار إثر سقوط شظايا عليه، لكن أحدًا من موظفيها لم يصب 

بجروح.

أحد الصواريخ سقط في مركز طبي 

بكابول انــفــجــارات  سلسة  فــي  األقــل  على  قتلى   8
بومبيو يلتقي مفاوضي طالبان في قطر

اديس ابابا - وكاالت

أمـــس  اإلثيوبيـــة  الحكومـــة  أعلنـــت 
تحقيـــق تقـــدم عســـكري فـــي منطقـــة 
تجاهـــل  وســـط  المتمـــردة،  تيغـــراي 
للضغط الدولي من أجل وقف تصعيد 
اآلف  بعشـــرات  دفـــع  الـــذي  النـــزاع 
األشـــخاص للنزوح وسط مخاوف من 
حدوث كارثة إنســـانية.وقالت وسيلة 
اإلعـــام الحكوميـــة “إثيوبيا ســـتايت 
تشـــيك”  فاكـــت  إيميرجنســـي  أوف 
أمـــس إن “قواتنـــا بصدد التقـــدم نحو 
تيغـــراي. وتمثـــل  ميكيلـــي”، عاصمـــة 
المدينـــة معقـــل “جبهـــة تحرير شـــعب 

تيغراي” التي تحكم المنطقة.
اإلثيوبـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأطلـــق 
أبيي أحمـــد، الحائز علـــى جائزة نوبل 
للســـام عـــام 2019، عمليـــة عســـكرية 
التـــي  الجبهـــة  ضـــد  نوفمبـــر   4 فـــي 
يتهمها بالسعي إلى تقويض الحكومة 
قاعدتيـــن  ومهاجمـــة  الفدراليـــة 

فـــي  اإلثيوبـــي  للجيـــش  عســـكريتين 
ســـلطات  تنفيـــه  مـــا  وهـــو  المنطقـــة، 

تيغراي. 
ســـيطر  الحكوميـــة،  الوكالـــة  ووفـــق 
الجيـــش علـــى عدة مدن فـــي تيغراي، 
بينها أكســـوم وأديغـــرات الواقعة على 
مسافة نحو 117 كلم شمال ميكيلي. 
مـــن جهتهـــا، تحدثـــت “جبهـــة تحريـــر 
شـــعب تيغـــراي” في بيان عـــن “قصف 
دون  أديغـــرات،  اســـتهدف  كثيـــف” 
أن تحـــدد الجهـــة التـــي تســـيطر على 

المدينة حاليا.

إثيوبيا: تقدم عسكري في تيغراي
بيروت - وكاالت

فـــّر أكثـــر من ســـتين موقوفـــًا من 
سجن قرب بيروت أمس، وفق ما 
أفاد مصدر قضائي بينهم خمســـة 
لقوا حتفهم الحقًا جراء اصطدام 
ســـيارة اســـتقلوها بشـــجرة خال 
مطـــاردة قـــوى األمـــن لهـــم، وفق 
لاعام.وقـــال  الوطنيـــة  الوكالـــة 
المصـــدر القضائـــي إن أكثـــر مـــن 
ســـتين موقوفًا بجرائـــم مختلفة، 
اإلجـــراءات  كســـر  مـــن  تمكنـــوا 
األمنية المشـــددة، و”خلع األبواب 
ومدخـــل  للنظـــارة  الحديديـــة 
قصـــر العدل” فـــي منطقـــة بعبدا، 
والهـــروب فـــي ســـاعة مبكـــرة من 

فجر أمس.
فـــرار  عـــن  الوكالـــة  وأفـــادت 
“مجموعة من السجناء”، من دون 

أن تحدد عددهم بدقة. 
مطـــاردة  “خـــال  أنـــه  وأوردت 

عناصـــر من قـــوى األمـــن للفارين، 
اصطدمت سيارة اســـتولى عليها 
عـــدد مـــن الســـجناء ... بشـــجرة” 
مـــا تســـبب بمقتـــل خمســـة منهـــم 
علـــى األقـــل فيما أصيب ســـادس 
الـــى  إثرهـــا  علـــى  نقـــل  بجـــروح 
المستشـــفى.وتمكنت قـــوى األمن 
حتـــى اآلن من القـــاء القبض على 
15 فارًا في جـــوار المنطقة، وفق 
القـــوى األمنيـــة  الوكالة.وتفـــرض 
فـــي منطقـــة  اجـــراءات مشـــددة 
بعبـــدا ومحيطهـــا، تشـــمل محيط 

القصر الرئاسي.

هروب جماعي ألكثر من 60 سجينًا بلبنان

خادم الحرمين وأردوغان 
يبحثان تقوية العالقات

بــحــث الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
بن  السعودي سلمان  الملك  إردوغــان 
العزيز في مكالمة هاتفية، سبل  عبد 
كما  بلديهما،  بين  العالقات  تحسين 
مساء  التركي  الرئيس  مكتب  أعلن 
قمة  عشية  االتــصــال  جــاء  الجمعة. 
افتراضية لمجموعة العشرين تنظمها 
األســبــوع. ومن  هــذا  نهاية  ــريــاض  ال
المقرر أن يلقي الرئيس التركي كلمة 
عند  أمــس  القمة  خــالل  الفيديو  عبر 

الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش.

أنقرة - أف ب

موسكو - وكاالت

فرضت روسيا أمس عقوبات على 25 
مســـؤوال بريطانيا، ردا علـــى عقوبات 
فرضتهـــا بريطانيـــا فـــي يوليـــو علـــى 
عـــدد مماثل مـــن المســـؤولين الروس 
فـــي إطـــار قضيـــة المحامي الروســـي 
ماغنيتســـكي الذي توفي في السجن 
في روسيا. وقالت الخارجية الروسية 
في بيان “ردا على األفعال غير الودية 
البريطانيـــة  الســـلطات  جانـــب  مـــن 
وبنـــاء علـــى مبـــدأ المعاملـــة بالمثـــل، 
اتخـــذ الجانب الروســـي قـــرارا بفرض 
25 ممثـــاً  عقوبـــات شـــخصية علـــى 
لبريطانيـــا الذين باتـــوا اآلن ممنوعين 

من دخول األراضي الروسية”. 
وكانت بريطانيا قد فرضت في يوليو 
روســـيا  مســـؤوال   25 علـــى  عقوبـــات 
وذلك التهامهم بالتورط في انتهاكات 
لحقـــوق اإلنســـان. وتحظـــر العقوبات 
علـــى المســـؤولين الروس الســـفر إلى 

المملكـــة المتحـــدة وتتضمـــن تجميدا 
ألصولهم في بريطانيا. 

ومـــن بيـــن هـــؤالء المســـؤولين الذين 
تتهمهم السلطات البريطانية بالتورط 
في وفاة ســـيرغي ماغنيتســـكي الذي 
لـــدى  يعمـــل مستشـــارا ضريبيـــا  كان 
شـــركة “وليام براودر” البريطانية في 
الســـجن العـــام 2009 جـــراء إصابتـــه 
باســـتريكين  ألكســـندر  بالمـــرض، 
رئيـــس لجنـــة التحقيـــق النافـــذة التي 
ترفـــع تقاريرها مباشـــرة إلـــى الرئيس 
العمـــل  ومكلفـــة  بوتيـــن  فاديميـــر 

بالتحقيقات رئيسية.

روسيا تمنع دخول 25 مسؤوال بريطانيا
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كتبت ذات مرة بحياِة القائد خليفة بن سلمان طيب هللا ثراه ولروحه السالم مقولة 
“القائد هو الذي يجعل اآلخرين يثقون به، أما القائد المميز فهو الذي يجعل اآلخرين 
يثقون بأنفســـهم”، واليوم أجد نفسي مواجًها الكثير من المواقف التي ما إن تأملتها 
حتـــى تأكـــدُت مـــن صحة تلـــك المقولـــة، فمن ال يثـــق بنفســـِه ال ينتمي لهـــذه األرض 
ولهـــذا الوطن والنســـيج االجتماعـــي المتحاب المعاضد مع بعضـــه البعض، خصوصا 
فـــي المحـــن، وقد تعلمنا ذلك من المعلم األول خليفة بن ســـلمان، فمن يشـــذ عن هذا 
النسيج ويغرف من بئر عكر ويخلط األوراق ال ثقة فيه وال ثقة في نفسه وال ينتمي 

لهذا القائد وهذا الشعب.
نحن البحرينيون بطبيعتنا واثقون من أنفســـنا وبعالقتنا بقائدنا ســـمو األمير خليفة 
بن سلمان الذي لم يكف عن القول “إن شعب البحرين يستحق الكثير ورضا المواطن 
هـــو المؤشـــر لنجـــاح أي برنامـــج خدمـــي أو تنموي، وما لـــم يتحقق ذلـــك فإنه يجب 
العمـــل علـــى تطوير هذه البرامج للوصول إلى هـــذا الهدف، وإن المواطن هو المعيار 

الرئيسي في تحديد األولويات باعتباره جوهر التنمية ومقصدها األساسي”.
كلمـــا اســـتفحلت التحديـــات لجأنـــا لســـموه، كلمـــا واجهنـــا العواصف نظرنـــا تجاهه، 
وكلمـــا احترنـــا انتظرنا توجيهه، من لنا غيره عندما تشـــتد المحـــن؟ إال ناكر الجميل، 

والمتخفـــي وراء الديـــن.. لقـــد مررنـــا بالكثير مـــن التحديات وكان ال مفـــر لنا إال هو، 
حتـــى مرضه وتعبه لم يشـــغله عن المواطن واحتياجاتـــه ومتطلبات حياته اليومية 
من الخدمات والمصالح والهموم التي كانت دائمًا هاجسه من منطلق رعايته الدائمة 
لشـــؤون الخلق، إلى الحد الذي أكد فيه دائمًا أن أية خدمات ال ترضي المواطن البد 

من إعادة النظر فيها.
كان ســـموه قريبـــا منا بجوهره الحقيقي الناصع بالصـــدق واإلخالص، وال تصدر عنه 
مجـــرد تصريحـــات لالســـتهالك اإلعالمي، إلرضاء الـــرأي العام، حرصـــه المتكرر بكل 
المواقـــف ينبع من إحساســـه بمعانـــاة الناس وحاجتهـــم للرعاية الحقيقية الســـريعة 
والمؤكـــدة والتـــي تضفـــي علـــى حياتهـــم الطمأنينـــة واالســـتقرار واألمـــان ألســـرهم 
وأبنائهم، وقد شـــهد من رافقه بأنه ال ينام الليل وفكره مع شـــعبه حتى وهو بفراش 

المرض.
إن عبـــارة رضـــا المواطـــن مؤشـــر النجاح نظريـــة صادقـــة نابعة من سياســـة حكيمة 
ورحيمـــة جســـدت العالقـــة بيـــن الشـــعب والقائـــد... إلـــى الفـــردوس األعلى يـــا والد 

البحرين.
تنويرة: ال تصدق من يدعي أنه يحبك وقت الرخاء. «

إصالح األوقاف الجعفرية
لـــم يكن مفاجئا ألحد مـــا تضمنه تقرير ديوان الرقابـــة المالية واإلدارية 
مـــن تجاوزات ومخالفـــات صريحة لالئحة الداخلية لمجلســـي األوقاف 
الجعفريـــة والســـنية، مخالفـــات طالـــت كل أقســـام اإلدارة ابتـــداء مـــن 
المناقصات مرورا بالصيانة وحتى المشتريات. المتابع لما يجري بإدارة 
األوقـــاف الجعفريـــة يقـــف على حقيقـــة باتت متجذرة فيهـــا وهي تكرر 
المخالفـــات عامـــا بعد آخر دون أن تقدم على اتخـــاذ اإلجراءات أو على 

األقل تفاديها، وهذا ما يبعث على االستغراب.
أشـــار تقريـــر الرقابة الماليـــة واإلدارية إلـــى أّن إدارة األوقاف الجعفرية 
تخالف قانون المناقصات وأّن مشـــاريعها بال دراســـة، إضافة لعدم قيام 
اإلدارة بالتخطيـــط المســـبق للمشـــاريع ووضـــع تصـــور شـــامل للصيانـــة 
المطلوبـــة، أما األدهى فـــإّن اإلدارة تتعاقد مع مقاولين وموردين لتنفيذ 
المشـــاريع بمبالـــغ تتجـــاوز األلف دينار بـــدال من طرحها فـــي مناقصات، 

وهذا يشكل مخالفة صريحة لالئحة الداخلية لمجلس األوقاف.
وقـــد تعودنا مـــن األوقـــاف الجعفرية فور صـــدور تقرير ديـــوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة ردا ال ينفـــي الحقائـــق لكنـــه يطلـــق الوعـــود بـــأن ال 
تتكـــرر تلـــك المخالفات، ومثال على هذا ما جاء فـــي رد اإلدارة من أنها 
“بـــدأت باتخاذ اإلجـــراءات الالزمة لتفادي المالحظـــات الواردة وتجنب 
تكرارها مرة أخرى”، وفيما يتعلق بالتخطيط المسبق للمشاريع وتأهيل 
الموردين فإّن “اإلدارة بصدد إجراء دراســـة من الناحية الفنية والتكلفة 
التقديريـــة للمشـــاريع”، أمـــا الـــذي لم يتطرق إليـــه الرد فهـــو التنصل من 

األخطاء والمتسببين فيها. 
وال تقـــف المخالفـــات عنـــد هـــذا الحـــد، لكـــن اإلدارة “تمـــرر المدفوعـــات 
دون األخـــذ فـــي االعتبـــار تقرير مشـــرف المشـــروع” وبالطبـــع ليس لدى 
المســـؤولين فـــي األوقـــاف أي رد منطقـــي ســـوى أنهـــا “ســـتقوم بتعزيـــز 
الرقابـــة علـــى المقاوليـــن بصورة فاعلة ومســـتمرة وعمـــل خطة طوارئ 
خاصة بأعمال الطوارئ”! ويبقى القول إّن اإلدارة غالبا ما تطلق الوعود 
بإقامة المشـــاريع وهذه نقطة سبقت اإلشارة لها مرارا، لكن المعضلة أّن 
الكثير من هذه الوعود ال تجد طريقها إلى التنفيذ رغم توافر اإلمكانات 

المادية، أي أّن تلك المشاريع مجرد حبر على ورق.
أعتقد أّن المطلوب من اإلدارة أوال وبال إبطاء وعلى وجه السرعة محاسبة  «

المقصرين والمخالفين لالئحة الداخلية لمجلس األوقاف.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

والد البحرين كبرت وتعاليت وتساميت

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

للتواصل: 17111483

خليفة بن سلمان... مدرسة العرب ومنارتهم
كان ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة 
طيب هللا ثراه، منارة ومدرســـة العرب التي يستهدون بها ألوضاع الحاضر 
والمستقبل، وذلك بفضل عمق البصيرة والحكمة والشجاعة والعزم واإلدارة 
العبقريـــة الماهـــرة، فقـــد كان ســـموه رحمـــه هللا القائد العربـــي الوحيد الذي 
يمتلك يقظة القيادة ووضوح الرؤية والدهاء السياســـي وقراءة المستقبل 
وكأنه حاضر بالفطرة، شـــخصية ذات تأثيـــر عجيب وملحمة كفاحية رائعة 
جنبت األمة العربية الكثير من المنعطفات والفتن والمنزلقات، حيث كشف 

بحكمته العديد من المؤامرات الخبيثة.
ســـموه رحمه هللا لخص بأســـلوب واضح الفوضى التي طالت بعض البلدان 
العربيـــة تحـــت مســـمى “الربيـــع العربـــي” بالقول )وإننـــا لنتعجب مـــن الذين 
يصفون ما حدث في الســـنوات القليلة الماضية، بأنه كان “ربيعا”، فهل رأى 
أحـــد ربيعا تتدهور فيه حياة الناس إلى هذا المســـتوى الذي نراه في بعض 
الـــدول بمنطقتنا، وإذا كانوا يصفون الجحيـــم بأنه “ربيع” و”فوضى خالقة” 

فهو خداع للناس بازدهار زائف(.
كما حذر ســـموه طيب هللا ثراه بانتباه شديد األمة العربية من موجة الفتن 

والخالفات وأســـاليب األعداء، حيث قال )إن بث الفتن وترويج الخالفات 
الطائفيـــة، كان وال يـــزال الخطر الذي نحذر منـــه، والمدخل الذي يدخل منه 
مـــن ال يريـــدون الخير للمنطقة العربية، ويرون في تقســـيمها هدفا أساســـيا 
للســـيطرة على خيرات هذه المنطقـــة، وينبغي أن نتنبه إلى ما يحاك حولنا، 
وأال نغفل عن خطوات تنفيذه التي نراها ماثلة أمام أعيننا، ونؤكد على أننا 
لـــن نتمكن من إحباط مثل هذه التوجهـــات، إال بتكاتفنا ووحدتنا وتضامننا 

مع بعضنا البعض(.
وفـــي مناســـبة أخرى قال رحمه هللا )إن اســـتهداف هـــذه المنطقة ومحاولة 
تقويض اســـتقرارها لم يتوقف يومًا، وعلى الجميع الحذر والتمســـك بعروة 
التعـــاون والتآخي فهي ســـبيل النجاة والخروج من هذه التحديات بســـالم 

دونما أن تتأثر شعوبنا سواء في تنميتها أو أمنها(.
هكذا كان القائد خليفة بن سلمان طيب هللا ثراه، خبرة واسعة وعقل يفهم 
تقلبـــات العصـــر وال توجد في قاموســـه كلمة هزيمة أو تراجـــع، قائد حياته 
العظيمـــة حافلـــة باإلنجـــازات وكان خيـــر من حمـــل الرســـالة واألمانة لدينه 

وشعبه ووطنه وأمته.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

كورونا والجيل الضائع
رغم ما يبدو بأنهم األقل إصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19”، وهو أمر خفف 
كثيـــًرا مـــن مصائب وكوارث هذا الفيروس على البشـــرية كلهـــا، إال أن هناك 
مـــن األضـــرار النفســـية واالجتماعية غير المباشـــرة التي لحقـــت وقد تلحق 
مســـتقبال باألطفـــال، فكلنا يعايـــش تلك الحياة غير الســـوية التـــي جعلتهم 
أســـرى جـــدران البيـــت، ال يفارقـــون األجهـــزة اإللكترونية بمختلـــف أنواعها 
ومخاطرهـــا على عقولهـــم وعيونهم، فاكتفوا بهذه األجهـــزة واأللعاب وهذا 

العالم االفتراضي، واستغنوا بها عن العالم الحقيقي مع أسرهم وآبائهم.
وجـــاءت منظمة األمم المتحدة للطفولة “اليونيســـف” لتعمق الجراح وتزيد 
الهمـــوم، حيث أكدت في تقرير لها صدر مؤخرا بعنوان “تجنب ضياع جيل 
كوفيـــد”، أن األعـــراض بيـــن األطفـــال ال تـــزال خفيفة، لكن العـــدوى تواصل 
االرتفـــاع، والتأثيـــر طويل المـــدى على التعليـــم والتغذيـــة والرفاهية لجيل 
كامل من األطفال والشباب، وهو ما يمكن أن يغير حياتهم ويجعل مستقبل 

جيل بأكمله في خطر.
وبيـــن التقرير أن نحو ثلث الدول التي شـــملها التحليـــل وعددها 140 دولة 
شـــهدت انخفاضـــا بنســـبة 10 % على األقل في تغطيـــة الخدمات الصحية، 
مثـــل التحصين الروتينـــي، وعالج أمـــراض الطفولة المعدية فـــي العيادات 
الخارجيـــة، وخدمات صحة األم، بســـبب الخوف من انتقـــال العدوى، ودعا 
إلى تفادي ضياع جيل كامل، حيث يهدد كورونا بإحداث ضرر ال رجعة فيه 

على تعليم األطفال وتغذيتهم ورفاههم.
إن اآلبـــاء واألمهـــات في عجز وحيـــرة ما بين خوفهم على صحة وســـالمة 
أطفالهـــم، ما يدفعهم لتشـــديد الحصار “البيتي” عليهـــم ومباركة “تقوقعهم” 
علـــى أنفســـهم ومع األجهـــزة اإللكترونيـــة، وما بيـــن قلقهم من أضـــرار هذه 
العزلـــة وهـــذا التـــالزم الطويـــل مع تلـــك األجهـــزة ومســـاوئها، ورغبتهم في 
إخراجهم منها ليتنفســـوا ولو قليال من أجواء الحياة الطبيعية التي نسوها 
وتولدت لديهم الرغبة في عدم تذكرها وممارستها مرة أخرى غير مدركين 

العواقب المستقبلية الوخيمة عليهم. 
هـــي دعـــوة لعلماء االجتماع وخبراء التربية ليحـــددوا لنا معالم التعامل مع 
هذه الحالة االســـتثنائية وســـبل اإلخـــراج اآلمن لألطفال مـــن حياة “العزلة” 

الحالية وكيفية تالفي آثارها والتعامل معهم مستقبال.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

ال أخفـــي إعجابي الشـــديد بملحمة جلجامش، فهي باختصـــار تعبر عن الصراع الذي 
يعايشه اإلنسان في جميع مراحل حياته منذ بدء تعلمه النطق والحديث إلى لحظة 
الفـــراق والموت، وأســـئلة الالوعي حول الحياة والموت ولمـــاذا نحيا ونموت ونحيا 
مـــرة أخـــرى أبـــدا، وتجدني كلما ضاقـــت األفكار بي أتجه مســـرعة لقـــراءة الملحمة، 
ففيها من الدروس والمواعظ وما خلف الكلمات ما قد يربي لنا فيلسوفا أو مفكرا أو 
متدبرا، ورغم أننا في كتبنا المدرسية مررنا بدروس عن هذه الملحمة إال أننا أبخسنا 
حقهـــا كثيـــرا، فرحلة جلجامش للحصول على الخلود كما اإللـــه، رحلة بها الكثير من 
الدروس، تعمل على إنعاش العقل البشـــري وتفتح المجال لربط الواقع بالخيال كما 
هي هذه الملحمة التاريخية التي تلونت بالكثير من زخارف الحكايا وفاقت بألوانها 

األساطير.
ولمن ال علم له بالملحمة أو أنها مرت عليه ذكرا مرور الكرام، اسمحوا لي أن أسردها 
ملخصـــة في جمل بســـيطة أهـــم درس اســـتوقفني بها من منظـــوري الخاص، حيث 
تحكي قصة حاكم قوي يســـعى إلى فهم ديمومة الحياة ويرى في نفســـه من الذكاء 
والقوة والمقدرة أن يبقى مخلدا إلى األبد، فيبحث عن سر الحياة ويرد إلى مسامعه 
أن هناك شـــخصا بشـــريا واحدا مخلدا كما اإلله، فيبدأ رحلة البحث عنه ليســـأله عن 
كيفية الخلود، والحقيقة أن جلجامش يصل بالفعل إلى مبتغاه ويصل إلى “أوتنباشم” 

المخلد، لكنه يصدم من هيئته واتكائه مســـجى على جانبه وينظر له ويســـتغرب أن 
يكـــون “أوتنباشـــم” مخلدا وهـــو أقل منه هيبة وشـــكال، لكن ما يســـتوقفني حقا في 
هـــذا اللقاء الـــذي أعتبره جميال ومختلفا حيث تلتقي القـــوة والعزيمة واإلصرار في 
شـــخصية جلجامش بالحكمة والهدوء في شـــخصية “أوتنباشم” هو رد األخير على 
استفســـارات األول بمنتهى المنطق قائال ‘’من يبني بيوتا تدوم إلى األبد؟ من يقطع 
عهـــدا يـــدوم إلى األبد، الناس يرثون، يقتســـمون، فأي إرث يدوم إلى األبد، البغضاء، 
حتـــى البغضـــاء، أتبقى إلى األبد؟’’، في محاولة منه لتلقين جلجامش درســـا حقيقيا 
حول هبة الخلود والدوام، إال أن جلجامش العنفوان كما يحلو لي أن أسميه في كل 
مـــرة أبحـــر فيها فـــي ملحمته الخالدة يصـــر أن يبحث عن نبتة الخلـــود ظنا منه أنها 
طريقه إلى الالنهاية، ولألسف فبعد حصوله على سر الخلود تأتي الحية وتبتلع منه 
“اللؤلؤة” في إشارة واضحة إلى أرض الخلود البحرين التي يزهر بطن بحرها بلؤلؤ 
مكنـــون، وياليتنـــي في مقالي هذا أســـتطيع أن أســـرد وأوضح الكثير مـــن اللقاءات 
والحوارات الذكية التي نشـــأت بين جلجامش وعدد كبير من الشـــخصيات في هذه 
الملحمـــة، لكننـــي مـــن موقعي هـــذا أوجه دعـــوة لالهتمام أكثـــر فأكثر بهـــذا التاريخ 
الجميل الذي يخدم بالدنا، ونســـتطيع من خالله أن نحيي الثقافة وننشـــط السياحة 

ونهتم بها في كتبنا المدرسية.

سمر األبيوكي

جلجامش حي لألبد
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استعار نادي مدينة عيسى العب 
الفريـــق األول لكـــرة القدم بنادي 
الرفـــاع الشـــرقي يوســـف العماد؛ 
صفـــوف  العمـــاد  بذلـــك  ليمثـــل 
فريق مدينة عيسى األول خالل 
الموســـم الرياضي الجديد 2020 

. 2021 -
ويعتبر يوســـف العمـــاد من أبناء 
ولعـــب  الشـــرقي،  الرفـــاع  نـــادي 
فـــي الفئـــات العمريـــة، كمـــا ظهر 
خالل بعض الدقائق في الموسم 
األول،  الفريـــق  مـــع  المنصـــرم 
قبـــل أن يســـتدعى حديًثا خالل 

التجمع األخير لمنتخبنا األولمبي 
بقيادة المدرب البرتغاي رودولفو 

كوريا.
ويلعـــب يوســـف العمـــاد مهاجًما، 
ويعتبر انضمامه لمدينة عيســـى 
فـــي  المقدمـــة  لخـــط  تعزيـــًزا 
تشـــكيلة المدرب الوطني عيسى 

السعدون.
إلى ذلك، اســـتعار مدينة عيســـى 
أيًضا الالعب بنجامين الذي مثل 
صفوف فريق البديع في الموسم 
الماضـــي. ويلعـــب بنجاميـــن في 

خط الوسط.

مدينة عيسى يستعير الشرقاوي العماد

النصــــر يحـــلق بــــأول فـــــوز
ــد راش ــن  ب ــدوري عيسى  ــ ب الــثــانــيــة  ــارة  ــس ــخ ال ــي  يــذيــق عــال الــمــحــرق 

حقـــق المحـــرق فـــوزه الثانـــي بدوري 
عيسى بن راشد ألندية الدرجة األولى 
للكرة الطائـــرة بعدما أطاح بعالي 3/1 
فـــي المواجهـــة التي جمعتهما مســـاء 
عيســـى  صالـــة  علـــى  الســـبت  أمـــس 
بـــن راشـــد ضمـــن الجولـــة الثالثـــة من 
المســـابقة ليرفع رصيـــده إلى 6 نقاط، 
فيمـــا تلقى عالي الخســـارة الثانية من 

دون نقاط.
وانتهت األشواط الثالثة 25 – 18، 23 

.16 – 25 ،19 – 25 ،25 –
بتألـــق المحتـــرف الكاميروني “كودي” 
فـــي  المحـــرق  نجـــح  الهجـــوم  فـــي 
السيطرة على مجريات الشوط األول 
وفي ظـــل تعدد الخيـــارات الهجومية 
لـــدى المحرق وتوزيـــع األلعاب ما بين 
تاهـــت  والمنتصـــف  الشـــبكة  طرفـــي 
لإلرســـاالت  وكان  عالـــي،  حوائـــط 
الهجوميـــة دور كبيـــر فـــي هـــز الكـــرة 
ليخســـر  الفخـــار  ابنـــاء  لـــدى  األولـــى 

األخير 25 – 18.
في الشوط الثاني لعب عالي بحماس 
كبيـــر وفاعليـــة هجوميـــة مع تحســـن 
اســـتقبال الكرة األولى مســـتغال كثرة 
اخطاء المحرق في الهجوم واالعتماد 
علـــى كـــودي لينتزع فـــوزا مثيرا 25 – 

.23
اســـتعاد المحرق عافيته في الشـــوط 
الثالـــث بفضل تألق محمد يعقوب في 
الهجـــوم مـــع تدخـــالت فاضـــل عباس 
وكـــودي والتأثيـــر علـــى ابنـــاء الفخار 
عبر قوة االرساالت وهو ما ساهم في 
تراجع أدائهم ليفوز المحرق 25 – 19.
واســـتمر المحـــرق فـــي تقديـــم أدائـــه 
الجماعـــي المنظم بالشـــوط الرابع عبر 
قوتـــه الهجومية المتمثلـــة في محمد 
يعقوب وفاضل عباس وكودي وأجرى 
محمد المرباطي عدة تغييرات بعدما 
ضمـــن الفـــوز بالشـــوط لتحلـــق طائرة 

األحالم فوق سماء عالي.
أدار المواجهـــة طاقم الحـــكام الدولي 
المكـــون مـــن محمـــد عبـــاس والثانـــي 

جعفر ابراهيم.

النصر يجهز على بني جمرة

لم يجد النصـــر أي صعوبة في تحقيق 
الفـــوز على بنـــي جمرة بثالثة أشـــواط 
 28 -  30  ،15 – 25  ،  17 25- نظيفـــة 
لينتزع أول انتصار في مسابقة الدوري 
ويرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما الزال 
رصيـــد “الجمراويـــة” خاليا مـــن النقاط 

بعد تلقيهم الخسارة الثانية.
النصر ضغط على منافســـه باإلرساالت 
الفلبينـــي  المحتـــرف  نحـــو  الموجهـــة 
“اســـبيجيو” إلخراجـــه مـــن جـــو اللقاء 
والحد من انطالقتـــه الهجومية بمركز 
)4( وقـــد نجـــح فـــي ذلك، وبـــرز يونس 
عبدالكريم بضرباته الساحقة من مركز 
)2( مع حوائط الصد القوية التي شكلها 
حســـن ضاحـــي عـــالوة علـــى التغطية 
الدفاعية للفريـــق ليتقدم النصر بفارق 
مريـــح 1-7 ثـــم 10-18 مســـتفيدا مـــن 
األخطـــاء الهجومية لمنافســـه وضعف 

االستقبال.
النصـــر  واصـــل  الثانـــي  الشـــوط  فـــي 
أدائه بنفس النســـق من خـــالل توجيه 
وتفنـــن  الفلبينـــي،  نحـــو  االرســـاالت 
النصراويـــة فـــي الضربـــات الهجوميـــة 

مـــن جميع المراكز وكان بطلها ابراهيم 
ابراهيـــم،  وصبيـــح  وضاحـــي  محمـــد 
المحتـــرف  الصـــد  حوائـــط  وخنقـــت 
الفلبينـــي فـــي أكثر من منافســـة وكان 
علي حمزة خارج الفورمة ليفوز النصر 

بالشوط.
الشـــوط الثالث شـــهد أداء افضل لبني 
جمرة مع حالة من التراخي لدى النصر 
بفضـــل تحســـن اســـتقبال “الجمراوية” 
والفاعليـــة الهجومية مـــع الصد وكانوا 
قريبيـــن من الفـــوز عنـــد تقدمهم 24 – 

22 قبـــل أن يـــدرك النصر التعادل 24 – 
24 بعدما لمس اســـبيجيو الشبك اثناء 
الهجـــوم ليدخـــل الفريقان في سلســـلة 
التعـــادالت 28 – 28 قبـــل أن يصـــوب 
اســـبيجيو كرة طائشـــة خـــارج الملعب 
ثم كـــرة هجوميـــة ناجحة مـــن يونس 
عبدالكريـــم ليضـــع نهاية الشـــوط 30 – 

.28
المكـــون  الدولـــي  الطاقـــم  اللقـــاء  أدار 
مـــن األول علـــي كاظـــم والثانـــي أحمد 

عبدالعال.

حوائط المحرق لعبت دورا في الفوز على عالي

من لقاء النصر وبني جمرة

نادي البحرين للتنس

حقق الشـــباب فـــوًزا عريًضا وكبيًرا 
على حســـاب التضامن بأربعة عشر 
هدًفـــا مقابـــل واحـــد، فـــي المبـــاراة 
علـــى  الجمعـــة،  جمعتهمـــا،  التـــي 
صالـــة نادي الشـــباب، ضمن الجولة 
8 لـــدوري االتحـــاد لكـــرة الصاالت. 
ورغـــم تقدم التضامن بهدف، إال أن 
الشـــباببين حققوا عـــودة قوية في 
المباراة وقلبـــوا النتيجة لصالحهم. 

وفـــي لقاء ثان ضمـــن ذات الجولة، 
فـــاز الحد على المالكية بنتيجة )-4

.)1
وبنـــاًء علـــى ذلـــك، يكـــون ترتيـــب 
الدوري كاآلتي:الشـــباب والحد 14 
نقطـــة لـــكل واحد منهمـــا، التضامن 
9 نقـــاط، مدينـــة عيســـى 7 نقـــاط، 
والمالكية في المركز األخير برصيد 

3 نقاط.

للتنـــس  البحريـــن  نـــادي  حـــدد 
يـــوم الثالثاء 8 ديســـمبر 2020 
الترشـــح  بـــاب  لفتـــح  موعـــدا 
مجلـــس  وعضويـــة  لرئاســـة 
اإلدارة للسنوات األربع القادمة، 
ويســـتمر قبـــول الطلبـــات علـــى 
مـــدى أســـبوع، حيـــث ســـيكون 
أخر موعـــد لقبـــول الطلبات هو 
الساعة الســـابعة من مساء يوم 
اإلثنين 14 ديسمبر 2020، صرح 
بذلك علي عبـــد الحميد خنجي 
أميـــن الســـر العام للنـــادي، ودعا 
فـــي تصريحـــه أعضـــاء النـــادي 
الراغبيـــن في الترشـــح لرئاســـة 
وعضويـــة مجلـــس اإلدارة ممن 
تنطبق عليهم شـــروط الترشح، 
بالتقدم بطلب كتابي مزكى من 
عضويـــن عامليـــن مـــن أعضـــاء 

النادي.. كمـــا دعا أعضاء النادي 
الذين لم يســـددوا إشـــتراكاتهم 
حتى اآلن لتســـديد االشتراكات 
الســـاعة  أقصـــاه  موعـــد  فـــي 
الثامنة من مســـاء يـــوم األثنين 
7 ديســـمبر 2020، حتى يتسنى 
لهـــم حضـــور اجتمـــاع الجمعية 
العمومية والترشح والتصويت 

في االنتخابات.

نتائج الجولة 8 لدوري كرة الصاالت

8 ديسمبر فتح الترشح لنادي التنس

من لقاء الشباب والتضامن
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أنديــة الكرة تواصــل تحضيراتها لتدشــين الموســم الجديد

رئيــس والرفاعي والمنصوري والســبيعي يعيدون ترشــحهم

13 هدًفا في افتتاح الجولة الثالثة لكأس االتحاد

9 مرشحين يتنافسون على عضوية اتحاد البولينج

شـــهدت منافســـات الجولـــة الثالثة 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  لـــكأس 
فـــي  هدًفـــا   13 تســـجيل  القـــدم 
أقيمـــت  التـــي  مبارياتهـــا  انطـــالق 
4 مالعـــب،  علـــى  الجمعـــة  مســـاء 
كانـــت الحصيلة األكبـــر خالل لقاء 
قاللـــي والنجمة الـــذي اهتزت فيه 

الشباك 5 مرات.
تمكـــن  البحريـــن،  ملعـــب  علـــى 
صاحـــب الضيافة مـــن تحقيق فوز 
ســـهل على حساب االتحاد بنتيجة 
األهـــداف: محمـــد  )0-3(. وســـجل 
شريف، وضاح محمود ودا سيلفا.

وعلـــى ملعب الشـــباب، فـــاز الرفاع 
الشـــباب  مارونـــي  علـــى  الشـــرقي 
بنتيجة )1-3(، وسجل للفائز:فيصل 
فيمـــا  ولـــوكاس،  لويـــز  بودهـــوم، 

سجل للشباب:حسين القصاب.
وعلى ملعب النجمة، حقق النجمة 
فـــوًزا مثيـــًرا علـــى قاللـــي بنتيجة 
النجمـــة  أهـــداف  وســـجل   .)3-2(
الـــذي  آرثـــر  البرازيلـــي  المحتـــرف 
وضـــع بصمتـــه بـ”الهاتريـــك”، فيمـــا 
سجل أحمد الختال هدفي قاللي.

وعلـــى ملعبه، نجح البســـيتين في 

تخطـــي البديع بهدف حمل إمضاء 
سلطان منصور.

مســـابقة  االتحـــاد  كأس  وتعتبـــر 
التوقـــف  فتـــرات  خـــالل  تلعـــب 
الدوليـــة، كمـــا تســـتثمرها األنديـــة 
النطـــالق  التجهيـــز  نحـــو  حالًيـــا 
الموســـم الرياضـــي الجديد -2020

2021، الذي سيدشن بكأس الملك، 

األسبوع المقبل، كما تعتبر البطولة 
فرصـــة لتجربة عدد مـــن الالعبين 

الشباب.
الـــدور  ومـــن المنطلـــق أن ينطلـــق 
التمهيـــدي لـــكأس الملـــك يـــوم 25 
تقـــام  أن  علـــى  الجـــاري،  نوفمبـــر 
منافســـات دور الـ 16 بدًءا من يوم 

30 لذات الشهر.

أغلق االتحاد البحريني للبولينج باب الترشح لرئاسة 
وعضويـــة مجلس اإلدارة ليفوز غـــازي ناس بمنصب 
الرئاســـة للـــدورة االنتخابية الجديـــدة 2020 – 2024 

بالتزكية مرشحا عن نادي البحرين.
وقال أمين ســـر االتحاد إبراهيم الرفاعي بأن هناك 9 
مرشـــحين تقدموا لعضوية مجلس اإلدارة من بينهم 
5 أعضـــاء جـــدد وهـــم علي الحلـــو، صالـــح البوفالح، 
ابراهيـــم الجـــار، مريـــم مـــدارا، راشـــد البوعينين، و4 
مـــن أعضاء مجلـــس اإلدارة الســـابق، وهـــم: إبراهيم 
الرفاعـــي، عبـــدهللا رئيس، محمـــد المنصـــوري، أحمد 
الســـبيعي، فيما انسحب عضو مجلس اإلدارة السابق 

عبدالمجيد القاسم.

ويتنافس المرشـــحون التسعة على 6 مقاعد بمجلس 
إدارة االتحـــاد، وســـيقام اجتماع الجمعيـــة العمومية 
2 ديســـمبر 2020 الســـاعة 7 مســـاء بقاعة جلجامش 

بفندق جولدن توليب.
وأضـــاف الرفاعـــي لـ “البالد ســـبورت” أن ترشـــح هذا 
العدد مـــن المتقدمين للعضوية يعتبر حقا من حقوق 

ممثلـــي الجمعيـــة العموميـــة ويمثـــل ظاهـــرة صحية 
المرشـــحين  بيـــن  مـــن  واألفضـــل  األصلـــح  الختيـــار 
لتحقيـــق تطلعـــات وآمـــال األنديـــة أعضـــاء الجمعية 
العموميـــة. وتطلـــع ناس ألن يواصل اتحـــاد البولينج 
مســـيرة النجاحات والمكتســـبات بقيـــادة غازي ناس، 
مشيرا إلى أن األخير ليس بغريب على الرياضة وهو 
رجل أعمال معروف وله إســـهاماته الوطنية، مشـــيدا 
بالجهـــود التي بذلها مجلس اإلدارة الســـابق برئاســـة 
أحمـــد النعيمـــي ومـــا حققـــه االتحـــاد مـــن إنجـــازات 

ونجاحات كثيرة.
يذكـــر أن الجمعية العمومية التحـــاد البولينج تتكون 
مـــن 8 أندية، وهي: الرفاع، الرفاع الشـــرقي، المنامة، 
الحالـــة، البحريـــن، أم الحصـــم، مدينـــة عيســـى، نادي 

الصم.

أحمد مهدي

حسن علي

من لقاء الرفاع الشرقي والشبابمن لقاء النجمة وقاللي

أحمد مهدي

يوسف العماد

غازي عبدالله ناسإبراهيم الرفاعي

حسن علي تصوير: )خليل ابراهيم(

أحمد مهدي



زهـــرة عرفـــات  الفنانـــة  صرحـــت 
فـــي لقاء جديـــد عن لقـــب “فنانة 
البحرين األولى” الذي صرحت به 
مـــن قبل، وهل وضعها في موقف 
محـــرج مـــع زميالتهـــا، وأوضحت 
زهـــرة، في لقاء مع برنامج “ليالي 
الكويـــت”: أنـــا لســـت فـــي مـــكان 
أقّيـــم نفســـي،  أســـتطيع فيـــه أن 
والموضوع كان خالل اســـتضافة 
في أحد البرامج وســـألني المذيع 
“هـــل تســـتحقين أن يطلـــق عليِك 
األولـــى”،  البحريـــن  فنانـــة  لقـــب 
فأجبـــت “نعـــم”، لكن أنـــا ال تهمني 
فـــي  زميالتـــي  وللعلـــم  األلقـــاب، 
البحريـــن “زعلـــوا” مـــن التصريح، 
حـــدث  مـــا  فهمـــن  عندمـــا  لكـــن 
قـــّدرن الموقف، وفـــي األخير هن 

أخواتي وحبيباتي “ويعلمون هم 
شـــنو بالنســـبة لي”، الفتة إلى أنها 
متصالحـــة مـــع نفســـها وال تحـــب 
التصـــادم مع أي أحد وتتقبل آراء 

الناس بصدر رحب.
لألنبـــاء  عرفـــات  زهـــرة  وقالـــت 
الكويتيـــة إن شـــكلها قـــد يعطـــي 
انطباعـــا بـــأن شـــخصيتها جـــادة، 
وقالـــت:  كذلـــك،  ليســـت  لكنهـــا 
وأحـــب  ومتفائلـــة  إيجابيـــة  أنـــا 
الضحـــك، مشـــيرة أيضـــا إلـــى أن 
أصبحـــت  ميديـــا”  “السوشـــيال 
عبارة عن “سوالف ضحى” والكل 
فيها “يسولف” عن الناس وليست 
بها قضايا مهمة، متمنية أن تزول 
أزمة “كورونـــا” وتعود الحياة إلى 

طبيعتها في القريب العاجل.

زهرة: لقب فنانة البحرين األولى زعل الكثير مني!

أسامة الماجد

طارق البحار
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 Marry تأجل عرض فيلم
Me، للنجمة جينيفر 

لوبيز، حيث كان 
من المقرر عرضه 

قبل عيد الحب 
في 12 فبراير 
2021، لكن تم 
تأجيله إلى 14 

مايو 2021. 
يشارك في 

بطولة الفيلم 
كل من أوين 

ويلسون 
وسارا 

سيلفرمان.

tariq_albahhar

The Queen’s Gambit.. قصة خيالية ملهمة في الشطرنج
فـــي دار لأليتـــام فـــي الخمســـينات، ُتظهـــر فتـــاة 
صغيرة موهبتها المذهلة في لعبة الشطرنج، وتبدأ 
رحلة نحو النجومية لـــم تخطر ببالها فيما تصارع 
إدمانهـــا.. هكذا كتبـــت منصة نتفلكس للمشـــاهدة 
أوناليـــن في تعريفها الســـريع للمســـلل الذي أصبح 
اليـــوم ترنـــد المشـــاهدات فـــي البحريـــن والعالـــم 
بموســـمه األول، بعـــد بثـــه مؤخرا وهو مـــن بطولة 
كل مـــن آنيـــا تايلورجـــوي، وبيل كامـــب، ومارييل 
هيلـــر، ومـــن تأليف ســـكوت فرانك وآالن ســـكوت، 
 “Walter Tevis“ روايـــة  مـــن  ومســـتوحى  وهـــو 
ألفهـــا العـــام 1983 تحمـــل نفس عنوان المسلســـل، 
وحاز المسلســـل علـــى تقييم 8.9 من 10 في موقع 
الســـينمائية  األفـــالم  بتقييـــم  المختـــص   ”IMDb“
والمسلســـالت التلفزيونية، يصور المخرج سكوت 
فرانـــك المســـاعي األمريكية للتفـــوق على الروس 
فـــي لعبـــة الشـــطرنج، مـــن خـــالل “عبقريـــة” طفلة 

يتيمة في اللعب.
المسلســـل الذي مدته ســـاعة تقريًبا رائـــع إذا كنت 
من عشـــاق لعب الشـــطرنج أو ألعاب العقل، والتي 
ال يلعـــب الحـــظ فيهـــا أي دور وفـــي إطـــار درامـــي 
باألحـــداث وبالطبع في وقـــت القصة، هناك العديد 
من اإلسقاطات السياسية للفترة التي تدور خاللها 
األحـــداث والحرب الباردة بيـــن الواليات المتحدة 
األمريكيـــة واالتحـــاد الســـوفيتي، وتتمحـــور فـــي 

التفاصيل حول “بيث” الفتاة اليتيمة، التي تكتشف 
موهبتهـــا في لعب الشـــطرنج بطريقة عبقرية منذ 
طفولتهـــا، حيـــث تعلمتهـــا علـــى يد حـــارس الملجأ 
الـــذي عاشـــت فيه بعـــد وفاة أســـرتها فـــي حادث، 
تســـلك طريقهـــا للحصـــول على لقـــب أفضل العبة 
شطرنج في العالم وتطيح بأكبر األسماء المعروفة 
فـــي هـــذه اللعبة التـــي تتطلب الهـــدوء كثيرا، وتم 
تقديمه بصورة جميلة حتى وإذا لم تكن قد لعبت 
في يوم من األيام الشـــطرنج، فهو غني بالمشـــاعر 
واألفكار الكثيـــرة، ويعرض بـــذكاء النضج الفكري 
والعاطفـــي للشـــخصيات، وعلى رأســـها شـــخصية 
Beth التـــي تهرب من قســـاوة حياتهـــا منذ الصغر 

بعقلها.

كانت الرواية “Walter Tevis“ ستتحول إلى فيلم، 
وكان ســـيخرجه الراحل هيث ليدجر قبل سنوات 
مـــن وفاتـــه، كأول إخـــراج لـــه، لكنه لـــم يتمكن من 

ذلك.

ماذ اقالوا عنه:

 األستاذ الدولي الكبير الفرنسي أنتوني فيريغ: “هذا  «
أفضل ما رأيته حول الشطرنج”.

تقول األستاذة الدولية كناريك مراديان، بطلة العرب  «
أربع مرات للسيدات أولها العام 1999 عندما كانت بعمر 

السادسة عشرة: “أحببت هذه السلسلة بشكل عام، 
وهي ساعدت في زيادة الوعي إزاء لعبة الشطرنج، إذ 

أصبحت أتلقى مزيدا من االتصاالت من أشخاص يريدون 
التعرف أكثر إلى هذه اللعبة وتعليمها أوالدهم”.

قريًبا يمكن أن تتحّول األشياء في صالحك

فقد تضعف معنوياتك بسبب العقبات

عليك أن تعمل بحكمة في األمور المالية

 يمكن لعملك أن يكتسب الزخم مرة أخرى

تجّنب الكسل وال تنشغل كثيًرا بالقيام بأي عمل

أنت تعمل بجد وتستمر في المضي قدًما

احرص على أن يكون سلوكك معتداًل

ال توّقع على أي ورقة على عجلة من أمرك

قد تكون هناك عقبات قانونية في عملك

سيكون من الجيد أن توازن بين دخلك ونفقاتك

ستولي اليوم اهتماًما كامًل لمهامك المهمة

يبدو أن مضاعفاتك العقلية تتزايد اليوم

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

ارتفعت أســهم األلبومات الغنائية هذا العام مع الجمود 
الــذي أصابهــا، واكتســاح األغنيــة المنفــردة الســاحة 
الغنائية، لتشــمل هذه المرة الفنانة أحالم، التي تتأهب 
لطرح ألبومها الجديد، الذي تراهن عليه وتصفه بأنه من 

“الطراز الرفيع”، وتتعاون فيه مع نخبة من ألمع الشعراء 
والملحنين والموزعين الموسيقيين بالساحة الغنائية.

ويأتي األلبوم بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن طرح األلبومات الغنائية؛ إذ كان 
ألبوم “يالزمني خيالك” الذي طرحته عام 2016 هو أحدث ألبوماتها.

كشــفت الفنانــة رانيا فريد شــوقي، عن بوســتر جديد 
لمسلســل “ضربة معلم”، للنجم محمد رجب، حيث 
يظهر في البوســتر، أبطال المسلسل، ويتوسطهم 
محمــد رجــب، والذى كان قد نشــر بوســتر يظهر به 

منفــردا قبل يوميــن، وعلقت رانيا فريد شــوقي على 
الصــورة قائلة “ضربــة معلم ابتداء من يوم الســبت 21 

نوفمبر الســاعة 8 مســاء إن شــاء الله على قناة “ ســي بي ســي”. وانتهى 
المخرج إسماعيل فاروق من تصوير أكثر من 4 أسابيع في أحداث العمل.

أطلقــت الفنانة اللبنانيــة دانا حوراني أغنيــة جديدة لها 
تحت عنوان “إنت أنا”، أهدتها إلى المرأة العربية القوية، 
التــي تتغلــب بعزمها وصالبتهــا علــى كل المصاعب 
والمحن، وقالت: “هذه األغنية هي أيًضا رسالة حب إلى 

مدينتي الغالية بيروت، التي قارنها أعظم الشــعراء عبر 
التاريخ بامرأة في غاية الجمال، وفي غاية القوة. فال يمكنني 

أن أغنــي “إنت أنا” دون أن أفكــر ببيروت، خاصة بعــد كل األزمات التي مرت 
عليها خالل األشهر األخيرة.

إنت أناضربة معلمألبوم أحالم

صانع الدمى جاسم: نطمح بمنهج معترف فيه لرياض األطفال لفن العرائس

تعود صناعة الدمى إلى فترات سحيقة من 
التاريـــخ، وكانـــت أغلبها ترتبـــط بأنواع من 
العبادات والطقوس الدينية، ففي المراسم 
إقامـــة  تقتضـــي  كانـــت  مثـــال  الفرعونيـــة 
حفـــالت جنائزيـــة تســـتخدم فيهـــا الدمـــى 
المتحركة التي كانت تصنع من الخشب أو 
مـــن جلد الحيوان محشـــو بالتبن أو القش، 
وهناك دمى أخرى تصنع من سعف النخيل 

أو أغصـــان األشـــجار أو ثمار بعض النباتات 
التـــي كان لها أيضـــا صفة دينيـــة، كما صنع 
المصريون القدامى نماذج أخرى من الدمى 
المتحركـــة تمثـــل أرباب الحـــرف والصنائع، 
العامليـــن  لحـــركات  إيضاحيـــة  كنمـــاذج 
والعامـــالت في اســـتخدامهم بعض اآلالت، 
أو تصنيعهـــم بعـــض منتجاتهـــم الزراعيـــة، 
وقـــد راجـــت هذه الصناعـــة عنـــد الفراعنة، 
حيث برعوا فـــي تمثيل الجند في فيالقهم 

وهم مدججون باألسلحة، كما شكلوا أيضا 
تماثيل ودمى للمالحيـــن والبنائين وأرباب 

الصناع المختلفة.
مـــن جانـــب آخـــر، كانـــت الدمى تســـتخدم 
عنـــد الشـــعوب البدائيـــة لتحقيـــق أغـــراض 
ســـحرية، فتصنع علـــى هيئة أقنعـــة يحرك 
تقاطيعها الساحر الذي يرتديها، وقد تصنع 
علـــى هيئة تماثيـــل مجوفة ألشـــغال الجن 
أو وجـــوه الحيوانات والوحوش الكاســـرة، 

فيرتديهـــا الكهنـــة ويـــؤدون بهـــا رقصـــات 
مختلفة، وال تزال بعض الشعوب اإلفريقية 
تستخدم هذه الدمى في الحفالت الدينية 
لجلب الخير إلى أهل القرية وطرد األرواح 

الشريرة عنهم وشفائهم من األمراض.
فـــي البحريـــن يعتبـــر الفنـــان أحمد جاســـم 
أهـــم  مـــن  البيـــادر  مســـرح  رئيـــس  نائـــب 
مصممـــي الدمـــى والعرائـــس ولديـــه خبرة 
طويلـــة فـــي هـــذا المجـــال، حيـــث يمتلـــك 

ورشة في المنزل يصنع فيها مختلف أنواع 
الدمـــى وبشـــخصيات مختلفـــة محببة عند 
األطفـــال، وتختلف مراحـــل صناعة الدمية 
عنده حســـب النوعيـــة، فهنـــاك الماريونيت 
ودميـــة القفـــاز والعصا والدمى المســـطحة 
وغيرهـــا، حيث لكل دمية خطوات تختلف 

عن غيرها. 
ولم يكتف جاســـم بورشـــته المنزلية، وإنما 
شـــرع في نشـــر مختلف أنواع الدمى التي 

“االنســـتقرام”  فـــي  حســـابه  عبـــر  يصنعهـــا 
لتعـــم الفائـــدة خاصة عنـــد األطفـــال الذين 
ينجذبون بشكل كبير إلى الدمية مهما كان 

حجمها وشكلها.
أحمـــد جاســـم يطمـــح بوجـــود مركـــز لفـــن 
إحـــدى  تتبنـــاه  البحريـــن  فـــي  العرائـــس 
الـــوزارات المعنية بالفـــن والثقافة والطفل، 
بل ويطمـــح أن يكون هنـــاك منهج معترف 

فيه لرياض األطفال والمرحلة االبتدائية.

22 نوفمبر

 1924
 توجيـــه إنـــذار بريطانـــي إلـــى 
عقـــب  زغلـــول  ســـعد  حكومـــة 
مقتل ســـردار الجيـــش المصري 
لـــي  الســـير  الســـودان  وحاكـــم 
ســـتاك بوجوب إعالن االعتذار 
وتقديـــم التعويـــض 
وســـحب  الـــالزم 
المصريـــة  القـــوات 

من السودان

 1943
 لبنان يحصل على استقالله من فرنسا، وبشارة الخوري يتولى رئاسته

 1963
اغتيال الرئيس األميركي جون كينيدي قنًصا وذلك أثناء زيارته لمدينة داالس

 1975
تنصيب خوان كارلوس ملًكا على إسبانيا بعد وفاة الديكتاتور فرانثيسكو فرانكو

 
 1989

 اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية رينيه معوض بسيارة مفخخة

 2003
 معارضون للرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه يقتحمون البرلمان
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لمى الجشي: 
“صادرات” توفر الحماية للشركة في حال تخلف العمالء عن الدفع

عبير الخاجة: 
اتمام  على  حريصة  البحرين  صادرات 

عمليــة الشحـــن بشكـــل سلـس

نور الشعلة:
“صادرات” فتحت قنوات التواصل مع عمالء من خارج مملكة البحرين

تقــول المديــر العــام لشــركة “إيليــوم”، لمــى الجشــي، إن لديهــا خطًطا لزيادة صادرات الشــركة  إلى خارج البحرين، مؤكدة أنها حظيــت بدعم كبير عبر تعاونها مع “صادرات البحرين”، كما أنها اســتفادت كثيًرا من 
برنامج تأمين ائتمان الصادرات في توفير الحماية للشــركة في حال تخلف العمالء عن الدفع. “البالد” التقت لمى الجشــي، وحاورتها بشــأن الفوائد التي جنتها شــركتها في التعاون مع “صادرات البحرين”. فقد 
أفادت الجشــي أن المصنع ينتج األلياف الزجاجية الهيكلية بإســتخدام آخر التطورات التكنولوجية في هذا المجال، اذ يعتبر مصنع "إيليوم" فريًدا من نوعه في العالم. تأســس المشــروع في العام 2011 ويتم 

تصدير حوالي 95 % من منتجاته إلى الخارج، موضحة  أن “منتجاتنا تستخدم  في مجاالت عديدة تشمل المركبات والقوارب وغيرها”. 

خطط توسعية
البحريــن،  وخــارج  داخــل  التوســعية  بخططهــا  يتعلــق  وفيمــا 
قائلــة:   الجشــي  صرحــت 
زيــادة  علــى  اآلن  نعمــل 
الخــارج  إلــى  صادراتنــا 
جديــدة  أســواق  وفتــح 
لمنتجاتنــا، وأهــم عمالئنــا 
فــي  يتواجــدون  حالًيــا 
الواليات المتحدة وأوروبا 
واليابــان، ونخطــط لزيادة 
صادراتنا إلى أماكن أخرى 

في العالم".
وبخصــوص دعــم صــادرات البحريــن لمشــروعها، أكدت الجشــي 
مــن  المعتمــد  الصــادرات  ضمــان  برنامــج  مــن  كثيــًرا  "اســتفدنا 
"صــادرات البحرين" في تصدير منتجاتنــا من األلياف الزجاجية 
الهيكليــة والتــي تســتخدم في مجــاالت عديدة تشــمل المركبات 
والقــوارب وغيرهــا  وهــذا الدعــم قــد وفــر الحماية لشــركتنا في 

حال تخلف عمالؤنا في خارج مملكة البحرين عن الدفع".
وعّمــا اذا كانــت توجــد  أيــة تحديــات أو صعوبــات تواجههم في 
التصديــر إلــى الخارج، بينت الجشــي أن من خالل الدعم المقدم 
مــن صــادرات البحريــن عبر خدمــة تأمين ائتمان الصــادرات فقد 
وفــرت لنــا الحمايــة الكافيــة فــي الدخــول إلــى اســواق جديــدة 

والخــوض فــي المزيــد مــن األعمــال والروابــط التجاريــة والعمل 
على زيادة عمليات التصدير.

تضاعف الصادرات 
أمــا بخصوص زيادة نســبة صادرات الشــركة إلــى الخارج، فقد 
“تضاعفــت  الماضيتيــن  الســنتين  أنــه خــالل  الجشــي  أفــادت 
صادرتنــا بالرغــم مــن الظــروف الصعبــة عالمًيا اال اننــا قد تمكنا 
مــن الحفــاظ علــى نســبة صادرتنــا وزيادتهــا وهذا ما ســاعدتنا 
بــه صــادرات البحريــن بدورهــا في مســاندتنا كشــركة بحرينية 

مصدره”.

أكدت مؤســس “URBAN EMPIRE”، عبير الخاجة، أن مشــروعها هوية بحريني لصناعة لعبة الكيرم الشــعبية واأللعاب 
التقليديــة والمالبــس، وقــد تمكنت من تحويل لعبة الكيرم الشــعبية إلى لعبة عصرية حديثــة يقبل عليها الناس وتصبح 
“هبــة”.  وذكــرت الخاجــة أن التعــاون مع مركز “صــادرات البحرين” مكنها من زيادة تصدير لعبــة الكيرم إلى دول الخليج 
خصوًصــا خــالل فتــرة انتشــار جائحــة فيــروس كورونا )Covid _ 19( بنســبة تصل إلــى 70 % عما كانت عليــه قبل ذلك.  
وتابعت “أنها اســتفادت كثيًرا من برنامج “صادرات البحرين” للشــحن اذ تم تخفيض كلفة التصدير بنســبة تصل إلى 80 

%. “البالد” التقت الخاجة، وفيما يلي نص الحوار معها: 

عرفــت الخاجــة  مشــروعها بأنــه برانــد بحرينــي لصناعة لعبــة الكيرم 
الشعبية "خوش كيرم" واأللعاب التقليدية وهناك قسم آخر للمالبس 
حيــث يتــم الرســم علــى التيشــيرتات وبحرنــة البرانــدات العالميــة 

)العالمات التجارية(، وقد تم تأسيس المشروع في العام 2013. 
وأشارت إلى أنها تعتبر أول بحرينية في دول الخليج تستخدم لعبة 
الكيــرم التقليديــة وتحولها إلى لعبة عصريــة حديثة يتم اللعب فيها 

أو تعليقها على الحائط كـ"لوحة فنية". 
وأضافت الخاجة أنها بدأت المشــروع في اســتيراد الكيرم من الهند، 
ثــم تحولــت في وقت الحق لصناعــة لعبة الكيرم بالكامل من صناعة 

القطع الخشبية والصباغة وغيرها في مملكة البحرين. 
واســتطردت بالقــول "إنهــا طرحــت فــي العــام الجــاري لعبــة جديــدة 
بحرينية بالكامل أطلقت عليها اســم )سلســا( وقد تم االســتفادة في 
تصميمهــا مــن لعبــة هوكي بول اإلنجليزية مع إجــراء تغييرات عليها 
وإضافة ألوان تتماشــى مع لعبة الكيرم، والسلســا هي عبارة عن لعبة 
خشبية مربعة على غرار لعبة الكيرم ولكن يوجد بها شريط مطاطي 
يتــم باســتخدامه التســديد فــي مرمى الالعــب المنافــس، وقد أطلق 

عليها البعض "ميني كيرم". 

طرح مالبس شتوية 
وعــن خططهــا التوســعية، كشــفت الخاجــة أنهــا تعمــل علــى توســعة 
خدماتهــا، اذ ســتطرح برانــد لمجموعــة مالبــس مخصصــة لموســم 
الشتاء، كما تسعى لوصول العالمة التجارية للمالبس إلى العالمية. 

ولفتــت إلــى أنها تعمل حالًيــا على تصميم موقع إلكتروني للمشــروع 
لبيع المنتجات أونالين. 

وذكرت أن لعبة الكيرم تشهد طلًبا على استيرادها من خارج البحرين 

خصوًصــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة 
والكويت، كما يتم عرض اللعبة في متاجر في اإلمارات والسعودية. 

"صادرات البحرين" خفض تكلفة الشحن 
ومــن خــالل تعاوننــا مع صــادرات البحريــن والبرامج المســتفادة من 
قبلهــم لدعم المشــروع خصوصًا أن مملكــة البحرين تتبني وتحتضن 
المشاريع وتعمل على تطوير المنتج البحريني . أشارت أنها استفادت 
والخدمــات  الشــحن  خدمــة  خــالل  مــن  المقــدم  الدعــم  مــن  كثيــرًا 

اللوجستية عبر تخفيض تكلفة الشحن التي تصل حتى 80% . 
وأكــدت أنــه مــن خالل صــادرات البحريــن  أصبحت عمليــة التصدير 
والشحن أسهل وتتم بسالسة حيث أن صادرات البحرين متعاونون 
وحريصون جدًا على ان تتم عملية الشحن بشكل سلس من دون أن 

تواجهنا أي مشاكل او تحديات. 

"صادرات" تسهل عملية الشحن 
أمــا بخصــوص مــا اذا كانــت قــد واجهتهــا أيــة صعوبــات أو تحديات 
كانــت  أنهــا  أضافــت  البحريــن،  خــارج  إلــى  منتجاتهــا  تصديــر  فــي 
تواجــه العديــد مــن الصعوبات في تصدير منتجاتهــا قبل التعاون مع 
"صــادرات البحريــن" من ناحية الشــحن حيث كانت تواجهنا مشــاكل 

فــي طريقــة الشــحن والتغليــف مــع الشــركات التــي كنا نتعــاون معها 
حيــث كانــت تصــل إلــى العمــالء وبهــا تلــف بســبب طريقــة الشــحن 
وهــذا مــا كان يتســبب لنــا بمشــاكل واحراج مــع العمــالء. ومن خالل 
تعاملنــا مباشــرة مــع "صــادرات البحرين" ومن خالل خدمة الشــحن 
والخدمــات اللوجســتية التــي ســاعدتنا كثيــرا بدأنــا فــي التعامــل مع 

شــركات الشــحن المتعاونــة كشــركاء مــع صــادرات البحريــن. حيــث 
تعاملنــا كان مــع أرامكس و دي أج ال "DHL"  مع خصومات وتكلفة 
أقــل من الســابق والتي كانــت تكلفتها عالية بالنســبة لنا وضمان أمن 
فــي طريقــة الشــحن، فمنــذ تعاوننا لم تواجهنا أي مشــاكل او شــكوى 

من العمالء.

زيادة التصدير 
 COVID( وبينــت الخاجــة أن فترة انتشــار جائحــة فيروس كورونــا
19 _( لعبــت دوًرا فــي زيــادة اإلقبــال على لعبة الكيــرم، رغم صعوبة 
عمليــة الشــحن فــي هــذه الفترة حيث كان يتم الشــحن جًوا وبســعر 

أعلى. 
واشــارت إلى أنها بدأت التعاون مع "صادرات البحرين" في شــهر 
مارس الماضي، وبعد التعاون في الشحن الجوي، فقد زادت نسبة 
صــادرات األلعــاب بمعــدالت تتــراوح مــا بيــن 60 و70 % عمــا كان 
عليه قبل التعاون مع "صادرات البحرين" نتيجة النخفاض تكلفة 

الشحن. 
البحريــن"  "صــادرات  مــن  المبذولــة  بالجهــود  الخاجــة  وأشــادت 
فــي مســاعدة المؤسســات البحرينيــة الصغيــرة، معربــة عــن أملهــا 
مستقبال في الحصول على المزيد من الدعم المقدم من "صادرات 

البحرين" 

قالت مؤسس )Twinkle Twinkle Center( نور الشعلة، إن “صادرات البحرين” فتح قنوات التواصل لمركز “توينكل توينكل” خارج مملكة البحرين وتحديًدا في أبوظبي، لتصدير الصناديق 
التعليمية وأنشــطة تطوير مهارات اللعب واالستكشــاف باســتخدام الحواس الخمس لألطفال. واوضحت الشــعلة أن مركز “توينكل توينكل” يقدم أنشــطة وبرامج لألطفال الذين تتراوح 

أعمارهم ما بين 8 أشهر و5 أعوام، كما لديه برنامج صباحي لتهيئة األطفال لاللتحاق بالروضة. “البالد” التقت نور الشعلة، وفيما يلي مضامين الحوار معها:

تقول الشــعلة إنها أسســت  مركز توينكل توينكل في العام 2014، وهو عبارة عن مركز ألنشــطة 

األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 8 أشــهر و5 أعــوام، اذ ويقــدم المركــز مجموعــة مــن 

األنشطة لألطفال، حيث يتم تقديم أنشطة للموسيقى وجلسات للرسم وأخرى لتطوير مهارات 

اللعب واالستكشاف باستخدام الحواس الخمس وغيرها من أنشطة وبرامج.

وتضيــف أن “توينــكل توينــكل” الذي يقع في منطقة ســار بالقرب من مطعم فيالماماز، يســتقبل 

األطفال منذ الساعة 9 صباًحا وحتى الساعة السادسة مساء، كما أنه يقدم عدة برامج وأنشطة 

عصــًرا لألطفــال فــي الفتــرة مــا بين الســاعة الثالثة والسادســة مســاًء، ويســتطيع اآلبــاء اختيار 

النشــاط الذي يرغبون أن يشــارك فيه أطفالهم، وتتراوح هذه األنشــطة ما بين ساعة واحدة إلى 

ساعتين.

وأشــارت إلــى وجــود برنامــج مخصــص ألنشــطة يــوم الخميــس يســتمر لمــدة 3 ســاعات، حيث 

يشــترط وجــود مرافــق مــع األطفــال األصغــر مــن 3 أعــوام، أمــا األطفــال األكبــر مــن 3 أعــوام 

الملتحقون بالروضة فيستقبلهم المركز دون مرافق.

تدابير احترازية 
كــون مشــروعنا قائــم علــى تقديــم الخدمــات والبرامــج وأنشــطة األطفــال. ونظــرًا لإلجــراءات 
والتدابيــر االحترازيــة لموجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا، بدأنــا فــي توفيــر صناديــق تعليميــة 
يحتــوي علــى كتب وأنشــطة مخصصة لألطفال التي تتراوح أعمارهم مــا بين العامين واألربعة 
أعوام، وأنشــطة لتطوير مهارات اللعب واالستكشــاف باســتخدام الحواس الخمس ومنها الرمل 

والدقيق والرز وغيرها لألطفال في سن ١٨ شهرًا. 
ومــن خــالل التعــاون مــع "صــادرات البحريــن" ودعمهــم وحرصهــم علــى التوســع فــي االعمــال 
محليًا وعالميًا. أكدت الشــعلة أنها اســتفادت من البرامج والخدمات المقدمة من قبل "صادرات 

البحرين" حيث فتح الباب أمامها لتصدير منتجاتها، وزيادة الطلب محليًا.

تيسير العلميات التجارية
ومــن خــالل تعاونهــا مع صادرات البحرين وما تقدمه من دعم أكدت نور الشــعلة أنها اســتفادت 
من البرامج والخدمات المقدمة من قبل “صادرات البحرين” لدعم مشــروعها، مضيفة أن فريق 
عمــل صــادرات البحريــن كان داعمــًا ومرجــع أساســي فــي خطــوات التصديــر. حيث لــم يكن لها 
الخبــرة الســابقة فــي التصدير او معرفة الخطــوات االزمة للتصدير، مما جعــل أمر التصدير يتم 

بشكل سهل وسلسل.
وأوضحت أيضا انها ومن خالل خدمة تيســير العمليات التجارية للصادرات تمكنت من خوض 
تجربة التصدير ألول مرة في الوصول الى سوق االمارات العربية المتحدة وبالتحديد أبوظبي، 
وعبــر خدمــة الشــحن والخدمــات اللوجســتية إلــى أبوظبي والفلبين تم تيســير وتســهيل عملية 
الشحن وبتكلفة مناسبة ومخفضة. مشيرة إلى ان “صادرات البحرين” ساهمت في فتح قنوات 
التواصل مع عمالء الخارج وشــددت على ان الدعم المقدم من قبل “صادرات البحرين” عزز لها 
الثقة لتصدير منتجاتها إلى خارج المملكة والحث على المزيد من األعمال والروابط التجارية.

إعـداد: أمــل الحامــــــد 

إشراف: دليلة أرناؤط 

تنفيــــذ: كوثــر جاســـم 

نور الثاني: 
التعاون مع صادرات البحرين سهل التعريف عن المشروع

يعنى )MyConcept by Noor( بتصميم قطع األثاث وذلك باســتخدام الخطوط العربية، وقد تم تأســيس المشــروع عام 2016 ويعد األول من نوعه في اســتخدام الخط العربي في تصميم قطع األثاث واألبجورات. وتقول  نور الثاني الممثل ومؤســس المشــروع في 
لقاء البالد معها: أنه من خالل تعاونها مع “صادرات البحرين” اســتفادت في التعريف عن My Concept By Noor واإلعالن عن القطاع مما ســاهم في ازدياد الطلب على قطع األثاث محلًيا وكذلك الطلب عليه في المملكة العربية الســعودية ودولة اإلمارات العربية 

المتحدة. وأشارت إلى أنه يتم حالًيا تجهيز قطع أخرى من األثاث غير األبجورات تتضمن الخطوط العربية، رغبة منها لنشر ثقافة الخط العربي.

دعم "صادرات البحرين"
وفيمــا يتعلــق بالبرامــج المســتفادة من "صــادرات البحريــن" لدعم المشــروع خصوًصا أن 
مملكة البحرين تتبنى وتحتضن المشاريع الرائدة،  أكدت الثاني حول بدايتها مع صادرات 
البحريــن منــذ حوالــي ســنة بــدأت بجلســة تعريفيــة حــول المشــروع ومناقشــة الصعوبات 
والتحديــات التــي تواجههــا خــالل التصديــر، تضيــف بــأن بمســاعدة صــادرات البحريــن 
واهتمامهــا كداعــم أساســي وشــريك اســتراتيجي للشــركات ســاعدت فــي لفــت األنظــار 
لنــا كشــركة بحرينيــة فــي اإلعالن عــن منتجاتنــا، مما أدى الــى ازدياد الطلب في األســواق 

المحلية واإلقليمية حيث تمكنا من الوصول إلى السوق السعودية ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة وبالتحديد إمارة أبوظبي عبر خدمة تيسير العمليات التجارية للصادرت.

"صادرات" يسهل عملية الشحن
وبخصوص ما اذا كانت قد واجهتها أية صعوبات أو تحديات في تصدير منتجاتها إلى خارج البحرين، 
أوضحــت نــور  الثانــي أنهــا بالتعاون مــع مركز "صادرات البحرين" تم تســهيل عملية الشــحن وبشــكل 
منتظم وسلس الى خارج البالد.  وهذه كانت احد التحديات التي كانت تواجهها في عملية التصدير.

زيادة التصدير
وتــرى الثانــي أن صــادرات الشــركة مــن قطــع األثــاث بالتعــاون مــع "صــادرات البحريــن" 
ارتفعــت وللــه الحمــد، حيــث وصلت قطع األثــاث إلى المملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
ودولــة اإلمــارات العربية المتحدة وانها تســتهدف أســواق دول العالــم األخرى. ومن خالل 
تعاونهــا مــع صــادرات البحريــن ومــا تقدمه مــن دعم ترى نــور الثاني بانه التعــاون قد دعم 
جهودهــا وعمــل على زيــادة الصادرات حيث وصلت منتجات الشــركة إلى المملكة العربية 
الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتطمــح ٕالــى المزيد مــن األعمــال والروابط 

التجارية العالمية بهدف زيادة المبيعات عن طريق عمليات التصدير.

التعاون مع صادرات البحرين ساهم  في ازدياد الطلب على منتجاتنا والتعريف بالمشروع

الــصــادرات   ائــتــمــان  تــأمــيــن  المعتمد  الــبــرنــامــج  ــن  م كــثــيــًرا  الخليجاســتــفــدنــا  دول  إلى  الكيرم  لعبة  تصدير  زيادة  من  مكنني  البحرين”  “صــادرات  مع  التعاون 

ــع مـــحـــلـــيـــا وعـــالـــمـــيـــا ــ ــوسـ ــ ــتـ ــ ــت عـــلـــيـــنـــا الـ ــ ــل ــ ــه ــ صــــــــــــــادرات س
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موعد البوستات بالسوشيال ميديا يقيس مدى اكتئابك!
 Scientific وفًقــا لدراســة جديــدة ُنشــرت فــي مجلــة
Reports قــد يكــون هناك نمط في اســتخدام وســائل 
التنبــؤ  فــي  يســاعد  أن  يمكــن  االجتماعــي  التواصــل 

باالكتئاب.
قــام الباحثون بتحليل محتوى موقع التدوين القصير 
تويتــر مــن 9479 شــخًصا، وتبيــن أن 688 منهــم تــم 
تشــخيصهم باالكتئاب الســريرى، حيث أخذ الباحثون 
فــي االعتبار توقيت ومحتــوى تغريداتهم للعثور على 
نمط ملحوظ قد يســاعد في تحديد األفراد المصابين 

باالكتئاب.
بالمقارنة مع أولئك الذين ال يعانون من االكتئاب، كانت 
المجموعة المكتئبة أكثر نشــاًطا على وسائل التواصل 
االجتماعــى خاصــة فــي منتصــف الليــل، وبشــكل عام 
تضمنــت تغريــدات األشــخاص المكتئبيــن مزيــًدا مــن 
أكثــر مــن تغريــدات األشــخاص غيــر  الذاتــي  التأمــل 
المكتئبيــن، وكلمــا اقتربنا مــن الفجر، كانت مشــاركات 

األشخاص المكتئبين أكثر تأمًل ذاتًيا وعاطفية.
يقول المؤلفون: »قد تتوافق ذروة مســتويات النشــاط 
هذه مع فترة من الوقت بعد العشاء وقبل وقت النوم 
التي يســتخدمها األفراد الســتخدام وســائل التواصل 

االجتماعى الترفيهية«.
أن  المســتغرب  غيــر  مــن  إنــه  الدراســة  معــدو  يقــول 
تكون دورة النشــاط اليومية المســتقرة مهمة للحفاظ 
علــى الصحــة البدنيــة والعقليــة، فــي الواقــع، ترتبــط 
االضطرابــات فــي إيقاع الســاعة البيولوجية لإلنســان 
االكتئــاب  مثــل  المــزاج،  باضطرابــات  وثيًقــا  ارتباًطــا 
واضطــراب  القطــب،  ثنائــي  واضطــراب  والقلــق، 
الشــخصية. هنــاك حاجة إلــى مزيد من البحــث لتأكيد 
االرتبــاط، لكــن الباحثيــن يقولون إن وســائل التواصل 
تحديــد  فــي  مفيــدة  أداة  تكــون  قــد  االجتماعــي 
اضطرابــات الصحــة العقلية، مثل االكتئــاب، والتدخل 

المبكر.

تم اإلعلن عن فوز “سكي دبي” للعام 
الخامس على التوالي بجائزة “أفضل 
منتجع تزلج داخلي في العالم”، ضمن 
العالمية”المرموقــة.  التزلــج  “جوائــز 
ويأتــي هــذا التكريــم بعد فوز “ســكي 
دبــي” مؤخــرا بجائــزة “أفضــل علمــة 
تجاريــة للخدمــة المتميــزة” )الضيافة 
والترفيــه( ضمن جوائــز التميز لقطاع 
“اقتصاديــة  تقدمهــا  التــي  األعمــال، 

دبي”.
وتعــد “جوائــز التزلــج العالميــة” أرقى 
برنامــج للجوائــز فــي قطــاع ســياحة 
التزلج، وتغطي مجموعة واســعة من 
الفئــات التــي تتنافــس عليهــا أفضــل 
المنتجعات والفنادق وشــركات قطاع 
التزلج، من مختلف أنحاء العالم. وتم 
ترشــيح “ســكي دبــي” ضمــن ثمانيــة 
معروفــة  داخليــة  تزلــج  منتجعــات 
عالميــا، مــن مصــر وألمانيــا والصيــن 
ونيوزلنــدا  وســكوتلندا  وإســبانيا 

وهولندا.

“سكي دبي” أفضل 
منتجع في العالم

أن  إلــى  العلميــة  األبحــاث  تشــير 
التــي  النفســية  والضغــوط  الصراعــات 
تعتري المرء عندما يشــعر بأنه يتجاذبه 
اتجاهان متناقضان في آن واحد، كثيرا 

ما تكون مفيدة.
كما أفادت الدراسات التي أجراها علماء 
النفــس واختصاصيو العلــوم التنظيمية 
تقبــل  يتعلمــون  الذيــن  األشــخاص  أن 
المتطلبــات المتناقضــة والتوفيق بينها، 
بــدال مــن رفضهــا، كانوا أكثر قــدرة على 
قــدرا  أداء وأظهــروا  اإلبــداع، وأفضــل 
أكبــر من المرونة من نظرائهم، إذ عززت 

القيود المضاعفة من أدائهم.
جــوان  األميركيــة  المؤرخــة  وتؤكــد 

المفكــر  يميــز  مــا  بــأن  ســكوت  واالش 
الناقــد هــو القــدرة علــى “اإلشــارة إلــى 
المفكريــن  أن  معتبــرة  التناقضــات”، 

الناقدين هم أيضا متناقضون.
ويؤكد الخبراء أن التناقضات موجودة 
بصفة دائمة في حياتنا الذاتية مشيرين 
إلــى أن هــذه التناقضات يمكــن أن تؤثر 
الشــخص  يجعــل  بشــكل  الدمــاغ  فــي 

يتمتع بسمات اإلبداع.
إليــه دراســة أجراهــا  أشــارت  مــا  وهــو 
فريق بحثي من عدة جامعات أميركية، 
وُنشــرت نتائجها في دوريــة األكاديمية 
الوطنيــة للعلــوم في الواليــات المتحدة 

األميركية.

الضغوط النفسية الناتجة عن التناقضات مفيدة

بعد دورها في فيلم A Star is Born، بدأت ليدي 
 ”Bullet Train“ غاغا محادثات جدية للنضمام لفيلم

الذي يقوم ببطولته براد بيت ويدور حول قتلة 
يلتقون في قطار بمهمة غامضة.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

على   N e t f l i x   ت ذ ســتحو ا
فيلــم Malcolm & Marie مقابــل 
عــرض  بعــد  دوالر  مليــون   30
لقطــات مختــارة أدت إلــى حــرب 
لينتهــي  الســينما،  موزعــي  بيــن 
ومــن   ،Netflix قبضــة فــي  األمــر 
المقرر أن ينطلق الفيلم في جميع 
أنحــاء العالــم علــى منصــة البــث 
الخاصــة بهــا في 5 فبرايــر 2021، 
hollywood�  حســبما نشــر موقــع

.reporter
النجــوم  الفيلــم  ببطولــة  ويقــوم 
ديفيــد  وجــون  بســام  زندايــا 
خــلل  تصويــره  وتــم  واشــنطن، 
وبــاء  بســبب  اإلقفــال  مرحلــة 
 Marie كورونــا، ويمكــن أن يعتبــر
روائــي  فيلــم  Malcolm & أول 
يتــم إنتاجه خــلل مرحلة الحجر 
الصحــي، وتــم تصويــر الفيلم بين 
يوليــو  مــن  والثانــي  يونيــو   17

. Caterpillar House في

األميركيــة  الفضــاء  وكالــة  ذكــرت 
 2000( كويكــب  أّن  الجمعــة،  “ناســا”، 
WO107( يقتــرب مــن األرض ويبلــغ 
حجمــه بيــن 370 و820 متــرا مكعبــا، 
وهــو يحتــوي على معــادن غنية تقدر 

بنحو 17.4 مليار دوالر.
الكويكــب  أّن  إلــى  “ناســا”  وأشــارت 
حــده  إلــى  األرض  مــن  ســيقترب 
الجــاري،  نوفمبــر   29 فــي  األقصــى 
وتعــد هــذه المســافة ضعــف المســافة 
إلــى القمــر. واعتبــرت “ناســا” أّن هــذا 
الكويكب ال يشــكل خطرا على كوكب 
محتمــل  لخطــر  وجــود  وال  األرض 
بانحراف مســاره خــلل وجوده قريبا 

من كوكب األرض.
الكويكــب  فــإّن  الوكالــة،  وبحســب 
يحتوي على معادن غنية منها النيكل 
بنحــو  وتقــدر  والكوبالــت،  والحديــد 

17.4 مليار دوالر.

Netflix تشتري 
Malcolm & Marie

كويكب غني 
بالمعادن يقترب 

من األرض!
ياســر  المخضــرم  الســوري  الفنــان  أّكــد 
العظمــة توقيعــه عقــدا مع إحدى شــركات 
اإلنتــاج الفنــي الخاصة إلنجاز جــزء أخير 
من مسلســل “مرايــا” الذي مــن المنتظر أن 
يقــع تصويــره مــا بيــن دمشــق وأبوظبــي، 
حتــى يكون جاهزا للعرض ضمن الموســم 

الرمضاني المقبل 2021.
ومــن المنتظــر أن تنطلــق أعمــال التصوير 
فــور عــودة المطــارات وحركــة الســفر مــن 
مجــّددا  توّقفــت  أن  بعــد  دمشــق،  وإلــى 
بســبب الموجــة الثانيــة لفايــروس كورونا 

المستجد.
وتشــير الترشــيحات األوليــة إلــى أن أول 
المشــاركين في العمل، هو الفنان الســوري 

عابــد فهــد، إضافــة إلــى نخبــة مــن نجــوم 
الدراما الســورية على غرار صفاء ســلطان 
ووفــاء موصللــي وســلمى المصــري ومهــا 
وعــارف  نجيــب  شــيخ  وقيــس  المصــري 

الطويل ووائل شرف وآخرين.
طــوال  “مرايــا”  مسلســل  غيــاب  وأثــار 
لــدى  فراغــا  الماضيــة  الســبع  الســنوات 
السلســلة  هــذه  كــون  العربــي؛  المشــاهد 
الشــهيرة تتمتع بشريحة جماهيرية كبيرة 
ونالــت استحســان الجماهيــر علــى مــدار 
 18 إلــى  وصلــت  التــي  العديــدة  أجزائهــا 
جــزءا. وال تــزال أجــزاء “مرايــا” القديمــة 
والحديثــة تعــرض علــى جميــع المحطات 

العربية منذ الثمانينات وحتى اليوم.

عودة مرايا ياسر العظمة

نقار الخشب األحمر في شجرة بمحمية الحياة البرية الوطنية في هاتتشي 
األمريكية بعدسة ”جاشوا جيه. كوتين” من ناشونال جيوغرافيك.

بــأن  النباتيــون  يجــادل  مــا  كثيــرا 
علــى  تحتــوي  النباتيــة  المأكــوالت 
يحتاجهــا  التــي  العناصــر  جميــع 
أشــرفت  دراســة  أن  بيــد  الجســم. 
عليها جامعة أكســفورد توصلت إلى 
Veg� )أن النباتيين وخاصة الفيغان 
an(، أي الذيــن يبتعــدون عــن جميــع 
مصــادر اللحوم وحتــى بعض المواد 
أو  الســمك  مثــل  األخــرى  الغذائيــة 
البيــض في برنامــج غذائهم يعانون 
الســكتات  خطــر  مــن  أكبــر  بدرجــة 
الدماغيــة، مقارنــة بغيرهم من آكلي 

اللحوم.
الحيــاة  نمــط  أن  الدراســة  وبينــت 
دون لحــوم ليــس له األثار اإليجابية 

المرجــوة كمــا يــروج النباتيــون، بــل 
النمــط  أن هــذا  ذلــك  إلــى  يضــاف 
علــى  كبيــرة  أضــرار  الغذائي لــه 
الجسم. وبالرغم من التنوع الغذائي 
النباتييــن،  لــدى  الموجــود  الكبيــر 
طويلــة  بريطانيــة  دراســة  كشــفت 
لمشــكلت  معرضــون  أنهــم  األجــل 
والصــداع  التعــب  مثــل  صحيــة، 
المتكــرر. ويرجــح الخبــراء أن هــذه 
األعــراض مردهــا نقــص الحديد في 
الجســم. إذ إنــه، وبالرغــم مــن توفــر 
النباتيــة،  المأكــوالت  فــي  الحديــد 
الجســم  امتصــاص  نســبة  أن  إال 
للحديــد يكون أســرع في المأكوالت 

الحيوانية عنه في النباتية.

النباتيون معرضون لخطر السكتات بدرجة أكبر!

رفعت مايكروسوفت من مستوى المنافسة بينها وبين خدمة زووم، حيث أتاحت 
لمســتخدميها علــى خدمــة Teams إمــكان إجــراء مكالمــات الفيديــو مجانــا علــى 

الويب طوال اليوم من دون أي قيود زمنية.
ال تحتاج لحســاب مايكروســوفت أو حتى تطبيق Teams للنضمام إلى المكالمة، 

حيث إنها متاحة بشكل مجاني من خلل المتصفح فقط.
كما تدعم خدمة مايكروسوفت Teams حتى 49 شخصا من األصدقاء واألقارب 
 Together لوضعهــم فــي بيئــة افتراضيــة بجانــب بعضهــم البعــض فــي وضعيــة

.Mode
الموقــع  إلــى  ادخــل  فيديــو  مكالمــة  لبــدء 
المخصــص للخدمــة، ثــم ســّجل دخول بحســاب 
مايكروســوفت وبعــد إنشــاء المكالمــة تحصــل 
علــى رابطهــا يمكنــك مشــاركته مــع من تــود أن 

يدخل للمحادثة.

Teams تدعم مكالمات الفيديو الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:38

 11:24 

02:25 

04:46

06:16 
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