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بومبيو: نواصل جهود تحقيق السالم بالمنطقة

عواصم - وكاالت

جّدد مسؤول أميركي أمس التأكيد على أن إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب حرمت الســـلطات فـــي طهران مئات المليارات مـــن الدوالرات التي 
كانـــت ســـتنفق علـــى الميليشـــيات، وذلـــك بفعل سياســـة الضغـــط القصوى 
التـــي انتهجتها منذ أكثر من ســـنتين. وأعرب المســـؤول الـــذي يرافق وزير 
الخارجيـــة األميركي مايـــك بومبيو في جولته الخارجية، بأّن إدارة ترامب 
تأمل في أن تواصل اإلدارة المقبلة السير على نهجها حيال ملف إيران وأن 

تواصل بذلك حملة الضغوط القصوى عليها.

واشنطن: حرمنا إيران مليارات الدوالرات
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الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  أفصـــح 
بمجلـــس  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
النـــواب النائب محمـــود البحراني 
توجهـــات حكوميـــة  وجـــود  عـــن 
– نيابيـــة إلعـــادة تشـــكيل اللجنة 
الدعـــم  هيكلـــة  إلعـــادة  الثالثيـــة 

الحكومية وتوجيهه لمستحقيه.
ولفـــت البحرانـــي إلـــى أن برنامج 

الدعـــم ليـــس برنامًجـــا للرفاهيـــة 
كمـــا يتصـــّور البعـــض، وإنمـــا هـــو 
برنامج يهدف لتحقيق االستقرار 
المعيشـــي، وتمكيـــن ذوي الدخـــل 
المحـــدود من تلبيـــة احتياجاتهم 
األساســـية بشـــكل طبيعـــي، وبمـــا 
يتماشـــى مـــع تنامـــي المتطلبـــات 

المعيشية الراهنة.

توجهات حكومية - نيابية 
إلعادة إحياء “ثالثية الدعم”
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0607101412

أيام قليلة تفصلنا عن سباق “الفورموال 1”“نتفلكس” و ”البحرين لول“المقداد وزيراً للخارجية في سوريا“كورونا” تلتهم نصف ربحية الشركات“الزراعة”: أبلغوا عن الجراد
دعت وكالة الزراعة والثروة البحرية  «

بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني جميع 

المزارعين إبالغ فريق متابعة حالة 
الجراد في حالة وجود جراد مستقر 

وبأعداد كبيرة على المزروعات وإجراء 
عمليات المكافحة الالزمة.

انخفضت ربحية الشركات البحرينية  «
المدرجة في بورصة البحرين لقرابة 

النصف حسب أرقام جمعتها “البالد” 
من البيانات المالية للشركات، وذلك 

في مؤشر على مدى تأثير تداعيات 
جائحة كورونا على األنشطة التجارية 

في المملكة.

سمى الرئيس السوري  «
بشار األسد أمس نائب وزير 

الخارجية فيصل المقداد 
خلفا لوزير الخارجية وليد 
المعلم الذي توفي بداية 
األسبوع الحالي، وفق ما 
أعلنت الرئاسة السورية.

بدأت منصة نتفلكس بعرض  «
مسلسالت ”الطيبين“ الكارتونية 

المحبوبة ”سالي“ و ”فلونة“ أسوة 
بقناة ”البحرين لول“. وظهرت 

في هذا العام أعمال األنيمي في 
قائمة أفضل 10 أعمال في نحو 

100 دولة حتى اآلن.

أيام قليلة تفصل حلبة البحرين  «
الدولية “موطن رياضة السيارات 

في الشرق األوسط” عن استضافة 
سباق جائزة البحرين الكبرى 

لطيران الخليج للفورموال 1 والذي 
سينطلق نهاية هذا األسبوع 

وتحديًدا من الجمعة حتى األحد.

ســّخر حياته مــن أجل تقــّدم الوطــن وتحقيــق تطلعات الشــعب وخدمــة األمة

القــادة يتعهدون ببــذل كل الجهود لضمــان وصول اللقاحــات إلى الجميع

جاللة الملك: األمير الراحل رمز وطني خالد

المنامة - بنا

استقبل ملك البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة أمس، بحضور 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
في قصـــر الصخيـــر، نائب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علي بـــن خليفة آل 
خليفة وســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 

آل خليفة ووكيل وزارة الداخلية لشـــؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة الشـــيخ 
راشـــد بـــن خليفـــة بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
واألبناء، للســـالم على جاللة الملك، حيث 
رفعـــوا إلـــى جاللتـــه أســـمى آيـــات الشـــكر 
واالمتنـــان على تعازي جاللته ومواســـاته 
لهم في وفاة فقيد الوطن صاحب الســـمو 

الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
)رحمه هللا(.

وأكـــد جاللتـــه أن الفقيد ســـّخر حياته من 
وتحقيـــق  ورفعتـــه  الوطـــن  تقـــّدم  أجـــل 
العربيـــة  أمتـــه  وخدمـــة  شـــعبه  تطلعـــات 
ا  واإلسالمية، وسيبقى الراحل رمًزا وطنيًّ

خالًدا في الذاكرة الوطنية.

جاللة الملك مستقباًل، بحضور سمو ولي العهد رئيس الوزراء، سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة واألبناء

جاللة الملك: إتاحة لقاح “كورونا” للجميع
نتمنى التوفيق لولي العهد رئيس الوزراء في تحقيق تطلعات الشعب

المنامة - بنا

عقـــد عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
اجتماًعا مع ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة في قصر الصخير 

أمـــس. واســـتعرض جاللـــة الملـــك مع 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس الـــوزراء المبـــادرات والجهـــود 
المتخذة في مكافحة فيروس كورونا 
)كوفيد 19(، والخطوات التي اتخذت 
لتوفير اللقـــاح اآلمن لفيروس كورونا 
متاًحـــا  يكـــون  أن  جاللتـــه  وحـــرص 

لجميع المواطنين والمقيمين. وأعرب 
جاللـــة الملـــك عـــن تمنياتـــه الخالصة 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيس الوزراء بالتوفيق والســـداد في 
مسئولياته الوطنية لتحقيق تطلعات 
أبنـــاء وطننـــا العزيـــز نحـــو مزيـــد من 

التقدم واالزدهار.

جاللة الملك يعقد اجتماعا مع سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
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سيدعلي المحافظة

قمة “العشرين”: تعليق مدفوعات الديون حتى يونيو 2021
دبي - العربية نت

العشـــرين  مجموعـــة  دول  قـــادة  اختتـــم 
)G20( أمس أعمال الدورة الخامسة عشرة 
الجتماعـــات قمـــة قـــادة دول المجموعـــة 
االفتراضيـــة، التي عقـــدت يومي 21 و22 
نوفمبر برئاســـة خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأكد البيـــان الختامي الصادر في الرياض 
أمس “ضرورة تنسيق اإلجراءات العالمية 
والتضامـــن متعـــدد”. كما أكد التـــزام دول 
المجموعة بقيادة العالم نحو التعافي بعد 

جائحة كورونا.
وأقر البيـــان الختامي للقمة مبادرة تعليق 
يونيـــو  حتـــى  الديـــن  مدفوعـــات خدمـــة 
2021، والتـــي سيســـتفيد منهـــا أكثـــر مـــن 

مليار إنسان في الدول المدينة.
وتعّهـــد قـــادة مجموعـــة العشـــرين ببـــذل 
لقاحـــات  وصـــول  لضمـــان  الجهـــود  كل 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد إلـــى الجميـــع 

بطريقـــة عادلة و”بكلفة ميســـورة”، وتلبية 
“االحتياجـــات التمويليـــة المتبقية” بشـــأن 
اللقاحـــات. وقالـــت المجموعـــة التي تضم 
أقـــوى اقتصادات العالم فـــي بيان ختامي 
لتلبيـــة  الالزمـــة  المـــوارد  حشـــدنا  “لقـــد 
االحتياجات التمويلية العاجلة في مجال 
الصحة العالميـــة لدعم األبحاث والتطوير 

والتصنيـــع والتوزيـــع ألدوات التشـــخيص 
والعالجـــات واللقاحـــات اآلمنـــة والفاعلـــة 

لفيروس كورونا المستجد”.
لضمـــان  جهـــدا  ندخـــر  “لـــن  وأضافـــت 
وصولها العادل للجميع بتكلفة ميســـورة”، 
مشـــددة على التزامها “تلبية االحتياجات 

التمويلية العالمية المتبقية”.

سامراء - وكاالت

 6 هـــم  أشـــخاص   10 ُقتـــل 
عسكريين و4 مدنيين، في كمين 
نّفذه الســـبت عناصر مـــن تنظيم 
الدولة اإلسالمية في منطقة تقع 
علـــى بعـــد مئتي كيلومتر شـــمال 

بغداد.
وقـــال مصـــدر فـــي الشـــرطة “إن 
عبوة ناســـفة وضعت على جانب 
طريق انفجرت لدى مرور ســـيارة 
مدنية”. وأطلق مســـّلحو التنظيم 
عناصـــر  علـــى  النـــار  المتطـــرف 
الحشـــد  فـــي  وأعضـــاء  الشـــرطة 
الشعبي لدى وصولهم إلى الموقع.

وأعلنـــت محافظـــة صـــالح الدين 
أمس الحداد 3 أيام فيما اســـتنكر 
البعـــض عجـــز القـــوات العراقيـــة 
عـــن القضاء على الخاليا الســـرية 

لتنظيم الدولة اإلسالمية.

10 قتلى بينهم 
6 عسكريين في 

كمين بالعراق
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المالكي رئيًسا لديوان رئيس الوزراء وأميًنا 
ا لمجلس الوزراء... والناصر مستشاًرا عامًّ

المنامة - بنا

صدر عن ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، مرســـوم رقـــم 68 لســـنة 
2020، بتعييـــن رئيـــس لديـــوان رئيـــس الوزراء 

وأمينًا عامًا لمجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى: 

ُيعيـــن حمـــد بن فيصـــل المالكـــي رئيســـًا لديوان 
رئيس الوزراء وأمينًا عامًا لمجلس الوزراء.

المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، 
وُيعمـــل بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره، وينشـــر فـــي 

الجريدة الرسمية.
كمـــا صـــدر عـــن جاللـــة الملك مرســـوم رقـــم 69 
لســـنة 2020، بتعيين مستشار في ديوان رئيس 

الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى:
ُيعين الدكتور ياســـر بن عيسى الناصر مستشارًا 

في ديوان رئيس الوزراء.
المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، 
وُيعمـــل بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره، وينشـــر فـــي 

الجريدة الرسمية.

القادة في االجتماعات االفتراضية لقمة مجموعة العشرين



عقـــد عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه، اجتماًعا 
مع ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة في قصر الصخير أمس.
 وفـــي مســـتهل االجتماع، اســـتعرض 
الســـمو  صاحـــب  مـــع  الملـــك  جاللـــة 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
التـــي  والمثمـــرة  اإليجابيـــة  النتائـــج 
دول  قـــادة  قمـــة  إليهـــا  توّصلـــت 
مجموعة العشرين االفتراضية والتي 
تعقد برئاســـة ملـــك المملكـــة العربية 
الســـعودية خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
المثمـــرة  النتائـــج  مـــن  تحققـــه  ومـــا 

والمبـــادرات القيمـــة وما تتمّيز به من 
تنظيم متقن على الشـــكل األمثل بما 

يعود بالخير على العالم.
 كمـــا هنـــأ جاللـــة الملـــك أخـــاه خادم 
النجـــاح  علـــى  الشـــريفين  الحرميـــن 
تعقـــد  والتـــي  القمـــة  لهـــذه  الكبيـــر 
ألول مـــرة فـــي المنطقـــة ممـــا يؤكـــد 

العربيـــة  للمملكـــة  الريـــادي  الـــدور 
الشـــقيقة بفضـــل حكمـــة  الســـعودية 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين وقيادته 
الســـديدة والمميزة في دعم القضايا 

العربية واإلسالمية والعالمية.
اللقـــاء  خـــالل  جاللتـــه  وأشـــاد   
باإلنجازات المتواصلـــة التي تحققها 

مملكة البحرين في مختلف مجاالت 
العمل الوطني بفضل ســـواعد أبنائها 
المخلصيـــن والتـــي رّســـخت ريادتها 
ومكانتها العالمية، وأعلت رايتها في 
مختلف المحافـــل الدولية، باإلضافة 
إلى العمل على تعزيز مكانة البحرين 
األهـــداف  وتحقيـــق  التنافســـية 

التنمويـــة بمـــا يلبـــي تطلعـــات رؤيـــة 
البحرين االقتصادية 2030م.

 كمـــا اســـتعرض جاللتـــه مـــع صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
الوزراء المبادرات والجهود المتخذة 
كورونـــا  فيـــروس  مكافحـــة  فـــي 
)كوفيـــد 19( والحـــد من انتشـــار هذه 

الجائحـــة، والخطوات التـــي اتخذت 
لتوفير اللقاح اآلمن لفيروس كورونا 
وحـــرص جاللتـــه أن يكـــون  متاًحـــا 

لجميع المواطنين والمقيمين.
 وأعـــرب جاللـــة الملـــك عـــن تمنياته 
الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب  الخالصـــة 
ولـــي العهد رئيس الـــوزراء بالتوفيق 
والســـداد فـــي مســـئولياته الوطنيـــة 
لتحقيق تطلعات أبنـــاء وطننا العزيز 
نحـــو المزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهار، 
ومتابعته الحثيثـــة وإدارته الناجحة 
للجهـــود الوطنية للتصـــدي لفيروس 
كورونا، مثنًيـــا جاللته على ما تحقق 
من نجاحات ومقّدًرا رعاه هللا العطاء 
المتواصل للكوادر الصحية والجهات 
المساندة العســـكرية واألمنية وكافة 

الجهات الحكومية.

جاللة الملك يعقد اجتماعا مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء 

جاللة الملك بحضور سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقبال سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 

المنامة - بنا

تمنياتنا بالتوفيق لولي العهد رئيس الوزراء في تحقيق تطلعات الشعب
ــة لــقــمــة الــعــشــريــن ــي ــاب ــج ــج اإلي ــائ ــت ــن ــوه ال ــم ــك يــســتــعــرض مـــع س ــل ــم ــة ال ــال ج

ينبغي أن يكون 
لقاح فيروس 
كورونا متاًحا 

لجميع المواطنين 
والمقيمين

تعزيز مكانة 
البحرين التنافسية 

تلبية لتطلعات 
الرؤية االقتصادية 

2030

سواعد أبنائنا 
المخلصين أعلت 

راية المملكة 
في المحافل 

الدولية

نقّدر العطاء 
المتواصل للكوادر 
الصحية والجهات 

العسكرية 
واألمنية

المنامة - بنا

اســـتقبل ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة أمس، 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بحضـــور 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة في قصر الصخير، نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ 
علي بن خليفة آل خليفة وســـمو الشيخ 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة ووكيـــل 
الجنســـية  لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة 
والجـــوازات واإلقامة الشـــيخ راشـــد بن 

خليفـــة بـــن حمـــد آل خليفـــة، واألبنـــاء، 
للســـالم على جاللة الملـــك، حيث رفعوا 
إلى جاللته أسمى آيات الشكر واالمتنان 
علـــى تعـــازي جاللته ومواســـاته لهم في 
وفاة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي 
آل خليفـــة  بـــن ســـلمان  األميـــر خليفـــة 

)رحمه هللا(.
 وقـــد أشـــاد صاحـــب الجاللـــة بمناقـــب 
وإســـهاماته  الرائـــدة  وجهـــوده  الفقيـــد 
المتعددة فيما حققته المملكة من تطور 
وتنميـــة وإنجـــازات شـــاملة فـــي جميـــع 
المجـــاالت، مؤكـــًدا جاللتـــه أن البحرين 

فقـــدت برحيلـــه أحـــد رجالهـــا األجـــالء، 
حيث سّخر حياته من أجل تقّدم الوطن 

ورفعته وتحقيق تطلعات شعبه وخدمة 
أمته العربية واإلســـالمية عبر مســـيرته 

الممتـــدة الحافلـــة باإلنجـــاز واإلخالص، 
ا خالًدا في  وســـيبقى الراحل رمًزا وطنيًّ
الذاكـــرة الوطنيـــة، ضارًعـــا جاللتـــه إلى 
المولى جّل وعال أن يتغّمد الفقيد بواسع 
رحمته وغفرانه ويســـكنه فسيح جناته، 

وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
 كمـــا أعرب جاللته عن تقديره واعتزازه 
بعطاء أبناء البحرين جيالً بعد جيل في 
بناء تاريخ ونهضة البحرين وإسهاماتهم 
الفاعلـــة في جهـــود البنـــاء والتنمية في 

مختلف ميادين العمل الوطني.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب ســـمو الشـــيخ علي 

بـــن خليفـــة آل خليفـــة وأبنـــاء وأحفـــاد 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة )رحمه هللا( عن عظيم 
الشكر واالمتنان والتقدير لجاللة الملك 
علـــى مشـــاعر جاللتـــه الطيبـــة النبيلـــة، 
القديـــر أن يحفـــظ  العلـــي  داعيـــن هللا 
جاللتـــه ويرعاه ويمّتعـــه بوافر الصحة 
ا  والســـعادة وطـــول العمـــر ويديمـــه عـــزًّ
وذخًرا وسنًدا للبحرين وشعبها الكريم، 
ويحقـــق للمملكة ما تصبو إليه من نماء 
وتطـــور وازدهـــار تحـــت قيـــادة جاللته 

الحكيمة.

جالــة الملــك: ســّخر حياتــه لرفعــة وطنــه وتحقيــق تطلعــات شــعبه وخدمــة األمتيــن

ا خالًدا سمو األمير خليفة بن سلمان سيبقى رمًزا وطنيًّ
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“الصغيرة والمتوسطة” تنعى فقيد الوطن الكبير
أعربـــت جمعية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
البحرينيـــة عـــن بالغ الحزن واألســـى بفقـــد البحرين 
الســـمو  صاحـــب  األول  الطـــراز  مـــن  دولـــة  رجـــل 
الملكـــي االميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة رحمه 
هللا، الـــذي كـــّرس حياتـــه لخدمة الوطـــن والمواطن 
وأولـــى اهتماًمـــا بالًغـــا ألصحـــاب األعمال والســـيما 

الصغيـــرة  المؤسســـات  وأصحـــاب  األعمـــال  رواد 
والمتوســـطة.  وأضافت “سموه كان قريًبا من نبض 
الشـــارع التجاري يســـتمع لشـــكاوي التجـــار ويلتقي 
بهم بشـــكل دوري وكلما دعـــت الحاجة وألمت ملمة 
بقطـــاع المـــال واألعمـــال”. وتقـــّدم رئيـــس جمعيـــة 
البحرينيـــة  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 

وجميـــع أعضـــاء مجلس إدارة الجمعية ومنتســـبيها 
بخالص التعازي وصادق المواســـاة إلى عاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى رئيس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ونائب رئيس الوزراء ســـمو الشـــيخ علي بن 

خليفـــة آل خليفة وســـمو الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفـــة، وجميـــع أفـــراد العائلة الحاكمـــة الكريمة 
وأبنـــاء الشـــعب البحريني جميًعا في وفـــاة المغفور 
لـــه بـــإذن هللا تعالـــى صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، داعين المولى عّز وجّل 
أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.  

وأضـــاف رئيس الجمعيـــة عبدالحســـين الديري “أن 
لألميـــر الراحل بصمـــات واضحة في شـــتى مناحي 
الحيـــاة االقتصادية واالجتماعية والسياســـية وفي 
مختلـــف المراحـــل الزمنيـــة قبـــل االســـتقالل وبعـــد 
االستقالل وكان له تأثير بارز في شتى مراحل بناء 

الدولة الحديثة لمملكة البحرين”.

المنامة - جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نعتّز بعطاء أبناء 
البحرين جياًل بعد 

جيل في البناء 
وإسهاماتهم 

التنموية الفاعلة

سمو الشيخ علي 
بن خليفة وأبناء 
الفقيد يشكرون 

جاللته: أبقاك هللا 
سنًدا للبحرين
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جاللة الملك يستعرض العالقات 
مع الرئيس الفلسطيني

جـــرى اتصـــال هاتفـــي أمـــس بين عاهـــل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ورئيس دولة 
فلســـطين الشـــقيقة رئيـــس اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة 

التحرير الفلسطينية محمود عباس.
وعبـــر الرئيـــس الفلســـطيني فـــي االتصـــال عـــن خالـــص 
تعازيـــه وصـــادق مواســـاته لجالـــة الملـــك بوفـــاة فقيـــد 
الوطن صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة )رحمه هللا(، سائاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته.

كما أعرب جالة الملك عن مشاعر التعزية والمواساة له 
بوفاة صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـــر الفلســـطينية )رحمـــه هللا(. وجـــرى اســـتعراض 

العاقات الثنائية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.
وأعـــرب صاحـــب الجالـــة عن شـــكره وتقديـــره للرئيس 
الفلسطيني على مشاعره األخوية الطيبة النبيلة، متمنيًا 

له موفور الصحة والسعادة.

المنامة - بنا
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“الدفاع” تنفذ “المانع البحري” مع عدد من األجهزة األمنية
تنفـــذ قوة دفـــاع البحريـــن ممثلة في 
البحرينـــي  الملكـــي  البحريـــة  ســـاح 

صباح غـــد التمرين البحري المشـــترك 
“المانع البحري” لمـــدة يومين مع عدد 

مـــن األجهزة األمنيـــة. ويأتي التمرين 
المشـــترك، ضمـــن الخطط المرســـومة 
للبرامج التدريبية لقوة دفاع البحرين 

في تنفيذ التمارين العسكرية البحرية 
األمـــن  عمليـــات  لتعزيـــز  المشـــتركة 

البحري.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، فـــي 
مكتبه بالقيادة العامة أمس األحد، 
وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول ركـــن 
الشيخ راشد بن عبد هللا آل خليفة.

القائـــد  رحـــب  اللقـــاء،  وخـــال   
العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن بوزير 

اســـتعراض  تـــم  حيـــث  الداخليـــة، 
والتنســـيق  التعـــاون  عاقـــات 
المشـــترك بيـــن قوة دفـــاع البحرين 
ووزارة الداخليـــة فـــي كل مـــا مـــن 
شـــأنه الحفاظ على أمن واســـتقرار 
المملكة في ظل قيادة عاهل الباد 
الجالـــة  صاحـــب  األعلـــى  القائـــد 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

تنسيق أمني بين “الدفاع” و“الداخلية”

المنامة - بنا

رأس وزير شـــؤون الدفـــاع الفريق 
أمـــس  النعيمـــي،  عبـــدهللا  الركـــن 
األحـــد، وفـــد مملكـــة البحريـــن في 
أعمـــال االجتمـــاع المرئـــي الســـابع 
المشـــترك  الدفـــاع  لمجلـــس  عشـــر 
مجلـــس  بـــدول  الدفـــاع  لـــوزراء 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، 
والـــذي عقـــد عبـــر تقنيـــة االتصال 
تـــم  االجتمـــاع   المرئي.وخـــال 
الموضوعـــات  مـــن  عـــدد  مناقشـــة 

أعمـــال  جـــدول  علـــى  المدرجـــة 
االجتماع، التي تهـــدف إلى تفعيل 
التعـــاون المشـــترك ومتابعة جميع 
األمور التي من شـــأنها توثيق عرى 
التعاون العسكري وتقوية الترابط 
المشـــترك،  األخـــوي  والتنســـيق 
ودعم مجاالت التنســـيق والتعاون 
القـــوات المســـلحة  الدفاعـــي بيـــن 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  بـــدول 

الخليج العربية.

تقوية التنسيق العسكري الخليجي

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبلت وكيل وزارة الخارجية 
بـــن  عيســـى  بنـــت  رنـــا  الشـــيخة 
دعيج آل خليفـــة، بالديوان العام 
للوزارة، ســـفير جمهورية الفلبين 
لـــدى مملكـــة البحريـــن ألفونســـو 

فير.
وخـــال اللقـــاء، اشـــادت الوكيـــل 
والتعـــاون  الصداقـــة  بعاقـــات 
الوثيقـــة التـــي تربط بيـــن مملكة 
الفلبيـــن  وجمهوريـــة  البحريـــن 
الصديقـــة وما تشـــهده مـــن تطور 
األصعـــدة،  كافـــة  علـــى  وتقـــدم 
مؤكـــدة ســـعادتها حـــرص مملكة 
البحرين على االرتقاء بالعاقات 
الثنائيـــة بين البلديـــن الصديقين 
التعـــاون  مـــن  أوســـع  آفـــاق  إلـــى 
والتنســـيق المشـــترك فـــي شـــتى 

بالخيـــر  يعـــود  بمـــا  المجـــاالت 
والمنفعة عليهما وعلى شـــعبيهما 
لســـفير  متمنيـــة  الصديقيـــن، 
لـــدى مملكـــة  جمهوريـــة الفلبيـــن 
البحرين دوام التوفيق والسداد.

من جانبه، أعرب فير عن اعتزازه 
الكبيـــر بلقاء ســـعادة وكيل وزارة 
الخارجيـــة، وبالمســـتوى المتميـــز 
والتعـــاون  الصداقـــة  لعاقـــات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة 
وجمهورية الفلبين وما تتســـم به 
من تطور مســـتمر، متمنًيا لمملكة 
التقـــدم والمنعـــة  البحريـــن دوام 

واالزدهار.
كما تم خال اللقاء مناقشـــة عدد 
ذات  والقضايـــا  المواضيـــع  مـــن 

االهتمام المشترك.

تعزيز العالقات مع الفلبين

خليفة بن سلمان... مهندس االستقالل ونهضة البحرين
Û  الملكي السمو  أكثر ما كتب وما قيل عن صاحب  ما 

ثــراه،  هللا  طيب  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
تسجل  ألن  يسعون  كثيرون  رثائه،  وفــي  حياته  في 
ولكن  قليلة،  بأسطر  ولو  التاريخ  كتب  في  أسماؤهم 
أبوابه،  أوســع  من  التاريخ  دخل  الراحل  األمير  سمو 
 - رحمه هللا   - كان  فقد  وبإنجازاته.  وأقواله  بأعماله 
منذ  منطقتنا،  وفي  مملكتنا  في  التاريخ  صناع  أحد 
مرحلة ما قبل االستقال وبعده، وقد ساند بكل قواه 
الباد  عاهل  قادها  التي  التاريخية  اإلصــاح  مسيرة 
خليفة،  ال  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة  صــاحــب 

التاريخية،  ثّمن مواقفه  أكبر من  والذي كان ومــازال 
وعشقه للبحرين وأهلها، وأنشد في محبته له قصيدة 
حليف  بـ”خليفة  فيه  نعته  البحرين  أهــل  كــل  رّددهـــا 

المرجلة”.
Û  ،من بين عشرات األلقاب التي لقب بها الراحل الكبير

األساس  القواعد  وضع  ألنه  االستقال  مهندس  لقب 
جميع  عــاصــر  أنــه  كما  البحرين  ونهضة  دولـــة  لبناء 
الــتــحــديــات والــتــهــديــدات على مــدى نصف قــرن من 
- مؤّسًسا  ثــراه  - طيب هللا  كــان سموه  لقد  الــزمــان، 
قريًبا من كل بحريني  الدولة، وكان  ومهندًسا إلدارة 

ا  وبحرينية، وهو ما جعل الجميع يعتبرونه أًبا حقيقيًّ
لهم، وعّراًبا لكل من يحب البحرين.

Û  القرن سبعينات  مطلع  فــي  االســتــقــال  فجر  ومــنــذ   
التنوع االقتصادي  الماضي، حرص على وضع أسس 
والتحول الصناعي في الدولة، وترك إرًثا منفتًحا على 
بأفكار  الحياة،  مــجــاالت  فــي  الناجحة  المستجدات 
كانت وليدة من عشقه لهذا الوطن، الذي كان على أتم 

االستعداد للذود عنه بكل قطرة في دمه.
Û  كان الــذي  الكبير  الــراحــل  رثــاء  ليعجز عن  القلم  إن   

وسيظل رمًزا نحكي عنه ألبنائنا وأحفادنا، ليستلهموا 

من مسيرته العطرة زادًا في حب الوطن، ولعّل أجمل 
ناصر  الشيخ  سمو  كتبه  ما  لهم  ننشده  أن  يمكننا  ما 
بن حمد آل خليفة في قصيدته التي رثى فيها حكيم 

هذه األمة والتي قال فيها:

اســـــمـــــه وذكـــــــــــره تـــفـــتـــخـــر فــــيــــه األقـــــطـــــار
ــره ــيـ ــه يـــكـــتـــب لــــأمــــجــــاد سـ ــ ــرت ــ ــي ومـــــــن ســ

وأســـــــــــوار درع  ــن  ــ ــوطـ ــ ــلـ ــ لـ ــة  ــفــ ــيــ ــ ــل خــ هـــــــــذا 
هـــــــــــذا ســــــنــــــد لـــــــــلـــــــــدار فـــــــــي كـــــــــل ديـــــــــره

جاسم محمد سبت

إطالق “المستشار” لتحديد أبرز تحديات الوزارات
ـــا ـــتها وتنفيذه ـــه لدراس ـــباب” ويوج ـــة الش ـــات “قم ـــوزراء توصي ـــع ال ـــش م ـــد يناق ـــن حم ـــر ب ناص

أكـــد ممثـــل جالة الملك لأعمال اإلنســـانية وشـــئون 
الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن دراسة 
التوصيات الشـــبابية التي خرج بها الشباب من القمة 
الرياضيـــة ووضع خطة عمـــل واضحة المعالم لتنفيذ 
تلك التوصيـــات يؤكد توجيهات مملكة البحرين إلى 
جعل الشـــباب العنصر األساســـي في التفكير بكيفية 
االرتقـــاء بمختلـــف القطاعـــات في المملكـــة ومنحهم 
الفرصة لسماع صوتهم في كيفية تخطي التحديات 
التـــي تواجه تلـــك القطاعات، مشـــيرا ســـموه إلى أن 
االســـتماع للشباب ومحاورتهم هو منهج متأصل من 
تاريخ البحرين ويؤسس التجاهات كبيرة وغاية في 
األهميـــة في جعل الشـــباب هم من يرســـمون مامح 

المستقبل المشرق لمملكة البحرين.
جاء ذلك في اجتماع ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة عبر تقنيـــة االتصال المرئي عـــن بعد بحضور 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
والرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة،  بالوزراء المشاركين 
فـــي فعاليات قمة الشـــباب 2020  وهم: وزير التربية 
والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي، وزيـــر الماليـــة واالقتصاد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل خليفـــة، وزير 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميل حميـــدان، وزير 
المواصـــات واالتصاالت كمال أحمد، وزير اإلســـكان 
باسم الحمر، وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد 
الزياني، وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، 
وزير شـــؤون الكهرباء والماء وائـــل المبارك، واألمين 
العـــام للمجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة الشـــيخ 

سلمان بن إبراهيم آل خليفة.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة “لقد 
وجهنا الدعوة إلى الشباب للمشاركة في قمة الشباب 

2020 لاســـتماع إلـــى أفكارهـــم وابداعاتهم لتخطي 
كل التحديـــات التـــي تعتـــرض القطاعـــات المشـــاركة 
في القمة، ولبى الشباب هذه الدعوة وساهم بفعالية 
تامـــة في مناقشـــة صناع القرار مـــن الوزراء في تلك 
التحديات وقدموا حلوال واقعية وعصرية لمعالجتها 
بنظرة شبابية تستشرف المستقبل المشرق للبحرين 
باعتبارهـــم هـــم مـــن ســـيقود مفـــردات التطويـــر في 

المملكة”.
وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة “إننا نقدر 
عاليا جهود وزراء يسعون إلى االستماع إلى وجهات 
نظر الشباب ويحرصون على التحاور معهم من أجل 
تمكينهـــم من المســـاهمة في وضع الحلول المناســـبة 

لكافة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة”.
وتابع ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفـــة “ننظر 
إلى التوصيات التي رفعتها قمة الشباب بجدية تامة 
واهتمـــام بالـــغ والتـــي تتضمـــن حلول الشـــباب حول 
مختلـــف القطاعـــات، وعلينـــا جميعـــا أن نـــدرس تلك 
التوصيـــات بصورة مســـتفيضة والعمـــل على تطبيق 

هـــذه التوصيـــات ووضع خطـــة تنفيذيـــة للعمل على 
تنفيذهـــا األمـــر الـــذي يؤكـــد اهتمامنا بجعل الشـــباب 
البحرينـــي العنصر الرئيســـي في معالجـــة التحديات 
ورســـم خطـــط مامح المســـتقبل للبحريـــن”. وخال 
االجتمـــاع، ناقـــش ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة مع الـــوزراء التوصيـــات التي رفعها الشـــباب 
إلـــى مختلـــف جوانبهـــا، إذ وجـــه ســـموه  والتطـــرق 
الوزراء إلى ضرورة النظر في تلك التوصيات بشكل 
كامـــل ووضع دراســـة وخطـــة تنفيذيـــة لتطبيق تلك 
التوصيـــات على عدة مراحل، كما وجه ســـموه للعمل 
علـــى اطاق تطبيق يحمل اســـم “المستشـــار” بهدف 
وضـــع الـــوزارات ألبرز التحديات التـــي تواجهها ليتم 
عرضها على الشباب واستقبال حلولهم ومقترحاتهم 
تبنـــي  إمـــكان  مـــدى  ومعرفـــة  للـــوزارات  لتقديمهـــا 
المقترحـــات وصـــوال إلى تفعيل توجيـــه جالة الملك 
فـــي جعل تمكيـــن الشـــباب أولويـــة وطنية وإشـــراك 
الشـــباب في الشـــأن العـــام وتوثيق العاقـــة بين بين 

وزارات المملكة والشباب.

المنامة - بنا

جاللة الملك



“مجتمع واعي” يطور تقنياته الذكية للحد من انتشار الفيروس
إضافـــة خدمـــة اإلبـــاغ عــــن نتيجـــة االختبـــار الســـريع لــــ “كورونـــا”

فـــي إطـــار االلتـــزام بتوجيهـــات ولـــي العهـــد 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
باالســـتخدام  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ســـلمان 
األمثل للتقنيـــات الحديثة وتقنيات األجهزة 
الذكيـــة ضمـــن الجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا والمســـاهمة في 
الحـــد مـــن آثار الجائحـــة بغية تعزيـــز حماية 
المعلومـــات  هيئـــة  أعلنـــت  فقـــد  المجتمـــع، 
والحكومة اإللكترونية عن تطويرها لتطبيق 
مجتمـــع واعـــي بإضافة خدمـــة “ اإلبالغ عن 
نتيجة االختبار الســـريع لكوفيد - 19” والتي 
ُتمكـــن مســـتخدمي التطبيـــق مـــن رفع صور 
نتائج فحصهم السريع والذاتي لكوفيد - 19 
وإرســـالها عبر التطبيق للجهة المختصة في 

وزارة الصحة.
اإللكترونيـــة،  الخدمـــة  إضافـــة  أن  وأكـــدت 

قـــد جاءت في إطار مســـاهمة ودعـــم الهيئة 
لجهود الحملة الوطنية، للسيطرة والحد من 
انتشـــار فيروس كورونا، والتي عملت خالل 
الفتـــرة الماضية علـــى توفير أجهـــزة اختبار 
الفحص الســـريع في صيدليات المملكة، كما 
جـــاءت بهدف توفيـــر قنـــاة إلكترونية ُتمكن 
الحـــاالت مـــن التواصـــل الســـريع مـــع الجهة 

المختصة في وزارة الصحة.
الخدمـــة  مـــن  االســـتفادة  كيفيـــة  وعـــن 
اإللكترونيـــة، أشـــارت الهيئة الى أنـــه يتعين 
علـــى مســـتخدمي التطبيـــق اختيـــار خدمـــة 
“اإلبالغ عن نتيجة االختبار الســـريع لكوفيد 
- 19”، ضمـــن قائمـــة الخدمـــات اإللكترونيـــة 
واعـــي،  مجتمـــع  تطبيـــق  علـــى  المتاحـــة 
ثـــم إدخـــال رقـــم بطاقـــة الهويـــة، بعـــد ذلـــك 
نتيجـــة  التقـــاط صـــورة  ســـيتوجب عليهـــم 

الفحـــص الســـريع ورفعهـــا مع تحديـــد ما إذا 
كانت النتيجة إيجابية أو ســـلبية، ثم إدخال 
رقم الهاتف، وإرســـال صورة النتيجة للجهة 

المختصة في الوزارة. 
وبعد إرســـال نتيجة الفحص ســـيتم إرســـال 
رســـالة نصيـــة تتضمـــن رقـــم التقريـــر علـــى 
رقـــم الهاتـــف المدخـــل من جانب مســـتخدم 
التطبيـــق، كمـــا ســـيتم التواصل مباشـــرة مع 
المســـتخدم الُمبلـــغ عـــن نتيجـــة فحصـــه من 

جانب المختصين.
نتيجـــة  عـــن  “اإلبـــالغ  أن  الهيئـــة   وأكـــدت 
االختبـــار الســـريع لكوفيـــد - 19” عبر تطبيق 
مجتمـــع واعـــي، ُيعـــد ملزمـــا للحـــاالت التـــي 
جـــاءت نتيجة فحصهـــم الذاتـــي “إيجابية”، 
وذلـــك بهدف ضمـــان حصول هـــذه الحاالت 
جانـــب  مـــن  الالزمـــة  المســـاعدة  علـــى 

المختصين، والتأكد من صحة الفحص الذي 
قامـــوا بإجرائـــه، واألعـــراض التي يشـــعرون 
بهـــا، فضال عـــن تحديد موعد إجـــراء اختبار 

.PCR المسحة األنفية
 وُيعـــد اإلبـــالغ عبـــر تطبيـــق مجتمـــع واعي 
نتائـــج  جـــاءت  التـــي  للحـــاالت  اختياريـــا 
فحصهـــم الذاتي “ســـلبية”، هذا وبغض النظر 
فإنـــه  الســـريع،  الفحـــص  نتائـــج جهـــاز  عـــن 
يتوجـــب علـــى كافـــة أفـــراد المجتمـــع وفـــي 
حال شعورهم باألعراض المرتبطة بفيروس 
كورونا ضرورة االتصال على )444( ونوهت 
بـــأن تواصـــل المختصين مـــن وزارة الصحة 
حاليـــا مـــع الحـــاالت التـــي أبلغت عـــن نتائج 
فحصهـــا الذاتي عبـــر الخط الســـاخن )444(، 
ســـيمكنها مـــن حجـــز موعـــد إجـــراء اختبـــار 

المسحة األنفية.
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التصدي لـ “كورونا” محور منتدى “دراسات”
الثالثـــة  النســـخة  أعمـــال  غـــدا  تنطلـــق 
مـــن المنتـــدى الســـنوي لمركـــز البحريـــن 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقة “دراســـات” الذي يقام هذا العام 
بعنـــوان “دور المراكـــز الفكريـــة في دعم 
الجهود الوطنية: محاربة جائحة كورونا 
نموذًجـــا”، ويضم ممثلين لعدد من مراكز 
البحوث والدراســـات في منطقة الخليج 
العربـــي والمنطقـــة العربيـــة، إضافـــة إلى 

عدد من الخبراء واألكاديميين.
وينعقـــد المنتـــدى فـــي ظل ظـــروف غير 
عادية، إذ تشـــكل جائحـــة كورونا تحدًيا 
هائـــاًل للـــدول كافـــة؛ كونهـــا أزمـــة غيـــر 
الصحـــي  بالقطـــاع  مســـبوقة الرتباطهـــا 
الذي يتباين االهتمام به من دولة ألخرى 
األمـــر الـــذي حتـــم ضـــرورة دراســـة ذلك 

التحدي وحدود االستجابة لتداعياته.
وخصص مركز “دراســـات” أعمال منتداه 
الســـنوي لتنـــاول “دور المراكـــز الفكريـــة 
فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونـــا”، إضافة 
إلـــى محاولة بلورة رؤى مســـتقبلية على 
المدييـــن القريـــب والبعيـــد بشـــأن تلـــك 
الجائحـــة إذ ال تزال ممتـــدة آثارها، األمر 
مـــن  تداعياتهـــا  يتطلـــب تحديـــد  الـــذي 
ناحيـــة أولـــى واألولويـــات التـــي يتعيـــن 
التعامل معها مـــن ناحية ثانية، وتحديد 
المـــوارد الالزمـــة لذلـــك من ناحيـــة ثالثة 
وذلك من خالل حوار يضم ممثلي كافة 

المؤسسات الفكرية والوطنية.
وتنعقد أعمال المنتدى على مدى 3 أيام، 
األول  األول محوريـــن،  اليـــوم  يتضمـــن 
حـــول “آثـــار الجائحـــة على المؤسســـات 
الفكريـــة والبحثيـــة واســـتجاباتها”، الذي 
يســـتهدف تحليـــل كيفيـــة تأثيـــر جائحة 

كورونـــا على عمـــل المؤسســـات الفكرية 
الثانـــي  المحـــور  ويتضمـــن  والبحثيـــة، 
المنظمـــات  مـــع  الفكـــر  مراكـــز  “تعـــاون 
الجائحـــة”،  مواجهـــة  فـــي  الوطنيـــة 
التعـــاون  أطـــر  مناقشـــة  ويســـتهدف 
الفكـــر وغيرهـــا  بيـــن مراكـــز  المشـــتركة 
مـــن المؤسســـات الوطنيـــة فـــي مواجهة 
الجائحة سواء أكانت مؤسسات رسمية 

أو مؤسسات المجتمع المدني.
محوريـــن،  الثانـــي  اليـــوم  ويتضمـــن 
فـــي  الفكريـــة  المراكـــز  “دور  األول 
لتجـــاوز  المجتمعيـــة  المســـاهمة  دعـــم 
التحديـــات  تداعيـــات جائحـــة كورونـــا: 
واألولويات”، يســـتهدف مناقشة طبيعة 
المســـاهمات المجتمعيـــة وخاصة العمل 
التطوعي، فيما يستهدف المحور الثاني 
“مناهـــج البحـــث المختلفـــة وآثارها على 
المجتمع: أســـس البحث”، تحليل مناهج 

البحـــث التـــي انتهجتهـــا مراكـــز التفكير 
جائحـــة  مواجهـــة  فـــي  االســـتراتيجي 
كورونا، ســـواًء من حيث إصدار التقارير 
البحثية أو إجراء مسوحات للرأي العام.
محوريـــن:  الثالـــث  اليـــوم  ويتضمـــن 
يســـتهدف المحـــور األول “دراســـة حالة 
وطنية مخرجات التعاون بين “دراسات” 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي”، تقييم 
المشـــروع البحثي المشـــترك الذي أجراه 
مركز البحرين للدراســـات االستراتيجية 
والدولية والطاقة “دراســـات” باالشتراك 
مـــع برنامج األمم المتحـــدة اإلنمائي في 
مملكـــة البحريـــن، بينمـــا يأتـــي المحـــور 
لمواجهـــة  المطلوبـــة  “المـــوارد  الثانـــي 
تداعيات األزمة وآليات تنســـيق الجهود 
ما بين المؤسســـات الفكريـــة والوطنية”، 
المطلوبـــة  المـــوارد  تحديـــد  ليناقـــش 
لمواجهـــة تداعيـــات األزمـــة ســـواء فـــي 

الوقت الراهن أو على المدى البعيد.
ويشـــارك فـــي الملتقـــى عدد مـــن المراكز 
والمؤسســـات الفكرية ومنها: المؤسســـة 
وجامعـــة  اإلنســـانية،  لألعمـــال  الملكيـــة 
المتحـــدة  األمـــم  وبرنامـــج  البحريـــن، 
اإلنمائـــي، ومركز الملـــك فيصل للبحوث 

والدراســـات اإلســـالمية، ومركـــز الملـــك 
عبدهللا للدراســـات والبحـــوث البترولية، 
ومركـــز  لألبحـــاث،  الخليـــج  ومركـــز 
أســـبار  ومركـــز  للسياســـات،  اإلمـــارات 
للدراســـات والبحـــوث واإلعـــالم، ومعهد 

الكويت لألبحاث العلمية.
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عالم ما بعد ترامب
Û  لــم يــأت رئيس أثار هذا القدر مــن القبول والرفض على صعيد

الداخــل االمريكــي  والخارج كما هو الرئيــس االمريكي دونالد 
ترامــب المنتهية رئاســته. فلم تكن ســنواته االربــع التي أعتلى 
فيها كرسي قيادة الواليات المتحدة األمريكية سنوات عادية. 
فهي قد جاءت على أمريكا كما هو الخارج بتغيرات أعتقد أنها 
ســتبقى كذلك لبضع ســنين قادمة.وهي تغيرات بدت سلبياتها 
خصوصــا علــى الداخــل األمريكــي، وفــي ســنته األخيــرة، مــن 
الحجــم الــذي لــم يســتطع المجتمــع تحمله فأخرجتــه صناديق 
االقتــراع مــن الســلطة. وال بــد لنــا مــن تأكيد أن خــروج ترامب 
مــن الســلطة كان ألســبابها ومتغيراتهــا الداخلية التــي هي كما 
أدخلتــه  للســلطة فقــد أخرجتــه مــن أروقتهــا. فســوء إدارتــه 
لجائحــة كورونــا، وبالتالــي التعامل مــع تبعاتهــا، التي أخرجت 
المالييــن من دائــرة العمل وأخرجت الكثير مــن رجال االعمال 
من النشــاط االقتصادي، كانتا السببين الرئيسيين في خروجه 

من السلطة.
Û  مــن الناحيــة األخــرى فإن الواليات المتحدة األميركية  ليســت

كاي دولة أخرى في العالم. فهيمنتها على االقتصاد والسياسة 
العالميين يجعل منها الدولة األكثر تأثيرا، وهي تغيرات يمكن 

تحديد بعضها في التالي..
Û  إن الطريقــة التــي أدار فيها ترامــب الملفات الدولية قد أثارت 

علية الكثير من ردات الفعل. فهو في فعله السياســي هذا كان 
يعتقــد أن مصلحــة أمريــكا “تأتــي أوال” فــي مقابــل دول العالم 
االخرى. إال أن هذه السياســة وكما تشــير مجلة الفورين أفيرز 
األمريكيــة فــي عــدد أكتوبــر الماضــي قــد اثــارت الكثيــر مــن 
االضطــراب والفوضــى، فــي مواقــع كثيرة مــن العالــم. كما أنها 
أضعفت من وضع أصدقائها في مقابل أعدائها الذين أصبحوا 
أكثر قوة... وهي سياسات قد خلقت حالة من العزلة للواليات 
المتحــدة األمريكيــة نتيجــة للطريقــة التــي تعاطــت  فيهــا مــع 
القضايــا والملفــات الدوليــة، إذ باتــت معلومــات حلفائهــا مــن 
األوربييــن عــن بعض سياســات أو خطــوات االدارة االمريكية، 
تأتــي إليهــم كمــا اآلخرين مــن خالل أجهــزة األعــالم المختلفة 
وليس من خالل قنوات االتصال الخاصة مثلما كان يتم خالل 
اإلدارات األميركيــة الســابقة، كمــا فــي لقائــه بالرئيــس الكوري 

الشمالي و كما هو تعاطية مع  الملف التركي والصيني.
Û  والحقيقــة أن الرئيــس األميركــي قــد جاء إلــى الحكم في ظل

نظــام قائــم كان محــوره أمريــكا ورديفاتها في العالــم الغربي.. 
إال أن سياســاته المتتاليــة علــى مــدى االربــع ســنوات الماضية 
قــد هدفــت إلــى تفككيك هــذا النظام دون التفكيــر في البدائل 
الممكنــة األخــرى. وقــد يمثــل خروجــه مــن بعــض االتفاقيــات 

الدولية، رغم سوء بعضها من وجهة نظر البعض، وذهابه نحو 
دعــم أنظمــة قد تبدو مارقــة أو غير منضبطة الفعل السياســي 
في إطارها اإلقليمي أو الدولي أو بالذهاب في حروب تجارية 
مــع الصيــن وفــي نزعته المتســرعة نحــو عقد اتفاق مــع كوريا 
الشــمالية قــد أضعفــت مــن موقــف الواليــات المتحــدة وشــكل 
نقطــة االبتعــاد فــي سياســاتها عــن حلفائهــا الغربييــن. وقــد ال 
أكــون مبالغــا أن أقول أن الرئيــس االمريكي الجديد جو بايدن 
قد يحتاج لبعض الوقت ولربما السنين لتغيير بعض سياسات 
ترامــب و العــودة ســريعا لما كان معمــول به ســابقا. فالواليات 
المتحــدة االمريكيــة قــد ال تكــون، حتــى مــع األدارة الجديــدة، 
قــادرة علــى أن تعــود إلــى وضعهــا المريــح الســابق فــي إدارة 
الشؤون الدولية وأن صراعاتها المكشوفة مع الصين و روسيا 
و إيــران وكوريــا الشــمالية وتلك الخفية مــع دول قد ربطته به 
تحالفات اســتراتيجية وعســكرية، قد تســتمر لبعض الوقت، و 
لربما سباق التسلح الذي جاء بقوة مع القوى العظمى الجديدة، 
قــد يســتمر لبعــض الوقت، إن لــم يكن قد أصبــح محتوما.. بل 
قد يذهب محاوال تعقيد بعض الملفات الدولية الســاخنة على 
اإلدارة االمريكيــة القادمــة، كما فيما ســربته جريدة النيويورك 
تايــم مؤخــرا عــن رغبته في أســتهداف بعض المواقــع النووية 
االيرانية قبل مغادرته البيت االبيض وهي الرغبة التي دفعته 
إلقالــة وزيــر دفاعــه مــارك أســبر لمعارضتــه وبشــدة مثــل هــذا 

العمل.
Û  أمــا المســألة األخرى المهمة فــي عالقات أمريــكا الخارجية قد

تكــون عالقة أمريكا بحلفائها األوربيين القريبين. وهي عالقة 
قد شابها في الفترة األخيرة قدرا من الفتور ولربما خلخال في 
الثقة القائمة فيما بينهم، نتيجة لما يســمونه بسياســة الضغط 
الــذي تعرضــوا لــه من قبــل ترامب وتحديدا فــي محاولته رفع 
حجم المســاهم المالية في مصروفات حلف الناتو العســكرية، 
وفــي تغطيــة كلفة بعض القواعــد األمريكية فيها، كما هو فيما 
يتعلق بمستقبل الناتو كمنظمة عسكرية حافظة لألمن والسلم 
فــي أوروبــا والتــي طالمــا هــدد ترامب باالنســحاب منهــا إن لم 

تضطلع أوربا بدور مالي أكبر في مصروفاتها العسكرية.
Û  ترامــب إدارة  بتشــجيع  متعلقــا  كالمــا  األوربيــون  ويتــداول 

النســحابات أوربيــة جديــدة مــن االتحــاد األوربــي  خصوصــا 
بعــد إنســحاب بريطانيــا منهــا. والحقيقــة أن إدارة ترامــب لــم 
تكــن فقــط مشــجعة النســحابات أوربيــة جديــدة مــن االتحــاد 
األوربي و إنما أصبحت مشــجعة للقوى والجماعات الشــعبوية 
العنصرية األوربية، سواء أكانت في الحكم كما هو في إيطاليا 
أو خارجهــا كمــا هو في الحالة الفرنســية.. وهو األمر الذي دفع 

نحــو أن تتخــذ بعــض الدول األوربية وتحديدا فرنســا وألمانيا 
قــدرا مــن االســتقاللية فــي قراراتهــا علــى المســتوى الدولــي 
وفــي المنظمــات الدوليــة. بــل إن التســليم بالقيــادة األمريكية 
قــد أصابــه قــدر مــن االهتــزاز نتيجــة النســحابه مــن عــدد مــن 
الحــرب  وفــي  الدوليــة.  والمنظمــات  والمعاهــدات  االتفاقــات 
المتحــدة  والواليــات  الصيــن  بيــن  أآلن  القائمــة  االقتصاديــة 
فهــي لــم تكــن إال لتحقيــق قــدر من الفائــدة االقتصاديــة األكبر 
للواليــات المتحــدة األمريكيــة، منها ألحداث قــدرا من التوازن 
فــي العالقــات االقتصاديــة الدوليــة المائلة بشــدة نحــو الصين 

كما يعتقدون.
Û  مــن الناحية األخرى فإن أنســحاب الواليــات المتحدة من عدد

مــن االتفاقيــات والمنظمــات الدوليــة قــد أضــر كثيــرا بهــا، إذ 
أعطــت هــذه االتفاقيــات المتعــددة االطــراف أو الثنائيــة قــوة 
في الحضور االمريكي على المســتوى الدولي كما شــكلت قناة 
مهمــة للمعلومات االســتخباراتية األمريكية. وبانســحابها منها 
فقــدت أمريــكا جزءا مهما من حضورهــا الدولي وتأثيرها على 

بعض االقاليم والدول في العالم.
Û  وفيما يتعلق بالمنطقة العربية والشــرق األوســط، فإن سياسة 

ترامب حيال القضية الفلســطينية قد مثلت نوعا من القطيعة 
عــن سياســيات األدارات االمريكية الســابقة، بل مثلت خروجا 
صريحــا عــن الثوابــت التــي جــرت عليهــا سياســات االدارات 
الســابقة فــي ظــل حكــم الحزبيــن: الجمهــوري و الديمقراطــي. 
وتحديــدا نقــل الســفارة األمريكيــة للقــدس والعمــل علــى حــل 
والســلطة  األنــرو  لمنظمــة  المقــدم  الدعــم  ووقــف  الدولتيــن، 
الفلســطينية واالعتراف بضم إســرائيل للجوالن الســورية. من 
الناحية االخرى فإن سياساته من التمدد التركي واإليراني في 
المنطقة العربية قد اتسم بقدر من التراخي رغم ما بدت عليه 
عقوباتهــا االقتصاديــة علــى إيــران متســمة بالصرامة والشــدة 

غير المسبوقة.
Û  ليســت الماضيــة  األربــع  ترامــب  حكــم  ســنوات  تكــون  قــد 

ولكــن  والتاريــخ،  الزمــن  مســتوى  علــى  الطويلــة  بالســنوات 
األحــداث والمواقــف التي جاءت خاللها باتــت في بعضها غير 
قابلــة للتراجــع في ظــل أي إدارة جديدة قادمــة. فالصين مثال 
قــد أصبحــت دولــة قويــة وغنيــة، وأصبحــت كوريــا الشــمالية 
مالكــة للمزيــد من الــرؤوس النووية واالســلحة البالســتية، كما 
أن خــروج أمريــكا مــن االتفاقيــة النوويــة مع إيــران قد أعطى 
اإليرانيين مساحة وفرصة أكبر ولربما غير مبررة للتمادي. ولم 
يخفــف من مشــكلة البيئة وانتشــار التلــوث إال جائحة كورونا، 
التــي باتــت فــي انتشــارها و اكتســاحها المتكــرر فــي موجــات 

متتالية لبالد العالم أجمع، وتحديدا الواليات المتحدة، تعكس 
إخفاقات بعض الدول في مواجهاتها نتيجة لالفتقاد لقدر من 
التنسيق الدولي في مواجهتها. ولم يكن التراخي في مواجهة 
الجائحــة ومــا ألحقتــه باالقتصــاد األمريكــي إال أحــد االســباب 

القوية لخسارته الكبيرة في االنتخابات األمريكية األخيرة.
Û  وخالصــة القــول إن محــاوالت ترتيــب االوضــاع المتدهــورة

التي جاءت كنتيجة لتخبط السياسات األمريكية، في مناطق 
عــدة مــن العالــم قد اصبحــت غير ممكنــة بفعــل الفوضى التي 
بــات عليهــا العقــل السياســي للســلطة فــي البيــت االبيــض بــل 
لنقــل الفوضى التي باتت عليها السياســات الدولية، وإنحســار 
الــدور االمريكــي في ضبــط بعضها أو ردعه. وهــي في هذا قد 
تحتــاج للكثير مــن العمل واالطر لتتمكن مــن خاللها التخفيف 
من حدة المشكالت والتحديات التي يواجهها العالم كما يقول 
هاريــس فــي مقالــه االخيــر فــي الفوريــن أفيــرز. خصوصــا أن 
بصمــات ترامــب باتــت واضحة في مواقع كثيرة من السياســة 
الدوليــة التــي انطبعــت، كما تقول ماركريت فــي فورين أفيرز، 
بســماته الشخصية. فالســمات والخبرات الحياتية واالنفرادية 
العاديــة،  غيــر  للقــوة  باألضافــة  الشــخصية  والطموحــات 
والقــرارات التــي يســتطيع الرئيــس أن يتخذهــا، شــكلت جزءا 

كبيرا من سمات المرحلة السياسية الدولية السابقة.
Û  وأعتقــد بــأن أي تغييــر في السياســة الخارجيــة االمريكية في

المرحلــة القادمــة ال بــد أن يبــدأ أوال بمجموعة مــن المراجعات 
الجــادة والكبيــرة لمجمــل السياســات الداخليــة فــي المجتمــع 
االمريكــي والتــي يمكــن أن تأخــذ جــزءا مهما مــن وقت وجهد 
أي إدارة قادمــة. و لربمــا ثانيا إعادة االعتبار للعمل المؤسســي 
فــي أتخــاذ القرارات والتــي افتقرت إليها الكثير من سياســاته 
وقراراتــه فــي المرحلــة الســابقة. ولربمــا ثالثا إحــداث انفصال 
الشــخصية لشــخص  الدولــة واالنشــطة  بيــن مؤسســات  الزم 
الرئيس أو الحزب، وهو ما دفع الكثير من الساســة و المعلقين 
االمريكييــن النتقــاد الرئيس باســتخدامه لمبنى البيت االبيض 
للرئاســة  لشــخصه   الجمهــوري  الحــزب  ترشــيح  إعــالن  فــي 
االمريكية.. بل  قد اثار تلكؤه باالعتراف بخســارته االنتخابية 
وعرقلته لالنتقال الســلس للســطة من مخاوف خضوع الكثير 
مــن قيــادات الحــزب الجمهــوري إلرادة ترامــب و هيمنتــه رغم 
حداثــة انضمامــه للحــزب.. ولنــا في مقال قادم مناقشــة حجم 
الخلــل والمشــكالت التــي جاءت علــى المجتمــع األمريكي في 
المرحلــة األخيــرة. ولربمــا أخطرهــا تنامــي حــدة االنقســامات 
العرقيــة واإلثنيــة فــي المجتمــع االمريكــي، واالنفراديــة التــي 

اتسمت بها الكثير من القرارات.

د. باقر النجار
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تأجيل اعتماد الحســاب الختامي الحتياطــي األجيال القادمة
الشوريـــون: سنـواجــــــه التحــديـــات

وافـــق مجلـــس الشـــورى فـــي جلســـته 
أمس على مشـــروع الرد على الخطاب 
فيـــه  أكـــدت  الـــذي  الســـامي،  الملكـــي 
الملكـــي  الخطـــاب  علـــى  الـــرد  لجنـــة 
المجلـــس  أن  تقريرهـــا،  فـــي  الســـامي 
يستشـــعر عظيـــم الشـــرف لمـــا تحظى 
عاهـــل  مـــن  التشـــريعية  الســـلطة  بـــه 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة. وأشـــارت اللجنـــة 
إلـــى أن الخطاب الســـامي جـــاء ليبين 
بجـــالء أهـــم اإلنجـــازات الوطنية التي 
تحققـــت علـــى أرض الواقع في العديد 

مـــن المجـــاالت، كما جـــاء ليؤطر النهج 
الشـــاملة  التنمويـــة  للمســـيرة  الســـليم 
التـــي تســـعى إلـــى تحقيـــق االزدهـــار، 
لتوجيـــه  الملكيـــة  الرؤيـــة  مســـتعرضا 
للمســـاهمة  الدســـتورية  المؤسســـات 

فـــي هـــذه المســـيرة، من أجـــل صياغة 
قـــادر علـــى مواجهـــة  زاهـــر  مســـتقبل 

التحديات بمختلف الصنوف.
نقـــاش  بعـــد  قـــرر  المجلـــس  وقـــرر 
مستفيض إعادة تقريري لجنة الشؤون 

بخصـــوص  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
الحساب الختامي الحتياطي األجيال 
القادمـــة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 
الماليـــة  والســـنة  ديســـمبر2017   31
المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2018، بعد 
الرقابـــة  ديـــوان  قبـــل  مـــن  تدقيقهمـــا 
المالية واإلدارية إلى اللجنة للمزيد من 
الدراســـة. كما وافق المجس باإلجماع 
الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  تقريـــر  علـــى 
البيانـــات  بخصـــوص  واالقتصاديـــة 
المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، 
والتـــي تـــم تدقيقهـــا مـــن قبـــل ديـــوان 

الرقابة المالية واإلدارية.

الرئيس علي الصالح مع األمين العام المساعد لشؤون العالقات واإلعالم والبحوث فوزية الجيب
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حوار رباعي باسم بين الشوريين خالد المسقطي وعزيز أبل ودرويش المناعي 
مع الوزير غانم البوعينين

قالـــت مقـــررة تقريـــر لجنـــة الـــرد على الخطـــاب الملكي الســـامي ســـبيكة 
الفضالة إن أعضاء الســـلطة التشـــريعية يعاهدون جاللة الملك على بذل 
أقصـــى ما يملكونـــه من إمكانات وجهد للقيام بمهماتهم التشـــريعية وفقا 

لتوجيهات جاللته السديدة.

لفـــت الشـــوري بســـام البنمحمـــد إلى ضـــرورة مضاعفـــة الجهود لالســـتثمار فـــي صندوق 
احتياطي األجيال حســـب التحديـــات المختلفة، ومواجهتها بمعطيـــات مختلفة بطريقة 
فيهـــا حـــرص، وفـــي ذات الوقت تحقـــق أرباحا أعلى من الســـابق لتعويض ما تم ســـحبه 

من الصندوق.

أكد الشوري أحمد الحداد أن الخطاب السامي لجاللة الملك يمثل رؤية حكيمة ونهجا وطنيا 
متطورا للعمل النيابي، ويرتقي بالنهضة التشريعية يضع المملكة في مكانتها المرموقة على 
المســـتوى اإلقليمي والعربي والدولي، ويحقق تطلعات شـــعب البحرين في التنمية الشاملة 

التي أكد عليها برنامج عمل الحكومة والمسيرة التنموية الشاملة ورؤية 2030.

رؤية حكيمة

تعويض السحوبات

ثمن مجلس الشـــورى حرص المملكة العربية الســـعودية على اســـتضافة 
قمة العشرين، وتوفير كل السبل إلنجاحها في هذه الظروف االستثنائية، 
ومؤكـــدا أن القمـــة ُتعقـــد في الوقت الـــذي تتضافر فيه الجهـــود العالمية 
مـــن أجل قهـــر ظروف جائحة كورونا والنهوض بالـــدول مجدًدا، وإيجاد 

اللقاحات اآلمنة، وضمان وصولها لجميع شعوب العالم.

ذكر الشـــوري جمـــال فخـــرو أن العوائـــد النقدية لصنـــدوق احتياطي 
األجيـــال فـــي 2017 بلغـــت 10 ماليين دوالر، فيما بلغـــت قيمة إعادة 
التقييـــم 49 مليـــون دوالر، الفتـــا إلى تحقيق 59 مليـــون دوالر عوائد 
علـــى متوســـط من اســـتثمار بلغ 670 مليـــون دوالر، مؤكدا أن نســـبة 

العائد بلغت 8.7 % وهي نسبة ممتازة ومجزية.

الختامـــي  الحســـاب  أن  المســـقطي  خالـــد  الشـــوري  بيـــن 
الحتياطـــي األجيـــال فـــي 2019 حقـــق عوائـــد بنســـبة 17.3 
%، فـــي حين بلغت أصول الصنـــدوق 918 مليون دوالر عن 
2018، وبلغـــت الفوائد االســـتثمارية 78 مليون دوالر بزيادة 

10 % عن 2018.

بيـــن الشـــوري عبدالعزيز أبـــل أن هناك تكرارا لبعض المشـــاريع 
لمجلس الشـــورى التـــي يتم الحديث عنها لكنهـــا متوقفة، منها 
مشـــروع مواقـــف الســـيارات وبعـــض المشـــاريع المشـــتركة مع 

مجلس النواب التي لم تنفذ رغم إدراج الميزانيات. 

17.3 % عوائدقهر كورونا

تســـاءلت الشـــورية فاطمـــة الكوهجـــي عن جهـــة االختصاص 
المســـؤولة عن  إجراء دراسة الختيار أفضل السبل لالستفادة 
من فائض الســـنة في 2019 والفوائض السنوية المتراكمة بما 

يعود بالفائدة على مجلس احتياطي األجيال.

مخاطر النقد

قـــال الشـــوري درويش المناعـــي: إن تقرير ديـــوان الرقابة المالية 
واإلداريـــة عـــن البيانات المالية المدققة لمجلس الشـــورى للســـنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 جاء دون مالحظات، الفتا 
إلى أن اســـتبعاد بعض األصول قبل انتهاء عمرها أحدث خســـارة 

بسيطة.

تكبدنا خسارة

أكـــد القائـــم بأعمـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمجلـــس احتياطـــي األجيـــال 
إبراهيـــم أبـــل أن السياســـة االســـتثمارية تســـاعد على دخول األســـواق 
العالميـــة بمخاطـــر قليلة، موضحا أن التصنيف البيانـــي المالي المركزي 
للصنـــدوق يختلف عن القطاعـــات األخرى، وأن طبيعة العمل ال تتضمن 

بيع االستثمارات وتحصيل األرباح على المدى القصير.

ذكرت الشـــورية ابتســـام الـــدالل أن البحرين حّققـــت إنجازات اســـتثنائية في 
مجـــال حقوق ورعايـــة الطفل لتكون ضمـــن منظومة متكاملة من السياســـات 
والبرامج والتدابير التشـــريعية والقضائية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة 

لجاللة الملك، وبدعم من سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

رعاية الطفل

أفاد الشـــوري فؤاد حاجي أن تقريري الحســـاب الختامي الحتياطي 
األجيـــال تأخرا كثيرا من الســـلطة التنفيذية ومجلـــس النواب، حتى 
يصال إلى مجلس الشـــورى بعد دوريـــن انعقاديين، الفتا إلى ضرورة 
ســـرعة إنجـــاز كل مـــا يخـــص األمـــور المالية حتـــى تكـــون توصيات 

المجلس في وقتها الصحيح.

الحســـاب  تقريـــري  توصيـــات  الزايـــد  دالل  الشـــورية  أيـــدت 
الختامـــي الحتياطـــي األجيـــال 2017 و2018، مؤكـــدة علـــى 
ضـــرورة االســـتثمار اآلمن للمحافظة علـــى الموجودات، فضال 

عن نشر التقارير محافظة على مبدأ الشفافية.

أفاد وزير شـــؤون المجلســـين غانـــم البوعينيين أن الحســـاب 
الختامـــي لصنـــدوق احتياطـــي األجيـــال تأخـــر إحالتـــه مـــن 
الحكومة إلى السلطة التشريعية 13 يوما فقط، ثم تم إحالته 

إلى مجلس النواب.

13 يوما تأخير

المشرعون يعاهدون

عوائد مجزية

مشاريع متوقفة

مخاطر قليلةالتصرف بالفوائض

تأخرا دورين

االلتزام بالشفافية
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لفت الشـــوري علي العرادي إلى أن الحســـاب الختامي لصندوق احتياطي 
األجيـــال حقـــق نمـــوا من 9 % إلـــى 11 % فـــي2017، موضحـــا أن الحجم 
االســـتثماري الحقيقـــي لـــكل ســـنة ال يتجـــاوز 1.5 % والباقـــي ودائع ثابتة 

تحال له من وزارة المالية بشكل سنوي.

11 % نمو

^



دعـــا عـــدد من رجـــال األعمـــال والمعنيين 
بالتطوير العقاري في المملكة إلى تجميد 
تتـــراوح  لفتـــرة  التحتيـــة  البنيـــة  رســـوم 
مـــا بيـــن 6 أشـــهر وســـنتين، بعـــد أن ألقوا 
باللـــوم على هذه الرســـوم في المســـاهمة 
والتســـبب بتجميـــد مشـــروعات عقاريـــة 

وإحداث حالة من الشلل بالقطاع.
أعمـــال أن حالـــة  فـــي حيـــن رأى رجـــال 
الركـــود العامـــة فـــي العقـــارات ال تتعلـــق 
برســـوم البنيـــة التحتية بل جـــراء الوضع 

االقتصادي العام. 
واقتـــرح عقاريـــون خفـــض رســـوم البنية 
تفـــرض حاليـــا  12 دينـــارا  مـــن  التحتيـــة 
لـــكل متر مربع يـــراد بنـــاؤه، لتصبح بما ال 
تتجـــاوز 5 دنانير كحد أقصى، إلى جانب 
تجميد هذه الرسوم لفترة تتراوح ما بين 
6 أشـــهر وســـنتين؛ من أجـــل إعطاء دفعة 
للقطـــاع العقاري “الشـــبه متوقـــف حاليا”، 
وذلـــك على غرار خطوات مشـــابهة قامت 

بها دول مجاورة.
يمكـــن  الرســـوم  أن  العقاريـــون  ورأى 
لكـــن  االزدهـــار،  أوقـــات  فـــي  تفـــرض  أن 
يجـــب أن تلغـــى أو تخفـــض فـــي حـــاالت 

الركـــود، إذ يكـــون تركيـــز الحكومـــة على 
تحريك القطاعـــات االقتصادية المرتبطة 
بالعقارات أثناء فترات الركود، مقرين في 
الوقت نفســـه بحق الحكومـــة في البحث 

عن مصادر لتمويل الموازنة العامة.
واقترح صاحـــب مكتب الدليـــل العقاري، 
عبدالعزيز العالي، أن يتم احتساب البنية 
التحتية عبر لجنـــة مالية متخصصة، في 
فتـــرة مبكرة جـــًدا قبل منـــح التراخيص، 
بحيث يتم تقاسم رســـوم البنية التحتية 
بيـــن الحكومة والمطور والمشـــتري، األمر 
الـــذي ســـيؤدي إلى خفـــض رســـوم البنية 

التحتية لنحو 4 دنانير.
ورأى رجـــل األعمـــال إبراهيـــم زينـــل، أن 
الســـوق تشـــهد ظروفا عامة غيـــر مواتية 
أوقفـــت كثيرا من المشـــاريع، وليس األمر 

فقـــط،  التحتيـــة  البنيـــة  برســـوم  متعلـــق 
مقترحا أن يتم استخدام الرسوم بحسب 
الحالـــة االقتصاديـــة، إذ يتـــم فرضهـــا في 
حالـــة الرخـــاء وتخفيضهـــا عنـــد الركـــود 
إلنعـــاش االقتصـــاد، مقترحـــا أن تفـــرض 
الرســـوم البنيـــة التحتيـــة علـــى المناطـــق 

الجديدة فقط. 
واتفـــق زينـــل مـــع المتحدثيـــن بضـــرورة 
توزيـــع تكلفة البنية التحتية، وأن تشـــمل 
مـــاك مخططـــات األراضـــي التـــي تضـــم 
وتحقـــق  قســـيمة   50 إلـــى  كبيـــرة  أرض 
أرباًحـــا، كما يجـــب أن يكون هنـــاك تمييز 
تضغـــط  التـــي  الشـــاهقة  العمـــارات  بيـــن 
علـــى البنية التحتية والمشـــروعات األقل 
ارتفاعـــا، وهـــو نظام معمول بـــه في دبي. 
وأشـــار زينل أن تجميد الرســـوم يجب أن 

يكون لمدة ال تقل عن سنتين حتى تظهر 
آثارها.

مـــن جانبه، رأى الرئيس التنفيذي لشـــركة 
“اوركيـــد” للتطوير بشـــار أحمـــدي، أهمية 
تجميد الرســـوم 6 أشـــهر على األقل؛ لكي 
تبـــدأ المشـــاريع العقاريـــة بالتدفـــق علـــى 
الســـوق، موضحـــا أن كثيـــرا مـــن الزبائـــن 
غـــادروا الســـوق بســـبب ارتفـــاع فاتـــورة 

الكهرباء.
مـــن جانبـــه، رأى الرئيس التنفيـــذي لمركز 

الصحبـــة العقاري، أن يتم فرض الرســـوم 
علـــى المناطـــق الجديـــدة، مشـــيرا إلى أن 

“السوق متوقفة”. 
وأوضح رئيس شـــركة اإلســـكان للتطوير 
أيـــاد عبيـــد، أن األرقـــام التـــي تعلـــن عـــن 
ارتفـــاع رخـــص البنـــاء أو عـــدم تأثرهـــا ال 
تراعي مســـاحة البناء، وتشـــمل مشـــاريع 
البنـــاء الخاصـــة وهـــي ال تعطـــي صـــورة 

دقيقة.
وأكـــد عبيـــد أن شـــركته أوقفت مشـــاريع 

تطويـــر، مضيفـــا أنـــه يعلم أن هنـــاك عددا 
من مشـــاريع لمطورين آخرين قد توقفت 

بسبب الرسوم.
من جهته، أشار عضو مجلس إدارة غرفة 
تجارة وصناعـــة البحرين عارف هجرس، 
إلـــى أن القطـــاع العقـــاري يشـــتكي حاليـــا 
فـــي  الكبيـــرة  مـــن نســـبة االســـتقطاعات 
المخططـــات والتي وصلـــت لغاية 45 %، 
معترفـــا أن الكهربـــاء باتـــت مشـــكلة، وأن 
الغرفـــة تقوم بإعـــداد دراســـة فيما يتعلق 

بالتعرفة المرتفعة للكهرباء.
وتحدث هجرس وهو كذلك يمثل جمعية 
المطوريـــن العقارين، عـــن نظرة الحكومة 
المناطـــق  فـــي  رســـوم  لفـــرض  بالنســـبة 
القديمـــة، وعليهـــا أن تـــرى أنـــه ال يجـــب 
أن يكـــون هناك تفـــاوت في الرســـوم بين 
المناطق، كما أن المناطق القديمة تحتاج 

لصيانة وتطوير في البنية التحتية.
طلبـــت  الغرفـــة  أن  هجـــرس  وأضـــاف 
مـــن البلديـــات تقديـــم بيانـــات بخصوص 
البنيـــة  رســـوم  وبعـــد  قبـــل  التراخيـــص 
التحتية على أســـاس المتر المربع، وليس 
عـــدد التراخيـــص بحيـــث تعكـــس صورة 

صحية للوضع.

دعوة إلنعاش العقارات بتجميد وخفض رسوم البنية التحتية
ــر ــوي ــط ــي تـــوقـــف مـــشـــروعـــات ت ــ ــا ف ــه ــي ــل ــوم ع ــ ــل ــ مــتــعــامــلــون يـــلـــقـــون ال

إعادة هيكلة 
الرسوم لتشمل 
مالك مخططات 

األراضي

االنتهاء من المدينة في 
2024 ويبنيها “الخاص”

253 هكتارا مخصصا 
لتشييد الوحدات السكنية

15 ألف متر للمساحة 
الخضراء

حديقة كبيرة بمساحة 
3,9 هكتارات 

زيادة المساحة التجارية 
إلى 7,3 هكتارات

12 دينارا للمتر 
المربع الرسوم 

الحالية والمطلوب 
أال تتجاوز 5
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توجهات حكومية - نيابية إلعادة إحياء “ثالثية الدعم”
البحراني لـ “^”: البرنامج ليس للرفاهية ونسعى لرفع حد المعيشة األدنى

الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  أفصـــح 
النائـــب  النـــواب  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
محمـــود البحرانـــي عـــن وجـــود توجهـــات 
حكوميـــة – نيابيـــة إلعادة تشـــكيل اللجنة 
الثاثيـــة إلعـــادة هيكلـــة الدعـــم الحكومية 
وتوجيهه لمســـتحقيه. ولفت البحراني إلى 
أن برنامـــج الدعـــم ليس برنامًجـــا للرفاهية 
كما يتصّور البعض، وإنما هو برنامج يهدف 
لتحقيق االستقرار المعيشي، وتمكين ذوي 
الدخـــل المحـــدود مـــن تلبيـــة احتياجاتهم 
األساسية بشكل طبيعي، وبما يتماشى مع 

تنامي المتطلبات المعيشية الراهنة.
وذكر أن اللجنة بعد إعادة تشكيلها ستعمد 
إلـــى مراجعـــة المبـــادئ والتصـــورات التـــي 
انتهـــت إليهـــا اللجنـــة الســـابقة، واألخذ بما 
والتوجهـــات  الظـــروف  مـــع  منهـــا  يتـــاءم 

الحالية، وتعديل أو إلغاء أو طرح تصورات 
جديدة تحقق األهداف المنشودة من إعادة 
الدعـــم الحكومـــي. وأشـــار إلـــى أنـــه يجري 
ـــا علـــى دراســـة تحديـــث الحد  العمـــل حاليًّ
األدنى للمعيشـــة، بما يتناسب مع الظروف 
المعيشـــية الراهنة، والعمـــل على رفع الحد 
األدنـــى إلـــى مـــا يتجـــاوز الدخـــل الحالـــي 
المحـــدد بمبلـــغ 336 دينـــاًرا فقـــط. ولفـــت 
إلـــى الميزانيـــة المخصصة لقطـــاع الحماية 
االجتماعيـــة والتـــي طلـــب النـــواب زيادتها 
بمبلـــغ 55 مليـــون دينار عن كل ســـنة مالية 
اســـتنفذت بالكامل، وهو مـــا يؤكد ضرورة 
الســـعي نحـــو زيـــادة الميزانيـــة المخصصة 

لهذا القطاع في مشروع الموازنة المقبلة.
وأكد البحراني أهميـــة التركيز على الفئات 
الدنيا المســـتحقة للدعم في أي مناقشـــات 
مقبلـــة، انطاًقا مـــن كون تحســـين وضعها 
المعيشـــي يمثـــل أولويـــة لبرنامـــج الدعـــم، 

وضمـــان عـــدم تراجعهـــا إلى مـــا دون الحد 
األدنـــى للمعيشـــة. وأشـــار إلـــى أن الوضـــع 
االقتصـــادي الراهـــن، واســـتمرار انخفـــاض 
أســـعار النفط دون المســـتوى من شـــأنه أن 
يؤثـــر علـــى الميزانيـــة، إال أن الدعـــم يبقى 
أولويـــة قصوى وضـــرورة ال يمكن التفريط 

القـــدرة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  تســـاهم  بهـــا، 
الشـــرائية لـــدى المواطنيـــن، وتمكينهم من 
تلبيـــة احتياجاتهـــم بشـــكل ســـلس، إضافة 
إلى دورها الكبير في دعم استمرار الحركة 
االقتصاديـــة فـــي المملكـــة بشـــكل طبيعي. 
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن الميزانيـــة العامة 
للدولـــة للســـنتين الماليتيـــن 2019 و2020 
آالف  مليوًنـــا و108   871 مبلـــغ  خصصـــت 
دينـــار لقطـــاع الحماية االجتماعيـــة، بواقع 
435 مليوًنـــا و554 ألـــف دينار. وكان جالة 
الملك المفدى قد أصدر توجيهاته السامية 
فـــي ينايـــر 2018 بتشـــكيل لجنـــة ثاثيـــة 
من الحكومة ومجلســـي الشـــورى والنواب 
لمناقشـــة إعـــادة توجيـــه الدعـــم الحكومي 
وتوجيهـــه لمســـتحقيه، علـــى أن يتـــم ذلك 
وفًقـــا لمبدأ التوافق بين األطـــراف الثاثة، 
مع وضع آلية لتحقيق ذلك بمشاركة ديوان 

الرقابة المالية واإلدارية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قالـــت وكالـــة الزراعـــة والثـــروة 
البحرية بوزارة األشغال وشؤون 
العمراني،  والتخطيـــط  البلديات 
معلومـــات  لخدمـــة  وفقـــا  إنـــه 
الجـــراد التابـــع لمنظمـــة األغذية 
الريـــاح  فـــإن  )الفـــاو(  والزراعـــة 
الجنوبيـــة القوية حملـــت بضعة 
ناضجـــة  غيـــر  أســـراب صغيـــرة 
من الجـــراد إلـــى داخـــل المملكة 
ووصلـــت  الســـعودية،  العربيـــة 
شـــمال الرياض قبل نحو 5 أيام، 
مع اســـتمرار هـــذه الريـــاح حتى 
أمـــس األول، إذ تـــم اإلبـــاغ عن 
ســـرب صغيـــر غيـــر ناضـــج فـــي 

الكويت أمس. 
وأضافت أنـــه ســـتتحول الرياح 
وتأتي مـــن الشـــمال الغربي، مما 
يســـمح بإمـــكان منخفضـــة إلـــى 
محـــدود  عـــدد  لنقـــل  متوســـطة 

جـــًدا من األســـراب الصغيرة إلى 
الســـهول الســـاحلية علـــى طـــول 
جانبـــي الخليج العربي وشـــرقي 
السعودية. حيث من –المحتمل- 
ظهـــور عـــدد قليل من األســـراب 
الصغيرة فقط في هذه المنطقة. 
هذا وســـتكون هذه الحركة لمدة 
أن  ويتوقـــع  فقـــط  أيـــام  ثاثـــة 
تنتهـــي يوم األربعـــاء 25 نوفمبر 

.2020
وفي هذا السياق، اهابت الوكالة 
بجميـــع المزارعيـــن ماحظة أي 
ظهور للجراد في المزارع وإباغ 
الجـــراد  حالـــة  متابعـــة  فريـــق 
فـــي حالـــة وجـــود جراد مســـتقر 
وبأعداد كبيـــرة على المزروعات 
المكافحـــة  عمليـــات  وإجـــراء 
الازمة مع اتخاذ كل احتياطات 

السامة.

“الزراعـــة”: أبلغـــوا عـــن أي ظهـــور 
للجــــراد فــــي المـــزارع
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محمود البحراني

سيدعلي المحافظة

أظهـــرت وثائـــق رســـمية حصلـــت “الباد” 
اإلســـكان  وزارة  أن  منهـــا  نســـخة  علـــى 
وقعـــت مـــع أحـــد المتعهديـــن فـــي القطاع 
الخـــاص لبنـــاء 3157 وحـــدة ســـكنية في 
مدينة شـــرق ســـترة بقيمـــة إجماليـــة تبلغ 
259,727 مليـــون دينـــار وســـيبدأ العمـــل 
فـــي عمليات البناء في 2022 وينتهي في 
2024، مبينـــة أنه لم يتـــم البدء في الدفع 
للمقـــاول المتعهـــد للبناء لحـــد اآلن، إال أن 
وزير اإلســـكان أكـــد قبل أيام في رده على 
ســـؤال للنائـــب عمـــار آل عبـــاس أن البـــدء 
في عمليات البناء ســـيبدأ مـــع نهاية العام 
الجـــاري. وعلى صعيـــد متصل أعلن عضو 
مجلس أمناء العاصمة عبدالوهاب النكال 
لــــ “البـــاد” أن أحـــدث المعلومـــات تشـــير 
إلى أن مشـــروع المدينة ســـيتضمن 2845 
وحدة ســـكنية بدال من 3157 وحدة، وأن 
األرقـــام طـــرأ عليهـــا تغييـــر بســـبب زيادة 
عـــرض طرق وشـــوارع المدينة ليصل إلى 
15 متـــًرا بدال من 12 متًرا، وأن المســـاحة 
اإلجماليـــة للمدينة 253 هكتـــارا مخصصا 
لتشـــييد الوحـــدات الســـكنية المذكـــور مع 

إيجاد 693 قسيمة سكنية.

وأفـــاد بـــأن التعديات التـــي أجريت على 
المدينـــة زادت المســـاحة الخضـــراء فيهـــا 
بواقـــع 1,5 هكتـــار )15 ألـــف متـــر مربـــع( 
وبنســـبة تصل إلى نحو 17 % من مساحة 
الحدائق، مشـــيًد في الوقـــت ذاته باعتماد 
التعديـــات المقترحة على المخطط العام 
لمدينة شـــرق ســـترة من قبل اللجنة العليا 
للتخطيـــط العمرانـــي برئاســـة ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
ـــن أن الزيـــادة جاءت بعـــد إلغاء بعض  وبيَّ
الحدائـــق الصغيـــرة التـــي تبلـــغ مســـاحتها 
اإلجماليـــة 2.4 هكتـــار وتعويضها بحديقة 

كبيرة بمساحة 3.9 هكتارات. 
 وأكد النكال أن مثل هذه التوجهات تصب 
في صالح المواطن من خال توفير  بيئة 
مائمـــة فـــي المناطـــق الســـكنية عبـــر رفع 
نسبة مساحة الرقعة الخضراء، وستسهم 
في تحفيز القطاع الخاص في السير على 
هـــذا النهج عند تشـــييد المدن والمشـــاريع 
الخاصـــة، منوًهـــا بأن مدينة شـــرق ســـترة 
برقعتها الخضراء ستكون أنموذًجا للمدن 
والمشـــاريع اإلسكانية المســـتقبلية والتي 

ستنفذ من قبل الحكومة الموقرة.
 وأضاف النكال أن مساحة المركز التجاري 

فـــي المدينـــة بلغـــت 7.3 هكتـــارات وذلك 
بعـــد المراجعـــة والتعديـــل الذي تم بشـــأن 
مســـاحة المنطقـــة التجاريـــة بالمدينة؛ من 

أجل مواكبة متطلبات السوق.
المركـــز  يكـــون  أن  األهميـــة  مـــن   وتابـــع، 
والمســـطحات  والحدائـــق  التجـــاري 
الخضراء مهيئة بشـــكل تـــام وجاهزة في 

الموعد المحدد الفتتاح المدينة.
وجـــاء فـــي الوثائـــق التـــي تخـــص وزارة 
اإلســـكانية  “المشـــاريع  أن:  اإلســـكان 
لتوفيـــر  الدولـــة  مـــن  مدعومـــة  مشـــاريع 
ســـكن مائـــم لـــذوي الدخـــل المحـــدود ال 
يتم احتســـاب تكلفة األرض ســـواء كانت 
أراضـــي حكوميـــة أو دفانـــا أو اســـتماك 
البنية التحتية الرئيسة وأجزاء من البنية 
التحتية الثانوية، فتتكفل الدولة بدعم ما 
يتجاوز 60 % من تكلفة الوحدة السكنية 
تعتمد المشـــاريع اإلسكانية على عنصرين 

أساسيين”.
األساســـيين  العنصريـــن  أن  فيهـــا  وذكـــر 
همـــا األرض وتكـــون إما أراضـــي حكومية 
أو  اإلســـكانية  للمشـــاريع  مخصصـــة 
باســـتماك أراضـــي خاصـــة. أمـــا العنصـــر 
وزارة  وتعمـــد  الميزانيـــة  فهـــو  الثانـــي، 
اإلســـكان متى توفرت الميزانية على بناء 

مشـــاريع إســـكانية في األراضي المتوفرة 
والصالحـــة؛ لذلـــك وقـــد وضعـــت الـــوزارة 
خطة في العشـــر سنوات الســـابقة هدفت 
مـــن خالهـــا إلى تنفيذ مشـــاريع إســـكانية 
فـــي أغلب امتـــدادات المـــدن والقرى التي 
صالحـــة  حكوميـــة  أراٍض  فيهـــا  تتوافـــر 
إلقامـــة مشـــاريع إســـكانية باإلضافـــة إلى 

تنفيذ 5 مدن شملت كافة المحافظات.

وقالت الوثائق إنه تـــم التعاون لبناء 700 
وحـــدة في اللـــوزي بالتعـــاون مـــع القطاع 
الخـــاص بدأ العمـــل فيها في العـــام 2013 
وانتهـــى في العـــام 2018 بقيمـــة إجمالية 
بلغـــت 49 مليـــون دينـــار تـــم دفـــع المبلـــغ 
بالكامل، وفي ذات الســـنوات أيًضا قامت 
ســـكنية  وحـــدة   1618 بتنفيـــذ  الـــوزارة 
فـــي مدينـــة ســـلمان بقيمة اجماليـــة بلغت 

113,377 مليون دينار، وقد تم دفع المبلغ 
كله للمتعهد بالبناء بالقطاع الخاص.

وأفـــادت أنـــه فـــي المـــدة مـــا بيـــن 2016 
حتـــى 2019 تم التعـــاون أيًضا مع القطاع 
الخـــاص فـــي تنفيذ 3043 منـــزال في ديرة 
العيـــون بقيمـــة إجماليـــة بلغـــت 276,057 
مليـــون دينار، مبينة أنه لم يتم اســـتكمال 

كل الدفعات المالية للمتعهد.

النكال: انخفاض الوحدات من 3157 إلى 2845 منزال

تخصيص 260 مليون دينار لتنفيذ مدينة “شرق سترة”
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المحرق - طيران الخليج

أعلنــت طيــران الخليــج عــن تعييــن شــمس الدوســري مديــًرا لمحطتهــا فــي 
مســقط، إذ ســتعود إلــى منطقــة الشــرق األوســط بعــد خدمتهــا فــي القــارة 
اإلفريقية كمدير لمحطة الناقلة في العاصمة األثيوبية أديس أبابا. وستمثل 
الدوســري طيــران الخليــج فــي ســلطنة عمان بعــد خبرة واســعة أمضتها في 
قســم المبيعــات وفــي المحطــات الخارجيــة التابعــة للناقلــة. وتخــدم طيــران 
الخليــج مدينــة مســقط منــذ العــام 1957، وهــي إحــدى المحطــات الرئيســة 

لطيران الخليج في دول مجلس التعاون الخليجي.

 وستواجه الدوسري، أول سيدة 
في تولي إدارة محطة خارجية 
التحـــدي  الخليـــج،  لطيـــران 
المتمثل في تعزيـــز نمو طيران 
الخليـــج في ســـلطنة عمان عبر 
التـــي  الخبـــرة  مـــن  االســـتفادة 
اكتســـبتها أثناء عملها ألكثر من 
10 ســـنوات فـــي مناصب تابعة 
إلدارة المبيعـــات للناقلـــة وفـــي 

عدد من محطاتها الخارجية.

“طيران الخليج” تعّين بحرينية
إلدارة محطتها بمسقط

محافظو الجهات الرقابية المالية يبحثون قضايا العصر الرقمي
ــا” ــ ــي ــ ــق ــ ــري ــ ــرق األوســـــــــــط وإف ــ ــ ــش ــ ــ ــن “فـــيـــنـــتـــك ال ــ ــ ــاء الـــنـــســـخـــة الـــــرابـــــعـــــة م ــ ــ ــن ــ ــ أث

اســتكمل بنك ABC، اســتعداداته الســتضافة مجموعة من أبرز قادة الفكر وصناع القرار وممثلي الهيئات الرقابية في القطاع 
المصرفي ورواد التكنولوجيا المالية في منتدى “فينتك الشرق األوسط وإفريقيا 2020”. وستبث فعاليات المنتدى، الذي يطلق 
عليــه لقــب “دافــوس التكنولوجيــا الماليــة”، بشــكل حي ومباشــر ألكثر من 2000 مشــارك من جميــع أنحاء العالــم يومي 24 و25 

نوفمبر عبر منصة افتراضية تفاعلية متطورة. 

وتتمثل إحدى أهم المحطات في نســـخة 
هذا العام من المنتدى في جلســـة حوارية 
خاصـــة بالجهـــات الرقابيـــة، تجمـــع تحت 
مظلتها محافظ مصرف البحرين المركزي 
رشـــيد المعراج، ومحافظ مؤسســـة النقد 
العربي السعودي، أحمد الخليفي، واألمين 
العام لمجلس االســـتقرار المالي ديتريش 
رئيـــس  الجلســـة  وتديـــر  دومانســـكي. 
وكبيـــرة  األميركـــي،  المحرريـــن  مجلـــس 
صحيفـــة  فـــي  األميركييـــن  المحرريـــن 
فاينانشال تايمز جيليان تيت. وستناقش 

للقوانيـــن  يمكـــن  التـــي  الســـبل  الجلســـة 
الناظمـــة للقطاع من خاللهـــا مواكبة النمو 
المتســـارع في مجـــال االبتـــكار، والتأقلم 
بســـرعة وبالشـــكل األنســـب للحفاظ على 
ثقـــة ووالء العمـــالء. إضافـــة إلـــى ذلـــك، 
سيشـــارك المتحدثون رؤاهم حول منافع 
العمـــالت الرقمية ومخاطرهـــا، والرخص 
االفتراضيـــة اآلخـــذة باالنتشـــار في دول 
الشـــرق األقصـــى، وغيرها مـــن المواضيع 
والقضايـــا المهمـــة التي تؤثـــر على قطاع 

الخدمات المالية اليوم. 

وُيعقـــد منتـــدى هـــذا العـــام تحـــت شـــعار 
العصـــر  بعـــد  مـــا  المصرفيـــة  “األعمـــال 
الرقمـــي”، ويتواصـــل علـــى مـــدار يومين 
متتالييـــن، يتنـــاول خاللهمـــا التحديـــات 
والفـــرص العديـــدة التـــي تواجـــه قطـــاع 
الخدمات المالية فـــي المنطقة، خصوصا 
الجيـــل القادم مـــن المدفوعـــات الرقمية، 
ومســـتقبل العمـــالت الرقميـــة، والقوانين 
الناظمـــة للقطـــاع فـــي عصرنـــا الرقمـــي، 
إضافـــة إلـــى قضايـــا واألمن الســـيبراني، 
والمصنف من قبـــل المديرين التنفيذيين 

علـــى أنـــه التهديـــد األكبـــر علـــى اإلطالق 
الذي يواجهه القطاع حالًيا. 

ويوًمـــا بعـــد يـــوم تـــزداد شـــعبية الدفـــع 
األكثـــر  الطريقـــة  باعتبـــاره  الالتالمســـي 

أماًنـــا للدفع، فقـــد أضحى العمـــالء اليوم 
يثمنون البســـاطة، واالنســـيابية، واألمان 
التـــي توفرها لهم وســـائل الدفع الرقمية. 
ويعزى هذا االرتفاع الحاد في استخدام 
هذه الوســـيلة في الدفع، بشـــكل أســـاس 
إلى اإلجـــراءات المتعلقة بالســـالمة التي 
جـــرى تطبيقهـــا عالمًيـــا علـــى إثر تفشـــي 

جائحة كوفيد - 19.
وقـــال نائب الرئيـــس التنفيذي لمجموعة 
“تلعـــب  الوعـــري  صائـــل   ،ABC بنـــك 
الجهـــات الرقابيـــة دوًرا محورًيا في فتح 
البـــاب أمـــام تعزيـــز االبتكار ودفـــع عجلة 
القائـــم  التطـــور فـــي االقتصـــاد الجديـــد 
علـــى التباعد االجتماعي. ونحن ســـعداء 
للغاية باســـتضافة جلسة حوارية خاصة 

بالجهـــات الرقابيـــة هـــذا العـــام، ونتطلـــع 
قدًما لنســـتمع من المشاركين مباشرة عن 
رؤاهـــم وتطلعاتهـــم بخصوص مســـتقبل 

المنظومة الرقمية”. 
مـــن  الرابعـــة  النســـخة  “تنعقـــد  وأضـــاف 
المنتـــدى فـــي ظل تحـــول عالمي شـــامل 
نحو اعتمـــاد وتطبيق إجـــراءات التكّيف 
مـــع الوضـــع الجديد، وفـــي هذا الســـياق، 
فـــي  بنجاحنـــا  للغايـــة  ســـعداء  فإننـــا 
جمـــع مجموعـــة واســـعة ومتنوعـــة مـــن 
الخدمـــات  قطاعـــي  فـــي  الخبـــراء  أبـــرز 
والتكنولوجيـــا الماليـــة تحـــت مظلـــة هذا 
المنتـــدى، الذي أضحـــى يعتبر على نطاق 
واســـع أحد أكثر الفعاليات تأثيًرا وإلهاًما 

في هذا المجال”.

صائل الوعري

ABC المنامة - بنك

4 ديسمبر االحتفال باليوم العالمي لـ “المصارف”
تستعد مصارف البحرين لالحتفال 
الـــذي  للمصـــارف،  العالمـــي  باليـــوم 
يصادف الرابع من ديســـمبر المقبل، 
إذ أعـــدت جمعية مصارف البحرين 
الخارجيـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
المركـــزي  البحريـــن  ومصـــرف 
والمكتـــب اإلنمائي لألمـــم المتحدة 
فـــي البحريـــن برنامجـــا لالحتفـــال 
بهذه المناســـبة األممية المهمة التي 
انطلقت العـــام الماضي كمبادرة من 

البحرين. 
وفـــي 19 ديســـمبر 2019، اعتمدت 

الجمعيـــة العامـــة قرارهـــا 74/245، 
الـــذي عّين يـــوم 4 ديســـمبر بوصفه 
اليـــوم العالمـــي للمصـــارف بعـــد أن 
تقدمـــت جمعية مصـــارف البحرين 
عبـــر وزارة الخارجية بهذه المبادرة 
بمناسبة مرور 100عام على تأسس 

القطاع المصرفي بالمملكة. 
وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية 
مصـــارف البحريـــن عدنان يوســـف 
عن فخـــر الجمعيـــة باالحتفال بهذا 
المســـبوق،  غيـــر  وباإلنجـــاز  اليـــوم 
الـــذي تحقق بفضل المســـاعي كافة 

التـــي ُبذلت مـــن قبـــل المعنيين في 
وزارة الخارجيـــة البحرينيـــة، كذلك 

الجهـــود التـــي تبذلهـــا وزارة المالية 
ومصـــرف  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
البحريـــن المركزي مـــن أجل تطوير 

القطاع المصرفي بالمملكة. 
وبين يوســـف أن الجمعية ســـتعمل 
فـــي وزارة  الشـــركاء  مـــع مختلـــف 
الخارجيـــة ووزارة المالية ومصرف 
البحريـــن المركزي ومع أعضائها من 
المؤسسات المالية والمصرفية على 
تنظيـــم االحتفـــال باليـــوم العالمـــي 
للمصارف من خالل برنامج يتضمن 

العديد من المفردات والفعاليات.

المنامة - جمعية مصارف البحرين

امشتونوف - أف ب

بولندا تفتتح أعمق 
مسبح في العالم

افــتــتــح فــي نــهــايــة األســـبـــوع أعمق 
مــســبــح فـــي الـــعـــالـــم قــــرب وارســــو 
كهوف  مــع  مــتــرا   45,5 عــمــقــه  يــبــلــغ 
الماء وأطالل من  اصطناعية تحت 

حضارة المايا.
ويضم هذا المجمع الذي أطلق عليه 
ليستكشفه  حطاما  ســبــوت”  “ديـــب 
ــون ومـــحـــبـــو الــــغــــوص.  ــاســ ــطــ ــغــ ــ ال
متر  آالف   8 على  المسبح  ويحتوي 
أكثر من 20 مرة  المياه،  مكعب من 
الكمية الموجودة في حوض سباحة 

عادي بطول 25 مترا.
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والناشئة والــمــتــوســطــة  الــصــغــيــرة  الــمــؤســســات  لــدعــم 
“البحرين للتنمية” و “بنفت” يدشنان تخصيص مدفوعات خدمة “فواتير”

تخصيـــص  للتنميـــة،  البحريـــن  بنـــك  أطلـــق 
مـــع  بالتعـــاون  “فواتيـــر”  خدمـــة  مدفوعـــات 
شـــركة “بنفـــت”، وذلـــك ضمـــن مبـــادرات البنـــك 
لتقديـــم مزيد مـــن الدعم للمؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة. وســـتتيح هـــذه الخدمـــة لعمـــالء 
البنك - الراغبين في االستفادة منها - من تأمين 
قروضهم عبر إيداع جميع عائدات “فواتير” في 
حساب العميل لدى بنك البحرين للتنمية بشكٍل 

مباشر. 
مخاطـــر  خفـــض  فـــي  اآلليـــة  هـــذه  وستســـهم 
االئتمـــان وتســـهيل توفير التمويل للمؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة ال سيما غير القادرة منها 
على توفير أشـــكال أخرى من متطلبات الضمان 
للتمويـــل، إذ ســـيتمكن العميـــل – بعـــد تفعيـــل 
الخدمـــة - مـــن إيـــداع مدفوعـــات “فواتير” في 
حســـاب المؤسســـة لدى بنـــك البحريـــن للتنمية 

طوال فترة التمويل. 
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين 
للتنميـــة، ســـنجيف بـــول “نحـــن ســـعداء بتعزيز 
التعـــاون مـــع شـــركة “بنفـــت” من خـــالل إطالق 
هـــذه الخدمة التي ســـوف تنعكس إيجابًيا على 
جميـــع األطـــراف المشـــاركة فيهـــا. كمـــا أن بنك 
البحريـــن للتنميـــة يهـــدف إلـــى االســـتمرار فـــي 

تصميم وابتكار طرق جديدة لدعم المؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة وفًقا ألفضل الممارســـات 

وأكثرها فعالية”. 
مـــن جانبـــه أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لــــ “بنفـــت” 
عبـــد الواحد الجناحي، أن “بنفـــت” تفخر وتعتز 
بانضمـــام بنـــك البحريـــن للتنميـــة إلـــى خدمـــة 
فواتيـــر، موضًحا أنهـــم يتطلعون إلى المزيد من 
المبادرات االســـتراتيجية طويلـــة األمد مع بنك 
البحريـــن للتنميـــة وفـــق الـــرؤى المشـــتركة في 

إثراء عمليات الدفع والتحويل اإللكترونية. 
وأضـــاف الجناحي “تقدم “بنفـــت” باقة خدمات 
إلكترونيـــة متميـــزة تدعم التحـــول للمدفوعات 
والتقاريـــر  اإللكترونيـــة  الماليـــة  والتحويـــالت 
االئتمانيـــة والتحقق من صحـــة بيانات العمالء 
إلكترونًيـــا، األمر الذي يســـهم في تطوير خدمة 

قطاع األعمال.

المنامة - بنك البحرين للتنمية

خالل توقيع االتفاقية بين “بنك التنمية” و”بنفت”

شمس الدوسري

تداعيات “كورونا” تفتك بالشركات وتلتهم قرابة نصف ربحيتها
أشـــهـــر  9 ــي  ــ فـ ــة  ــ ــدرجـ ــ مـ بـــحـــريـــنـــيـــة  مـــؤســـســـة   39 أربـــــــــاح  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ مـــايـــيـــن   303

 أنخفضــت ربحيــة الشــركات البحرينية المدرجة في بورصــة البحرين لقرابة 
النصف حسب أرقام جمعتها “البالد” من البيانات المالية للشركات، وذلك في 
مؤشــر علــى مدى تأثيــر تداعيات جائحة كورونا على األنشــطة التجارية في 
المملكــة. وبلــغ إجمالــي ربحيــة 39 شــركة بحرينيــة مدرجة فــي البورصة في 
مختلــف القطاعات المصرفية والمالية والخدماتية والســياحية والصناعية، 
نحو 303.2 مليون دينار في التسعة أشهر األولى من العام الجاري مقارنة مع 

562 مليون دينار في ذات الفترة من العام 2019.

األربـــاح  فـــي  االنخفـــاض  مقـــدار  وبلـــغ 
المجمعـــة للشـــركات المدرجـــة قرابة 260 

مليون دينار وما نسبته 46 %.
فقد حققت 27 شركة مدرجة في بورصة 
أشـــهر  التســـعة  خـــالل  أرباحـــا  البحريـــن 
الماضيـــة، منهـــا نحـــو 18 شـــركة انخفض 
مستوى ربحيتها مقارنة مع العام الماضي 
و7 شـــركات حققـــت زيـــادة فـــي مســـتوى 
بخســـائر  شـــركة   12 ومنيـــت  الربحيـــة.  
خالل التسعة أشهر الماضية منها شركات 
نجحـــت فـــي تقليـــص خســـارتها وأخـــرى 
تحولـــت مـــن الربحيـــة للخســـارة وهـــي 6 
الفنـــادق  قطـــاع  نصيـــب  وكان  شـــركات. 
والســـياحة وقطاع االســـتثمار والخدمات 

هو األكبر من بين الشركات الخاسرة.
وكعادتـــه، تصـــدر البنـــك األهلـــي المتحـــد 
قائمة الشـــركات من حيث الربحية بأرباح 

قدرهـــا 154 مليـــون دينار، ثم تلته شـــركة 
بتلكـــو والمصنفـــة ضمن قطـــاع الخدمات 
وذلـــك بنحو 50 مليـــون دينار، وبعدها كل 
مـــن بنك البحرين الوطنـــي وبنك البحرين 
دينـــار و39  مليـــون   50 بنحـــو  والكويـــت 
مليـــون دينـــار علـــى التوالـــي، ثـــم جـــاءت 
المصرفيـــة والمصنفـــة  البركـــة  مجموعـــة 
ضمـــن قطاع االســـتثمار بنحـــو 25 مليون 

دينار. 
أكبـــر  التجاريـــة  البنـــوك  قطـــاع  ويمثـــل 
مســـاهم فـــي إجمالـــي األربـــاح المجمعـــة 
للشـــركات المدرجة، حيـــث هبطت أرباحه 
لنحـــو 28 % لتبلغ نحو 248 مليون دينار. 
وانخفضـــت ربحية جميع البنوك التجارية 
باســـتثناء المصـــرف الخليجـــي التجـــاري 
الـــذي تحـــول للربحية في التســـعة أشـــهر 

الماضية بنحو 7.7 مليون دينار.

ويعد قطاع االستثمار من أكثر القطاعات 
تضررًا، حيث منيت ثالث شركات بخسارة 
خالل هذه الفترة تقدر بنحو 38.4 مليون 
دينار األمر الذي تســـبب بالتهام جزء كبير 
من ربحية شـــركاته، ليبلغ إجمالي االرباح 
المجمعـــة للقطـــاع 791 ألـــف دينـــار فقـــط 
مقابـــل 135 مليون دينار فـــي ذات الفترة 
مـــن العـــام الماضـــي أي بانخفـــاض قـــدره 
99 %. وانخفضـــت جميـــع الشـــركات في 
هـــذا القطاع ) ال تشـــمل األرقام أداء ثالث 
شـــركات( باســـتثناء شـــركة أنوفست التي 

رفعت ربحيتها بنحو 2 %.
 11 يضـــم  والـــذي  الخدمـــات  قطـــاع  أمـــا 
شـــركة تعمل في مجاالت مثل االتصاالت 
والمقـــاوالت والعقـــارات والتجزئـــة، فقـــد 
انخفضت أرباح الشركات في هذا القطاع 
دينـــار  مالييـــن   10 لتبلـــغ   %  87 بنســـبة 
بالمقارنـــة مـــع 78 مليـــون دينار فـــي العام 
السابق.واســـتطاعت كل من شـــركة بتلكو 
وشـــركة “اي بـــي ام تيرمينـــال” المشـــغلة 
لمينـــاء خليفـــة ومجموعـــة “ترافكـــو” من 
تحقيـــق زيادة فـــي مســـتوى ربحيتها في 

حين شـــهدت بقية الشركات انخفاضا في 
مســـتوى الربحيـــة. كمـــا ســـجلت شـــركات 

خسائر قاسية .
ورغـــم أن قطاع الســـياحة والفنادق يضم 
4 شـــركات فقـــط، فإنهـــا تعبـــر عـــن حـــال 
هـــذا القطـــاع في ظـــل الجائحـــة، إذ بلغت 
هـــذا  فـــي  للشـــركات  المجمعـــة  الخســـائر 
القطـــاع نحـــو 8.35 مليـــون دينـــار مقارنة 
مـــع ربحيـــة قدرهـــا 1.5 مليون دينـــار، أي 

بتراجع قدره 633 %.
ويبقـــى قطاع الصناعـــة أفضل حاالً حيث 

أنـــه يضم ثالث شـــركات، شـــركتان حققتا 
الدقيـــق  مطاحـــن  شـــركة  وهمـــا  ربحيـــة 
وشـــركة دلمـــون للدواجن، رغـــم انخفاض 

ربحية األولى بنحو 72 %.
لكـــن نتائـــج القطـــاع تحددها أكبر شـــركة 
أكبـــر  وإحـــدى  الصناعـــة  قطـــاع  ضمـــن 
الشـــركات المدرجـــة فـــي البورصـــة وهـــي 
شـــركة “ألبـــا” والتـــي خســـرت 10 مالييـــن 
دينار في التســـعة أشهر األولى مقارنة مع 
خســـائرقدرها 14 مليـــون دينـــار فـــي ذات 

الفترة من العام السابق.
البحرينيـــة  التأميـــن  شـــركات  حققـــت 
 10.7 البحريـــن  بورصـــة  فـــي  المدرجـــة 
مليـــون دينار أرباحـــًا صافية في التســـعة 

أشهر األولى من العام الجاري.
واســـتطاعت جميـــع شـــركات القطـــاع من 
تحقيق ربحية في نتائجها للتســـعة أشـــهر 
الماضـــي، حيـــث  ســـبتمبر  فـــي  المنتهيـــة 
تمكنـــت ثـــالث شـــركات من رفع مســـتوى 
ربحيـــة  تراجعـــت  حيـــن  فـــي  ربحيتهـــا 
شركتين. وقد انخفضت األرباح اإلجمالية 
لقطـــاع التأمين فـــي البورصة بنحو 26% 
خـــالل التســـعة أشـــهر األولـــى مـــن العـــام 

الجاري.

عدنان يوسف

 ارباح التسعة شهورالقطاعالشركة
 األولى من العام

 154,317,579                                  البنوك التجارية البنك األهلي المتحد

 50,278,000                                   الخدمات)شركة البحرين لاتصاالت السلكية والاسلكية )بتلكو

 43,100,000                                    البنوك التجارية بنك البحرين الوطني

 39,000,000 البنوك التجاريةبنك البحرين والكويت

 25,176,751                                   االستثمارمجموعة البركة المصرفية

 10,159,000                                   الخدماتاي بي ام تيرمينال

 8,733,959                                     االستثمار مجموعة جي اف اتش المالية

 8,073,000                                      البنوك التجارية مصرف السام - البحرين

 7,777,189                                      البنوك التجارية المصرف الخليجي التجاري

أعلى الشركات من حيث الربحية في التسعة شهور األولى من العام الجاري
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تاريخ:22/10/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة السجل التجاري

CR2020 - 148129 إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا ورثــة المعلن ادناه / ســلمى محمد ابراهيم علي بطلب تحويــل المحل التجاري 
التالي إلى السيد / زينب محمد حسين علي جمعه 

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ٕادارة التسجيل

بشٔان تحويل مٔوسسة فردية
لتكون فرعاً  لشركة ذات مسئولية محدودة )قائمة(

تعلن ٕادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بٔانه قد تقدمت ٕاليها الســيدة 
/ عقيــده عبــدهللا عبدالنبــي الزيــره، المالكــة لـــ صيدليــة حــد اليــف كيــر )مٔوسســة فرديــة(، 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم )81703-1( طالبــة بتحويل المٔوسســة الفردية ٕالى شــركة 
ذات مسئولية محدودة بعد تنازلها التام عنها، وبذلك ستكون فرعًا تابعًا للشركة المسماة: 

صيدلية حاجيات اليف كير ذ.م.م، وقيدها: )1-108133(.

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

 )CR2020- 163584 ( ٕاعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادنــاه بطلب معاملة مشــتركة ، فعلــى كل من لديــه ٔاي اعتراض 
قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما من تاريــخ اإلعالن بكتــاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :  عبدالرسول ميرزا عباس ال عبدالحي

االسم التجاري الحالي : عبدالرسول ميرزا عباس ال عبدالحي
االســـــم التجـــاري : برادات شباب الديه

رقم القيد: 22407-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم 134024  لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة تشيم بكيت للتجارة ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها االســيدة / 
مريــم عبــدهللا علــي أحمد مكي  باعتبارها المصفي القانوني لشــركة  تشــيم بكيت للتجارة 
ذ.م.م  ،  المسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب القيد رقم 118256، طالبا إشهار 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ : 18 نوفمبر 2020
ٕاعالن بحل و تصفية شركة

شركة ون ستيب ٔان دي تي اند انسبيكشن بروفايدرز ذ.م.م
 سجل تجاري رقم 1-119750

بناء على قرار الشــركاء شــركة ون ون ســتيب ٔان دي تي اند انسبيكشــن بروفايدرز ذ.م.م المســجلة بموجب 
 PRASANDAN CHERIYA MADATHIL / القيد رقم 119750-1 ، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد

مصفيا للشركة.
هــذا يعلــن المصفــي ٔان ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من قانــون الشــركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو 
المصفــي جميــع دأينــي الشــركة ٕالى تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
PRASANDAN CHERIYA MADATHIL :عنوان المصفي

)+ 973( 35171248
cmprasanth@innovative.sa.com

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة صندوق بنك بوبيان ش.م.ب )مقفلة( 

سجل تجاري رقم 59588

بناء على قرار المســاهمين في شــركة صندوق بنك بوبيان ش.م.ب )مقفلة( المســجلة على قيد رقم 59588، 
بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة / عبدالعــال الخليج للتدقيق - شــركة تضامــن بحرينية مصفيا 

للشركة.
هــذا يعلــن المصفــي ٔان ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من قانــون الشــركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو 
المصفــي جميــع دأينــي الشــركة ٕالى تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة تضامن بحرينية
 تلفون: 17500188) 973+(

القيد : 137956
التاريخ : 2020-11-19

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )152982( لسنة 2020
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة برمير دزاين اند دكوريشن بي دي دي ش.ش.و

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا الســادة 
اصحــاب شــركة برميــر دزاين اند دكوريشــن بــي دي دي ش.ش.و المســجلة بموجب القيد 

رقم 137956، طالبين تغيير االسم التجاري 
من: برمير دزاين اند دكوريشن بي دي دي ش.ش.و

 الى: ليوان للديكور ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة السجل التجاري 

CR2020 - 148481 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب  اسم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعــالن بكتاب مرفقا بــه ما يعزز 

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:         زهرة أحمد علي محمد

االسم التجاري الحالي:  الضامن لقطع الغيار
االســـــم التجـــاري الجديد : الضامن لقطع غيارالسيارات

 قيد رقم : 1-138470

 التاريخ: 2020/11/10
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري
CR2020- 157507  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب  اسم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعــالن بكتاب مرفقا بــه ما يعزز 

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:         علي حسن علي عاشور 

االسم التجاري الحالي:  كفتيريا الفلفل األخضر
االســـــم التجـــاري الجديد : كفتيريا روسي

 قيد رقم : 4-70723

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم CR2020 -145018  لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة يو إم تي سيرفيسز ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدم إليها االســيد 
/ NISAR THANIKKAPARAMBIL ASHRAF   باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة يــو 
إم تــي سيرفيســز ذ.م.م ،  المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 
1-114866، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها من 
الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

38344464

االثنين 23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الثاني 1442 - العدد 084423



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 

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 

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

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

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

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 

Salima Rouiha Exhibitions & Conferences Co. - Bahraini Partnersh 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33864771  or  SPECIAL_111@LIVE.COM 

STAR MEERAB EVENTS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39029467  or  IPERVAZ1@GMAIL.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 

SHOPPERS STOP FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34144992  or  RAHELA143@HOTMAIL.COM 

Hanan Stationary 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36531166  or  jassimfolath@yahoo.com 

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF OPERATIONS 
 suitably qualified applicants can contact

 17541001  or  HUSSAM.AWAD@PARSONS.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

AL NOOR MECHANICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737557  or  ALNOORMW@YAHOO.COM 

ASHBEE  METAL  CLADDING  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77037999  or  amcbh@ash-bee.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com 

GOLD KARAK CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17458191  or  ABOOTY@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

KARMASTAJI MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 36777703  or  ZAN131@ALAYAM.COM 

BIN ANNAN REFRIGERATION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17780995  or  ALIANNAN444@GMAIL.COM 

11 STARS SWIMMING POOL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39752900  or  11starpool@gmail.com 

AL SAYLYA OASIS BATRYS AND TYRES REPAIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36900440  or  ABDULLABH6666@GMAIL.COM 

SPARK PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39080839  or  ALSADA728@YAHOO.COM 

ALMUMAIYAZ GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR (GENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39338234  or  MARDONA2001@HOTMAIL.COM 

FAST STEP LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 39338234  or  MARDONA2001@HOTMAIL.COM 

Komachi bakery Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39676751  or  HUSSANAD@YAHOO.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

THE FAMILY OFFICE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD / CHIEF OF DEPARTMENT / DEIVISION 
 suitably qualified applicants can contact

 17578000  or  l.abdulghani@tfoco.com 

BU ALI INTERNATIONAL RESTAURANTS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17240030  or  hrbualigroup@gmail.com 

PRINCESA GIFTE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  ISA_ALAWADHI_CONT@HOTMAIL.COM 

Fast line laundry 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17324841  or  M_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

SAKEENA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

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

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

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

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 

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

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17811757  or  INFO@PROCOAT.CO 

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 

Adliya towers interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39659645  or  OPRP@BATELCO.COM.BH 

ALGHALIA HOLDING B S C C 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Vibrant Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Vibrant Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

ALI AL ZAKI FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39449458  or  a.alzaki79@GMAIL.COM 

ALAFOOR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33060461  or  YOUSIF.RASOOL@HOTMAIL.COM 

Habara Hotel And Restaurant Toursim Management W.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39309999  or  GREATSANDDUNE@GMAIL.COM 

FOREMOST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39905590  or  FOREMOSTCLEANING@GMAIL.COM 

Margin Free Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230235  or  haramplaza@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

BLUE BULBUL RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33165372  or  NASSERALTHAWADI@HOTMAIL.COM 

GNT SUPPLY CHAIN SOLUTIONS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17533495  or  NIRMALAN@GNT-SCS.COM 

Indian Delights Restaurant Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17250300  or  SAOOD_NAYEF@OUTLOOK.COM 

TITOLO INTERIOR DESIGNING AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33322255  or  HUSSAINALHAMAR@GMAIL.COM 

Tawa Hub W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 39978899  or  MUHAMMED@MAYONCO.COM 

Warehousing Solutions B.S.C (closed) 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66942222  or  mona@whs-bah.com 

Vega International Service Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

Larissa Transport 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17911921  or  bahraingtc@gmail.com 

MOONLIGHT MEDIA CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADVERTISING SERVICES SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17232124  or  TOPPERS.BH@GMAIL.COM 

KAIRU DESIGN HUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17232124  or  epm.iqbal@yahoo.com 

AL Malhi Contracting Company. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33684862  or  Almalhi.co@gmail.com 

Dunkin’ Donuts 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39254060  or  BINARYSTARCOMPUTERS@GMAIL.COM 

ELEGANT MAN TOUCHES MENS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33995508  or  ALNAWAF.AYMAN@YAHOO.COM 

1991 laundry 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 36366777  or  ABDULLAALBASTAKII@ICLOUD.COM 

HELEN GLOBEL MANTENANCE COMPANY_PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

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

Wadi amina document clearance 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34324605  or  SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Akamai contracting 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 37220124  or  BAHRAIN394@YAHOO.COM 

CITY PEACE FACILITY SERVICES S.P.C S.P.C Owned by MUHAMMED BASHE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Ayesha Cargo Handling SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33644824  or  AYUB_BH@YAHOO.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783732  or  FEROZ2ROYAL@GMAIL.COM 

NASSER AHMED ALKHAIRANI / ALNAJEM - 4341 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33511889  or  BU.NASSER8@HOTMAIL.COM 

NEW MOON REPAIR AND MAINTENANCE OF ELECTRONIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  NEWMOONCO@YAHOO.COM 

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

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

FAWAD TECHNICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17212825  or  NAW4Z@HOTMAIL.COM 

Great Highlands Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39005550  or  SAJI0101@HOTMAIL.COM 

BRANDLANCE Construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39203508  or  SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM 

ECO SHINE DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  DECORATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36729696  or  ECHOSHINEBAHRAIN@GMAIL.COM 

BELLA EXTENSIONS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39188688  or  BELLA.HAIR.BH@GMAIL.COM 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

Madina Gate Jewellers WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33987590  or  madinagatejewellers@gmail.com 

MEAT TOWN TRADING COMPANY PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38883320  or  gm@sitrafactory.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 

BLAZE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66666081  or  MKHONJI@DIVIDENDAGATECAPITAL.COM 

BLAZE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666081  or  MKHONJI@DIVIDENDAGATECAPITAL.COM 

BLAZE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66666081  or  MKHONJI@DIVIDENDAGATECAPITAL.COM 

Janet Art Ladies Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36428158  or  VISTAWORLDBH@GMAIL.COM 

K2 CLEANING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66922255  or  S.IHM.ADNAN@GMAIL.COM 

DREAM WAY SERVICES CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

NASEEJ PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38229737  or  IBRAHIMMOHD1975@GMAIL.COM 

FRESH TECH AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33948809  or  Bilalwaheedahmed@yahoo.COM 

95 salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33638860  or  MM510971@GMAIL.COM 

ALMAJARAH GOLDSMITH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17214324  or  VISHALSAGAR1983@GMAIL.COM 

PIXEL MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224970  or  BADREYA.ALSAYEGH@GMAIL.COM 

Al zubari for construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33774455  or  ALZUBARI1968@GMAIL.COM 

HAZRA JEWELLERY DESIGN S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34430806  or  HAZRADEEPAK@YAHOO.COM 

CHENAB WATER TECHONOLOGY Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33667812  or  CHENABWATER8@GMAIL.COM 

JANNAT FURNITURE WORKSHOP CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17229417  or  WADIALJANNAT@GMAIL.COM 

Mohammed Saleh Hashil Trading & contracting S.P.C owned by Al Ba 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33489422  or  mshest@yahoo.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33301488  or  PRIMACY.LOGESTICS@GMAIL.COM 

Loesche GMBH - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33628808  or  BERND.PREISS@LOESCHE.DE 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722112  or  Y-ALALRABI@HOTMAIL.COM 

AL GHARAF CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38478784  or  ALGHARAFCONSTRUCTOIN@GMAIL.COM 

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

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

RED CROISSANT CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 36632263  or  ALAWEYAT@GMAIL.COM 

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

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39935411 

M S Y CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33287861  or  DDRAMJID@GMAIL.COM

Juice for you s.p.c. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

GONDAL INTERIOR DECORATION CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35962515  or  TASIBGONDAL700@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 

JILEBI REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33945238  or  SIMON.AHMED8884@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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ALMOHSIN DECOR CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17641999  or  alyansy79@hotmail.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ALHAMMALI FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33555166  or  ALHAMMAL88@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.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 

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 

AJWA INTERIORS S.P.C OWNED BY KHURAM SHAHZAD CHOWHAN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17291766  or  KS_CHOWHAN@YAHOO.COM 

BOODIG CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33317993  or  KABADMAND@GMAIL.COM 

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

  A/C & REFG TECH 
 suitably qualified applicants can contact

 17768181  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

SOFI CARG S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  FAISAL.JAVED66@GMAIL.COM 

WANIYA STAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35947209  or  asma.minhas005@gmail.com 

SUCCESS STEPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COUNSELLOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66942414  or  SANTHOSHPOOTHADI@GMAIL.COM 

INSTA MOTORS Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 13300033  or  WASEEMWALID@GMAIL.COM 

KARWAN REPAIR ELETRONIC EQUIPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34670952  or  FASIL21ST@GMAIL.COM 

CREATIVE PACK COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17669743  or  Y60092@HOTMAIL.COM 

BU JAMAL BAKERY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39309060  or  BUJAMALMARKET@GMAIL.COM 

BAB AL JAWAD SUPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33230102  or  LATHEEFABDULLATHEEKUNI@GMAIL.COM 

BARKI BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33494698  or  NIAZBARKI@YAHOO.COM 

KHALID ABDULLA JASIM ALROMAIHI (NOR IBTESAM-8630) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39826454  or  KAJALRUMIHI@GMAIL.COM 

ALI MOHAMED SALEH ALSUBAIEI ( RAYAN ALZALLAQ / 12420 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33722525  or  SPORT11910@YAHOO.COM 

ALI HASAN MOHAMED SADIQ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33336198  or  20ALIHASAN16@GMAIL.COM 

EMAD HASAN MOHAMED SADEQ ABDULRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33336198  or  EMDI111@YAHOO.COM 

JUSTICE BUREAU OF ATTORNEYS& LEGAL CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  PUBLIC RELATIONS CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17474743  or  ZAINAB21_8@HOTMAIL.COM 

ALAJOOZ & ASSOCIATES LOCAL & INT. LAW PRACTITIONERS 
has a vacancy for the occupation of

  PUBLIC RELATIONS CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17441834  or  HASAN@ALAJOOZBH.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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

CHENAB WATER TECHONOLOGY Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33667812  or  CHENABWATER8@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  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

  PAINTING WORKER 
 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 

ORIENTAL PRESS B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17501000  or  ORIENTAL@ORIENTALPRESS.COM 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

ALALAWI FURNITURE FACTORY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17250084  or  ISMAEEL@ALAWIGROUP.NET 

S Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17785704  or  RADHI.ALMISHAL@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  OPERATOR(MOBILE-CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AWAL PRODUCTS COMPANY LIMITED S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDING FOREMAN(MANUF.&REP.WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants can contact
 17727063  or  ali.m@bfginternational.com 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17262998  or  SSALTH@AMERCIANA.BH 

S.NASSER HASAN AHMED ALHULAIBI 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39467957  or  CMRVGNQARA@YAHOO.COM 

RASHID AHMED AL AMER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17773318  or  ALAAMER51@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

RAJAB RESTAUANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39097220  or  RAJAB1954@YAHOO.COM 

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17732677  or  hasan.aldeebel@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

Sama trading and furniture 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17401180  or  SAMATFBAH@GMAIL.COM 

DELMON PRECAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

AL DHAIF RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17277074  or  EBRAHIMWADI@HOTMAIL.COM 

2000 WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784189  or  INFO@2000WORKSHOP.COM 

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

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  ALITURK@TURK.BH 

JUMBO AUTO SER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625030  or  SHWOPIECE99@HOTMAIL.COM 

PEPPERS FUSION RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39333989  or  PEPPERS2011@GMAIL.COM 

Shams al iraq bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39593981  or  SH.ALAIRAQ.CARGO@GMAIL.COM 

BLOSSOM FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39407007  or  tadvd@hotmail.com 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MUSHKAN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 36422277  or  MUSHKAN1966@GMAIL.COM 

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

HANI HUSSAIN M.ALI IDHRABOOH( BUMARJOOSH - 733 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33222661  or  H33221661@GMAIL.COM 

HANI HUSSAIN M.ALI IDHRABOOH( BUMARJOOSH - 733 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33222661  or  H33221661@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

KOOHEJI HOME ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703727  or  koohejihome@hotmail.com 

MARIAM TOYS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38960022  or  MBURWAIH@GMAIL.COM 

GULF CAPITALS CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77017070  or  hakeemkamel@hotmail.com 

AL KHUBAR BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39342562  or  BO3MER70@HOTMAIL.COM 

ARTAKON car Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33058079  or  ALRI1@HOTMAIL.COM 

FILE CONSTSRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39053163  or  FILECONT@BATELCO.COM.BH 

FILE CONSTSRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39053163  or  FILECONT@BATELCO.COM.BH 

AL-AMIN MEDICAL & INSTRUMENT CO. - ALBAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39333509  or  tmershed@amicogroup.com 

ALFOHOOD MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39881766  or  SHAHIRMALOL@GMAIL.COM 

SHAFIQ GLASS AND ART FRAMES CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36511786  or  bahrainframes@gmail.com 

SUPER STEEL INDUSTRIAL MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17702983  or  supersteelwll@gmail.com 

SUPER STEEL INDUSTRIAL MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17702983  or  supersteelwll@gmail.com 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

Maboon klong   cosmetic 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33058503  or  ABUFAIZANAC@GMAIL.COM 

HONESTY CONTRACTING & TRADING Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17773898  or  honestycontracting@gmail.com 

ALHAIKI READYMADE DRESSES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39697958  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

MR. RANJ BROASTED 
has a vacancy for the occupation of

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

SURPRISES TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

SKY INTERNATIONAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17224443  or  ASHRAF@SKYINTLBH.COM 

AL MAROOM CONSTRUEION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 39017601  or  HERCULESWLL.BH@GMAIL.COM 

BAIT ALKHAIR FOR DEVELOPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39045992  or  M.ALDOSARI82@GMAIL.COM 

HARMONICS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39675744  or  HARMONICSBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39697958  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

Sabar Ayoob Reasturant And Grills 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34147691  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM  
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ـــرق ســوريــا ــران ش ــه ــط ل ــا  ــًي ــوال ــا م ــًح مــقــتــل 14 مــســّل

واشنطن تؤكد: حرمنا إيران مليارات الدوالرات

جـــّدد مســـؤول أميركي األحـــد التأكيد 
على أن إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامـــب حرمت الســـلطات فـــي طهران 
مئـــات المليـــارات من الـــدوالرات التي 
كانت ســـتنفق على الميليشيات، وذلك 
بفعـــل سياســـة الضغط القصـــوى التي 

انتهجتها منذ أكثر من سنتين.
وأعـــرب المســـؤول الـــذي يرافـــق وزير 
الخارجيـــة األميركي مايك بومبيو في 
جولتـــه الخارجيـــة، بـــأّن إدارة ترامـــب 
تأمـــل فـــي أن تواصـــل اإلدارة المقبلـــة 
الســـير على نهجهـــا حيال ملـــف إيران 
الضغـــوط  بذلـــك حملـــة  تواصـــل  وأن 

القصوى عليها.
وأضاف فـــي تصريحـــات للصحافيين 
مـــن أبو ظبـــي “ال يخفى علـــى أحد أن 
اإلدارة )التـــي يقودهـــا ترامـــب( ترّكـــز 
منذ عدة ســـنوات على حملة الضغوط 
القصـــوى هـــذه ضـــد إيـــران”، مضيًفـــا 
ا  “بأنهـــا حّققـــت نجاًحا هائـــاً أدى فعليًّ
مليـــارات  مـــن  النظـــام  “حرمـــان  إلـــى 
الـــدوالرات التـــي كانـــت ســـتذهب إلى 
الجماعـــات المســـلحة الموالية لطهران 

في المنطقة”.
هـــذا  اســـتغال  يتـــم  أن  “آمـــل  وتابـــع 
جاهـــدة  اإلدارة  عملـــت  الـــذي  النفـــوذ 
للحصـــول عليه بهدف حمل اإليرانيين 

على التصرف كدولة طبيعية”.
كمـــا رأى أن “النظـــام في طهـــران أجبر 
النـــاس علـــى تحمـــل مصاعـــب هائلـــة 
وفّضل توزيع المال على الميليشـــيات 
بـــدل اســـتخدامها للغـــذاء علـــى أمـــل 
أي  نوفمبـــر”،  فـــي  تغييـــر  أن يحصـــل 
فـــي االنتخابـــات الرئاســـية التـــي فـــاز 
بهـــا المرشـــح الديمقراطي جـــو بايدن. 
وأضـــاف “لقـــد ترّقبوا ذلـــك، وعلينا أن 

ننتظر لنرى ما سيحدث”.
وزارة  فـــي  المســـؤول  وبحســـب   
الخارجية األميركية، فإن “هذه اإلدارة 
موجـــودة حتـــى 20 يناير وســـتواصل 

تنفيذ سياساتها حتى النهاية”.

أمـــا عـــن احتمـــال تصنيـــف المتمردين 
المدعوميـــن  اليمـــن  فـــي  الحوثييـــن 
من إيـــران “منظمـــة إرهابيـــة”، فرفض 
التأكيـــد أو النفـــي، قائـــاً إن واشـــنطن 
تأمـــل في أن “يتفـــاوض الحوثيون مع 

مبعوث األمم المتحدة بنية طيبة”.
ثم عاد إلى مسألة العقوبات على إيران 
ولـــّوح بإبقـــاء التهديـــد بعمل عســـكري 
قيـــد البحث، مرّدًدا ما قاله بومبيو في 
مقابلـــة صحافيـــة قبـــل يومين بشـــأن 
إبقاء “جميـــع الخيارات مطروحة على 

الطاولة”.
يذكـــر أن بومبيـــو كان قـــد شـــّدد فـــي 
مقابلة صحافيـــة أن اإلدارة األميركية 
تواصـــل جهودهـــا مـــن أجـــل تحقيـــق 
بعيـــن  آخـــذة  المنطقـــة،  فـــي  الســـام 

االعتبار الخطر الذي تشكله إيران.
كمـــا أشـــار إلـــى أن واشـــنطن شـــكلت 
ضمـــن  إيـــران  مـــع  للتعامـــل  تحالفـــا 
اســـتراتيجيتها فـــي الشـــرق األوســـط، 
قائـــاً “نبنـــي تحالًفـــا لمنـــع طهـــران من 

زعزعة االستقرار في المنطقة”.
الـــوزراء  رئيـــس  شـــّدد  جانبـــه،  مـــن 
علـــى  نتنياهـــو  بنياميـــن  اإلســـرائيلي 
االتفـــاق  إلـــى  العـــودة  عـــدم  وجـــوب 

النووي السابق.

وأكـــد فـــي تصريحـــات صحافية أمس 
ضرورة االســـتمرار في انتهاج سياسة 
غيـــر قابلة للمســـاومة من أجـــل التأكد 

من أن إيران لن تطور أسلحة نووية.
غيـــرت  كثيـــرة  عربيـــة  دوالً  أن  ورأى 
موقفهـــا من إســـرائيل بفضـــل وقوفها 
الحازم ضد البرنامـــج النووي اإليراني 
ورفضهـــا لاتفـــاق النـــووي الـــذي أبرم 
فـــي  الكبـــرى،  القـــوى  مـــع   2016 عـــام 
حين انســـحبت منه الواليات المتحدة 
الرئيـــس  بعـــد أن وصفـــه   ،2018 فـــي 

األميركي دونالد ترمب بالسيئ.

ا، قتل 14 مســـلًحا مولًيا إليران  ميدانيًّ
غالبيتهم عراقيون مســـاء الســـبت في 
ضربـــات جويـــة اســـتهدفت مواقعهـــم 
في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد 
ورّجـــح  اإلنســـان.  لحقـــوق  الســـوري 
المرصد أمس أن طائرات “إســـرائيلية” 
شـــنت الغـــارات، فيما اكتفـــى متحدث 
باســـم الجيـــش اإلســـرائيلي بالقول “ال 
نعلـــق علـــى تقاريـــر في وســـائل اعام 

أجنبية”.
شـــنت  الحربيـــة  الطائـــرات  أن  وأورد 
مواقـــع  علـــى  غـــارات  عشـــر  “أكثـــر 
لميليشـــيات مواليـــة إليـــران فـــي ريف 

مدينـــة البوكمـــال” المحاذيـــة للحـــدود 
العراقيـــة فـــي ريـــف ديـــر ديـــر الـــزور 
الشـــرقي، ما أســـفر عن “مقتـــل ثمانية 
عراقيين وســـتة أفغـــان على األقل من 

تلك المجموعات”.
عـــن  أيًضـــا  الجـــوي  االقصـــف  وأســـفر 
المجموعـــات  لتلـــك  مركزيـــن  “تدميـــر 

وعدد من اآلليات”.
وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي 
البوكمال والميادين في ريف دير الزور 
الشـــرقي لنفوذ إيراني، عبر مجموعات 
مواليـــة لهـــا تقاتـــل إلـــى جانـــب قوات 

النظام السوري.
وليســـت المـــرة األولى التي ُتســـتهدف 
فيهـــا مناطق في محافظـــة دير الزور. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن تقاريـــر المرصد 
لكـــن  إســـرائيلية،  الغـــارات  أن  ترجـــح 
ال  عندمـــا  ذلـــك  مـــن  التأكـــد  يصعـــب 
الســـوري،  الرســـمي  اإلعـــام  يؤكدهـــا 
وبســـبب امتناع إســـرائيل عن التعليق 

عليها.
وكّثفت إســـرائيل في األعوام األخيرة 
وتيـــرة قصفها في ســـوريا، مســـتهدفة 
بشكل أساسي مواقع للجيش السوري 
وأهدافـــًا إيرانيـــة وأخـــرى لحـــزب هللا 

اللبناني.

عواصم - وكاالت

بومبيو: نواصل جهود تحقيق السالم بالمنطقة

غزة - وكاالت

شـــن ســـاح الجـــو اإلســـرائيلي فجر 
أمـــس غـــارات جويـــة على عـــدد من 
المواقـــع التابعة لحركـــة حماس في 
غزة، ردا على صاروخ ُأطِلق ليا من 

القطاع باتجاه إسرائيل.
إن  اإلســـرائيلي:  الجيـــش  وقـــال 
إســـرائيل  باتجـــاه  أطلـــق  صاروخـــا 
من قطاع غزة مســـاء الســـبت، بعيد 
إطاق صفـــارات اإلنذار فـــي مدينة 

عسقان جنوب إسرائيل.
أمنـــي  مصـــدر  صـــرح  جهتـــه،  مـــن   
االحتـــال  “طائـــرات  إن  فلســـطيني 
شـــنت غارات جوية عدة استهدفت 
خمســـة مواقـــع ونقـــاط رصـــد تابعة 

لفصائـــل المقاومـــة الفلســـطينية في 
مناطـــق مختلفـــة فـــي قطـــاع غزة”، 
موضحـــا أن القصف أحـــدث أضرارا، 

من دون أن ُتسجل إصابات.
القصـــف  أن  عيـــان  شـــهود  وذكـــر 
)عـــز  لكتائـــب  “موقعـــا  اســـتهدف 
الديـــن( القســـام، الجنـــاح العســـكري 
لحماس، بمنطقة الشيخ عجلين في 
غـــرب مدينـــة غزة ونقطـــة رصد في 
منطقة الشـــجاعية )شـــرق(، وموقعا 
آخـــر جنـــوب المدينة، كما اســـتهدف 
موقعيـــن للقســـام فـــي خـــان يونس 
ورفـــح جنـــوب القطاع ما أســـفر عن 

أضرار متفاوتة”.

غارات إسرائيلية على قطاع غزة

القاهرة - وكاالت

فعاليـــات  األحـــد  أمـــس  انطلقـــت 
التدريب العسكري “سيف العرب” في 
مصر، بمشـــاركة السعودية واإلمارات 

واألردن والبحرين والسودان.
وتســـتمر فعاليـــات التمريـــن إلـــى 26 
نوفمبـــر بمياديـــن التدريـــب القتالـــي 
العســـكرية  نجيـــب  محمـــد  بقاعـــدة 
ومناطق التدريبات الجوية والبحرية 

بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.
واكتمـــل فـــي األيـــام الماضية وصول 
قوات ومعدات كافة الدول المشاركة 
والمنافـــذ  الجويـــة  القواعـــد  عبـــر 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  مـــع  البحريـــة 

الوقائية واالحترازية كافة.
يذكـــر أن القـــوات الجويـــة المصريـــة 
األول  أمـــس  نفـــذت  والســـودانية 
طلعـــات مشـــتركة لمهاجمـــة “أهداف 
معاديـــة” مفترضـــة، ضمـــن فعاليـــات 
“نســـور  المشـــترك  الجـــوي  التدريـــب 

النيل 1-”.
وقال قائد القوات الجوية السودانية 
إن  ســـعيد  الديـــن  عصـــام  الفريـــق 
“القوات الجوية الســـودانية شـــاركت 
خـــال التمريـــن بعـــدد رف طائـــرات 
25”، رف  “ســـوخوي  أرضـــي  هجـــوم 
طائرات مقاتلة تدريبية “أف تي أس 
2000” الصينيـــة وطائـــرة “انتونـــوف 
الجـــوي  االســـتطاع والتصويـــر   ”32
واإلنقـــاذ  للبحـــث  “مـــي17”  بطائـــرة 
ورف طائـــرات “مي 24” فيما تشـــارك 
 8 الطائـــرات  مـــن  بعـــدد  المصرييـــن 
طائـــرات “ميغ 29” الروســـية وطائرة 

“كاسا” لإلخاء الطبي”.

مصر: تمرين عسكري بمشاركة 5 دول عربية

واشنطن - وكاالت

رفـــض قـــاض فـــي بنســـلفانيا شـــكاوى 
دونالـــد ترامـــب بشـــأن حصـــول تزوير 
انتخابـــي علـــى نطاق واســـع فـــي هذه 
ضربـــة  تشـــكل  خطـــوة  فـــي  الواليـــة، 
جديـــدة لمحاولـــة الرئيـــس الجمهوري 
نتيجـــة  قلـــب  واليتـــه  المنتهيـــة 
األميركيـــة  الرئاســـية  االنتخابـــات 

لمصلحته.
ويمهـــد هـــذا القـــرار القضائي القاســـي 
بنســـلفانيا  مصادقـــة  أمـــام  الطريـــق 
علـــى فـــوز الديموقراطـــي جـــو بايـــدن 
فـــي الواليـــة، وهو إعـــان مقـــرر اليوم 

اإلثنين.
من جهته، أكد موقع تويتر أنه سيسّلم 
الحســـاب الرســـمي للرئيـــس األميركي 
إلى جو بايدن يوم تنصيبه، حتى وإن 
لـــم يقر الرئيس الحالـــي دونالد ترامب 

بهزيمته في االنتخابات.
وقـــال موقع التواصـــل االجتماعي في 

بيـــان إن “تويتر يســـتعد بشـــكل نشـــط 
لدعـــم انتقال حســـابات البيت األبيض 

المؤسساتية في 20 يناير 2021”.
وأضـــاف “كما فعلنا عند انتقال منصب 
الرئاســـة فـــي 2017، تتم هـــذه العملية 
بالتشـــاور عن قرب مع إدارة األرشيف 
والوثائـــق الوطنيـــة”. وســـيتم بموجب 

التغريـــدات  جميـــع  أرشـــفة  العمليـــة 
الرئيـــس  حســـاب  علـــى  الموجـــودة 
الرئيـــس  ونائـــب  األولـــى  والســـيدة 

وغيرها من الحسابات الرسمية.
وسيتم تصفير الحسابات تماما ونقلها 
إلى بايـــدن وزوجتـــه وأعضـــاء إدارته 

يوم التنصيب.

“تويتر” سيسلم حساب الرئيس األميركي لبايدن

“تويتــر” يســّلم الحســاب الرســمي لبايدن يــوم تنصيبه
ضربة لمحاوالت ترامب قلب نتائج االنتخابات

سامراء - وكاالت

ُقتل 10 أشـــخاص هم 6 عســـكريين و4 
مدنيين، في كمين نّفذه السبت عناصر 
فـــي  اإلســـامية  الدولـــة  تنظيـــم  مـــن 
منطقـــة تقـــع على بعـــد مئتـــي كيلومتر 
شـــمال بغـــداد، وفـــق مـــا أفاد مســـؤول 

محلي.
وقـــال مصـــدر فـــي الشـــرطة “إن عبوة 
ناســـفة وضعـــت علـــى جانـــب طريـــق 
انفجـــرت لـــدى مـــرور ســـيارة مدنيـــة”. 
المتطـــرف  التنظيـــم  مســـّلحو  وأطلـــق 
النـــار علـــى عناصـــر الشـــرطة وأعضـــاء 
في الحشـــد الشـــعبي لدى وصولهم إلى 

الموقع، بحسب المصدر نفسه.
وأعلنـــت محافظـــة صـــاح الدين أمس 
الحـــداد 3 أيـــام فيمـــا اســـتنكر البعـــض 
عجـــز القـــوات العراقيـــة عـــن القضـــاء 
علـــى الخايـــا الســـرية لتنظيـــم الدولة 

اإلسامية. 
وأفاد مدير ناحية الزوية محمد زيدان، 

التي تقع على بعد حوالى 50 كيلومترا 
شمال تكريت، أن “4 من أعضاء الحشد 
عشائري”، الوحدة السنية ضمن الحشد 
الشعبي “وعنصري شـــرطة و3 مدنيين 
قتلـــوا في الهجـــوم الذين شـــّنه تنظيم 

الدولة اإلسامية”.
ولـــم تعلن أي جهة رســـميا مســـؤوليتها 
عـــن الهجوم، لكن زيـــدان والمصدر في 

الشرطة اتهما تنظيم الدولة اإلسامية 
بالوقوف وراءه.

وأعلن العراق قبل 3 سنوات “انتصاره” 
علـــى تنظيـــم الدولة اإلســـامية، إال أن 
تديـــر  تـــزال  ال  المتطرفـــة  المجموعـــة 
البـــاد  خايـــا ســـرية فـــي محافظـــات 
الســـنية، الســـيما فـــي صـــاح الدين، إذ 

وقع هجوم السبت.

الهجوم وقع شمال بغداد

ــداد 3 أيـــام ــحـ ــاح الـــديـــن تــعــلــن الـ ــ مــحــافــظــة ص
10 قتلى بينهم 6 عسكريين في كمين بالعراق

باريس - وكاالت

اعتبرت فرنسا أن األقوال وحدها 
التي يطلقها الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان ال تكفي وذلك  مع 
عـــن  التراجـــع  أردوغـــان  محاولـــة 
لهجة التصعيد التي انتهجها سابقا، 
والعودة إلى تهدئة التوترات التي 
تصاعـــدت في اآلونـــة األخيرة مع 
االتحـــاد األوروبـــي، مؤكـــدا أنـــه ال 
بـــاده خـــارج أوروبا.وقـــال  يـــرى 
وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي جـــان 
إيـــف لـــو دريـــان أمـــس إن بـــاده 
تـــرى أن التصريحـــات وحدهـــا ال 
تكفي، قائـــاً” باريس تنتظر أفعاالً 
مـــن تركيـــا وتعتبـــر أن تصريحات 

التهدئة ال تكفي”.
فـــي  أردوغـــان  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
تصريحـــات باجتماع مؤتمر حزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم، أمـــس 
أيضـــا أنـــه يعتبـــر تركيـــا جـــزءا ال 

يمكـــن فصلـــه عـــن أوروبـــا. ودعـــا 
تنفيـــذ  إلـــى  األوروبـــي  االتحـــاد 
وعوده فيما خـــص ملف الاجئين 
وضـــم بـــاده إلـــى االتحاد بشـــكل 

نهائي.
وكان الرئيـــس التركي دعا مســـاء 
السبت االتحاد إلى الحوار، محّذرا 
التكتـــل مـــن التحـــّول إلـــى “أداة” 
لمعـــاداة بـــاده، فـــي ظـــل ارتفـــاع 
حقـــوق  بشـــأن  التوتـــر  منســـوب 
التنقيـــب علـــى مـــوارد الطاقة في 

شرق المتوسط”.

فرنسا ألردوغان : “نريد أفعاال ال أقواال”
دمشق - وكاالت

ســـمى الرئيس السوري بشار األسد 
أمس نائب وزيـــر الخارجية فيصل 
المقـــداد خلفا لوزير الخارجية وليد 
المعلـــم الذي توفي بداية األســـبوع 
الحالـــي، وفـــق مـــا أعلنت الرئاســـة 
علـــى  الرئاســـة  وقالـــت  الســـورية. 
صفحتهـــا على تطبيـــق “تلغرام” أن 
األســـد “يصـــدر ثاثـــة مراســـيم ... 
المقـــداد  فيصـــل  بتســـمية  تقضـــي 
وزيرا للخارجية والمغتربين، وبشار 
الخارجيـــة  لوزيـــر  نائبـــا  الجعفـــري 
والمغتربيـــن، ونقـــل الســـفير بســـام 
فـــي  الدائـــم  الوفـــد  إلـــى  الصبـــاغ 
نيويـــورك واعتمـــاده مندوبـــا دائمـــا 
الســـورية  العربيـــة  للجمهوريـــة 
لـــدى منظمـــة األمـــم المتحـــدة فـــي 

نيويورك”.
اإلثنيـــن  فجـــر  المعلـــم   وتوفـــي 
الماضـــي عـــن عمـــر يناهـــز 79 عاما 

العمـــل  فـــي  قضاهـــا  عقـــود  بعـــد 
الديبلوماسي.

التحـــق فيصـــل المقـــداد )66 عامـــا( 
جنـــوب  فـــي  درعـــا  مـــن  المتحـــدر 
بالســـلك   1994 العـــام  فـــي  البـــاد، 
العـــام  فـــي  وانضـــم  الدبلوماســـي. 
1995 إلى الوفد السوري في األمم 
المتحـــدة، قبـــل أن يعين فـــي العام 
2003 مندوبـــا دائمـــا لســـوريا لـــدى 

األمم المتحدة في نيويورك.
وفي العـــام 2006، عاد إلى ســـوريا 

بعد تعيينه نائبا لوزير الخارجية.

المقداد وزيراً للخارجية في سوريا

بريطانيا لن تمدد 
اإلغالق بعد 2 ديسمبر

ــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي  ــعــل ُي
اإلغــاق  أّن  اليوم  جونسون  بوريس 
لــمــّدة أربعة  ُفــرض فــي إنجلترا  الــذي 
يتّم  لــن  “كـــورونـــا”،  لمواجهة  أســابــيــع 
ــى مـــا بــعــد تـــاريـــخ الــثــانــي  تــمــديــده إلـ
مكتبه.  قــال  مــا  بحسب  ديسمبر،  مــن 
الـــــوزراء في  رئــيــس  ــاف مكتب  وأضــ
عـــودة  اإلغــــــاق ســتــتــبــعــُه  أّن  بـــيـــان 
ثــاثــة مستويات  مــن  مــجــمــوعــة  إلـــى 
خّطة  إطــار  فــي  المحّلّية  القيود  مــن 
وضعتها الحكومة لمواجهة الفيروس.
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لندن - أف ب
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ماذا تعلمنا من خليفة بن سلمان؟
أمجد اللحظات في حياتنا كشـــعب، تلك التي تعلمنا فيها من دروس 
وتوجيهـــات صانـــع المعجزات ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، فكانت النبراس الذي مأل 
حياتنا والشـــعلة المضيئـــة النافعة حيث صعدت باإلنســـان البحريني 

إلى القمة.
تعلمنا من سموه رحمه هللا أن البحرين يحترمها البعيد قبل القريب، 
تعلمنا أن نتسلح بسالح الوعي والتعايش تحت مظلة واحدة، تعلمنا 
أن األمن واالســـتقرار والتعاون أشـــياء ضرورية للحاضر والمستقبل، 
تعلمنا أننا سائرون إلى األمام ولن نترك أي أحد يؤخرنا وال رجعة إلى 
الـــوراء، تعلمنـــا أن الكلمة أهم من الســـالح، تعلمنا أن شـــعب البحرين 
ســـيبقى دائمـــا مرفـــوع الـــرأس، تعلمنـــا أن اإلنســـان تعلمـــه التجارب 
واإلنســـان البحرينـــي يتحلـــى بالوعـــي، تعلمنا أن البحريـــن محفوظة 
بأهلهـــا، تعلمنـــا أن األوطان ال تقدر بثمن، تعلمنا أن الديمقراطية التي 
ال تستطيع المحافظة على البلد ال فائدة منها، تعلمنا أن تمسك أبناء 
البحريـــن بالعلـــم والمعرفـــة واألخـــالق الحميدة أشـــاع ســـمعة كبيرة 

ومشـــرفة للبحريـــن في الخارج، تعلمنا أن الفرد في البحرين ســـيظل 
دائما ركيزة التنمية وغايتها، تعلمنا أن جميع العرب والمسلمين اليوم 
مدعوون إلى الدفاع عن فكرهم وحضارتهم ضد ما يحاك ضدهم من 
ســـمعة ســـيئة، تعلمنا أن اإلســـالم برسالته اإللهية الســـامية يعلو على 
كل الممارســـات الخاطئـــة والتفســـيرات المغلوطـــة، وأنـــه جاء رحمة 

للعالمين وخالصا لإلنسانية جمعاء.
تعلمنـــا من ســـموه رحمـــه هللا أنه ال توجد مشـــكلة بدون حـــل، تعلمنا 
أهميـــة الحفـــاظ علـــى نعمـــة األمن واالســـتقرار التـــي تنعم بهـــا دولنا 
وأن نزيـــد مـــن وتيرة العمل للبناء على مـــا تحقق على صعيد التنمية 
الشـــاملة، تعلمنا أن األمن غاية كل إنســـان في هذا العالم، تعلمنا قف 
مع حقك ســـوف ُتحترم، تعلمنا أنه بالوعي يســـتطيع اإلنســـان رســـم 
تكويـــن شـــخصيته القويـــة والواعيـــة وهـــو منهـــج للحيـــاة الناجحـــة 
وقاعدة للعمل الصحيح، تعلمنا أن نعمل بجدية وهمة عالية من أجل 

تراب البحرين.
إن خليفة بن سلمان صاحب الدور الحقيقي في كل تقدمنا وارتقائنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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عندمـــا نتحـــدث عـــن بناء الـــدول وتطورهـــا والتقـــدم والحضـــارة، فالبد أن 
نتحدث عن أســـاس كل ذلك، أي األنظمة التعليمية وما حققته من إنجازات 
عظيمـــة بتخريـــج أجيال متالحقـــة من المبدعيـــن والقادة الذيـــن تبنى بهم 
األوطـــان، وهنـــا البـــد مـــن الوقـــوف مطوال أمـــام الفكـــر النير لمؤســـس هذه 
النهضـــة التعليميـــة المباركة منـــذ أغســـطس 1956م، الداعـــم األول للتعليم 

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه.
فالمتتبع لمراحل تطور الحركة التعليمية في البحرين منذ تولي سمو األمير 
خليفـــة بن ســـلمان رحمه هللا رئاســـة مجلـــس المعارف فـــي 13 يناير 1957، 
يـــدرك األســـاس الـــذي اعتمـــده الراحـــل الكبير طيـــب هللا ثـــراه عندما وجه 
بتأسيس نظام تعليمي مستدام يستقصي خبرات وتجارب الدول المتقدمة 
ويضـــع أساســـات التعـــاون المشـــترك عربيـــا ودوليـــا التي تثري المؤسســـات 

التعليمية بالمملكة بالتطبيقات الناجحة والخطط المستقبلية.
لقـــد كان تطويـــر الميـــدان التربـــوي والعمليـــة التعليميـــة برمتهـــا ومواكبتها 
التقدم التكنولوجي هم ســـمو األمير األول، وقد كانت زيارات ســـموه طيب 

هللا ثراه الميدانية المتتابعة لتفقد المدارس في قرى ومدن المملكة والتأكد 
عن قرب من مدى تطبيقها جميع متطلبات سالمة الطلبة والهيئات اإلدارية 
والتعليميـــة وتوجيهات ســـموه بعدها بتوفيـــر كل االحتياجات والميزانيات 
التشـــغيلية، كل ذلـــك كان شـــاهدا علـــى دعم ســـموه غيـــر المحـــدود للقطاع 
التعليمـــي الذي يســـتذكر بكل فخـــر الوقفات الجليلة من رجل بمكانة ســـمو 

األمير الراحل طيب هللا ثراه.

نقطة أخيرة

إن فكر صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا 
ثراه كان حائط الصد األول لتأثيرات جائحة كورونا على الميدان التعليمي، 
فلم تســـتطع هذه الجائحة شـــل النظام التعليمي في المملكة، حيث أســـس 
ســـموه نظامـــا أساســـه االســـتدامة مـــن خـــالل متابعـــة ســـموه الشـــخصية لـ 
“الخطط البديلة” والنظرة المستقبلية ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي 

وتأسيس الشراكات والتعاون في شتى المجاالت.

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

ركائز التطوير التربوي واستدامة النظام التعليمي في فكر القائد الكبير

يندرج حق الســـكن المناســـب للرجل والمرأة – على حد سواء - ضمن عائلة الحقوق 
االجتماعيـــة التـــي أقّرتها األعراف المرعيـــة وفّصلتها االلتزامـــات الحقوقية للتنمية 
المجتمعيـــة المســـتدامة في ســـبيل تحســـين أوضاع أفرادهـــا اقتصاديـــًا واجتماعيًا 
وثقافيًا وتعليميًا، فضالً عن توفير المسكن المالئم ذي االشتراطات الصحية النظيفة 
التي تستدعي إحقاق هذا الحّق بضبط سوق السكن، وإحاطتها بالضمانات الكافية 

التي تؤكدها قوائم الحقوق ومجاميع االلتزامات في الحصول على الموئل اآلمن.
هـــذه المـــرأة “الُمطلقة” باعتبارهـــا العنصر الرئيس ضمن عائلة الحقـــوق االجتماعية، 
التـــي فقدت َبْعَلَها وتحّملت زمام المســـؤولية وحدهـــا رغم طبيعتها الضعيفة بعد أْن 
فارقتـــه طالقًا أو انفســـاخًا؛ فإّنها تحتفظ بحقوقهـــا دون انتقاص في المهر المؤجل، 
أو فـــي الصـــداق المؤخـــر، أو فـــي العـــوض المالـــي، أو فـــي النفقة المســـتحقة للمتعة 
والعدة والصغار، أو في أجر الراضعة والحاضنة، أو في مصروفات التعليم والعالج 
والملبـــس، أو فـــي حـــّق التمكين من المســـكن وأجرتـــه، أو غيرها وفق ُأُطر التشـــريع 
الســـماوي الحـــّق، المحمـــي بالقوانيـــن البشـــرية المحضة التـــي تقيها قســـاوة النظرة 
ودونيـــة التفكير في محيطها المجتمعي الذي قد يســـتصغرها تـــارة أو يزدريها تارة 

أخرى!
إّن حّق المرأة الُمطلقة في الرعاية الســـكنية وتأمينه في المســـتقبل، أضحى واحدًا 
مـــن الملفـــات الُمتشـــعبة التي يعوزها تســـليط الضوء، وســـط هواجـــس الخوف من 

انتقـــاص هـــذا الحـــّق علـــى شـــريحة كبيرة منهـــَن، حيـــن ُيقابـــل ســـعّيُهَن بالرفض أو 
التأجيـــل كحـــال المواطنة “أم جاســـم” التي ضاقـــت مرارة العيش ذرعـــًا في تحّملها 
لمســـؤولية أســـرة مكونة من 5 أفراد، أكبرهم 20 عامًا عاطل عن العمل، بعد طالقها 
ألكثر من ســـت ســـنوات؛ لتظّل حياتها في دائرة الشقاء بعد إصابتها بـ”الديسك” في 
الرقبة من ناحية، ومن ناحية أخرى معاناة تنقلها من شقة إلى أخرى مع ما يستلزمه 
هـــذا التنقـــل من تبعات مالية للكهرباء والبلدية، وما قـــد ُيثقلها من مصاريف لألثاث 
والتشـــطيب التي تصل إلى 1000 دينار بحريني في قضية أشبه بأفالم الخيال بعد 
معاناتها مع القوارض والحشـــرات والفئران و”أّم أربع وأربعين” في شـــقتها الُمؤجرة؛ 
حتى اضطرت ألْن تستســـلم بعد سلسلة نداءات تعجيل لوزارة اإلسكان في مسعى 

الحصول على شقة تمليك دون جدوى على حّد قولها.
نافلة:  «

ُتترجـــم العدالـــة االجتماعية وفق ما جاءت به المـــادة )11( من العهد الدولي الخاص 
بالحقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعية والثقافيـــة، الحّق في الســـكن المالئم الذي ُيعّد 
مقومًا أساســـيًا للتمتع بتلك الحقوق التـــي ُتبقي المرأة – متزوجة كانت أو ُمطلقة – 
في جميع الدســـاتير التي خّطتها العقول البشـــرية؛ ُمواطنًة وُمؤّسَســـًة وُمَرِبَيًة وفق 
تلـــك اأُلُطـــر القانونية التـــي ُتنيطهـــا بالمســـؤوليات وتمنحها الحقوق، والســـّيما حّق 

السكن الذي يؤويها بكرامة دون اشتراطات تعجيزية تزيد من معاناتها.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“أم جاسم”... ارحموني من “الفئران” بشقة

ال للعنف ضد المرأة
المرأة أيقونة الحياة وعطرها، رعايتها وحمايتها حماية للجنس البشري، 
وألجـــل حمايتها وتحقيق األمان لها اعتمدت منظمة األمم المتحدة في 
عـــام 1979م اتفاقيـــة “القضاء على جميع أشـــكال التمييز ضـــد المرأة”، 
إال أن هذه االتفاقية لم تشـــفع للنســـاء ولم تحمهم من ُعنف اآلخر، ولم 
تســـتجب المجتمعات لمبادرة 2008م “مبادرة اتحدوا إلنهاء الُعنف ضد 
المـــرأة”، هـــذه المبادرة وتلـــك االتفاقيـــة وغيرها من القـــرارات الوطنية 
واإلقليمية والدولية ليســـت فقط لمنع الُعنف ضد المرأة بل أيًضا لزيادة 

الوعي المجتمعي بأهمية المرأة ودورها األساسي في المجتمع.
وتتعدد أشـــكال الُعنف ضد المرأة “الضرب المنزلي، االغتصاب الجنسي 
والـــزواج من مغتصبها، اغتصاب مختلف أنواع حقوق المرأة، اإلســـاءة 
النفســـية، قتل النساء بذريعة الشـــرف، المضايقات الجنسية والتحرش 
التقليدي واإللكتروني، التجارة بالبشر واالختطاف، االستغالل الجنسي 
وتشـــويه أعضاء المرأة التناســـلية، زواج األطفـــال”، بجانب عدم وجود 

قوانين رادعة تحمي المرأة وتوفر لها الحياة اإلنسانية الكريمة. 
الكثيـــر مـــن المجتمعـــات تتشـــدق بالمفاهيـــم الدينيـــة والمصطلحـــات 
الثوريـــة إال أن النســـاء فيهـــا مقهـــورات مســـلوبات اإلرادة والحيـــاة وال 
يلقيـــن االحترام والتقديـــر وممنوعات من التصرف بحياتهن بحرية. إن 
الُعنف ضد النســـاء والفتيات هو أكثر انتهاكات حقوق اإلنســـان انتشاًرا 
واســـتمراًرا في العديد من الدول، وَيبقى الُمعتدي طليًقا بســـبب انعدام 

العقاب وصمت المجتمع واألهل خوًفا من الفضيحة ووصمة العار.
ُيعتبـــر الُعنف ضـــد المرأة جريمة بحقهـــا ألنه يترتب عليـــه أذى ومعاناة 
لهـــا ويؤثر على صحتها الجســـمانية والنفســـية واألســـرية واالجتماعية 
والمهنية، وُيمثل حاجًزا في تحقيق المســـاواة وحقوق اإلنسان، وُيعيق 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
المرأة في كل مجتمع مصدر فخر ألسرتها ومجتمعها وبالدها، وشريكة 
للرجـــل فـــي الحيـــاة والتنميـــة، وليكـــن صوتنـــا مدوًيـــا فـــي كل المنازل 
والمؤسســـات واألماكـــن ضد الُعنـــف، والبد من إدانة ُجناة الُعنف ســـواء 

داخل األسرة أو خارجها قانونًيا.

البد من الوعي بأهمية المرأة، والعمل مًعا من أجل التصدي لكل أنواع  «
الُعنف ضدها، وهي دعوة إلحياء العدل والمساواة والتزام مبادئ الشرائع 
السماوية والتمسك بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية الُمتعلقة بالنساء 

لتهيئة بيئة قانونية ومجتمعية تحقق األمن النسائي في جميع الدول.

عبدعلي الغسرة

سينما خليجية
واجـــه فيلـــم 321 أكشـــن مع بـــدء عرضه انتقادات واســـعة في وســـائل 
التواصـــل االجتماعي، ولفت البعض إلى أن صاالت العرض الســـينمائية 
ســـجلت “صفر” حضور، وحســـب ما هو متداول فإنـــه أوقف عرضه بعد 
ســـتة أيام، وعزا البعض ذلك إلى اإلجراءات الصحية الملزمة، وآخرون 
إلـــى ضعف الفيلم من نواح معينة. وقـــد دافع صناع الفيلم عنه، الفتين 
إلـــى أن االنتقادات الموجهة جـــاءت في وقت مبكر، قبل إتاحة الفرصة 

الكاملة للعرض، ومن ثم التقييم!
بعيدًا عن الفيلم؛ ألنني لم أر إال مقاطع بسيطة منه في وسائل التواصل 
االجتماعي، وبالتالي ال أســـتطيع تقديم نقد مهني عنه، فإن المحاوالت 
الســـينمائية الســـابقة في الخليـــج العربي كانت متواضعـــة في المجمل، 
وهي في معظمها اجتهادات شـــخصية، أما اآلن فهناك دعم نوعًا ما في 
بعـــض الدول الخليجية، وظهور لبعض الشـــركات القـــادرة إنتاجيًا، لكن 
لألســـف الشديد فإن تأسيس الصناعة السينمائية ال يتأتى بدعم الدولة 
والمال وحســـب، بل مع تأسيس جيل سينمائي موهوب فطريًا ومثقف 
فنيًا، وبغض النظر عن أن دعم الدولة كان العامل األساس لريادة السينما 
المصريـــة عربيـــًا، إال أنـــه بالنســـبة للخليج فهنـــاك حاجة ماســـة إلى بناء 
جيل سينمائي موهوب يؤسس من الصفر، ليس صفر شباك التذاكر، بل 
منـــذ الصغر، ويدعـــم طموحه، وال يعتمد على المحاوالت البســـيطة، وال 
يوضع في خلط مربك ما بين األوساط التعبيرية المختلفة، مع ضرورة 
التعامـــل مـــع هـــذه الصناعة بجدية أكثـــر، هذا إذا أردنا تأســـيس صناعة 
ســـينمائية قـــادرة علـــى ترك بصمـــة، لها حضورهـــا الملفـــت، وجماهيرها 
المحبة، والوصول إلى عالمة فنية فارقة يطلق عليها يومًا ما “الســـينما 
الخليجيـــة”، وبالتالي فـــإن الوقت مازال باكرًا للوصول إلى ســـينما بهذا 
الحجم والمســـتوى، حتى إن حققت بعض التجارب السينمائية إشادات 

نقدية أو جماهيرية من هنا أو هناك.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ



االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ثّمـــن 
البحرينـــي للســـيارات الشـــيخ عبدهللا بن 
عيســـى آل خليفة توجيه صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء حفظـــه هللا 
ورعاه لتخصيـــص عدد محدد من مقاعد 
المدّرجـــات لعوائل العاملين في الصفوف 
األماميـــة من الكـــوادر الصحية والجهات 
المســـاندة األخـــرى لحضور ســـباق جائزة 
الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن 
رولكـــس  جائـــزة  وســـباق   1 للفورمـــوال 
عرفاًنـــا  يأتـــي  والـــذي  الكبـــرى  الصخيـــر 
لجهودهـــم وعطائهم في ســـاحة مواجهة 

فيروس كورونا كوفيد 19.
آل  عيســـى  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  وقـــال 
خليفـــة إن أبطالنـــا مـــن فريـــق البحريـــن 
العامليـــن فـــي الصفوف األولـــى من كافة 
والتقديـــر  الشـــكر  يســـتحقون  الجهـــات 

لمـــا بذلوه مـــن جهود كبيرة فـــي التصدي 
للفيـــروس، واضعين نصب أعينهم صحة 
وســـامة الجميـــع، منّوًهـــا بأن اســـتضافة 
ســـباقي الفورمـــوال 1 فـــي ظـــل الظروف 
االســـتثنائية لفيروس كورونا  كوفيد 19 
يؤكـــد مـــا تزخـــر بـــه مملكـــة البحرين من 
طاقـــات قـــادرة على تحقيـــق النجاح في 

مختلف المحافل والميادين والظروف.

وأضـــاف رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحريني للســـيارات أن السباقين اللذين 
الجـــاري و6  نوفمبـــر   29 فـــي  ســـيقامان 
ديسمبر القادم، ســـيتم فيهما اتخاذ كافة 
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
الضرورية بناًء على بروتوكوالت مفصلة 
الوطنيـــة  للجهـــود  مواصلـــًة  ومطبقـــة 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا بمـــا يحفـــظ 

صحة وسامة الجميع.
الجديـــر بالذكـــر أنـــه يمكـــن للراغبيـــن من 
أفـــراد الصفـــوف األماميـــة وعوائلهم في 
حضـــور ســـباقي جائـــزة البحريـــن الكبرى 
وجائـــزة   1 للفورمـــوال  الخليـــج  لطيـــران 
التســـجيل  الكبـــرى  الصخيـــر  رولكـــس 
مـــن  للتطـــوع  الوطنيـــة  المنصـــة  عبـــر 
www.volunteer. خـــال زيـــارة الرابـــط
بـــأن  علًمـــا   ،gov.bh/frontliners.html
األولوية للمسجلين مسبًقا وفق الشروط 

والضوابط.

أيـــام قليلة تفصل حلبـــة البحريـــن الدولية “موطن 
عـــن  األوســـط”  الشـــرق  فـــي  الســـيارات  رياضـــة 
اســـتضافة ســـباق جائـــزة البحرين الكبـــرى لطيران 
الخليـــج للفورمـــوال 1 والـــذي ســـينطلق نهايـــة هذا 
األســـبوع وتحديـــًدا من يوم الجمعـــة وحتى األحد 
الموافـــق 27 حتى 29 نوفمبر الجاري. وتســـتضيف 
حلبة البحرين الدولية وألول مرة ســـباقي فورموال 
1، حيث تستضيف الجولة الخامسة عشر المتمثلة 
في ســـباق جائزة البحرين الكبـــرى لطيران الخليج 
للفورمـــوال 1 التـــي ســـتنطلق نهايـــة هذا األســـبوع، 
وسباق جائزة رولكس الصخير الكبرى للفورموال 1 
وذلك األسبوع المقبل وكجولة السادسة عشرة من 

البطولة العالمية للفورموال 1.  
وينطلـــق ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران 
الخليـــج للفورموال 1 علـــى مضمار الجائـــزة الكبرى 
التقليدي البالغ طوله 5.412 كم، إلى جانب السباق 
العالمـــي ينطلق ســـباقين مســـاندين وأبرزها بطولة 

الفورمـــوال 2 التابعـــة لاتحـــاد الدولـــي للســـيارات، 
والبطولة األكثر شعبية في المنطقة بطولة البورش 
ســـبرنت الشـــرق األوســـط. حيـــث بـــدأ مـــن بدايـــة 
األسبوع ســـائقو وفرق وســـيارات البطولة العالمية 
للفورموال 1 والســـباقات المساندة بالوصول لمملكة 
البحريـــن إلى جانب عـــدد من مســـؤولي الفورموال 

اليوميـــن  وخـــال   ،1
ســـيتوافد  القادميـــن 
وســـائقي  فـــرق  جميـــع 

البطولـــة العالميـــة، وكان فـــي اســـتقبال الوفود في 
التابـــع  الترحيـــب  الدولـــي فريـــق  البحريـــن  مطـــار 
لحلبـــة البحريـــن الدولية وتم اســـتقبالهم في مركز 
االســـتقبال التابـــع للحلبـــة. بطولـــة الفورموال2 هي 
سلســـلة ذات مقعد واحد وتعتبر البطولة الرئيسية 
التـــي تمد بطولة الفورموال 1 بالســـائقين، وســـتعقد 

الجولة ما قبل الختامية من موسم 2020 في حلبة 
البحريـــن الدولية، وذلك بمشـــاركة 22 ســـائًقا شـــابًّا 
موهوًبا والعديد منهم ســـيكونون نجوم المســـتقبل 
فـــي قمـــة رياضة الســـيارات.  كمـــا وتنطلـــق بطولة 
البورش ســـبرنت الشـــرق األوســـط كســـباق مســـاند 
لجائـــزة البحريـــن الكبـــرى، حيـــث تعتبـــر البطولـــة 
الرائدة في المنطقة والتي نشـــأت 
البحريـــن  حلبـــة  مـــن  وانطلقـــت 
الدولية، المشـــاركين فـــي البطولة 

بســـيارات  يتنافســـون  العالـــم،  أنحـــاء  مـــن جميـــع 
البطولـــة مـــن نـــوع بـــورش جيتـــي 3 911، وتنطلق 
ســـباق  خـــال  االفتتاحيـــة  فـــي جولتهـــا  البطولـــة 
الجائـــزة الكبـــرى.   وأعلنت حلبة البحريـــن الدولّية 
مؤخـــًرا أّن ســـباقي جائزة البحريـــن الكبرى لطيران 
الخليـــج وجائزة رولكس الصخير الكبرى للفورموال 
1 سُتقامان من دون حضور الجماهير. لكن سيكون 
هنـــاك مقاعد ســـوف تخّصص لعوائـــل العاملين في 
الصفـــوف األمامية من الكـــوادر الصحية والجهات 
البحريـــن، وذلـــك عرفاًنـــا  فـــي  المســـاندة األخـــرى 
الجهـــود  ضمـــن  الكبيـــر  والتزامهـــم  لمســـاهماتهم 
الوطنيـــة المبذولـــة للتصدي للجائحة فـــي المملكة. 
وجديـــر بالذكـــر أن ســـباق جائزة رولكـــس الصخير 
الكبـــرى للفورموال 1 تنطلق األســـبوع المقبل وذلك 
فـــي الفتـــرة من 4 إلى 6 ديســـمبر المقبـــل.  وللمزيد 
مـــن المعلومات عن حلبـــة البحرين الدولية يمكنكم 
زيـــارة الموقع الرســـمي www.bahraingp.com أو 

االتصال على الخط الساخن +450000-17-973.

الصخير- حلبة البحرين الدولية

أيـــام قليـلــــة تفصـلنــــا عــن سـبـــاق الفــورمــوال 1

التحضيرات مستمرة إلقامة السباق

الصخير ـ االتحاد البحريني للسيارات

عبدالله بن عيسى

أبطال “الصفوف األولى” يستحقون الشكر والتقدير لجهودهم في التصدي لـ”كورونا”
عبداهلل بن عيسى يشيد بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء

النادي األهلي

الكابتـــن القديـــر عدنـــان أيـــوب المـــدرب 
اإلنجـــازات  وصاحـــب  األســـطوري 
التاريخية كاعب ومدرب للنادي األهلي 
ُيثمـــن ويشـــكر رئيـــس وأعضـــاء مجلس 
إدارة النادي االهلي لدورهم في االحتفاء 
بـــه وتكريمـــه في أمســـية جميلـــة أقيمت 
بديوانية الرئيس الفخـــري للنادي االهلي 
الوجيه فؤاد كانو، حيث جمعت األمسية 
األهاويه شـــخصيات رياضية من أجيال 

وتدربـــت  عاصـــرت  المتعاقبـــة  النـــادي 
علـــى يديـــه وشـــملت أيًضـــا رجـــاالت من 
المؤسســـين لكيان النادي االهلي ونجوًما 
كبـــار أمثـــال حســـن زليـــخ وجمعة بشـــير 
وعدنـــان إبراهيم وأحمد العلوي وحســـن 
حســـين ومحمد جمعه بشير وشخصيات 
من أعضـــاء ديوانية النادي ومنهم محمد 
زبـــاري  العالـــي وســـامي  آجـــور وعبـــاس 
وغـــازي المـــرزوق ومحمد تقي واالســـتاذ 
علـــي كمنكـــه. فـــكان لقـــاء جامـــع لرمـــوز 

الحاضـــر برموز الماضي، ويؤكـــد الكابتن 
الكبيـــر عدنـــان أيـــوب أن هـــذا االحتفـــاء 
الراقـــي واللقـــاء الـــذي َجَمعـــُه مـــع هـــذه 
الكوكبة مـــن النجـــوم والرياضيين أدخل 
السعادة على قلبه، وأكد أن تكريم رئيس 
مجلس اإلدارة خالد كانو وأعضاء النادي 
األهلي وسؤالهم الذي ال ينقطع عنه وعن 
صحتـــه محل اعتزاز وتقديـــر وهذا ليس 
بالغريـــب على األســـرة الرياضيـــة بالقلعة 

الصفراء.

عدنان أيوب يثّمن احتفاء األهالويين به
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اتحاد اليد - المركز اإلعالمي

تعاقـــد االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
اآليســـلندي  المـــدرب  مـــع  اليـــد 
جوهـــان هولدر لقيـــادة المنتخب 
األول فـــي بطولة العالم الســـابعة 
والتـــي  للرجـــال  والعشـــرين 
مصـــر  جمهوريـــة  تســـتضيفها 

العربية في شهر يناير القادم.
 وأكـــد رئيـــس لجنـــة المنتخبـــات 
أن  الخثـــان  فهـــد  اليـــد  باتحـــاد 
التعاقـــد مع جوهان جـــاء كبديل 
األلمانـــي  الســـابق  المـــدرب  عـــن 
روث، والـــذي تـــم التوافـــق معـــه 
بعـــدم االســـتمرار، مشـــيًرا الى أن 

المـــدرب الجديد ســـبق لـــه العمل 
مـــع اتحاد اليد مـــن خال تدريبه 
منتخبي الشـــباب والناشئين في 
بطولتـــي العالم التي أقيمتا العام 
الماضي فـــي أســـبانيا ومقدونيا، 
حيـــث نجـــح معهما فـــي تحقيق 
الدولـــي،  االتحـــاد  رئيـــس  كأس 
وقـــال إنـــه نظـــًرا لضيـــق الوقـــت 
فقد ارتأى مجلس اإلدارة البحث 
عـــن مدرب لديه إلمـــام بكرة اليد 
البحرينيـــة وهـــو ما سيســـّهل من 
مهمته في قيادة المنتخب األول 

إلى االستحقاق القادم.

اتحاد اليد يتعاقد مع المدرب اآليسلندي جوهان

دعيـــج بـــن ســـلمان يهّنـــئ ناصـــر بـــن حمـــد بفـــوز فيكتوريـــوس

ــوس( ــوري ــت ــك ــي ــازات )ف ــجـ ــإنـ ــد بـ ــم ــن ح ــأ نـــاصـــر بـ ــن ه

نجاح “سباق البحرين” ترجمة لرعاية جاللة الملك

سلمان بن إبراهيم يثّمن نجاح سباق البحرين

أكـــد رئيس هيئـــة رعاية شـــؤون الخيل 
الشـــيخ دعيـــج بن ســـلمان آل خليفة أن 
نجـــاح تنظيـــم كأس البحريـــن الدولـــي 
لســـباقات الخيل يؤكـــد المكانـــة العالية 
التـــي تمتـــاز بها رياضـــة الفروســـية في 
مملكة البحرين، في ظل الدعم والرعاية 
التـــي تحظـــى بها رياضة الفروســـية من 
حضـــرة صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــاد المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، ومســـاندة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد األمين نائب القائد 

األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا.
 وأعـــرب الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة عن تقديـــره للدعـــم الكبير الذي 

تحظـــى به رياضة الفروســـية من ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل 
جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشئون 
الشـــباب، مبيًنا أن تحقيق النجاح الكبير 
للســـباق حقق العديد من المكاسب التي 
تؤكد مكانة المملكـــة في جعلها عاصمة 
الشـــباب والرياضة.  وهنأ الشيخ دعيج 
بن سلمان آل خليفة، سمو الشيخ شناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بمناســـبة تحقيـــق 
فريـــق فيكتوريـــوس المركـــز األول فـــي 
4 أشـــواط وتحقيق لقب كأس البحرين 
الدولـــي وهـــو مـــا يؤكـــد ترجمـــة فريـــق 
فيكتوريـــوس لخطـــة ســـموه والقيـــادة 
الناجحـــة للفريق والتي تؤكد دائًما على 
مكانـــة الفريق في مختلف المشـــاركات 
العالمية.  وقال الشيخ دعيج بن سلمان 

آل خليفـــة إن الهيئـــة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيل برئاسة سمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن عيســـى آل خليفة 
حرصـــت علـــى تهيئـــة األجـــواء المثالية 
لكافة المشـــاركين، وهو ما انعكس على 
المنافســـة المثيـــرة في كافة األشـــواط، 

مشـــيًدا بالـــدور البـــارز الـــذي لعبه ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة نائـــب رئيس الهيئـــة العليا لنادي 
راشد للفروسية وسباق الخيل، وحرص 
ســـموه علـــى متابعـــة كافـــة التفاصيـــل 
اإلداريـــة والتنظيمية للســـباق وإخراجه 
بأفضـــل صـــورة تنظيمية لتأكيـــد ريادة 
مملكـــة البحريـــن فـــي ســـباقات الخيل.  
كمـــا أشـــاد الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل 
خليفة باإلجراءات التنظيمية واإلدارية 
للفروســـية  راشـــد  نـــادي  نفذهـــا  التـــي 
بـــذل  علـــى  الخيـــل وحرصهـــم  وســـباق 
الجهود إلخراج السباق بصورة تنظيمية 
مميزة، مقّدًما التهاني لكافة اإلسطبات 
والفرســـان الفائزيـــن بالمراكز األولى في 

كافة األشواط.

األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  األميـــن  ثّمـــن 
للشـــباب والرياضـــة الشـــيخ ســـلمان بن 
الملفـــت  النجـــاح  خليفـــة  آل  ابراهيـــم 
لكأس البحرين الدولي لسباقات الخيل 
الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، مشيًرا 
التـــي ظهـــر  الزاهيـــة  الصـــورة  إلـــى أن 
عليها الســـباق تعّزز موقـــع المملكة على 
الســـاحة الرياضية الدولية بما ينســـجم 
مـــع الرعايـــة الكريمـــة التـــي تحظى بها 
حضـــرة  لـــدن  مـــن  الرياضيـــة  الحركـــة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفدى حفظه 

هللا ورعاه.
 وهنـــأ الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيـــم آل 
خليفـــة، ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 

آل خليفـــة ممثل جالـــة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب بإنجـــازات 
ســـباق  خـــال  )فيكتوريـــوس(  فريـــق 
البحرين الدولي، مبيًنا أن نجاح الفريق 
فـــي تحقيق الفريـــق للمراكز األولى في 
أربعـــة أشـــواط باإلضافـــة الـــى تحقيق 
يجّســـد  الدولـــي  البحريـــن  كأس  لقـــب 
رياضـــة  ســـاحة  علـــى  الفريـــق  مكانـــة 
الخيـــل الدوليـــة بفضـــل مـــا يحظـــى به 
من دعم ورعاية ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة وامتاكـــه اإلمكانـــات 
الكبيرة التي عّززت موقعه في مختلف 

السباقات الدولية. 
 وأكـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم أن 
النجاح التنظيمي الكبير لسباق البحرين 
الدولي يعكـــس الجهود المتميزة للهيئة 

العليـــا لنادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيل برئاسة ســـمو الشيخ عبدهللا بن 
عيســـى آل خليفة وحـــرص الهيئة على 
تهيئـــة كافـــة الظـــروف لنجـــاح الســـباق 
الدولـــي، مشـــيًدا بدعـــم ســـمو الشـــيخ 

عيســـى بـــن ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
نائـــب رئيس الهيئـــة العليا لنادي راشـــد 
ومتابعتـــه  الخيـــل  وســـباق  للفروســـية 
الملحوظـــة لكافـــة الترتيبـــات المتعلقة 

بإقامة الحدث الرياضي الكبير.
 واعتبر الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيم أن 
اتســـاع دائـــرة المشـــاركة فـــي الســـباق 
من قبـــل مختلف الفرســـان والماك من 
مختلـــف دول العالـــم بما يعّزز الســـمعة 
الطيبة للســـباق ويبرز مكانة نادي راشد 
للفروســـية وســـباقات الخيـــل في دعم 
وإثـــراء مســـيرة رياضـــة الخيـــل علـــى 
الســـاحتين المحليـــة والدولية ويترجم 
وتنظيـــم  باســـتضافة  المملكـــة  جـــدارة 
المحافل الرياضية المتنوعة وفق أعلى 

معايير الجودة واإلتقان.
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اعتذار اإلمارات عن تنظيم خليجي 38 لألندية

علي عبداهلل يمثل البحرين في إدارة “األداء الحركي”

ــاد الــبــديــل لــاســتــضــافــة ــجـ ــادات الـــطـــائـــرة إليـ ــ ــح ــ ــة ات ــب ــاط ــخ م

ــال” ــ ــقـ ــ ــة أمــــيــــن عــــــام “دولـــــــــي رفــــــع األثـ ــ ــايـ ــ تـــحـــت رعـ

تســـلمت اللجنة التنظيمية للكـــرة الطائرة 
بـــدول مجلس التعـــاون الخليجي اعتذارا 
رسميًا من االتحاد اإلماراتي للكرة الطائرة 
عن اســـتضافة بطولة األندية الخليجية الـ 
38 والمقـــرر لهـــا أن تقـــام بدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة خـــال الفتـــرة مـــن 28 

يناير لغاية 6 فبراير 2021.
وكانت النســـخة األخيرة من البطولة رقم 
37 أقيمت بدولة الكويت الشـــقيقة بشـــهر 
فبرايـــر 2020 ومثـــل فيهـــا المملكـــة فريق 
داركليب الذي أحرز المركز الثاني فيما فاز 
بلقبهـــا نادي الشـــرطة القطـــري فيما احتل 
الكويـــت الكويتي المركـــز الثالث، والهال 
الســـعودي المركز الرابع، والسيب العماني 
المركـــز الخامس، والعين اإلماراتي المركز 

السادس.
التنظيميـــة  اللجنـــة  عـــام  أميـــن  وقـــال 

الخليجية للكرة الطائرة فراس الحلواجي 
العامـــة  األمانـــة  إن  ســـبورت”  “البـــاد  لــــ 
مـــن  االعتـــذار  خطـــاب  رســـميا  تســـلمت 
االتحاد اإلماراتي وقامت بإرســـال تعميم 
إلـــى كافة االتحـــادات الخليجيـــة للتعرف 
علـــى رغبتهـــا المبدئيـــة فـــي االســـتضافة 
ولغايـــة هـــذه اللحظـــة لـــم تتســـلم األمانة 

أي طلـــب بالتنظيـــم. وأضـــاف الحلواجـــي 
للكـــرة  الخليجيـــة  التنظيميـــة  اللجنـــة  أن 
الطائرة ســـتجتمع بشهر ديســـمبر أو يناير 
المقبلين وســـتتم مناقشـــة هذا الموضوع 
ســـواء بتأجيـــل البطولـــة إلـــى وقت الحق 
أو تثبيتهـــا فيمـــا لو تقدمـــت إحدى الدول 

الخليجية بالرغبة في تنظيمها.

النســـخة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ويمثـــل 
القادمة من البطولة فريق المحرق بصفته 
بطـــل الدوري في الموســـم الماضي 2019 
– 2020، ويعتبـــر المحـــرق صاحـــب الرقم 
القياسي في إحراز اللقب )10 مرات( وفاز 
بـــه آخر مـــرة عـــام 2012 في النســـخة 31 

التي أقيمت بدولة الكويت الشقيقة.

  تحـــت رعايـــة أمين عـــام االتحـــاد الدولي 
لرفـــع األثقـــال محمـــد حســـن جلـــود تقـــام 
رفـــع  لمواهـــب  الحركـــي  األداء  مســـابقة 
االثقال االفتراضية لـ 10 سنوات وما دون. 
وهـــي مســـابقة دوليـــة مفتوحـــة للجميـــع، 
وشـــارك في المســـابقة 116 العبـــا والعبة 
مـــن مختلف دول العالم في الفترة من 20 

أكتوبر حتى 10 من نوفمبر الجاري. 
وتـــم اختيار 3 حكام دولييـــن فقط إلدارة 
منافســـات هذه المســـابقة من 3 قارات، إذ 
تم اختيار مملكـــة البحرين ممثلة بالحكم 
الدولـــي علي عبدهللا يوســـف، ومـــن قارة 
إفريقيـــا من ليبيـــا الحكم الدولـــي نجوى، 
الحكـــم  مـــن صربيـــا  أوروبـــا  قـــارة  ومـــن 
الدولي البروفيسور ميان، إذ تهدف هذه 
المســـابقة للتعلم والتعارف والتقارب بين 
الاعبيـــن، تشـــجيع على ممارســـة رياضة 

األداء  علـــى  والتشـــجيع  األثقـــال  رفـــع 
الحركـــي المميز والممتاز، وســـتكون هناك 
جوائـــز ألفضـــل المدربيـــن وجوائـــز مالية 
لاعبين الفائزين بالمراكز األولى، وتكريما 
خاصا من قبـــل أمين عام االتحاد الدولي، 
وتم تخصيص جائزة ألصغر العب والعبة 

بالمسابقة.
فـــي  تطبيقهـــا  ســـيتم  التـــي  والمعاييـــر   
هـــذه المســـابقة تشـــمل دخـــول الاعـــب، 
طريقـــة تأدية التحية للحـــكام والجمهور، 
والمعايير الفنيـــة األخرى كوقوف الاعب 
فـــي وضعية االســـتعداد، الســـحبة األولى 
التوافـــق  االنفجاريـــة،  القـــوة  والثانيـــة، 
العضلـــي العصبـــي والتـــوازن، وعلـــى أثـــر 
هذه المعايير الفنية سيتم تقييم الاعبين 

والاعبات المشاركين في المسابقة.
واســـعة  مشـــاركة  المســـابقة  وشـــهدت 
مـــن جميـــع قـــارات العالـــم ومـــن مختلـــف 

المعاهـــد ومـــدراس رفع األثقـــال واألندية 
واالتحادات.

 من جهته، أعرب الحكم الدولي البحريني 
علي عبدهللا يوســـف عن فخـــره واعتزازه 
بتمثيل مملكة البحرين في هذه المسابقة 
الكبرى، مؤكًدا أن اختيار عناصر بحرينية 

إلدارة مثـــل هـــذه المســـابقات يبـــرز مكانة 
المملكـــة على الخريطـــة الرياضية الدولية 
والقارية والعالمية، وتعتبر هذه المســـابقة 
فرصة مميزة لهـــؤالء الاعبين والاعبات 
الصغار لتشـــجعيهم على ممارســـة رياضة 
رفـــع األثقـــال وتقريبهم منهـــا، وتأتي هذه 
المســـابقة خـــال الظـــروف الراهنـــة التـــي 
يعيشـــها العالـــم بســـبب جائحـــة فيـــروس 
كورونـــا كوفيـــد 19 على شـــكل افتراضي، 
وحـــرص القائمـــون علـــى هـــذه المســـابقة 
بتهيئـــة جميـــع الظـــروف وتوفيـــر جميـــع 
مســـابقة  إقامـــة  أجـــل  مـــن  اإلمكانـــات 
مـــن  المشـــاركين  جميـــع  بيـــن  تنافســـية 
مختلـــف دول العالـــم، والشـــكر موصـــول 
ألميـــن عـــام االتحـــاد الدولـــي والقائميـــن 
علـــى تنظيم هذه المســـابقة علـــى دعمهم 
المســـتمر لرياضة رفع األثقـــال ومتابعتهم 

المستمرة لهذه المسابقة.

من منافسات بطولة األندية الخليجية الـ 37 األخيرة بالكويت فراس الحلواجي

علي عبدالله

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

اعتمد االتحاد البحريني لكرة القدم، 
معيار مشاركة الاعبين البحرينيين 
تحـــت 21 عاًمـــا مـــع الفريـــق األول 
خال منافســـات الموســـم الرياضي 

الجديد 2020-2021.
وبحســـب تعميـــم االتحـــاد الصـــادر 
لألندية األعضاء، فـــإن أندية دوري 
ودوري  الممتـــاز  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
ملزمـــة  ســـتكون  الثانيـــة  الدرجـــة 
الاعبيـــن  مـــن  عـــدد  أي  بإشـــراك 
البحرينييـــن تحـــت 21 عاًمـــا خال 
 810 بمجمـــوع  الـــدوري  منافســـات 
دقائـــق، دون أن تحتســـب مباراتـــا 
المشـــاركة.  معيـــار  ضمـــن  الملحـــق 
مواليـــد  الاعبيـــن  االتحـــاد  وحـــدد 

العـــام 1999 فمـــا فوق الحتســـابهم 
ضمـــن المعيار. ويعاقب النادي الذي 
ال يلتـــزم بعـــدد الدقائـــق بخصـــم 3 
نقاط مع غرامة مالية قدرها 5 آالف 

دينار بحريني.

تحديد معيار مشاركة الالعبين “تحت 21”

ختام الجولة الثالثة لكأس اتحاد الكرة
ــود فــــي مـــــــارس بــــــ”أيـــــام الــفــيــفــا” ــعـ ــتـ الـــمـــســـابـــقـــة سـ

أسدل الستار على منافسات الجولة 
الثالثـــة لـــكأس االتحـــاد البحرينـــي 
لكـــرة القـــدم، إذ أقيمـــت 4 مباريات 
فـــي اليـــوم الثانـــي للجولـــة علـــى 4 

ماعب مختلفة.
فـــي المبـــاراة األولـــى علـــى ملعـــب 
مدينـــة حمـــد، نجـــح مدينة عيســـى 
فـــي تخطي االتفـــاق بأربعة أهداف 
مقابل ال شـــيء، وســـجل األهداف: 

بريتو )3 أهداف( ونادر فتحي.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة علـــى ملعب 
الرفـــاع، نجـــح المنامـــة فـــي تخطي 
ســـجل  إذ   ،)2-1( بنتيجـــة  الحالـــة 
عبدالرحمن الســـيد هدفـــي المنامة، 

وللحالة عبدالفتاح فاتة.
وعلى ملعب سترة، حقق سترة فوًزا 

سهاً على حساب التضامن بنتيجة 
)1-3(، وســـجل للفائـــز: ســـيد قاســـم 

علـــوي، ماثيـــوز ومحمـــد عبدالنبي، 
وللخاسر:سيد رضا جمعة.

تمّكـــن  الشـــباب،  ملعـــب  وعلـــى 
المالكيـــة مـــن تحقيـــق فـــوز عريض 
على حســـاب األهلي بنتيجة )4-1(. 
ســـجل للمالكية: محمد فرج، حسن 
علي، علي عاشـــور وحســـين جعفر، 

ولألهلي:جمال راشد.
وســـتتوقف المســـابقة خال الفترة 
المقبلة، على أن تســـتأنف في شـــهر 
 )2021( العـــام المقبـــل  مـــارس مـــن 
الموعد المقرر أليام “الفيفا”، خاصة 
االتحـــاد  يســـتثمرها  المســـابقة  أن 
في تســـيير مباريـــات لألندية خال 
فترات ارتباط الاعبين بالمنتخبات 

الوطنية.

من لقاء المالكية واألهلي

االثنين 23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الثاني 1442 - العدد 4423

أوروبا تحت المجهر
* ســنة 2020 هي غريبة بكل المقاييس ليس فقط على صعيد 
جائحــة كورونــا التــي غّيــرت جميــع التركيبــات الفســيولوجية 
وأثرت على السلوكيات اليومية إنما أصبحت غريبة حتى في 

النتائج التي ُسجلت في عالم كرة القدم العالمية!!.
 فبعــد ثمانيــة بايــرن ميونيــخ المذلــة في شــباك برشــلونة أتت 
ســباعية اســتون فيــا علــى ليفربــول.. فجعــل الجميــع يراهــن 
علــى أنهــا مجــرد نتائــج قلمــا تحــدث في عالــم كرة القــدم وأن 
بسباعية فيا سينتهي باب المفاجآت وستعود النتائج لوضعها 
الطبيعــي.. إال أن اســبانيا كان لهــا رأي مخالــف وأبــت إال وأن 
تكمل مسلسل الصدمات وتعرض المانيا العريقة لهزيمة مهينة 
بسداسية بيضاء هي االقسى على أحفاد هتلر منذ 90 عامًا!!.

بفداحتهــا  التاريــخ  فــي  خالــدة   2020 ســنة  ســتبقى  حتمــا    
وغرابتها!!.

  * مــدرب المنتخــب اإليطالي روبرتو مانشــيني قام بعمل كبير 
منــذ توليه مســؤولية تدريــب االزوري.. فبعد أن فقدت ايطاليا 
شــخصيتها لعــدة ســنوات تمكــن ومــن خــال عــدد قليــل مــن 

المباريات أن يعيد الهيبة و”الغرينتا” االيطالية المعروفة.
  مانشيني تمّكن من صناعة فريق شاب جدا يبلغ معدل أعمار 
العبيــه 24 ســنة تقريبــا وأصبــح يقدم كــرة جميلــة تعتمد على 
التنويــع الهجومــي.. حيــث خلــق منظومــة قويــة ومتماســكة 

ومنظمة بشكٍل مبهر.
  واذا ما استمرت ايطاليا بتقديم هذه المستويات الافتة فإنها 
ســتكون من أبرز المرشــحين للفوز بلقب كأس االمم االوروبية 

القادمة في الصيف المقبل!!.

  برافو مانشيني !!

  * ال يوجد أي عذر أمام مدرب المنتخب االنجليزي ساوثغايت 
فــي عــدم ظهــور المنتخــب االنجليــزي بالشــكل المرضــي فــي 
مبارياتــه االخيــرة وفشــله حتــى فــي المنافســة علــى بطاقــة 
للهزيمــة  الصعــود فــي دوري االمــم االوروبيــة.. فقــد تعــرض 
العاشــرة فــي مشــواره وهــي أعلى هزيمــة لمدرب منــذ المدرب 
الســابق لمنتخب االســود الثاثة الســويدي زفن اريكسون رغم 
أنــه )ســاوثغيت( يمتلــك جيــًا مميــًزا مــن الاعبين يــكاد يكون 

االقوى بعد جيل المبارد وجيرارد وسكولز!!.
  بكل صراحة.. ساوثغيت ما هو إال مثال جديد على محدودية 
إمكانيــات المدربيــن االنجليــز قياًســا بالمدربيــن اآلخريــن مــن 
الجنســيات االخــرى.. ولذلــك فــإن اســتمرار االنجليــز باالعتماد 
علــى المدربين المواطنين لــن يقدم المنتخب اي خطوة لألمام 
ولــن يســتطيع مقارعة المنتخبات الكبيــرة في جميع البطوالت 

ولو بعد عشرات السنين!!.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

كشـــف االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة الســـلة 
عن هويـــة مباريات دوري زيـــن الدرجة 
األولى للموسم الرياضي 2020 - 2021.  
جـــاء ذلـــك أثنـــاء حفل مراســـم ســـحب 
القرعـــة التـــي أجريـــت للـــدوري في مقر 
اتحاد كرة الســـلة، السبت وأدارها عضو 
مجلس إدارة اتحاد الســـلة، نائب رئيس 
اضرابـــوه.  حســـين  المســـابقات  لجنـــة 
وأجريـــت القرعة بنظـــام مفتوح بعد أن 
تـــم تخصيـــص المراكـــز األربعـــة األولى 
للفـــرق التـــي نالـــت عليهـــا فـــي الترتيب 
العـــام لـــدوري زيـــن بالموســـم الرياضي 
الماضـــي، إذ جـــاء األهلـــي أوال، المنامـــة 
رابعـــا.  ثالثـــا، والرفـــاع  المحـــرق  ثانيـــا، 
وســـيقوم االتحاد البحريني لكرة السلة 
بإصـــدار  المقبلـــة  األيـــام  غضـــون  فـــي 
وســـيتم  للـــدوري  الرســـمي  الجـــدول 
تعميمـــه علـــى األنديـــة، علـــى أن تكـــون 

االنطاقة يوم 5 ديسمبر المقبل.

العيسى تتطلع للفوز بلقب الدوري الكويتيقرعة دوري زين
ثانـــي تجربـــة احترافيـــة لهـــا مـــع نـــادي ســـلوى الصبـــاح

أكـــدت الاعبة حصـــة العيســـى المحترفة في 
صفـــوف نـــادي ســـلوى الصباح الرياضـــي لكرة 
القـــدم بأنها تســـعى لتحقيـــق نتيجـــة إيجابية 
مـــع الفريق الكويتي والفوز ببطولة دوري كرة 
القدم داخل الصاالت للسيدات هذا الموسم في 
ثاني تجربة احترافية لها. وأضافت العيسى لـ 
“الباد ســـبورت” بأن تجربتها األولى في عالم 
االحتـــراف كان في الموســـم الماضي 2019 – 
2020 عندمـــا اســـتعان بهـــا فريق نادي ســـلوى 
الصباح في القســـم الثاني من الدوري، قبل أن 
يتعاقد معها النادي لموسم إضافي لتلعب هذا 
الموســـم منذ بدايته، وهـــي تطمح في الظهور 
بصـــورة افضل وقيادة الفريق للمنافســـة على 
ثـــاث  الكويتـــي  بالـــدوري  وتشـــارك  اللقـــب. 
العبـــات حاليـــا وهـــن ايمـــان الختـــال وحصـــة 

العيســـى مع نادي سلوى الصباح وأميرة سوار 
مـــع القادســـية. وذكرت العيســـى بأنهـــا مقيمة 
في الكويت منذ نحو شـــهرين تقريبا لإللتحاق 
بالفريق وتأمل في تشريف البحرين من خال 
الـــدوري الكويتـــي خصوصـــا  مشـــاركتها فـــي 

فـــي ظـــل قـــوة المنافســـة بوجـــود محترفتين 
فـــي كل فريق بينهـــن محترفات مـــن أوكرانيا 
وايـــران ودول أخـــرى. وكانت العيســـى تلعب 
فـــي صفـــوف منتخب ســـيدات الكـــرة الطائرة 
اإليجابيـــة  النتائـــج  مـــن  العديـــد  وحققـــت 
والبطوالت على المســـتوى الخليجي والعربي 
قبـــل أن تنتقـــل لممارســـة كـــرة القـــدم وتمثيل 
المنتخـــب كذلـــك، حيـــث قالت عـــن تجربتها “ 
إنني ال زلت أعشـــق الكرة الطائرة وفي الوقت 
ذاته أهوى ممارســـة كرة القدم سواء العشبية 
أو داخل الصاالت وســـبق لي تمثيل المنتخب 
في بطولة غرب آســـيا التي أقيمت على أرض 
المملكة، ويعتبر دعم الشيخة حصة بنت خالد 
آل خليفـــة رئيســـة اللجنة النســـائية هو الدافع 
األكبـــر لي لمواصلة تقديم أفضل العروض في 

كرة القدم..”.

أحمد مهدي

أحمد مهدي

حسن علي

حسن علي

حصة العيسى في احدى مباريات المنتخب

حصة العيسى بلباس نادي سلوى الصباح



لقد اجتزت العديد من االختبارات على الصعيد 
المهني.

عليك أن تثبت للجميع والءك وإخالصك في 
العمل.

اجتهد وحافظ على مكانتك، وال تدع األمور 
للظروف.

ال تخسر الزمالء والرؤساء الذين أعطوك ثقة.

الفترة القادمة تمتلئ بالمفاجآت السارة التي 
ستسعد قلبك.

حاول أن تضبط مواعيد نومك لتستقر صحتك. 

أنت ال تحتاج سوى االستمرار على النظام 
الغذائي الصحي.

تلقى تقديًرا مادًيا ومعنوًيا على عملك الجيد. 

أنك تقتل نفسك ببطء بسبب عادات صحية 
خاطئة. 

يجب أن تحاول إثبات جدارتك بالمنصب 
الجديد.

حاول أن تخصص بعض الوقت للجلوس مع 
ابنك. 

حدوث تغيرات إيجابية في حياتك العاطفية 
والمهنية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

قالت النجمة سمية الخشاب إن لديها عددا من المشاريع 
الغنائية في الفترة المقبلة، موضحة أنها ستتعاون مع 
المطــرب عصام كاريكا فــي عمل غنائي جديد، مشــيرة 
إلى أنهــا لن تغني مهرجانات، إال إذا كانت الكلمات جيدة 

وال تحمل إســاءة أو ألفاظا ســيئة، موضحة أن موسيقى 
أغاني المهرجان ليس بها مشــكالت، وهى موســيقى جميلة 

ومحبوبــة؛ ألن الشــعب المصري شــعب فرفوش ومحب للحيــاة وللرقص، 
والرقص ليس عيبا، فهو نوع من أنواع الرياضة.

اســتقر صناع مسلسل “إال أنا” على تغيير اسم حكاية 
الفنانة درة من “في الحب ســوا” إلى “أول الســطر”، 
والحكاية من المقرر عرضها بدءا من أمس الســبت 
على قنوات “دي ام ســي”، حيــث تواصل درة تصوير 

مشاهدها في الديكورات الخاصة بالعمل بالتزامن مع 
عرضه، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان عمر الشناوى، 

وتعد حكاية “أول الســطر” الحكاية الثامنة من حكايات المسلســل، وهي 
من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل.

قالــت الفنانة شــهيرة: “عندما ُشــّخص مــرض الفنان 
محمود يــس بأنه تصلب في الشــرايين لــم يبدر منه 
أي رد فعــل، وأحيانا كان الدكتور المعالج يحاول اختبار 
ذاكرتــه، وكان دائمــا يجيب عليه باســتنكار بمعنى أنه 

كيف له أن ينســى ما يسأل عليه الطبيب، وكان الطبيب 
المعالج يــرى أن محمود يس كان صغيــرا على هذا المرض 

الــذي أصابه، فهذا المــرض كان يصيب األشــخاص فوق الـــ 80 عاما، ولكن 
محمود لم يتعامل بفزع مع المرض ولم يرد أن يفزعنا أيضا.

مرض محمودأول السطرمشاريع سمية
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1807
إلـــى  البرتغالـــي  البـــاط  نقـــل 
الملـــك  فـــرار  بعـــد  البرازيـــل 
جـــواو الســـادس مـــن عاصمتـــه 
لشـــبونة أمـــام جيـــوش نابليون 
بونابرت أثناء حرب االستقال 

اإلسبانية.

 561
وفاة كلوتير األول ملك الفرنجة في كومبيين، وتقسيم مملكته. 

 1777
تأسيس مدينة سان هوزيه بوالية كاليفورنيا.

 1939
ذكرى سلخ لواء االسكندرون عن سوريا من قبل تركيا.

 1945
قيام جمهورية يوغسافيا االشتراكية االتحادية.

 2010
اغتيال مجيد شهرياري فيزيائي وعالم فيزياء نووي إيراني.

أكدت المطربة 
األميركية كريستينا 

بيري استعدادها 
خوض غمار فصل 
جديد من حياتها، 

مليء بالحب 
والحنان 

النتظارها 
طفًا 

جديًدا، بعد 
أن أصيبت 

بخيبة 
أمل جراء 
إجهاضها 
في يناير 
الماضي.

tariq_albahhar

عرض فلونة وسالي.. عندما تتحول نتفليكس إلى “البحرين لول” 
بعـــرض  نتفلكـــس  منصـــة  بـــدأت 
مسلســـات ”الطيبيـــن“ الكارتونيـــة 
المحبوبة ”ســـالي“ و ”فلونة“ اســـوة 
الناجحـــة،  لـــول“  ”البحريـــن  بقنـــاة 
وهـــو  ”ســـالي“  مسلســـل  ويعتبـــر 
بينمـــا  للشـــخصية،  العربـــي  االســـم 
 Princess هـــو  االنجليـــزي  االســـم 
كارتونـــي  مسلســـل  وهـــو   Sarah
بإنتـــاج ياباني مقتبـــس من الرواية 
”فرانســـيس  للكاتبـــة  الشـــهيرة 
هودســـون برنيت“، التي نقلت هذه 
الروايـــة مـــن قصـــة حقيقيـــة لفتاة 
طيبـــة تدعى”ســـارا كريـــو” ويعتبـــر 
هذا المسلسل الكارتوني من أنجح 
المدبلجة  الكارتونيـــة  المسلســـات 
إلـــى العربيـــة وذلـــك الحتوائه على 
فكـــرة عميقة جدًا وهـــي أن انتقال 
اإلنسان من مرحلة الغنى إلى الفقر 
ال يعنـــي نهايـــة العالـــم وأن األمـــل 
واإليمان قادران على تحويل أسوأ 

الظروف إلى أجملها.
ذكريـــات  أجمـــل  مـــن  وأيضـــا 
او  ”فلونـــة“  مسلســـل  ”الطيبيـــن“ 
السويســـرية“  روبنســـون  ”عائلـــة 

The Swiss  family Robin�
son الـــذي يحكي قصـــص يوميات 
تحطم ســـفينة آل “روبنسون” على 
شاطئ جزيرة مهجورة، وكيف معا 
يؤسسون حياة ألنفسهم هناك بينما 
يخططون في الوقت نفسه للعودة 
إلى الوطن وكيف يواجهون الجوع 
والمـــرض بحـــب وتعـــاون، وهو من 
إصـــدار 1981 وهو بطولـــة: ريبيكا 
فورســـتات، وأردوايت تشيمبرلين، 

ومايكل ماكونوهي.
ُأنتـــج كرتـــون فلونـــة فـــي اليابـــان، 
اســـم  اليابانيـــة  النســـخة  وحملـــت 
“فلونـــة في الجزيرة الغامضة“ وهو 
نيبـــون  اســـتيديوهات  انتـــاج  مـــن 
إخـــراج  مـــن  المتحركـــة  للرســـوم 
نقـــل  كوروديـــا،  يوشـــيو  اليابانـــي 
 The روايـــة  عـــن  فلونـــة  مسلســـل 

Swiss Family Robinson، وهـــي 
Jo�  من تأليف الروائي السويســـري

hann David Wyss، حيث نشـــرت 
الرواية أول مرة عام 1812.

ومـــن القصـــص الطريفـــة المرتبطة 
بشـــخصية فلونـــة، هو أنهـــا لم تكن 
موجـــودة في البداية في االحداث، 
اليابانـــي  قبـــل  مـــن  أضيفـــت  إنمـــا 
كتـــب  الـــذي   ،Shozo Matsuda
كرتـــون فلونـــة، وكان الهـــدف مـــن 
إدخـــال شـــخصية فلونـــة ومـــن ثم 
لجـــذب  باســـمها  الكرتـــون  تســـمية 

الفتيات!
ومـــن المفاجـــآت ايضـــا بـــأن ربمـــا ا 
لبعـــض ال يعـــرف بـــأن ســـالي هـــي 
قصـــة حقيقية وهي مـــن أب هندي 
وأم فرنســـية وهـــي غنيـــة لدرجـــة 
ديـــون  تدفـــع  أن  تســـتطيع  أنهـــا 

دولة، درســـت فـــي بريطانيا عندما 
كبـــرت في فتـــرة 1885، ولكن مات 
والدهـــا من حمى شـــديدة وأخبرها 
محامـــي والدهـــا، أن والدهـــا أعلـــن 
إفاسه وأنه سوف يأخذ كل شيء 
وأخذتهـــا مديرة المدرســـة لتجعلها 

خادمة في مدرستها.
 ،Netflix شـــبكة  ذكرتـــه  لمـــا  وفقـــا 
فـــي العـــام الماضـــي اختـــارت أكثر 
مـــن 100 مليون عائلـــة حول العالم 
مشـــاهدة عمـــل واحـــد علـــى األقل 
 Netflix مـــن أعمـــال األنيمـــي علـــى
فـــي الفترة مـــن أكتوبـــر 2019 إلى 
ســـبتمبر 2020، بزيـــادة قدرهـــا 50 
% عاًمـــا بعد عـــام وظهرت في هذا 
العـــام أعمـــال األنيمـــي فـــي قائمـــة 
أفضـــل 10 أعمال فـــي حوالي 100 

دولة حتى اآلن.

حقق “شـــتبي مني” أحدث فيديو كليب للفنانة حا الترك نجاحا كبيرا بعد 
ســـاعات من طرحـــه على “يوتيوب”، كمـــا فاجأت الفنانة البحرينية الشـــابة 

الجمهور بالشكل الجديد الذي ظهرت عليه.
وطرحت الترك الفيديو عبر القناة الرسمية لشركة “باتينوم ريكوردز” على 
“يوتيـــوب”، واألغنيـــة الجديدة من كلمات فـــراس الحبيب، وألحان وتوزيع 

ميثم عاء الدين، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.
واألغنيـــة الجديـــدة حققـــت نجاحـــا كبيـــرا بعد طرحهـــا بســـاعات قليلة، إذ 
بلغ عدد مشـــاهدتها حتـــى اآلن أكثر من 730 ألف مشـــاهدة، وتظهر الفنانة 
البحرينية الشابة في الكليب بشكل مغاير ومختلف عن أعمالها السابقة، ما 

جعل العديد من متابعيها يشيدون باللوك الجديد لها.
وتفاعلـــت التـــرك كذلك مع متابعيها عبر حســـابها على “انســـتغرام” وطلبت 
منهم الكشـــف عـــن آرائهم في الفيديـــو الجديد وتحديدا بعـــد النجاح الذي 
حققـــه، إذ علقـــت علـــى مقطع مـــن األغنية فكتبـــت “عجبكم كليب )شـــتبي 

مني(؟؟“.

كتب: محمد حميدان 
أقامـــت الطالبتـــان آالء حبيـــب وفاطمـــة عباس 
ببرنامـــج بكالوريوس الفنون والتصميم بجامعة 
“زوم”،  منصـــة  عبـــر  البحريـــن جلســـة حواريـــة 
تحـــت عنوان ”البعد الجمالـــي في الخط العربي، 
الخطـــاط  مـــع  الطباعيـــة“  الخطـــوط  وتقنيـــات 
والمصمـــم قاســـم حيدر، وتحت إشـــراف ســـماء 

الهاشمي عبر برنامجي “زوم” و “يوتيوب”. 
وتمحورت الجلسة الحوارية حول مفهوم الخط 
الطباعي وآلية صناعته، مروًرا بمراحل عدة منها 
التخطيـــط اليـــدوي وتحويلـــه إلـــى تصميم عبر 
برامـــج التصميم الجرافيكـــي، وانتهاًء بتحويله 
إلـــى خـــط يســـتعمل فـــي التصاميـــم المطبوعة، 

والمرئية من خال علم البرمجة. 
وتطـــرق المصمم حيدر أثناء الجلســـة الحوارية 

إلـــى جمالية الخـــط العربي الناتج عـــن تراكمات 
الضـــوء  ســـلط  كمـــا  عـــدة،  لســـنوات  تاريخيـــة 
علـــى الفـــرق بين كل مـــن الخط العربـــي والخط 
الطباعـــي. مـــن جانـــب آخـــر، أشـــارت الطالبتـــان 

العربيـــة الســـعودية بتســـمية  لمبـــادرة المملكـــة 
العـــام 2020، بعـــام الخـــط العربـــي فـــي ســـبيل 
حفـــظ الميـــراث العربي األصيـــل.   ووجه حيدر 
فـــي ختام حديثه رســـالة لـــكل المهتمين بجمال 

الشـــغف كان  العربـــي، أوضـــح فيهـــا أن  الخـــط 
دافعه األساس لاتجاه لمجال صناعة الخطوط 

ومواصلة اإلبحار فيه عوالمه.
واختتمت الطالبتان الجلســـة الحوارية بتوجيه 

الشـــكر الجزيل لحيدر، وبتوجيه دعوة للشـــباب 
الواعد والمؤسســـات البنـــاءة إلثراء هذا المجال 
والحفـــاظ علـــى نتاجـــه، ليبقـــى بمثابـــة موروث 

عربي عريق نفخر به دائًما.

طلبة الفنون والتصميم يقيمون جلسة حوارية مع قاسم حيدر

االثنين 23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الثاني 1442 - العدد 4423

حال تتهرب من الحب في “شتبي مني“

طارق البحار
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلنــت شــركة “أوجلفــي” عــن تعييــن ديفيــكا بولشــانداني رئيســة تنفيذيــة 
ألوجلفــي أميــركا الشــمالية، ورئيســة لمجلــس إدارة قســم اإلعــان عالميــًا، 
وســتكون ديفيــكا مســؤولة عــن إدارة مختلــف أعمــال أوجلفــي األساســية 
فــي الواليــات المتحــدة وكنــدا، وتشــمل اإلعــان، وبنــاء العامــات التجاريــة 
واالبتــكار،  والنمــو  والخبــرات،  والتأثيــر،  العامــة  والعاقــات  والمحتــوى، 
والصحة. كما ستقدم الدعم ألعمال اإلعان في أوجلفي على مستوى العالم.

العالمـــي  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
مايـــن  آنـــدي  “أوجلفـــي”،  لشـــركة 
ال  حماســـة  ذات  قائـــدة  “ديفيـــكا 
متناهية وفهم حاد لحاجات عمالئنا 
إضافـــة  ســـريعًا،  بالتطـــور  اآلخـــذة 
علـــى  باعتمادهـــا  معروفـــة  لكونهـــا 
اإلبـــداع كركيزة للنمو. أنـــا واثق من 
أن فريق “أوجلفي” أميركا الشـــمالية 
تحـــت قيـــادة ديفيـــكا ســـيكون فـــي 
موقـــع أفضـــل لتقديـــم أفـــكار تلبـــي 
احتياجـــات عمالئنـــا، وتضيف قيمة 
كبرى ألعمالهم بشكل سريع وواسع”.

وقالـــت ديفيكا “قالئـــل هم من أثروا 
بهذا القطاع كما فعل ديفيد أوجلفي، 
وأنـــا متحمســـة لفرصـــة العمـــل مـــع 
آندي على تشـــكيل مســـتقبل شـــركة 
الفتـــرة ومـــا  هـــذه  فـــي  “أوجلفـــي”. 

شـــهدته مـــن تغييرات كبيـــرة، أتطلع 
لتوظيف الذكاء اإلبداعي والخبرات 
“أوجلفـــي”  شـــبكة  فـــي  المتنوعـــة 
العالمية، كي نحل مختلف المشـــاكل 
ونضمن قيمة طويلة األمد لعمالئنا”.

بولشانداني رئيسة تنفيذية لـ“أوجلفي” أميركا الشمالية

تزامنــا مــع يــوم المــرأة وإســتراتيجيته فــي دعــم التدريب

“BBK” ُينمي القدرات الرقمية لـ 100 سيدة بحرينية

أطلق بنك البحرين والكويت، برنامجا 
نوعيا يستهدف بناء القدرات الرقمية 
وتزويدهـــن  البحرينيـــات،  للســـيدات 
بالمعارف والمهـــارات الالزمة للتعامل 
مع معطيـــات العصر الرقمـــي بما فيها 
مـــن تطبيقـــات ومنصـــات إلكترونيـــة 
متعددة االســـتخدامات مثل خدمات 
والخدمـــات  اإللكترونيـــة  الحكومـــة 
المصرفيـــة والمدفوعـــات االلكترونية 
ووســـائل التواصـــل و ذلـــك مـــن أجل 

دعم التحول الرقمي للمجتمع. 
مئـــة  تدريـــب  البرنامـــج  ويســـتهدف 
ســـيدة بحرينية، من اللواتي تجاوزت 
أعمارهـــن العشـــرين عامـــا، و الالتـــي 
فـــي  التحديـــات  بعـــض  يواجهـــَن 
والتطبيقـــات  المنصـــات  اســـتخدام 
اإللكترونيـــة. حيث ســـيعمل البرنامج 
علـــى تمكينهـــن رقميـــا بهـــدف زيـــادة 
فاعليتهـــن فـــي التعامـــل مـــع العصـــر 
الرقمـــي والـــذي فـــرض نفســـه بقـــوة 
فـــي ظل جائحة كوفيـــد19- وظروف 
العـــزل المنزلي والتباعد االجتماعي و 

التعلم عن بعد. 
وســـيكون معهـــد البحرين للدراســـات 
الشـــريك   ”BIBF“ المصرفيـــة  الماليـــة 
لبنك البحرين والكويت في تنفيذ هذا 
البرنامج، وسيتضمن البرنامج تدريب 
المشـــاركات على المهارات األساســـية 
لتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت 
بما في ذلك طرق استخدام المنصات 
الحكومية، والمصرفية، وإدارة البريد 
اإللكترونـــي، والبحـــث عبـــر اإلنترنت، 
التواصـــل  وســـائل  اســـتخدام  و 
االجتماعي، وبرامـــج االتصال المرئي 
عبر االنترنت، وأدوات النشر المكتبي، 
وطـــرق  الوعـــي  نشـــر  إلـــى  إضافـــة 
التعامـــل مـــع االعمال التـــي تهدد أمن 
المعلومـــات علـــى االنترنـــت والحفاظ 

على الخصوصية. 
والكويـــت  البحريـــن  بنـــك  وســـيطلق 
هـــذا البرنامج في األول من ديســـمبر، 
البحرينيـــة،  المـــرأة  يـــوم  مـــع  تزامنـــا 
ويستمر على مدى أسبوعين، وسيتم 

البرنامـــج  علـــى  العملـــي  التدريـــب 
فـــي مقـــر معهـــد البحريـــن للدراســـات 
المالية والمصرفيـــة BIBF مع مراعاة 
االجتماعـــي.  التباعـــد  اشـــتراطات 
باإلضافة الى رعاية البرنامج، سيقوم 
بتقديـــم  والكويـــت  البحريـــن  بنـــك 
متطوعين من موظفي البنك لتدريب 
المشاركات على اســـتخدام الخدمات 
البنكية اإللكترونية. و قد تم تقســـيم 
البرنامـــج الى اربعة وحدات رئيســـية 
يمكـــن للمشـــاركات االســـتفادة منهـــم 
حســـب  بعضهـــم  اختيـــار  او  جميعـــّا 
الطلـــب، و ســـوف يقدم البنـــك حوافز 
جميـــع  يكملـــن  الالتـــي  للمشـــاركات 

وحدات البرنامج. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة 
الدكتـــور  والكويـــت،  البحريـــن  بنـــك 
عبد الرحمن ســـيف، إن هـــذا البرنامج 
إطـــار  فـــي  يأتـــي  المبتكـــر  الجديـــد 
للبنـــك  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
تجـــاه المجتمـــع البحرينـــي، ويواكـــب 
االســـتراتيجية لهذه المســـؤولية التي 
أعلـــن عنها البنـــك والتي تركز بشـــكل 
التعليـــم وتنميـــة  خـــاص علـــى دعـــم 
شـــرائح  لـــدى  والمهـــارات  المواهـــب 
مختلفـــة مـــن المجتمـــع، ومســـاعدتها 
علـــى تحســـين ظروف حياتها بشـــكل 

عام.  
البحريـــن  بنـــك  إلـــى  ســـيف  وأشـــار  
الكويـــت قـــرر إطـــالق هـــذا البرنامـــج 
المـــرأة  يـــوم  مناســـبة  مـــع  تزامنـــا 

البحرينيـــة كتهنئـــة ودعـــم مـــن البنك 
للســـيدات البحرينيـــات، الفتـــا إلى أن 
البرنامج يستلهم شعار هذه المناسبة 
الوطنية الذي يتألف من ثالث كلمات 
هـــي “قرأت، تعلمت، شـــاركت”، مؤكدا 
دعـــم بنك البحريـــن والكويت للجهود 
التـــي يبذلهـــا المجلس األعلـــى للمرأة 
برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
عاهل البالد المفدى من أجل النهوض 
مختلـــف  فـــي  البحرينيـــة  بالمـــرأة 

المجاالت.  
كمـــا أكـــد أن هذه المبـــادرة تأتي أيضا 
كتقديـــر من بنـــك البحريـــن والكويت 

الـــذي تنهـــض  البـــارز والكبيـــر  للـــدور 
فـــي  تحديـــدا  البحرينيـــة  األم  بـــه 
ظـــل الظـــروف االســـتثنائية لجائحـــة 
لهـــا  وتكريمـــا  كوفيـــد19-،  فيـــروس 
لمبادرتها إلى تهيئة األجواء األســـرية 
المناســـبة والداعمـــة لمســـيرة العملية 
التعليميـــة ألطفالهـــا الذيـــن يدرســـون 
في المنزل عن بعد، وأدوارها الصحية 
والتوعوية لوقاية نفسها وأسرتها من 

هذا الفيروس. 
وتابع أن البرنامج يعكس أيضا حرص 
بنك البحرين والكويت على تشـــجيع 
المزيد مـــن المســـتخدمين في مملكة 
البحرين على استخدام قنوات الدفع 
اإللكترونـــي، ويبـــرز جهـــود البنك في 
التحـــول الرقمي، ومشـــاركته الفاعلة 
ضمـــن “فريـــق البحريـــن” فـــي تحقيق 
رؤيـــة البحرين 2030 التي تســـتهدف 
البحريـــن  مملكـــة  وازدهـــار  تقـــدم 
اعتمادا على مشـــاركة جميع الطاقات 
والكوادر الوطنية، رجاال ونســـاء، في 

ظل اقتصاد معرفي مستدام.
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“زين” تدعو للمشاركة في “مخيم التكنولوجيا للفتيات”
ــات عــــلــــى دخــــــــــول مــــــجــــــاالت عـــــلـــــوم الـــمـــســـتـــقـــبـــل ــ ــي ــ ــن ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ تـــشـــجـــيـــع ال

وجهــت شــركة زيــن البحرين بالشــراكة مــع المجلس األعلــى للمرأة، الدعوة للمشــاركة في 
الدفعــة )الخامســة( مــن برنامــج “مخيــم التكنولوجيــا للفتيــات”، وذلــك فــي إطــار الجهود 
الوطنية الرامية إلى تشجيع المزيد من البحرينيات على دخول مجاالت علوم المستقبل، 
وتعزيز الحضور الكمي والنوعي، الذي تسجله المرأة البحرينية في هذا المجال الحيوي، 
مــن خــال التركيــز علــى التعليــم الجيــد ووصــول الفتيــات للتكنولوجيــا وإتقانهــم لها في 

مراحلهن العمرية المبكرة.

ويعمـــل “مخيـــم التكنولوجيـــا للفتيات” الذي 
يقـــام بدعـــم مـــن شـــركة “كليفـــر بـــالي” على 
تقديم محتوى تدريبـــي نظري وعملي جرى 
وضعـــه خصوصا لمنتســـبات المخيم، إضافة 
إلـــى تحفيزهن وتزويدهن بالخبرات الالزمة 
في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
الترميـــز  مبـــادئ  وتعلمهـــن  والرياضيـــات، 
وإنشـــاء ألعـــاب برمجيـــة وقصـــص تفاعلية 
ممتعة في بيئة افتراضية يتم إنشـــاؤها عبر 

تحفيز المدربين.
والتســـجيل فـــي هـــذا المخيـــم متـــاح أمـــام 
الفتيـــات اللواتـــي تتـــراوح أعمارهـــن بيـــن 8 
و14 عاًما، وذلك عبر وصلة تســـجيل خاصة 
متوفـــرة على الموقـــع اإللكترونـــي للمجلس 

األعلى للمرأة.
وقالت مساعد األمين العام بالمجلس األعلى 
خليفة،  آل  راشــد  بنت  دينا  الشيخة  للمرأة، 
في  يأتي  للفتيات”  التكنولوجيا  “مخيم  إن 

الفتيات  دمــج  على  المجلس  حــرص  إطـــار 
سن  منذ  المستقبل  علوم  في  البحرينيات 
قدراتهن  ورفع  مواهبهن  واكتشاف  مبكرة، 
والذكية  التقنية  المجاالت  في  االحترافية 
العالمية،  المعايير  أفضل  وفــق  والسحابية 
وتعزيز مشاركة المرأة في تخصصات علوم 
المستقبل واالبتكار، وتأهيل جيل جديد من 

البحرينيات القادرات 
ــتــعــامــل مع  عــلــى ال
ــثــورة  مــتــطــلــبــات ال

الرابعة  الصناعية 
ورفـــــع مــســاهــمــة 

الــــــــــــــمــــــــــــــرأة 
الــبــحــريــنــيــة 
الجهود  في 
الـــوطـــنـــيـــة 

نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة.
للمرأة  األعــلــى  المجلس  عــن رضــا  وأعــربــت 
ــذي  عــلــى ســيــر الــعــمــل فــي هـــذا الــمــخــيــم، ال
تــم إطــالقــه الــعــام الــمــاضــي تــزامــنــا مــع يوم 
جرى  الــذي   ،2019 للعام  البحرينية  الــمــرأة 
العالي  التعليم  مجال  في  للمرأة  تخصيصه 
وعـــلـــوم الــمــســتــقــبــل، ونـــوهـــت بــمــا يــشــهــده 
المخيم من إقبال الفت، 
ومـــــفـــــردات تـــدريـــب 
نــوعــيــة، ومــخــرجــات 
إلى  مشيرة  جيدة، 
المجلس  حــرص 
عــلــى مــواصــلــة 
ــــي جــمــيــع  ــن ــ ــب ــ ت
الـــــــمـــــــبـــــــادرات 
ذات  الـــنـــوعـــيـــة 

في  الجنسين  بين  الــتــوازن  بتحقيق  الصلة 
مجال علوم المستقبل.

ــال الــمــديــر الــتــنــفــيــذي إلدارة  مــن جــانــبــه قـ
شركة  في  المستثمرين  وعالقات  االتصال 
آل  خالد  بن  عبدهللا  الشيخ  البحرين،  زيــن 
أهم  من  التكنولوجيا  قطاع  “يعتبر  خليفة 
بالنسبة  واعـــد  مــجــال  وهــو  النمو  قطاعات 
لــلــفــتــيــات الـــصـــغـــيـــرات، ومــــن خــــالل هــذه 
التكنولوجيا  مــخــيــم  أن  نــؤمــن  الـــمـــبـــادرة، 
الفتيات  تعليم  فــرص  مــن  يعظم  للفتيات 
الــصــغــيــرات فــي مــجــال االقــتــصــاد الرقمي 
هــذه  نــكــرس  فيما  المستقبل،  فــي  للنساء 
في  الــمــرأة  وتعزيز  ودعــم  لجذب  الــمــبــادرة 
واالتــصــاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مجال 
وتزويدهن بفرص متكافئة في هذا المجال 
عبر تعليمهن وتزويدهن بالخبرات الالزمة”.

اســـتضافت شـــركة إبراهيـــم خليـــل كانـــو، 
تماشيا مع استراتيجية الشركة للمسؤولية 
االجتماعيـــة والمرتكـــزة علـــى دعـــم فئـــة 
مدرســـة  طلبـــة  مـــن  مجموعـــة  الشـــباب، 
لؤلـــؤة الخليج العربي عن بعـــد، عبر تقنية 
االتصـــال المرئـــي، وذلـــك ضمـــن فعاليـــات 
برنامج عالم االبتـــكار )ICamp(، وهو أحد 
برامـــج مؤسســـة إنجـــاز البحريـــن.  كجزء 
من فعاليات البرنامج، أقيمت ورشـــة عمل 
اســـتمرت لمـــدة يوم كامل، شـــارك فيها 70 
طالبا وطالبة وستة متطوعين من مختلف 
أقســـام الشـــركة، حيث  تركز النقاش حول 
الحلـــول المبتكرة للتحديات التي يواجهها 
قطاع األعمـــال من خالل توظيف مهارات 
التفكير النقدي، العمل الجماعي، التواصل 
والمهـــارات القيادية. وتمت إدارة الورشـــة 
مـــن قبـــل متطوعـــي الشـــركة الذيـــن تـــم 
اختيارهـــم  مســـبقا عبـــر برنامـــج تدريـــب 
وتوظيـــف الخريجين )طموح(، الذي يتيح 

الفرصة للخريجين الكتســـاب خبرة عملية 
مـــن خـــالل التنقـــل بيـــن مختلـــف أقســـام 
الشـــركة والتعرف على أفضل الممارســـات 
تنفيـــذ  علـــى  العمـــل  خـــالل  مـــن  المهنيـــة 
مشـــاريع متنوعـــة.  وبهـــذه المناســـبة، أكد 
عضـــو مجلس اإلدارة المنتدب في شـــركة 
إبراهيـــم خليـــل كانـــو، طـــالل فـــؤاد كانـــو، 
على حرص الشـــركة علـــى مواصلة دعمها 
للمجتمـــع، قائال “نؤمن في شـــركة إبراهيم 

الخبـــرات  مشـــاركة  بأهميـــة  كانـــو  خليـــل 
لضمـــان  العمليـــة  الممارســـات  وأفضـــل 
تطويـــر مختلـــف نواحـــي العمـــل وتوفيـــر 
للعمـــالء.  والخدمـــات  المنتجـــات  أفضـــل 
تقدم مؤسســـة إنجاز البحريـــن العديد من 
الهادفـــة للطلبـــة،  العمـــل  البرامـــج وورش 
ونحـــن فخـــورون لكوننـــا جـــزءا مـــن هذه 
التجربـــة التـــي تثري معرفتهم فـــي الكثير 

من القطاعات التجارية في المملكة”.

األعمــال قطــاع  لتحديــات  المبتكــرة  الحلــول  مناقشــة 
“ إبراهيم كانو” تقيم ورشة عمل لطلبة “لؤلؤة الخليج”

تعــد مجموعــة دانــوب، وهــي مجموعــة مقرهــا دبــي، أول شــركة علــى 
اإلطاق في الشــرق األوســط تعيد 30 % من الراتب الذي تم تخفيضه 
خال جائحة فيروس كورونا في شهري أبريل ومايو عبر المجموعة. تم 
اســتكمال القرار من خال تنظيم إعادة توظيف أكثر من 350 شــخًصا 
فــي وقــت كانــت فيــه المنظمات األخرى إمــا تقلل من قوتهــا العاملة أو 

تطلب من موظفيها البقاء دون دفع أجرهم لفترة غير محددة.

يســـتمر فيروس كورونا المستجد 
فـــي  فـــي االنتشـــار   )-19 )كوفيـــد 
تواجـــه  العالـــم؛  أنحـــاء  جميـــع 
الشركات ضعف األســـواق المالية، 
وتعطيل العمليات في مكان العمل، 
لقـــد  االقتصـــادي.  اليقيـــن  وعـــدم 
رأينا تدابير غير مســـبوقة اتخذها 
العالم لمنع انتشـــار المرض بما في 
ذلـــك تعليمات العمـــل اإللزامي من 
المنزل وإغالق األعمال. خالل هذا 
الوقت، سيؤدي قرار كهذا بالتأكيد 
إلـــى تحفيز الموظفين على تجاوز 
أفضـــل  وتقديـــم  األقصـــى  الحـــد 

نتيجة ممكنة للمؤسسة.
في الواقع، كان الموظفون سعداء 
للغايـــة وقال أحد الموظفين “نحن 
محظوظـــون لوجودنـــا في شـــركة 
تعاملنـــا كعائلـــة. رغم ذلـــك، خالل 
هـــذه الفتـــرة الصعبـــة تـــم خصـــم 
الراتب ولكننا ســـعداء الســـتعادته 
فـــي حســـابنا”. “مجموعتنـــا تعمـــل 
بشـــكل جيد إلى حد كبير. بالطبع، 
كانـــت هنـــاك بعـــض العقبـــات على 
طـــول الطريق بســـبب هـــذا الوباء 
ووجدنـــا أنه لـــم يكن هناك شـــيء 
غيـــر قابل لـــإدارة بســـبب تصميم 

موظفينـــا علـــى اإلبحـــار عبـــر هذه 
الكارثة البيولوجية واالقتصادية.

وقـــال مؤســـس ورئيـــس مجلـــس 
إدارة مجموعـــة الدانـــوب، ريزوان 
ســـاجان “لقد ترجمت هذه الجهود 
علـــى توظيـــف  إلـــى قدرتنـــا  اآلن 
المزيد من األشخاص اآلن وإعادة 

الراتب الذي تم خصمه”.

ريزوان ساجان

ديفيكا بولشانداني

تــم تخفيضها بنســبة 30 % خــال فتــرة “كورونا”
“دانوب” أول مجموعة تعيد الرواتب المخصومة للموظفين

عبد الرحمن سيف

 ”BIBF “ معهد
سيكون شريك 
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كان موعــد زوار حديقــة أوهانــدس للحيوانــات 
مع أول ظهور علني أمام الجمهور لحيوان باندا 
عمــاق ولــد فــي هولنــدا، وقد بلغ الشــهر الســابع 

من عمره تقريبًا.
ففي مناســبة إعادة فتح الحديقة بعدما أغلقت 
موقتًا بســبب تدابير احتواء جائحة كوفيد19-، 
أمكــن لزوارها أن يشــاهدوا للمرة األولــى الباندا 

الذكر فين تشينغ.
وقالــت جــوزي كــوك، المســؤولة فــي الحديقــة 
الواقعــة فــي رينــن بوســط هولنــدا “أعتقــد أنــه 
بخيــر، فأمــه موجودة، وهو يشــعر باألمان وهذا 
بالتالــي أمــر جيد”، مضيفــة أن الباندا “عاش في 
الحضانــة لبضعــة أشــهر بدايــًة، ثــم خــرج منهــا 
تدريجًا، وبدأ يمشي وها هو اآلن يتسلق ويقع”.

أول ظهور في هولندا لحيوان باندا عمالق

مصور موهوب في والية يوتا األميركية يلتقط 
صورة مذهلة لقمر مكتمل يمر عبر فجوة صخرية، 
ما جعل الصورة النهائية تبدو وكأنها عين عماقة.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

وليــس  جميــع  جوجــل  شــركة  أضافــت 
فــي  حددتهــا  التــي  المميــزات  معظــم 
أوقات ســابقة من هــذا العام على خدمة 
محادثــات الفيديــو Meet ، فعلى ســبيل 
الحصر ال الشمل، تم دعم االستطاعات 
والخلفيــات غيــر الواضحــة “المشوشــة” 
وأكثــر، واليوم أدخلت الشــركة عددا من 

التحسينات على خاصية الغرف الفرعية في خدمتها المذكورة.
 G Suite الفرعية لعمــاء حزمة Breakouts مــن ناحيتــه، تــم إطاق غــرف
Enterprise للتعليــم قبــل بضعــة أشــهر، حيث ســمحت للمضيفين بتقســيم 
مجموعــة إلــى عدة جلســات أصغر، ثــم جمعهم جميًعا مرة أخــرى بعد فترة 
زمنية محددة، وابتداًء من اليوم، ســيتمكن المشــاركون في الغرفة الفرعية 
من طلب المســاعدة من الوســيط، والذي ســيكون قادًرا على معرفة الغرف 

التي تطلب المساعدة واالنضمام إليها لتوفيرها.

”Meet“ جوجل” ُتطلق ميزات جديدة في خدمتها“

سيارات األجرة السوداء من الطرق إلى الحقول
كورونــا،  جائحــة  انتشــار  مــع 
األجــرة  ســيارات  رؤيــة  أصبحــت 
الســوداء الشــهيرة فــي لندن شــبه 
مســتحيلة بعدمــا انتهــى المطــاف 
حقــول  فــي  منهــا  كبيــر  بعــدد 
مــن  فالعديــد  المدينــة  بضواحــي 
ســائقي ســيارات األجرة في لندن 
الســوداء  الســيارات  يســتأجرون 
الشــهيرة مــن شــركات بينهــا “جــي 

بي تاكسي”.
لكــّن الســائقين مــا عــادوا قادريــن 
بــدل  دفــع  فــي  االســتمرار  علــى 
إيجــار ســياراتهم إذ توقف عملهم 
لنــدن  شــوارع  أصبحــت  بعدمــا 
اإلغــاق  تدابيــر  بســبب  خاليــة 
فيــروس  لمكافحــة  المفروضــة 
كورونــا، وبالتالــي أعــادوا أعــدادًا 
كبيرة من السيارات إلى أصحابها.
أحــد  جورجيــو،  طونــي  وقــال 

مالكــي “جــي بي تاكســي”، إن “ما 
بيــن 150 إلــى 200 ســيارة علــى 
إبينــغ،  فــي  موجــودة”  األرجــح 
العاصمة،حيــث  شــرق  بشــمال 
أوقفت شــركته مركباتها وأضاف 
“لقــد اضطررنــا إلــى إبعادهــا عــن 
الطريق” ولقيت ســيارات األجرة 
الســوداء هــذه شــهرة فــي أنحاء 
العالــم، وقــد تــم تصميمهــا بهــذا 
الســتيعاب  األصــل  فــي  الشــكل 

راكب يضع قبعة طويلة.
لجمعيــة  العــام  األميــن  وقــال 
سائقي سيارات األجرة المرّخص 
لهم ســتيف ماكنمــارا إن الحقول 
المليئة بسيارات األجرة أصبحت 
ووصــف  جماعيــة  ظاهــرة  اآلن 
مســبوق”  “غيــر  بأنــه  الوضــع 
مــن  كبيــرًا  “قســمًا  أن  ماحظــًا 
الســائقين ال يمكنهم الصمود” في 

ظله.

اكتشــف فريق من الباحثين الدوليين 
نوعــا جديــدا مــن الديناصــورات فــي 
فــي  نوعــه  مــن  األول  يعــّد  المغــرب، 

أفريقيا.
البــط”  “منقــار  ديناصــور  علــى  وعثــر 
“أجنابيــا  باســم  أيضــا  والمعــروف 
أوديســوس” فــي منجــم بالقــرب مــن 
مدينة الدار البيضاء )على بعد حوالي 
95 كم جنوب العاصمة الرباط( داخل 
تاريخهــا  يعــود  جيولوجيــة  طبقــة 
إلــى 66 مليــون ســنة. ويعتبــر أجنابيا 
أحــد أحدث الديناصــورات المعروفة، 
النيــزك  ســقوط  عــن  بعيــدا  وليــس 
الديناصــورات  علــى  ســيحكم  الــذي 

باالنقراض.
منقــار  ذات  الديناصــورات  وتشــتهر 
وكذلــك  الشــمالية  أميــركا  فــي  البــط 
الجنوبيــة وآســيا وأوروبــا، وفي ذلك 
الوقــت، كانت أفريقيا عبارة عن قارة 
أشبه بالجزيرة المفصولة عن القارات 

األخرى.

اكتشاف أول ديناصور 
وصل إفريقيا

أفــادت وســائل إعــام عالميــة أنــه 
وثائقــي  قريبــا مسلســل  ســُيعرض 
مينــاج.  نيكــي  النجمــة  حيــاة  عــن 
وقــد شــكَّل هــذا الخبــر جــدال كبيرا 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعي، 
إذ إن حيــاة مينــاج بهــا العديــد مــن 
األحداث المثيرة، وعندما ستعرض 

ستحدث ضجة ال ُيستهان بها.
يذكــر أن مينــاج نشــرت أخيــرا عبر 
صفحتهــا الخاصــة صــورة لطفلهــا، 
وعلَّقــت  زواجهــا،  بعيــد  احتفــاال 
“عيــد وذكرى زواج ســعيد حبيبي”. 
وحرصــت ميناج فــي الصورة على 
الطفــل.  وجــه  عــن  الكشــف  عــدم 
ُيشــار إلــى أن مينــاج أطلقت أخيرا 
 ،”What That Speed Bout“ كليب
علــى موقع يوتيــوب، وهي األغنية 
 Mike WiLL التــي تعاونت فيها مع
Young- ومغنــي الــراب ،Made-Itt

.Boy

قــررت بلدية البندقيــة تأجيل تطبيق 
رسم الدخول على السياح حتى سنة 
2022 بعدما كان من المقرر أن تدخل 
 ،2021 صيــف  خــال  التنفيــذ  حيــز 
وذلــك بهــدف محاولة إحياء النشــاط 

السياحي المتوقف تمامًا.
فــي  الموازنــة  عــن  المســؤول  وقــال 
بلدية المدينة ميكيلي زوين في بيان 
إن ســلطات المدينة “قررت في ضوء 
الوضــع الحالي المرتبط بوباء كورونا 
لتشــجيع  مهمــة  لفتــة  إلــى  المبــادرة 

عودة التدفقات السياحية”.
وشــدد على أن “هذا اإلجراء يتماشى 
االســتراتيجية  الخطــة  مــع  تمامــا 
إلنعاش اقتصــاد المدينة” وأضاف أن 
الجهود مســتمرة “لتطوير البرمجيات 
الحجــز”  نظــام  إلدارة  الحاســوبية 
بهــدف تطبيق الضريبة في األول من 

يناير 2022.

وثائقي عن النجمة 
نيكي ميناج

البندقية تؤجل 
تطبيق رسم 

الدخول على السياح

ُرفع الستار عن تمثال باتمان في مدينة بوربانك في كاليفورنيا.
 Batman:“ وتصميمه مبني على شخصية باتمان من كوميكس

Hush”، ويبلغ ارتفاعه 7 أقدام ووزنه 600 رطل.

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:39

 11:24 

02:25 

04:45

06:15 

القائد الراحل وجمعية البحرين للتدريب
Û  إن الفرد هو األساس ألي عملية بناء وتطوير وارتقاء في أي دولة أو مؤسسة أو

منظمة. هذا ما يؤكده دائًما ويؤمن به المشتغلون في اإلدارة. فكلما تعاملت هذه 
الدولــة أو تلــك وهــذه المؤسســة أو تلك في اإلعداد المناســب لهذا الفــرد وتهيئته 
للقيــام بــدوره المنشــود فــي تلــك العمليــة باألســلوب العلمــي والمهني، كلمــا زادت 

إنتاجيته كًما ونوًعا وبالتالي تمكن من أداء دوره باقتدار وكما رسم وخطط له.
Û  ،فاإلنسان هو مصدر الثروة ومكتشفها بل هو الثروة الحقيقية للدول والمؤسسات

لــذا أطلــق عليــه االختصاصيــون مصطلــح رأس المــال البشــري. فــي هــذا الشــأن 
وإيماًنــا مــن ســموه بــدور المواطن فــي بناء وطنــه وتقدمه، يقول صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه ’’وطننا صغير بمساحته 
كبير بطموحاته، إن الدول ال يقاس ثراؤها بقدر ما تملك من إمكانات مادية ولكن 

بقدر ما تملك من ثروة بشرية‘‘.
Û  نســتذكر في هذا المقام توجيهات ســموه )رحمه هللا( وتحفيزه المســتمر لنا نحن

أعضــاء مجلــس إدارة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشــرية وإدارتها 
التنفيذية عند تشرفنا بلقاء سموه أو حضور مجلسه. كان المغفور له بإذنه يؤكد 
لنا دائًما إيمانه العميق بقدرات المواطن البحريني ومدى فخره بإنجازاته وأهمية 
التدريب والتطوير في إكسابه القدرات المتجددة التي تؤهله لمواكبة المتغيرات 
والتطورات في سوق العمل. المواطن لدى سموه هو الثروة الحقيقية للوطن فهو 

األساس والمحرك الرئيس لتقدمه وازدهاره.
Û  من المناسبات التي تجلى فيها دعم صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان

آل خليفــة )رحمــه هللا( للجمعيــة في أعظم صوره كان عندما شــرفنا ســموه بإلقاء 
كلمــة المتحــدث الرئيــس في افتتاح مؤتمــر المنظمة الدوليــة للتدريب والتطوير، 
الــذي عقــد تحــت رعايتــه الكريمة فــي العــام 2002 وحضره رئيــس وزراء ماليزيا 
حينــذاك الدكتــور مهــا تيــر محمــد إلى جانــب عدد من كبار الشــخصيات الرســمية 

والمهنية واالختصاصيين في اإلدارة من مختلف الدول.
 جزى هللا أميرنا الراحل كل خير وتغمده بواسع رحمته.
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