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مـــرات التجـــارب األولـــى واالفتتاحية
التـــي انطلقـــت لمـــدة  90دقيقـــة ضمن

فعاليات ســـباق جائزة البحرين الكبرى
لطيـــران الخليـــج المقـــام فـــي حلبـــة

البحريـــن الدوليـــة باألمـــس .وشـــهدت

الحصـــة األولى أمطـــارا خفيفـــة ،لكنها
لم تكن كافية إلحداث تأثير كبير على
الحدث.
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اغتيــال عالــم نـووي إيرانـي بــارز

 23ألف سيارة مستوردة حتى أكتوبر

طهـــران :العمليـــة نُفـــذت بتفجيـــر أعقبـــه إطـــاق نـــار

عواصم  -وكاالت

أعلـــن التلفزيـــون الرســـمي اإليرانـــي ،أمـــس ،مقتـــل
محســـن فخـــري زادة أحـــد علمـــاء البـــاد النووييـــن

البارزين في منطقة قرب طهران.

وفـــي التفاصيـــل ،أكـــد التلفزيـــون مقتـــل محســـن

فخـــري زادة أحـــد علمـــاء إيـــران في المجـــال النووي

والصاروخـــي في منطقـــة دماونـــد بالعاصمة طهران،
كاشـــفا عن أن عمليـــة االغتيال نفـــذت بتفجير أعقبه

علي الفردان

إطـــاق نـــار ،إال أن مصـــادر قالـــت

اســـتمرت

“إن اغتيـــال زادة تـــم بمواجهة بين

الجديـــدة فـــي التراجـــع فـــي هذا

مســـلحين مجهوليـــن وحرســـه”،
وأكـــدت مقتـــل  4مـــن مرافقيـــه

العام مقارنة مع العام الماضي ،مع

بالحادث.

مـــن جانبه ،تعهـــد حســـين دهقاني،

المستشـــار العســـكري لخامنئـــي ،بــــ

“اســـتهداف” قتلـــة زادة ،قائـــا فـــي

واردات

الســـيارات

وسنجعلهم يندمون على فعلتهم”.

وأظهـــرت بيانـــات مالحيـــة أن

وســـجلت واردات الســـيارات إلى

 22ألفا و 964ألف ســـيارة مقارنة

ســـلمان وهـــو المينـــاء الرئيـــس

()12

الجاري.

بـــدء الفتـــح التدريجي لألنشـــطة

البحريـــن عبـــر مينـــاء خليفـــة بن

تغريـــدة“ :ســـنضرب مثـــل البـــرق قتلـــة هذا الشـــهيد،

قـــدره  % 26منـــذ بدايـــة العـــام

البحرين استقبلت منذ يناير حتى

االقتصادية في المملكة.
محسن فخري زادة

لالســـتيراد والتصديـــر ،تراجعـــا

نهايـــة أكتوبر  2020مـــا مجموعه

مع  31ألفا و 423ســـيارة في ذات
()06
الفترة من العام الماضي.

موقع اغتيال العالم اإليراني محسن فخري زادة

الجمعة البيضاء بالبحرين ..زحمة بالمجمعات

اآلالف من أنصار
الصدر يتظاهرون
في بغداد

“حماية األصناف النباتية” يدعم جهود المزارعين البحرينيين

إلنتاج أنواع تتغلب على الظروف المناخية الصعبة وشح المياه

بغداد  -وكاالت

تجمّ ـــع عشـــرات اآلالف مـــن
أنصـــار رجـــل الدين الشـــيعي
مقتـــدى الصدر فـــي العاصمة
العراقية أمس في استعراض
للقوة السياســـية مـــع اقتراب
موعد االنتخابات التشريعية
المقـــررة فـــي يونيـــو المقبـــل.
ورغـــم تفشـــي كوفيـــد ،19 -

محمد علي حسن

أقـــام عشـــرات اآلالف صفوفا
مرصوصـــة

ألداء

صـــاة

الجمعـــة فـــي ســـاحة التحرير
ببغـــداد والشـــوارع المحيطة
بها ،وفـــق ما أفاد صحافيون.

إقبال كبير على الشراء من المجمعات التجارية

وفـــي خطبـــة ألقاهـــا ممثـــل

تصوير :خليل ابراهيم

اكتظت المجمعات التجارية والمحالت بالزبائن بسبب عروض

التخفيض بسبب ما يعرف باسم يوم الجمعة السوداء ،أو كما
تسمى بالوطن العربي بالجمعة البيضاء.

()03
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» »تحت هاشتاق “كلنا معاها”،
اطلق طلبة العالقات العامة
بجامعة البحرين حملة “محلي
“ في اإلنستغرام؛ بهدف تشجيع
الشراء من النساء البحرينيات
المنتجات لألغذية في الوضع
الراهن من أزمة كورونا.

قد يثار تساؤل فيما يتعلق بمدى أهمية
إصـــدار قانـــون بشـــأن حمايـــة األصناف
النباتية الجديدة ،فمجلس الشـــورى قد

ويقـــول

محمـــد علـــي حســـن إن امتـــاك العلـــم

والتكنولوجيـــا لحماية التنـــوع الحيوي
عمومً ـــا والزراعـــي فـــي هـــذا الســـياق،

وافق في جلســـته المنعقـــدة يوم األحد

يساعد المزارعين البحرينيين القادرين
فضـــا عـــن ذلك كلـــه .ويقول أمين ســـر

األصناف النباتية الجديدة ،أو أي قانون

ملزمـــون بـــأن ندافـــع عنـــه

والـــذي وصفـــه رئيس مجلس الشـــورى

علـــى إنتـــاج أصنـــاف نباتيـــة وتربيتهـــا،

(العـــراق) تحت قبـــة البرلمان

علـــي الصالـــح بأنه مهـــم ويحقـــق رؤية

مؤمنـــة

عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد

الجمعية نبيل حسن العجيمي إن قانون

بـــن عيســـى آل خليفة لالهتمـــام بتوفير

أو تنظيـــم يســـهم فـــي حمايـــة حقـــوق

لـــه ،قال الصـــدر “اليـــوم نحن

بأغلبيـــة

صدريـــة

()12

السعودية تطلق “التعاون الرقمي”

“التحالف” يقصف معسكرات للحوثيين باليمن

فاطمة حسن :أعشق الرسم الواقعي

» »أعلنت المملكة العربية السعودية
والبحرين واألردن والكويت
وباكستان ،إطالق “منظمة
التعاون الرقمي” ،وهي منظمة
دولية معنية بتعزيز التعاون في
جميع المجاالت المدفوعة باالبتكار
وتسريع نمو االقتصاد الرقمي”.

» »قصف التحالف العسكري الذي
تقوده السعودية في اليمن
معسكرات للحوثيين في العاصمة
صنعاء أمس ،بعد أيام من هجوم
للمتمردين استهدف منشأة نفطية
في شمال مدينة جدة غربي المملكة،
حسب شهود وصحافيين.

» »قالت الفنانة الشابة فاطمة
حسن إنها اعتنقت الرسم
خصوصا البورتريه
ً
الواقعي
الذي يعتبره البعض من الفنون
المعقدة ،حيث يعتمد على
أسس علميّة وترشيحية اندراجه
تحت المدرسة الواقعية.
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عضـــو

مجلـــس

الشـــورى

 1أكتوبـــر  2020على مشـــروع القانون،

باإلصالح”.

“كلنا_معاها” لدعم منتجات البحرينيات

سعيد محمد

نبيل العجيمي

األمن الغذائي.

حسين جعفر

12

15

المـــزارع البحريني ،فـــإن الجمعية تعتبر
ً
طرفـــا داعمً ا له دون شـــك ،وألن القطاع

علميـــا
نوعيـــا
الزراعـــي يشـــهد تطـــورًا
ً
ً
وبحثيا فـــي كل العالم .ولفـــوزه بجائزة
ً

أفضـــل مـــزارع بحرينـــي فـــي الـــدورة
الثالثـــة لجائـــزة الملـــك حمـــد للتنميـــة
الزراعيـــة  ،2020يتحـــدث المـــزارع

حســـين جعفر أنه تمكـــن من إيجاد خط
ً
وشـــتاء ،ومنها
ً
صيفا
إنتاج طوال العام

تجربتـــه فـــي زراعـــة التيـــن؛ كونهـــا من
()04
الفواكه المطلوبة في السوق.

منتخبنـــا يجتـــاز العــــراق بصعوبـــــة

10

» »حقق منتخبنا الوطني األول لكرة
السلة فوزًا صعبًا على نظيره العراقي
عبر الوقت اإلضافي بنتيجة ()92/95
في المباراة التي جمعتهما مساء
الجمعة لحساب المجموعة الرابعة
ضمن الجولة الثانية للتصفيات
اآلسيوية والمقامة حاليًا بالبحرين.

البحرين تهنئ

البحرين تهنئ موريتانيا بذكرى االستقالل

ألبانيا
المنامة  -بنا

بعث عــاهــل الــبــاد صــاحــب الجاللة

المنامة  -بنا

الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة

بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملك

وولي العهد رئيس الــوزراء صاحب

حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان

آل خليفة ،برقيتي تهنئة إلى رئيس

جمهورية ألبانيا إيلير ميتا؛ وذلك

بـــن حمد آل خليفة برقيتي تهنئة إلى رئيس

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

الجمهورية اإلســـامية الموريتانية الشقيقة

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي

محمد ولـــد الغزواني؛ وذلك بمناســـبة ذكرى

العهد رئــيــس الـ ــوزراء برقية تهنئة

اســـتقالل بـــاده ،أعربـــا فيهمـــا عـــن أطيـــب

مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية

تهانيـــه وتمنياتـــه لفخامتـــه بهـــذه المناســـبة

ألبانيا إيدي راما.

الوطنية.
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كما بعث صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد
رئيـــس الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مماثلـــة إلـــى
رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بالل.

جاللة الملك

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

“حظر األسلحة الكيميائية” :كورونا لم تثنينا عن تنفيذ التزاماتنا

تــعــاون الــلــجــنــة الــوطــنــيــة القـــى اســتــحــســان الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة

المنامة  -وزارة الخارجية

عقـــدت اللجنـــة الوطنيـــة بشـــأن حظـــر

اســـتحداث وإنتـــاج وتخزيـــن واســـتعمال

األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة
اجتماعهـــا الثانـــي عشـــر ،عبـــر االتصـــال

اإللكترونـــي المرئي ،برئاســـة وكيل وزارة

الخارجية رئيس اللجنة الوطنية الشيخة
رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة،

بمشـــاركة أعضـــاء اللجنـــة الممثليـــن عـــن

الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأكـــدت وكيـــل وزارة الخارجيـــة رئيـــس
اللجنـــة الوطنيـــة رؤيـــة اللجنـــة التـــي

تتلخـــص فـــي تأكيـــد السياســـة الثابتـــة

لمملكة البحرين فـــي دعم الجهود الرامية
إلى نزع أســـلحة الدمار الشـــامل ووســـائل
إيصالهـــا ومنع انتشـــارها ،مشـــيرة إلى أن

رســـالة اللجنة تهـــدف إلى تعزيـــز التعاون
الوطنـــي والدولـــي مع الجهـــات المختصة
للحـــد من انتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل

ووسائل إيصالها.

واســـتعرض األعضـــاء فـــي اللجنـــة

خـــال االجتمـــاع ،األعمـــال والمشـــاركات

واإلنجـــازات التي حققتها اللجنة الوطنية

الخارجيـــة ووزارة الدفـــاع بجمهورية

واســـتعمال األســـلحة الكيميائيـــة وتدمير

كوخ ،باإلضافة إلى زيارة شـــركة نفط

بشـــأن حظر اســـتحداث وإنتـــاج وتخزين

ألمانيـــا االتحاديـــة ومعهـــد روبـــرت

تلـــك األســـلحة ،وإنجازاتهـــا  -العضويـــة

البحريـــن (بابكـــو) مـــن أجـــل االطـــاع

الحاليـــة  -خالل الفترة مـــن  2018وحتى

على تجربة الشـــركة التي تعكف على

العـــام الحالـــي ،والتـــي كانـــت مـــن أبرزهـــا

تنفيـــذ نطاقات واســـعة من األنشـــطة

تبـــوء الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج

المرتبطـــة بالطاقة .،كما شـــاركت أول

آل خليفـــة ،منصب رئيـــس اللجنة المعنية

بحرينيـــة في برنامج األمـــم المتحدة

بمجال نزع الســـاح ،والتـــي حظيت فيها

للزمالـــة فـــي مجـــال نـــزع األســـلحة،

مملكة البحرين فـــي المؤتمر العام للوكالة

مشـــيرين إلى أن فريق العمل باللجنة

الدولية للطاقة الذرية بإشـــادة كبيرة لدور

برئاســـة الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن

المـــرأة البحرينيـــة الفعال فـــي مجال نزع

الشيخة رنا بنت عيسى

األسلحة.

 5زيارات

جانب من االجتماع

وتنظيـــم  5زيـــارات لخبراء مـــن منظمات

دولية لتوفير المســـاندة والمشـــورة للكادر

واســـتذكر األعضـــاء أبرز اإلنجـــازات التي

الوطنـــي ولعمليـــات التفتيـــش المنصوص

رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة ،والتي

اتفاقيـــة امتيـــازات وحصانـــات منظمـــة

تحققت في العام  ،2018برئاســـة الشيخة
تمثلـــت فـــي عقـــد  4ورش عمـــل توعويـــة

وتدريبية للكوادر الوطنية ،وعقد ندوة عن
التهديـــد البيولوجي بالتعـــاون مع منظمة

الصحـــة الحيوانية ،باإلضافة إلى تســـهيل

دعيـــج آل خليفة قام بعمل متميز في

عليهـــا فـــي االتفاقيـــات ،والتوقيـــع علـــى

حظر األسلحة الكيميائية وإطار البرنامج
القطـــري  -الـــذي تـــم علـــى أساســـه العمـــل

علـــى العديـــد من برامـــج التعـــاون التقني

بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فـــي مجـــاالت التعليـــم ،والصحـــة ،والبيئة
واألمن ،وإصدار ســـعادتها قرارين لتنظيم
عمليـــة التراخيـــص للمـــواد الكيميائيـــة
واعتمـــاد نظـــام أفـــق بالتعـــاون مـــع إدارة
شؤون الجمارك للتخليص الجمركي.

أقل من سنة.

والفعاليـــات التـــي تحققـــت فـــي العام

تحدي الجائحة

 ،2019والتي عكســـت حـــرص اللجنة
علـــى االطـــاع علـــى تجـــارب الـــدول

وأشـــار األعضـــاء إلـــى أن هـــذا العـــام

والمؤسســـات فـــي مجـــال التطبيقات

 ،2020وعلـــى الرغـــم مـــن الظـــروف

الوطنيـــة التفاقيـــة حظـــر األســـلحة

الحالية بسبب تفشي جائحة فيروس

الكيميائيـــة واالتفاقيات األخرى ذات

كورونا (كوفيـــد  )19والتحديات التي

الصلـــة ،مثـــل الزيـــارة إلـــى جمهوريـــة

أنشطة متعددة
كما اســـتعرض األعضاء أبرز األنشطة

واجهتهـــا الـــدول ،إال أن اللجنـــة لـــم

ألمانيـــا االتحاديـــة ،وحضـــور العديـــد

تتوقـــف عـــن تنفيـــذ التزامـــات مملكة

البحرين ومتابعتها.

من االجتماعات والمحاضرات بوزارة

التحالف مع بريطانيا لمواجهة التحديات األمنية

فتح القنصلية يك ّرس دعم البحرين الراسخ للمغرب
المنامة  -وزارة الخارجية

مــجــلــس الـــعـــمـــوم يـــعـــزي بـــوفـــاة األمـــيـــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان

أكـــد ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى

على عمق العالقات المتميزة بين البلدين

قرار مملكـــة البحرين بفتح قنصلية

المنامة  -وزارة الخارجية

أحد ركائز ضمان أمن واســـتقرار المنطقة

بحضـــور النـــواب أعضـــاء اللجنـــة ،عبـــر

لمواجهة مختلف التحديات األمنية وفي

االتصال المرئي.

مقدمتها اإلرهاب.

وفـــي االجتمـــاع ،تقـــدم أعضـــاء اللجنـــة

كذلك تعازيهم لكل الشعب البحريني.

وتخلـــل االجتمـــاع اســـتعراض أهـــم

القضايـــا الدولية واإلقليميـــة والمواضيع
ذات االهتمـــام المشـــترك بيـــن البلديـــن

خليفة وأخيه صاحب الجاللة الملك
ّ
انعكاســـا
يشـــكل
محمـــد الســـادس،
ً

البحريـــن والمملكـــة المتحـــدة التي تمثل

من رئيس اللجنة النائب توم توغيندات،

خليفـــة (رحمه هللا) ،ونقـــل أعضاء اللجنة

الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل

التعاون والشـــراكة والتحالف بين مملكة

فواز بن محمد آل خليفة بناء على دعوة

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل

األول بيـــن عاهـــل البـــاد صاحـــب

المهمـــة إقليميـــا ودوليـــا ،منوهـــا بأهميـــة

البحريـــن لـــدى المملكـــة المتحدة الشـــيخ

بوفـــاة المغفـــور لـــه بإذنـــه تعالـــى صاحب

االتصـــال الهاتفـــي الـــذي تـــم أمـــس

الـــرؤى حـــول عـــدد كبيـــر مـــن المواضيع

بمجلس العموم البريطاني ،ســـفير مملكة

الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة

عامـــة لهـــا بمدينـــة العيون علـــى إثر

الصديقيـــن ،والتـــي بنيـــت علـــى تعامـــد

اســـتضافت لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة

بخالـــص التعـــازي لعاهـــل البـــاد صاحـــب

المملكـــة المغربيـــة خالد المســـلم أن

وأبدى رئيـــس اللجنة اعتـــزازه بالعالقات

الشيخ فواز بن محمد

توم توغيندات

الصديقيـــن ،حيـــث أشـــار الســـفير إلـــى

التجاري واالســـتثمار المباشر ،مشيرا إلى

البعـــد التاريخـــي للعالقـــات بيـــن مملكـــة

أن هنـــاك فرصة كبيرة لتطوير وتحســـين

البحرين لتلبية الدعوة وحضور االجتماع

البحريـــن والمملكـــة المتحـــدة وأهميـــة

العالقـــات علـــى المســـتويات التجاريـــة

مـــع أعضاء لجنـــة الشـــؤون الخارجية لما

الســـعي نحـــو تعزيزهـــا وتطويرهـــا علـــى

والســـياحية والتعليمية والطبية والكثير

له من أهمية في شـــرح وجهة نظر مملكة

كافـــة األصعـــدة والمجـــاالت فـــي الفتـــرة

من المجاالت الحيوية األخرى.

البحرين حول عدد من القضايا اإلقليمية

المقبلـــة خصوصـــا عبر مضاعفـــة التبادل

كمـــا أكد الســـفير فـــي كلمته أمـــام اللجنة

والدوليـــة ممـــا يعـــزز من التواصـــل القائم
بين البلدين الصديقين.

الطيبـــة التـــي تربطـــه بمملكـــة البحريـــن

بصفة شـــخصية ،وترحيبه بســـفير مملكة

خالد المسلم

للمواقـــف الثابتـــة لمملكـــة البحريـــن

البحريـــن الراســـخ والمتواصـــل

الوطنية للمملكة المغربية الشـــقيقة،

وطيدة ،قوامهـــا التآخي والتضامن

المغربية النموذجية وروابط األخوة

الشـــقيقين ووحدتهمـــا الوطنيـــة،
مؤكـــ ًدا تطلـــع مملكـــة البحريـــن إلى

عامـــة لمملكـــة البحريـــن فـــي مدينة
ً
موقفـــا رمزيًّا ،بل قرار
العيـــون ليس

على مســـتوى العالقـــات بين مملكة

في دعم الســـيادة الترابية والوحدة

للمغرب ،ويعكس عالقات سياســـية

وترجمـــة للعالقـــات البحرينيـــة

والتـــآزر ،دفاعً ـــا عن ســـيادة البلدين

والمحبة والصدق ووحدة المصير.

وقـــال المســـلم إن تدشـــين قنصلية

ملمـــوس يأتي ليكرّس دعـــم مملكة

أن تكـــون الخطـــوة دفعـــة كبيـــرة

البحريـــن والمملكـــة المغربيـــة ،فـــي

سبيل االرتقاء بها إلى آفاق أرحب.

خليفة :القرار الملكي بفتح قنصلية بالعيون توقيته حاسم
محرر الشؤون المحلية
أشــاد الباحــث نــوح خليفــة بقــرار عاهل البــاد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة بفتــح قنصلية عامة
ً
واصفا القرار بأنه حاســم وشــجاع وجاء في توقيت مهم على المســتويات العربية
للمملكة بمدينة العيون المغربية

بـــن الحســـن الثانـــي العلـــوي

بثقلها وحيويتها.

وأثنـــى علـــى ردود األفعـــال

الرســـمية والشـــعبية المغربيـــة

تجـــاه خطـــوة صاحـــب الجاللة
الملـــك بإعالنـــه قـــرار مملكـــة
البحريـــن بفتـــح قنصليـــة عامة

لهـــا بمدينـــة العيـــون المغربيـــة،
ً
مضيفا تابعت الحمية الشـــعبية
المغربيـــة العارمـــة التـــي عمـــت

وســـائل التواصـــل االجتماعـــي

والصحف اإللكترونية والمواقع
اإلخباريـــة بالمملكـــة المغربيـــة

المؤيـــدة والمشـــيدة بمواقـــف

الجاللـــة الملك محمد الســـادس

تبوء الملكين المعاصرين ســـدة

عيسى آل خليفة وأخيه صاحب

واإلفريقيــة والعالميــة وجعــل مملكــة البحريــن فــي مرتبة متقدمــة بعالقاتها التضامنيــة مع المملكــة المغربية تتميز

المستوى المتقدم
يرشح
من العالقات ّ
للمزيد من التحالف
مع المغرب

صاحب الجاللـــة الملك حمد بن

وقعـــت بيـــن المملكتيـــن فـــي

أضافـــا للعالقات بين المملكتين

جاللة الملك داعم بارز للعالقات

فـــي عهديهما الحديث سلســـلة

وليـــا
الســـبيعينات منـــذ أن كان
ًّ

درجـــات

البحرينيـــة

المغربيـــة

منـــذ

أمجاد جديدة بلغت بالمجاالت
المختلفـــة

للعهـــد وقائـــ ً
ًّ
عاما لقـــوة دفاع
دا
ً
البحرين ،مردفا أن أروقة القرار
البحرينيـــة والمغربيـــة شـــهدت

سلسلة لقاءات تاريخية جمعت
العاهـــل بالملك الراحل الحســـن

جاللـــة ملـــك مملكـــة البحريـــن

الثانـــي

المغربي.

الخارجيـــة الذيـــن تولـــوا قيادة

ورؤســـاء

الحكومـــة

الحاســـمة تجاه التراب الوطني

المغربيـــة

وصـــرّ ح الباحـــث البحريني بأن

الســـلك الدبلوماســـي وتجمعـــه

وجميـــع

وزراء

أعلـــى

التضامـــن والتعـــاون وأوفـــى

نوح خليفة

العاهـــان للعالقـــات التاريخيـــة

على المستوى المعاصر عالقات

الوطيدة التي تجمع المملكتين،
مبينًـــا أن المجـــال البرلمانـــي

وطيـــدة ولقـــاءات متواصلـــة

والعدلي والدبلوماسي واألمني

بمختلـــف المناســـبات الوطنيـــة

والثقافي بلغـــوا مرتبة متقدمة

بعاهـــل

المملكـــة

المغربيـــة

المغربية.
وتابـــع أن عاهلـــي المملكتيـــن

والعســـكري
مـــن

التضامـــن

واالقتصـــادي
والتعـــاون

والتكامـــل من خـــال اتفاقيات

محافل سياســـية متعـــددة منذ

الحكم في بلديهما.

واختتـــم خليفـــة تصريحـــه بأن

المستوى المتقدم من التضامن

والتعاون في مختلف المجاالت
الســـيادية بيـــن المملكتين التي
رصدهـــا فـــي دراســـته العلميـــة

البحريـــن

والمغـــرب:

صـــور

التضامـــن والتعـــاون التاريخية
والمعاصـــرة تعتبـــر مؤشـــرات
مهمـــة وحيويـــة ترشـــح مملكة

البحريـــن والمملكـــة المغربيـــة

إلى المزيـــد من التحالف معتبرً ا
ً
تاريخيا في مسيرة
إنجازا
ذلك
ًّ
المملكتين.
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تقليل كلفة المضادات الحيوية وآثارها السلبية % 60

وزيـــــرة الــصــحــة :فـــخـــورون بـــكـــوادرنـــا الــمــبــدعــة والــطــمــوحــة

المنامة  -وزارة الصحة

أشادت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد

الصالـــح فوز فريق المضـــادات الحيوية
بـــوزارة الصحة بجائزة أفضل مشـــروع

حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي،
وذلـــك ضمـــن جوائـــز التميـــز الحكومي

العربـــي ،والتي تقيمهـــا المنظمة العربية
للتنميـــة اإلداريـــة فـــي جامعـــة الدولـــة
العربيـــة بالتعـــاون مـــع حكومـــة دولـــة

اإلمارات العربية المتحدة.،

وهنأت وزيرة الصحة رئيســـة المشروع
وفريـــق العمـــل علـــى الكفـــاءة والتميـــز

فـــي العمل ،واســـتمرار تصدر المشـــروع
المهـــم للمراكـــز المتقدمـــة فـــي مختلف
المســـابقات محليـــا ودوليـــا ،مبينـــة بأن

الـــوزارة فخـــورة بكوادرهـــا المبدعـــة

والطموحة.

وأوضحـــت أن هـــذا اإلنجـــاز يأتـــي في

إطـــار ما تبذله حكومـــة مملكة البحرين

برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء

للمضـــادات الحيويـــة بنســـبة كبيـــرة،

حمـــد آل خليفـــة؛ لالســـتفادة من أفضل

وحقق نتائج ممتازة واســـتطاع التقليل

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن

بنســـبة تتـــراوح بيـــن  % 60 - 50مـــن

لتحقيـــق الرؤيـــة االقتصاديـــة للمملكـــة

النتائج الســـلبية الســـتخدام المضادات

 ،2030وبرنامج عمل الحكومة.

الحيوية وعلى رأســـها تحجيم مقاومة

كمـــا أثنـــت علـــى ما قـــام به فريـــق عمل

الميكروبـــات لألدويـــة ،والتقليـــل مـــن

المضـــادات الحيويـــة بـــوزارة الصحـــة

إقامـــة المرضـــى غيـــر الضروريـــة فـــي

برئاســـة جميلة الســـلمان ،وما بذلوه من

المستشـــفى ،رفـــع مســـتوى الوعي لدى

جهـــد متميـــز طـــوال األعـــوام الماضية؛

األمثـــل للمضـــادات الحيوية ومـــا يمثله

االزدياد في نسبة الميكروبات المقاومة
للمضادات الحيوية من مشـــكلة عالمية
تهدد النظام الصحي عالميا وإقليميا.

وأكـــدت اســـتمرار تشـــجيع الـــوزارة
للطاقـــات المبدعـــة من الكـــوادر العاملة

فـــي المجال الصحي؛ مـــن أجل االرتقاء
بمســـتوى الخدمـــات الصحيـــة وتحقيق
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عادل المرزوق

وأدى إلـــى تقليل التكلفـــة المصاحبة له.

الممارسات في تطوير األداء الحكومي

نظـــرا ألهميـــة مشـــروع االســـتخدام

03

األطبـــاء والعامليـــن فـــي الحقـــل الطبي

في مجمع الســـلمانية الطبـــي ،والرعاية

التميز المؤسسي ،وتقديم الدعم الالزم

األولية بالمراكز الصحية.

توفيـــر فكر قيـــادي إيجابـــي لتبني نهج

أجنحـــة بمجمع الســـلمانية الطبي ،وبعد

علـــى التعامـــل مـــع المهـــام والتطويـــر

الســـلمانية والرعايـــة الصحيـــة األولية،

الراحل الكبير أبا علي...

مداد الحب لبناء وطن شامخ

سجل خالدً ا
ً
Û Ûالقامات الخالدة من القادة النجباء يتركون بعد رحيلهم عنا
هــو اآلخــر ال يغــادر ذاكرة المكان والزمــان بحياة حافلــة بالعطاء ،وهكذا

هو فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة طيــب هللا ثــراه ،ينهمر مــداد الحب
شامخا قويًّ ا رائدً ا.
ً
لقائد ختم حياته وهو يبني وطنًا

فـــي بيئـــة العمل مـــن أجل اإلســـهام في

وقد طبق المشروع بعد نجاحه في عدة

 Û Ûتلــك أصــدق وأســمى معاني الحب ..تلــك الدعوات الخالصــة هي المداد

التميـــز واالبتـــكار بمـــا يعزز مـــن القدرة

النتائج األولية تم تعميم المشروع على

ذرفــت دمعهــا والقلــوب التي غلفها الحزن واألســى واأللســن التي لهجت

المستمر لمنظومة العمل وأساليبه.

علـــى أن يتـــم تعميمـــه مســـتقبال علـــى

وتمكـــن المشـــروع مـــن تحقيـــق الهدف

عبـــر تقليـــل االســـتخدام غير المناســـب

جميـــع المرافـــق والمؤسســـات الصحية

بالمملكة.

العظيم للذكر الطيب في الدنيا وخير الزاد في اآلخرة ..تلك العيون التي
بالدعــاء للراحــل الكبيــر “أبا علي” رحمه هللا ..هي الســجل الذي ال يطوي
صفحة رحيل فقيد الوطن الكبير ،بل يبقيها مشرعة تشع بضياء الوفاء.

Û Ûفــي كل جهــات الوطــن هنــاك صــورة حــب كبيــر لرجــل عظيــم ،والصورة
األمثــل التــي ربمــا تبقــى ســرًّ ا وربمــا تتجلــى جهــرً ا هــي دعــوات جداتنــا

وأمهاتنــا ..تلــك األرواح الطيبــة والقلــوب الصافية النقية التــي أخذ منها
فقد الراحل الكبير ما أخذ من الدموع واألسى ،لكنهن ترجمنها إلى دعاء

مناظر جميلة للعاصمة بعد سقوط أمطار الخير
محرر الشؤون المحلية

فــي الصلــوات والنجــوات واللقــاءات ..حقً ــا ،حزننا جميعً ا يلم شــملنا في
روحــا وإن غادره جســدً ا،
ً
وطــن ال يمكــن أن يغــادره “خليفــة بــن ســلمان”
والمصــداق هــو “الحــب الحقيقــي” فــي القلــوب ،بيــد أننــا حينمــا نشــاهد
أمهاتنــا وجداتنــا يقمــن الصلــوات ويتلــون كتــاب هللا فــي ثــواب الراحل
الكبير ،فال مجال لســؤال في غير موضعه“ :لماذا كل هذا الحب؟” ،ألنهن
وألننــا وألنكــم نملك الجــواب ،وندرك الغاية ونعرف الســريرة التي غرس
فيهــا “أبــا علي” محبته في قلوب أبناء شــعبه فهو الوالد واألخ والصديق

التقطت عدســـة مصور صحيفة البالد الزميل خليل ابراهيم

والقريب الذي قضى عمره من أجلنا جميعً ا ،وغادر دار الدنيا وهو يوصي

عـــدة صور للواجهـــة البحرية والمنطقـــة التجارية بمحافظة

بنــا خيــرً ا ،واســتقر فــي دار اآلخــرة ونحــن نهدي روحــه الســام والدعاء

العاصمة بعد سقوط أمطار الخير أمس.

ابتهال لله سبحانه وتعالى ألن ينعم عليه بأعلى درجات الجنان،
ً
والصالة
وأوسع مراتب الرحمة والغفران.

Û Ûجداتنــا وأمهاتنــا اللواتــي بكيــن ومــا زلــن يبكيــن بــكاء الراجــي مــن هللا
اســتجابة الدعــاء ،فقضــاء هللا ســبحانه وتعالــى وقــدره ال يــرد ،ولــكل

أجــل كتــاب ،لكننــا مــن هذه المشــاعر ،حيــن نــرى الجميع في حالــة دعاء
جل وعال أنعــم علينا بنعمة المحبة
ممــزوج بدمــوع الــوداع ،ندرك أن هللا ّ
بيــن الحاكــم والمحكــوم في رحــاب “أســرة بحرينية متماســكة” ،وقلوب
الجــدات واألمهــات صادقــة ،تمامً ا كما هي قلوب أجدادنــا وآبائنا وقلوب
جميــع أبنــاء البحرين فــي إخالصهم لفقيد الوطن وليس أعلى مرتبة هنا
من الدعوات الصادقات ..والصورة ليست محددة في رسائلنا وتصاميم
صورنــا وصفحــات تعازينــا ،وليســت مغمــورة بالحــزن علــى قبــر الراحــل
طيب هللا ثراه ..ال ..ثمة سر لم يعد سرًّ ا ..إنه المقام الذي أراده لنا فقيدنا
الغالي ،والمكانة التي ســخر عمره من أجل أن ننالها ،وســنوات من ســيرة
عطــرة ســيبقى أريجهــا فــي قلوبنا جميعً ا كلما الح اســم رجــل عظيم هو
“خليفة بن سلمان”..

Û Ûاللهــم تغمّ ــد “أبا علي” في واســع رحمتك وأســكنه فســيح جناتــه ،وألهمنا
جميعً ــا ،ال ســيما ذووه ومحبــوه صبــرً ا وســلوانًا يرفع دواعتنا لــه بالنعيم

ليكتب له رب العباد عنده مقعد صدق ،واجعل في قبره النور والسرور..
اللهم آمين.

الجمعة البيضاء بالبحرين ...زحمة بالمجمعات
تصوير :خليل ابراهيم

اكتظت المجمعات التجارية والمحالت بالزبائن بسبب عروض

التخفيض بســـبب ما يعرف باســـم يوم الجمعة السوداء أو كما

تسمى في الوطن العربي بالجمعة البيضاء.

“كلنــا_معاهــا” حملــة للشــراء مـن منتجـــات البحرينيــات
محرر الشؤون المحلية

تحـــت هاشـــتاق “كلنـــا معاهـــا”،
اطلـــق طلبـــة العالقـــات العامـــة
بجامعة البحريـــن حملة “محلي
“ في اإلنستغرام؛ بهدف تشجيع
الشراء من النســـاء البحرينيات
المنتجـــات لألغذية فـــي الوضع
الراهن من أزمة كورونا.
وتتمحـــور الحملـــة حـــول دعـــم
تعزيـــز دعم المجتمـــع البحريني
وتحفيـــزه على شـــراء األطعمة
مـــن النســـاء المنتجـــات ،عبـــر
تســـليط الضـــوء علـــى النســـاء
المنتجـــات ومـــا يقدمـــن مـــن
أطعمـــة ودور الحواضـــن فـــي
رعاية ذلك.
وتســـعى الحملـــة تماشـــيا مـــن

فاطمة حسن

ميعاد عبداألمير

مريم جعفر

رؤية الطلبة نحو تمكين مجتمع

والمقابالت.

مدرك لقـــدرات المرأة البحرينية

وتأتي المبـــادرة ضمن الحمالت

بجامعـــة البحرين ليلـــى الصقر،
ً
تفعيل لـــدور حمالت التســـويق

وداعم لها.

المنطلقـــة تحت مقرر التســـويق

االجتماعـــي لما لها من دور كبير

وســـتقدم الحملـــة العديـــد مـــن

االجتماعـــي بإشـــراف منســـقة

في التأثير على السلوكيات لدى

البرامـــج مثل اللقاءات “الاليف”

العامـــة

تخصـــص

العالقـــات

األفراد.
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“الجنوبية” توزع المواد الغذائية ضمن “فينا خير”
المنامة  -وزارة الداخلية

 فـــي إطـــار اهتمـــام محافـــظ الجنوبية ســـمو

وذلك إيما ًنـــا من المحافظة الجنوبية بأهمية

كمـــا أن المحافظـــة الجنوبيـــة عازمـــة علـــى

فـــي دعم المبادرات اإلنســـانية واالجتماعية،

مثل هذه األعمال اإلنســـانية الرائدة ،وتوفير

المبـــادرات التي تعزز ثقافـــة العمل التطوعي

ي بـــن خليفة آل خليفة
الشـــيخ خليفة بن عل 
شـــاركت المحافظـــة الجنوبيـــة فـــي الحملـــة

الوطنية “فينا خير” ،التي أطلقها ممثل جاللة
الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب
مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس مجلـــس

أمنـــاء المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة ،إذ

شـــملت الحملـــة توزيـــع المـــواد الغذائية على

األســـر والعمالة الوافدة فـــي مختلف مناطق
المحافظة.

وتهـــدف الحملـــة إلـــى تعزيـــز مبـــدأ الشـــراكة
المجتمعيـــة مـــع مختلـــف أطيـــاف المجتمـــع،

ترســـيخ روح المشـــاركة والتعاون البناء في
افضـــل مقومـــات األمـــن والســـامة لألهالـــي

والمقيمين في المحافظة.

مواصلـــة جهودهـــا فـــي تبنـــي مختلـــف

وتعمـــق مـــن مفهـــوم العطـــاء اإلنســـاني بين
خصوصـــا فـــي ظـــل
ً
جميـــع أفـــراد المجتمـــع،

 مـــن جانبـــه ،أشـــاد مديـــر إدارة البرامـــج

الظروف االستثنائية الراهنة.

الجنوبيـــة محمـــد الفاو ،بهـــذه اللفتة الكريمة

درجـــات االلتـــزام بتطبيـــق اإلجـــراءات

االجتماعيـــة وشـــؤون المجتمـــع بالمحافظـــة

لحملة “فينا خيـــر” ،والتي كانت محط تقدير

يذكـــر أن عمليـــة التوزيـــع تمـــت وفـــق أعلـــى
االحترازية والتدابير الوقائية ،وفي مقدمتها
االلتـــزام بارتـــداء كمامـــات الوجـــه ووجـــود

واعتـــزاز لـــدى األهالـــي والمقيميـــن كافة في
المحافظـــة ،مؤكـــ ًدا أن المحافظـــة مســـتمرة

مســـافة كافية بين األفراد ،بما يحقق التباعد

والخاصة والتي تعزز قيم التواصل والتكافل

الوطنيـــة لمكافحـــة انتشـــار جائحـــة كورونـــا

في التنســـيق مع مختلف المؤسسات األهلية

والتعاون بين أفراد ومؤسسات المجتمع.

االجتماعـــي الموصـــى بـــه مـــن قبـــل اللجنـــة

سعيا للحفاظ على سالمة الجميع.
وذلك
ً

دعوة البحرينيين للحصول على رخصة بائع جائل

“روتاري السلمانية” ينشئ صوبا زراعية

المنامة  -أمانة العاصمة

المنامة  -نادي روتاري السلمانية

تنظـــم أمانة العاصمـــة وعلى مـــدار العام

دشـــن نادي روتاري الســـلمانية بالتعاون مع مؤسسة خالد

أمانــة العاصمة تزيل  1924مخالفة في غضون  9أشــهر

تحقيقــا للرؤيــة الملكيــة فــي دعــم ذوي الهمــم

جناحـــي الخيريـــة مشـــروع “الصـــوب الزراعيـــة للخضـــر

حمـــات تفتيشـــية إلزالة تعديـــات الباعة

والفاكهـــة” بهـــدف تزويـــد أطفـــال ذوي الهمـــم ،بالمهـــارات

الجائليـــن فـــي محيـــط العاصمـــة وذلـــك

الخاصة بأعمال الزراعة مما يساهم في عالج سلوكياتهم

فـــي إطـــار االلتـــزام فـــي إنفـــاذ القوانيـــن

وإدماجهـــم فـــي المجتمع.وأكـــدت رئيســـة النـــادي المصرفية

المنضويـــة تحت اختصاصاتهـــا والهادفة

أميرة إســـماعيل اهتمام النادي بمثل هذه المشـــروعات النوعية

إلـــى تعزيـــز الشـــكل الجمالـــي والحضاري

التي من شأنها أن تساهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى

للمنطقـــة ،ولضمـــان راحـــة وســـامة

تعزيز حقــــوق ذوي الهمم تحقيقا للرؤية الملكية السامية لعاهل

المواطنين وللصالح العام.

وأكـــدت األمانـــة اســـتمرارها فـــي تنظيم

البالد ،في إيجاد مجتمع بحريني يتمتع فيه ذوي اإلعاقة بحياة

التي تقع مخالفة لقانون إشغاالت الطرق

وقالـــت إن تدريب ذوي الهمم في األعمال الزراعية تعود عليهم

تعليـــم األطفـــال مـــن ذوي االحتياجات الخاصة بعض األنشـــطة

ومهاراتهـــم وتزيـــد مـــن ثقتهـــم بأنفســـهم ،وتحســـن مـــن نظـــرة

اتخاذ تلك المجاالت كمشاريع صغيرة مستقبلية لهم ،إلى جانب

كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع.

الحمـــات التفتيشـــية إلزالـــة المخالفـــات

العامة؛ للحد من تفاقم هذه الظاهرة غير
الحضارية التي تنشـــر ســـلبياتها الصحية
واالجتماعيـــة فـــي المجتمـــع المحلي إلى
جانـــب ما تســـببه من عرقلة فـــي الحركة

وأشـــارت إلى أنهـــا تنظم حمـــات دورية

يومية وأســـبوعية إلزالة المخالفات على

الفور ومصادرة البضائع ،حيث تمت إزالة
 20فرشـــة الجمعـــة الماضيـــة مـــن وســـط

المنامـــة بمجمع  304وهي حملة روتينية
تقـــوم بها فـــرق التفتيش؛ للحـــد من هذه

الظاهرة في تلك المنطقة.

وبينـــت أن عـــدد إزاالت فرشـــات الباعـــة

بكثيـــر مـــن المنافـــع الحركيـــة والنفســـية وتطـــور مـــن قدراتهـــم

فـــي مجاالت مختلفـــة ،منها الزراعة لتدريبهم وتشـــجيعهم على

المجتمـــع لهم ،هو واجب اجتماعي إنســـاني يقـــع على عاتق كل
ً
انطالقـــا مـــن روح التعاون
مـــن يعيـــش على تـــراب هـــذا الوطن،

مشاركتهم المجتمعية في إنتاج المحاصيل الزراعية والتشجيع

ومبدأ التكافل والمسؤولية االجتماعية المشتركة ،مشيدة بدور

المرورية وإرباك في عملية السير.

القعـــود إن الهـــدف مـــن تدشـــين مشـــروع الصـــوب الزراعية هو

على الزراعة .وشـــدد أن هذا العام سوف يشهد زيادة نوعية في

األنشطة الخيرية التي ينفذها نادي روتاري السلمانية على مدار

الجائلين في الربع الثالث من العام 2020

وناشـــدت جميع المواطنيـــن والممقيمين

“مؤسســـة خالد جناحي” فـــي هذا اإلطـــار والمتمثل في حرصها

قـــد بلغ  622إزالة ليصـــل العدد منذ يناير

على التعاون مع النادي في تعزيز الثقة في النفس للفئة المعنية

العام والتي يسعى من خاللها النادي في الوصول إلى القطاعات
ً
احتياجا في المجتمع.
األكثر

دورهم في عجلة التنمية االقتصادية.

الخيرية” إن الجمعية تسعى التباع برامج وخطط قريبه وبعيدة

عـــدم التعامـــل مـــع الباعـــة المخالفيـــن أو

إلى سبتمبر من العام الجاري 1924 ،إزالة،

الشـــراء منهـــم؛ نظرا لعدم ضمان ســـامة

وإثبـــات قدراتهم الحياتية من أجل مســـتقبل مهني واعد وأخذ

وقـــال عثمـــان جناحـــي مـــن مؤسســـة “المرحـــوم خالـــد جناحي

حيث إنها استثنت الباعة البحرينيين من

البضائـــع المعروضة للبيع والتشـــكيك في

حمالت اإلزالة شـــريطة التقدم للحصول

مالئمـــة اســـتخدامها لالســـتهالك اآلدمي؛

وأكدت أن النادي يســـاند كل المســـاعي الجادة الستكشاف آفاق

علـــى التراخيـــص الالزمـــة وااللتـــزام

نظـــرا لغيـــاب إخضاعهـــا لالشـــتراطات

جديـــدة ومتطورة تلبـــي احتياجات تلك الشـــريحة وغيرها من

باالشتراطات الصحية واألنظمة البلدية.

الصحية من الجهات الرسمية.

مختلف شرائح المجتمع.

المـــدى ألجـــل تنمية قدرات ذوي الهمم بـــل والرفع منها والبحث
ً
مشيرا إلي أن المشروع خيري
في تنشئتهم التنشـــئه الحقيقيه،

وقـــال مديـــر خدمـــات المجتمع بنـــادي روتـــاري الســـلمانية خالد

واأليتام والمحتاجين وترفيههم عبر برامج زراعية.

غيـــر ربحي ويجمـــع الحصاد من الصـــوب الزراعية لـــذوي الهمم

قانون حماية األصناف النباتية يدعم جهود المزارعين البحرينيين

إلنــــتــــاج أنــــــــواع تــتــغــلــب عـــلـــى الـــــظـــــروف الـــمـــنـــاخـــيـــة الـــصـــعـــبـــة وشـــــح الــمــيــاه
سعيد محمد

قـــد يثـــار تســـاؤل فيما يتعلـــق بمدى أهميـــة إصدار
قانون بشـــأن حمايـــة األصنـــاف النباتيـــة الجديدة،
فمجلـــس الشـــورى قد وافـــق في جلســـته المنعقدة

يـــوم األحد  1أكتوبـــر  2020على مشـــروع القانون،

والـــذي وصفه رئيـــس مجلس الشـــورى علي صالح

الصالح بأنه مهم ويحقق رؤية عاهل البالد صاحب
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة لالهتمام
بتوفير األمن الغذائي.

قيمة اقتصادية وإنتاجية
مـــن الضـــرورة بمـــكان اإلشـــارة إلـــى أن مشـــروع
ً
فضـــا عـــن الديباجة،
القانـــون يتضمـــن ( )46مـــادة

ويهـــدف إلـــى تفعيـــل االتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة
األصنـــاف النباتيـــة الجديـــدة ،الموقعـــة فـــي جنيف

نبيل العجيمي

األصنـــاف النباتية الجديـــدة ،وهي كل نبات يتصف

بتاريـــخ /19/031991م ،والتي تـــم التصديق عليها

متجانســـا
بأربـــع صفـــات :أن يكـــون جديـــ ًدا ،ثاب ًتـــا،
ً
وممي ًزا ،كما يحدد شـــروط تمتـــع األصناف النباتية

الجديـــدة في المملكة ،وتنظيم الحقوق والواجبات

الحمايـــة ،وضوابط الترخيـــص والعقوبات على من

من المملكة بموجب القانون رقم ( )12لســـنة .2005

محمد علي حسن

بالحماية ..أي حمايتها من االنتهاك أو السرقة.

حرص لمتابعة التطورات

أفضل مزارع بحريني

توفير المعلومات والخبرة

ومـــاذا عـــن موقـــف جمعيـــة البحريـــن التعاونيـــة

ولفـــوزه بجائـــزة أفضل مزارع بحرينـــي في الدورة

وإصـــدار قانـــون وطني لحمايـــة األصنـــاف النباتية

بالحماية واألشخاص الذين لهم الحق بالتمتع بهذه

ويدعو حســـن المسؤولين لالســـتفادة من مثل هذه

الخاصة بحق مربي النباتات ،ودعم االســـتثمار في

انتهك حقوق مربي النباتات.

والعربيـــة التي تعمل في هـــذا القطاع وذلك لتوفير

نباتيـــة جديـــدة ذات قيمـــة اقتصاديـــة وإنتاجيـــة

التقنيات تعد خط ًرا!

لتطويـــر المنتجـــات الزراعيـــة وحمايـــة األصنـــاف

مجـــال البحـــث العلمي والزراعة الســـتنباط أصناف

االتفاقـــات والقوانيـــن ،وكذلـــك المنظمـــات الدولية
المعلومـــات والخبـــرة والدعـــم التكنولوجـــي الالزم

عالية.

ويشير إلى أنه من المعلوم ان النباتات والمحاصيل

النباتية المحلية.

شروط التمتع بالحماية

وسائل زراعية وتقنيات حديثة ،ونجد في األسواق

لحمايـــة التنـــوع الحيوي عمومً ـــا والزراعي في هذا

الزراعيـــة تتعـــرض للتحويـــر والتغييـــر باســـتخدام

وفي هذا الصدد ،يقول عضو مجلس الشورى محمد

محاصيل محورة ومنتجات فواكه وخضروات غير

إجـــراءات االنضمـــام لالتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة

بســـبب اســـتخدام األســـمدة والتكنولوجيـــا إلنتـــاج

البحريـــن في العام  1991وصادقت عليها في العام

ويوضـــح أكثـــر بالقـــول“ :حقيقـــة األمـــر أن بعـــض

هذه االتفاقية ويهدف إلى حماية األصناف النباتية

لديهـــا إمـــكان اســـتخدامها ،وبالتالـــي ،تخـــرج مـــن

علـــي حســـن أن الهـــدف من القانـــون هو اســـتكمال

مـــا كنا نألفه منذ ســـنين مـــن بلـــدان مختلفة؛ وذلك

األصنـــاف النباتيـــة الجديـــدة التـــي انضمـــت إليهـــا

محاصيـــل مختلفـــة في الحجـــم والشـــكل والطعم،

 ،2005عـــاوة علـــى وجود قانونـــي وطني ينبع من

التقنيـــات تعد خطـــرًا على بعض الـــدول التي ليس

الجديـــدة ،أضـــف إليها تنظيم الحقـــوق والواجبات
الخاصـــة بحق أي شـــخص يســـتنبط أو يربـــي ً
نباتا

مجـــال المنافســـة في األســـواق ،ولذا ،أصبـــح مهمً ا،

جديـــ ًدا ،ودعـــم مجـــال البحـــث العلمـــي والزراعـــي

إليجاد نباتات جديدة وحمايتها ،فالقانون يحدد ما

بـــل ضـــروري حمايـــة المنتجـــات المحليـــة المميزة،

والحفاظ على الثروة الحيوية ،وفي نفســـه الوقت،
تقديـــم العـــون والتشـــجيع إلنتـــاج أصنـــاف تتمتـــع

المزارع حسين جعفر

ويبـــرر ذلك بالقـــول إن امتالك العلـــم والتكنولوجيا
الســـياق ،يســـاعد المزارعيـــن البحرينييـــن القادرين
علـــى إنتـــاج أصنـــاف نباتيـــة وتربيتهـــا ،فضـــا عن

ذلـــك كله ،فإن القدرة والميزة الالزمتين الســـتنباط

أصنـــاف نباتية جديدة ،والتي باســـتطاعتها التغلب
علـــى الظـــروف المناخيـــة الصعبـــة وشـــح الميـــاه

والمنافســـة ،ربمـــا ليســـت فـــي متنـــاول المزارعين،
لكنهم بحاجة إلى الدعم والتشـــجيع بكل الوســـائل
ذات الشـــأن مـــن قبـــل الجهـــات المســـؤولة ،وهنـــاك
جهـــود محليـــة بحثيـــة تقوم بهـــا إحـــدى الجامعات

إلنتاج أصناف نباتية جديدة ،وربما هناك جهود من
بعض المزارعين في هذا المجال.

الزراعيـــة؟ يجيـــب أمين ســـر الجمعية نبيل حســـن
العجيمـــي بـــأن قانون األصنـــاف النباتيـــة الجديدة،
أو أي قانـــون أو تنظيـــم يســـهم فـــي حمايـــة حقوق
ً
طرفا داعمً ا
المـــزارع البحريني ،فإن الجمعية تعتبر
لـــه دون شـــك ،وألن القطـــاع الزراعي يشـــهد تطورًا
وبحثيا في كل العالم ،فمملكة البحرين
علميا
نوعيا
ً
ً
ً
جـــزء مـــن الـــدول الموقعـــة علـــى اتفاقيـــة حمايـــة

األصنـــاف النباتيـــة الجديدة في العـــام  ،2005وفي
ذلـــك دليـــل علـــى أن البحرين تحرص علـــى متابعة
التطورات في هذا المجال.
ويؤكـــد العجيمـــي أن الجمعيـــة ،تشـــجع المزارعين
علـــى االبتكار وإنتاج محاصيـــل زراعية ذات جودة

الثالثـــة لجائزة الملك حمـــد للتنمية الزراعية ،2020

يتحدث المزارع حســـين جعفر أنه تمكن من إيجاد
ً
صيفا وشتاءً  ،ومنها تجربته
خط إنتاج طوال العام
فـــي زراعة التيـــن؛ كونها من الفواكـــه المطلوبة في
الســـوق ،وأصبـــح اليوم ينتج ويبيع أشـــجار الباباي
والتيـــن واللـــوز اإلماراتـــي ،ومؤخـــرًا أنتـــج “بيبـــي
خيـــار” ،أي الخيـــار صغيـــر الحجـــم الذي يســـتخدم

لتحضير بعض المنكهات ،ومنها “اآلجار”.

ويوضح بأنه دخل هذه التجارب قبل ثالث سنوات،
ً
صنفـــا من التين
وأحضـــر فـــي العـــام  2018نحو 12
من الســـعودية واألردن وســـوريا وبدأ فـــي تجربته

بزراعتها في البيوت المحمية ،فالتين في المعتاد ال
يـــزرع في البيوت المحمية ،ولهذا اســـتغرب العديد

عاليـــة ،وتدعم كل التجـــارب والجهود المميزة التي

من المزارعين ،ولكن فكرتي هي جعل شجرة التين

نجح عـــدد مـــن المزارعيـــن البحرينييـــن عبرها من

إلـــى أن تنتج طـــوال العام داخل البيـــوت المحمية،

تعتبر من التجارب االعتيادية ،إال أن كل هذا يعني

التيـــن ،ووضعنا لها خط إنتـــاج في المزرعة بوجود

له دور في تطوير منتجاته.

بجودة عالية تتوافق مع رغبة المستهلك.

يقوم بها المزارعون ،والشـــك فـــي أن هناك تجارب

التي تنتج في شـــهري يوليو وأغســـطس في العام،

تقديم أصناف ومنتجات ومحاصيل جيدة ،وأخرى

وخـــال العامين الماضيين أنتجنا كميات كبيرة من

أن المزارع البحريني بدأ يستشـــعر أهمية أن يكون

ثالجات مبردة وصناديق خاصة ،وإنتاجها مســـتمر

05

local@albiladpress.com
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وزي ــر “البلدي ــات” :طل ــب تحويله ــا إل ــى برك ــة س ــباحة وه ــذا مرف ــوض

القبض على سارق لمحل ورد بالحد

سيدعلي المحافظة

المنامة  -وزارة الداخلية

أفـــاد وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

صــرح مديــر عــام مديريــة شــرطة محافظــة المحــرق أن

والتخطيـــط العمراني عصام خلـــف بأن لجنة

شــرطة المديرية تمكنت خالل  24ســاعة من القبض على

المزايـــدات والمناقصـــات الداخليـــة بالجهـــاز

شــخص  26عاما لتورطه بسرقة وإتالف محل لبيع الورد

التنفيذي ببلدية المحرق ألغت المزايدة بشأن

بمنطقة الحد.

اســـتثمار أحد العقارات الواقعـــة بمجمع 109

وأوضح أنه إثر تداول فيديو

شارع  14إلنشاء حديقة ومحالت تجارية.

فـــي بعـــض مواقـــع التواصل

وقال خلف إن الجهاز التنفيذي ذكر أنه طرح

االجتماعي ،وتلقي بالغ بهذا

المواقع االســـتثمارية في الحديقة لالستثمار

الشـــأن ،تـــم مباشـــرة أعمـــال

عبر مزايدة إال أنه لم يتقدم لها سوى مستثمر

البحـــث والتحـــري التي أدت

واحد.

ولفـــت إلـــى أن اللجنـــة الداخليـــة للمزايـــدات

والمناقصات قررت بنـــاء عليه إلغاء المزايدة
ً
مجددا ،إذ إن المتقدم الوحيد
وإعادة طرحها
طلـــب تحويلهـــا إلـــى بركـــة ســـباحة وهـــو مـــا

إلـــى تحديـــد هويـــة المذكور

ممثل الحد البلدي عبد العزيز الكعبي على أحد شوارع المدينة

يتعارض مـــع المواصفـــات وموافقة المجلس
البلدي.

والقبـــض عليـــه ،إذ اتضـــح

قيامه باســـتخدام أداة حادة

ً
حاليـــا إعادة طـــرح المواقع
وبيـــن أنـــه يجري

لفتـــح بـــاب المحـــل وســـرقة

المخصصة في الحديقة لالستثمار.

استمرار توزيع السالل الغذائية لمستحقيها

“غــذاؤك في بيتك” ســاهمت فــي التخفيف من آثــار الجائحة

عباس القطري.

أمنـــاء

الشريحة المستهدفة شملت

وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمـــن

اإلدارة إيـــــاد الــمــقــهــوي إن

المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية

الطالب والطالبات من جميع

خـــال حملة “فينـــا خيـــر” ،موضحا أن
توزيـــع الســـال الغذائيـــة ضمـــن حملة
“غـــذاؤك فـــي بيتـــك” الـــذي أطلقتـــه

المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية
بالتعـــاون مـــع وزارة الداخليـــة  ،قـــد

ســـاهم في التخفيف من آثار الجائحة

على األسر والمجتمع .

ورحـــب المحافـــظ بالنائبـــة فاطمـــة

إيصـــال الســـال الغذائية لمســـتحقيها
ً
مشـــيدا
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن،

المحافظـــة وأبناءهـــا  ،مشـــيدا بجهود

الشراكة المجتمعية

القطري ،مشـــيدا بتعاونها المستمر مع
المحافظـــة لـــكل مـــا فيه خيـــر وصالح

النائبـــة من خالل التواصل والتنســـيق
في دعم األســـر المتعففة في المناطق
التابعـــة للمحافظـــة ،وذلـــك بالتعـــاون

مع الجمعيات الخيريـــة واالجتماعية،
ً
مؤكـــدا اســـتمرار الجهـــود فـــي
و

بالمبادرات التي تسهم في تعزيز مبدأ
مـــن جانبهـــا ،أعربـــت النائـــب فاطمـــة

القطـــري عن شـــكرها وتقديرها لجهود

المحافظة الشـــمالية فـــي دعم ورعاية

البرامـــج التنمويـــة واالجتماعيـــة التي

تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

الــمــراحــل الــدراســيــة بما فيها

ً
موضحا
المرحلة الجامعية،

أن المشروع شمل مرحلتين،
األولــــــــــى قـ ــبـ ــل بـــــــدء الـ ــعـ ــام

الـــدراســـي الــحــالــي حــيــث تم

توزيع الدفعة األولى وقوامها
 150جهاز البــتــوب ،وجــاءت

الدفعة الثانية بنفس العدد

مع اختيار نوعية حديثة من
األجــهــزة الــداعــمــة للتعلم عن

“األهلية لدعم التعليم” تستعد لتنفيذ “مهارات القرن ”21

استهداف طلبة الثانوية والجامعة وحديثي التخرج من العاطلين

استخدامها لــمــدة  5سنوات
على أقل تقدير.

وحـ ــسـ ــب الـــمـــقـــهـــوي ،بــلــغــت

التكلفة االجمالية للمشروع
بلغت  45ألــف ديــنــار ،مشي ً
دا
بتفاعل الجمهور الكريم مع

الحملة ،وزاد قوله“ :لــم يكن
للجمعية أن تقوم بهذا اإلنجاز
لــوال الــدعــم والتفاعل الكبير

من قبل المتبرعين والداعمين
ال ــذي ــن نــكــن لــهــم ك ــل الــثــنــاء

والتقدير على دعمهم لمختلف

مشاريع الجمعية ،ونسأل هللا

والجامعيـــة

فــيــروس كــورونــا (كوفيد
 ،)19مــنــو ً
هــا بـ ــأن جــهــود

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية

ال ــت ــوج ــي ــه ــات الــســامــيــة

والعشـــرين إلعـــداد وتهيئـــة طلبـــة

وحديثـــي التخرج من العاطلين عن
العمل.

اعتماد طلبتنا على التقنيات
ال ــع ــل ــم ــي ــة فـــــي تــحــصــيــلــهــم

الدراسي”.

جانب من االستقبال

مــمــلــكــة الــبــحــريــن بفضل

ســـيدحمزة شـــرف إن الجمعيـــة

الثانوية والجامعة وحديثي التخرج

ويــخــلــق ثــقــافــة ج ــدي ــدة في

بـ ــالـ ــبـ ــرلـ ــمـ ــان األلـ ــمـ ــانـ ــي

مملكة البحرين لمكافحة

ً
موضحا أن البرنامج استهدف طلبة

صــعــوبــات الــتــعــلــيــم ع ــن بعد

ألمانيا االتحادية عبدهللا

برنامـــج مهـــارات القـــرن الواحـــد

بالنفـــع والفائدة على فئات المجتمع،

العلمي ،ويمكنهم من تجاوز

الــبــحــريــن ل ــدى جمهورية

واستعرض السفير جهود

مختلـــف أنـــواع البرامج التـــي تعود

لطلبتنا فــي رف ــع تحصيلهم

اجـــتـــمـــع س ــف ــي ــر مــمــلــكــة

التعليـــم والتدريب المســـتمر لتنفيذ

 DEVOSضمـــن ســـعيها لتقديـــم

أن يكون هذا المشروع راف ً
دا

المنامة  -وزارة الخارجية

هيلز.

المشــ�رفة على برنامــ�ج �THE SUS

إياد المقهوي

تعزيز التعاون السياسي واالستثماري مع ألمانيا

تســـتعد الجمعيـــة األهليـــة لدعـــم

درّبت مؤخرًا مجموعـــة من الكوادر

النيابة العامة.

بعد ،والتي يمكن للمستفيدين

(الــبــونــدســتــاغ) مــاركــوس

المرحلـــة

القانونية وإحالة القضية إلى

عــبــدالــلــطــيــف ،مــع النائب

محرر الشؤون المحلية

الثانويـــة

أنـــه تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات

األسر المتعففة المسجلين لدى كشوف الجمعية.

جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية

والمتضرريـــن مـــن جائحـــة كورونا من

شـــرطة محافظـــة المحـــرق

بــكــلــفــة إجــمــالــيــة بــلــغــت  45ألــــف ديــنــار

وقـ ــال نــائــب رئــيــس مجلس

لدعم األسر والمواطنين والمحتاجين

وأضـــاف مدير عـــام مديرية

“حقق الحلم” بتوزيع  300جهاز البتوب على الطلبة من أبناء

و أشـــاد المحافـــظ بتوجيهـــات ممثـــل

ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة

شراء الهاتف منه.

أكملت جمعية مدينة عيسى الخيرية االجتماعية مشروع

العصفور ،عضو مجلس النواب فاطمة

الوطنـــي

 23عامـــا بمســـاعدته فـــي

محرر الشؤون المحلية

اســـتقبل محافـــظ الشـــمالية علـــي

رئيـــس

نقـــال ،فيما قام شـــخص آخر

“خيرية مدينة عيسى” توزّع  300البتوب لألسر المتعففة

المنامة  -وزارة الداخلية

مجلـــس

صنـــدوق المحاســـبة وهاتف

سيد حمزة شرف

مـــن العاطليـــن ،ويهـــدف للمســـاهمة

فـــي تحقيق أهداف األمـــم المتحدة

للتنميـــة المســـتدامة  ،2030ويعمـــل

علـــى تنميـــة بعـــض مهـــارات القـــرن

الواحـــد والعشـــرين الخـــاص ،والذي

من المتوقع أن تبـــدأ فعالياته خالل

األسابيع القادمة بإشراف المستشار

ل ــع ــاه ــل الــــبــــاد صــاحــب

لقطة من دورة تدريب الكوادر

التربوي عبد الجليل الشويخ ،مؤك ًدا
علـــى أن مجلـــس إدارة الجمعيـــة
يدعم هـــذه البرامج لما لها من تأثير

إيجابي على المجتمعات واألوطان.

مـــن جهتـــه ،أشـــار رئيـــس لجنـــة

اإلرشـــاد

األكاديمـــي

بالجمعيـــة

الــــجــــالــــة الـ ــمـ ــلـ ــك حــمــد

نبيـــل الســـلمان بأنـــه ســـيتم قري ًبـــا

اإلعالن عن فتح المجال للتســـجيل
المجاني للبرنامج ،ويمكن للراغبين
فـــي التســـجيل متابعـــة حســـاب

االنســـتجرام الخـــاص بالجمعيـــة
@.nsset

بـ ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة،

والجهود الوطنية لفريق
البحرين بقيادة ولي العهد
رئــيــس الــــــوزراء صــاحــب
ال ــس ــم ــو الــمــلــكــي األم ــي ــر

سلمان بن حمد آل خليفة،

نالت إشادة دولية وأممية
واسعة النطاق.

وأشــــــــــاد ه ــي ــل ــز ب ــج ــه ــود

ونــجــاح مملكة البحرين
فــي الــتــعــامــل مــع جائحة

كورونا.

كما تم بحث سبل تعزيز
الــــتــــعــــاون بـــيـــن مــمــلــكــة
ال ــب ــح ــري ــن وج ــم ــه ــوري ــة

ألــمــانــيــا االتـــحـــاديـــة في
الــــمــــجــــاالت الــســيــاســيــة

والتجارية واالستثمارية
والــثــقــافــيــة والــبــرلــمــانــيــة،

إضـــــافـــــة إلــــــى مــنــاقــشــة

المواضيع ذات االهتمام
الــمــشــتــرك بــيــن الــبــلــديــن

الصديقين على الصعيدين
اإلقليمي والدولي.

“النرويجية للسالم” تك ّرم العاملين في الصفوف األمامية
محرر الشؤون المحلية

ثمن سفراء الجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسالم في مملكة
البحريــن جهــود العاملين فــي الصفوف األماميــة لمواجهة فيروس
كورونــا كوفيــد  ،19وما يبذلونه من جهود كبيرة لخدمة اإلنســانية،

وذلك خالل مبادرة تم خاللها تكريم عدد من الطبيبات.

وفق أهدافها
لنشر معاني
العطاء

وكرّ مـــت الســـفيرة شـــيخة عادل

برنامـــج

مـــن مركز الحـــورة الصحي ،فيما

الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة

سلمان آل خليفة ،طيب هللا ثراه.

ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب

النرويجيـــة للعدالـــة والســـام

آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المُ فدى،

البحريـــن فـــي مجـــال العمـــل

ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ،ولي

اإلنســـاني ،مشيرً ا إلى أن من أهم

الجهود العظيمة التي بذلها فقيد

العطاء في أنحاء العالم.

الطبيبـــة نـــورة أحمـــد الرميحـــي

كرمـــت الســـفيرة خلـــود عبـــدهللا
فرحـــان كل من الطبيبـــات :زهرة

علـــي حســـن وآمال الـــذوادي من
مركـــز المحرق الصحي الشـــمالية

لتفانيهن وأدائهـــن الكبير لخدمة

المرضى ،وذلك تناغمً ا مع حرص
مملكـــة البحريـــن علـــى تكريـــم

األطبـــاء البحرينييـــن المتميزين
ً
وتحقيقـــا ألهـــداف
مـــن أبنائهـــا،

الحكومـــة

والتنميـــة

المســـتدامة باالرتقـــاء بجـــودة

الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن

ألفـــراد المجتمـــع البحرينـــي ،في

وأشـــاد األميـــن العـــام للجمعيـــة

الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى

طـــارق عنانـــي بجهـــود مملكـــة

وصاحـــب الســـمو الملكـــي األمير

التطوعـــي وتميزهـــا فـــي المجال

العهد رئيس الوزراء ،مستذكرين

أهداف الجمعية هو نشـــر معاني

الوطـــن الراحـــل الكبيـــر صاحـــب

تكريم الطبيبة زهرة علي حسن

تكريم الطبيبة آمال الذوادي

 ٢٣ألف سيارة مستوردة بالبحرين حتى أكتوبر

الذهب يتجه
لتراجع أسبوعي
لندن  -بنا

انخفاض عددها بنســبة  % 27في  2020على أساس سنوي

تراجعت أسعار الذهب أمــس الجمعة،
لــتــتــجــه إل ـ ــى تــســجــيــل ث ــال ــث خ ــس ــارة
أســبــوعــيــة عــلــى ال ــت ــوال ــي ،إذ تــســاور

المستثمرون شكوك بشأن لقاح فيروس

علي الفردان

كــورونــا وتــفــاؤل بــأن اللقاحات سيصل

في وقت أقرب من المتوقع.

اســتمرت واردات الســيارات الجديــدة فــي التراجــع فــي هــذا العــام مقارنة مع

وتراجع الذهب في التعامالت الفورية

العــام الماضــي ،وذلــك مــع بــدء الفتــح التدريجــي لألنشــطة االقتصاديــة فــي

 % 0.1إل ــى  1809.40دوالر لــأوقــيــة

المملكة.

(األونــصــة) بانخفاض أسبوعي .% 3.2

وزادت العقود األميركية الجلة للذهب

وســـجلت واردات الســـيارات إلـــى

 % 0.1إلى  1807دوالرات.

البحريـــن عبر ميناء خليفة بن ســـلمان
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وهـــو المينـــاء الرئيـــس لالســـتيراد
والتصديـــر ،تراجعـــا قـــدره  % 26منذ

بداية العام الجاري.

وأظهـــرت بيانات مالحيـــة أن البحرين

استقبلت منذ يناير حتى نهاية أكتوبر
 2020مـــا مجموعـــه  22ألفا و 964ألف

سيارة مقارنة مع  31ألفا و 423سيارة

في ذات الفترة من العام الماضي.

في جميع المجاالت المدفوعة باالبتكار وتسريع نمو االقتصاد الرقمي”.

والمؤسســـات على حد ســـواء ،إذ جاء

البعـــض” .وعبـــر العالـــي عـــن أملـــه أن

ألـــف ســـيارة بانخفـــاض طفيـــف عـــن

تراجعـــت هذا العـــام وهو مؤشـــر على

تراجع مبيعات السيارات الجديدة.

جعفـــر العالـــي انخفـــاض المبيعات في

االنخفـــاض لقلة الســـيولة لـــدى األفراد

ويعـــد العام  2020مـــن أصعب األعوام

ويأتـــي العـــام  2020بعـــد فتـــرة صعبة

االنخفاض في القطاع التجاري كذلك.

والعالميـــة بفعل جائحـــة كوفيد – ،19

مـــع آثـــار محـــدودة ،حينمـــا تـــم فرض

االنخفـــاض الكبيـــر هـــذا العـــام ،قـــال

التي تمر على قطاع السيارات المحلية

إطـــاق “منظمـــة التعاون الرقمي” ،وهي منظمة دوليـــة معنية بتعزيز التعاون

لســـنة أو ســـنتين فـــإن البعـــض يفضل

الســـيارات فـــي شـــركات التأميـــن قـــد

فيه الواردات قرابة  2.6ألف سيارة.

أعلنـــت المملكة العربية الســـعودية والبحريـــن واألردن والكويت وباكســـتان،

عوائـــد مهمـــة لمحفظـــة التأميـــن على

ســـوق الســـيارات في البحريـــن ما بين
ً
تقريبا ،مرجحا سبب
 % 40إلى % 45

اســـتبدالها وهـــي صالحة لالســـتخدام

وعلى المستوى الشهري ،بلغت واردات

مســـتويات أكتوبـــر  2019والتي بلغت

الرياض  -أرقام

وأكد قطـــاع التأمين المحلي أن حركة

وقـــدر صاحب شـــركة ســـيارات العالي

قيمـــة الســـيارة التـــي يريـــد شـــراءها،

تأمين المركبات الجديدة ،الذي يشكل

الســـيارات الشـــهر الماضي أكتوبر2.3 ،

السعودية تعلن إطالق “منظمة التعاون الرقمي”

أو المؤسسات.

رفع من أسعار السيارات الجديدة.

التـــي أدت إلـــى تراجـــع الطلـــب علـــى

الســـيارات الجديدة ســـواء من األفراد

لكنها مرت بسالم على قطاع السيارات
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة علـــى قطاع

الســـيارات مطلع  2019بواقع  ،% 5إذ

العالي “بالتأكيد بسبب الجائحة ،هناك

تخوف من قبل المستهلكين ،والبعض

مســـتقبل رقمـــي للجميـــع من خالل تمكيـــن المـــرأة والشـــباب ورواد األعمال،

المســـتقبل مرتبـــط باالقتصاد الرقمـــي ،مبينا ضرورة التعـــاون الرقمي النتهاز

ويأتي أداء أســـعار النفط وسط تداوالت هادئة

وقـــال عبـــدهللا الســـواحة وزيـــر االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات ،إن ازدهـــار

أسبوعية.

فرصـــة للشـــباب والمـــرأة ورواد األعمـــال وبطمـــوح لتنمية االقتصـــاد الرقمي

مع عطلة عيد الشكر في الواليات المتحدة.
وت ّتجه أسعار الخام لتسجيل مكاسب أسبوعية
ً
مســـتفيدة مـــن تطـــورات لقـــاح
بحوالـــي ،% 6

تشاركي مع القطاع الخاص ورواد األعمال ،حيث يتم دعمهم في هذه مرحلة

“أســـترازينيكا” في وقت سابق هذا األسبوع أن
لقاحهمـــا لـ”كوفيـــد 19”-قـــد يكـــون فعاالً بنســـبة

االقتصـــاد الرقمـــي ،إال إذا تـــم توحيـــد الجهـــود كحكومات وتم العمل بشـــكل

والمســـاهمة فـــي ازدهارهم مـــن خالل توســـعة نفاذهم في األســـواق الحالية
ومساعدتهم على الدخول إلى أسواق جديدة.

التجارية والسيولة ،مؤكدا أن خيارات
لجميع المشترين.

النفط يتراجع لكنه يتّ جه لتسجيل مكاسب أسبوعية
تراجع خام “نايمكس” األميركي خالل تعامالت
أمـــس الجمعـــة ،لكنـــه ي ّتجه لتســـجيل مكاســـب

وأضـــاف الوزيـــر أنـــه ال يمكـــن االســـتفادة مـــن كافـــة اإلمكانات التـــي يوفرها

يشـــهد العام المقبل انتعاشـــا وتستعيد

التمويـــل ال تزال متوافرة في الســـوق

فـــي حين ذكر تقريـــر لوكالة “رويترز” أن تحالف

المشترك إلى تريليون دوالر في غضون  3إلى  5سنوات المقبلة.

التريـــث ،الوضع تشـــوبه مخـــاوف لدى

وعـــن األســـباب التـــي دفعت إلـــى هذا

دبي  -مباشر

وتنمية االقتصاد الرقمي عبر قفزات تنموية قائمة على االبتكار.

حتـــى لـــو كانـــت لديـــه ســـيارة ويريـــد

الســـوق عافيتهـــا مـــع عـــودة األنشـــطة

ً
شـــكوكا حول فاعلية هذا
لكن أثار بعض العلماء

وحســـبما أوردت “وكالة األنباء الســـعودية” ترتكز رؤية المنظمة على تحقيق

يفضـــل االحتفـــاظ بالســـيولة أو تقليل

كورونا حيث أعلنت جامعة “أكســـفورد” وشركة

تصل إلى .% 90

اللقاح ،مما ضغط على أسعار الخام.

“أوبك ”+يميل إلى تأجيل زيادة اإلنتاج النفطي
المزمع في بداية العام المقبل.

ً
صباحـــا بتوقيـــت
وبحلـــول الســـاعة 10:10

جرينتـــش ،تراجـــع ســـعر العقـــود اآلجلـــة للخام

األميركي “نايمكس” تســـليم يناير بنسبة % 0.8

إلى  45.32دوالر للبرميل.

في حين ارتفع سعر العقود اآلجلة لخام “برنت”
القياســـي تســـليم يناير بنحو  % 0.6إلى 48.10

دوالر للبرميل.

ارتفاعا أسبوع ًّيا بصدارة “بتلكو”
بورصة البحرين تسجل
ً

تـــــــــــــــــــداول أســــــــهــــــــم بـــــقـــــيـــــمـــــة  4مـــــــايـــــــيـــــــن ديـــــــنـــــــار
المنامة  -بورصة البحرين

بلغـــت كميـــة األســـهم المتداولـــة فـــي

“بورصة البحرين” خالل هذا األسبوع
 23مليو ًنـــا وً 445
ألفـــا و 761ســـهمً ا
بقيمـــة إجمالية قدرهـــا  4ماليين و43
ً
بحرينيـــا ،نفذهـــا
ألفـــا و 642دينـــارًا
ًّ
الوســـطاء لصالـــح الــــمستثمرين مـــن

خالل  459صفقة.

مساهمة القطاعات في القيمة اإلجمالية
اســـتحوذ علـــى المركـــز األول فـــي
تعامـــات هـــذا األســـبوع قطـــاع

الخدمـــات ،حيـــث بلغـــت قيمـــة
أسهمه المتداولة مليون وً 511
ألفا
و 824دينارً ا بحرينيا أو ما نســـبته

 % 37.39مـــن إجمالـــي قيمـــة

تـــداول الــــمستثمرون خـــال هـــذا

األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها
 4مالييـــن وً 478
ألفا و 292ســـهمً ا،

أســـعار أســـهم  11شـــركات ،فـــي حيـــن

أمـــا المرتبة الثانيـــة فقد كانت من

واحتفظـــت باقـــي الشـــركات بأســـعار

حيـــث بلغـــت قيمــــــة أســـهمه

وأغلـــق مؤشـــر البحريـــن العـــام مرتفعً ا

بحرينيـــا بنســـبة  % 22.46مـــن

األســـبوع أســـهم  19شركــــة ،ارتفعـــت

تم تنفيذها من خالل  140صفقة.

انــــخفضت أســـعار أســـهم  4شـــركات،

نصيـــب قطـــاع البنـــوك التجاريـــة،

أقفالـها السابق.

 15.74نقطة وبنسبة .% 1.08

الــــمتداولة  908آالف و 284دينارً ا
إجــــمالي قيمـــة األســـهم المتداولة

الجشي :معاهد التدريب أداة فاعلة للنهوض بالكوادر الوطنية

فـــي البورصـــة وبكميـــة قدرهـــا 5

ً
ألفا و 552دينارً ا بحرينيا وبنســـبة

تنفيذها من خالل  114صفقة.

المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا مليون
وً 743
ألفا و 656سهمً ا ،تم تنفيذها

ماليين و 232ألفا و 621سهمً ا ،تم

أداء الشركات المسجلة في البورصة
أمـــا على مســـتوى الشـــركات ،فقد

جاءت شـــركة البحرين لالتصاالت

(بتلكو) في المركز األول من حيث
القيمـــة إذ بلغـــت قيمـــة أســـهمه
ً
ألفـــا و 885دينـــارً ا بحرينيـــا
958
وبنســـبة  % 23.71مـــن قيمـــة

األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها
مليون وً 789
ألفا و 890سهمً ا ،تــــم

تنفيذها من خالل  72صفقة.

وجـــاء فـــي المركز الثانـــي المنيوم
البحريـــن (ألبـــا) بقيمـــة قدرها 759

 % 18.78مـــن قيمـــة األســـهم

من خالل  83صفقة.

المتوسط اليومي خالل األسبوع
وبالعودة إلـــى معدالت التداول خالل
هذا األســـبوع من خـــال  5أيام عمل،
نجـــد أن المتوســـط اليومـــي لقيمـــة

األســـهم المتداولـــة بلـــغ  808آالف

بحرينيـــا فـــي حين كان
و 728دينـــارًا
ًّ

المتوســـط اليومـــي لكميـــة األســـهم
المتداولة  4مالييـــن وً 689
ألفا و152
ســـهمً ا أمـــا متوســـط عـــدد الصفقـــات

خالل هذا األسبوع فبلغ  92صفقة.

مبيعات “تويوتا” تقفز  % 8.6على أساس سنوي
الرياض  -االقتصادية

دعـــا إلحيـــاء دعـــوات االســـتفادة مـــن نمـــوذج ســـنغافورة فـــي التطـــور

ذكـــرت شـــركة “تويوتـــا موتـــور”

أيضـــا  205آالف و 349ســـيارة في

البحرين ،واستشـــهد الجشـــي هنا بما قاله

مبيعاتها فـــي مختلف أنحاء العالم

بارتفـــاع بنســـبة  % 8.8عمـــا كانت

المنامة  -جمعية معاهد التدريب

أكـــد رئيـــس جمعيـــة البحريـــن لمعاهـــد

التدريـــب نواف الجشـــي جاهزيـــة معاهد

التدريب في مملكة البحرين لتكون األداة
الفاعلـــة بيـــد ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن

حمد آل خليفة من أجل النهوض بالكوادر
ً
تنفيـــذا للتطلعـــات التي
الوطنيـــة ،وذلـــك
تحدث عنها ســـموه فـــي كلمته أخيرًا أمام

مجلـــس الـــوزراء ،وخاصة لناحيـــة تأمين
ِن الشـــباب من
بيئـــةٍ تنافســـيةٍ عادلـــة ُتمَ ك ْ

تحقيـــق طموحاتهم ،وتعزيز الشـــراكة مع
القطـــاع الخاص وتكثيـــف الجهود لتعافي

ونمـــو االقتصاد ،وتحويـــل التحديات إلى
فرص ،والفرص إلى إنجاز ،لمواصلة البناء
والنهضـــة الوطنيـــة والتنميـــة المســـتدامة

لكافة أبناء الوطن.

وقال الجشـــي :إن كلمة ســـمو ولـــي العهد

رســـمت معالـــم نهضـــة وطنيـــة شـــاملة
مـــن جميـــع النواحـــي ،وحـــ ّددت لـــكل فرد

ســـمو ولي العهد رئيس الوزراء في كلمته
أمام مجلس الـــوزراء“ :لقد أثبت المجتمعُ

ومؤسسة في مملكة البحرين دورًا ينهض
بـــه ضمـــن “فريـــق البحريـــن” ،وفـــي إطـــار

البحرينـــي علـــى مـــر الســـنين بـــأن عزمَ ـــه
وعزيمتـــه ،يمكن ُ
ّـــه مـــن تجـــاوز وتخطـــي

العمـــل التشـــاركي علـــى مســـتوى الوطـــن
ككل ،والنهـــوض بمختلـــف القطاعـــات ،بما

التحديات”.

في ذلك قطاع بناء الثروة البشـــرية ورفع

واختتم الجشـــي تصريحـــه بالتأكيد على

مســـاهمة جميع أبناء البحرين في التنمية

إمكانيـــة البنـــاء على ما يتوفـــر لدى قطاع

الوطنية ومسيرة اإلنجاز واالزدهار.

ودعـــا الجشـــي في تصريح لـــه إلى إحياء
مـــا كان يســـمى فـــي البحريـــن “الحلـــم

التدريـــب فـــي البحريـــن مـــن إمكانـــات

نواف الجشي

الســـنغافوري” واالستفادة من تجربة هذه

جـــرت منـــذ اإلعالن عـــن هـــذه الرؤية في

واحـــدة مـــن أكثـــر االقتصاديـــات العالمية

وأضـــاف “ال زال أمامنـــا  10ســـنوات مـــن

 2030ترسم خارطة طريق باتجاه تحقيق

بالفعـــل بتوجيهـــات جاللة الملـــك المفدى

فـــي البحرين ،مع مراعـــاة التطورات التي

تحقيـــق هذا الحلم ،وهذا ليس غري ًبا على

الدولـــة محدودة المـــوارد وكيف أصبحت

العام  2008وحتى اآلن.

نمـــوا ورفاهية ،وقـــال :إن رؤيـــة البحرين

العمـــل حتـــى العـــام  ،2030وبإمكاننـــا

هذا الحلـــم وتكرار التجربة الســـنغافورية

وقيـــادة ســـمو ولي العهـــد رئيـــس الوزراء

وخبـــرات متراكمـــة على مـــدى أكثر من 5
عقـــود ،وبنيـــة تحتيـــة متطـــورة وبرامـــج

تدريـــب فـــي جميـــع المجـــاالت ،مشـــيرًا
إلـــى أهميـــة المضـــي قدمً ـــا فـــي تطويـــر

مؤسسات هذا القطاع وتفعيل دورها في
ســـياق رؤى وأفـــكار وتوجهـــات الحكومة
الموقـــرة برئاســـة ســـمو ولي العهـــد رئيس

الـــوزراء ،وبمـــا يضمن مســـاهمة أكبر لتلك

المؤسسات في الناتج المحلي اإلجمالي.

اليابانية للسيارات أمس الجمعة أن
مـــن الســـيارات قفـــزت بنســـبة 8.6

 %علـــى أســـاس ســـنوي لتصل إلى
ً 927
ألفـــا و 623ســـيارة في أكتوبر

الماضي ،مدعومـــة بطلب قوي في

الصين والواليات المتحدة ،بحسب

ما نشرت “األلمانية”.

وكانـــت المبيعـــات فـــي الصين قد

زادت بنســـبة  % 33.3لتصـــل إلـــى
ً 175
ألفـــا و 631وحدة فـــي أكتوبر

الماضي ،مما يمثل االرتفاع الســـابع
على التوالي ،حسب الشركة.

وذكـــرت أكبر شـــركة ســـيارات في

اليابـــان فـــي بيـــان أن “مبيعـــات

الســـيارات طـــراز ،كـــوروال وليفيـــن
ولكـــزس كانـــت قوية فـــي الصين”

وكانـــت شـــركة “تويوتا” قـــد باعت

الواليـــات المتحدة ،أكبر ســـوق لها،
عليه قبل عام.

وقالت شـــركة “تويوتـــا” إن إنتاجها
فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم زاد
بنســـبة  ،% 6.5ليصل إلى ً 979
ألفا

و 232وحـــدة .غيـــر أن المبيعـــات
فـــي مختلـــف أنحاء العالم لألشـــهر
العشـــرة األولـــى انخفضـــت بواقـــع

 ،% 14.6لتصـــل إلـــى  7.6مليـــون

ســـيارة ،حيث أجبر تفشي فيروس

كورونا شـــركة تويوتـــا لوقف إنتاج
الســـيارات في الكثير مـــن المناطق
بالعالـــم  .ومـــن المنتظر أن تضاعف

“تويوتـــا جـــروب” التـــي تشـــمل

“دايهاتســـو موتـــور وهينو موتورز”
تقريبـــا التوقعـــات بشـــأن األربـــاح

لتصل إلى  13.7مليار دوالر.

tariq@cogir.org

د .طارق آل شيخان

سارقو التاريخ ...سرقة التاريخ العربي اإلسالمي
يهاجمنا البعض ألننا نرفع رؤوســـنا عاليا ونفتخر بعروبتنا اإلسالمية،
وما قدمه العرب المســـلمون بدءا من اليوم األول لبعثة النبي الكريم
حتـــى هـــذه اللحظة ،من تضحيـــات ودماء وأنفـــس قدموها رخيصة

في ســـبيل نشـــر اإلســـام ،ويهاجمنا البعض ألننا نتصـــدى للصفويين

وأتبـــاع العثمانييـــن  ،الذين جـــل همهم إعالء عنصريتهـــم وعرقيتهم

القـــذرة على العرب المســـلمين ،ومحاولة احتـــال األمة العربية أرضا
ومجتمعا.

فعلى مدى قرون عديدة ،تفاخر من يســـمون ويطلقون على أنفســـهم

“العثمانييـــن والصفوييـــن المتســـترين بالفـــرس” ،تفاخـــروا بأصولهم
وتاريخهـــم وأنهم امبراطورية حمت العرب المســـلمين ،وأنهم خلفاء

دولة الرســـول صلى هللا عليه وآله وســـلم ،والعديد من المفاخر التي

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

بـــل بالعكس ،خفضوا جناح الرحمة لمختلف الشـــعوب التي أدخلوها
اإلسالم ،وكانت نتيجة ذلك استغالل الشعوبيين الصفويين واألتراك
العثمانيين اإلســـام وجعله مطية إلعالء عرقهم الشـــعوبي وتأسيس
دول بنيـــت علـــى أســـاس عرقـــي وطائفي تحـــت عباءة اإلســـام ،بل
وســـرقة التاريـــخ أيضـــا كمـــا فعـــل العثمانيـــون حينما ســـرقوا الحجر
األســـود مـــن الكعبة المشـــرفة ،وســـرقوا األناضول التـــي كانت تحت

للتواصل17111483 :

قياســـا بأوروبا الغربية ،وســـرقوا خيرات األمـــة العربية وحطموا كل
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ســـيطرة األمويين ثم العباسيين ،والبلقان وخيراتها وجعلها متخلفة
منابع التطور والبحث والعلم ،كما أنهم سرقوا بنهاية المطاف الدولة
العباسية وأسقطوها واحتلوا الشام ومصر وبقية األمة العربية.

أرادوا فيهـــا االعتالء العرقـــي والديني والحضاري على األمة العربية

» »أما الصفويون فكان جل همهم مسح التاريخ اإلسالمي للعرب من

ناقصـــي عرق أو حضارة حتى يتفاخروا على بقية األمم كالصفويين

كل عربي مسلم في التصدي لهؤالء الشعوبيين العرقيين ،ليعرفوا

المســـلمة ،مع العلم أن العرب المســـلمين لم يكونوا في يوم من األيام

الوجود ،وإحالل هوية صفوية عرقية ،لهذا السبب سنستمر وسيستمر

والمغـــول العثمانيين وأحفادهم من أتباع مســـيح األناضول الدجال،

تاريخهم وتاريخ أجدادهم  .وللسرقات بقية.
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هل سيفي الحوثيون بوعدهم هذه المرة؟
أعلنـــت األمم المتحدة التوصل التفاق مع جماعة أنصار هللا “الحوثي”

لصيانة ناقلة النفط “صافر” ،اتفاق جاء بعد أعوام من التعنت والرفض،
ً
دائمـــا صيانة الناقلـــة المتهالكة التي
حيـــث رفضـــت جماعة أنصار هللا
تهـــدد المنطقة بأســـرها جراء تهالـــك هيكلها ووصول المـــاء إلى غرفة
المحـــرك ،حيـــث كان ومـــازال يهـــدد بكارثـــة بيئية جراء عـــدم خضوع

السفينة للصيانة منذ ما يقارب خمسة أعوام.

موافقـــة الحوثـــي على خضوع الناقلـــة للصيانة من قبـــل فريق خاص
مـــن األمـــم المتحدة لـــم تكن األولـــى ،فقد تـــم التوصل التفـــاق مماثل
فـــي منتصـــف العـــام الحالي بعـــد أن وافق الحوثي حينهـــا على صيانة

الســـفينة ،لكنه وكعادته أخلف بوعده وتراجـــع عن االتفاق الذي أبرمه
مـــع األمـــم المتحـــدة ،فقد طالـــب الحوثي عشـــية تنفيذ االتفـــاق األمم

المتحـــدة بإشـــراك طـــرف ثالث محايـــد في خطوة ال يمكـــن وصفها إال
بخطـــوة معتـــادة مـــن الحوثـــي لعرقلة صيانـــة صافر ،كمـــا أن الحوثي
ً
ً
دائما التصرف
مرارا التكسب من وراء أزمة صافر ،فقد اشترط
حاول

بالنفـــط الموجود على الناقلـــة المقدر بأكثر من مليون برميل ،ذلك بأن
يعـــود المبلغ الناتج من بيع النفط لخزائن الحوثي ما رفضته الحكومة
الشـــرعية التـــي تـــرى أن عائـــدات النفـــط الموجود في صافـــر من حق

الشـــعب اليمني وأن إقامة المشـــاريع الصحية واإلنســـانية أولوية في
الوضع الراهن.

أتمنى أن تســـتطيع األمم المتحدة هـــذه المرة الولوج لصافر ومحاولة

إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن نشهد كارثة بيئية ،فلك عزيزي القارئ أن

تتخيل ما يمكن أن يؤدي إليه تسرب أكثر من مليون برميل من النفط
أو انفجارها ،لكن يبدو أن الورقة الجديدة التي من المحتمل أن تلعب

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

الفري”
“ما باليد حيلة غير ننطر
ّ
حديـــث اليوم توجد بين ســـطوره فقـــرة كتبناها باللهجـــة المحلية البيضاء

نرجع البيت إال تارسين على األقل زيلة أو زيلتين من الميد والزمارير لكبار

بحر البحرين شماال وجنوبا شرقا وغربا.

غير ننطر الفري”.

المفهومـــة عند أهل البحرين ،نشـــاركهم الخـــوف واأللم لما آلت إليه أوضاع
الفير ،قلت أبي أغير أشـــوي عن ممارســـة
“الزبدة من جم يوم وعقب صالة ّ

رياضة المشـــي المعتادة ،في نفس الوقت من ضيقة الصدر ياتني تصنيفة
زينة من زمان ما ســـويتها ،المهم قلت أروح أزرق على الســـيف يمكن أصيد
جـــم ميـــده من أســـياف لمحـــرق قبل ال يبـــرد الوقـــت وآنه صار لـــي مدة ما

زرقـــت ،الشـــاهد عنـــدي غتـــره بيضة عتيجة ســـويت فيها فتحة حق دشـــة

السمج ،تلفت في مطبخ البيت وحصلت مشخالة عودة مالت شخال عيش
الشـــيالني ،طخيت معاي ريوقي ،وفي طلعتي من البيت مريت على خباز
الفريـــج وخذت لـــي بربيتين أطحين ورحت ،لكن وكلوا هللا قمت أزرق من

الســـاعة خمس ونص لي الســـاعة ثمان ما صدت إال زمرور واحد عن العين

والنفس ،وبعدين هديته ،رجعت البيت حتى أكلي إذا انتو كلتوه أنه كليته
مـــن اللـــي صادني ،وقمت أتحســـف على بحر لمحرق وقول في نفســـي هللا

وين بحرنه لول ووين بحرنه الحين ،كنه في مثل هذي الروحه الخفيفة ما

بهـــا جماعـــة الحوثي هـــذه المرة هي اإلجـــراءات الفنيـــة ،حيث طالب

الحوثـــي األمـــم المتحدة بمجموعة من األجهزة وقطع الغيار للســـفينة

التي رفضت األمم المتحدة تزويد الحوثي بها ،حيث إن مهمة الفريق
الفني تتمثل في تقييم وتحييد خطر الناقلة.

» »بغض النظر عن الدالئل والمؤشرات أتمنى أن يصدق وعد الحوثي هذه
المرة فقط ولو لمرة.

حـــق المشـــوي ،لكن ما أقول إال ســـامحنه يا بحرنه ظلموك ،مـــا باليد حيلة،

أهـــل البحرين عمومـــا وأهل المحرق على وجه الخصـــوص ال يمكن أن يمر

عليهم يوم دون أن يتناولوا ثمار البحر على موائدهم ،خصوصا على وجبة
الغـــداء ،وفـــي الســـابق كانوا يأكلون األســـماك في وجبتي الغداء والعشـــاء
أيضـــا ،وكانـــت هنـــاك وجبة ثالثة تعـــرف عند أهل المحـــرق خصوصا وأهل

السماك
رضي
ّ

البحرين عموما بـ “القبيب” وهو األكل الذي يتبقى من وجبة العشاء والذي
عادة ما يكون من الســـمك والرز أما “مجبوس أو في قاعته أو شـــيالني أو
أمحمـــر” ،ويعرف أيضا باســـم “البرنيـــوش” ،وكانوا يضعـــون “القبيب” طيلة
ســـاعات الليل في “المرفاعة أو داخل النمليه” خوفا من ســـطوة القطط أو

انتقال غير سلس للسلطة

الفئران عليه وذلك لعدم توافر أجهزة التبريد ســـابقا ،فكانوا يتناولون هذه
الوجبة ما بين الساعة  11 – 9صباحا ،أي قبل تناول وجبة الغداء الرئيسية.
» »وعليه نأمل من الدولة أن تقوم مشكورة بالمزيد من الخطوات التصحيحية
للثروة البحرية .وعساكم عالقوة.

في مثل هذا الوقت غداة إعالن نتائج االنتخابات الرئاسية األميركية
عـــام  2016وقفـــت المرشـــحة الديمقراطيـــة هيالري كلينتـــون لتعلن

مبتســـمة أمام جمهورها بكل شجاعة اعترافها بخسارتها في السباق
االنتخابي قائلة :إن النتيجة أظهرت وجود انقســـام عميق في بلدها
أكثـــر ممـــا توقعتـــه؛ لكنها شـــددت على أهميـــة قبول النتيجـــة كقيمة

ديمقراطية مقدســـة حسب تعبيرها؛ واالعتراف بفوز الرئيس الحالي
الخاســـر فـــي االنتخابات األخيـــرة دونالد ترامب الـــذي مازال يرفض
ً
مشـــككا فـــي نزاهة وحيادية
بشـــدة حتى اللحظة االعتراف بهزيمته
العمليـــة االنتخابيـــة ،وهـــو موقـــف غير مســـبوق في شـــدته وهزليته

نزار جاف

أسد اهلل أسدي ورقة التوت ()1
في هذا الشـــهر وفي إحدى المحاكم ببلجيكا ستجري محاكمة الدبلوماسي اإليراني

علـــي ماجـــدي ،وخـــال لقـــاء صحافـــي مفصل أجرتـــه معه وكالـــة “إيســـنا” اإليرانية

التجمـــع الســـنوي للمقاومـــة اإليرانيـــة فـــي باريـــس عـــام  ،2018وســـتكون الجلســـة

سياســـة النظـــام فـــي هـــذا الصـــدد .ونتيجة لذلـــك ،رفعـــت مخابرات قـــوات الحرس

“أسد هللا أسدي” المعتقل على خلفية تورطه بالعملية اإلرهابية التي كانت تستهدف

طـــوال مـــا يقرب مـــن قرنيـــن ونصف القـــرن مـــن تاريـــخ االنتخابات

األميركية.

كلينتـــون ابنـــة النظـــام الرأســـمالي جـــاء إقرارهـــا بانقســـام المجتمـــع

األميركـــي كمـــا أظهرته النتيجـــة؛ ال وفق من يراه من خـــارج النظام،

ولو كانت تمتلك هذه الرؤية ألدركت أن ذلك االنقســـام أعمق بكثير،
وهو اآلن أعمق وأعمق؛ فعلى األقل هو ناجم في جانب من الجوانب

بخصوص اعتقال أســـدي ،قـــال إن لدى األوروبيين وثائق ال يمكننـــا إنكارها ،وانتقد

عـــن خلل خطير في النظام السياســـي نفســـه الذي كـــف منذ أمد غير
ً
ضابطـــا للصراعات االجتماعية حتى تحول الفشـــل
قصيـــر أن يكون

أجـــرى مقابلـــة معـــه ،بل إن االكثر إثارة وحساســـية من ذلك ،هو مـــا ورد في محضر

إصالح راديكالي ما دامت الثورة متعذرة ولم تأزف شروطها الذاتية

حيـــث أكـــد أن “هناك جماعات مســـلحة في العـــراق ولبنان واليمن وســـوريا وإيران،

أن يمهـــد األرضيـــة النتقـــال ســـلمي للســـلطة يجنـــب الحاجـــة للثورة
ً
معـــا في زعزعتها
أداة التغييـــر األكثـــر خطورة على الشـــعب والنظام

النظام اإليراني ســـتكون مصوبة على هذه المحاكمة وما قد يتمخض عنها ،الســـيما

العواقب قد يطول تحقيق االستقرار معها.

الثوري دعوى قضائية ضده ،وضد مدير وكالة أنباء الطلبة إيســـنا ،والصحافي الذي

فـــي الضبـــط إلى فضيحـــة مدوية للنظـــام؛ وبالتالي فهـــو بحاجة إلى

هـــذه المحاكمـــة تتميـــز وألول مرة بأن دبلوماســـيا إيرانيا بدرجة ســـكرتير ثالث في

الشـــرطة البلجيكيـــة أثنـــاء لقاء تم معه بناء على طلب أســـدي في مـــارس الماضي،

والموضوعيـــة بعـــد ،فاإلصـــاح الراديكالي من شـــأنه  -حيثما توفر -

قدر هللا لها وتم تنفيذها كما تم التخطيط لها ،فإنها كانت ستتسبب بمجزرة بشرية

ســـتراقب مجريـــات المحاكمة ،وهي لن تســـتكين إذا جاء الحكم ضده ،بل ســـتكون

مخصصة لالســـتماع ،وتم تحديد موعد ثان وهو  3من الشـــهر القادم في حالة عدم

انتهاء القضية في الجلسة.

الســـفارة اإليرانية في النمســـا يقف لتتـــم محاكمته بتهمة قيادته عمليـــة إرهابية لو
إن صـــح التعبيـــر ،خصوصا أن عشـــرات اآلالف كانـــوا متواجدين في مـــكان التجمع

بقاعة فليبنات بباريس ،وكان كاتب السطور من بينهم ،لكن التنسيق والتعاون الذي
جرى بين المخابرات األلمانية والبلجيكة بصورة خاصة ،حال دون ذلك وتم اعتقال

أسدي ومنفذي العملية ،وهما إيرانيان رجل وامرأة.

لهـــا ردات فعـــل ميدانيـــة ترتد ســـلبا على اســـتقرار بلجيـــكا وأمنها” ،لذلـــك فإن عين

أن طهـــران بذلـــت أقصـــى ما في وســـعها وطاقتها ونفس الشـــيء بالنســـبة للوبياتها

ووســـطائها فـــي البلدان األوروبية وبشـــكل خاص في النمســـا ،لكن لـــم يجد كل ذلك

هـــذه المحاكمة تشـــكل خطورة غير مســـبوقة على النظام اإليرانـــي ألنها تمتلك أدلة

نفعـــا ولـــم يتحقق لهـــا ما كان قد تحقق مـــع العمليات اإلرهابية الســـابقة التي قامت

مرؤسيه في طهران ،والذي يلفت النظر أكثر أن السفير اإليراني السابق في ألمانيا،

المعارضة اإليرانية“ .إيالف”.

بإمكانهـــا أن تحـــدد عالقـــة واضحـــة بيـــن قائـــد العمليـــة اإلرهابيـــة من جانـــب وبين

بهـــا المخابـــرات اإليرانية في النمســـا وبرليـــن وجنيف وروما واســـتهدفت رموزا من

لالســـتقرار االجتماعـــي؛ خصوصـــا إذا مـــا جاءت عنيفة غيـــر مأمونة
» »ومع أن ترامب  -وخلفه الجمهوريون  -بات من المسلم به أنه يلعب

ال أم آجالً ،فإن
في الوقت الضائع ،فإنه حتى لو رفع الراية البيضاء ،عاج ً
ثمة ثلمة خطيرة معيبة لحقت بسمعة تاريخ هذا النظام الرأسمالي

الديمقراطي العريق عنوانها “االنتقال غير السلس في تداول للسلطة”!.
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إلعالناتكـــم For Advertising
أوقات الدوام:
السبت 9 :صباح ًا حتى  3مسا ًء
األحد  -الخميس 8 :صباح ًا حتى  4مسا ًء

38344464

للتواصل مع قسم اإلعالنات:
17111501 - 17111504 - 17111444

ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻴﺎرات اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻴﺪس-ﺑﻨﺰ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺎﻗﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﳌﺪة  ٣ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ
ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺬي  ٥ﺳﻨﻮات*.
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ .١٧٧٨٥٤٥٤
*ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﻻﺣﻜﺎم
*ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺬي ﻣﺪﺗﻪ  ٥ﺳﻨﻮات

١٧٧٨٥٤٥٤
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marketing@alhaddad-mer

09

4428  العدد- 1442  ربيع الثاني13 - 2020  نوفمبر28 السبت

Vacancies Available

PEPPERS FUSION RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
39333989 or PEPPERS2011@GMAIL.COM

Specialist consultancy and solutions Co. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17001640 or ceo@SSS.bh

Shaklan Construction of buildings S.P.C
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
33660266 or DEVANTKP@GMAIL.COM

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

Capri Touch Beauty Salon W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33102841 or SALEEM4569117@GMAIL.COM

MOHAMED SALAHUDDIN CONSULTING ENGINEERING BUREAU B.S.C Closed
has a vacancy for the occupation of
DRAFTSMAN
suitably qualified applicants can contact
17216777 or aizel@MSCEB.COM

ALKARYA LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
PRESSER (HAND)
suitably qualified applicants can contact
39869284 or Alitraif11@gmail.com

PALM COAST CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17312007 or aamirbh@gmail.com

Usmans tin fabricator
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33704554 or USMAN_DC@YAHOO.COM

TECHNO ELECTRO POWER INDUSTRIAL S.P.C
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
33316040 or POWERONBIBIN@GMAIL.COM

AADEL SEROOR CONTRACTING ESTABLISHMENT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39668834 or ADELSU@GMAIL.COM

ALHANAFI CLEANING CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
39881145 or bujassim398@yahoo.com

FAROOQ AHMED SAIN Contracting Co W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36404055 or baderconst9@gmail.com

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED)
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH

ALHAIKI SCAFFOLDING
has a vacancy for the occupation of
SAFETY OFFICER
suitably qualified applicants can contact
17270095 or ALHAYKISCAFFOLDING@YAHOO.COM

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17345051 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM

FREE ZONE GALLERY Co. S.P.C
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
39076640 or MOHAMMED_DABWAN@YAHOO.COM

MZNAR FOR STATIONERY
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
33918404 or SH.Z-OOZ@HOTMAIL.COM

DREAM WAY SERVICES CO.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MARKETING EXECUTIVE
suitably qualified applicants can contact
17870023 or CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

SEVENTIES KARAK
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17578287 or AMNAHALMEADI@GMAIL.COM

HIGH PRESSURE HYDRAULICS AND MECHANICAL SERVICES
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
17232630 or SALFUDHALA@YAHOO.COM

SYDNY TOURIST SERVICES RESTU
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17229570 or sc7.group@gmail.com

ALSAYED ALAWI S. ABDULNABI S. HASAN
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants can contact
39293959 or HUSSAINALAWI41@GMAIL.COM

Huawei technologies Bahrain s.p.c.
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (PROJECT)
suitably qualified applicants can contact
17568708 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM

KAF tech electrical and contracting SPC owned by Ahsan zafar fazli
has a vacancy for the occupation of
WORK SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
33446588 or AHSANFAZLI@GMAIL.COM

Sahara For Tourism Consultancy Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
17231303 or SAHARA4TOURISM@GMAIL.COM

DREAM WAY SERVICES CO.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
17870023 or CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17708888 or bahrain91992@gmail.com

KOOH SANGI TRADING AND CONTRACTING CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33371333 or ALIALI3332010@GMAIL.COM

SYDNY TOURIST SERVICES RESTU
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17229570 or sc7.group@gmail.com

DUNYA ALAJAEB CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
39900442 or ALIALSHAFIE@YAHOO.COM

ANSAR GALLERY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CASHIER
suitably qualified applicants can contact
17140001 or pr@ag-bh.com

City Tower Apartments S.P.C owned by Blue Hills Property Managem
has a vacancy for the occupation of
RECEPTIONIST
suitably qualified applicants can contact
33485689 or BLUEHILLSMANAGEMENT@GMAIL.COM

BU MARIAM Contracting
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33311937 or BUMARIAMCONST@GMAIL.COM

DREAM WAY SERVICES CO.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MARKETING EXECUTIVE
suitably qualified applicants can contact
17870023 or CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

P.S. MANAGEMENT SERVICES
has a vacancy for the occupation of
PIPEFITTER
suitably qualified applicants can contact
17674240 or METEE@BATELCO.COM.BH

ALDALEEM CONTRACTING W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM

ALFADHEL ELECTRICAL B.S.C (CLOSED)
has a vacancy for the occupation of
JOINTER
suitably qualified applicants can contact
17400440 or accounts@alfadhelbizgroup.com

MAHMOOD AHMED MOHAMMED SHARIF W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17403403 or Shahzad@asfbahrain.com

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FITTER
suitably qualified applicants can contact
17622082 or info@BAHSTS.COM

BLACK BOX ENTERTAINMENTS PLUS CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39529961 or VENNASH2014@GMAIL.COM

PAKEEZA CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39875402 or PAKEEZAGROUP7228@GMAIL.COM

DREAM WAY SERVICES CO.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COMPUTER SUPPORT ADMINISTRATOR
suitably qualified applicants can contact
17870023 or CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

P.S. MANAGEMENT SERVICES
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17674240 or METEE@BATELCO.COM.BH

HASAN ALI MOHAMMED ASHOOR
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39086555 or aliashoor2020@gmail.com

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

Taxi box food trasportation
has a vacancy for the occupation of
DRIVER(MOTOR-CYCLE)
suitably qualified applicants can contact
39056757 or F2FFF@HOTMAIL.COM

Juice Time Restaurant Company SPC
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
39448689

P.S. MANAGEMENT SERVICES
has a vacancy for the occupation of
RIGGER
suitably qualified applicants can contact
17674240 or METEE@BATELCO.COM.BH

YOUNIS AHMED ALI SALMAN(JAK ALKHAIR/1944)
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants can contact
39444870 or YOUNES.77@HOTMAIL.COM

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
DRIVER(FORKLIFT)
suitably qualified applicants can contact
17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

ALJUNAID FISHES TOOLS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39605569 or XALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FOREMAN
suitably qualified applicants can contact
17622082 or info@BAHSTS.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

Sunset sparkling laundry
has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)
suitably qualified applicants can contact
66666461 or NAZZARALI9@GMAIL.COM

Amana Pipe Line Construction L.L.C. - Foreign Branch
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17533495

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY
has a vacancy for the occupation of
WORKER(METAL PLATING & COATING)
suitably qualified applicants can contact
17466002 or wael@oryxindustry.com

HANI HUSSAIN M.ALI IDHRABOOH( BUMARJOOSH - 733 )
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33222661 or H33221661@GMAIL.COM

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
MESSENGER
suitably qualified applicants can contact
17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

Rozania cafeteria
has a vacancy for the occupation of
KITCHEN WORKER
suitably qualified applicants can contact
39606665 or ISAZAINAL@LIVE.CO.UK

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17622082 or info@BAHSTS.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

BABA RAMADHAN CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39064201 or MOHAMMADAMEER560@GMAIL.COM

Amana Pipe Line Construction L.L.C. - Foreign Branch
has a vacancy for the occupation of
PIPEFITTER
suitably qualified applicants can contact
17533495

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY
has a vacancy for the occupation of
WORKER(GLASS CUTTING)
suitably qualified applicants can contact
17466002 or wael@oryxindustry.com

HUSAIN RADHI ABDULLA ALI (ABU RADI/12459 )
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants can contact
17730818 or HUSSAIN78R@HOTMAIL.COM

Nidukki Trading Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17456218 or OPERATIONS@NIDUKKI.BH

MARIAM FAMILY COLD STORE
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39725550 or AHAMADA1959@GMAIL.COM

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)
suitably qualified applicants can contact
17622082 or info@BAHSTS.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

KANZA RESTURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33159071 or SAKEENAM_5@HOTMAIL.COM

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C
has a vacancy for the occupation of
QUALITY STANDARDS SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact
17297600 or danbahrain@danwayeme.com

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY
has a vacancy for the occupation of
ALUMINIUM OXIDISER
suitably qualified applicants can contact
17466002 or wael@oryxindustry.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

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED)
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17727676 or BASMAHO@BATELCO.COM.BH

THE ARABIAN HORSE FOR EQUESTRIAN AND VETERINARY SERVICES S.P.C
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
17594549 or HORSE@BATELCO.COM.BH

GREEN CITY SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36022682 or info@gcs.bh

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

Shahi Restaurant Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
0 or SHAHIIMAN@HOTMAIL.COM

ALSALWA MEAT FACTORY
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17596656 or IT-AA-TE@OUTLOOK.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

DELMON ELECTRICAL CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17255527 or DELTRIC@BATELCO.COM.BH

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17708888 or bahrain91992@gmail.com

I Z ZULFIQAR BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
38702609 or AZHARKHAN7301@GMAIL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FITTER
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FLAME-CUTTER(HAND)
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

Al Zahrawi Medical Supplies Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES EXCUTIVE
suitably qualified applicants can contact
34447793 or ARAMADAN@ZAHRAWIMEDICAL.COM

Almahara carpentry
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
33345110 or FAROOOHA75@HOTMAIL.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

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)
suitably qualified applicants can contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

ALMOEEN CAFETREIA
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17640904 or RAALAALI@GMAIL.COM

MOHAMMED MOHAMMED ALI ALNOAIMI ( SALAH - 6047 )
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants can contact
17340518 or mohdnoaimi@hotmail.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

SAMAR GARAGE FOR AUTO SERVICES
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33655884 or LAKME.BH@GMAIL.COM

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17725522 or yousif@aanass.net

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

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LIGHT VEHICLE DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

MY DECOR W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17646414 or MYDECOR@LIVE.COM

ALBASHA TRADING EST
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17704641 or ALBASHADECOR@GMAIL.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

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
FOREMAN
suitably qualified applicants can contact
37767097 or RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17725522 or yousif@aanass.net

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

ALI EBRAHIM AHMED KHUDHAIR
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17271196 or akcgroup@ymail.com

REVIRA POOLS
has a vacancy for the occupation of
SITE SUPERVISING ENGINEER
suitably qualified applicants can contact
17714909 or hasanbader1@gmail.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

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

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

Gulf Alley Contracting Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33260454 or zakir34582@gmail.com

Lulu Bahrain Hypermarket S.P.C
has a vacancy for the occupation of
RETAIL TRADE SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17556665 or shameerkt@bh.lulumea.com

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

LITE LOOP CLEANING
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
33372727 or MASH.CLEARING@GMAIL.COM

FIT WELL UNIFORMS
has a vacancy for the occupation of
DESIGNER(FASHION)
suitably qualified applicants can contact
17253012 or BALUSHI1371@HOTMAIL.COM

Zain Bahrain B.S.C
has a vacancy for the occupation of
INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact
36031037 or ALI.SHAMLAN@BH.ZAIN.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

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

Valleystar Uniforms Co. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
17555512 or ALRABEA42@HOTMAIL.COM

Lulu Bahrain Hypermarket S.P.C
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17556665 or shameerkt@bh.lulumea.com

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SITE INSPECTOR
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

Lite loop construction
has a vacancy for the occupation of
MASON(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
35003400 or MASH.CLEARING@GMAIL.COM

NATIONAL CONCRETE COMAPNY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PLANT / UNIT OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
17786665 or sayed.saeed@nccbahrain.com

ALNAWAB TEXTILES
has a vacancy for the occupation of
TAILOR
suitably qualified applicants can contact
38882236 or fareedamurtaza@hotmail.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

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

THE PERFECT DESIGN FOR KITCHENS W L L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
33334579 or METWALLYM48@YAHOO.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

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MATERIAL CONTROL SPEC
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

GRAND CHOICE BOUTIQUE
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
34089625 or YSUBAIE@HOTMAIL.COM

AL ZAFARAN RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17213346 or ALZAFRANEST@GMAIL.COM

BUDAIYA ZORRO MENS FASHION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17414224 or HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM

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

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

JUNAID AUTO SERVICES
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
33207486 or JDKROCKY786@GMAIL.COM

Huawei technologies Bahrain s.p.c.
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (PROJECT)
suitably qualified applicants can contact
17568708 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FOREMAN
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

AL SHAGAEQ CARPENTRY WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17412655 or AIR.ALRASAFI@HOTMAIL.COM

HAYAT AL BARAKAH TRADING EST
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33888406 or QASWACONTRA313@GMAIL.COM

ALHABAYB BEAUTY SALON
has a vacancy for the occupation of
HAIR DRESSER
suitably qualified applicants can contact
39139640 or ALHABAIB-11@HOTMAIL.COM

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

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY
has a vacancy for the occupation of
ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17466002 or wael@oryxindustry.com

TOP NOTCH CONTRACTING Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
35171912 or TOPNOTCH.WLL@GMAIL.COM

International Security Services Co. S.P.C
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17007771 or HR@issbh.com

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

Alghanah Group W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY EQUIPMENT OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
17722333 or info@alghanah.com

MOHAMMED SALEH SABT EST.
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17770311 or MOHAMMEDSALAHSABTEST@GMAIL.COM

GAINT BUILDING MAINTENANCE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17244104 or ALADRAJ40@GMAIL.COM

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33990991 or MDASALDOY@GMAIL.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

SEALAND MINISTOP SUPERMARKET W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39077388 or LAYLAA797@GMAIL.COM

International Security Services Co. S.P.C
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17007771 or HR@issbh.com

ALDOY CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
33990991 or ALDOY1953@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 REEM GATE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39771192 or inter.island.bh@gmail.com

RUSSIAN GULF RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WAITER (RESTURANTS)
suitably qualified applicants can contact
39468897 or RILWAN25@GMAIL.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

Areena Contractor Group Co. S.P.C
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM

J R MAINTENANCE S.P.C OWNED BY BOTA CONSTRICTION COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33636824 or MA8916634@GMAIL.COM

Manguard Security S.P.C
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17404949 or SECURITY@MANGUARD.COM.BH

ISMCO COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17820974 or ISMCOBH@GMAIL.COM

JASMI’S CORPORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17252885 or LMRA@JASMIS.COM

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17535158 or bucheeri5@gmail.com

WADAH AL NAHAR CONTRACTING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CONSTRUCTION WORKER
suitably qualified applicants can contact
36677962 or wadahalnaharcont@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

Areena Contractor Group Co. S.P.C
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM

Garage Abu Azzam Repair Of Motor WLL
has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
33097779 or AHMEDAZAM368@GMAIL.COM

Manguard Security S.P.C
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17404949 or SECURITY@MANGUARD.COM.BH

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17268111 or HRD1@MACBH.COM

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON ASST
suitably qualified applicants can contact
17786500 or enily@kcbahrain.com

Havelock One Interiors WLL
has a vacancy for the occupation of
MATERIAL CONTROL SPEC
suitably qualified applicants can contact
17832030 or hamida.alhubail@havelockone.com.biz

Bahrain Pride Trading Centre W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17601873 or NAYLASHAKEEL.STC@gmail.com

Diyaar Baghdad contracting
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39472212 or PRASAD@DIYAARGLOBAL.COM

Areena Contractor Group Co. S.P.C
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM

MADAN MART
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17009745 or MADANMADAN2413@GMAIL.COM

GOLDEN GROUP CONTRACTORS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM

Juffair Gate Hotel
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON ASST
suitably qualified applicants can contact
17786500 or enily@kcbahrain.com

HAJAR CONSTRUCTION FOR ELECTRICAL & MAINTENANCE
has a vacancy for the occupation of
SHEETMETAL INSTALLER
suitably qualified applicants can contact
77444454 or A.A.QARATA.BH@GMAIL.COM

Shakeel Trading Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17601873 or NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM

BREAD TOAST BAKERY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17699719 or almarzooqh@gmail.com

Areena Contractor Group Co. S.P.C
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM

SMART STEP CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DATA ENTRY OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
38913378 or EMAADAAD121212@GMAIL.COM

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR
suitably qualified applicants can contact
17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

URBASER BAHRAIN CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17131018 or AHMEDALKHAN@GMAIL.COM

Alomran General Services
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17792777 or ALOMRAN99@GMAIL.COM

HAJAR CONSTRUCTION FOR ELECTRICAL & MAINTENANCE
has a vacancy for the occupation of
INSULATOR
suitably qualified applicants can contact
77444454 or A.A.QARATA.BH@GMAIL.COM

MOODA BITAR
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39322274 or moda_bitar_bh@yahoo.com

Mc 6 Construction S.P.C
has a vacancy for the occupation of
EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
suitably qualified applicants can contact
17402050 or hrassistant@mcsix.me

QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or AHMED@DREAMGROUP.BH

Alhaiba rosaries and luxuries
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
37763778 or MUARSOOL@GMAIL.COM

Shalimar Contracting Co W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17663542 or RIECHME@GMAIL.COM

METRIC MODERN CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17668584 or MMCROBIN@GMAIL.COM

PALACE MAJESTIC RESTAURANT & COFFE SHOP MANAGEMENT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
39000700 or palacemajestic0@gmail.com

HAJAR CONSTRUCTION FOR ELECTRICAL & MAINTENANCE
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
77444454 or A.A.QARATA.BH@GMAIL.COM

ALOMRAN TOWERS CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
32217611 or ALOMRAN.COM@HOTMAIL.COM

Bukhowa International Investments Co W l l
has a vacancy for the occupation of
SECRETARY
suitably qualified applicants can contact
17610666 or kristine@bukhowa.com

NINO
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17711772 or TY@KHARAFIGLOBAL.COM

DUBAI DAY TRADING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36969196 or NEWIQRAATOWER@GMAIL.COM

Waves Infra Solutions W L L
has a vacancy for the occupation of
PROJECTS COORDINATOR
suitably qualified applicants can contact
66966944 or SAYEDESSAM75@HOTMAIL.COM

HANDSOMENESS GENTS SALON
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants can contact
36303083 or ALWASAMA7@GMAIL.COM

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17564981 or ashokrma@gmail.com

MARIAM GARDEN LANDSCAPING
has a vacancy for the occupation of
SALES EXCUTIVE
suitably qualified applicants can contact
39696997 or AMMARO69@LIVE.COM

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17838129 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM

ABRAJ ALKHAMIS TRADING S.P.C
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17630580 or ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM

Secure Me W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17749697 or secure.me@live.com

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

KASHMIRI POINT RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34542929 or RABIA9997@HOTMAIL.COM

EURO EXPRESS TRANSPORTS
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17330629 or EBRAHIM@alomoghani.COM

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17345051 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17401013 or SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM

E1 INNOVATIONS - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
SALES EXCUTIVE
suitably qualified applicants can contact
39660496 or roycolls@gmail.com

ABRAJ ALKHAMIS TRADING S.P.C
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17630580 or ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM

Ansar Gallery W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CASHIER
suitably qualified applicants can contact
17140000 or PR@AG-BH.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

Hala Al Safeer Restaurant W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
32229052 or LMORDUHAJEE@GMAIL.COM

SYED MOHAMMAD NOOR MOHAMMAD USMAN EBRAHIM
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
33253535 or MuhammadSaqib759@gmail.cOm

ALEA WORLD CONTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39669225 or SAATI-2002@HOTMAIL.COM

AIRTECH W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17675599 or info@airtech.com.bh

Lavendome market
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17262118 or JAFFAR.BAGARD@GMAIL.COM

HASAN EBRAHIM ALI SALE TRADE OF MOTOR VEHICLE PARTS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39772426 or AE43ALI@GMAIL.COM

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66716677 or jamil.h@jannaty.co

Aries Cafe
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
33111124 or HJFARDAN@GMAIL.COM

AL MARZOOQ CATRING SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17786040 or MARZOOQBAKERY@GMAIL.COM

Seven Energy W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17500791 or hr@seven-energy.com

Seven Energy W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17500791 or hr@seven-energy.com

United International Agencies )Unitag(
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17224678 or fatima@unitag.net

GULF SUITES HOTEL- AMWAJ
has a vacancy for the occupation of
HEAD(KITCHEN)
suitably qualified applicants can contact
17816070 or hr@gulfsuiteshotel.com

ALQANDEEL CONTRACTING S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17341852 or ALQANDEEL.BH@GMAIL.COM

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

AXXITUDE WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66973788 or AIRBOURNE1983@HOTMAIL.COM

HAFIZ ATIF INTERIOR DESIGN CO- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33502518 or KEHKSHAAN007@GMAIL.COM

AL MUZAMMIL AUTO SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
38355631 or ALMUZAMMILSPAREPARTSA@GMAIL.COM

Seven Energy W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17500791 or hr@seven-energy.com

United International Agencies )Unitag(
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17224678 or fatima@unitag.net

AL JAREEDHA CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
36789277 or MUNAALKHAJA1@GMAIL.COM

ALQANDEEL CONTRACTING S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
PLUMBER
suitably qualified applicants can contact
17341852 or ALQANDEEL.BH@GMAIL.COM

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PIPE-FITTER
suitably qualified applicants can contact
17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

DAR ALMAWARID CONTRACTING, REAL STATE CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES MANAGER
suitably qualified applicants can contact
36366138 or Badr@daralmawarid.com

Ganny Saints Paradise Resturant
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
33344352 or JHUBAISHI@GMAIL.COM

HEAVEN BUILDING MAINTENANCE CO Bahraini partnership company
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36428158 or MULTANI890BH@GMAIL.COM

Seven Energy W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17500791 or hr@seven-energy.com

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
17623723 or mcsc@mcscwll.com

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17345569 or alyamama@batelco.com.bh

ASFI CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17777355 or ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
39993245 or SAWMARINEBH@GMAIL.COM

Bu Shakir RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)
suitably qualified applicants can contact
33195741 or SHAKIRNOOR@HOTMAIL.COM

WORLDS BEST TRADING CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17661024 or ABU.AG.MOTORWINDING@HOTMAIL.COM

ALDEEBIL FISH FACTORY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17732677 or hasan.aldeebel@gmail.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
STEEL CHIPPER
suitably qualified applicants can contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

ABDULRAHIM MOHAMMAD ABDULRAHIM RAHIMI COLDSTORE AND BAKERY
has a vacancy for the occupation of
BAKER(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17296555 or DAVOODRAHIMI.DR@GMAIL.COM

Fereej almirri baker
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
66686866 or ALWARRD35@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

Cochi Metro for organization of conventions, events and trade sh
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
66910006 or ALSHOALA@GMAIL.COM

Mohammed Al Ojaimi Contracting Company S.P.C Owned by Mohammed A
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
66370888

UM RIAZ CONSTRUCTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33701470 or MANDJBH@GMAIL.COM

YUSUF ALI AHMED ISA
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39762225 or yaahcc2013@gmail.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
STEEL CHIPPER
suitably qualified applicants can contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

APACHE MAINTENANCE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
37126333 or NABEEL0203@HOTMAIL.COM

ALWEJDAN SPECIALIST MEDICAL CENTER W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SPECIALISED DOCTOR
suitably qualified applicants can contact
17780060 or DRWEJDANI@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

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

AYSHA ABDULMAJEED CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33089058 or AYSHAABDULLMAJEED@GMAIL.COM

KHALIL ABDULLA MOHAMMED SHARIF (IVANA/7965)
has a vacancy for the occupation of
FISHERMAN
suitably qualified applicants can contact
17399723 or mahmoodbali@hotmail.com

AL AMARAH ELECTRICAL WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
WORK SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
39666154 or ALSAWARRY@HOTMAIL.COM

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

AL SAFA ALUMNIUM
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17786978 or sayedo87@live.com

Morooj May Cafeteria
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
37381111 or MKA388@GMAIL.COM

Blue Gold Moon Management Co. SPC
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33315134 or JUNAID.ATC.CO@GMAIL.COM

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

Q Q FASHION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33170607 or HUSSINMUHAMMAD897@GMAIL.COM

BAHRAIN WORKSHOP COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL
suitably qualified applicants can contact
17700798 or BWCENG@BATELCO.COM.BH

JASMI’S
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17588787 or lmra@jasmis.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
STEEL CHIPPER
suitably qualified applicants can contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

Asrar Al Noor Coldstore
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17737557 or ALNOORMW@YAHOO.COM

AL MUMTAZ TOWER CAR SERVICES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33639564 or KHURRAM_LOE82@YAHOO.COM

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33328444 or SASJSMSN@GMAIL.COM

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

R I M MARKETING S.P.C
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33701470 or RIMSPC5@GMAIL.COM

AHMED MANSOOR ALAALI CO.
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

JASMI’S CORPORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17588787 or lmra@jasmis.com

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

ALBUSTAN CONTROL SOLUTIONS- PARTNERSHIP CO.
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17244633 or FAWZI@AL-FAWZ.COM

Gori kark
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39464272 or HANIEGYPT@HOTMAIL.COM

Shaklan Construction of buildings S.P.C
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
33660266 or DEVANTKP@GMAIL.COM

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
STEEL CHIPPER
suitably qualified applicants can contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

ISA ALSHEALA MANAGEMENT CONSULTANCY
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
33656333 or SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM

AL MANARTAIN COMPANY AND ALI ALSHEAB GROUP WLL
has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL HELPER
suitably qualified applicants can contact
17590097 or ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH

JASMI’S CORPORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17588787 or lmra@jasmis.com

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

ALBUSTAN CONTROL SOLUTIONS- PARTNERSHIP CO.
has a vacancy for the occupation of
STOREKEEPER
suitably qualified applicants can contact
17244633 or FAWZI@AL-FAWZ.COM

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17001640 or info@sss.bh

Shaklan Construction of buildings S.P.C
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
33660266 or DEVANTKP@GMAIL.COM

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

GREEN STAR ELECTRONICS REPAIR CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34210051 or MJAMILGONDAL256@GMAIL.COM

INTERNATIONAL MOTOR TRADING AGENCY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17875777 or SUZY_KANOO@KEKANOO.COM

ALSAYED MAHDI S.JAFFAR ALSAYED SALMAN AL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39662649 or FADHEL_93@HOTMAIL.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

CREATIVITY SECRETS FOR CALLIGRAPHY DESIGNS &PLACARS
has a vacancy for the occupation of
DESIGNER(INTERIORS)
suitably qualified applicants can contact
17595006 or jaffar.csdecor@gmail.com

هاملتون يتصدر أولى فعاليات سباق الـ FORMULA1
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حصـــل هاملتـــون على أفضـــل لفة في

الصخير -حلبة البحرين الدولية

تتواصـــل اليـــوم الســـبت علـــى مضمار

حلبـــة البحرين الدولية “موطن رياضة
الســـيارات فـــي الشـــرق األوســـط”
فعاليـــات ســـباق الــــ ـFORMULA 1
-جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران

الخليـــج  2020والـــذي سيســـتمر حتى

يوم األحد الموافق  29نوفمبر الجاري،
وذلـــك بانطـــاق الســـباق الـــذي يمثـــل

الذكرى الـ  16لســـباقات الفورموال وان

في البحرين.
ونحتفل هـــذا العام بالذكرى الـ ّ 70
لكل

ً
لبنانيا
محترفا
كرة البديع تستقبل
ً
أحمد مهدي

اســـتقبلت إدارة نـــادي البديـــع المحتـــرف اللبنانـــي يحيـــى الهنـــدي ،والذي تم

المرســـيدس األخـــرى .وحل ســـيرجيو
بيريز ســـائق فريق ريســـنغ بوينت في
المركـــز الثالـــث فـــي التصنيـــف بفـــارق

 0.967ثانية عن المتصدر بـ  31لفة.

فريـــق كارلين ،حيث جـــاء ثانيا بفارق

 0.122ثانية ،وثالثا أيضا ســـائق فريق

الممتد لـ  70عامً ا.

بالترتيـــب التالـــي النـــس ســـترول

الســـيارات العالمية على مدار تاريخها

تـــم تصنيـــف الســـائقين المتبقيـــن

ريـــكاردو من فريق رينو ،وثنائي فريق
ســـيكوديريا فيـــراري تشـــارلز لكليـــرك

األول لكرة القدم بنادي البديع حسين الدوسري .ويجيد الهندي اللعب في خط
ً
محترفا آســـيويًا ســـيدعم
الوســـط .ويأتي التعاقد مع الالعب اللبناني بصفته

فعاليات ســـباق جائزة البحرين الكبرى

تحت قيادة المدرب الوطني هشام الماحوزي الذي صعد بالفريق إلى مصاف

البحريـــن الدوليـــة باألمـــس .وشـــهدت

وســـينضم يحيـــى الهنـــدي إلـــى قائمـــة محترفـــي البديـــع التـــي تضـــم ً
أيضـــا:

لم تكن كافية إلحداث تأثير كبير على

لطيـــران الخليـــج المقـــام فـــي حلبـــة

الحصـــة األولى أمطـــارا خفيفـــة ،لكنها
الحدث.

ســـائق فريـــق ريســـنغ بوينـــت ودانيال

وسيباســـتيان فيتيـــل ومـــن بعدهـــم
روبيـــرت كوبيتســـا ســـائق فريـــق ألفـــا

روميـــو رينغ ،ثنائي فريـــق هاس أف1
رومـــان غروجـــان وكيفن ماغنوســـين،

ودانييـــل كفيات من ألفا توري ،والندو
نوريس ســـائق مكالرين ،ســـائقا فريق
ويليامـــز نيكـــوالس التيفـــي وروي
نيساني.

وتمكـــن نيكيتـــا مازيبيـــن ســـائق فريق

المركـــز الثالث بفـــارق  0.321ثانية عن
المتصـــدر .يتنافـــس كل مـــن الثالثـــة

منافسه من الهند جيهان دارفاال سائق

وان التـــي تتربـــع علـــى قمـــة رياضـــة

وأليكســـافدير

جـــاء األلمانـــي جوليان هانســـيس في

الهولندي أيضا األســـرع فـــي فئة Pro-

محققـــا  1دقيقة و 42.660ثانية ،بينما

واستيبان أوكون من رينو.

أرض حلبتنـــا .ونهنئ كذلـــك الفورموال

فيرســـتابن

ألبـــون،

بأفضـــل لفة بفـــارق  0.053ثانية ،بينما

حصـــل مازيبيـــن على أســـرع زمـــن له،

مـــن اســـتضافة هـــذه الســـباقات علـــى

مناســـبة أكبـــر لالحتفاء بهـــذه الذكرى

تبعه الهولندي جيســـي فـــان كويجيك

األوائـــل في نهاية هذا األســـبوع ضمن

هوندا ،وثنائي ريد بول ريســـنغ ماكس

فـــي التجـــارب األولى كارلوس ســـاينز

من ســـائق فريق ســـكوديريا ألفا توري

التـــي انطلقـــت لمـــدة  90دقيقـــة ضمن

النيجيريين فورتشن وإيمانويل ،والبرازيلي جونيور.

بوتاس ،الذي أنهى  41لفة في ســـيارة

الخليج .2020

ســـائق فريق مكالرين ،وبيير جاســـلي

تصـــدر التجـــارب األولـــى واالفتتاحية

الدوري الممتاز باحتالله وصافة ترتيب دوري الثانية الموسم الماضي.

ثانيـــة من زميلـــه في الفريـــق فالتيري

مساند لجائزة البحرين الكبرى لطيران

تيكتـــوم مـــن دامـــاس ،وكريســـتيان

ووصل المحترف اللبناني يحيى الهندي إلى المملكة بعد رحلة طيران طويلة

صفوف البدعاويين في الموســـم الجديد بدوري ناصر بن حمد الممتاز ،وذلك

حقق  40لفة .كان أسرع بمقدار 0.449

الدولي للسيارات والتي تنطلق كسباق

مـــن بطولة العالـــم في الفورمـــوال وان
وطيـــران الخليـــج ،حيث إ ّنـــه ال توجد

لويس هاملتون بطل العالم سبع مرات

امتدت نحو يوم ونصف اليوم ( 36ســـاعة) ،إذ كان في استقباله مدير الفريق

يبلـــغ طولـــه  5.412كيلومتـــرًا ،حيـــث

لبطولـــة الفورمـــوال  2التابعـــة لالتحـــاد

وكان مـــن بين المراكـــز الثمانية األولى

الكبرى متقدما على بوتاس

الرياضي الجديد .2021 - 2020

حـــول مضمـــار الجائـــزة الكبـــرى الـــذي

فعاليـــات الجولـــة مـــا قبـــل الختاميـــة

كارليـــن يوكي توســـنودا وذلـــك بفارق

هاملتون يتصدر أولى فعاليات الجائزة

التعاقد معه؛ لتمثيل الفريق األول لكرة القدم بالنادي خالل منافسات الموسم

زمـــن وقـــدره دقيقـــة و 29.033ثانيـــة

هيتـــك غرانـــد بـــري مـــن تصـــدر أولـــى

هطـــول أمطار خفيفـــة في وقت مبكر.

 0.258ثانيـــة .بينمـــا جـــاء كل من دان
لونجـــارد مـــن فريـــق آرت غرانـــد بري،

ولـــوكا غيوتـــو مـــن مـــن فريـــق هيتـــك
غرانـــد بـــري ،وروبرت شـــوارتزمان من

بريما ريســـنغ ،وجانيو تشـــو من فريق

يونـــي فيرتوســـي ،مـــن بيـــن أفضـــل
ً
سائقا في
ثمانية سائقين من أصل 22
بطولة الفورموال .2

وتصـــدر األلمانـــي ريتشـــارد واقنـــر
أول فعاليـــة تنطلـــق في ســـباق جائزة
البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج

للفورموال وان  2020في حلبة البحرين
الدوليـــة .وتنطلـــق البطولـــة كســـباق

مســـاند للجائزة الكبرى وذلك بجولتها

االفتتاحيـــة لموســـم .2020/2021
وتصدر واقنر التجارب مححقا أســـرع
لفة فـــي  2دقيقـــة و 05.094ثانية في
التجـــارب التي اســـتمرت لــــ  45دقيقة،
فـــي درجـــات حـــرارة منخفضـــة مـــع

فئة المحترفين كان لوكاس جرونفيلد

 Amبينمـــا كان إيدي فالدير من ألمانيا
هـــو األفضـــل بيـــن متســـابقي فئة AM

وجـــاء كل من الشـــيخ علـــي بن محمد
آل خليفـــة والشـــيخ جابـــر بـــن علي آل

خليفة في المركز الثامن والعاشر على
التوالي.

حقـــق الشـــيخ علـــي أفضـــل لفـــة فـــي

دقيقتيـــن و 08.838ثانيـــة فـــي فئـــة
 ،Pro-Amبينمـــا ســـجل الشـــيخ جابـــر

أعلى لفة فـــي دقيقتين  09.693ثانية

في .Am

الدولية مؤخرا
وأعلنت حلبة البحرين
ّ
أن ســـباقي جائـــزة البحريـــن الكبـــرى
ّ
لطيـــران الخليـــج وجائـــزة رولكـــس

الصخيـــر الكبـــرى للفورمـــوال وان
ســـ ُتقامان من دون حضـــور الجماهير.
لكـــن ســـيكون هنـــاك مقاعـــد ســـوف

ّ
تخصص لعوائل العاملين في الصفوف

األمامية من الكوادر الصحية والجهات
المســـاندة األخرى في البحرين؛ وذلك

عرفانـــا لمســـاهماتهم والتزامهم الكبير
ضمـــن الجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة

للتصدي للجائحة في المملكة.

إرساالت المحرق تطيح بالنصر

داركليب يضــرب “الجمراوية” بثالثية نظيفة بدوري عيســى بن راشــد
حسن علي | تصوير  :خليل ابراهيم

واصل المحرق “حامل اللقب” عروضه المتميزة بدوري عيسى بن راشد ألندية
الدرجة األول للكرة الطائرة بعدما هزم النصر بنتيجة  3/0في المواجهة التي
جمعتهمــا مســاء أمــس الجمعــة علــى صالــة االتحــاد ضمــن منافســات الجولــة

الرابعــة ليحــرز انتصاره الثالــث ويرفع رصيده إلى  9نقاط ليتقاســم الصدارة
مــع األهلــي ،فيمــا توقف رصيــد النصر عند  4نقاط بعد تلقيه الخســارة الثانية
هذا الموسم.

وانتهـــت اشـــواط اللقـــاء الثالثة – 25

المتمثلـــة فـــي محمد يعقـــوب وفاضل

الحـــكام الدولـــي المكـــون مـــن األول

النصـــر للتعادل  -20 20احـــرز العافية

 19 25- ،18 – 25 ،23بـــإدارة طاقـــم

حسين الكعبي والثاني حسين المعلم.

عبـــاس ليتقـــدم  15 – 19ورغـــم ادراك
ارســـال مباشـــر وصـــد الجـــاد كـــرة

المحـــرق فـــاز بالشـــوط األول بتألـــق

لصبيـــح ابراهيم  20 22-قبل أن ينهي

تخليـــص الكـــرات الهجوميـــة بـــكل

(.)2

محترفـــه الكاميرونـــي “كـــودي” فـــي

اريحيـــة ،وتعدد الخيـــارات الهجومية

حسن الحداد الشوط بضربة من مركز
فـــي الشـــوط الثانـــي اســـتمر المحـــرق

بالضغط على منافسه بقوة االرساالت

فوزا مســـتحقا على حساب بني جمرة

الهجوميـــة التـــي كان بطلهـــا محمـــد

بنتيجـــة  3/0ليرفـــع رصيـــده إلـــى 6

يعقـــوب لينجح المحـــرق في هز الكرة

نقاط ،بينما تلقى الجمراوية الخسارة

األولى لمنافســـه ،فيما كانت ارســـاالت

الثالثة ليبقى رصيدهم من دون نقاط.

النصـــر ســـهلة وفـــي متناول اســـتقبال

وانتهت األشواط الثالثة 25- ،20 25-

المحـــرق األمـــر الـــذي ســـهل مأموريـــة

 16 25- ،21فيمـــا أداء اللقـــاء الطاقـــم

الحايكي والعافيـــة في توزيع األلعاب

الدولي المكون من الحكم األول ســـيد

الهجومية ليخطف المحرق الشوط.

محمد كاظم والثاني أحمد القيم.

أجـــرى مدرب النصر بعـــض التغييرات

ولـــم يجـــد داركليـــب اي عنـــاء فـــي

في الشوط الثالث بإشراك أحمد جواد

التفـــوق على بني جمرة في ظل فارق

فـــي االرتـــكاز بـــدال مـــن اليـــاس جعفر

اإلمكانـــات ،حيـــث ضغـــط العنيد على

وجاسم تركي بدال من صبيح ابراهيم

منافســـه بقـــوة االرســـاالت مـــع تعـــدد

في مركز ( ،)4لكن المحرق واصل أدائه

الخيـــارات الهجومية ،وقد شـــارك في

القوي في االرســـال والصـــد والفاعلية

اللقـــاء علـــي ابراهيـــم بعـــد غيابـــه عن

الهجومية ليفوز بالشوط والمباراة.

البنفســـجي أمـــام األهلي فـــي المباراة

وفي المواجهة الثانية ،حقق داركليب

األخيرة بسبب اإلصابة.

خلفان :بطولة األندية العربية مثبتة بالبحرين

تعميما للتعرف على الموقف النهائي للفرق
االتحاد العربي سيرسل
ً
حسن علي

محمود عبدالواحد ينفذ ضربة ساحقة أمام حوائط بني جمرة

منتخبنا يجتاز العراق بصعوبة

الــتــصــفــيــات اآلســـيـــويـــة لـــكـــرة الــســلــة 2021
سبورت

الـــدول ممـــا ســـيترتيب عليـــه الوصول

قـــال األمين العام لإلتحاد العربي للكرة

بطريقـــة الترانزيت  ...كمـــا أننا بحاجة

الطائـــرة جهاد خلفـــان إن موعد بطولة

لمعرفـــة

األنديـــة العربيـــة التاســـعة والثالثيـــن

اإلجـــراءات

اإلحترازيـــة

والصحيـــة المتبعة لوصول وفود بعض

المزمـــع إقامتهـــا فـــي مملكـــة البحريـــن

الـــدول والكثير مـــن التفاصيل األخرى

خـــال شـــهر فبرايـــر المقبـــل 2021

التي ســـتحدد اســـتمرار إقامة البطولة

بضيافـــة النـــادي األهلي لم يطـــرأ عليها

في موعدها أو تأجيلها وإن كنا بالطبع

أي تغييـــر حتـــى اآلن وما زالـــت مثبتة
في روزنامة مسابقات االتحاد العربي.

من لقاء المحرق والنصر

جهاد خلفان

نتمنى أن تقام ولكن صحة المشـــاركين
هي األهم.”..

وأضـــاف خلفـــان لـ “البالد ســـبورت” أن

فـــي انحســـار ،ومملكتنا بلغـــت مراحل

وذكـــر خلفـــان أن االتحـــاد ســـيتواصل

رســـمي إلى كافـــة االتحـــادات الوطنية

انخفـــاض عـــدد الحـــاالت ولكـــن الوباء

الذي يســـتضيف هذه األيام التصفيات

رأيهم إزاء تنظيم البطولة في موعدها

علـــى موافقات الجهـــات المختصة كما

المملكة لمعرفة األنظمة والبروتكوالت

فيهـــا فـــي ظـــل اســـتمرار تفشـــي وباء

ترغـــب فعال فـــي المشـــاركة ،أضف إلى

إلـــى أن تنظيـــم البطولة يعتمد بنســـبة

وتابـــع خلفـــان “صحيـــح أن الوبـــاء

بشـــكل مباشـــر بيـــن البحريـــن وبعـــض

المشاركة بالبطولة.

االتحاد العربي ســـيقوم بإرسال تعميم

متقدمـــة فـــي القضـــاء عليـــه فـــي ظل

مـــع االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة الســـلة

المنضويـــة تحـــت مظلتـــه للتعرف على

يبقـــى موجـــو ًدا ،ويجـــب أن نحصـــل

اآلسيوية لمنتخبات الرجال على أرض

ومـــدى قـــدرة األنديـــة على المشـــاركة

أننـــا يجب أن نعرف عـــدد األندية التي

المتبعـــة فـــي هـــذا الشـــأن ،الف ًتـــا النظر

كورونا (كوفيد – .)19

ذلـــك فإن بعض األجـــواء غير مفتوحة

كبيرة على مدى رغبة األندية ذاتها في

حقق منتخبنا الوطني األول لكرة الســـلة فو ًزا صع ًبا على نظيره

العراقـــي عبر الوقت اإلضافي بنتيجة ( )92/95في المباراة التي

جمعتهما مساء الجمعة لحساب المجموعة الرابعة ضمن الجولة
حاليا بمملكة البحرين.
الثانية للتصفيات اآلسيوية والمقامة
ً

وجائـــت نتائـــج األشـــواط كاآلتـــي 16/18( :البحريـــن15/27 ،
البحريـــن 15/24 ،العـــراق 18/23 ،العـــراق 14/17 ،البحريـــن).

وبهـــذا الفوز أصبح رصيد منتخبنا ( 5نقاط) بالمركز الثاني خلف
المنتخـــب اللبنانـــي المتصـــدر ( 6نقـــاط) الـــذي فاز علـــى الهند (4

نقاط) ،وأخيرًا العراق برصيد ( 3نقاط) .وسيلعب منتخبنا مساء

الغد األحد بمواجهة نظيره الهندي ،فيما لبنان يلتقي العراق.

عـــودة لمجريات المباراة ،البدايـــة لم تكن جيدة لالعبي منتخبنا
بسبب الرهبة وغياب التركيز والذي ّ
دفاعيا
خلف كثرة األخطاء
ً
تدريجيا
وهجوميا وفي تســـجيل النقـــاط ،إال أن “األحمر” تمكن
ً
ً

بتصحيح مســـاره وتحقيق المطلوب وإنهاء الربع األول لصالحه

فنيا وتوســـيع الفـــارق لينهي
( .)16/18اســـتمر منتخبنـــا بالتقدم ً
ً
أيضا لصالحه (.)31/45
الربع الثاني
وفـــي الربـــع الثالـــث ظهر منتخبنـــا بصـــورة متفاوتة األمـــر الذي

لقاء منتخبنا والعراق

مكـــن العراق من تقليص الفارق إلى  5نقاط ( .)55/60وفي الربع
ّ

األخيـــر أجاد منتخبنا الجانب الهجومـــي إال أن العراق تمكن من
معادلة النتيجة ( .)78/78وفي الشـــوط اإلضافي حســـم منتخبنا
األمـــور لصالحـــه بفضـــل اســـتغالل الجانب الهجومي وتســـجيل

النقاط.
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خالد بن حمد يتوج الفائز بكأس “األولمبية”

شــهــد الــســبــاق الــــرابــــع ...وســـط انـــتـــصـــارات مــثــيــرة بـــكـــؤوس شــركــة بابكو

الصخير ..نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

شــهد النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة

األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ،عصر أمس السباق

الرابع للخيل لهذا الموسم ،والذي أقيم على كأس اللجنة األولمبية البحرينية
وكؤوس شــركة نفط البحرين “بابكو” وكأس نادي راشــد للفروســية وســباق

الخيل وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.
كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان

عبـــدهللا بن عيســـى آل خليفة وســـمو

وســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد بن

آل خليفـــة نائـــب رئيس الهيئـــة العليا

الدين بن محمد بن ســـلمان آل خليفة
عيسى آل خليفة وسمو الشيخ هاشم

بن محمد بن ســـلمان آل خليفة وسمو

الشـــيخ نـــادر بن محمد بن ســـلمان آل

خليفة وســـمو الشـــيخ نوح بن محمد
بـــن ســـلمان آل خليفة ومحمد حســـن

النصـــف األمين العـــام للجنة األولمبية
البحرينيـــة وممثلـــي شـــركة بابكـــو

الراعية للسباق.

وقد قام سمو الشيخ خالد بن حمد آل
خليفـــة بتتويج المضمـــر الفائز بكأس

اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية يوســـف
طاهـــر ،مشـــيدا ســـموه بالمســـتوى

التنظيمـــي والفنـــي للســـباق بفضـــل

األهتمام والجهود الكبيرة التي توليها
الهيئـــة العليا لنادي راشـــد للفروســـية
وســـباق الخيل برئاســـة ســـمو الشيخ

الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان بـــن حمد
مـــن أجـــل األرتقـــاء بمســـتوى رياضة
ســـباق الخيل وتطويرهـــا نحو أفضل

ســـلطان الديـــن بـــن محمد بن ســـلمان

المستويات.

كمـــا أشـــاد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن

آل خليفـــة وكأس بابكـــو للشـــوط

والمنافسات القوية للجياد والفرسان

محمد بن ســـلمان آل خليفـــة  ،وكأس

الســـادس الى ســـمو الشـــيخ هاشم بن

حمـــد آل خليفـــة بالمســـتويات الفنية

بابكو للشوط السابع الى المالك الفائز

المشـــاركين في أشواط السباق والتي

ميثم هاشـــم المشـــقاب  ،وكأس بابكو

عكســـت تطـــور مســـتوى ســـباقات
ً
منوها ســـموه بفوز
الخيل البحرينية ،

للشـــوط الثامـــن الـــى أســـحاق مـــراد ،

ســـجل أولى أنتصارات إسطبل سموه

الـــى المضمـــر الفائـــز هشـــام الحـــداد ،

ثـــم قـــدم كأس بابكو للشـــوط التاســـع

الجـــواد “بيوتشـــامب بيجنـــال” الـــذي
 KHK RACINGفـــي ســـباقات الخيل
ً
ومعربـــا عن تهانيه الى
لهذا الموســـم ،

كافـــة المـــاك والمضمرين والفرســـان

الفائزيـــن بأشـــواط الســـباق ومتمنيـــا
لجميـــع المشـــاركين التوفيق والنجاح

علي العيناتي

alaynati82@gmail.com

موتك هو موت كرة القدم !!
ســمعت الخبر..لــم أصدقــه ولم أكن مكترث ًا له..ظننته بأنه مجرد شــائعة
مثل ســائر الشائعات العابرة..فتحت هاتفي..فوجدت سيال من الرسائل
محتواها نفس الخبر والكثير منها تؤكد صحته..ورغم ذلك كنت الزلت
متماســكا والزلت عند ظني بأنها مجرد شــائعة ال أكثر..بيد أن الشــكوك
بــدأت تنتابني..وحالة من االرتياب بــدأت تراودني..فليس من المعقول

فيما قام الشـــيخ ســـلمان بن راشد آل
في السباقات القادمة

كمـــا تـــم تتويـــج الفائزيـــن بكـــؤوس

أشـــواط الســـباق حيـــث قـــام الســـيد
نواف الغانم مدير األتصال المؤسسي

بشـــركة بابكـــو بتقديـــم كأس بابكـــو

نيلور ،كما قدم الســـيد أبراهيم طالب

هاشـــم الحـــداد ،وكأس بابكو للشـــوط

والتســـويق بتقديـــم كأس بابكـــو

للشـــوط األول الـــى المضمـــر الفائـــز
الثانـــي الـــى المضمـــر الفائـــز جيمـــس

للشـــوط الخامـــس الـــى ســـمو الشـــيخ

للفروســـية وســـباق الخيـــل بتقديـــم
كأس النادي الى المضمر الفائز هشـــام

الحداد.

اليوم انطالق البطولة االفتتاحية لموسم االتحاد الملكي لقفز الحواجز

تحت رعاية عيسى بن عبداهلل ..وعلى ميدان االتحاد الرياضي العسكري

تغطية  -اللجنة اإلعالمية

يســتعد االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة النطــاق بطولــة افتتــاح

موســم قفز الحواجز اليوم الســبت تحت رعاية ســمو الشــيخ عيســى بن عبدهللا
آل خليفــة رئيــس االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة والتــي ســتقام

منافســاتها علــى ميــدان االتحاد الرياضي العســكري بالرفة وســط ترقب وإثارة
للموسم الجديد .2021 / 2020

أن الجميــع يتحدثــون بصحــة الخبــر ويتناقلونه فيما بينهــم وأنا ال زلت

وينتظـــر جماهيـــر رياضـــة الفروســـية

المسلك  350متر/دقيقة.

القــدم كثيــرا وقــال لي بنبــرة حزينة “لقد مــات مارادونا يــا ابني”..حينها

الفرســـان في هذه البطولـــة التي تعتبر

غـــزوان أنـــه أنهـــى جميـــع اســـتعداداته

مصــر ًا علــى تكذيبه..حتــى جاءنــي أبــي المســن والذي ال تســتهويه كرة

وعشـــاقها بالمملكـــة مـــا ســـيقدمه

استوعبت فقط أن أفضل من لمس المستديرة عبر كل العصور قد رحل

االنطالقة الحقيقية للموســـم الرياضي

صدمــه كبيــرة لــكل عشــاق كــرة القــدم برحيل دييغــو ارمانــدو مارادونا

لالســـتعداد المبكـــر مـــن قبـــل الفرســـان

فعال ولن يعود مجددا!! .يا إلهي!!

نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي للتكريـــر

خليفـــة المدير التنفيذي بنادي راشـــد

الجديد لمســـابقات قفـــز الحواجز؛ نظرا

الــذي للتــو كنــا نهنئــه بعامــه الستين..وشــاءت االقدار أن يموت بســكتة

ومختلف اإلسطبالت بالبالد.

المصحــة التــي كان مــن المفتــرض أن يفــارق الحيــاة فيهــا بعــد انتكاس

الجادة لدخول موســـم مغاير من خالل

مــاذا عســانا أن نقــول فــي مارادونا؟؟..يكفــي بأنــه الوحيــد فــي تاريــخ

تنافســـي مثيـــر وبنـــاء علـــى معطيـــات

بعده..فقــد قارونــه ببيليه وبالتيني وزيكو وميســي ورونالدينيو..وبقى

مشـــاركة واســـعة ومنافســـات قويـــة

وأكد الفارس الدولي المخضرم ســـامي
التـــي قـــد بدأهـــا متأخـــرا لهذا الموســـم

بســـبب جائحة فيـــروس كورونا كوفيد
 ،19وهـــذا مـــا أثـــر علـــى ســـرعة تجهيز

من منافسات قفز الحواجز

الجيـــاد التـــي عادة ما تحتـــاج إلى عدة

قلبيــة مفاجــأة وهــو وحيــد فــي منزلــه قبــل أيــام قليلة مــن خروجه من

وقـــد أبـــدى الفرســـان اســـتعداداتهم

أشـــهر؛ من أجـــل االســـتعداد الجيد قبل

في المسابقات المختلفة”.

صحته!!.

التدريبات المســـتمرة وتقديم مســـتوى

وأوضح غزوان أن البطولة االفتتاحية

قـــوة دفاع البحريـــن لقفـــز الحواجز أن

بســـبب الظروف الراهنة والتي تسببت

لمســـابقات االتحـــاد الملكي للفروســـية

تكون بطولة تنافسية بالنسبة له كما هو

تنطلق أولى جوالته اليوم الســـبت على

لســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل

بالرفة .وأوضح الخاطري في تصريحه

للفرسان وجميع أعضاء مجلس اإلدارة

جاهـــز للموســـم الرياضـــي الجديـــد

البطوال والمسابقات.

الجديـــد وســـيكون لي تواجـــد وحضور

أكـــد خالـــد الخاطـــري مـــدرب فريـــق

قـــوي علـــى منصـــات التتويـــج وفـــي

ســـتكون بمثابـــة تدريـــب جيـــد للخيل؛

الفريـــق جاهز لدخول الموســـم الجديد

ورحـــب محمـــد داد هللا الحكـــم الدولي

فـــي تأخير البرنامج التدريبي ،وأنها لن

وســـباقات القدرة لقفـــز الحواجز والذي

وانتشــله مــن القــاع وحقــق معــه المســتحيل عندمــا تــوج بلقــب الدوري

وســـتنطلق فعاليـــات البطولـــة عنـــد

معتاد .ووجه غزوان الشـــكر واالمتنان

ميـــدان االتحـــاد الرياضـــي العســـكري

االتحــاد االوروبي..ناهيــك عــن قيادتــه لالرجنتيــن لوحده للفــوز بكأس

بأولـــى المســـابقات ،وهـــي المســـابقة

خليفة على متابعته المستمرة والدائمة

قائـــا “فريقنا التابع لقوة دفاع البحرين

الذيـــن جميعهم يبذلون جهـــودا كبيرة؛

لمســـابقات وبطـــوالت قفـــز الحواجـــز،

فـــي هـــذا الموســـم الجديـــد ،متمنيا كل

مـــن قبـــل فرســـان الفريـــق المتميزيـــن

كــرة القــدم من تمت مقارنته بمن ســبقوه وبمن لعبوا معه وبمن اتوا من

مســـابقات الموســـم الماضي الذي شهد

هــو االفضــل دون منازع..ذهــب إلــى نــادي نابولــي ذلــك النــادي المغمور

وندية عالية.

االيطالــي الــذي كان متوهجــ ًا آنــذاك بقوتــه بــل نجــح معه بالفــوز بكأس

الســـاعة  8.30من صباح اليوم الســـبت

العالم  1986وسط ذهول الجميع..حتى أن االسطورة االلمانية بيكنباور

االولـــى لفئة الناشـــيئن المســـتوى األول

ارقــد بســام يــا دييغو وثق تماما أن كرة القدم ســتظل تتنفســك حتى

الحواجـــز 90 :ســـم ،ســـرعة المســـلك

قد قال حينذاك “كأس العالم  86هو كأس مارادونا”!!.
آخــر رمــق لهــا وســتعترف بأنــك أفضل من لمســها عبــر التاريــخ إن طال
الزمان أو قصر..فأنت كرة القدم..وموتك هو موتها!!.

(مســـابقة مـــع جولـــة تمايـــز) وارتفـــاع

 350متر/دقيقـــة ،المســـابقة الثانية فئة
الناشـــئين المســـتوى الثانـــي (مســـابقة

على مرحلتين) وارتفاع الحواجز100 :

الجولة  4لسداسية اليد
تقـــام عنـــد  6.30مـــن مســـاء اليـــوم
الجولـــة الرابعـــة للدورة السداســـية

حاليـــا إلى صـــدارة النجمـــة برصيد
ً

 ،2019-2020وتجمـــع باربـــار مـــع
األهلـــي على صالـــة اتحـــاد اليد بأم

الحصم.

ويشـــير ترتيب الـــدورة السداســـية
 9نقـــاط مـــن  3حاالت فـــوز متتالية
مقتربًـــا مـــن إحـــراز لقـــب الـــدوري،

يليه الشـــباب واالتفاق ،إذ يملك كل

واحد منهما  7نقاط ،األهلي وباربار

وتســـتكمل مباريات الجولة الرابعة

 5نقـــاط لكل واحـــد منهمـــا ،وأخيرًا

األحـــد :النجمـــة مـــع االتحـــاد ،ويوم

 3نقاط.

يومي األحد واإلثنين ،إذ يلعب يوم

العموم المســـتوى األول ،وهي (مسابقة
ســـم وسرعة المســـلك  350متر/دقيقة،

اإلثنين :الشباب مع االتفاق.

لدوري كـــرة اليد للموســـم الرياضي

المســـابقة الثالثـــة فئـــة المبتدأيـــن مـــن

على مرحلتين) وارتفاع حواجزها100 :

أحمد مهدي

(الســـبت) مباراة واحدة في افتتاح

ســـم ســـرعة المســـلك  350متر/دقيقة،

االتحاد فـــي المركز األخيـــر برصيد

المســـابقة الرابعة للمتقدمين المســـتوى
الثاني (جمع النقـــاط مع حاجز الجوكر)

وارتفـــاع حواجزها 110 :ســـم وســـرعة
المســـلك  350متر/دقيقـــة ،المســـابقة
الخامســـة (مســـابقة علـــى مرحلتيـــن)

وارتفـــاع حواجزهـــا 120 :ســـم ،ســـرعة
المســـلك  350متر/دقيقـــة ،والمســـابقة

السادســـة فئـــة المتقدميـــن المســـتوى

الثالث (مسابقة التأهل لمرحلة التمايز)
وارتفـــاع حواجزهـــا 130 :ســـم ،ســـرعة

من أجل تحقيق أعلـــى درجات النجاح

هدفنـــا األســـمى هـــو تحقيـــق المزيـــد

التوفيق لجميع الفرســـان واإلسطبالت

والمحافظـــة علـــى التألـــق والتميز الذي

المخضـــرم اآلخـــر الفـــارس باســـل

والمواســـم التـــي ســـبقته ومـــا حققـــه

جيـــاد هـــذا الموســـم ،خيل تابـــع لفريق

الفـــارس إيـــاد أحمـــد كشـــف أنهـــم لـــم

البطـــوالت األخيـــرة للموســـم الماضـــي،

الفيروس “وقال أخذنا مخاطرة كبيرة،

فـــي مســـابقة الجائـــزة الكبرى ،وفرســـه

دون أن نذهـــب لرؤيتها أو فحصها؛ لذا

والمســـابقة التي تســـبقها للكبـــار ،وقال

تجربـــة معها ،ومـــن البطـــوالت القادمة

ولـــدي خيـــل
االرتفاعـــات المتوســـطة،
َّ
جديـــد جلبتـــه مـــن أوروبا مؤخـــرا ولن

ثقـــة تامـــة بأنه ســـيكون موســـم مليء

بالمفاجـــآت ،حيـــث إنـــه ال يعـــرف كل

اليـــوم؛ كونـــه للتـــو خـــارج مـــن الحجر،

اآلخـــر ،ولكـــن نتأمـــل كل خيـــر للجميع

المشاركة في افتتاح الموسم اليوم.

ظهر عليه الفريق في الموســـم الماضي

الدوســـري كشـــف مشـــاركته مـــع أربعة

الفرسان من نتائج باهرة”.

قوة الدفـــاع ،وكان قد شـــارك عليه في

يتوقفـــوا عـــن التدريبـــات رغـــم جائحة

وهـــو نفســـه الذي سيشـــارك علـــى متنه

حيـــث قمنـــا بشـــراء خيـــل مـــن الخارج

سيشـــارك بـــه فـــي المســـابقة الكبـــرى

لدي فـــرس جديدة ســـتكون اليوم أول
َّ

“ولدي فحل سأشـــارك به في مسابقات

سنكتشف معدن هذه الفرس ،وأنا على

أشـــارك به فـــي بطولة افتتاح الموســـم

فارس تجهيزات واســـتعدادات الفارس

ولكن البطولة القادمة سيكون متواجد

وأنـــا شـــخصيا متحمس كثيرا للموســـم

المراكز األولى.

ومديـــر مســـابقات قفـــز الحواجـــز
بانطالقـــة مســـابقات القفـــز اليـــوم على

ميـــدان االتحـــاد الرياضـــي العســـكري
بالرفـــة وبالفرســـان الذيـــن اســـتعدوا

جيدا للموســـم الجديـــد رغم الصعوبات
التـــي واجههـــا الجميـــع بســـبب جائحـــة

فيـــروس كورونا كوفيد  ،19مشـــيرا أن
الموســـم الجديـــد لمســـابقات وبطوالت

االتحـــاد الملكـــي للفروســـية وســـباقات

القـــدرة لقفز الحواجز ســـيكون موســـم

مغايـــر للمواســـم الماضيـــة بحســـب
المعطيـــات التـــي شـــهدتها مســـابقات

الموســـم الماضـــي .وقـــال داد هللا “لقـــد

حرصنـــا بالتنســـيق مع االتحـــاد الملكي
بوضـــع خطة شـــاملة من فحـــص جميع

المشـــاركين والعامليـــن في المســـابقات

تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن
حمد آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن
عبدهللا آل خليفة وحرصا على ســـامة
الجميـــع ،وتواصلنـــا مع جميع الفرســـان

والمشـــاركين وكنـــا ومازلنـــا معهـــم

حول تطبيـــق اإلرشـــادات واالحترزات

الوقائيـــة خالل مشـــاركتهم وتواجدهم
بالمعســـكر ،نتمنـــى التوفيـــق للجميـــع
ونحثهـــم بااللتـــزام بهـــذه اإلرشـــادات

وتحقيق التباعـــد االجتماعي؛ من أجل

سالمتهم وسالمة الجميع”.

مقتل عالم نووي إيراني بارز في طهران

الجيش االسترالي يطرد 13

جنديا عملوا بأفغانستان
سيدني  -أف ب

محاكمة أحد دبلوماســييها ببلجيكا بتهمة التخطيط العتداء

أعلن الجيش االسترالي أمس أنه طرد

 13جنديا على أثر تقرير عن ممارسات
قــامــوا بــهــا فــي أفــغــانــســتــان يمكن أن

تشكل جرائم حرب.

عواصم  -وكاالت

وقال قائد الجيش ريك بور :إن اإلدارة

أعلـــن التلفزيـــون الرســـمي اإليراني،

أخطرت الجنود بفصلهم الــذي سيتم

أمس ،مقتل محسن فخري زادة أحد

خالل أسبوعين .وكشف تحقيق حول

علمـــاء البالد النووييـــن البارزين في

سلوك الجيش االسترالي بأفغانستان

أن وحدات في القوات الخاصة “قتلت

منطقة قرب طهران.

أفغانيا على األقل.

محسن فخري زادة أحد علماء إيران

بشكل غير قانوني”  39مدنيا وسجينا

وفي التفاصيل ،أكد التلفزيون مقتل
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في المجال النووي والصاروخي في

منطقـــة دماونـــد بالعاصمـــة طهـــران،
كاشـــفا عن أن عملية االغتيال نفذت
بتفجيـــر أعقبـــه إطـــاق نـــار ،إال أن

مصـــادر قالـــت إن اغتيـــال زادة تـــم

الدبلوماسي اإلرهابي أسد الله أسدي

بمواجهـــة بيـــن مســـلحين مجهولين
وحرســـه ،وأكـــدت مقتـــل  4مـــن
مرافقيه بالحادث.

في السياق أيضا ،كشفت المعلومات

أن العالـــم القتيل قياديا في الحرس
الثـــوري اإليرانـــي ،ورئيـــس “منظمة
أبحـــاث الدفاع الجديـــدة” ،موضحة

أن زادة مـــدرج فـــي قائمـــة عقوبات
مجلس األمن الدولي.

يشـــار إلـــى أن رئيـــس الـــوزراء

ترامب يخطو خطوة نحو اإلقرار بهزيمته

اإلســـرائيلي بينياميـــن نتنياهـــو كان
ذكـــر في حديـــث له ،العالـــم اإليراني

القتيل باالســـم ،وذلـــك بعدما اتهمت

إسرائيل زادة بقيادة برنامج طهران

واشنطن  -وكاالت

النووي العسكري قبل سنوات.

وأوضـــح التقريـــر أنه نادرا مـــا تذكر

وســـائل اإلعالم اإليرانية اســـم زادة،
وقبل  4ســـنوات وصفتـــه وكالة مهر

فـــي وزارة الدفـــاع ورئيـــس ســـابق

بعض األنشـــطة أعيد إطالقها الحقا،

ورد ذكرهـــا أيضـــا في تقريـــر الوكالة

التنظيمي الرئيسي في العمل ،حيث

لمركـــز أبحـــاث الفيزيـــاء ،وهي هيئة

وأن فخـــري زادة احتفـــظ بالـــدور

“تم التعرف بدقة” على الدبلوماسي

الدولية للطاقة الذرية سابقا.

أبلغـــت دولة واحـــدة الوكالة الدولية

إال أن المحلليـــن الغربيين أقروا بأنه

وفـــي تطـــور آخر ،رفض دبلوماســـي

وصفـــه مركـــز أبحـــاث أولبرايت بأنه

القضاء في بلجيكا بتهمة التخطيط

التجمـــع الســـنوي الكبيـــر للمجلـــس

المشـــاريع المتعلقة بأبحاث التسليح

لمعارضين لنظام طهران بالقرب من

ال يُ عرف سوى القليل عن زادة ،الذي

مهندس نووي أشـــرف على عدد من

وبعدما قدم الرئيس المنتهية واليته

ذلـــك” .ولتصريـــح ترامب هـــذا داللة

لحمايتـــه وإبقائـــه بعيـــدا عـــن أنظار

عيد الشـــكر ،بادره صحافيون بطرح

بفوز بايدن موقفـــا فريدا في تاريخ

مـــن جهـــة أخرى ،حـــدد تقريـــر قديم

زادة كان المســـؤول التنفيـــذي لمـــا

مؤكـــدا أن الصالحيـــات الرئاســـية

المتحـــدة ،محســـن فخـــري زادة

وفقـــا لمعلوماتهـــا دراســـات تتعلـــق

االنتخابـــات الرئاســـية ،فـــي خطـــوة

إضافية نحو اإلقرار بهزيمته.

تهانيه إلى القوات المسلحة بمناسبة
أســـئلة ،الســـيما مـــا إذا كان ســـيقر
رســـميا بهزيمتـــه بعدمـــا يؤكـــد كبـــار

الناخبين انتقال الرئاسة إلى بايدن.

إجراءات أمنية مشددة ،وفي سرية

مهمـــة في وقت يعتبر رفضه اإلقرار

مفتشي األمم المتحدة.

الواليـــات المتحدة ،حتى بعدما بات

للرقابـــة النوويـــة التابعـــة لألمـــم

ســـتنتقل إلى بايدن فـــي بداية العام

علـــى أنـــه شـــخصية رئيســـة فـــي

لكنـــه أضاف “أعتقـــد أن أمورا كثيرة

التكنولوجيـــا والمهـــارات الالزمـــة

ورد ترامـــب “ســـيكون مـــن الصعـــب

المقبل.

أن عمليـــة تزوير واســـعة جرت” في

ستحصل قبل العشرين” من يناير.

جدا القبول بذلك ،ألننا نعرف جميعا

العمل اإليراني المشـــتبه بـــه لتطوير
لصنع القنابل الذرية.

اآلالف من أنصار الصدر يتظاهرون في بغداد

قــتــيــل و 49جــريــحــا جــــراء صـــدامـــات بــالــنــاصــريــة

والتطوير.

ما “خطة أماد” التي أشرف
عليها القتيل؟
كذلـــك ،كشـــف تقريـــر الوكالـــة

الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة عـــن أن
يســـمى بــــ “خطة أمـــاد” ،التـــي أجرى
باليورانيـــوم ،ومتفجـــرات أخـــرى

شـــديدة االنفجار ،وتجديد مخروط

صاروخـــي الســـتيعاب رأس حربـــي.
وقالـــت الوكالـــة إن العمـــل توقـــف

العاصمـــة العراقيـــة أمس في اســـتعراض

للحوثييـــن فـــي العاصمـــة صنعـــاء

الوقائع ،على أنه منسق الخطة التي
أحبطها القضاء البلجيكي .واعتبرت
فرنســـا أنـــه ينفـــذ تعليمـــات وزارة

االستخبارات اإليرانية عن بعد ،لكن
طهران نفت ذلك.

في فيلبانت بالقرب من باريس.

وصبـــاح اليـــوم نفســـه أوقفـــت

الشـــرطة البلجيكيـــة فـــي بروكســـل

زوجين بلجيكيين مـــن أصل إيراني
يعيشان في مدينة أنتويرب (شمال)
وبحوزتهمـــا  500غـــرام مـــن مـــادة

بيروكســـيد األســـيتون المتفجـــرة

وصاعق في سيارتهما.

وجرى توقيف الزوجين في اللحظة
األخيـــرة وعقـــد التجمـــع بحضـــور

ضيوفـــه مـــن شـــخصيات أميركيـــة

وبريطانية وفرنسية خصوصا.

أفاد شهود وصحافيون.

صالة الجمعة في ســـاحة التحرير ببغداد

إن عـــدة ضربـــات
وقالـــت المصـــادر ّ
جوية للتحالف اســـتهدفت معســـكرات

والشـــوارع المحيطـــة بهـــا ،وفـــق مـــا أفاد

صحافيـــون .وفي خطبـــة ألقاها ممثل له،

متصـــل ،قتـــل متظاهر بالرصـــاص وجرح

الســـفارة اإليرانيـــة فـــي فيينـــا عنـــد

مجاهـــدي خلق ،في  30يونيو 2018

مدينة جـــدة غربي المملكة ،حســـب ما

عشـــرات اآلالف صفوفـــا مرصوصة ألداء

حافـــة الهاويـــة واإلفـــاس” .علـــى صعيد

( 48عامـــا) الـــذي كان يعمـــل فـــي

تحالـــف المعارضين بمـــا فيهم حركة

اســـتهدف منشـــأة نفطيـــة فـــي شـــمال

المقبـــل .ورغم تفشـــي كوفيـــد  ،19 -أقام

والظالميـــن الذيـــن أوصلـــوا العـــراق إلـــى

غيابه.

وقدم الدبلوماســـي أســـد هللا أسدي

الوطنـــي

للمقاومـــة

اإليرانيـــة،

أمس ،بعـــد أيام من هجـــوم للمتمردين

االنتخابات التشـــريعية المقررة في يونيو

ديـــن ،إن هـــذه “مظاهـــرة ضـــد الفاســـدين

الثالثة حاضرين علـــى مقعد االتهام

الـــذي أحبطته الســـلطات البلجيكية،

الســـعودية فـــي اليمـــن معســـكرات

للقـــوة السياســـية مـــع اقتـــراب موعـــد

وقال المتظاهر طالل السعدي ،وهو رجل

بشـــرعية محاكمتـــه .وكان شـــركاؤه

“عميل لالستخبارات”.

بعــد هجــوم اســتهدف منشــأة نفطيــة شــمال جــدة

تجمّ ـــع عشـــرات اآلالف مـــن أنصـــار رجـــل

صدرية مؤمنة باإلصالح”.

العتـــداء بمتفجـــرات علـــى تجمـــع

وينفـــي التهـــم الموجهـــة إليـــه بأنـــه

“التحالف” يقصف معسكرات للحوثيين باليمن
قصـــف التحالف العســـكري الذي تقوده

عنه (العـــراق) تحت قبة البرلمـــان بأغلبية

إيرانـــي دعـــي إلـــى المثـــول أمـــام

صبـــاح أمـــس ،وبـــدأت الجلســـة في

بغداد  -وكاالت

قال الصدر “اليوم نحن ملزمون بأن ندافع

االبتكار والبحث الدفاعي.

باريـــس في  ،2018الحضور مشـــككا

صنعاء  -وكاالت

الديـــن الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر فـــي

يواجـــه حكما بالســـجن مـــدى الحياة

وكان يفترض أن يســـتهدف الهجوم

إنه كان أستاذا جامعيا.

الجديـــد اليميـــن الدســـتورية ،قـــال
“بالطبـــع ســـأفعل ،وأنتـــم تعرفـــون

أســـد هللا أســـدي ( 48عامـــا) الـــذي

فيمـــا قالت بعـــض المواقـــع اإليرانية

ويقولـــون إنـــه كان يعيـــش فـــي ظل

الديموقراطـــي جـــوب بايـــدن فـــي

وقال مصدر دبلوماســـي فرنسي إنه

للطاقة الذرية أنه يرأس اآلن منظمة

تؤكـــد الهيئـــة الناخبـــة فـــوز خصمـــه

األنشطة النووية اإليرانية.

بالوقـــوف وراء خطـــة الهجـــوم

لألنباء شبه الرسمية بأنه عالم يعمل

ســـيخرج عندهـــا من البيـــت األبيض

فـــي  20ينايـــر يـــوم أداء الرئيـــس

 2018وزارة االســـتخبارات اإليرانية

إال أن البيانـــات أشـــارت أيضا إلى أن

العســـكري الغامـــض الـــذي يديـــر

ســـيخرج مـــن البيت األبيـــض عندما

يعرفـــون زادة علـــى أنـــه الرجـــل

وكانـــت باريـــس اتهمـــت فـــي أكتوبر

الفاشل ،لكن طهران نفت ذلك بشدة.

أعلـــن دونالـــد ترامـــب ألول مـــرة أنه

وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كان

 ،2003مستشـــهدة بمعلومات تلقتها
من الدول األعضاء.

انتخابات الثالث من نوفمبر.

إال أن خبـــراء نووييـــن غربييـــن،

بشـــكل مفاجـــئ فـــي أواخـــر العـــام

محسن فخري زادة

جانب من التظاهرة في بغداد

 49آخـــرون أمـــس فـــي صدامـــات بيـــن

متظاهريـــن معارضيـــن للحكومة وآخرين
مـــن أنصـــار مقتـــدى الصـــدر فـــي مدينـــة

الناصريـــة العراقيـــة .وأوضحـــت المصادر
أن  9مـــن بين الجرحى أصيبوا بالرصاص

في ساحة االحتجاج في المدينة الواقعة
فـــي جنوب البـــاد .وحمّ ل الناشـــط البارز

للحوثيين في صنعاء ومحافظة عمران
شـــمال العاصمـــة ومنطقـــة الحديـــدة

في الناصرية محمد الخياط أنصار الصدر

الساحلية الغربية .ولم يتأكد على الفور

ويواجه العراق أسوأ أزمة مالية منذ عقود

القدســـي البالـــغ  41عامـــا ،وهـــو أحـــد

هذا العام وبسبب التداعيات االقتصادية

على الغارات وأصوات انفجارات قوية

المسؤولية عن العنف.

وقـــوع إصابـــات .وصـــرّ ح عبدالكريـــم

إثـــر انهيار أســـعار النفط في وقت ســـابق

سكان منطقة الحفا “استيقظنا الجمعة

لوبـــاء كوفيد  ،19 -وقد عجزت الحكومة

أخافت سكان الحي بالكامل”.

عن دفع رواتب موظفيها في موعدها.

وأعلـــن

المتمـــردون

الحوثيـــون

المدعوميـــن مـــن إيـــران اإلثنيـــن أ ّنهـــم

إلـــى انفجـــار وحريـــق .وتبعـــد مدينـــة

قصفوا منشـــأة نفطية في مدينة جدة

جـــدة المطلة علـــى البحـــر األحمر نحو

السعودية بصاروخ قدس .2 -

 600كلم عـــن أقرب نقطة حدودية مع

وقالـــت أرامكـــو الســـعودية إن الضربة

اليمن.

أحدثـــت فجوة في خـــزان نفط ما أدى

وندد مسؤول حوثي بغارات الجمعة.

 36ضربة إسرائيلية لمواقع إيرانية في سوريا

عنف الشرطة يهز فرنسا ويصدم ماكرون

 270عائلة سورية تهرب من بلدة لبنانية

دبي  -العربية.نت

باريس  -وكاالت

طرابلس  -أف ب

أكـــد المرصـــد الســـوري لحقـــوق
اإلنســـان ،أمس ،أن إســـرائيل ّ
نفذت

أكـــد الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل
ماكـــرون أنـــه “مصـــدوم جـــدا” مـــن

غـــادرت نحـــو  270عائلـــة ســـورية

في سوريا خالل العام الجاري.

الصـــور التـــي أظهـــرت عناصـــر مـــن

شـــرطة باريس وهم يضربون منتجا

فـــي شـــمال لبنـــان ،وفق مـــا أفادت

 36ضربة استهدفت مواقع إيرانية
وأضافـــت المعلومـــات أن الضربات

قتلـــت  206عناصـــر ،غالبيتهـــم من

ميليشـــيات إيـــران فـــي البـــاد .أما
الجديـــد ،فقـــد أكـــد المرصـــد وقوع
ضربـــات جويـــة اســـتهدفت مواقع

للميليشـــيات

المواليـــة

إليـــران

ضمـــن ريـــف البوكمـــال شـــرقي دير
الـــزور ،حيـــث اســـتهدفت طائـــرات
مجهولـــة يعتقـــد أنهـــا إســـرائيلية،
فجـــر الخميـــس ،مواقـــع وتمركزات

لميليشـــيات “لواء زينبيـــون” ضمن
باديتـــي الجـــاء والحمـــدان غـــرب
مدينـــة البوكمـــال بريـــف ديـــر الزور

الشرقي.

وأدت الضربات إلى ســـقوط خسائر

فـــي األيـــام الماضيـــة بلـــدة بشـــري

متحدثـــة باســـم مفوضيـــة األمـــم

موســـيقيا أســـود ،بحســـب مـــا أفـــاد
اإلليزيـــه أمـــس ،فـــي وقـــت تتزايـــد

بشـــرية وماديـــة ،إذ قتلـــت  19مـــن

الضغـــوط بشـــأن الحادثـــة .وأجـــرى

قـــادة المجموعـــات ،فيمـــا يرشـــح

الداخليـــة جيـــرال دارمانـــان للدعوة

تلـــك الميليشـــيات بينهـــم اثنان من

عدد القتلى لالرتفاع بســـبب وجود
جرحى بعضهم في حاالت خطرة.

ماكرون الخميس محادثات مع وزير
لمعاقبـــة عناصـــر الشـــرطة الذيـــن
تورطـــوا فـــي ضـــرب ميشـــال زيلكـــر

وكشـــف المرصـــد أنـــه وثـــق في 22

نهاية األسبوع الماضي ،وفق ما أفاد

جـــراء القصـــف الجـــوي مـــن قبـــل

وتـــم توقيـــف  4عناصـــر شـــرطة عن

نوفمبـــر الجـــاري ،خســـائر بشـــرية

طائرات يرجح أنها إســـرائيلية على

تمركـــزات للميليشـــيات المواليـــة

إليران ،بريف البوكمال شـــرقي دير

الزور ،حيث قتل  14من جنســـيات

أفغانية وعراقية.

مصدر في الحكومة الفرنسية.

العمـــل بعد االشـــتباه بقيامهم بضرب

المنتـــج في حادثة صورتها كاميرات
عديـــدة وأثـــارت جـــدال علـــى أعلـــى

مســـتويات الدولة الفرنســـية .وظهر
زيلكـــر فـــي اللقطـــات التـــي نشـــرها

المتحدة لالجئين ،خشية من أعمال
انتقاميـــة إثـــر اتهام شـــاب ســـوري

موقـــع “لوبســـايدر” وهـــو يتعـــرض

بقتـــل أحد أبناء البلدة.وأثار حادث

اســـتوديو للموســـيقى فـــي باريـــس.

المنطقة .وأفـــادت الوكالة الوطنية

إلـــى المقـــر الرئيـــس للمفتـــش العـــام

الشباب قامت “بطرد السوريين كرد

عـــدة زنجـــي قـــذر وهـــم يوجهـــون

وفق بيـــان ،دوريـــات فـــي المنطقة

ويفيـــد محضـــر الواقعـــة أن عناصـــر

حاليا للتحقيـــق .وتح ّدث
ويخضـــع
ً

لمحاولة اعتقـــال زيكلير ألنه لم يكن

بعـــد الجريمة وأضرموا النيران في

اعتراضه جرنا بالقوة إلى المبنى”.

مدينة طرابلـــس .وقالت المتحدثة

للضرب على يد الشـــرطة عند مدخل

مقتـــل الشـــاب اإلثنيـــن توتـــرًا فـــي

وأفـــاد الضحيـــة الذي تقدم بشـــكوى

لإلعالم الرسمية أن مجموعات من

للشـــرطة الوطنيـــة “قالـــوا لـــي مرات

وسير الجيش،
فعل” على الجريمة.
ّ

اللكمات لي”.

إلعادة الهدوء .وسلم المتهم نفسه

الشـــرطة الثالثـــة تدخلـــوا الســـبت

الجئون عن شـــبان هاجموا منازلهم

يضع كمامة .وقالوا “بينما كنا نحاول

بعضهـــا ،مـــا دفعهـــم إلى الفـــرار إلى

باســـم مفوضيـــة األمـــم المتحـــدة
لشـــؤون الالجئيـــن فـــي لبنـــان ليزا
أبو خالـــد إن المفوضيـــة “على علم
أن نحو  270عائلة ســـورية غادرت
بشري حتى اآلن”.
و”اســـتقبلت المفوضية عد ًدا كبيرًا
مـــن الالجئيـــن فـــي مركزهـــا فـــي
طرابلـــس .وشـــجعهم فريقنـــا علـــى
البحـــث عـــن مـــكان آخـــر للعيـــش
مؤق ًتـــا” .وعملـــت المفوضيـــة علـــى
تأميـــن مراكـــز إليـــواء األشـــخاص

الذين لم يجدوا مكا ًنا يلجأون إليه.

ميرزا :أحيا ًنا أسمي هذه الغرفة مختب ًرا ()2-2

اللوحــة مســاحة شاســعة للتعبير عــن أفكاري وهواجســي

ذات يـــوم زرت مرســـم الفنـــان علـــي

 2010وبعـــد ســـنتين بنـــى لـــي والدي

ربـــاب ،تحدثنا عن الرســـم ،المســـرح،

بجميـــع مرافقـــه وكان بمعـــزل عـــن

حســـين ميـــرزا برفقـــة صديقتـــي
الســـينوغرافيا،

والتنصيبات.

إعداد :أسامة الماجد

للتواصل17111509 :

فنـــون

مرسما في العلية (أعني سطح البيت)
البيت ،أســـتطيع القول له خصوصية

الفيديـــو،

مـــا عملت علـــى توســـعته ،فصـــار لي

حقق هذا الشاب حضورا في الوسط

مرســـم أال وهو مرسمي الحالي ،كنت

بمـــا يقدمـــه مـــن أعمـــال فنيـــة القـــت

مرســـم الفنـــان منفصال عن ســـكنه أو

الفنـــي المحلـــي ،تشـــكيال ومســـرحا
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أعتقـــد أنـــه مـــن األفضـــل أن يكـــون

مـــكان إقامتـــه ،لكـــن بعـــد أن اعتدته

استحســـان المهتميـــن والمتابعيـــن

وألفته وجـــدت بأن الجميل أن يكون

وحصـــد جوائز ذات قيمـــة في هذين

مرســـمك أقـــرب مـــكان إليـــك ومنك.

المجاليـــن ..حـــول هـــذه التجربـــة دار

مـــن هنا بدأت عالقتـــي بهذه الحجرة

هذا الحوار:

»»

الصغيرة التي أسميها مرسما.

ماذا تعني لك اللوحة؟

في تلـــك الغرفة التي تطل على بقايا

اللوحة مســـاحة شاســـعة للتعبير عن

حضـــارة تايلـــوس أجـــد أنهـــا المـــكان

أفكاري وهواجســـي ،مســـاحة لتفريغ

الوحيـــد الذي أحقق فيـــه ذاتي حتى

الشـــحنات اإليجابيـــة والســـلبية معا،

وأن لـــم أتمكـــن مـــن الرســـم ،مجـــرد

حتى أثناء خروجي من إطار اللوحة

الدخـــول والجلـــوس في هـــذا المكان

ودخولـــي في عوالم أخرى كالتركيب

أشـــعر بالراحـــة والطمأنينـــة .الفتـــرة

والمســـرح ،يعيدنـــي شـــغفي وحبـــي

القصيـــرة جدا التـــي قضيتها في هذا

للـــون ...للوحـــة ولإلطـــار مـــرة أخرى،

المكان كانت البـــذرة .نقطة االنطالق

يمكـــن أن اعتبـــر أنهـــا انعـــكاس لـــكل

والتأســـيس لعلـــي حســـين الحالـــي

شيء علي ،الجميل والقبيح ،األبيض

واألسود والسيئ.

»»

باريس الوجه األسود لالجئين
صـــدر حدي ًثا عـــن دار النخبة كتاب

جـــادة ،باتـــت كلمـــة الهجـــرة اليوم
ً
تداول بين الشـــباب،
الكلمـــة األكثر

جادة ،يقع الكتاب في  100صفحة

وعوالـــم مـــا وراء البحـــار أكثـــر من

“باريـــس الوجـــه األســـود لالجئين”
للكاتـــب الســـوداني الطيـــب محمد
مـــن القطـــع المتوســـط .ويحـــاول

هـــذا الكتيـــب أن يعكـــس الظـــروف

اإلنســـانية التي يعيشـــها الالجئون
في فرنســـا ،كما يحـــاول إبراز هذه
الظـــروف في ظـــل أكذوبـــة حقوق
اإلنســـان التـــي تدعيهـــا فرنســـا

ومنظماتهـــا ،ويعكـــس كل ذلـــك من
خالل شـــخصيات حقيقية عاشـــت

هذه المعاناة.

يقـــول المؤلـــف الطيـــب محمـــد

األحـــام

وأصبحـــت

الورديـــة

أن تحصـــى أو تعـــد ،فقـــد تأجلـــت

مشـــاريع

الـــزواج،

والوظيفـــة،

وخطـــط المســـتقبل ،وأكلـــت نيران
الحروب كل شيء حتى صار رما ًدا
وهباء منثورًا ،تتقاذفه رياح القلق،
ً

وتعصف به قوارب الموت ،وســـفن
الشـــحن العشـــوائي ،والمتاجـــرون
بالبشـــر ،لنســـتيقظ كل صبـــاح على

مأساة جديدة ضحاياها هم هؤالء
الحالمون بالهجرة.

قل لي عن السينوغرافيا ..عن
عالقة علي حسين الرسام بها ،أي
السينوغرافيا؟

العـــرض المســـرحي ال يختلـــف كثيرا

أعتبر نفسي منشدا للوحة أكثر ربما؛

اللوحـــة ،فكالهما لعب في المســـاحة،

العمـــل المســـرحي فعل جماعـــي ،فأنا

مـــن نتاجـــي الفنـــي بخـــاف اللوحـــة

ممثليـــن وفضـــاء محـــدد واألهـــم من

والتجريبية نفذتها في هذا المكان.

لدينـــا هنـــا فـــي الســـاحة المحليـــة،

سافرت كثيرا ..أي المحطات التي
استوقفتك أكثر؟

بالنســـبة لي عـــن توزيـــع العناصر في

واألهـــم أن الســـينوغرافيا قادتنـــي

الســـينوغرافيا هـــي مـــن المحطـــات

لبقعـــة التجريب في الفن المفاهيمي،

عندمـــا كان يبحـــث فـــي مجـــاالت

الممثـــل واالكتفـــاء بالحالـــة البصرية

التـــي توقـــف عندهـــا علـــي حســـين

فعلمـــت علـــى االســـتغناء عـــن جســـد

الفـــن المختلفـــة .مـــررت في الســـابق

والفلسفية في المكان ،فاعتبر نفسي

وكذلـــك الخـــزف والتصويـــر ،ولكـــن

والمســـرح وعالـــم اللوحة المرســـومة

تخصصـــي األكاديمـــي لتعلقـــي بـــه

األحيـــان أقـــف فـــي المنتصـــف وهي

ألن الظـــروف لم تســـاعدني للحصول

المفاهيمي.

علـــى األشـــغال اليدويـــة والخشـــبية
شـــاء القـــدر أن يكـــون المســـرح هـــو
خالل فترة المدرســـة الثانوية ،وربما
علـــى رغبتـــي فـــي أن أدرس الفـــن

التشكيلي .الســـينوغرافيا فتحت لي
عوالـــم أخـــرى وعرفتنـــي بكثيـــر مـــن

الحـــاالت التـــي وظفتها بعـــد ذلك في

اللوحة التشـــكيلية .فتشـــكيل فضاء

“زايد للكتاب” تعلن القائمة الطويلة لـ “الترجمة”

 9كــتــــ ــب مــــ ــن بـيــــ ــن  175عــمــــ ــا متــرشحــــ ــا

عالقا بين عالمين ،عالم السينوغرافيا
وصـــرت أجـــد نفســـي فـــي كثيـــر من

المســـاحة التـــي قـــد تكـــون الفـــن

»»

أين يجد علي نفسه ،في الرسم أم
في المسرح؟

أجد نفســـي عالقا بين العالمين الرسم
والمسرح ،ربما لذلك توجهت للخروج

عن اللوحة فـــي بعض األعمال ،ولكن

ألنها عمل فردي بامتياز ،في حين أن

مختبرا أو غرفة تجارب ،إذ إن الكثير

ملتزم بنص مسرحي ومخرج وحركة

المرســـومة فقط ،كاألعمال التركيبية

ذلـــك يتمثـــل فـــي محدوديـــة الموارد
هـــذا يجعلـــك تصطـــدم فـــي كثير من

األحيـــان بواقـــع “مريـــر” ال تســـطيع

التفكير بحرية مطلقة على الخشبة.

»»

حدثني عن مرسمك وعن عالقتك
به؟

كان شـــغلي الشـــاغل بعـــد تخرجـــي

المســـرحية
مـــن المعهد العالي للفنون
ّ
بدولـــة الكويـــت  /قســـم الديكـــور

المســـرحي أن يكون لـــي مكان خاص
أمارس فيه الرســـم .فـــي البدء كانت

وتنتمـــي هذه األعمـــال المترجمة إلـــى مترجمين من

بالفنـــون

والصناعـــات

لتدعيـــم الباحـــث المتخصـــص أو

واســـتحوذت اللغـــة اإلنجليزيـــة علـــى العـــدد األعلـــى

من اســـتخدامها العمـــارة ومكمالتها

حيث اختـــارت لجان الفرز والقـــراءة كتاب «مقامات

النســـيج والزجـــاج ،بـــل هـــي تمثـــل

المغـــرب وتونس والمملكة العربية الســـعودية ومصر

التقليدية ،وهي ليســـت مجرد جمع
ً
تحليـــا بالرغـــم
ميدانـــي ،وليســـت

النظري والمنهجـــي والتوثيق من

مـــن الترشـــيحات المختـــارة بواقـــع  5ترشـــيحات،

مـــن حديـــد وخشـــب باإلضافـــة إلى

وهـــي عمليـــة إجرائيـــة بغـــرض

وسوريا وإيطاليا والواليات المتحدة األميركية.

والحـــرف

السفارة األميركية في البحرين.

أجرى اللقاء :الفنان عباس يوسف

موضوعـــات للنقـــاش ،تتخـــذ مـــن
ً
طريقـــا
األســـس العلميـــة والعمليـــة

تســـهيل األرشـــفة والدراســـة.
وخصائـــص اســـتخدام خامـــات

الليبرالـــي :نحـــو تاريـــخ فكـــري للنهضـــة” للكاتبيـــن

ومـــن الكتب التـــي ترجمت من اللغـــة اإلنجليزية إلى

وكذلـــك الجانـــب التشـــكيلي

ســـاعدت علـــوم الحضـــارة اإلســـامية علـــى تشـــكيل

نظريات مالئمة لتخصص جديد.

الخطيـــة واالنفـــرادات والتكويـــن

“عصـــر علمانـــي” مـــن تأليف تشـــارلز تايلـــور وترجمة

جداول للنشر والترجمة والتوزيع العام .2019

لتطـــور جديـــد فـــي كيفيـــة التعامل

اللغـــة العربيـــة أيضـــا كتـــاب “نور مـــن الشـــرق ..كيف

الفلســـفة وعلـــم الجمـــال بح ًثـــا عـــن

العالم الغربي” للكاتب جون فريلي.

وتتكـــون الدراســـة مـــن أحـــد عشـــر

تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب
قالـــت وزارة الثقافـــة المصريـــة إن

الوزارة في بيان إن اللجنة اإلدارية

الدولي للكتاب ســـتؤجل نحو ســـتة

برئاســـة وزيـــرة الثقافـــة إينـــاس

مصريـــة وعربية وأجنبيـــة بالتزامن

إقامتها في الفترة المقبلة.

المتعلـــق باإلبـــداع الفنـــي .والصـــورة
الزخرفـــي ،وهـــي محصلـــة اإلحاطـــة

بـــكل ما يتصل باألشـــكال

الهندســـية ،ســـواء كانت ذات بعدين

أو مجسمات ذات ثالثة أبعاد.

استرليني ،واللوحة مقاسها  70في  80سم.
ويعد محمود سعيد ،أشهر فنان
تشـــكيلي عربي ،وهـــو صاحب
أعلـــى ســـعر للوحـــة لفنـــان في

فـــي خريطـــة معـــارض الكتـــب فـــي

أو إرجاء المعـــارض الدولية المزمع

وتشكيل الخامات المستخدمة،

محمــود ســعيد ،لرجل يؤدي فريضة الصــاة وخلفه نهر ،بمليون جنيه

المطروحـــة علـــى مســـتوى العالـــم

العالـــم؛ األمـــر الـــذي أدى إلـــى إلغاء

المتصلـــة

بعمليـــة

تصنيـــع

باعــت دار بونهامــز ،للمزادات العالمية ،في لندن بورتريه خاصا للفنان

عبدالدايـــم وناقشـــت المســـتجدات

وكان المعـــرض يقـــام فـــي ينايـــر

التشـــكيل مـــن الناحيـــة الفنيـــة

بورتريه بمليون جنيه

العليـــا للمعـــرض عقـــدت اجتماعـــا

وتطـــورات جائحـــة كورونـــا وأثرها

في المـــدارس والجامعـــات .وقالت

 2014والتي كانـــت ضمن برنامج مع

خـــال تقســـيم الثقافـــة الماديـــة،

مـــع المهـــارات المرتبطـــة بالحـــرف
ً
انطالقـــا مـــن
وبالفنـــون التقليديـــة،

مع إجـــازة منتصف العام الدراســـي

إلـــى الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة

القارئ المهتم في كيفية التكوين

نوفل الحاج لطيف من تونس ،وصدر الكتاب عن دار

مـــن كل عـــام بمشـــاركة دور نشـــر

ال تـــزال عالقة فـــي ذهني هي رحلتي

الباحثيـــن المهتمين بهـــذا المجال؛

المتحدة األميركية إلى اللغة اإلنجليزية.
كمـــا ضمـــت القائمـــة  4أعمـــال إنجليزيـــة مترجمـــةً

بسبب جائحة فيروس كورونا.

لمجرد السياحة ،أكثر المحطات التي

والصناعات التقليدية” للباحث حنا نعيم حنا.

اللغات العربيـــة واإلنجليزية والفرنســـية واإليطالية،

أشهر لتقام في فصل الصيف ،وذلك

العـــرض .ال تســـتهويني فكرة الســـفر

بــيــانــات ومــعــلــومــات تــعــنــى بــالــفــنــون والــحــرف

ومعلومـــات مـــن مداخل عـــدة تعنى

الدورة القادمـــة من معرض القاهرة

أي رحلـــة هـــي زيـــارة المتاحف ودور

أصول البحث في الثقافة المادية ..الفنون والحرف والصناعات

تعتمـــد هـــذه الدراســـة علـــى بيانات

مؤسســـة مؤمنـــون بـــا حـــدود العـــام  ،2019وكتـــاب

الهاجـــس األكبر أو المتعـــة األكبر في

بإمكانـــات بســـيطة ،كان ذلـــك العـــام

موضوعً ـــا تنطلـــق مـــن جهـــود

العربيـــة فـــؤاد عبدالمطلـــب مـــن ســـوريا ،وأصدرتـــه

تـــكاد تكـــون جـــل ســـفراتي فنيـــة،

لـــدي غرفـــة هيأتها ألن تكون مرســـما

الجائـــزة اختيـــار  9كتب من بين  175عمال مترشـــحا
ً
مترجمة عن
للعام / 2020  ،2021وتضم القائمة أعماال

دجنـــس هانســـن وماكـــس وايس ،والـــذي ترجمه إلى

»»

لقصور الثقافة بمصر كتاب “أصول البحث في الثقافة المادية ..الفنون والحرف

لفرع الترجمة في دورتها الخامســـة عشرة ،إذ أعلنت

إلـــى العربيـــة ،وهي كتـــاب “الفكر العربي بعـــد العصر

أفكـــر أحيانـــا أن أســـمي هـــذه الغرفة

صــدر حديثــا عــن سلســلة الدراســات الشــعبية بمشــروع النشــر بالهيئــة العامــة

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة

الحريري» الذي ترجمه مايكل كوبرسون من الواليات

وربما المستقبلي ،ولم ال؟

الشـــرق األوســـط كلـــه ،انتمـــى

وفاة األديب السوري فاضل السباعي
رحـــل عـــن عالمنـــا األديـــب والناشـــر

القاهـــرة ومارس المحاماة في حلب

عمر يناهز  91عاما ،في دمشق ،بعد

كتـــب الروايـــة والمقـــاالت ،وأســـس

الســـوري الكبير فاضل السباعي ،عن
ســـنوات من احتراف الشعر والقصة
القصيـــرة منـــذ الخمســـينات ،وهـــو

عضو مؤســـس اتحاد الكتاب العرب
بدمشق.

ولد الســـباعي في حلب العام ،1929

وتخرج في كلية الحقوق في جامعة

كمـــا عمـــل مدرســـا بثانوياتهـــا ،كمـــا

دار “إشـــبيلية” للنشـــر والتوزيـــع في
دمشـــق .ثم ذهب إلـــى مصر ليدرس
فـــي كليـــة الحقـــوق بجامعـــة فـــؤاد

األول “جامعـــة القاهـــرة فيمـــا بعـــد”،

عاد إلى مسقط رأسه في آخر يونيو
 ،1954برفقة زوجته وابنته سوزان.

للطبقـــة االرســـتقراطية فـــي
القاهـــرة ،والـــده محمـــد باشـــا
ســـعيد ،رئيـــس وزراء مصـــر
فـــي فترة مـــن أعقـــد فتراتها
السياســـية فـــي العشـــرينات،
ومحمود ســـعيد خال الملكة
فريدة زوجـــة الملك فاروق.
وأصـــر والده على أن يدرس
ســـعيد القانـــون وبالفعـــل
درس القانون وانضم للنيابة
العامـــة ،وكان يمارس الفن
طول فترة عمله بالقضاء.

تجربة قيادة :سكودا
 Superbتتحدى الكبار

ستكشف مكالرين عن سيارتها
الخارقة الهجينة الجديدة
خالل أشهر قليلة ،وأعلنت
مؤخرً ا اسم سيارتها Artura
التي ستأتي خلف ًا لشقيقتها
 .P1ومن المتوقع أن تحدث

عند اختيارك ســيارة صالون فارهة بســعر وإنتاج ممتاز أوروبي ،هناك أســماء شــهيرة

سيارات مكالرين حيث ستأتي

سكودا العريقة التي خبرتها طويلة في انتاج السيارات ،ومن المؤكد بأنكم شاهدتموها

سابقة من مكالرين.

تاريخها في صناعة السيارات ذات الجودة العالية.

مكالرين أرتورا ثورة في

مثــل إنتاجــات فولكس واجن وبالطبع هناك ســيارة رائعة التصميم في البحرين اســمها

مستقلة تمام ًا عن أي سيارة

أثناء سفركم ألوروبا ،فهي منتشرة بكثرة هناك ،العتماديتها وشكلها الخارجي وبالطبع
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تقــدم كل إمكاناتهــا الخياليــة بالدفــع الرباعــي القــوي
السيارات األعلى من ناحية السعر

طارق البحار

وفـــي ســـيارات الصالـــون العائليـــة

وعند جلوســـك في أي ســـيارة من

كبيرة الحجم.

سكودا ستالحظ المقصورة الرائعة

الجيـــل الثالث من عمالق الصالون

ذات المـــواد الممتـــازة ،ومتانـــة

تحـــت اســـم ســـكودا ،أصبحت في

التصنيـــع وتـــم تقديـــم كل زاويـــة

موديلهـــا الجديـــد أكثـــر عمالنيـــة

فيهـــا بصـــورة متقنـــة جـــدا ،وهـــي

ومســـاحة مـــن أي وقـــت مضـــى،

متوافرة في معارض الشـــركة في

خصوصا بعد انطالق منصة MQB

ســـترة عند بهبهانـــي واخوان التي

في مجموعـــة فولكس فاجن ،فإن

قدمـــت لنـــا التحفة ”ســـوبيرب“ ال

حجـــم ســـوبيرب الكلـــي أطول من

انـــد كيه بالدفع الرباعـــي لتجربتها

جديد معارض “التسهيالت للسيارات”
موديـــل  GN6نجمـــة جديـــدة ضمن

مزدوجـــة ووســـائد هوائيـــة جانبية

فـــي البحريـــن ،وهي مركبـــة متميزة

جانبية ،وجميع أحزمة األمان بثالث

نجـــوم العالمـــة المحبوبـــة GAC
بتصميـــم عصـــري وجـــذاب يعكـــس

لغـــة جـــي إيـــه ســـي التصميميـــة،

وتعتبر ميني فان راقية موجهة في
األســـاس لرجال األعمـــال والعائالت

الراقية ،التي تبحث عن سيارة ذات
تصميـــم خارجـــي يخطـــف األعيـــن

دون التضحيـــة بـــاألداء ،وتمزج بين

األناقة والقوة والمتانة.

أماميـــة ووســـائد هوائيـــة ســـتائرية

نقاط .ويتوافر فـــي المركبة برنامج
الثبـــات اإللكتروني ،ونظـــام الفرامل

المانعـــة لالنغـــاق ،وتوزيـــع المكابح
الكهربائية  ،EBDونظام التحكم في

الجر ،ونظام الفرامـــل الهيدروليكية

ونظام التحكم في صعود المرتفعات
والتحكم في النزول من المرتفعات,

وتتمتع المركبة الجديدة بإجراءات

وتملـــك  GAC GS5موديـــل 2021

قوية لضمـــان قيادة مميزة مع نظام

أنظمة السالمة واألمان تجعلها قلعة

مستوى العالم.

الجديـــدة منظومـــة متكاملـــة مـــن

حمايـــة متنقلـــة ،ومـــن أهمهـــا

الطاقـــة األكثـــر تقدما وكفـــاءة على

وسائد هوائية أمامية

الجيل السابع من هيونداي النترا
جاءت هيونداي النترا الجديدة بالكامل بتصميم أكبر وأطول وأكثر أناقة من
ذي قبـــل ،مظهر رياضـــي أنيق يليق بـ “إلنترا” مع خطوطهـــا المتقنة التي تبرز
ً
قادرا على
وجودهـــا الجـــريء ،والتي تجعـــل من يحصل على تجربـــة قيادتها
جذب األنظار على كل الطرقات.

ويواصـــل الجيـــل الســـابع من “إلنترا” ترســـيخ هـــذا التاريخ ،ويرفـــع من قيمة
ً
ً
وتقدما
كليـــا لتكون أكثر أناقـــة
الســـيارة ضمـــن فئتها ،إذ طورتهـــا “هيونداي”

وعصرية ،ولالستمتاع بالمزايا التقنية الرائعة التي ال مثيل لها.

 3ســـم وأعـــرض مـــن  5ســـم ،مـــع

ونقـــل امكاناتها ،ولعـــل من النظرة

مســـاحة أكبـــر فـــي الداخـــل ،أكثـــر

األولـــى أنـــك لن تنـــدم مطلقـــا عند

مـــن الســـيارات األخـــرى التي تريد

اقتنائها أبدا ،إنها ببســـاطة ســـيارة

منافســـتها ،وعلى الرغـــم من ذلك،
ً
أيضـــا ،وهذا مـــا أثر
إال أنهـــا أخـــف

ممتعـــة فـــي كل شـــيء ولعـــل أهم
شـــخصيا فـــي
 3نقـــاط أعجبتنـــي
ًّ

علـــى قوتهـــا فـــي الشـــوارع ،فمـــن

هذه الســـيارة الفارهة :المســـاحات

الذكيـــة،

الشـــكل

خـــال التجربـــة لمدة أيـــام طويلة

الخارجـــي

فـــي شـــوارع البحريـــن المختلفـــة،

والداخلي والقوة الكبيرة.

تتميز ســـوبيرب بالقيادة الصامتة،
ً
انطباعا
ويعطي هذا الطـــراز الرائع

الســـيارة الرائعـــة  Superbســـيارة
كبيـــرة وســـهلة جـــدا فـــي قيادتهـــا

عادالً لعشاق الســـيارات األوروبية

فـــي المدينـــة والطرقـــات الطويلة،

الفارهـــة ،إنهـــا ســـيارة مصممـــة

إنهـــا ذات توجيـــه ســـلس ودقيـــق

للرحـــات التـــي تقطـــع بمســـافات

والرؤيـــة ممتازة من داخلها لجميع

طويلـــة فـــي ســـيارة ذكيـــة جـــدا

خصوصـــا فـــي
ً
األجســـام حولـــك،
مناوراتك داخل المدينة بالشوارع
الضيقـــة واألحيـــاء .توجـــه إلـــى

االولى ”امبشن“ و:ال اند كيه“.

وتـــم تقديـــم داخليـــة Skoda

بســـهولة ،كما أنه يستجيب بشكل

ترحـــب بـــك عنـــد الوصـــول إليهـــا

بالكثير من “الدلع“.

رائع للمـــس والضغط ،مـــع تقنيات

تمتلـــك ســـكودا ســـوبيرب باقـــة
هوائية للســـائق والراكب األمامي،

الطريق الســـريع وســـوف تكتشف

بشـــكل متقـــن كمـــا ذكرنـــا ،فالمواد
المســـتخدمة قويـــة جـــ ًّدا تعتمـــد

مع التوصيـــل بالهواتف وكاميرات

الناعـــم ،ممـــا يجعلهـــا رائعـــة فـــي

والخبرات التشيكية الطويلة ،فقد

الجلوس في السيارة لمدة طويلة،

فى األمام والخلـــف ،وتعتمد نظام

أن كابينـــة المقصورة تظـــل هادئة

العام  2001واستمر لعام  2008مع

للعائالت الكبيرة والصغيرة ،وحتى

ونظـــام التوزيـــع اإللكترونـــي لقوة

بهـــدوء ،إنهـــا ســـيارة رياضيـــة،

ألول مـــرة في العـــام  2015وحقق

خلـــف المقـــود لدرجـــات الفخامـــة

في العالم في أبريل .2017

مميـــز جـــدا بفضـــل ذكاء تصنيعها
مـــن الخلف ،فضـــاً عن ذلـــك ،فإن

والمزيـــد،

وتدعـــم ســـوبيرب بالعديـــد مـــن

تقدمها الشركة التشيكية.

احتاج إلى ســـطور كثيرة للتحدث

للركـــن ،ونظام زر تشـــغيل وإيقاف

مـــدى نعومة هذه الســـيارة بصورة

جديدة متطـــورة من خرائط ذكية

من وســـائل األمـــان أبرزها وســـائد

ذكيـــه حولـــك ،والحديـــث عـــن

إضافـــة إلى ســـتائر هوائية جانبية

نالحـــظ بـــأن ســـوبيرب مثاليـــة

الفرامـــل المانعـــة لالنغـــاق ،ABS

رجـــال االعمال ،فالجلوس بالخلف

الفرامـــل  ،EBDوبرنامـــج حفـــظ

واضحـــة ،فهـــي تتميـــز بثباتهـــا

علـــى اســـاس تاريخ هذه الســـيارة

الســـفر والمســـافات الطويلـــة ،كما

بـــأت ســـكودا تقديم ســـوبيرب في

للغاية ،وتتحدى السيارات األخرى

الجيـــل الثاني .ظهـــر الجيل الثالث

ورشـــيقة جدا ،وسوف تتمتع بثقة

عالمـــة مليون ســـيارة تـــم إنتاجها

واألمـــان والشـــكل الخارجـــي التي

فـــي الحديث عن داخلية الســـيارة

ويعتبـــر األكبـــر وســـط المنافســـين

هنـــاك اختيار ذكي مـــن المحركات

عـــن اإلمكانـــات والجماليـــات التي

باســـات التـــي مســـاحة صندوقهـــا

ومثبت سرعة ،وإطارات رياضية،

يجعـــل رحلـــة الطريق علـــى متنها
هادئـــة جـــدا ،فالمحـــرك قـــوي ج ًّدا

خصوصـــا مـــع نظـــام المعلومـــات
ً

واقتصـــادي ويعطـــي قـــوة مثالية

والترفيه المدمج ،وتبدو رائعة مع

من المعتاد في مراجعات السيارات

مـــع إضـــاءة  ،LEDوخاصيـــة طـــي

لحجـــم الســـيارة ،وبحلـــول العـــام

الواجهـــة الزجاجيـــة أمام الســـائق

تمتلـــك الســـيارة نظـــام مراقبـــة

 ،2021ســـوف تضيـــف ســـكودا

والجالسين معه ،ويعرض رسومات

فـــي صفحـــة الســـيارات ،نالحـــظ

واضحـــة للغايـــة بمجـــرد تشـــغيلها

عـــزم أكبر النطالقها مـــا يؤثر على

المســـاعدة التـــي توفرهـــا العالمـــة

البحريـــن اليـــوم تتوافـــر ســـكودا

الســـهلة وتســـتطيع تخصيصهـــا

وســـوف تكتشـــف فـــي Superbs

نظام المناورة ،الســـيارة ســـوبيرب

قوتها وهـــي ميزة ال توجد إال في

ً
نجاحـــا بعـــد نجـــاح،
وحققـــت

من  Skodaلهذه الســـيارة ،وهو ما

نســـخة هجينـــة رائعة منهـــا ،وفي

ســـوبيرب بمحـــرك  2.0لتـــر تـــي

تقدمها،

بالشاشـــة

الرئيســـة

والفرعيـــة

اس اي بقـــوة  280حصـــان وبعلبة

تروس مزدوجة القابض بسبع

الثبـــات

اإللكترونـــي

الصنـــدوق الخلفـــي يبلـــغ  625لترًا

التجهيـــزات أبرزهـــا النظـــام الذكي

لهـــا ،واألقـــرب هي فولكـــس فاجن

المحـــرك ،وفتحـــة ســـقف بانوراما،

 586لتر.

ومصابيح ضبـــاب أمامية وخلفية

الفارهـــة متوســـطة الحجـــم عندنا

كهربائيا ،وكما
المرايـــات الجانبيـــة
ً

أن هـــذه الســـيارات تحتـــاج إلـــى

المســـافة وهـــو األحـــدث بوســـائل

اقتصاديتهـــا بصـــورة ســـيئة جـــدا،

التشـــيكية فـــي ســـيارتها ،وكذلـــك

الجديـــدة بأنهـــا ســـيارة كبيرة في

فازت بالعديد من الجوائز الدولية،
وســـتواصل القيـــام بذلك بال شـــك

ســـرعات وبخاصية نظام

مـــع التصميـــم المحـــدث والجديد

الدفـــع الرباعـــي ،وتقدم

المتوافـــر اليـــوم فـــي البحريـــن

بهبانـــي اخـــوان وكيـــل

والتي بال شك تستحق التجربة
ً
أيضا.
لك أنت

العالمـــة فـــي المملكـــة

سوبيرب الجديدة بفئتين

“ ”MG ZSبخصائص خيالية
ّ
الخاصــة بمركبــة  MGهــي توفــر
مــن أبــرز عناصــر جــذب المبيعــات

الخصائص التي تتواجد عادة في السيارات األرقى ،ولكن دون تكلفة
إضافية.

وال تختلـــف  MG ZSالجديـــدة عـــن

هذا ،حيث تأتي كل الطرازات مزوَّ دة
ً
قياسيا بكاميرا وجهاز استشعار للركن
الخلفي ،وعجالت سبيكية قياس 17

الصينية “وي” تقدم جديدها
“وي”

بمثابـــة النســـخة األكثـــر رفاهيـــة

قدمـــت

الصينيـــة

مـــن جريـــت وال الرائـــدة تجمـــع

لعالمـــة هافـــال التجاريـــة والتـــي

سيارة  SUVجديدة للدفع الرباعي
الشكل المتين والقوة من الخارج.

وفخامـــة من ســـيارة داجـــو التابعة

كشـــفت عنها خالل الفترة األخيرة.

وأطلقـــت “وي” اســـم  P01على

الجديـــر ذكـــره أن عالمتيـــن وي

بيـــن أحـــد أبـــرز  3طـــرازات

موتـــورز الصينيـــة ويبحثـــان عـــن

ســـيارتها الجديـــدة التـــي تجمـــع
فـــي

فئـــة

الـ SUVوالموديـــات

المخصصة للطـــرق الوعرة .وتعتبر
ســـيا ر ة  P 0 1ا لـ  S U Vا لجد يد ة

وهافال يتبعان شـــركة جريت وول
منافسة الشركات الكبرى في مجال

الســـيارات الـ SUVوالطـــرق الوعرة

من خالل طرح طرازات ممتازة.

بوصة ،وشاشة لمس  HDقياس 10.1
بوصــ�ة مــ�ع تقنيتــ�ي  CarPlayو�An
ّ
التحكم بســـرعة
 ،droid Autoوميـــزة

المالحـــة ،وفتحـــات خلفيـــة لتكييـــف

الهـــواء ،وميزة الدخول بدون مفتاح،
ومكبـــح ركـــن كهربائـــي وزر تشـــغيل

يعمـــل بالضغـــط عليـــه .وترتقـــي MG

 ZSTبهـــذه القيمـــة العاليـــة للمال إلى
مســـتوى أعلـــى ،حيث تضيـــف لوحة
ع ّدادات افتراضية متطوّ رة للســـائق،

وكاميـــرا ركـــن محيطية بنطـــاق 360

درجة والمزيد.

مرسيدس الفئة  Eالجديدة
تتألـــق “مرســـيدس – بنـــز” الفئـــة E

الجديدة بتصميمها الساحر ومزاياها

تتميـــز الفئـــة  Eســـيدان بمصابيـــح

أمامية بتقنية  LEDبالكامل كتجهيز

المتقدمـــة .ويأتـــي الطراز األساســـي
مزو ًدا بالتصميـــم الخارجي الرياضي

 MULTIBEAM LEDالمعـــززة بتقنية

يتميز الطراز
أساسي ،ونتيجة لذلك،
ّ

 RANGEكتجهيـــز اختيـــاري .وفـــي

لباقـــة  AVANTGARDEكتجهيـــز

األساســـي للفئـــة  Eســـيدان بنجمـــة

مركزيـــة فـــي مقدمـــة الســـيارة ألول
مرة ،وتلعب مقدمة السيارة الجديدة
أساسيا في التصميم الجديد مع
دورًا
ًّ

زيادة األجزاء المصنوعة من الكروم.

أساســـي ،وتتوفر المصابيح األمامية
اإلضـــاءة بالنطـــاق الفائـــق ULTRA

إطـــار عملية التحديـــث ،تتوفر ثالثة
ألـــوان جديـــدة للطـــاء هـــي :الفضي
ميتاليـــك هـــاي تيـــك ،والرمـــادي

ميتاليك جرافيـــت والفضي ميتاليك
موهافي.

tariq_albahhar
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عــادات سيئــة تــؤثــر سل ًبــا علــى صحــة المــرأة
دائمً ا ما تتحدث الدراسات العلمية عن نصائح تساعد المرأة في تخطي الصعوبات الصحية واالجتماعية التي تعتريها في حياتها .وهذه
بعض العادات السيئة التي تؤثر سل ًبا على صحتها ،منها:

 -تخطـــي وجبـــة الفطـــور ،إذ إن عـــد ًدا

بشـــكل
 تجنبـــي ارتـــداء الكعب العاليٍ
ً
حفاظا على صحة ظهرك .وفي
مســـتمر

الدراســـات إلـــى أن تخطي تلـــك الوجبة

كليا عن الكعب
الدموية ،فعليك االبتعاد ً

كبيـــرًا مـــن الســـيدات يعتبـــرن أن وجبة

الفطـــور ليســـت أساســـية ،لكـــن تشـــير
يعـــزز زيادة الوزن ،كما أنه يصعب عليها

تالفيا لتضخم الساقين.
العالي
ً
 -االبتعـــاد عـــن ارتـــداء الجينـــز الضيـــق

التركيز طوال اليوم.
ً
مطول أمام شاشة الكمبيوتر
 -الجلوس

ألنه يسبب مشاكل في الدورة الدموية،

يزيـــد من خطر اإلصابـــة بأمراض القلب

أنه قد يكون ســـب ًبا لمشـــاكل صحية في

يســـبب مشـــاكل في الظهر والرقبة ،كما
واألوعيـــة الدمويـــة .مـــن هنـــا ،يجـــب

رغـــم أنه يظهر جاذبية فـــي اإلطاللة إال

المستقبل.

بالصداع المستمر .وتؤكد الدراسات أن
جنب
الطريقة األفضل هي النوم على
ٍ
واحدٍ أو حتى على الظهر.

 معظم الســـيدات يمتلكن عادةً
رجل فوق
سيئة ج ًدا ،إذ يضعن

أخرى ،وهي عادة تضر بالدورة

الدموية في الجسم ،وقد تسبب
ً
الحقا آالمً ا في الظهر.

 -تعتبـــر القـــراءة فـــي المرحـــاض غير

الوقـــوف بيـــن الحيـــن واآلخر والمشـــي
ً
قليل في أرجاء المكتب.

نســـاء فـــي العالم يختـــرن حمالـــة صدر

فـــي كل مرة ،إذ تحمل هـــذه العادة آثارًا

انتقـــاء حمالـــة صـــدر مناســـبة لحجـــم

الجلـــوس الوقـــت الطبيعـــي ،كمـــا أن
اســـتخدام الهاتـــف الذكي ً
أيضا يســـبب

ثدييها ،وعدم التركيز فقط على المظهر

المرحاض انتقال البكتيريا إلى الجسم.

 ارتداء حقيبة اليد على الجانب نفسهســـلبية علـــى ظهـــرك وتســـبب مشـــاكل

» »انتهت أخيرًا النجمة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس “من كتابة سيرتها
الذاتية التي تحمل اسم “ ،”Unfinishedوهي تستعد حاليًّا إلرسال
النسخة النهائية إلى دار النشر “.”Penguin Random House India

حال كنت تعانين من مشاكل في الدورة

على المدى البعيـــد ،إضافة إلى اإلصابة

فـــي العمـــود الفقـــري بشـــكل تدريجـــي.

وقت
لـــذا ،قومـــي بتبديـــل الجانب مـــن
ٍ

إلـــى آخـــر واحرصي علـــى التخفيف من

األغراض داخل حقيبتك.

 -تتحـــدث الدراســـات عـــن أن  8من 10

غير مالئمة لهن .من هنا ،على كل سيدة

الخارجي.

خصوصـــا عندمـــا تتعـــدى مدة
ً
مفيـــدة،

مشاكل ،إذ قد يعزز الوجود المطول في
 -صحيح أن المطالعة قبل النوم مفيدة

 -يعتبـــر النـــوم علـــى البطـــن مـــن أســـوأ

إال أن تصفح االنترنت أثناء تلك الفترة

لديـــك ،كما يســـبب مشـــاكل فـــي الرقبة

السلوك والمزاج في اليوم التالي.

العـــادات التـــي تـــؤذي العمـــود الفقـــري

يسبب مخاطر على الصحة ،كما يصيب

الفنانة فاطمة حسن :الفحم الداكن يعطي لوحاتي نظرة مميزة

أصــبــحــت أشــعــر بــالــحــيــاة أكــثــر كــلــمــا أمــســكــت بقلمي وأطــمــح فــي االحــتــراف

شغفها بالفن ال ينتهي ،تعمّ قت بال حدود في اكتشاف الجمال ،كلما نظرة من

بالنســـبة للمعارض التقليديـــة فهي تتلقى

الرســم ولكــن دون ألــوان ،فقط أســود وأبيض .الفنانة الشــابة فاطمة حســن

اإلقبـــال الجيد عليها للمطالعة ،ولكن ليس

ًّ
خاصـــا وطقوس جميلـــة ،ويوجد
إعجابًـــا

حولهــا زادهــا إعجابًــا بخالق الطبيعة ،تأثرت بها لتضــع هذا التأثر على أوراق

بقدر االقتناء للعمال منها.

تحدثت معنا عن هذا الشغف في هذا اللقاء السريع معها:

»»

لوحة رسمتينها ولها أثر في حياتك؟

»»

حدثينا عن أي مدرسة فنية تنتمين
إليها؟

كل لوحاتـــي الخاصـــة هـــي ناتجة بســـبب

أمر ما في حياتي ،حتى وإن كانت صورة

خصوصا البورتريه
ً
أعتنق الرسم الواقعي

ألحدهم فهي جـــزء مني لكونها كانت من

الذي يعتبره البعض من الفنون المعقدة ،إذ

وقتي ومن نظري وكل ذلك.

علمية اندراجه ويندرج
يعتمد على أسس
ّ

لوحة “اسمح لآلخر” كانت وما زلت مؤثرة

تحـــت المدرســـة الواقعيـــة ،حيـــث ينقـــل

في وبشـــدة حين رسمت البنت التي تنظر
ّ
مـــن زجـــاج مكســـور ،حيـــث ُ
إنـــه فـــي يوم

كل مـــا فـــي الواقـــع وإضافة إلـــى عواطف
ً
مندمجـــا بتعابيـــره
وأحاســـيس الفنـــان

عرضها فـــي المعرض ســـقطت من الجدار

الخاصة عن مشـــاعره .ومـــن وجهة نظري

لينكسر زجاجها بالفعل ،وحققت واقعيتها

الواقعيـــة هي األســـاس الفني الذي تتفرّع
منه باقي أنواع الفنون.

»»

ما دور الرسم في تطور شخصيتك؟

أصبحت أشـــعر بالحياة أكثر كلما مســـكت
قلمـــي ،كمـــا هـــو حـــال مترجـــم لمشـــاعرك
بجميـــع لغـــات الدنيـــا أو ســـلك يربط بيني

وبين العالم بأكمله .الفن هو شخصيتي.

»»

من أين يستلهم الفنان هذه المهارات؟

البد لك بوصفك فنا ًنا أو موهوبًا من صقل

مهاراتـــك بالتجارب المســـتمرة ،واالطالع
الدائـــم على جميع التطـــورات الفنية ،علمً ا

فاطمة حسن

بمعنى الكلمة.

الرســـم خصوصـــا البورتريـــه الواقعـــي،

ُ
بأنـــه  -مـــن وجهة نظري الشـــخصية  -لكل

وأرغب في نشـــر الفن وكشـــفه واكتشافه

بهـــا ،لكـــن ذلـــك ال يغنيـــك عـــن البحث في

الهزيمـــة ممنوعـــة والبد مـــن الواصلة في

البصريـــة والفكريـــة الدائمـــة لتصـــل بفنك

إظهار مواهبهم.

فنـــان مهاراتـــه الخاصة بفطرتـــه هو ملهم

فـــي جميـــع مـــن حولـــي ،والقـــرار هـــو أن

بعـــض الكيفيات وإلهـــام ذاكرتك بالتغذية

نشـــر الثقافـــة الفنيـــة وتشـــجيعهم علـــى

إلـــى الرســـالة التـــي تريد إيضاحها بشـــكل

أبسط.

»»

ما طموحاتك في الرسم؟

أطمح وبـــكل وضوح لالحتراف في فنون

»»

حدثينا عن األشخاص الذين لهم تأثير
ّ
في اتجاهك للرسم؟

أمـــي هـــي األســـاس والمنبـــع لتوجهـــي لما

أحـــب وهو الفـــن ،علمً ا بأننـــي كنت أدرس

البيولوجيا (علوم األحياء)،

أن تتحـــدث بـــه ألوانـــي ،واعتبـــرت الفحم

ّ
تحفزنـــي بقولها:
وعلـــى رغم ذلـــك كانـــت
اتركـــي الكتـــب قليالً وارســـمي مـــا تريده

حرق خشب شـــجرة الصفصاف لينتج لك

الرســـم على مزاجي مـــن جوانب إيجابية

بدرجاته في لوحاتي.

أصابعـــك ،وطلبها ذلك لعلمهـــا بمدى تأثير

كثيرة.

»»

ما سر رسمك باألسود واألبيض؟

هكـــذا صـــرت أرى الحيـــاة ،فعندمـــا تمزج

جميـــع األلـــوان ســـتنتج لك اللون األســـود

واختيـــاري لـــه بالتحديد لترجمـــة ما تريد

مـــادة تشـــبهني نوعً ـــا مـــا فهـــو نتيجة عن

هـــذا الفحـــم الداكن بـــكل فخامته ليندمج

»»

ما مدى إقبال الناس على المعارض
الفنية؟

السوشـــال ميديا اختصار كبيـــر للمعارض

الفنيـــة ،وكل فنان بمقـــدوره عمل معرضه

»»

ما رأيك بالواقع الفني اليوم؟

هنـــاك تطور كبير والفـــت ج ًّدا من الناحية

الفنيـــة ،ال بـــد من ذكـــر كبـــار الفنانين فهم

يسبقوننا في العمر والتجربة ،ولكن جيلنا
الحالـــي بـــارز بمواهبـــه القويـــة والواعدة،
ومـــع وجـــود السوشـــل ميديـــا لـــكل فـــرد
معرضـــه الخـــاص فـــي طـــرق عـــرض فنـــه

وجذب المهتمين به.

لقاء :محمد حميدان
جامعة البحرين

الخـــاص على صفحتـــه اإللكترونية ،ولكن

عرض فيلم “الضيف” لـ “ ”iProductionsعلى “نتفليكس”
يُ عـــرض فيلم الضيف ،من إنتاج

تجاريًّ ـــا في عربيـــة عدة وحول

الفيلـــم خالـــد الصـــاوي وأحمـــد

موالنـــا ،وثانـــي عمـــل للمخـــرج

هـــادي الباجـــوري ،علـــى شـــبكة

والمغـــرب وتونـــس وهولنـــدا

عـــوض ،فيمـــا يشـــارك النجـــوم

فيلم هيبتا :المحاضرة األخيرة

“”iProductions

وإخـــراج

نتفليكـــس ،وذلـــك بعـــد جولـــة
ناجحـــة لـــه فـــي دور العـــرض

والمهرجانات العالمية والعربية
حول العالـــم وحصوله  6جوائز

منها.

وكان فيلـــم الضيـــف قـــد انطلق

العالـــم منهـــا :لبنـــان واألردن
وإستونيا.

وتـــدور أحـــداث الضيـــف حـــول
ً
ضيفـــا على أســـرة
شـــاب يحـــل

مالـــك وشـــيرين رضـــا وجميلـــة
ماجد الكدواني ومحمد ممدوح
وعارفة عبد الرســـول ومحمود

الليثي كضيوف شرف الفيلم.

هادي الباجوري مع الشركة بعد
والـــذي حقـــق أعلـــى إيـــرادات
لفيلـــم رومانســـي فـــي تاريـــخ

الســـينما المصرية بــــ  27مليون

خـــال العشـــاء ،ثـــم تتطـــور

ويعد الضيف ثاني عمل يتعاون

جنيـــه ،ويشـــهد التعـــاون األول

أحـــد منهـــم ،ويقـــوم ببطولـــة

مـــع “ ”iProdcutionsبعـــد فيلم

الباجوري في عمل فني.

األحـــداث في اتجـــاه ال يتوقعه

فيـــه الكاتـــب إبراهيـــم عيســـي

بيـــن إبراهيـــم عيســـى وهـــادي

abdulnabi.alshoala
@albiladpress.com
ahmed.bahar
@albiladpress.com
moanes.almardi
@albiladpress.com
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الفجر:

04:42

اإلدارة األميركية تمنح (تيك توك) مهلة إضافية

الظهر:

11:25

مــ ّددت إدارة الرئيــس األميركي ،دونالد ترامب ،المهلة التي منحتها لشــركة

العصر:

02:25

“بايــت دانــس” إلنهــاء صفقــة بيــع عمليات تطبيــق “تيك توك” فــي الواليات

المغرب:

04:45

مــع شــركتي “وولمــارت” و”أوراكل” .وكانــت اإلدارة األميركيــة قــد منحــت

العشاء:

06:15

السنة الثالثة عشرة  -العدد 4428

السبت

إدارة التحرير:

17111444

قسم اإلعالنات:

+973

17111501 / 508

17111467

+973

+973

32224492 / 39615645

+973

17580939

التي أتت لتطبيق أمر رئاســي صدر في أغســطس.
ديســمبر .وقامت اإلدراة األميركية بالتهديد

تأسست سنة2008 :
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الشــركة الصينيــة تمديــ ًدا لـــ  14يومً ــا كــي تنهــي االتفاقية
وقالت الشركة أن المهلة الجديدة تنتهي في 4
بحظــر التطبيــق داخــل الواليــات المتحــدة
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إضافيا إلنهاء صفقتها
المتحدة .التمديد الجديد يمنح “بايت دانس” أسبوعً ا
ًّ

الصيني بيانات المستخدمين األميركيين.

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

+973

بسبب مخاوف باختراق الحزب الشيوعي

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

وتوفــر الصفقــة فرصة لمواصلة اســتخدام
التطبيــق فــي أميــركا بتوفــر شــركة فرعيــة
تديرها شركات أميركية.

السمراوات نجمات منصات األزياء في البرازيل
حلمــت غلوريــا ماريــا ســيكويرا

فــي الســابق ،ليــس فقــط ألنــه أقيــم

تعرضا أزيــاء المصممين الكبار ،لكن

بالفيديــو عبــر اإلنترنــت بســبب

وشــيرلي بيتــا منــذ طفولتهمــا بــأن
الطريــق إلــى منصات عالــم الموضة
بــدت طويــاً موصــدة أمــام هاتيــن

الشــابتين الســوداوين فــي البرازيل

افتراضيــا ،مــن خــال بــث العروض
ًّ
جائحــة كورونــا ،بــل ألن نظامــه

الجديــد اشــترط أن يكــون نصــف

العارضــات المشــاركات مــن ذوات

التي تعاني العنصرية.
إالّ أن طموح الحسناوات تحقق في

األصلييــن .ويعــود الفضــل فــي هــذا

الموضــة في ســاو باولو الــذي يُ عتبر

بذلتهــا جمعيــات عاملــة لتحقيــق

مطلع نوفمبر الحالي ،خالل أســبوع

أبــرز مواعيــد قطاع تصميــم األزياء

في الدولة األميركية الجنوبية.

البشــرة الســوداء أو مــن الســكان
التغييــر غيــر المســبوق إلــى جهــود

المســاواة العرقية ،أتاحت للشابتين
اعتــاء المنصــة بعــد طــول انتظــار.

ولــم يكــن أســبوع الموضــة فــي

وكانت دور األزياء في السابق غال ًبا

هــذه الســنة شــبيها بمــا كان عليــه

سوداء أو اثنتين فحسب!

ســاو باولــو (جنــوب شــرق البرازيل)

الرجال يتأثرون

باالكتئاب بشكل

مختلف عن النساء

تشــير

الدراســات

العلميــة

مــا تكتفــي باالعتمــاد علــى عارضــة

صورة إبداعية في الوقت المناسب التقطها المصور  Goutham Ganesh Sivanandamفي الواليات المتحدة لصراع ثيران ذكر وسط الشارع العام!

األعراض الخفيفة لكورونا تؤدي إلى مناعة طويلة
مــازال العالم يعاني من انتشــار لفيروس كورونا وارتفاع

إلــى

باضطرابات الصحة النفسية أكثر من

عانــي مــن أعــراض بســيطة نتيجــة اإلصابــة بكورونــا،

ذات الدخــل المنخفــض يصبحــون

أكــد باحثــون فــي الواليــات المتحــدة مــن خــال دراســة

أن الرجــال معرضــون لإلصابــة

فيــروس كورونــا ،اكتشــفت دراســة طبية حديثــة أن من

النســاء؛ ذلك أن الرجــال في المناطق

تتكون لدينه مناعة طويلة األمد ضده.

أكثــر عرضــة لالكتئــاب الحــاد مقارنة
ً
ووفقــا لمنظمــة الصحــة
بالنســاء.

طبيــة أن األفراد الذين تعافوا من مرض فيروس كورونا
ولــو بشــكل طفيــف ،قــد طــوروا ذاكــرة مناعيــة وقائيــة

 300مليون نسمة في العالم.

الوخيمة.

العالميــة يؤثــر االكتئاب على أكثر من
» » وكشفت األبحاث االجتماعية أن
هناك عوامل محددة يمكن أن

تشكل خطرًا متزايدً ا يدفع الشخص
إلى الشعور باالكتئاب الحاد ،من

بينها اكتشاف اإلصابة بمرض

مزمن خطير كالسرطان أو السكري،

أو مرور الشخص بصدمات نفسية

وجسدية ناشئة عن االنتهاكات

الجنسية أو عن التنشئة في بيئة
عائلية مضطربة تسودها درجة

ضــد العامــل المســبب لمتالزمــة الجهــاز التنفســي الحادة
ً
وفقــا لما جــاء في
ووجــد التحليــل الــذي أجــراه الفريــق،

الدراســة المنشــورة فــي مجلــة “ ، ”Cellأن المرضــى
المتعافيــن الذيــن ظهــرت عليهــم أعــراض خفيفــة مــن

فيــروس كورونــا ،قــد طــوروا ذاكــرة مناعيــة متعــددة

األوجــه خاصــة بـ كورونا ،والتي تــم الحفاظ عليها طوال
مدة الدراسة.
ً
أجــرى الفريــق تحليــا لالســتجابات المناعيــة المحددة لـ

كورونا في شــهر واحد وثالثة أشــهر بعد ظهور األعراض

بين األفراد الذين تعافوا من  COVID-19الخفيف.

تســاعد األنشــطة الرياضيــة بكافــة أنواعهــا ودرجاتهــا ،فــي تحســين صحــة الجســم

بشــكل عام وتخفض الوزن وتعمل على ضبط مســتوى الســكر وضغط الدم وكذلك

الوقاية من أمراض القلب والسكري والسمنة.

أعــداد ضحايــاه ،فــي ظــل األخبــار المبشــرة التــي تفيــد

بإقتــراب وجــود لقاح ضــده ،وبالحديث عــن المناعة ضد

اآلثار الصحية للرياضة على الصحة النفسية

كمــا أن الرياضــة ممتازة في تحســين المزاج العام وتخفيــف التوتر والتعب وغيرها

من األمور النفسية التي يمكن أن تؤثر سل ًبا على الصحة النفسية.
وعمومً ــا تعــد الرياضــة مــن أفضــل الممارســات اليوميــة التــي يمكــن اللجــوء اليهــا
لتحســين الصحة والحفاظ عليها ومنع اإلصابة باألمراض الناجمة عن الســمنة وقلة

النشاط البدني وتناول األطعمة غير الصحية .إن ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها
ســواء الخفيفــة أو الشــديدة ،ينعكــس إيجابًا لجهــة تعديل المزاج مــن خالل تحفيز

المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ ،والتي تعزز الشعور بالسعادة واالسترخاء.
وتســهم ممارســة الرياضــة مــع مجموعــة مــن األشــخاص بشــكل خاص ،علــى توفير

طــور غالبيــة المشــاركين أجســامً ا مضــادة  IgGخاصــة بـــ

بفيــروس كورونــا ،واألجســام المضــادة المعادلــة ،وخاليا

فرصة مثالية لالسترخاء واالندماج بهدف تحسين اللياقة .كما لها فوائد اجتماعية
من خالل السماح بالتواصل مع الزمالء واألصدقاء في بيئة ترفيهية.

الذاكرة  Bو Tالتي استمرت لمدة  3أشهر على األقل.
بعد  3أشهر من ظهور األعراضّ ،
شكل األفراد المتعافون

ترســانة موســعة مــن خاليــا الذاكــرة الخاصــة بالفيروس
والتــي أظهــرت الســمات المميــزة للمناعــة المضــادة

للفيروســات ،وشــمل ذلــك زيــادة عــدد خاليــا الذاكــرة
 Bالخاصــة بالعوامــل الممرضــة ( )MBCsالتــي كانــت

قــادرة علــى التعبيــر عن األجســام المضــادة المعادلة ضد
الفيروس.

عالية من الخالفات الزوجية.

بيع دار النشر (سيمون أند شوستر)
أعلنــت المجموعــة االعالميــة األميركيــة “فياكــوم ســي بي اس” أنها ســتبيع دار النشــر التي

تملكها “ســيمون أند شوســتر” إلى دار “بنغوين راندوم هاوس” المنافســة مقابل  2,18مليار
ّ
لتشــكل عمالقا في عالم النشــر .وتتعامل “ســيمون أند شوســتر” مع
دوالر ،ما يمهد الطريق
أســماء كبيــرة فــي عالــم الكتابــة مثل ســتيفن كينــغ ودوريس كيرنــز غودوين ،فــي حين أن

كتب باراك وميشــيل اوباما وجون غريشــام نشــرتها “بنغوين راندوم هاوس” التابعة لشركة
بيرتلسمان األلمانية.

وقالت “فياكوم سي بي اس” في بيان “هذه الصفقة نتاج مزاد تنافسي للغاية جذب اهتمام
مهتميــن بالشــراء مــن حــول العــام ،ما يعكس مكانة ســيمون أند شوســتر كاحــدى العالمات

التجاريــة األكثــر شــهرة فــي عالم النشــر في العالم” .ومجموعة “فياكوم ســي بــي اس” التي

تملك سلسلة من الشبكات التلفزيونية مثل “سي بي اس” و”ام تي في” و”كوميدي سنترال”

و”نكلوديون” و”شوتايم” اضافة الى شركتي باراماونت وميراماكس السينمائيتين>

الجمهور يطالب

 Godzillaبين

نتفلكس وHBO

مادونا بترك التجميل

عرضــت شــبكة نتفليكــس للبــث

اعتــادت نجمــة البــوب األميركيــة

اإللكترونــي مبلــغ  200مليــون دوالر،

الشــهيرة مادونــا االهتمــام بنفســها،

مقابــل شــراء فيلــم الخيــال العلمــي

وبصحــة بشــرتها ،والحفــاظ علــى

.Godzilla vs. Kong
ً
ووفقــا لموقــع “ذا هوليــوود ريبورتــر”

الرياضية والرقص واألكل الصحي.

األمريكية المنتجــة للفيلم في تجاوز

بيــن متابعيهــا ،بعد نشــرها صورة

شــبكات البــث مباشــرة ،لكنهــا ليســت

للتجميــل ،إذ ظهــرت بشــرتها

قوامهــا الرشــيق ،عبــر التماريــن

األميركي ،تفكر شــركة “وارنر بروس”

مادونــا ( 62عامً ــا) أثــارت جــدالً

عرضــه المســرحي وطرحــه علــى

ً
واضحا خضوعها
لوجهها وقد بدا

مهتمة بعرض نتفليكس.

صافيــة ونقية ،ووجهها مشــدو ًدا،

وذكــر الموقــع أن “وارنــر بــروس”

وهــو مــا القــى تعليقــات تطالبهــا

فــي مفاوضــات حاليــة لبيــع حقــوق

بالتخلــي عــن عمليــات التجميــل

عــرض الفيلــم إلــى شــبكة البث HBO
ً
بــدل مــن نتفليكــس ،إال أن الشــركة

والبقاء على طبيعتها.
“عليك
ِ
» »وعلَّق أحد المتابعين ،قائالً:

المنتجــة ترفــض التعليــق علــى هــذه

أن تظهري بإطاللة طبيعية”،

األخبــار مؤكــدة أنهــا تعتــزم طــرح
مسرحيا كما هو مخططً ،
وفقا
الفيلم
ًّ

فيما كتب آخر“ :عمليات التجميل
تدمر الجمال الطبيعي” ،فيما جاء

للمتحدث باسم الشركة.

» »فيلم  Godzilla vs. Kongيتناول
المعركة الفاصلة بين الوحشين

األسطوريين كينج كونج وجودزيال.

احتفلت الفنانة التونسية “درة زروق” بوصول عدد متابعيها على
انستقرام إلى  13مليون متابع بصورة مشرقة مع متابعينها.

تعليق آخر ،ليتساءل“ :مَ ن هذه؟”،
مؤكدً ا أنها ليست مادونا .واتجه

بعض المتابعين إلى اعتبار األمر
شخصيًّا.

