
74 مليوًنا لدعم “مزايا” وموجهة ألكثر من 7 آالف وحدة وشــقة وفيال

شكا مواطنون لـ “البالد” ارتفاع  «
كلفة التنظيف للبيت العادي 

إلى 120 دينارا )بالمتوسط( بعد 
أن كانت ال تتعدى بالسابق 15 
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التواصل وتقوية أواصر العالقة.

اتهم وزير الخارجية اإليراني،  «
محمد جواد ظريف، إسرائيل 

باغتيال الخبير النووي فخري 
زاده، قائال “إسرائيل تمارس 

أعماال عدائية ضد إيران، آخرها 
اغتيال العالم النووي فخري 

زاده”.

افتتحت أمس الدورة 42  «
لمهرجان القاهرة السينمائي 

الدولي، وسط إجراءات احترازية 
مشددة، يلتزم المهرجان 

بتطبيقها وفق البروتوكوالت التي 
وضعتها وزارة الصحة المصرية 

ومنظمة الصحة العالمية.
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مضمار حلبة البحرين الدولية 

“موطن رياضة السيارات في الشرق 
األوسط” بانطالق أولى فعاليات 
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تصـــدرت وزارة اإلســـكان الجهـــات الحكومية في 
ميزانية المشـــاريع ضمن مشـــروع الموازنة العامة 
للســـنتين الماليتيـــن 2021 و2022، بمعـــدل 27% 
مـــن الميزانيـــة، وذلك بواقـــع 400.6 مليون دينار، 
موزعة على 195 مليون دينار من ميزانية الدولة، 
و205.6 مليون دينار من برنامج الدعم الخليجي.
وخصصـــت موازنـــة مشـــاريع اإلســـكان للعاميـــن 
المقبليـــن مبلـــغ 82.7 مليـــون دينار لصالح إنشـــاء 
303 وحـــدة فـــي الجزء األكبر من مدينة ســـلمان، 
و1653 وحـــدة ســـكنية فـــي مدينـــة شـــرق الحد، 
إلـــى جانب رصد 58.3 مليون دينار إلنشـــاء البنى 
التحتية ووحدات ســـكنية وشـــقق تمليك بمدينة 
ســـلمان 1830 شـــقة ســـكنية فـــي مدينة ســـلمان. 
ورصـــد مشـــروع الموازنة مبلـــغ 74 مليـــون دينار 

لصالح برنامج “مزايا” للسكن االجتماعي.

“اإلسكان” تتصدر مشاريع الميزانية بـ 400.6 مليون دينار
علمت “البالد” بأن السلطتين التشريعية 
والتنفيذيـــة بصدد عقـــد اجتماع رفيع 
المســـتوى نهـــار يـــوم األربعـــاء لبحـــث 
العامـــة  الميزانيـــة  قانـــون  مشـــروع 
الجديدة المحالة من الحكومة لغرفتي 
الصحيفـــة  وقالـــت مصـــادر  البرلمـــان. 
بأن فريق الســـلطة التشريعية سيكون 
برئاســـة رئيســـة مجلس النواب فوزية 
بنـــت عبدهللا زينـــل وبمشـــاركة رئيس 
مجلس الشـــورى علي الصالـــح ونائبي 

الرئاســـة بالمجلســـين ورئيـــس اللجنـــة 
المالية بالمجلسين ونائبيهما.

وذكـــرت المصـــادر أن فريـــق الحكومة 
ســـيكون برئاســـة نائب رئيـــس مجلس 
عبـــدهللا  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الـــوزراء 
الماليـــة  وزيـــر  وبمشـــاركة  خليفـــة  آل 
ســـلمان  الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة ووزيـــر شـــؤون 
غانـــم  والنـــواب  الشـــورى  مجلســـي 

البوعينين وعدد من المسؤولين.

اجتماع حكومي برلماني األربعاء لمناقشة “الميزانية”
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“الصحة” تؤكد أهمية مواصلة االلتزام باإلجراءات االحترازية وفق قرارات “التنسيقية” برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء

استئناف 8 خدمات في الصالونات بدءا من 13 ديسمبر “تمكين”: دعم 3 أشهر للقطاعات المتوقفة بشكل تام

المنامة - وزارة الصحة المنامة - تمكين

تنفيًذا لقرارات اللجنة التنســـيقية، وبناًء على مراجعة 
وتوصيـــات الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا، أعلنـــت وزارة الصحـــة بأنـــه تقـــرر اســـتئناف 
عـــدد مـــن الخدمـــات فـــي الصالونـــات وفـــق الضوابط 
واالشتراطات بدًءا من يوم األحد الموافق 13 ديسمبر 
2020. وتشـــمل الخدمات عالجات الوجه، واستخدام 
االستشوار وعالجات الشعر التي تتطلبه، وإزالة الشعر 
بالخيط، ونقش الحنـــاء، والمكياج، وتركيب الرموش، 
والتســـمير، وتركيب وصالت الشـــعر القابلـــة لإلرجاع. 
وأكدت الـــوزارة أهميـــة مواصلة االلتـــزام باإلجراءات 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
فيروس كورونا ضمن الجهود الوطنية المستمرة وفق 
الخطـــط الموضوعـــة للتصـــدي للفيروس، مشـــيرًة إلى 
أن الجميع اليوم مطالب باســـتمرار تحمل المســـؤولية 
المجتمعية وحماية أنفســـهم وأســـرهم والمجتمع كافة 
عبـــر االلتـــزام بكافة اإلرشـــادات والتعليمـــات الصادرة 
مـــن الجهات الرســـمية لمواصلة تقليل أعـــداد الحاالت 
القائمة. ونوهت الوزارة بأنه ســـيتم بحسب المعطيات 
والنتائـــج مراجعـــة القـــرارات ذات الصلـــة بهذا الشـــأن 

بشكل دوري بما يحفظ صحة وسالمة الجميع.

انســـجامًا مع التوجيهات الملكية الســـامية لعاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ووفق قرارات اللجنة 
التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، أعلـــن صندوق العمل 
“تمكيـــن” عـــن تقديم دعـــم اســـتمرارية األعمال للقطاعـــات التي 
أوقفـــت أعمالها بشـــكل تام ضمـــن اإلجـــراءات االحترازية للحد 
مـــن انتشـــار فيروس كورونـــا )كوفيد19-( لمدة 3 شـــهور اعتبارًا 
من ديســـمبر الجاري حتى فبراير 2021، حيث تشمل القطاعات 
والفعاليـــات  األفـــراح  وصـــاالت  الترفيهيـــة،  األلعـــاب  مراكـــز 

والمناسبات، ودور السينما.
وأوضـــح الرئيـــس التنفيـــذي لصندوق العمـــل “تمكيـــن” إبراهيم 
جناحـــي أن الخطـــوة تأتـــي لتوحيـــد الجهود الوطنيـــة لمواجهة 
 )COVID-19( انعكاســـات االنتشـــار العالمـــي لفيـــروس كورونـــا
وتوفيـــر الســـيولة الالزمـــة للقطـــاع الخـــاص للتعامـــل مـــع آثـــار 
الجائحـــة حفاًظا على النمو المســـتدام، مشـــيًرا إلـــى أن “تمكين” 
أعلنت في مارس الماضي عن إعادة توجيه برامج “تمكين” من 
أجـــل تقديم الدعم على أثر تبعات الجائحة للمســـاهمة في دعم 
المؤسســـات الصغيرة ومتناهية الصغر المتأثرة من خالل تقديم 
منـــح مالية لدعم جزء مـــن النفقات التشـــغيلية، وذلك جنبًا إلى 
جنب العديد من المبادرات التي قدمتها الحكومة من أجل دعم 

األفراد والمؤسسات بهذه الفترة. 
وأضاف جناحي أن إســـهامات “تمكين” تمثلت أيًضا في توســـيع 

دائرة المستفيدين من الحزمة المالية واالقتصادية التي أطلقت 
بدعـــم ســـائقي ســـيارة األجـــرة والحافـــالت ومدربـــي الســـياقة 
وعامـــالت رياض األطفـــال، إذ قدمـــت “تمكين” في تلـــك الفترة 
الدعم الستمرارية األعمال إلى أكثر من 16 ألف مؤسسة صغيرة 
ومتناهية الصغر، وبميزانية إجمالية تزيد عن 54 مليون دينار.

أكد وزير شـــؤون الكهرباء والماء 
المجلـــس  فـــي  المبـــارك  وائـــل 
االفتراضـــي الـــذي نظمـــه مجلس 
أمانة العاصمة عبر تقنية االتصال 
المرئـــي، أمس، أن دعـــم الكهرباء 
للمواطن في منزله األول مســـتمر 
ومنصـــوص عليـــه ضمـــن برنامج 
التـــوازن المالي، ولـــن يكون هناك 
وقف لدعم الكهرباء عن المواطن 

في 2022.
وذكـــر أن 88.6 % مـــن البالغـــات 
التعامـــل وحـــل  يتـــم  المرصـــودة 
مـــن ســـاعة،  أقـــل  فـــي  المشـــكلة 
وإعـــادة التيـــار الكهربائـــي بمعدل 
مـــن  دقيقـــة   45 أقصـــاه  زمنـــي 
أصل ســـاعتين، وانخفاض نســـبة 
األعطال في شـــبكة اإلنارة بنسبة 

.% 9.5

المبارك: دعم الكهرباء باق في 2022
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“التنسيقية” تطلع على برامج اإلطار الموحد للبرامج الحكومية

سمو ولي 
العهد رئيس 
الوزراء يترأس 
اجتماع اللجنة 
التنسيقية عن 

ُبعد

ترأس ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة اجتماع 

اللجنة التنسيقية 356 الذي ُعقد عن ُبعد.
واطلعـــت اللجنـــة علـــى عـــرٍض لبرامـــج اإلطـــار 
الموحـــد للبرامـــج الحكوميـــة ذات األولوية في 

نسختها الثالثة.
كما اطلعت علـــى الموضوعات المتصلة بالنظام 
)تواصـــل(  والشـــكاوى  للمقترحـــات  الوطنـــي 
مـــع  التعامـــل  مســـتجدات  آخـــر  واســـتعرضت 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
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اإلثارة تتجدد بحلبة البحرين الدولية اليومانطالق “القاهرة السينمائي”ظريف يتهم إسرائيل باغتيال زادهتفاهم بين “البورصة” و”إسرائيل لأللماس”ارتفاع كلفة تنظيف البيوت الصغيرة

ليلى مال اهلل

سيدعلي المحافظة

راشد الغائب
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موضوع 
الفتاة 

البحرينية 
المنشور 

في 
صحيفة 

البالد

قصة”البحرينية 
المكلومة” تصل لحدود 

الخليج: كلنا معك

سعيد محمد

واشنطن ـ وكاالت

أمـــس  األميركيـــة  الحكومـــة  أعلنـــت 
الخميـــس عـــن فـــرض عقوبـــات علـــى 
مؤسســـة إيرانيـــة ومديرهـــا بدعـــوى 
متعلقـــة  ببحـــوث  صلـــة  علـــى  أنهمـــا 

بتطوير أسلحة كيميائية.
وأكـــدت الخزانة األميركيـــة في بيان 
تطـــال  الجديـــدة  عقوباتهـــا  أن  لهـــا 
“مجموعـــة شـــهيد ميثمـــي” ومديرها 
مهـــران ببـــري، مشـــيرة إلـــى أن هـــذه 

االبتـــكار  لمنظمـــة  تابعـــة  المجموعـــة 
والبحوث الدفاعية في وزارة الدفاع 
اإليرانية والتي اغتيل رئيســـها العالم 
النـــووي محســـن فخـــري زاده مؤخرا 

قرب طهران.
وشدد وزير الخزانة األميركي ستيفن 
إيـــران  “تطويـــر  أن  علـــى  منوتشـــين 
أســـلحة الدمار الشـــامل يشكل خطرا 

على أمن جيرانها والعالم”.

عقوبات أميركية جديدة على إيران
المنامة - بنا

في إطار مســـابقة االبتـــكار الحكومي )فكرة( التي ُأطلقت 
تنفيـــًذا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، تأهلت 
40 فكـــرة للمرحلـــة المقبلة من المســـابقة بعـــد عملية فرز 
وتقييم األفكار التي تم التقدم بها للمشـــاركة في النسخة 
الثالثـــة.  وُعقدت دورة تدريبية مكثفة عن ٌبعد للمتأهلين 
للمرحلـــة األولى مـــن التقييم بالتعاون مع كلية )بابســـون( 
لتأهيـــل  والتقديـــم  العـــرض  مهـــارات  حـــول  األميركيـــة 

المشـــاركين من أفـــراد ومجموعات لعـــرض أفكارهم على 
لجنة من المختصين، إذ ستســـتمر الدورة التدريبية لغاية 
الرابـــع مـــن ديســـمبر الجـــاري اســـتعداًدا للتأهـــل للمرحلة 
المقبلـــة التـــي ســـيختار فيها لجنـــة من الوزراء المشـــاريع 
النهائية بالتنســـيق مع الجهات المعنية والموافقة النهائية 

للبدء في تنفيذ المشاريع المقترحة. 
وتهدف مسابقة االبتكار الحكومي )فكرة( إلى تعزيز ثقافة 
اإلبـــداع واالبتـــكار دعًمـــا للتمّيز فـــي الخدمـــة الحكومية، 
بمـــا يحقق تطلعـــات المواطنيـــن بإتاحة الفرصة إلشـــراك 
موظفـــي القطاع العـــام في تقديـــم األفـــكار والمقترحات 
لتعزيـــز كفـــاءة العمـــل الحكومي ورفع جودتـــه من خالل 
تحويل التحديات إلى فرص تطويرية، تماشًيا مع مبادئ 
رؤية البحرين االقتصادية 2030 القائمة على االســـتدامة 

والتنافسية والعدالة، وبرنامج الحكومة 2019 - 2022.

تأهل 40 “فكرة” لثاني مراحل مسابقة االبتكار
كلية أميركية تشرف على 

تدريب المشاركين



المنامة- وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخلية الشـــيخ 
آل خليفـــة،  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
دولـــة  ســـفير  أمـــس،  صبـــاح 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
الشـــقيقة لـــدى مملكـــة البحريـــن 
الشـــيخ ســـلطان بـــن حمـــدان بن 

زايد آل نهيان.
وفـــي بداية اللقـــاء، رحب الوزير 
خالـــص  عـــن  معربـــا  بالســـفير، 
تهانيـــه لدولـــة اإلمـــارات العربية 
بمناســـبة  الشـــقيقة،  المتحـــدة 

الذكرى التاسعة واألربعين لليوم 
الوطني، متمنيا للقيادة والشعب 
اإلماراتـــي الشـــقيق، المزيـــد من 
ومشـــيدا  واالزدهـــار،  التقـــدم 
بعمـــق العالقـــات األخويـــة التـــي 
تربـــط بيـــن البلديـــن والشـــعبين 
الشـــقيقين. وتـــم خـــالل اللقـــاء، 
الثنائيـــة  العالقـــات  اســـتعراض 
القائمة بين البلدين، وبحث عدد 
مـــن الموضوعـــات ذات االهتمام 

المشترك.

وزير الداخلية: عالقات عميقة 
تربط المنامة واإلمارات
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المنامة- بنا

البحرين تعزي ماكرون 
بوفاة فاليري ديستان

الملك  الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  بعث 
العهد  وولـــي  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
الملكي  الــســمــو  الــــــوزراء صــاحــب  رئــيــس 
برقيتي  آل خليفة،  بن حمد  األمير سلمان 
الجمهورية  رئــيــس  ــى  إل ومــواســاة  تعزية 
مــاكــرون،  إيــمــانــويــل  الصديقة  الفرنسية 
بوفاة رئيس الجمهورية الفرنسية األسبق 
فــالــيــري جــيــســكــار ديــســتــان، مــعــربــيــن عن 
له  مواساتهما  ــادق  وصـ تعازيهما  خــالــص 
مشيدين  ــصــديــق،  ال الــفــرنــســي  ولــلــشــعــب 
تعزيز  في  وجهوده  الراحل  الرئيس  بــدور 
ــتــعــاون  وتــطــويــر عـــالقـــات الـــصـــداقـــة وال

الوثيقة بين البلدين.

البحرين تعزي خادم الحرمين وولي عهده

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
العـــام  بالديـــوان  مكتبـــه  فـــي  الزيانـــي 
للـــوزارة، ســـفير دولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة لـــدى مملكة البحرين، الشـــيخ 
ســـلطان بن حمـــدان بن زايـــد آل نهيان، 
بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
اإلقليميـــة ومجلـــس التعـــاون، الســـفير 

وحيد مبارك سيار.
وخـــالل اللقـــاء، هنـــأ وزيـــر الخارجيـــة، 
الشـــيخ ســـلطان بـــن حمـــدان بـــن زايـــد 
التاســـعة  الذكـــرى  بمناســـبة  نهيـــان  آل 
واألربعين لليوم الوطني لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة، مؤكًدا عمق 
العالقات األخوية التاريخية الراســـخة 
بين البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، وما 
يربطهمـــا من وشـــائج القربـــى والمصير 
مملكـــة  تقديـــر  عـــن  معرًبـــا  المشـــترك، 
البحريـــن للمســـتوى المتقـــدم للتعـــاون 

الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين 
اإلمـــارات  لدولـــة  متمنًيـــا  الشـــقيقين، 
العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعًبا 

المزيد من التقدم والتطور واالزدهار.
مـــن جانبه، أعرب ســـفير دولة اإلمارات 
العربية المتحدة عـــن اعتزازه وتقديره 
بمـــا  مشـــيًدا  الخارجيـــة،  وزيـــر  للقـــاء 
تشـــهده العالقات األخويـــة بين البلدين 
والشـــعبين الشـــقيقين مـــن متانة وقوة 
الشـــقيقين  البلديـــن  حـــرص  تعكـــس 

تعزيزهـــا  علـــى  األكيـــد  وعزمهمـــا 
وتوطيدهـــا فـــي شـــتى المجـــاالت بمـــا 
ويعـــود  المشـــتركة  الطموحـــات  يلبـــي 
بالخيـــر والنفع على البلدين والشـــعبين 
الشقيقين، متمنًيا لمملكة البحرين دوام 

الرفعة والنماء.
تـــم خالل اللقاء، بحث عالقات التعاون 
الثنائي وســـبل تعزيزهـــا وتطويرها في 
للمصالـــح  خدمـــة  المجـــاالت  مختلـــف 
المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

العالقــات وتوطيــد  تعزيــز  علــى  أكيــد  عــزم 

الزياني: المصير المشترك يجمع البحرين واإلمارات

المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  تســـلم 
الزياني، أمس، نسًخا من أوراق اعتماد 
المعينيـــن  الـــدول  ســـفراء  مـــن  عـــدد 
لـــدى مملكـــة البحريـــن، عبـــر االتصـــال 
اإللكترونـــي المرئـــي، بمشـــاركة وكيـــل 
بنـــت  رنـــا  الشـــيخة  الخارجيـــة  وزارة 

عيسى بن دعيج آل خليفة.
اعتمـــاد  أوراق  نســـخ  الوزيـــر  وتســـلم 
جمهوريـــة  ســـفير  هـــم:  ســـفراء،   6
كرواتيـــا المعيـــن لدى مملكـــة البحرين 
والمقيـــم في الكويـــت أمير موهاريمي 
وســـفير جمهورية اليونان المعين لدى 
مملكـــة البحرين والمقيم فـــي الكويت 
كونســـتانتينوس بيبريجـــوس وســـفير 
الموريتانيـــة  اإلســـالمية  الجمهوريـــة 
المعيـــن لـــدى مملكة البحريـــن والمقيم 
فـــي الرياض ســـيدعلي ولد ســـيدعلي، 
وســـفير جمهورية النمســـا المعين لدى 

مملكـــة البحرين والمقيم فـــي الكويت 
ماريان الكســـاندر وربا، وسفير االتحاد 
األوروبي المعين لـــدى مملكة البحرين 
والمقيم في الرياض باتريك سيمونت، 
ســـفير جمهورية أفغانستان اإلسالمية 
المعيـــن لـــدى مملكة البحريـــن والمقيم 

في الرياض أحمد مجددي.
وأعـــرب وزيـــر الخارجية عـــن اعتزازه 
وتقديـــره لما تشـــهد عالقـــات الصداقة 
القائمة بيـــن مملكة البحريـــن والبلدان 

الشـــقيقة والصديقـــة من تطـــور ونماء 
علـــى كل األصعـــدة، مشـــيًرا إلـــى تطلع 
عالقـــات  لتعزيـــز  البحريـــن  مملكـــة 
التعاون الثنائي واالرتقاء بها إلى آفاق 
أوســـع بما يعود بالخيـــر والمنفعة على 

الجميع.
وأكـــد الســـفراء حـــرص بلدانهـــم علـــى 
توطيـــد وتمتين العالقـــات الثنائية مع 
مملكة البحرين في شتى المجاالت بما 

يلبي الرغبات المشتركة.

توطيــد التعاون بما يلبــي المصالح المشــتركة مع الدول

الزياني يتسلم نسًخا من أوراق اعتماد 6 سفراء

المنامة- بنا

تل أبيب - بنا

تل أبيب - بنا

الوطنـــي  الحـــرس  أركان  مديـــر  اســـتقبل 
اللواء الركن الشـــيخ عبدالعزيز بن ســـعود 
آل خليفـــة، فـــي مكتبـــه بديـــوان رئاســـة 
الحـــرس الوطنـــي أمـــس، رئيـــس اللجنـــة 
التعـــاون  مديـــر  الباكســـتانية  البحرينيـــة 
بالقـــوات المســـلحة  العســـكري الخارجـــي 
اللـــواء  اإلســـالمية  باكســـتان  لجمهوريـــة 

زاهد محمود الصديقة، والوفد المرافق.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب مديـــر أركان 
الحرس الوطني برئيس الوفد الباكستاني 

والوفـــد المرافق لـــه، ناقالً تحيـــات رئيس 
الحـــرس الوطني الفريق أول الركن ســـمو 
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مشيدًا 
بمســـتويات التعاون المتقدمة التي حققها 
الحـــرس الوطنـــي مـــع القـــوات المســـلحة 
الباكستانية.  وخالل اللقاء، أشاد بعالقات 
تربـــط مملكـــة  التـــي  المتميـــزة  الصداقـــة 
البحرين وجمهورية باكســـتان اإلسالمية، 
مثمنـــًا ما وصلت إليه من تطور ونماء في 

شتى المجاالت.

أقـــام مجلس التنميـــة االقتصادية 
مـــن  لعـــدد  اســـتقبال  حفـــل 
والمســـتثمرين  األعمـــال  رجـــال 
أبيـــب  تـــل  فـــي  اإلســـرائيليين 
مملكـــة  وفـــد  زيـــارة  بمناســـبة 

البحرين إلى دولة إسرائيل.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وأكـــد 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي أهميـــة 
التعـــاون المشـــترك بيـــن البلديـــن، 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  وحـــرص 
استقطاب االستثمارات األجنبية، 
المســـتثمرين  مـــن  خصوصـــا 
مـــن  واالســـتفادة  اإلســـرائيليين، 
خبراتهـــم المتنوعـــة فـــي مختلف 
القطاعات لبناء شراكة اقتصادية 
واســـعة فـــي الفتـــرة المقبلة.فيمـــا 
قـــدم الرئيـــس التنفيـــذي لمجلس 
التنمية االقتصادية خالد حميدان 
عرضًا شـــامالً للمزايا االستثمارية 

فـــي مملكـــة البحرين، مســـتعرضًا 
عددًا مـــن المؤشـــرات المهمة. كما 
تحدث عن المقومات االستثمارية 
التـــي تتمتـــع بهـــا المملكـــة، وهـــي 
مـــن  العديـــد  دفعـــت  مقومـــات 
الشـــركات الكبـــرى إلى االســـتثمار 
فـــي مملكـــة البحريـــن، واتخاذهـــا 

مقرًا دوليًا وإقليميًا لعملياتها.
المملكـــة  تطلـــع  حميـــدان  وأكـــد 
مـــن  مزيـــد  إلـــى  البحريـــن 
االستثمارات األجنبية في مختلف 
المجاالت والقطاعات، مشيرًا إلى 
الفرص الكبيرة أمام المســـتثمرين 
لبنـــاء  وإســـرائيل  البحريـــن  فـــي 
شـــراكات اقتصادية، واالســـتفادة 
مـــن الخبـــرات بمـــا يعـــود بشـــكل 
إيجابي على االقتصادين الفاعلين 

في المنطقة.

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وقـــع 
مذكـــرة  الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
البحريـــن،  صـــادرات  بيـــن  تفاهـــم 
واتحـــاد غرفة التجارة اإلســـرائيلي 
التـــي وقعهـــا نائـــب رئيـــس االتحاد 

أمير شاني.
وتهـــدف مذكرة التفاهـــم إلى إيجاد 
صـــادرات  بيـــن  مشـــترك  تعـــاون 

التجـــارة  غرفـــة  واتحـــاد  البحريـــن 
الخبـــرات،  لتبـــادل  اإلســـرائيلي 
ومشـــاريع  تســـهيالت  وتقديـــم 
مشـــتركة بمـــا يخدم حركـــة التبادل 
التجـــاري بيـــن البلدين، ومن شـــأنها 
أن تســـهم فـــي بـــدء تبـــادل الســـلع 
والمنتجات المختلفـــة خالل الفترة 

المقبلة.

تعزيز التعاون مع القوات المسلحة الباكستانية

استقطاب المستثمرين اإلسرائيليين

تفاهم بين “صادرات”  و “غرفة التجارة اإلسرائيلي”

سالح البحرية الدرع المنيع لمواجهة تهديدات المالحة
المتقدمة القتالية  بأسلحتها  العصرية  الحربية  السفن  تضاهي  “الزبارة” 

زار القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
آل خليفـــة أمس، قاعدة ســـلمان البحرية 
بســـالح البحرية الملكي البحريني، حيث 
كان فـــي اســـتقباله وزيـــر شـــؤون الدفاع 
الفريـــق الركن عبـــدهللا النعيمي، ورئيس 
ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق  األركان  هيئـــة 

النعيمي.
مملكـــة  ســـفينة  العـــام  القائـــد  وتفقـــد 
البحريـــن )الزبارة( والتقـــى بقائد وطاقم 
الســـفينة حامـــدًا هللا عـــز وجـــل بســـالمة 
وصولهم ألرض الوطن ونقل لهم تحيات 
صاحـــب  األعلـــى  القائـــد  البـــالد  عاهـــل 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وتحيـــات ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
باإلنجـــاز  البحرينـــي   كمـــا هنـــأ طاقمهـــا 
القائـــم على االحترافيـــة والقدرة الكبيرة 
علـــى تنفيـــذ مهـــام الرحلـــة بـــكل كفـــاءة 

واقتـــدار، وبـــروح معنويـــة عاليـــة ملؤها 
الفخر واإلعتزاز بقيادة الزبارة من ميناء 
“فالمـــوث” فـــي المملكـــة المتحـــدة عابرة 
البحار وأهم المضائق المائية في طريقها 

إلى أرض الوطن.
واســـتمع القائـــد العـــام إلـــى إيجـــاز عمـــا 
تتمتـــع به الســـفينة من إمكانيـــات تعتمد 
علـــى التكنولوجيـــا الحديثـــة ومنظومـــة 
المالحـــة واالتصـــاالت المتطـــورة، عالوة 

على األســـلحة القتاليـــة المتقدمة والتي 
مجـــال  فـــي  الحاصـــل  التطـــور  تواكـــب 
العصريـــة، كمـــا يمتـــاز  الحربيـــة  الســـفن 
تصميم الســـفينة وهندستها على إعطاء 
القـــوة وتوفيـــر المتانـــة لهـــا للعمـــل فـــي 
إلـــى  إضافـــة  الجويـــة،  الظـــروف  أســـوأ 
العمل من مســـافات بعيـــدة لقدرتها على 
البقـــاء طويالً حيث يدعمهـــا في مهمتها 
هـــذه مهبط للطيران قادر على اســـتقبال 

وذات  العاموديـــة  الطائـــرات  مختلـــف 
األوزان الثقيلة.

وأكد أن سالح البحرية الملكي البحريني 
أصبـــح اليوم أحد ركائز القوة األساســـية 
للوطـــن، لما وصلت إليه كافة تشـــكيالته 
ومنظوماتـــه مـــن تقـــدم وتطـــور وتكامل 
علـــى مختلـــف األصعـــدة والمســـتويات، 
مجســـدًا بذلـــك الـــرؤى الحكيمـــة لعاهـــل 
البـــالد القائـــد األعلـــى صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، مشيدًا 
البحريـــة  ســـالح  لرجـــال  البـــارز  بالـــدور 
الملكي البحريني البواسل في إخالصهم 
فـــي القيـــام بواجبهـــم فـــي تأميـــن المياه 
اإلقليمية واالقتصاديـــة لمملكة البحرين 
والمشـــاركة في مكافحـــة المخاطر التي 
قـــد تتعـــرض لهـــا المنطقة مـــن تهديدات 
المالحـــة  حركـــة  علـــى  تؤثـــر  خارجيـــة 
البحريـــة، مثمنـــًا معاليـــه الجهـــود الطيبة 
التـــي يقـــوم بهـــا قائد ومنتســـبوه ســـالح 

البحرية الملكي البحريني.

المنامة - بنا

بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
وولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي تعزيـــة 

المملكـــة  عاهـــل  إلـــى  ومواســـاة 
العربية الســـعودية الشقيقة أخيهم 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، 
أعربـــوا فيهـــا عـــن خالـــص تعازيهم 
صاحبـــة  وفـــاة  فـــي  ومواســـاتهم 
الســـمو الملكي األميـــرة حصة بنت 

فيصـــل بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود 
)رحمهـــا هللا(، ســـائلين المولـــى جل 
الفقيـــدة بواســـع  وعـــال أن يتغمـــد 
رحمتـــه ورضوانه ويدخلها فســـيح 
جناتـــه وأن يلهـــم األســـرة المالكـــة 
وحســـن  الصبـــر  جميـــل  الكريمـــة 
العـــزاء. كمـــا بعـــث صاحب الســـمو 

الملكي ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
برقية تعزية مماثلة إلى ولي العهد 
نائـــب رئيس مجلس الـــوزراء وزير 
الدفاع بالمملكة العربية الســـعودية 
الســـمو  صاحـــب  أخيـــه  الشـــقيقة 
الملكي األمير محمد بن ســـلمان آل 

سعود.

المنامة - بنا

سمو األمير محمد بن سلمانسمو ولي العهد رئيس الوزراءخادم الحرمين الشريفينجاللة الملك



طوق نجاة الصحافة التقليدية التحول إلى “ذكية”
2030 رؤيــــــــة  وفــــــق  الــــرابــــعــــة  ــة  ــطـ ــلـ ــسـ الـ عـــمـــل  ــس  ــيـ ــأسـ ــتـ بـ يــــوصــــي  زايــــــــد 

نــال الباحــث خالــد زايــد درجــة الدكتوراة فــي اإلعالم بتقديــر “مرتبة الشــرف”من كليــة اآلداب بجامعة عين شــمس، 
بجمهوريــة مصــر العربيــة عقــب مناقشــة رســالته التــي حملــت عنــوان “ دور الصحــف البحرينيــة في ترتيــب أولويات 

الجمهور تجاه القضايا السياسية : دراسة تحليلية وميدانية على أربع صحف بحرينية”.

وتشـــكلت لجنـــة المناقشـــة والحكـــم على 
الرســـالة مـــن محمـــود إســـماعيل )رئيًســـا 
ومناقًشـــا(، ودينا أبو زيد، وسلوى سليمان 
)مناقًشـــا  المحمـــدي  وســـماح  )مناقًشـــا(، 
خارجًيـــا(، بحضـــور نائـــب رئيـــس مجلس 
الدولة المصري محمد شـــتات، ومستشـــار 
ووكالء  شـــمس  عيـــن  جامعـــة  رئيـــس 
الكليات لشؤون الدراسات العليا والبحوث 
والتعليـــم والطـــالب بالجامعـــة المصريـــة. 
وقـــد أثنت لجنـــة الحكم والمناقشـــة على 
إضافـــة  واعتبرتهـــا  الرســـالة،  موضـــوع 
اإلعالمـــي،  العمـــل  مجـــال  فـــي  جديـــدة 

مشـــيدة بمجهـــودات الباحـــث الملموســـة 
في إبراز القيمة العلمية والعملية للرســـالة 
ومـــا حملتـــه مـــن مضامين علميـــة قدمت 
تحليـــال علمًيـــا مفصال للصـــورة الصحفية 
ودورهـــا فـــى ترتيـــب أولويـــات الجمهـــور 
البحرينـــي تجـــاه القضايـــا السياســـية بمـــا 
ينعكـــس علـــى النمـــط الصحفـــي ويجعله 
أكثـــر تأثيرا في ظل الصـــراع المتبادل مع 

إعالم “السوشيال ميديا”.
وقـــد أوصـــت لجنـــة المناقشـــة بضـــرورة 
تأسيس العمل الصحفي وفق متقتضيات 
لمملكـــة   2030 االقتصاديـــة  الرؤيـــة 

البحريـــن، كذلك توطين ثقافـــة الصحافة 
للجميـــع، حيـــث أثبـــت اختبـــارات البحث 
أن هناك ســـوقا واعده فـــي مجتمع مملكة 
تعزيـــز  أوصـــت بضـــرورة  كمـــا  البحريـــن، 
الصحافـــة التقليديـــة بمعطيـــات البرامـــج 
الذكيـــة لتشـــكل إطـــار َمفاهيمـــي جديـــد 
تحت مســـمى الصحافة الذكية، وضرورة 
التحـــول مـــن مفهـــوم الصحافـــة لجمهـــور 
مفهـــوم  إلـــى  توقاعتهـــم  وتلبيـــة  القـــراء 

السوق الشامل للصحافة.
وتناولـــت الرســـالة بيـــان وشـــرح وتحليل 
لمـــا تمثله الصحافـــة المطبوعة في مملكة 

البحريـــن مـــن تأثير علـــى توجهـــات الرأي 
العام تجاه الشـــأن العـــام عموما، والقضايا 
السياســـية خصوصـــا، واتخـــذت مـــن هذا 
التأثيـــر محـــورَا لهـــا، حيـــث تناولتـــه مـــن 
أكثـــر مـــن منظـــور أولها تحليلـــي للصحف 
ذاتهـــا والثانـــي ميداني لدراســـة الجمهور 

البحرينـــي الذي يتفاعـــل مع هذه الصحف 
واســـتند في دراســـته الميدانية على أخذ 
عينـــة دراســـة شـــملت 550 مبحوثـــًا مـــن 
تتـــرواح  التـــي  البحرينييـــن  المواطنيـــن 
يقطنـــون  عامـــا   60 إلـــى   18 أعمارهـــم 
األربـــع محافظات، تـــم اختيارهم بطريقة 

عشـــوائية من جميـــع فئات المجتمـــع. أما 
الدراســـة التحليلية، فشـــملت أربع صحف 
“اخبـــار الخليج، واأليـــام، والوطن، البالد”، 
تناولـــت  التـــى  المـــواد  تحليـــل  تـــم  وقـــد 

القضايا السياسية محل الدراسة.
وتوصلت الدراسة موضوع المناقشة، إلى 
مجموعـــة من النتائـــج أهمها وجود عالقة 
ارتباطيـــة وموجبـــة دالـــة إحصائيـــا بيـــن 
متابعة العينة للصحـــف البحرينية وقدرة 
المواد اإلخبارية لهذه الصحف في إشباع 
السياســـية،  القضايـــا  نحـــو  احتياجتهـــم 
كذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة 
إحصائيـــا بيـــن متابعـــة العينـــة الصحفيـــة 
لهـــذه الصحـــف وقدرتها فـــي التأثير على 
الجمهـــور البحرينـــي مـــن خـــالل تشـــكيل 
مواقفـــه واتجاهاتـــه وآرائه نحـــو القضايا 

الراهنة.
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المنامة - وزارة الداخلية

القانونيـــة  الشـــؤون  آمـــر  شـــارك 
بقيـــادة خفـــر الســـواحل العقيـــد 
يوســـف الســـبيعي فـــي اجتمـــاع 
التقنيـــة  المســـتديرة  “المائـــدة 
األورو- عربية حول أمن الحدود” 
والـــذي عقد عـــن ُبعد عبـــر تقنية 
مـــن  بتنظيـــم  المرئـــي  االتصـــال 
مجلـــس وزراء الداخليـــة العـــرب 
بالتعـــاون مـــع الوكالـــة األوروبية 
والســـواحل  الحـــدود  لحـــرس 

“فرونتكس”
المائـــدة  اجتمـــاع  خـــالل  وتـــم 
المســـتديرة التي شـــارك فيها 30 
دولة عربية وأوروبية، استعراض 
عددا من المواضيع التي تضمنت 
البحـــري  األمـــن  تحديـــات  أهـــم 
بجرائـــم  المتعلقـــة  خصوصـــا 

المخـــدرات  وتهريـــب  اإلرهـــاب 
والهجرة غير الشـــرعية واالتجار 
اســـتعراض  تـــم  حيـــث  بالبشـــر، 
فـــي  المشـــاركة  الـــدول  جهـــود 
مواجهة هـــذه التحديات وبحث 

سبل التغلب عليها.

اإلرهاب والمخدرات أبرز 
تحديات األمن البحري

المنامة - بنا

تنظـــم جامعة العلوم التطبيقية، 
مجلـــس  رئيســـة  رعايـــة  تحـــت 
النـــواب فوزيـــة زينـــل مؤتمرهـــا 
عنـــوان  تحـــت  الثانـــي  العلمـــي 
للمـــرأة  القانونيـــة  “الحمايـــة 
والطفـــل بين الواقـــع والمأمول” 
تقنيـــة  عبـــر  المقبـــل،  األحـــد 
المرئـــي، إذ ســـيحضر  االتصـــال 
النائـــب رئيـــس لجنـــة الشـــؤون 
فاضـــل  والقانونيـــة  التشـــريعية 
الســـواد حفـــل افتتـــاح المؤتمر، 
نيابة عن رئيسة مجلس النواب.
إظهـــار  إلـــى  المؤتمـــر  ويهـــدف 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  تجربـــة 
الوعـــي  ونشـــر  المـــرأة  تمكيـــن 
والطفـــل  المـــرأة  بحقـــوق 
تطويـــر  فـــي  والمســـاهمة 

التشـــريعات الوطنيـــة والعربيـــة 
بحقـــوق المـــرأة والطفل، إضافة 
إلـــى تفعيـــل دور الجامعـــة فـــي 
الـــذي  العلمـــي  البحـــث  مجـــال 
يخدم قضايا المجتمع اإلنساني 

في ضوء رؤية المملكة 2030.

إظهار تجربة البحرين في تمكين المرأة

ألبي رحل مخلفا وراءه سيال من اآلالم في نفوس المحبين
لـــم يتوقـــف ســـيل الرثـــاء فـــي الصحف 
التواصـــل  مواقـــع  وعلـــى  المحليـــة 
االجتماعـــي، منـــذ يوم الثالثـــاء الموافق 
تـــم  حيـــن   ،2020 ديســـمبر  مـــن  األول 
الغالـــي  اإلعالمـــي  وفـــاة  عـــن  اإلعـــالن 
فاروق عبدالجليـــل ألبي رحمه هللا، فقد 
أعـــرب المغـــّردون والناشـــطون وزمالؤه 
الموظفون عن حزنهـــم وآالمهم لوداعه؛ 
نظـــرا لمواقفـــه وصفاتـــه الطيبـــة وخلقه 
النبيـــل، الســـيما طـــوال فتـــرة عملـــه في 
غرفـــة البحرين والتي امتـــدت ألكثر من 

9 سنوات.
الرئيـــس  أرســـل  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين 
شـــاكر إبراهيم الشـــتر اليـــوم خطابا إلى 

أسرة الفقيد وفيما يلي نص الخطاب:
بسم هللا الرحمن الرحيم

األخوة واألخوات/ عائلـــة فقيدنا الغالي 
فاروق البي الموقرين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
إن للـــه ما أخذ وله ما أعطى وكّل شـــيء 
عنده بأجل مســـّمى، أتقدم لكم باألصالة 
عـــن نفســـي ونيابة عـــن جميـــع موظفي 
غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس 
إدارتهـــا بأحر التعازي وصادق المواســـاة 
فـــي وفاة االبن البار المغفور له بإذن هللا 
تعالـــى فـــاروق عبدالجليـــل ألبـــي، اللهـــم 
إنـــا نســـألك الجنـــة لـــه، والنور فـــي قبره، 
والصحبـــة الطيبة في قبـــره، اللهم أبدله 
دارا خير من داره، وأهالً أفضل من أهله.
فقدنـــا ذلك االبن الطيـــب، واألخ الخلوق 
المجد، والكريـــم، وصاحب القلب الكبير 
المســـامح، والذي كانت وســـتبقى ذكراه 
في قلوبنا الغائـــب الحاضر، وأثره باقي، 

فللرحمـــن مـــا منح، ولله ما اســـتعاد، إنما 
الحيـــاة الدنيا فراق األحبة، ونســـأل هللا 

أن يكون لنا في الجنة اللقاء.
حيـــاة حافلة قضاها طيـــب هللا ثراه في 
خدمـــة مؤسســـته، ومســـاهمات جزيلـــة 
كانـــت لـــه فـــي كل مـــا تجـــود به نفســـه، 
فلم يترك بابا للخيـــر والتطوع إال ودقه، 
نجـــح فـــي أن يكـــون قريبا مـــن الجميع، 
أحـــب الجميع وأحبـــوه، مد جســـورا من 
العالقات الطيبـــة والتواصل الحميم، لم 

ينقطـــع عنهم ولم يقعـــده مرضه عن هذا 
التواصـــل، بـــل واصل في نشـــر شـــراعه، 
ســـتخلد ذكراه فـــي قلوبنا جميعـــا، فلقد 
فقدنا على المســـتوى الشخصي ابنا بارا 
طيـــب القلب، ونموذجا رائعا على صعيد 
عالقاتـــه االجتماعيـــة مع جميـــع إخوانه 

وزمالئـــه، وعلـــى الصعيد العملـــي فقدنا 
موظفـــا مجدا أحب وأخلص لمؤسســـته 
بـــكل معانـــي الحـــب واإلخـــالص، بحبـــه 
للنـــاس وحبهـــم لـــه، بتواصلـــه معهم في 

سياق المعنى اإلنساني العام.
رحـــم هللا فقيدنـــا رحمـــة واســـعة، تقـــر 
بهـــا عينـــه، وترتـــاح معها نفســـه ويســـلم 
بهـــا جســـده، ليبقـــى صفحة مشـــرقة من 
صفحات المؤسســـة التي أحبته وأحبها، 
بالجـــد  الذيـــن عرفـــوا  وســـجل ألبنائهـــا 
أن  وعزاؤنـــا  الخلـــق،  ونبـــل  والمثابـــرة 
سجاياه ومآثره الطيبة باقية، مع خالص 
دعواتنا بأن يجعل هللا كل أعماله الخيرة 
في ميزان حســـناته وأن يســـكنه فسيح 
جناته مع النبيين والشهداء والصالحين 

وحسن أولئك رفيقا.
صدقـــك  تلمســـنا  لقـــد  العزيـــز  راحلنـــا 

ووفاءك وحبك للخير والعمل، احتضنتنا 
بســـمو أخالقـــك، فكنت نعـــم االبن واألخ 
للجميـــع، فســـالم علـــى روحـــك، وســـالم 
علـــى ذكـــراك، وليـــكألك الرحمـــن الرحيم 

ببركاته ورحمته إن شاء هللا تعالى.
اللهـــم اغفـــر لـــه وارحمـــه، وعافـــه واعف 
عنه، وأكرم نزله ووّســـع ُمدخله، واغسله 
بالمـــاء والّثلج والبـــرد، ونّقه من الخطايا 
كمـــا نّقيـــت الّثـــوب األبيض مـــن الّدنس، 
وأدخلـــه  داره،  مـــن  خيـــرا  دارا  وأبدلـــه 
الجّنـــة، وأعذه مـــن عذاب القبـــر وعذاب 

الّنار.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

إنا لله وإنا إليه راجعون.

شاكر إبراهيم الشتر
الرئيس التنفيذي

المنامة - بيت التجار

“الغرفة” تعزي 
أسرة الفقيد: مد 

جسرا من العالقات 
الطيبة مع الجميع

فوزية زينل

يوسف السبيعي

محرر الشؤون المحلية

فاروق ألبي

 تسريع عجلة التعاون مع إسرائيل

سمو محافظ الجنوبية يتفقد مشروع “مدينة خليفة الصحي”

فـــواز بـــن محمـــد: تحقيـــق التالقـــي  الفعلـــي بيـــن شـــعوب المنطقـــة

ــط” ــروابـ ــس الـ ــري ــك ــي وت ــالـ ــى الـــقـــرب مـــن األهـ “حــريــصــون عــل

أقامـــت ســـفارة مملكـــة البحريـــن لـــدى 
المملكـــة المتحدة ندوة بعنـــوان “إعالن 
المنطقـــة”  ومســـتقبل  إبراهيـــم  مبـــادئ 
اإلقليميـــة  التطـــورات  عـــن  للحديـــث 
وترتباتهـــا فـــي الفتـــرة المقبلـــة، بدعوة 
من ســـفير مملكة البحريـــن لدى المملكة 
المتحـــدة، الشـــيخ فـــواز بـــن محمـــد آل 
خليفة، وبمشاركة سفير مملكة البحرين 
الســـابق لـــدى المملكـــة المتحدة الشـــيخ 
عبدالعزيـــز بن مبـــارك آل خليفة، ووزير 
الدولة لشؤون الشـــرق األوسط وشمال 
أفريقيا الســـابق اليســـتير برت، ورئيس 
قســـم شـــؤون الدفاع واألمـــن بصحيفة 

التيليغراف كون كوفلين.
وتطـــرق ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى 
المملكـــة المتحدة في كلمته االفتتاحية 
إلـــى آفـــاق التعـــاون الكبيـــر بيـــن مملكة 

البحرين ودولة إسرائيل ودول المنطقة 
عموًمـــا، وأكـــد الســـعي لتســـريع عجلـــة 
التعـــاون االقتصادي والتجاري والعلمي 
وغيرهـــا مـــن جوانـــب تحقـــق التالقـــي 

 الفعلي بين شـــعوب المنطقة في ســـبيل 
تحقيق األمن والرخاء.

ونـــوه الشـــيخ عبدالعزيـــز بن مبـــارك آل 
خليفـــة  أن مملكـــة البحرين كانـــت دائًما 
داعيـــه للســـالم فـــي المنطقـــة والمبنـــي 
واالزدهـــار  االقتصاديـــة  التنميـــة  علـــى 
للجميع، وإن التنوع الثقافي الذي تمتاز 
بـــه مملكة البحريـــن، من االنفتـــاح على 
اآلخر والتســـامح والسالم والذي يعززه 
المجتمـــع البحريني الغني والمتنوع في 
تناغـــم حضـــاري يعكـــس نهـــج المملكـــة 

الدائم في التسامح والسالم.

في إطار حرص محافظ الجنوبية سمو 
الشـــيخ خليفـــة بن علـــي بـــن خليفة آل 
خليفـــة بتوفير الخدمات والســـعي على 
تطويرهـــا تلبيـــًة الحتياجـــات االهالـــي 
بالمحافظة الجنوبية، قام سموه بزيارة 
تفقديـــة لالطـــالع على ســـير العمل في 
مشـــروع مركـــز مدينـــة خليفـــة الصحي 

الذي سيخدم اهالي مدينة خليفة.
واســـتمع ســـمو المحافـــظ فـــي الزيـــارة، 
إليجـــاز من مديـــر إدارة مشـــاريع البناء 
البلديـــات  وشـــؤون  االشـــغال  بـــوزارة 
أميـــن،  مريـــم  العمرانـــي  والتخطيـــط 
عـــن مراحل انجـــاز مشـــروع المركز وما 

يشتمل عليه من أقسام ومرافق.
المتابعـــة  المحافـــظ علـــى  وأكـــد ســـمو 
المســـتمرة التـــي تقـــوم بهـــا المحافظـــة 
الجنوبية لالطالع على ســـير العمل في 
الكبـــرى ومواكبـــة  التنمويـــة  المشـــاريع 
التوســـع العمراني والتطور الخدمي في 
مدينـــة خليفـــة، عبـــر سلســـلة الزيـــارات 

التنســـيقية  واالجتماعـــات  الميدانيـــة 
التـــي يتـــم فيهـــا اســـتعراض ومتابعـــة 
كل مـــا يلبي احتياجـــات األهالي، وذلك 
تحقيقًا للصـــورة الحضارية التي يتطلع 
لها االهالي في كافة المرافق العامة في 

مدينة خليفة.
واثنـــى ســـمو المحافـــظ علـــى التعـــاون 
والتنســـيق الدائـــم مـــع وزارة االشـــغال 
وشئون البلديات والتخطيط العمراني، 

ووزارة الصحـــة، فـــي تنفيـــذ مثـــل هذه 
المشاريع الخدمية المتطورة التي تلبي 
احتياجات المواطنين في مدينة خليفة 

وبقية مناطق المحافظة الجنوبية.
واختتمـــت الزيارة، بلقاء ســـمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة بعـــدد مـــن أهالي 
آلرائهـــم  خاللـــه  اســـتمع  المنطقـــة، 
واحتياجاتهم ومقترحاتهم في مختلف 
األصعـــدة الخدميـــة والتنمويـــة، مبينـــًا 

سموه أهمية هذه الزيارات التي تعكس 
الروابـــط االجتماعيـــة الراســـخة ومدى 
قرب وتواصـــل المحافظة الجنوبية مع 

جميع االهالي.
يذكـــر أن زيارة ســـمو المحافظ، جاءت 
االحترازيـــة  لإلجـــراءات  مراعيـــًة 
والتدابيـــر الوقائيـــة، التي تتناســـب مع 
الوضـــع الصحـــي الراهـــن، حفاظـــًا على 

سالمة الجميع.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية في زيارة تفقدية لمشروع مركز مدينة خليفة الصحي
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

عـــاد أســـبوع الصيانـــة المقـــدم 
مـــن شـــركة الحـــداد للســـيارات 
مـــن 5 حتى 10 ديســـمبر، ومن 
الســـاعة 8 صباًحا حتى الساعة 

4 مساًء.
 قـــم بزيارة مركز خدمة الحداد 
للسيارات في سلماباد واحصل 
على عروض الخدمة الحصرية 
ألســـبوع الخدمـــة بمـــا في ذلك 
الفحص الشـــامل لســـيارتك من 
قبـــل الفنييـــن المعتمديـــن مـــن 

مرسيدس - بنز 

وتوفر شركة الحداد للسيارات، 
فـــي أســـبوع الخدمـــة، العديـــد 
مـــن المزايا الخاصـــة المجانية، 
مثل: الفحص الفني للسيارات، 
خصم 20 % على أي إصالحات 
محـــددة بعـــد الفحـــص، إضافة 
إلـــى خصم 35 % على الفرامل 

وأقراص الفرامل. 
وأيًضا قسيمة بقيمة 25 دينارا 
على إكسســـوارات مرسيدس - 
بنـــز مقابـــل كل 200 دينـــار يتم 

إنفاقها.

“الحداد للسيارات” تنظم أسبوع الصيانة

احتفلـــت مجموعة شـــركات عبـــد هللا أحمد بن هنـــدي، تزامنًا 
مـــع احتفـــال البحرين بيـــوم المـــرأة البحرينية الـــذي يصادف 
األول من ديسمبر من كل عام، بيوم المرأة البحرينية وتكريم 
موظفات الشـــركة تقديرًا لجهودهن والمســـاهمة بشـــكل فعال 
فـــي كافة شـــركات وأقســـام المجموعـــة، وتأكيدًا علـــى التزام 
الشـــركة بمبـــادئ المســـاواة وإبـــراز إنجازاتهـــن فـــي القطـــاع 
الخـــاص، وعلى أن المرأة البحرينية أثبتت قدراتها في تحمل 
المسئولية والنهوض بدورها في مختلف المجاالت، مما أهلها 
لتبـــوء العديـــد مـــن المناصـــب القياديـــة الرفيعة فـــي مختلف 
مؤسســـات الدولـــة، بما يتوافق مـــع توجهات مملكـــة البحرين 
الغاليـــة ورؤيتهـــا االســـتراتيجية الحكيمـــة في إشـــراك المرأة 

وحثها على مواصلة تقدمها وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص.
 وقـــد صـــرح نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة الرئيـــس التنفيذي 
للمجموعـــة، أحمـــد عبد هللا بـــن هندي في كلمتـــه للبحرينيات 
العامـــالت فـــي المجموعـــة قائـــالً “أود أن أغتنم هـــذه الفرصة 
لشـــكركن علـــى جهودكـــن وتهنئـــة جميـــع النســـاء البحرينيات 
إلنجازاتهـــن الكبيـــرة ومســـاهماتهن فـــي خدمة قطـــاع العمل 

بالمملكـــة، واليـــوم نحتفل معـــًا بيوم المـــرأة البحرينيـــة، الذي 
بدأتـــه قرينـــة عاهـــل البالد، رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة، 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة”.
 وأضـــاف بن هندي”أشـــكر جميع موظفاتنـــا الالتي يلعبن دورًا 
رئيسيأً في كافة أقسام المجموعة ويعملن بجد وإخالص جنبًا 
إلـــى جنب زمالئهن، فتقديـــري الخاص إلى جميـــع الموظفات 

لتفانيهن في العمل”.

فـــــي يومـهـــــا السـنــــــوي األول مــــــن ديسمبـــــــر

“مجموعة بن هندي” تحتفي بالمرأة البحرينية

أعلنـــت جامعـــة AMA الدوليـــة عن فتح باب التســـجيل 
للطلبة للفصل الثاني من العام الدراســـي 2020 - 2021، 
المقرر أن يبدأ اعتبارا من 24 يناير 2021. ويشـــمل ذلك 
التســـجيل للدورات المقدمة كجزء مـــن مختلف برامج 
درجات المســـتويات الدولية المقدمـــة من خالل كليات 

الجامعة وتشمل: 
كلية العلوم اإلدارية والمالية – درجات بكالوريوس العلوم  «

في معلومات األعمال وبكالوريوس العلوم في األعمال 
الدولية، إضافة إلى درجة الماجستير في إدارة األعمال 
)MBA( – وجميعها معتمدة من قبل المجلس األوروبي 

 .)ECBE( لتعليم األعمال

كلية الهندسة – بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية  «
اإللكترونية وبكالوريوس في العلوم الهندسية وكالهما 

معتمدان من قبل مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا 
.)ABET(

كلية دراسات الحاسوب – بكالوريوس علوم في علم  «
الحاسوب.

ويمكـــن للطلبـــة اســـتكمال التســـجيل للفصل الدراســـي 
الثاني بســـهولة من خالل الموقـــع اإللكتروني للجامعة، 
كمـــا يمكنهم ســـداد جميع المصروفـــات ذات العالقة من 
أجل التســـجيل الفوري وسداد الرســـوم وذلك للحد من 
االحتـــكاك البدنـــي علـــى خلفيـــة كوفيـــد - 19، وبهـــدف 
االلتزام القوي والمستمر بمعايير الصحة والسالمة التي 
توفرها الجامعة لطالبها وطاقمها التعليمي أثناء تفشي 

الوباء.

للفصـــل الثانـــي مـــن العـــام الدراســـي 2020 - 2021

“AMA الدولية” تفتح باب التسجيل للطلبة

“stc البحريـن” تفـوز بجائزتيـن مرموقتيـن
ــة” ــريـ ــشـ ــبـ ــس الــــــمــــــوارد الـ ــ ــ ــي ــ ــ ــل فـــعـــالـــيـــة” و“رئ ــ ــضـ ــ “أفـ

جائـــزة  البحريـــن”،   stc“ حصـــدت 
“أفضـــل فعاليـــة للمـــوارد البشـــرية” 
لقطـــاع  رئيـــس  “أفضـــل  وجائـــزة 
الموارد بشرية”، وذلك ضمن “جوائز 
أفضـــل عالمة تجاريـــة كوجهة عمل 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  فـــي 

 .”2020
وفـــازت “stc البحريـــن” بالجائزتين 
المرموقتيـــن تقديـــًرا لجهودهـــا في 
داخـــل  االرتبـــاط  أواصـــر  إرســـاء 
الشـــركة وتعزيز اإليجابية واالبتكار 
إلـــى  إضافـــة  العمـــل،  فريـــق  وروح 
وتوفيـــر بيئـــة عمـــل جذابـــة وإدارة 

موارد بشرية ذات كفاءة عالية. 
 وعلـــى الرغـــم من الصعوبـــات التي 
واجههـــا العالـــم مـــن جـــراء جائحـــة 
 stc“ نجحـــت  فقـــد   ،19  - كوفيـــد 

البحريـــن” هـــذا العـــام فـــي االرتقاء 
وابتكاراتهـــا  الرقميـــة  بقدراتهـــا 
لتعزيـــز  وذلـــك  التكنولوجيـــة، 
الشـــركة  موظفـــي  بيـــن  التواصـــل 
المحلـــي  المجتمـــع  بيـــن  وأيًضـــا 
آخذين في االعتبار حماية صحتهم 
وسالمتهم. كما كانت “stc البحرين” 

أولى المؤسســـات فـــي المملكة التي 
بـــادرت بتطبيـــق سياســـة العمل عن 
ُبعد كإجراء احترازي لضمان سالمة 
الموظفيـــن، والتي قامـــت بتطبيقها 
المـــوارد  إلدارة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
البشرية ســـارة خنجي. كما حرصت 

“stc البحريـــن” علـــى توفيـــر جميـــع 
المـــوارد الالزمة لتســـهيل العمل عن 

ُبعد لضمان استمرارية األعمال. 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
“stc البحرين” نزار بانبيله “يشـــرفنا 
الحصول على جائزة “أفضل فعالية 
للمـــوارد البشـــرية” وجائـــزة أفضـــل 
البشـــرية”  المـــوارد  لقطـــاع  رئيـــس 
وذلـــك ضمـــن جوائـــز أفضـــل عالمة 
تجاريـــة كوجهـــة عمل فـــي مجلس 
التعـــاون الخليجي 2020. وال شـــك 
فـــي أن هاتيـــن الجائزتيـــن تمثـــالن 
باالســـتثمار  التزامنـــا  علـــى  شـــهادة 
خـــالل  مـــن  موظفينـــا  فـــي  الدائـــم 
تنظيـــم فعاليـــات مميزة علـــى مدار 
العام لرفـــع روحهـــم المعنوية ولكي 

نعزز من انتمائهم لهذه العائلة”.

أعلـــن بيـــت التمويـــل الكويتـــي – 
إطـــار  ضمـــن  بيتـــك”،   “ البحريـــن 
حرص البنك على تطوير المواهب 
وتعزيز المعرفة والتعلم المســـتمر 
لمنتســـبيه كافة، عن تنفيذ برامج 
تدريبيـــة افتراضيـــة وإلكترونيـــة 
عـــدة علـــى مـــدار العـــام، وتهـــدف 
إلى اســـتمرارية التعلـــم وذلك من 
خـــالل المنصـــة الداخلية للتدريب 
التـــي تـــم تطويرهـــا حديثـــًا فـــي 
البنـــك مطلع العام الجـــاري، والتي 
أطلق عليها اســـم “أكاديمية بيتك 

االفتراضية”.
إضافـــة إلـــى تبنـــي حلـــول رقمية 
حديثـــة أخرى فـــي العـــام الجاري 
والتـــي مـــن شـــأنها تعزيـــز فـــرص 
والتطويـــر  التدريـــب  وفاعليـــة 

المتاحة لجميع موظفي البنك.
واشـــتملت منصة “أكاديمية بيتك 
االفتراضية” الداخلية على برامج 
تدريبيـــة وتعليميـــة مختلفـــة مـــن 

ضمنهـــا برامج التعلـــم اإللكتروني 
عن بعد وكذلك التعلم االفتراضي 

في مختلف المجاالت.
واشـــتملت علـــى برامـــج تدريـــب 
داخلية تم تطويرها وتنفيذها من 
قبل مدربين مـــن أصحاب الخبرة 
في البنك، وكذلك برامج خارجية 
بالترتيب مـــع متحدثين ومدربين 
مـــن مختلـــف الجهـــات التدريبيـــة 

المحلية والعالمية.

“التمويل الكويتي” يطلق “أكاديمية بيتك االفتراضية”

ــة “تـــســـوق واربـــــح” ــحــمــل ــب الـــخـــامـــس ل ــح ــس فـــي ال

“لولوهايبرماركت” يقدم 25 ألف دينار لـ 400 فائز

أجـــرى لولـــو هايبرماركـــت الســـحب الخامـــس لحملة 
تســـوق واربح، وذلك يوم 2 ديســـمبر 2020 في فرع 
الزنج )جاليريا(، إذ اختير نحو 400 فائز حصلوا على 
بطاقات تسوق من لولو بقيمة 25 ألف دينار. ويمكن 
لجميـــع الفائزيـــن التواصل مع مكتـــب خدمة العمالء 
فـــي لولو هايبرماركت فرع الزنج )جاليريا( واســـتالم 

جوائزهم. 
وســـيحصل 150 فائـــزا علـــى بطاقـــات تســـوق بقيمة 
100 دينـــار و150 فائزا على بطاقات هدايا بقيمة 50 
دينارا و100 فائز على بطاقات بقيمة 25 دينارا. وبلغ 
إجمالي عدد المتســـوقين الفائزين ببطاقات التسوق 
مـــن لولو - حتى اآلن- نحـــو 2000 محظوظا حصلوا 
علـــى مبالـــغ بقيمة 100 ألـــف دينار. وتعـــد حملة لولو 
“تســـوق واربـــح”، الحملـــة الترويجيـــة األضخـــم فـــي 
البحرين، إذ ســـيتم منح الفائزين بطاقات تسوق من 
لولـــو مـــن 3 فئات، وهـــي 100 دينـــار و50 دينارا و25 
دينـــارا بقيمـــة إجماليـــة تصـــل إلـــى 150 ألـــف دينار، 
وذلك عبر الســـحب اإللكتروني الذي سيســـتمر حتى 

نهايـــة العام. ومن المزمع أن يجري لولو هايبرماركت 
ســـحبه األخيـــر فـــي فتـــرة زمنيـــة مختلفة. وتســـمح 
الحملـــة الترويجيـــة للزبائـــن بالدخـــول في الســـحب 
اإللكترونـــي مـــع كل 5 دنانيـــر ينفقوهـــا فـــي أي مـــن 

المملكـــة،  فـــي  الثمانيـــة  لولوهايبرماركـــت  متاجـــر 
كمـــا تقـــدم عـــروض ترويجيـــة خاصة علـــى منتجات 
عالمات تجارية مختارة، إذ ســـتتضاعف فرص الفوز 

عند الشراء من تلك المنتجات.

احتفـــى المصرف الخليجـــي التجاري، 
الرائـــدة  اإلســـالمية  المصـــارف  أحـــد 
وذلـــك  موظفاتـــه  بجميـــع  بالبحريـــن، 
تزامًنـــا مـــع احتفـــاالت المملكـــة بيـــوم 
المـــرأة البحرينيـــة مـــن خـــالل توزيـــع 
هدايـــا تذكارية عليهن بهذه المناســـبة. 
ويأتـــي ذلـــك مشـــاركًة مـــن المصـــرف 
بهـــذا اليوم الوطني المهم وتقديًرا منه 
لدور المرأة الحيوي في ترسيخ مكانة 
المصـــرف كمؤسســـة ماليـــة إســـالمية 
رائـــدة. وبهذه المناســـبة، رفـــع الرئيس 
التنفيـــذي للمصرف الخليجي التجاري 
سطام القصيبي، أســـمى آيات التهاني 
والتبريـــكات لرئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة قرينة 
جاللـــة الملـــك، بمناســـبة يـــوم المـــرأة 

البحرينية الذي تحتفل به المملكة في 
األول مـــن ديســـمبر من كل عـــام، الذي 
تـــم تخصيصـــه هـــذا العـــام لالحتفـــاء 

بالمرأة في المجال الدبلوماسي. 
المـــرأة  أثبتـــت  القصيبـــي:  وقـــال   
مســـتوى  علـــى  ريادتهـــا  البحرينيـــة 

المنطقة فـــي جميع المجـــاالت بما في 
ذلـــك المجـــال الدبلوماســـي، مؤكًدا أن 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة وكأحـــد ثمار 
البـــالد  لعاهـــل  اإلصالحـــي  المشـــروع 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، قد اثبت قدرته على تمكين 

المـــرأة لرفـــع مســـتوى مشـــاركتها فـــي 
جميـــع القطاعـــات مما انعكـــس إيجابا 
علـــى حضـــور البحريـــن المتقـــدم فـــي 
المؤشـــرات الدوليـــة الخاصـــة بقيـــاس 
أداء المـــرأة ومســـاهمتها فـــي التنميـــة 

الوطنية. 

ــة ــي ــن ــري ــح ــب ــرأة ال ــ ــمـ ــ ــاالت بـــيـــوم الـ ــ ــف ــ ــت ــ ــع االح ــ ــا م ــ ــًن ــ ــزام ــ ت

“الخليجــي التجــاري” يحتفـي بجميـع ُموظفـاتـه

سطام القصيبي

سارة خنجي

سارة زين العابدين
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أكــد وزيــر شــؤون الكهرباء والماء وائــل المبارك في المجلس االفتراضــي الذي نظمه مجلس 
أمانة العاصمة عبر تقنية االتصال المرئي، أمس، أن دعم الكهرباء للمواطن في منزله األول 
مســتمر ومنصــوص عليه ضمــن برنامج التوازن المالي، ولن يكون هنــاك وقف لدعم الكهرباء 
عــن المواطــن فــي 2022. واســتعرض أهــم اإلنجازات التــي حققتها الهيئة مــن انخفاض عدد 
األعطال في الشــبكة، إذ إن 88.6 % من البالغات المرصودة يتم التعامل وحل المشــكلة في 
أقــل مــن ســاعة، وإعادة التيــار الكهربائي بمعدل زمنــي أقصاه 45 دقيقة من أصل ســاعتين، 

وانخفاض نسبة األعطال في شبكة اإلنارة بنسبة 9.5 %.

وذكر المبارك أن البحرين قطعت شوطا متقدما 
فـــي توفيـــر خدمتـــي المـــاء والكهربـــاء بأعلى 
للمواطنيـــن  واالســـتدامة  الوثوقيـــة  درجـــات 
بفضـــل رؤيـــة حكيمة مـــن القيادة السياســـية، 
مؤكـــدا أن الهيئة تعتمد إســـتراتيجية ســـرعة 
االســـتجابة مـــع تقديـــم نـــوع ثابت مـــن جودة 
الخدمة والسعر، حيث إن الشريحة األولى من 
الكهربـــاء تباع بمقدار 10 % أقـــل من تكلفتها 
الفعلية، أما الشريحة األولى للماء، فتباع بأقل 

من سعر تكلفتها الفعلية بكثير.

 10 محطات

وبيـــن الوزير أن قطـــاع الكهرباء يعتمد على 5 
محطـــات إنتـــاج، 3 منها تتبع القطـــاع الخاص 
جميعهـــا  توفـــر  الهيئـــة  تتبعـــان  ومحطتـــان 
مـــا يفـــوق 4 آالف ميغـــاوات كهربـــاء تغطـــي 
احتياجـــات المملكـــة، كمـــا تعتمـــد الهيئة على 
5 محطـــات إنتـــاج مياه، منهـــا محطتنا تتبعان 
الهيئة و3 محطـــات للقطاع الخاص، وجميعها 
ينتـــج 160 مليـــون جالـــون مـــن الميـــاه يوميا 

لخدمة القطاعات المختلفة.
وذكـــر المبارك أن خـــال 2020 ورغم جائحة 
كورونا، فإنـــه كان هناك إقبال كبير على على 
طلب خدمتي الكهرباء والماء في الصيف، إذ 
تمكنت الهيئة من توفير الخدمات باستدامة 
للخدمـــات  التوجـــه  تـــم  مضيفـــا  ووثوقيـــة، 
اإللكترونيـــة، وهـــذا مـــا تطلب توفيـــر قاعدة 
إلكترونيـــة قويـــة ســـواء فـــي هيئـــة الكهرباء 
المعلومـــات  هيئـــة  مـــن  مدعومـــة  والمـــاء 
يســـر  بـــكل  وتمـــت  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
وســـهولة وحظيت بتقبل مجتمعي ولم تخُل 
من ماحظات التي تم دراستها والبناء عليها.

4 آالف مكالمة 

ولفـــت المبارك إلى ارتفـــاع معدل االتصاالت 
فـــي 2020 مقارنة بالســـنة الماضية بما يزيد 
عـــن 96 % بمعـــدل 4 آالف مكالمـــة يوميـــا، 
موضحـــا أن مؤشـــر فتـــرة االنقطاع تحســـن 
بنسبة 72 % عن الخمس السنوات الماضية، 
كمـــا تتم إعـــادة التيار فـــي أقل من ســـاعة لـ 
90 % مـــن االنقطاعـــات، موضحـــا أن معدل 
االستجابة العالي جاء بفضل جهود الصيانة 
والتوزيعـــات والصيانـــة المســـبقة والطوارئ 

واإلجراءات االحترازية قبل الصيف.

كبار السن

بالمجلـــس  الحضـــور  استفســـار  علـــى  ا  وردًّ
االفتراضـــي، أجـــاب وزيـــر شـــؤون الكهرباء 
والمـــاء وائل المبـــارك على استفســـار النائب 
التـــي  المشـــكات  حـــول  الصالـــح  ممـــدوح 
يتعـــرض لهـــا كبـــار الســـن فـــي التعامـــل مـــع 
المعامـــات اإللكترونيـــة، قائـــا إن التحـــول 
الرقمـــي جـــاء حرصـــا علـــى الفئـــات األكثـــر 
تضـــررا مـــن جائحة كورونا وهم كبار الســـن، 
حيـــث إن كل مراكـــز المســـتهلكين تســـتقبل 

أكثر من 1000 مراجع يوميا.

ارتفاع الفواتير

وردا علـــى استفســـار رجـــل األعمـــال جميـــل 
السعيد عن تضرر أصحاب األعمال المتمثلة 
فـــي رفـــع فواتيـــر الكهربـــاء بالنســـبة لســـكن 
العمـــال والمكاتب، قال المبـــارك إن الفاتورة 
آالف   3 ألول  مدعومـــة  التجـــاري  للقطـــاع 
وحـــدة، موضحـــا قـــد تكـــون هنـــاك عوامـــل 
االســـتهاك  نمـــط  كتغيـــر  الفاتـــورة  ارتفـــاع 

أو تســـربات غيـــر مرصـــودة، مفيـــدا أنه يتم 
إرســـال رســـائل نصية للمشـــتركين في حال 
ماحظة ارتفاع االستهاك لمراقبة الشبكات 

الداخلية.
كمـــا رحـــب المبـــارك بالتعـــاون مع الشـــركات 
البحرينيـــة والمقاوليـــن في مشـــاريع الهيئة، 
مؤكدا أنه يتم طرح المناقصات ويمكن لكل 
المقاولين المستوفين الشروط التقدم فيها.

واســـتوضح المواطـــن عبـــاس إبراهيـــم عـــن 
مســـتقبل اســـتخدام الطاقـــة الشمســـية في 
البحريـــن ورد الوزيـــر أن هنـــاك خطة وطنية 

مشتركة بين هيئة الطاقة المستدامة وهيئة 
الكهربـــاء والمـــاء تهدف إلى رفع اســـتخدام 

الطاقة المتجددة 

ال تهاون

 واستفســـر عضـــو مجلـــس أمانـــة العاصمـــة 
محمـــد الهنـــدي عـــن عـــدم تســـوية الطـــرق 
واألرصفـــة بعـــد االنتهـــاء مـــن اإلصاحـــات 
والمشـــاريع، حيـــث أوضـــح الوزيـــر أن هناك 
فـــي  أنـــه  إال  الموضـــوع  حـــول  ماحظـــات 

بعـــض األحيـــان ال يتـــم االنتهـــاء مـــن العمل 
إال ظاهريـــا، فـــي الوقـــت ذاتـــه أن المقاولين 
يعتمـــدون مواصفـــات الهيئـــة وأن أي تباطؤ 
ومخالفة من قبلهم يتم التعامل معها حسب 

اإلجراءات ودون تهاون.

 فريق مشترك

رحـــب الوزيـــر وائل المبـــارك باقتـــراح عضو 
مجلس أمانة العاصمة خلود القطان بتشكيل 
فريق مشـــترك بين الهيئـــة والمجلس لتنفيذ 
برامـــج توعيـــة تحاكـــي عقـــول المواطنيـــن 
وتقوم على وضع الحلول لترشيد االستهاك.

163 طلبا

المتعلقـــة  القوانيـــن  أن  المبـــارك  وأوضـــح 
بالطاقة الشمســـية والمتجـــددة تخص هيئة 
الطاقـــة المســـتدامة وكل ما يتعلـــق بالطاقة 
البديلة، الفتا إلى البدء في مشـــروع المباني 
الخضـــراء، كما أن الهيئة تـــدرس 163 طلب 

تركيب ألواح الطاقة الشمسية.

المبارك: دعم الكهرباء باق في 2022
ــة ــق ــي دق  45 ــي  ــ ف الـــتـــيـــار  وإعـــــــــادة   %  72 االنـــقـــطـــاعـــات  انـــخـــفـــاض 
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ليلى مال اهلل

ارتفاع كلفة تنظيف البيوت الصغيرة لـ 120 ديناًرا
ــرق صــعــبــة ــ ــ ــرق ط ــتـ ــفـ ــت األســــــــرة أمـــــــام مـ ــ ــع ــ أزمـــــــة الــــخــــدم وض

شكا مواطنون لـ “البالد” ارتفاع كلفة التنظيف للبيت العادي إلى 120 دينارا )بالمتوسط( بعد أن كانت ال تتعدى بالسابق 15 دينارا؛ 
بسبب إغالق مكاتب تأجير الخدم بنظام )الساعة( أمام الجمهور، امتثاال لقرارات هيئة تنظيم سوق العمل بهذا السياق.

اســـتغال  إلـــى  ذلـــك،  المواطنـــون  وعـــزا 
شـــركات التنظيـــف للواقـــع الجديـــد، عبـــر 
وضعها “باكجات” تنظيف مبالغ بها؛ بهدف 
أن  مؤكديـــن  ماديـــا،  األســـرة  اســـتنزاف 
العـــروض المقدمة ال تتناســـب مع خدمات 

التنظيف العادية التي يطلبونها.
وتعاني بعض األســـر اليومية من إشـــكالية 
الرئيســـة  األقطـــار  مـــن  الخـــدم  اســـتقدام 
كالهنـــد والـــدول اإلفريقيـــة؛ بســـبب أزمـــة 
الجائحـــة األمـــر الـــذي انعكـــس ســـلبا على 
إدارة شـــؤون المنزل، كالتنظيف والغســـيل 

الدراســـة  أثنـــاء  األوالد  ومراقبـــة  والكـــي 
واللعب، والتبضع، ومساعدة األم )الحامل( 

في إنجاز أولوياتها الضرورية.
وقامـــت “البـــاد” بالتواصـــل مـــع عـــدد من 
شـــركات التنظيـــف، والتي اهتمـــت بتوزيع 
“بروشـــوراتها” التسويقية على أبواب كثير 
من المنازل في شتى مدن وقرى البحرين؛ 
للوقوف على أســـعارها وخدماتها المقدمة 
للمواطنيـــن. وتبيـــن فـــي حديث مســـؤول 
للشـــركة بـــأن األســـعار المقدمـــة لمســـتوى 
 )120( هـــي  الحكوميـــة  اإلســـكان  بيـــوت 

دينارا كحـــد أدنى وتشـــمل تنظيف الغرف 
والصـــاالت والحمـــام و)الشـــبابيك( لقرابـــة 
8 ســـاعات. وأوضـــح بأنـــه ال توجـــد هنالك 
عروض أقل من هذا الســـعر، وبأن الخدمة 
مميـــزة، ويعمـــل خالهـــا قرابـــة األربعـــة أو 
الخمســـة عمال دفعة واحدة، مضيفا “لسنا 

مكتب تأجير خدم، نحن شركة تنظيف”.
وفـــي اتصـــال مـــع مســـؤول شـــركة أخرى، 
قال “ال أســـتطيع أن أحدد لك السعر، يجب 
أن أرســـل موظفـــا ليقـــوم بعمليـــة تصويـــر 
فيديـــو للبيت، ومن ثم اجتمع مع المعنيين 

ومـــا  التنظيـــف،  كلفـــة  لتحديـــد  بالشـــركة 
األدوات والمواد المناسبة لذلك”.

في األثنـــاء، أكدت المواطنـــة “أم محمد” لـ 
“الباد” بأن كثيرا من األسر تعاني األمرين 
مـــن الواقـــع الحالـــي، خصوصـــا مـــع بقـــاء 
األوالد فـــي البيت للدراســـة عـــن بعد، وهو 
األمـــر الذي وضع األم العاملة وغير العاملة 

في وضع ال يحسدون عليه.
وفيمـــا يتعلـــق باســـتقدام الخـــدم، قالـــت” 
أسهل شـــيء اســـتقدام الخدامة الفلبينية، 
لكنني ال أســـتطيع ذلك بسبب ارتفاع كلفة 
االســـتقدام والتي ال تقل عـــن 1500 دينار، 
ناهيـــك عـــن أن راتبهـــا الشـــهري هـــو 150 
دينارا، وهي كلفة ال تقدر األســـر البســـيطة 

على تحملها، بشكل أو بآخر”.

فيضانات األمطار تهّدد قاطني بيوت مدينة عيسى
قالت عضـــو مجلس بلـــدي الجنوبية 
إيمـــان القـــاف بأنـــه تـــم التعاقـــد مع 
عـــدد مـــن شـــركات المقـــاوالت عبـــر 
البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  وزارة 
لتوفيـــر  العمرانـــي  والتخطيـــط 
صهاريـــج لســـحب المياه فـــي مدينة 

عيسى، حسب الحاجة.
وأضافـــت لـ”البـــاد”: “أعددنـــا خطـــة 
مدروسة مع الوزارة، حيث تم القيام 
بعمليـــات تنظيـــف شـــاملة لفتحـــات 
مصـــارف ونقاط تجمع مياه األمطار، 
الحـــد  علـــى  سيســـاعد  أمـــر  وهـــو 
مـــن تجمعـــات األمطـــار فـــي النقـــاط 

لمعروفة والمُتكررة”.
وأضافـــت” تجربتنـــا العـــام الماضـــي 
كانـــت ناجحة، حيث كان تجمع مياه 
بالســـنوات  قياًســـا  بســـيًطا  األمطـــار 

السابقة”.
وعـــن االحتياجـــات مـــن الصهاريـــج 

قالـــت “احتجنـــا إلى ثاثـــة صهاريج 
فـــي الدائـــرة األولـــى بمدينة عيســـى 
والتـــي تحتضن المجمعات الســـكنية 
القديمـــة، وهـــي بنية تحتيـــة قديمة 

ا، ومتهالكة”. جدًّ
عيســـى  مدينـــة  “مخـــارج  وقالـــت 
الرئيســـية تغلق بمياه األمطار بشكل 
كلـــي، وأعنـــي بهـــا البوابة الرئيســـية 
والتي تتدفق الميـــاه منها إلى داخل 
أيًضـــا  وهنالـــك  القريبـــة،  البيـــوت 
المدخل الرئيسي بالقرب من محات 

فخر البحرين”.
وعـــن عـــدد النقـــاط الداخليـــة والتي 

تغلق الشـــوارع بســـبب تدفقات مياه 
األمطـــار، قالـــت القـــاف “عددها إلى 
12 نقطـــة رئيســـية، وهـــي ذاتهـــا لـــم 

تتغير منذ فترة طويلة”.
 وتـــردف “الشـــوارع الرئيســـية وهي 
الريـــاض،  دمشـــق،  بغـــداد،  القاهـــرة، 
تغلق تماًما بمياه األمطار تماًما، فلك 
أن تتخّيـــل عـــن األوضـــاع ذاتهـــا في 
الفرجان الداخليـــة والطرق الفرعية، 

وحال الناس هنالك”.
وعـــن أهم أســـباب مشـــاكل شـــوارع 
بالقـــول  أوضحـــت  عيســـى،  مدينـــة 
ا وتحتـــاج لتطوير  إنهـــا “قديمـــة جـــدًّ

حقيقي، وكل التعديات التي طالتها 
فـــي الســـنوات األخيـــرة  ال تتخطـــى 

كونها “ترقيعية” ال أكثر وال أقل”.
بحاجـــة  المدينـــة  “شـــوارع  وتـــردف 
إلـــى أن “ُترفع” عن مســـتوى األرض، 
ورد  األمطـــار،  تجمـــع  تمنـــع  لكـــي 
بأنهـــا  المســـتمر والتقليـــدي  الـــوزارة 
بحالـــة جيـــدة، وأن ما بهـــا هو مجرد 
تشـــققات، وتســـاؤلي من أين تحدث 

تجمعات األمطار الكثيفة إذن؟”.

القالف: الشوارع 
يتم التعامل معها 

وفق سياسة 
“الترقيع”

توفي مديـــر التعليم الثانوي الســـابق إبراهيم 
جمعـــان هجـــرس، الـــذي كان أحـــد القيـــادات 
المؤسســـة بجمعية الوســـط العربي اإلسامي 

الديمقراطي وتجمع الوحدة الوطنية.

وفاة مدير التعليم الثانوي 
السابق إبراهيم جمعان

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام



تصـــدرت وزارة اإلســـكان الجهـــات الحكوميـــة 
في ميزانية المشـــاريع ضمن مشروع الموازنة 
و2022،   2021 الماليتيـــن  للســـنتين  العامـــة 
27 % مـــن الميزانيـــة، وذلـــك بواقـــع  بمعـــدل 
400.6 مليـــون دينـــار، موزعة على 195 مليون 
دينار من ميزانية الدولة، و205.6 مليون دينار 

من برنامج الدعم الخليجي.
وخصصت موازنة مشـــاريع اإلســـكان للعامين 

المقبلين مبلغ 82.7 مليون دينار لصالح إنشاء 
303 وحدة في الجزء األكبر من مدينة سلمان، 
و1653 وحدة ســـكنية في مدينة شـــرق الحد، 
إلـــى جانـــب رصـــد 58.3 مليـــون دينار إلنشـــاء 
البنى التحتية ووحدات ســـكنية وشقق تمليك 
بمدينة ســـلمان 1830 شقة ســـكنية في مدينة 
الموازنـــة  مشـــاريع  خطـــة  وســـجلت  ســـلمان. 
تخصيـــص مبلغ 89 مليون دينار لصالح تمويل 
مشـــروع ديرة العيون اإلسكاني بديار المحرق 

الذي يضـــم 3043 فيال، بعضها مخصصة للبيع 
ضمـــن برنامـــج “مزايـــا” التابع للـــوزارة، وأخرى 

فلل يتم تشييدها خصيصا لوزارة اإلسكان.
ورصد مشـــروع الموازنة مبلغ 74 مليون دينار 

لصالح برنامج “مزايا” للسكن االجتماعي.
وخصصت الموازنة 58.4 مليون دينار لمشروع 
إســـكان الرملـــي الـــذي اســـتكمل تســـليم جميع 
وحدات المشروع البالغة 1265 وحدة سكنية، 
و24.4 مليون دينار إلنشاء 372 وحدة سكنية 

بمدينة خليفة شـــاملة البنيـــة التحتية الثانوية 
لها، ومبلـــغ 20.7 مليون دينار لصالح مشـــروع 
وادي الســـيل وقاللي اإلسكاني اللذين يضمان 

428 وحدة سكنية.
ورصد مشـــروع الموازنـــة مليـــار و312 مليون 
يتجـــاوز  التـــي  المشـــاريع  لمصروفـــات  دينـــار 
عددها أكثر من 64 مشـــروع، موزعة على 530 
مليـــون دينار مـــن الميزانية العامـــة، و782.39 

مليون دينار من برنامج الدعم الخليجي.

“اإلسكان” تتصدر مشاريع الميزانية بـ 400.6 مليون دينار
ــا ــقة وفيـ ــكنية وشـ ــدة سـ ــن 7 آالف وحـ ــر مـ ــة ألكثـ ــا” وموجهـ ــم “مزايـ ــا لدعـ 74 مليونـ
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الشرطــة تستدعــي هــــاوي تـربيــة األغنــــام فــي مهـــزة
العاصمـــة  أمانـــة  مجلـــس  عضـــو  أفـــاد 
مـــع  تواصـــل  بأنـــه  النـــكال  عبدالواحـــد 
مركز شرطة ســـترة لالستفسار عن سير 
البالغ المقـــدم من مواطنيـــن متضررين 
مـــن تربيـــة أغنـــام في بيـــت بمجمع 603 
بمنطقة مهـــزة. وقال: أبلغني المركز بأنه 
سيتم اســـتدعاء صاحب العقار للحضور 
واســـتكمال  أقوالـــه  إلـــى  واالســـتماع 
محضر البالغ، وأنـــه وعد بالحضور يوم 
األحد المقبـــل. وفيما يأتي تصريح وارد 

لصحيفة البالد من النكال:

تصريح النكال

أهالـــي  مجموعـــة  مـــن  شـــكوى  وردتنـــا 
بمجمع 603 في ســـترة منذ فترة طويلة 
بشـــأن عقار بـــه حظيرة لتربية الماشـــية، 

وقمنـــا بعدة زيـــارات للموقـــع في أوقات 
مختلفـــة للتحقـــق من صحة مـــا ورد في 
رفـــع  إلـــى  األهالـــي  ووجهنـــا  الشـــكوى. 
شـــكوى عبـــر برنامـــج تواصـــل ألكثر من 
جهة مـــن بينها أمانـــة العاصمة والصحة 
والمجلـــس األعلى للبيئـــة بهدف التعرف 
علـــى ردودهـــا بشـــأن المشـــكلة. ووضح 
مـــن تلـــك الـــردود أن المشـــكلة الـــواردة 
ضمـــن  الصحـــة  وزارة  اختصـــاص  مـــن 
الوقـــت  فـــي  العامـــة.  الصحـــة  قانـــون 
نفســـه حـــاول عـــدد مـــن رجـــال المنطقة 
وّديـــة  حلـــول  إلـــى  للوصـــول  جاهديـــن 
للمشـــكلة، وتواصلنـــا مع شـــقيق صاحب 
العقـــار وأوضحنـــا لـــه رغبتنـــا فـــي حـــل 
المشـــكلة وديـــا، ووعدنا بأنه ســـيتحدث 
إلـــى شـــقيقه بغيـــة إيجـــاد الحـــل الـــذي 
اقترحناه وسيعاود التواصل معنا الحقا. 
وبعـــد فترة قمنا بالتواصـــل معه غير أنه 

لـــم يرد علـــى اتصاالتنـــا فتوقـــف حينئذ 
المســـعى في الحل الودي. وأصبح هناك 
حل وحيد لمشـــكلة األهالـــي وهو تقديم 
بالغ شكوى لدى الجهات األمنية وهو ما 

حدث فعال بتاريخ 23 نوفمبر الماضي.

التواصل مع الجهات األمنية

تواصلنـــا ظهر أمس الخميس مع األخوة 
بمركـــز شـــرطة ســـترة لالستفســـار عـــن 
ســـير البـــالغ المقـــدم، وتـــم إخبارنـــا بأن 
اإلجراءات تســـير وفـــق النظام والقانون 

صاحـــب  اســـتدعاء  طلـــب  خـــالل  مـــن 
العقـــار للحضور واالســـتماع إلـــى أقواله 
واســـتكمال محضـــر البـــالغ، وأنـــه وعـــد 

بالحضور يوم األحد المقبل.

الحل الودي ما زال مطروًحا

نثّمن جهود الجهـــات األمنية في حفظ 

حقـــوق القاطنين في المجمع الســـكني 
واتخاذهم اإلجـــراءات التي تؤّمن لهم 
بســـكينة وهـــدوء وطمأنينـــة،  العيـــش 

ونثق بما سيتم اتخاذه بعدالة.
وهنا البد وأن أشـــير بأنه مـــا زال الحل 
الـــوّدي ممكًنا مـــن خالل إزالـــة حظيرة 
الماشية من الموقع بشكل طوعي، وهو 
ما ســـنركز عليه وندعمه بحيث تتوقف 
القضيـــة عند هذا الحـــد وبدون تصعيد 

إلى النيابة العاّمة بإذن هللا.

قانون الصحة العامة

يخضـــع هـــذا النوع مـــن المخالفات إلى 
قانـــون الصحـــة العامة رقم )34( لســـنة 
2018 وإلـــى الفقـــرة )أ( بالتحديـــد مـــن 
المـــادة رقـــم )107( والتـــي تنـــص على: 
يعاقـــب بالحبـــس وبغرامـــة ال تتجـــاوز 
هاتيـــن  بإحـــدى  أو  دينـــار  ثالثمائـــة 

مـــن  أيـــا  ارتكـــب  مـــن  كل  العقوبتيـــن 
األفعـــال التاليـــة، إذا تســـبب عنها ضرر 
أو  العامـــة  الصحـــة  أو  الســـالمة  علـــى 
البيئة. وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب 
نفقـــة  علـــى  موضوعهـــا  أو  المخالفـــة 
المخالف وذلك خالل مدة تحددها في 

الحكم:
أ- االحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو 
الطيور في ســـكن أو حظيرة أو أقفاص 

أو في حالة أخرى.

شكًرا صحيفة “البالد”

بـــه  تقـــوم  الـــذي  الكبيـــر  الـــدور  نثّمـــن 
شـــكاوى  نقـــل  فـــي  “البـــالد”  صحيفـــة 
المواطنيـــن وإيصالهـــا للجهات المعنية، 
ونســـعد دائمـــا بالتفاعـــل والتجاوب مع 
كل مـــا تطرحه الصحيفـــة لحلحلة تلك 

الشكاوى.

النكال يتحرك لحل 
ا قبل  الموضوع ودّيً

تصعيده للنيابة

سيدعلي المحافظة

للســـنتين  العامـــة  الموازنـــة  مشـــروع  رصـــد 
مليـــون   3.38 مبلـــغ  و2022   2021 الماليتيـــن 
دينار إلنشاء وتأهيل وتجهيز المراكز الصحية، 
وذلـــك ضمـــن عمل الدولة المســـتمر في إنشـــاء 
وصيانـــة المراكـــز الصحية فـــي المملكة لتوفير 
الخدمـــات العالجيـــة والوقائية األوليـــة للعائلة 

والمجتمع. وخصص مشروع الموازنة مبلغ 3.4 
مليون دينار لشراء واستبدال المعدات الطبية 
فـــي مختلف المراكـــز الصحية والمستشـــفيات 

الحكومية في محافظات المملكة كافة.
ويأتـــي ذلـــك ضمـــن برنامـــج الـــوزارة المســـتمر 
لرفع مســـتوى الخدمات الطبية المقدمة للعائلة 
والمجتمع، ومواكبة التكنولوجيا المتقدمة في 

هذا المجال.

رصد مشـــروع الموازنـــة العامة للســـنتين الماليتيـــن 2021 و2022 مبلغ 
32.16 مليون دينار لمشـــاريع صيانة وتطوير وتشـــغيل شـــبكة الصرف 
الصحي في مختلف مناطق المملكة. ويعتبر هذا المشروع من المشاريع 
المســـتمرة، وتتضمن أعمال تطوير الشـــبكة وأعمال الصيانة والتشغيل 
المطلوبـــة لمراقبـــة أداء الشـــبكة، واســـتيعاب تدفقـــات ميـــاه الصـــرف 

الصحي المتزايدة جراء التطور العمراني في مختلف مناطق المملكة.

توقعـــت خطة تنفيذ مشـــاريع الموازنـــة العامة للســـنتين الماليتين 2021 
و2022 االنتهاء من مشـــروع توســـعة محطة توبلي للصرف الصحي في 
العام m.2024 ورصد مشـــروع الموازنة مبلغ 43.2 مليون دينار لمشروع 
التوســـعة الممـــول من قبـــل برنامج التمويـــل الخليجي، الـــذي تبلغ كلفته 
اإلجماليـــة 86.1 مليـــون دينار. ويشـــتمل المشـــروع على توســـعة الطاقة 
االســـتيعابية للمحطـــة مـــن 200 ألف متر مكعب في اليـــوم إلى 400 ألف 
متـــر مكعب فـــي اليوم. ويهدف المشـــروع إلى تحســـين كفـــاءة المحطة 
ونوعيـــة المخرجـــات، وبالتالـــي الحـــد من المخاطـــر البيئيـــة الناتجة عن 
تصريـــف ميـــاه المحطـــة إلى خليـــج توبلي، وتحســـين األوضـــاع البيئية 
والحيـــاة االجتماعيـــة للســـكان، وتوفير الميـــاه المعالجة بكميـــات كافية 
وبمواصفـــات عالية ألغراض الري. ويأتي ذلك إذ رصد مشـــروع الموازنة 

مبلغ 5.69 مليون دينار للعام 2021، ومبلغ 2.31 مليون دينار للعام 2022 
لمشروع تحسين الوضع البيئي في خليج توبلي.

ويشمل المشروع توسعة القنوات المدية إلى خليج توبلي، لزيادة سرعة 
مرور المياه من خالله باالتجاهين الجنوبي والشمالي.

خصص مشـــروع الموازنة العامة للسنتين الماليتين 
لبنـــاء  دينـــار  مليـــون   20.7 مبلـــغ  و2022   2021
محطتيـــن لنقـــل الكهربـــاء ومحطـــة لتوزيـــع الميـــاه 

واألعمال المصاحبة لها لمشروع الرملي اإلسكاني.
وتم حتى اآلن اســـتكمال التصاميـــم الفنية وتصنيع 
المعدات األساسية والبدء في األعمال اإلنشائية، إذ 
تبلـــغ الكلفة اإلجمالية للمشـــروع 30.1 مليون دينار، 
إذ من المتوقع االنتهاء من تنفيذه في العام 2023.

لمشــــروعــات “الصـــرف الصحـــي”إلنشاء المراكز الصحية وصيانتها

لتوسعة محطة توبلي واالنتهاء 2024
لمحطـات كهرباء “الرملـي”

سيدعلي المحافظة

مليون دينارمليون دينـــار

مليون دينـــار

مليون دينــار

3.3832

20.7
43.2

قصة “البحرينية المكلومة” تصل لحدود الخليج: كلنا معك
وشـــيكة بانفراجـــة  األمـــل  مـــن  بصيصـــا  للفتـــاة  أعـــادت   ”^“

المـــس موضوع الفتـــاة البحرينيـــة الذي نشـــرته صحيفة 
البـــالد يـــوم أمـــس األربعـــاء تحـــت عنـــوان :”أمـــي تخلت 
عنـــي وال أعرف والـــدي منذ 19 عاًما”، قلـــوب البحرينيين 
والمقيمين أيًضا، فحجم التعليقات والتفاعل في وســـائل 
التواصـــل االجتماعي، واالتصـــاالت التي وردت من بعض 
الجهـــات، تكشـــف عـــن أن المجتمع البحرينـــي “يفزع” ولو 

بالكلمة الطيبة، ليسلي المهموم ويدعو له بالفرج.
تلك الفتاة الشـــابة التي تبلغ من العمر 18 عاًما، وتتلخص 
معاناتهـــا  طـــوال الســـنين الماضيـــة فـــي أنهـــا عاشـــت بال 
والديـــن وال هويـــة وال طمأنينـــة ســـوى دفء خالتها التي 
توفيـــت فـــي العـــام 2010 وتولـــت تربيتها مـــع بناتها بعد 
أن تخلـــت عنهـــا والدتهـــا واختفـــت عـــن األنظـــار، فالفتاة 
فـــي كنـــف  2002، عاشـــت  أكتوبـــر   2 بتاريـــخ  المولـــودة 
خالتهـــا المرحومـــة، وتفاصيـــل أخـــرى يمكن العـــودة إليها 
فـــي الخبـــر األصلـــي بالصحيفة، ترى، كيف كان وقع نشـــر 
حكايتهـــا عليهـــا هي ذاتها؟ ومـــا أثر التـــداول والتعليقات 

واالتصـــاالت؟ تقـــول ابنة خالتها :”الشـــكر للـــه ولصحيفة 
“البـــالد” ونأمل أن يأتيها الفرج.. ألنها تعيش معنا كأخت، 
في الســـراء والضراء، ربما تضحك أحياًنا، لكن ألمها مهما 

خبأتـــه يظهر بوضوح، إال أنه بعد نشـــر حكايتها، انفرجت 
أســـاريرها وأصبحت تشـــعر براحة أكبر بـــأن الناس معها، 
خصوًصا حينما تقرأ تعليقات تجمع على أن كل أهل البلد 
معهـــا واألكثر من ذلك، أنها ضاعفت جرعة تفاؤلها بأن ما 
تمنتـــه ســـيتحقق، الســـيما بالتواصل مـــع المجلس األعلى 
للمـــرأة وبعض الجمعيـــات واألفراد.. إنهـــا تعتبرها فاتحة 

خير”.
وأشـــعلت حكاية الفتاة مواقـــع التواصل االجتماعي ليس 
في البحرين فحســـب، بل حتى فـــي دول الخليج العربي 
التي تداولت رابط القصة من صحيفة البالد، ومع الحجم 
الكبيـــر مـــن التعليقـــات المتضامنة والمســـاندة، تقدم عدد 
مـــن المحاميـــن معلنين عن رغبتهم في تبنـــي ملف الفتاة 
“كحالـــة إنســـانية البنـــة البلـــد”؛ وذلـــك لرفع قضيـــة وبدء 
اإلجراءات المعتادة في مثل هذه الحاالت إلثبات النسب 
والهوية، غير أن هناك لمسة أخرى أسعدت األسرة، حينما 
تواصلت خالة الفتاة “شقيقة والدتها المختفية”، ووقفت 
معهـــم فـــي خطوتهـــم بنشـــر القصة علـــى أمل أن يســـدل 
الستار على معاناة فتاة شابة من حقها أن تعيش بسالم.

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أعلنـــت 
االجتماعية مجموعة من اإلجراءات 
األمـــوال  جمـــع  بعمليـــات  المتعلقـــة 
المتعلقة بالعمـــل الخيري، وجاء في 
أهمهـــا أن علـــى كل من يقـــوم بجمع 
أموال لصالح المســـاجد والمآتم يتم 
تحويلهـــا إلـــى حســـاب موحـــد لـــدى 

إدارة األوقاف المختصة.
بخصـــوص  تعميـــم  فـــي  وجـــاء 
جمـــع التبرعـــات لألغـــراض الدينية 
والصـــادر عـــن مديـــرة إدارة دعـــم 
المنظمـــات األهليـــة بـــوزارة العمـــل 
نجـــوى  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
رؤســـاء  إلـــى  وأرســـل  جناحـــي 
مجالـــس إدارة المنظمـــات األهليـــة 
التالـــي: “يســـعدني أن أبعـــث لكـــم 
بخالـــص وأطيب األمنيات ونشـــكر 
لكـــم جهودكـــم فـــي العمـــل الخيري 
والتطوعـــي وإنطالًقـــا مـــن أهميـــة 

التبرعـــات  جمـــع  عمليـــة  تنظيـــم 
لألغراض الدينية يجب مراعاة أنه 
إذا كان الغـــرض مـــن الجمع لصالح 
المســـاجد والمآتم ســـواء كان لبناء 
أو هـــدم أو إعـــادة البناء أو للصرف 
عليهـــا يتم أخـــذ الموافقة من إدارة 
إمكانيـــة  مـــع  المختصـــة  األوقـــاف 
تحويل المبلـــغ المحصل من الجمع 
إدارة  لـــدى  موحـــد  حســـاب  إلـــى 

األوقاف المختصة”.
ونوه التعميم إلى ضرورة تســـجيل 
األمـــوال وجميع المباني والعمارات 
شـــراؤها  تـــم  التـــي  أو  الموقوفـــة 
مـــن المـــال الـــذي جمـــع ألجلهـــا في 

سجالت األوقاف المختصة.
وجاء نص في آخر التعميم “أنه في 
حـــال معرفة المزيد مـــن التفاصيل 
المختصيـــن  مـــع  التواصـــل  يمكـــن 
بوزارة العدل والشـــؤون اإلسالمية 

واألوقاف”.

إيداع تبرعات المساجد والمآتم في حساب األوقاف
علوي الموسوي

موضوع الفتاة البحرينية المنشور في صحيفة البالد

سعيد محمد

محرر الشؤون المحلية

عبدالواحد النكال
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المنامة - بورصة البحرين

أعلنت بورصة البحرين عن توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة إسرائيل لأللماس 
أمـــس؛ بهـــدف بحـــث المواضيـــع ذات االهتمـــام المشـــترك ومجـــاالت التعاون 
الممكنـــة بيـــن البورصتين، إضافة إلى تعزيز قنـــوات التواصل وتقوية أواصر 

العالقة. 
ووقـــع مذكـــرة التفاهـــم كل من الرئيـــس التنفيـــذي لبورصة البحرين الشـــيخ 
خليفة بن إبراهيم آل خليفة ورئيس بورصة إسرائيل لأللماس يورام دفاش. 
وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم “إننا سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع بورصة 
إســـرائيل لأللمـــاس، إحدى أهـــم البورصات فـــي العالم، كما نتطلع إلى إنشـــاء 
عالقة مثمرة مع بورصة إســـرائيل لأللماس عبر تبادل المعرفة والخبرات في 
المجاالت المتعلقة بتداول األصول القائمة على السلع، آملين أن تساهم هذه 
المذكرة في بحث سبل التعاون في المبادرات المشتركة من أجل خلق فرص 

تجارية ذات كفاءة بين البحرين وإسرائيل”. 
مـــن جانبـــه قال يورام دفاش “إننـــا نتطلع لفتح قنـــوات التواصل والحوار مع 
بورصة البحرين وتبادل األفكار ومشـــاركة المعلومات وبحث أنشطة التعاون 
التجاري، حيث أثق أن مذكرة التفاهم هذه ستقود لفتح المجال أمام الفرص 

االقتصادية بين الطرفين”.

بورصة البحرين و“إسرائيل لأللماس” توقعان تفاهمات

إنشــاء مركز تدريب لـ “الخليج للطيران” بـــ 591.5 ألف دينار

لمزايدات تأجير إعالنات بالعاصمة

طرحــت أمانــة العاصمــة فــي جلســة مجلــس المناقصــات والمزايــدات 
أمــس 4 مزايــدات لتأجير وتشــغيل مواقع إعالنيــة بالعاصمة بنحو 2.4 

مليون دينار.

لتأجيـــر  المزايـــدات  أول  وكانـــت 
وتشـــغيل مواقع إعالنيـــة من نوع 
أعمدة اإلنـــارة بمحافظة العاصمة 
 1.1 بنحـــو  الثانيـــة(  )المجموعـــة 
مليـــون دينـــار، وكان قد تنافســـت 
عليهـــا 3 شـــركات. والثانية لتأجير 
وتشـــغيل مواقع إعالنيـــة من نوع 
أعمدة اإلنـــارة بمحافظة العاصمة 
)المجموعـــة الثالثـــة( بنحو 780.2 
ألف دينـــار، وكان قد تنافس عليها 
3 شـــركات. فيما تعلقـــت المزايدة 
موقـــع  وتشـــغيل  بتأجيـــر  الثالثـــة 
إعالني من نوع شاشـــة إلكترونية 
على شارع الملك فيصل بمحافظة 
العاصمـــة لمـــدة 5 ســـنوات بنحـــو 
قـــد  وكان  دينـــار،  ألـــف   164.8
تنافس عليها 5 شركات. واألخيرة 
لتأجيـــر 21 موقًعا إعالنًيا من نوع 
ميجاكـــوم فـــي أمانـــة العاصمـــة بـ 
296.1 ألف دينار، وكان قد تنافس 

عليها 3 شركات.
الخليـــج  أكاديميـــة  طرحـــت  كمـــا 
للطيـــران مناقصـــة إلنشـــاء مركـــز 
تدريـــب علـــى الواقـــع االفتراضي 
بالبحريـــن  األكاديميـــة  مقـــر  فـــي 
أطيـــاف  شـــركة  إليهـــا  تقدمـــت 
للحلول اإللكترونيـــة بنحو 591.5 

ألف دينار، وتم تعليقه.
بـــالج  شـــركة  طرحـــت  وكذلـــك 
الجزائـــر للتطوير العقاري مناقصة 
اإلســـتراتيجية  دراســـة  لتوفيـــر 
للمخطـــط  والتكلفـــة  المجتمعيـــة 
الرئيـــس لمشـــروع بـــالج الجزائـــر، 
تـــم  شـــركات،   7 عليهـــا  تنافســـت 
أقـــل  وكان  عطـــاءات،   4 تعليـــق 

عطاء بنحو 19.7 ألف دينار. 
مناقصـــة   19 فتـــح  إجمـــاال،  وتـــم 

ومزايدة تابعة لـ 11 جهة حكومية 
حيـــن  فـــي  عطـــاء،   73 بإجمالـــي 
تـــم تعليـــق 10 عطـــاءات تابعـــة لــــ 
6 مناقصـــات. وبلـــغ مجمـــوع أقـــل 
 4.5 نحـــو  المقدمـــة  العطـــاءات 

مليون دينار.
وطرحـــت شـــركة طيـــران الخليج 
3 مناقصـــات، أولهـــا لتوريـــد طقم 
وســـائل الراحـــة لمســـافري درجـــة 
الصقـــر الذهبـــي تنافســـت عليها 6 
شـــركات بعطاءات فنيـــة، والثانية 
لتعيين بائع لتوفير أدوات الســـوق 
الذكية تنافســـت عليها 3 شـــركات 
تم تعليق عطاء أحدها، وكان أقل 
عطاء بــــ 111 ألف يورو )ما يعادل 
50.5 ألف دينار(، واألخيرة لتقديم 
خدمـــات رفع الطعـــام في األجواء 
فـــي رومـــا بإيطاليـــا تقدمـــت إليها 
شـــركة وحيـــدة بنحـــو 655.3 ألف 
يورو )ما يعادل 298.5 ألف دينار(.

كما طرحت شـــركة نفـــط البحرين 
أولهمـــا  مناقصتيـــن،  )بابكـــو( 
لبرنامـــج  استشـــاري  لتعييـــن 
إليهـــا  تقدمـــت  “بابكـــو”،  تحديـــث 
شـــركة وحيـــدة بنحـــو 215.3 ألف 
دينـــار لمكتـــب عبدالرحيـــم محمد 
عبدالرحيـــم لالستشـــارات وإدارة 
األعمال، والثانيـــة لتوقيع اتفاقية 
لمـــدة 3 ســـنوات لتوفيـــر خدمـــات 
لألعمـــال  المتنقلـــة  االتصـــاالت 
تـــم  شـــركات،   4 عليهـــا  تنافســـت 
تعليـــق أحد العطـــاءات، وكان أقل 
دينـــار  ألـــف   120.5 بنحـــو  عطـــاء 

لشركة “آي ماشينز”.
وكذلـــك طرحـــت هيئـــة الكهربـــاء 
والماء مناقصتيـــن، أولهما لتزويد 
وحـــدات نظـــام التحكـــم المتكامل 

وكان  شـــركتان،  عليهـــا  تنافســـت 
ألـــف   30.4 بنحـــو  عطـــاء  أقـــل 
المخـــازن  إلدارة  والثانيـــة  دينـــار، 
المركزية بالهيئة لشراء زيت عازل 
للمحوالت الكهربائية الستخدامها 
فـــي إدارة نقل الكهرباء تنافســـت 
عليهـــا 4 شـــركات وكان أقل عطاء 

بـ 186.9 ألف دينار.
شـــؤون  وزارة  طرحـــت  وأيًضـــا 
أولهمـــا  مناقصتيـــن،  اإلعـــالم 
لمشـــروع توفير خدمـــات الصيانة 
التخزيـــن  ألجهـــزة  الســـنوية 
الكهربائـــي والمولـــدات الكهربائية 
تقدمـــت  عاميـــن  لمـــدة  بالـــوزارة 
للتجـــارة  المؤيـــد  مؤسســـة  إليهـــا 
والمقاوالت بنحو 61.2 ألف دينار، 
عاملـــة  أيـــدي  لتوفيـــر  والثانيـــة 
لتغطية أعمال الصيانة الكهربائية 
وصيانة التكييف وأعمال السباكة 
تـــم  شـــركات،   8 عليهـــا  تنافســـت 
تعليق عطاء شـــركتين، وكان أقل 
عطـــاء بــــ 297 ألـــف دينار لشـــركة 

الكوهجي للخدمات الفنية.

إضافـــة إلـــى ذلـــك، طرحـــت هيئة 
جـــودة التعليم والتدريب مناقصة 
لتوفير خدمـــات تقنية المعلومات 
عن طريق توفيـــر موظفين للعمل 
 15 عليهـــا  تنافســـت  الهيئـــة  فـــي 
أحـــد  عطـــاء  تعليـــق  تـــم  شـــركة، 
الشـــركات، وكان أقـــل عطاء بنحو 
3.7 ألـــف دينار، ومناقصـــة لوزارة 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
لتوفير 75 من األجهزة التعويضية 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، تنافست 
عليهـــا شـــركتان، وكان أقلها بنحو 
77.5 ألف دينـــار، ومناقصة لبدالة 
البحريـــن لإلنترنـــت لتعيين مقدم 
للقيام باألعمال المرتبطة بخدمات 
التطبيقـــات المـــدارة فـــي البدالـــة 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات، وكان 
أقل عطاء بنحـــو 41.6 ألف دينار، 
ومناقصة لشـــركة تطويـــر للبترول 
صمامـــات  غيـــار  قطـــع  لتوريـــد 
التحكـــم وصمام اإلغـــالق تقدمت 
إليها شـــركة وحيـــدة بنحو 101.7 

ألف دينار.

مانيال - مباشر

25.6 % انخفاض تحويالت 
الفلبينيين  بالبحرين

بالمزيد   2020 خــالل  كورونا  فيروس  ألقى 
بشكل  العمالة  تحويالت  على  الضغوط  من 
بدول  الفلبينيين  العاملين  وتحويالت  عام، 
خــاص،  بشكل  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
المركزي.  الفلبين  بنك  بيانات  وذلك بحسب 
فــقــد أظــهــرت اإلحــصــائــيــات أن تــحــويــالت 
انخفضت  البحرين  فــي  الفلبينية  العمالة 
من  األولـــى  أشهر  التسعة  فــي   25.6 بنسبة 
دوالر  مــلــيــون   174.08 لتبلغ   2020 ــعــام  ال
مقابل 234.23 مليون دوالر في العام 2019.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

بـــن  محمـــد  الشـــيخ  النفـــط  وزيـــر  رفـــع 
خليفـــة آل خليفـــة، أســـمى آيـــات التهانـــي 
والتبريكات إلى قرينة عاهل البالد، رئيسة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة، بمناســـبة يـــوم المـــرأة البحرينية، 
الـــذي خصص هذا العـــام لالحتفاء بالمرأة 

في مجال العمل الدبلوماسي. 
وأكـــد وزيـــر النفـــط أن المـــرأة البحرينيـــة 
تعيـــش أزهـــى عصورهـــا فـــي ظـــل الدعم 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  مـــن  الالمحـــدود 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
منذ اعتماد جاللتـــه في العام 2005 كأول 
خطة وطنية نوعيـــة في المنطقة لنهوض 
المـــرأة البحرينيـــة، مـــا أهلهـــا ألن تكـــون 

مساهما رئيســـا في مختلف مواقع العمل، 
ولتقـــوم بـــدور حيوي في مســـيرة التنمية 
تشـــهدها  التـــي  والمســـتدامة  الشـــاملة 

البحرين على المستويات كافة. 
وأشـــاد الوزيـــر بالجهـــود التـــي تقـــوم بهـــا 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي فـــي تعزيز فرص 
تمكيـــن وتقـــدم المرأة فـــي المملكـــة، وبما 
ومبـــادرات  رؤى  مـــن  ســـموها  تطرحـــه 
ومـــا يتبنـــاه المجلـــس من خطـــط وبرامج 
والتـــي كان لها أثـــرا واضحـــا فيما وصلت 
إليـــه المرأة البحرينية مـــن مكانة متقدمة 
ومـــا حققته من نجاحـــات محليا وإقليميا 
ودوليـــا، إذ إن االحتفاء بالمرأة البحرينية 
ســـنويا يعتبـــر فرصـــة لالعتزاز بمســـيرتها 
الحافلـــة بالعطـــاء ومناســـبة دائمة يتجدد 

فيها الفخر بابناء الوطن. 

وأعـــرب الوزيـــر عن اعتزازه بالمســـتويات 
المشـــرفة التي تقدمهـــا الكوادر النســـائية 
مـــن المنتســـبات فـــي القطـــاع النفطي في 
المملكـــة، إذ حققـــن مـــن خـــالل مختلـــف 
المناصـــب القيادية واإلداريـــة والتنفيذية 
التـــي يتقلدنها تفوًقا كبيًرا وقدمن القدوة 
والمثـــل فـــي العطـــاء واإلبـــداع والتميـــز، 
مؤكًدا حرص الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
والشـــركات التابعـــة لهـــا علـــى توفيـــر كل 
المقومـــات والبرامـــج التدريبيـــة المحليـــة 
تعزيـــز  فـــي  تســـاعد  التـــي  والخارجيـــة، 
المـــرأة وتمكينهـــا وتأهيلهـــا لتقلد مختلف 
المناصـــب اإلداريـــة التنفيذيـــة فـــي هـــذا 

القطاع الحيوي والمهم. 
وأعـــرب الشـــيخ محمـــد بـــن خليقـــة عـــن 
خالص التهاني والتبريكات لجميع الكوادر 

النســـائية والموظفات في الهيئة الوطنية 
للنفـــط والغـــاز وجميـــع منتســـبي القطـــاع 
النفطي بمناســـبة يـــوم المـــرأة البحرينية، 
متمنيـــا لهـــن التوفيـــق والنجـــاح فـــي بذل 
المزيـــد من الجهد والعطـــاء من أجل رقي 

وازدهار البحرين الحبيبة. 
مـــن جانبهـــا، أعربـــت الموظفـــات بالهيئـــة 
الوطنيـــة للنفـــط والغاز عن جزيل الشـــكر 

والتقديـــر لوزيـــر النفـــط على هـــذه اللفتة 
الكريمة باالحتفاء بهن في هذه المناسبة، 
لهـــن  الوزيـــر  ورعايـــة  بدعـــم  مشـــيدات 
ومســـاندته لهـــن، وهـــو األمر الذي يشـــكل 
حافًزا لهن نحو مزيد من التطور واإلنجاز. 
كمـــا تقدمـــن بجزيـــل الشـــكر إلـــى الرئيس 
التنفيـــذي للهيئة وجميع اإلدارة التنفيذية 

علـــى مـــا يقدمونـــه مـــن دعم مســـتمر في 
القطـــاع  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  تطويـــر 
النفطي وما وصلت إليه المرأة من تمكين 
بيـــن  فـــرص متســـاوية  وتدريـــب وخلـــق 
الجنســـين، جعلت من المـــرأة اليوم قادرة 
على المنافسة وتقلد العديد من المناصب 
القيادية في هذا القطاع الحيوي والمهم.

البـــاد وقرينتـــه الامحـــدود لعاهـــل  الدعـــم  فـــي ظـــل 

وزير النفط: المرأة البحرينية تعيش أزهى عصورها

“كورونا” تفتح فرًصا أمام المؤسسات المواكبة سريًعا للمتغيرات 
عقـــدت غرفـــة البحريـــن أمـــس ورشـــة 
عمـــل بعنـــوان “التحديـــات االقتصادية 
والمـــوارد الخاصة بالشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة فـــي ظـــل أزمـــة كورونـــا”، 
والتـــي قدمهـــا المدير الشـــريك بشـــركة 
االقتصاديـــة  لالستشـــارات  نيوبيـــري 
فـــي الكويت عصـــام الطـــواري. ورحب 
البحريـــن  لغرفـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
وبالحضـــور  بالطـــواري،  الشـــتر،  شـــاكر 
والمشـــاركين كافـــة، مؤكـــًدا على أهمية 
فـــي  المتمثـــل  وهدفهـــا  الورشـــة  هـــذه 
بطـــرق  األعمـــال  أصحـــاب  تعريـــف 

استدامة منشآتهم التجارية.
يخفـــى  “ال  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
غيـــر  والتداعيـــات  المتغيـــرات  عليكـــم 
بالقطاعـــات  لحقـــت  التـــي  المســـبوقة 
االقتصاديـــة فـــي البحريـــن والعالم بعد 

انتشـــار جائحة كورونا، وهذا ما يدعونا 
لمناقشـــة األســـس المطلوبـــة والمهارات 
الالزمـــة لمعالجة هذا الوضع االقتصادي 
الجديد على نطاق المؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة بالتحديـــد، والبحـــث عـــن 
مصادر وهيـــاكل التمويـــل المالئمة لهذا 

القطاع”.
مـــن جانبه، تحدث الطـــواري عن الطرق 
المؤسســـات  اســـتدامة  إلـــى  المؤديـــة 
المتاحـــة  الماليـــة  والمـــوارد  التجاريـــة، 
ذلـــك  تحقيـــق  علـــى  تســـاعد  التـــي 
بالحلـــول المختلفة المواكبـــة للتغييرات 
والتداعيات غير المســـبوقة التي لحقت 
انتشـــار  بعـــد  التجاريـــة  بالمؤسســـات 

جائحة كورونا.
وأشـــار إلى أهميـــة مواكبة المؤسســـات 
التجاريـــة المتغيـــرات قـــدر المســـتطاع، 
إذ إن لألزمـــات جوانـــب إيجابية كثيرة، 

فال يجب أن نلقي الضوء على الجوانب 
الســـلبية فقـــط، مشـــيًرا إلـــى أن جائحة 
كورونـــا فتحت فرًصا أمام المؤسســـات 
التـــي تتعامـــل مـــع المتغيـــرات بصـــورة 

سريعة.
وفيما يتعلـــق باإلجـــراء المتبع في عدد 
من المؤسسات التجارية أثناء األزمات، 
وهـــي تقليـــص الميزانيات ومـــن ضمنها 
التســـويق، أشـــار الطـــواري إلـــى أهميـــة 
التســـويق  ميزانيـــة  فـــي  النظـــر  إعـــادة 

وكفاءتهـــا للمؤسســـة التجاريـــة، مؤكًدا 
المشـــروع  صاحـــب  يســـعى  أن  علـــى 
قاعـــدة  توســـيع  إلـــى  دائًمـــا  التجـــاري 
العمالء بطـــرق حديثة ومبتكرة، بحيث 
يرصـــد احتياجـــات العمالء، ويقســـمهم 
توجهاتهـــم  أو  رغباتهـــم  حســـب  علـــى 

جـــودة  ذلـــك  يصاحـــب  وأن  وغيرهـــا، 
وابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات 
كالمحفزات والهدايـــا والعروض بصورة 
متجـــددة، خصوًصـــا أننا نتعامـــل اليوم 
مع وســـائل التواصـــل االجتماعي، وهي 
سالح فّعال وقوي للتسويق للمشاريع”.

أن  المؤسســـة  صاحـــب  “علـــى  وتابـــع 
مـــع  وشـــفاف  مـــرن  بشـــكل  يتعامـــل 
الموظفيـــن فيما يتعلـــق بتحديات وآثار 
هـــذه الجائحـــة على إيـــرادات وخدمات 
المؤسسة، وأن يكسب ودهم ويحفزهم 
ويمنحهم الثقة دائًما لإلبداع واالبتكار”.
وقـــال الطـــواري “أظهـــرت لنـــا األزمة أن 
األعمـــال غيـــروا  مـــن أصحـــاب  الكثيـــر 
مـــن نمـــاذج عملهم، بـــل أعادوا تشـــكيل 
وهيكلـــة مشـــاريعهم بمـــا يتناســـب مـــع 
التـــي نعيشـــها، هـــذا التكّيـــف  المرحلـــة 
والتحّول جعلهـــم قادرين على مواجهة 

األزمات في الفترة المقبلة”.
وأشـــاد بتجربـــة البحرين فـــي التصدي 
إلـــى للجائحـــة قائـــال “إن المملكـــة مـــن 
البلـــدان التـــي تميـــزت فـــي التعامل مع 
جائحـــة كورونا منذ البداية، إذ شـــكلت 
فريًقـــا قوًيـــا إلدارة األزمـــة مـــن جوانب 
عـــدة، وفي الجانـــب االقتصادي قدمت 
عدًدا من الحزم المالية لدعم مؤسسات 
القطـــاع الخـــاص مـــن أجل اســـتمرارية 

عمل المؤسسات في السوق”.
وحـــول اســـتعداد األســـواق والقطاعات 
القطاعـــات  وأبـــرز  التعافـــي  لمرحلـــة 
الواعـــدة قـــال “التجربـــة هي التـــي تولد 
لـــدى  يكـــون  أن  مـــن  فالبـــد  الفـــرص، 
أصحـــاب األعمال الشـــجاعة بتجربة كل 
جديد، والذهـــاب نحو التغيير، فالبد أن 
يكون أصحـــاب األعمال متيقظين دائًما 

لمعرفة اتجاهات السوق”.

السنابس - الغرفة
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الطواري: على 
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بطرق مبتكرة

جانب من االحتفال بيوم المرأة البحرينية
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القيد : 134606 -  التاريخ : 2020/12/2
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم (111) لسنة 2020
بشٔان تغيير االسم التجاري

 لشركة بيت الحلول للخدمات التجارية ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســادة اصحاب شــركة بيت الحلول للخدمات التجارية ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيــد رقــم 134606، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن بيــت الحلــول للخدمات 

التجارية ذ.م.م الى لينك اون داتا ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

تاريخ :1/12/2020
) CR2020- 167879( ٕاعالن رقم

 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقــدم ٕالينــا المعلــن ٔادنــاه : مشــارى صــالح حســين العبــد المحســن بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي : شاورما قص والمسجل تحت القيد رقم 2-96961

 ٕالى السيده فوزيه محمد احمد الوزان
 فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه . 
رقم القيد: ٢-96961

االسم التجاري: شاورما قص

تاريخ : 01/12/2020
)CR2020- 168673( ٕاعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم ٕالينا المعلن ادناه ورثة المرحومة عأيشه خليل ابراهيم كانو بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي ٕالى السيد/السيدة سلمان عبدهللا احمد الجنيد

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

رقم القيد: ٤-62712
االسم التجاري: كانو كوبي ورلد

القيد: 79846 - التاريخ: 2020-11-23
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 0000 لسنة 2020 
بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
الســيد علــي عبدالحســن علــي ســلطان علي المالــك لـ مٔوسســة الجســره التجاريه 
)مٔوسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 79846طالبــا تحويــل فــروع 
محــدودة  مســئولية  ذات  شــركة  ٕالــى  والثانــي  االول  فــرع  الفرديــة  المٔوسســة 
برٔاســمال وقــدره 10000 عشــره االف دينــار لتصبــح الشــركة مملوكة من الســادة 

التالية اسمائهم: 1. حسن سلمان حسن سلمان كاظم
 2. علي سلمان حسن سلمان كاظم       3. فاطمه محمد ابراهيم احمد الشيخ

تاريخ :30/نوفمبر /2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 ٕادارة التسجيل
) CR2020- 167313 ( طلب رقم

تقدم ٕالينا السادة / عادل علي داود سلمان الرقم الشخصي 660111497 
طلــب تنــازل عــن المحــل التجــاري الــورادة معلوماتــه ادنــاه الى الســادة / 
حياة حســن محمد علي مدن الرقم الشــخصي 801008247، فعلى كل من 
لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
الفرع: ٥ رقم القيد: 12564 

االسم التجاري: دار الماجد للعبايات

القيد: ٥٤٤٠٦ - تاريخ :30/١١ /2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 ٕادارة التسجيل
اعالن رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة زوايا للتصوير - توصية بسيطة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
اصحــاب شــركة زوايــا للتصويــر - توصيــة بســيطة المســجلة بموجــب القيد رقم 

٥٤٤٠٦، طالبين تغيير االسم التجاري من زوايا للتصوير - توصية بسيطة
إلى زوايا مدمجة شركة توصية بسيطة

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

إعالن جماعة الدائنين بحضور جلسة المداولة
في دعوى إعادة التنظيم رقم 2/2019/00563/2

المقامة من/ شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم ش.م.ب)م(
ضد / البنك األهلي المتحد  وأخرون 

بموجــب المــادة )113( مــن قانون إعادة التنظيم واإلفــالس، فيما نصت عليه من 
دعــوة الدائنيــن الذين تــم قبول دينهم نهائيــًا أو مؤقتًا لحضــور إجتماع الدائنين 

للمداولة في خطة إعادة التنظيم المقترحة.
وحيــث أنــه تحــدد لعقــد إجتمــاع المداولة يــوم األثنين الموافق الســابع من شــهر 
ديســمبر لســنة ألفيــن وعشــرين 2020/12/7م، وذلــك فــي تمــام الســاعة العاشــرة 
صباحــًا، بمقــر المحكمــة الكبــرى المدنيــة الســابعة بمبنــي وزارة العــدل والشــئون 

االسالمية واالوقاف. 
فإننا نخطركم )الدائنين( للحضور شخصيًا أو بواسطة وكيلكم لحضور اإلجتماع 

حسب جدول األعمال التالي:
أواًل: تالوة بيان اإلفصاح من قبل أمين التنظيم.

ثانيًا: المداولة في خطة إعادة التنظيم المقترحة.
-او   17500150  17500188 الهاتــف/  رقــم  علــى  معنــا  التواصــل  يتــم  أن  علــى 
مراسلتنا على البريد االلكتروني :  legal@bh.gt.com وذلك قبل تاريخ الجلسة، 
لتســجيل اســماء الراغبيــن فــي الحضــور، حتــى يتســنى لنا إعــداد قائمة باســماء 
الحضــور وتنظيــم عمليــة الحضور فــي ظل اإلجــراءات اإلحترازيــة المعمول بها 

حاليًا. 

أمينا إعادة التنظيم
د.علي جاسم البحار                    جرانت ثورنتون عبدالعال

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن لسنة 2020 م
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 

شركة ذات مسٔوولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
شــركة األمــل القابضــة ذمــم والمســجلة بموجــب القيــد 110273 طالبيــن ٕاشــهار 
انتهــاء اعمــال تصفيــة الرشــكة تصفيــة اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري 
وذلــك وفقــا الحــكام قانون ال رشــكات التجارية الصــادر بالمرســوم بقانون )21( 

لسنة 2001. 
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Vacancies Available
NICE STAR RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of
  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact
 39460682  or  FADHEELASAYED@OUTLOOK.COM

 Real Taste Plus Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36421171  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17166827  or  ahmed.abdulla@mtqos.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224678  or  fatima@unitag.net 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224678  or  fatima@unitag.net 

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 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312007  or  aamirbh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.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 

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

I Z ZULFIQAR BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38702609  or  AZHARKHAN7301@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 

ALBASHA TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17704641  or  ALBASHADECOR@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 

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 

ALNAWAB TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38882236  or  fareedamurtaza@hotmail.com 

BUDAIYA ZORRO MENS  FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

ALHABAYB BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39139640  or  ALHABAIB-11@HOTMAIL.COM 

GAINT BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17244104  or  ALADRAJ40@GMAIL.COM 

RUSSIAN GULF RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 39468897  or  RILWAN25@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 

MOODA BITAR 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39322274  or  moda_bitar_bh@yahoo.com 

ALOMRAN TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32217611  or  ALOMRAN.COM@HOTMAIL.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 

E1 INNOVATIONS - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39660496  or  roycolls@gmail.com 

Lavendome market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17262118  or  JAFFAR.BAGARD@GMAIL.COM 

GULF SUITES HOTEL- AMWAJ 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD(KITCHEN) 
 suitably qualified applicants can contact

 17816070  or  hr@gulfsuiteshotel.com 

AL JAREEDHA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36789277  or  MUNAALKHAJA1@GMAIL.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 

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 

APACHE MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37126333  or  NABEEL0203@HOTMAIL.COM 

AL SAFA ALUMNIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786978  or  sayedo87@live.com 

Asrar Al Noor Coldstore 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737557  or  ALNOORMW@YAHOO.COM 

ALBUSTAN CONTROL SOLUTIONS- PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244633  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM 

ALBUSTAN CONTROL SOLUTIONS- PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244633  or  FAWZI@AL-FAWZ.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 

SAHI FOR INTERIOR DECORATION S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33081962  or  SAHIIRFAN30@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 

Leader al eskandar al akbar market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33331571  or  KHHS69@HOTMAIL.COM 

LIKE MAKER INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34002030  or  BAHRAINBLOKBUSTER@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36975947  or  SHAKI950@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

BARKAAZ CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34339370  or  ADILLINE00@GMAIL.COM 

MAHMEYAT THAILAND FOR BIRDS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17872309  or  TALALALMAJED511@GMAIL.COM 

ALHAMMALI EVENTS ORGANIZATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33555166  or  ALH312321@GMAIL.COM 

Noon sweets 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33338681  or  ALMARHOON.CLEARANCE@GMAIL.COM 

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

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

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000786  or  RAYRAMZAN@GMAIL.COM 

Moscow star Cleaning Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37112551  or  A12ZBH@GMAIL.COM 

BRANDLANCE DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39203508  or  SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

AR Rahman Electronic W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401844  or  ikumaran@gmail.com 

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

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38883320  or  gm@sitrafactory.com 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17203030  or  tomas@sspbahrain.com 

MR. FOOD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888421  or  ZNBLWY@GMAIL.COM 

DARMAN CARGO COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35012715  or  DARMAN.CARGO@YAHOO.COM 

OLD BEAMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33383940  or  MADHAVANKANNAN727@GMAIL.COM 

COOK & DELIVER RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36077630  or  AZASUPERMARKET@GMAIL.COM 

Mr bake & Sweets W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35581314  or  MKSNAFI@GMAIL.COM 

LAMAR FOR DEVELOPING SALES BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
OWEND BY AHMED MOHAMED KHAMIS AND HIS PARTNER 

has a vacancy for the occupation of
  MARKETING SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact
 37240118  or  lamar.bh.com@gmail.com 

Voltech Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

PETROCHEM INDUSTRIAL SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

RAINBOW GIGL AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32253565  or  ASIF.ALRIND@GMAIL.COM 

Saad bin mohammed alghamdi CO SPC 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13104204 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM

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

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

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

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

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 

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 

BHX Facilities Support Services 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36634333  or  HAMEED@BHXSUPPORT.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@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 

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 

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

ABDULLA RASHID ALI ISA (KANZ ALSAED/9447) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17320431  or  ABDULLARASHIDISA@GMAIL.COM 

EURO EXPRESS TRANSPORTS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330629  or  EBRAHIM@alomoghani.COM 

Washing SPA Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 38087117  or  RJOSEPHMILTON@GMAIL.COM 

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

  OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 66999109  or  JINNA1234@GMAIL.COM 

ESKANDAR GENTS HAIRDRESSING SALON S.P.C 
Owned by NADER AHMAD HASSAN AHMED ELSHAFEI 

has a vacancy for the occupation of
  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact
 39453409  or  KHAIRY335@GMAIL.COM 

Kids zone 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590078  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

Hamza contracting  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR BUILDING 
 suitably qualified applicants can contact

 33045230  or  HAMZA.F.ABUTAIR@GMAIL.COM 

SMART VENDORS CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35686242  or  ASIFBUTT888@GMAIL.COM 

Nordic Palace & Spa S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17111101  or  govt@nordicbh.com 

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

  SUPERVISOR 
 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 

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

  SHAWARMA WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17541459  or  jinna1234@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39313416  or  FAHADRAYAB@GMAIL.COM 

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

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33395295  or  AL_SHAER_73@HOTMAIL.COM 

DIGIFIX MACHINNERY INSTALLATION CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37228185  or  AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM 

Alfanar Company Bahrain - Branch of a Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464112  or  MOHAMMAD.KUTKUT@ALFANAR.COM 

AMEERI SERVICES COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456111  or  HRAMEERI@AMEERI.GOV.BH 

AMNA ABDULRAOOF SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33089058  or  AAMNA377@YAHOO.COM 

AMNA ABDULRAOOF ALNOOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33089058  or  AAMNA377@YAHOO.COM 

ARCHE DECORATION S.P.C Owned by MOHAMED WAEL EL HAJJ 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact
 38476213  or  WAELLHAJJ@GMAIL.COM 

AHMED ABDULLA  MAHDI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35079800  or  AHMADBH811@GMAIL.COM 

ABDULSHAHEED JAFFAR ALI ABEDALI / DANAH ALHAMMAD 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39811707  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM 

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

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

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

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

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

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

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LEAD ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

SECURITY HUB S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17530670  or  GM@SECURITYHUBBH.COM 

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

React fast business supporting services . s.p.c owned by abdunna 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39038360  or  abdulnaseerkoroth5@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 

MAHMOOD EBRAHIM SAIF   SALEH (141521) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33104715  or  SAIFISME89@GMAIL.COM 

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

  PROGRAMMER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact
 17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM 

NATIONAL BOOKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17293840  or  FOBAID@BATELCO.COM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.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 

AL TAEB FALFEEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39090093  or  fyab-64@hotmail.com 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17543000  or  Jobs@bank-abc.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17828828  or  AMMAR@ALMOAYEDICT.COM 

ALWARDI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

ALWARDI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

ALWARDI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

NADER MOHAMMED NOOR NEDHAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777220  or  MOHD_KHONJI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

PRESTIEGE VIDEO AND STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 39448833  or  MALTAHMAZI011@GMAIL.COM 

ALMADINA GOLD SMITH 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 36299953  or  abdulaziz-ahmed@live.com 

ARAB FINANCIAL SERVICES CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
  HEAD/CHIEF FINANCIAL AFFAIRS 

 suitably qualified applicants can contact
 17290333  or  ADIL.ALHOORI@AFS.COM.BH 

COMMIX CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39612227  or  Vayuaccts@gmail.com 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

ALHAMER TRADING EST  RULA PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17213332  or  HR.ALHAMERT@GMAIL.COM 

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

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

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

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

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

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 

Eagle for Safe and Security  S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

A N B MANAGEMENT CONSULTANCY CO.BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33249930  or  AZHARKHAN7301@GMAIL.COM 

HUSAIN JAAFAR MOHAMED ALI 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact

 39533322  or  HUSSAINJAFFAR747@YAHOO.COM 

ALMANAR BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66333346  or  almanarbakery@almanarbakery.com 

KHADIJA JEWELLARY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13104045  or  Khadija.jewellery@gmail.com 

HAISAM MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39857850  or  SIMSIMSALES@GMAIL.COM 

TAMBURU RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

TOYOTA MOTOR CORPORATION 
has a vacancy for the occupation of

  DEPUTY GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17264528  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

Aljunaid Fishes Tools 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39606062  or  ALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM 

DARK TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39606062  or  ALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM 

MBCON construction  Est 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17665458  or  mbcbahrain@gmail.com 

ALYABOOR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552131  or  ALI_ALMAJED@HOTMAIL.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33990991  or  MDASALDOY@GMAIL.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

Shoppe Day Market 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39462260  or  AHUJAIRI@HOTMAIL.COM 

ALIKER ALGHARBEI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714000  or  ALIADNANABDULRASOOL@GMAIL.COM 

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

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

GOLDEN STORY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344888 

Tea Club W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 38887107  or  NAIMA.MUTTAR@GMAIL.COM

DALLAS CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39699588  or  DALLAS.CET@HOTMAIL.COM 

Aldana ceuture 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39339252  or  DANASHAMSAN@HOTMAIL.COM 

TARIQ ALYASI EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591500  or  INFO@TACBAH.COM 

ALSAFINA BUILDING & ELECTRICAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ELECTRICAL ENGINEERING).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17691166  or  KHADIJA@ALNOOHWD.COM 

ALAMJAD GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39111155  or  ALRAFEEQ.HR@GMAIL.COM 

ALNAINOON ENCASE & ORNMENTATION CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39465120  or  AZIZA.MHAMMED@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

AIN ABDAN GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39552517  or  A.A.NASEHI@HOTMAIL.COM 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (DATA PROCESSING) 

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

PALACE MAJESTIC RESTAURANT & COFFE SHOP MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000700  or  palacemajestic0@gmail.com 

Vape City Ecpress Topacco 
has a vacancy for the occupation of

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

GOLD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39655383  or  ABOOTY@HOTMAIL.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Al inma Construction Co.W l l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34342928  or  MH2990@HOTMAIL.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 

FUAD ABDULLA ABDULRAHMAN MOHAMED BUALI / TOFAN 4509 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32222266  or  mahmoodbUali@hotmail.com 

VATAKARA MAJLIS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253012  or  BALUSHI1371@HOTMAIL.COM 

ALMARASIM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17760343  or  marasim@batelco.com.bh 

PASCAL LINE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33458931  or  SARHANLINE@GMAIL.COM 

ABU HUSSAIN FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39653135  or  TAWEELJAMAL@GMAIL.COM 

North Bahrain Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 37797176  or  NBCONTRACTING@HOTMAIL.COM 

Noof jewellery 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33345415  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17755105  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

GULF HEAVY MACHINERY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701313  or  ghmachinerywll@gmail.com 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

AL FAW GOODS CLEARGNCE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17258111  or  SALES@ALMANARCARGO.COM 

HIBA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39333545  or  HIBACAFE@YAHOO.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

Driver auto service 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17770525  or  info@driver-bh.com 

Doniv Marble W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785525  or  DONIVMAR@BATELCO.COM.BH 

FILE CONSTSRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39053163  or  FILECONT@BATELCO.COM.BH 

Dentcare labs W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17587992  or  ROGERBASSIT@HOTMAIL.COM 

ALARJOWAN CONSTRUCTION Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17001907  or  ALSALOOM@BAS.COM.BH 

ABDULLA ALSUWAIEY GYPSUM & DECORATION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 39957788  or  SUWAIEE@HOTMAIL.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 

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 

Baker Tilly Consulting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39403366  or  bkamal@bakertillyjfc.com 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

MOBEEN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36315263  or  PERVAIZ.SARWAR123@GMAIL.COM 

QATTAF CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17320087  or  SHIMA2027@HOTMAIL.COM 

Qasar Aljianan Vegetables And Fruits EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17595605  or  BUJOOD2391@HOTMAIL.COM 

AL MUALLIM HIRING EQU1PMENTS 
has a vacancy for the occupation of

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

 33440486  or  ALMUALLEMSTAR.EXCAVATION@HOTMAIL.COM 

WHITE LINE DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17613368  or  HR@WHITELINEDECOR.COM 

Signature Hotel (Four Seasons Bahrain Bay) Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

Signature Hotel (Four Seasons Bahrain Bay) Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

BAIT ALKHAIR COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39045992  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM 

Noor Al Qassim Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SANBUSA MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33850883  or  AL.FAHAD.9@HOTMAIL.COM 

FALCON ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17704241  or  MANARCOM@HOTMAIL.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 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh  
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طالب أميركا بـ “إظهار حسن النية” من خالل العودة إلى االتفاق النووي

ظريف يتهم إسرائيل باغتيال الخبير فخري زاده

اتهــم وزيــر الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، إســرائيل باغتيال الخبير 
النــووي فخــري زاده، قائال “إســرائيل تمارس أعمــاال عدائية ضد إيران، آخرها 

اغتيال العالم النووي فخري زاده”.

وتابع قائال: “لن نعيد التفاوض بشـــأن 
االتفـــاق النـــووي مـــع الغـــرب”، وطالب 
أميركا بـ “إظهار حســـن النية من خالل 
العـــودة إلى االتفـــاق النـــووي ومن ثم 

ستمتثل طهران لالتفاق بالكامل”.
االقتصاديـــة  العقوبـــات  ووصـــف 
األميركيـــة “بجريمـــة ضـــد اإلنســـانية 
فـــي  وأضـــاف  رفعهـــا”.  ويجـــب 
خـــالل مؤتمـــر صحافـــي  تصريحـــات 
عبـــر اإلنترنـــت بشـــأن انتشـــار كورونا 
فـــي إيـــران “الوضـــع فـــي إيران ســـيئ 
جـــدا، الموجـــة الثالثـــة مـــن الفيروس 
ضربـــت إيـــران خـــالل هـــذا الخريـــف، 
وهذا ألســـباب منها اقتـــران الفيروس 
باألمراض الموســـمية مثـــل اإلنفلونزا، 
االقتصاديـــة  الحـــرب  إلـــى  باإلضافـــة 
التـــي نواجههـــا، والتـــي تجـــاوزت كل 

الحدود”.

وقـــال: “العقوبـــات األميركيـــة تمنعنـــا 
مـــن اســـتخدام أموالنـــا لشـــراء اللقاح 
مـــن دول أخـــرى، ولو قالوا شـــيئا غير 
هـــذا فـــال تصدقوهـــم، إنهـــم يكذبون. 
كل هـــذه األســـباب أثـــرت فـــي قدرتنا 
علـــى مواجهة الفيروس، وهذه جرائم 
ضد اإلنســـانية ترتكبها إدارة )الرئيس 
األميركـــي دونالـــد ترامب( فـــي أيامها 

األخيرة”.
حســـن  اإليرانـــي،  الرئيـــس  وكان 
مشـــروع  األربعـــاء،  رفـــض  روحانـــي، 
قانـــون وافق عليه البرلمان، من شـــأنه 
أن يعلـــق عمليـــات التفتيـــش التابعـــة 
تخصيـــب  ويعـــزز  المتحـــدة،  لألمـــم 
اليورانيـــوم، قائالً إنه “ضـــار” بالجهود 
الدبلوماســـية الراميـــة إلـــى اســـتعادة 
االتفـــاق النووي لعـــام 2015 وتخفيف 

العقوبات األميركية.

كمـــا يعكـــس الصـــراع حـــول مشـــروع 
بعـــد  زخمـــا  اكتســـب  الـــذي  القانـــون، 
مقتـــل عالم نـــووي إيراني بارز الشـــهر 
روحانـــي،  بيـــن  التنافـــس  الماضـــي، 
يهيمنـــون  الذيـــن  المتشـــددين  وبيـــن 
علـــى البرلمـــان ويفضلـــون نهجـــا أكثر 

تصادمية مع الغرب.
يشار إلى أن مشروع القانون من شأنه 
أن يعلق عمليات التفتيش التي تجريها 
األمم المتحـــدة، ويطلب من الحكومة 

اســـتئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 
20 % إذا فشلت الدول األوروبية في 
تخفيف العقوبات األميركية المشددة 
على قطاعي النفط والبنوك في البالد.
يتـــرأس  كان  زاده  فخـــري  أن  يذكـــر 
برنامجـــا قالت إســـرائيل والغـــرب إنه 
عمليـــة عســـكرية تبحـــث فـــي جدوى 
الوكالـــة  ووفـــق  نـــووي.  ســـالح  بنـــاء 
الدوليـــة للطاقة الذرية، فإن “البرنامج 

المنظم” انتهى العام 2003.

طهران ـ وكاالت

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف

طهران ـ وكاالت

تجاوزت إيـــران، أمس الخميس، 
بوبـــاء  إصابـــة  المليـــون  عتبـــة 
“كوفيـــد- 19”، وفـــق مـــا أعلنـــت 
المتحدثـــة باســـم وزارة الصحة، 

سيما سادات الري.
باســـم  المتحدثـــة  وأوضحـــت 
أن  اإليرانيـــة،  الصحـــة  وزارة 
بالدها ســـجلت مليونـــا و3 آالف 
و494 إصابـــة منـــذ اإلعـــالن عـــن 

أولى الحاالت في فبراير.
وأســـفرت جائحـــة كورونـــا عـــن 
وفـــاة 49 ألفا و348 شـــخصا في 
إيـــران، وفـــق األرقـــام الرســـمية 
التـــي تعتبرهـــا الحكومة نفســـها 

بأنهـــا أدنى مـــن الواقع، ألســـباب 
مرتبطة بعمليات الفحص.

األربـــع  الســـاعات  وخـــالل 
توفـــي  الماضيـــة،  والعشـــرين 
358 شـــخصا إضافيـــا، وســـجلت 
13922 إصابـــة جديدة، بحســـب 
عـــن  بـــرس  فرانـــس  نقلـــت  مـــا 

المسؤولة اإليرانية.
ومنـــذ أيام، يتجه العـــدد اليومي 
للوفيـــات الجديدة بــــكورونا في 
وفـــق  االنخفـــاض،  إلـــى  إيـــران 
األرقام الرسمية، إذ إن متوسطها 
فـــاق خـــالل شـــهر نوفمبـــر 400 

حالة في اليوم.

إيران تتجاوز عتبة المليون إصابة بكورونا

لندن ـ وكاالت

ــؤون  ــ حــــــذر وزيــــــــر شـ
ــرق األوســــــط  ــ ــشـ ــ الـ
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ ــي الـ ــ فـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
كليفرلي،  جيمس 

أمس الخميس، من 
أال  بـــصـــدد  ــان  ــن ــب ل أن 

نفسه  إطعام  من  يتمكن 
مـــع رفـــع أزمـــتـــه الــمــالــيــة من 

مستوى الفقر والتضخم.
ووصف كليفرلي ما يمر به لبنان بأنها 
“مشكلة من صنع اإلنسان كان يمكن 
مجموعة  إلــى  بذلك  لينضم  منعها”، 
في  الحاكمة  النخبة  تحمل  أصــوات 
رسم  عن  التقاعس  مسؤولية  لبنان 

طريق للخروج من األزمة.
ــمــاضــي، أدى تــراجــع  ومــنــذ الــعــام ال
قبل  من  لبنان  يشهده  لم  اقتصادي 
العملة  قيمة  فــي  شديد  خفض  إلــى 

وشطب  الــلــيــرة  المحلية 
ــرت  ــشـ ــتـ وظـــــائـــــف. وانـ
ــــطــــاق واســــع  ــلـــى ن عـ
في الشهور القليلة 
ــور  ــة صـ ــيـ ــاضـ ــمـ الـ
أنــــــاس يــبــحــثــون 
القمامة  حـــاويـــات  فــي 
على  متعلقاتهم  يــبــيــعــون  أو 

اإلنترنت من أجل الطعام.
وزاد من معاناة لبنان وشعبه اتساع 
رقــعــة تــفــشــي كــوفــيــد19- وانــفــجــار 
ضخم في مرفأ بيروت، أودى بحياة 

200 تقريبا في أغسطس.
ــي، الــــــــذي الــتــقــى  ــرلـ ــفـ ــيـ ــلـ وقــــــــال كـ
بيروت،  في  اللبنانيين  بالمسؤولين 
“الخطر  بــيــان  فــي  الخميس،  الــيــوم 
الغذاء:  أمن  إلحاحا هو خطر  األكثر 
لبنان على وشك أال يتمكن من إطعام 

نفسه”.

وزير بريطاني يحذر من تطورات أزمة لبنان

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

اتهـــم رئيـــس حـــزب المســـتقبل التركـــي، أحمـــد داود أوغلو، 
مؤخرا، الرئيس رجب طيب أردوغان، بخيانة األمانة، وذلك 
علـــى خلفية بيع 10 فـــي المئة من بورصة إســـطنبول لقطر، 
في محاولة لـ”إنعاش” االقتصاد الذي دخل “مرحلة حرجة”.

وقـــال داود أوغلو، إن تركيا ليســـت متجرا أو ســـوقا خاصة 
َيملكها أردوغان، ُمطالِبا إّياه بالعودة إلى رشده.

وأضاف رئيس الوزراء السابق إنه ال يمكن مسامحة أردوغان 
على الدمار الذي ألحقه بالبالد داعيا إلى محاسبته، ووصف 

حزب العدالة والتنمية بأنه مهندس آلية الفساد في تركيا.
باألمـــس  كانـــوا حلفـــاء  ممـــن  االنتقـــادات حتـــى  وتتعالـــى 
ألردوغان، لكنهم ضاقوا ذرعا بسياساته التي أوصلت البالد 

إلى وضع ُيوصف بالحرج.
والقطرة التي أفاضت الكأس في المشهد السياسي التركي، 
كانـــت بيع أردوغان لعشـــرة في المئة من بورصة إســـطنبول 

لقطر، بدعوى إنقاذ االقتصاد التركي.
وأثارت هذه الخطوة غضب أحزاب المعارضة، وعلى رأسهم 

حزب المستقبل التركي.
واتهـــم أحمـــد داوود أوغلو، أردوغـــان بخيانـــة تركيا لصالح 

قطر، كما شـــدد على أنـــه ال يمكن مســـامحة الرئيس التركي 
على ما فعل، ملوحا بضرورة محاسبة كل من يضر البالد.

ورغـــم ارتفـــاع األصوات المنادية بفتـــح تحقيق في الصفقة 
التـــي أبرمهـــا أردوغـــان مع الدوحـــة، رفض البرلمـــان التركي 
بأصـــوات تحالف حزبي العدالـــة والتنمية والحركة القومية، 

الطلب.
ولكن صفقة بورصة إســـطنبول ليست إال واحدة من سلسلة 

استثمارات قطرية مثيرة للجدل في تركيا.

حكومة أردوغان تعتمد على الدعم القطري

على خلفية بيع 10 في المئة من بورصة إســطنبول لقطر
داود أوغلو يتهم أردوغان بخيانة تركيا

عواصم ـ وكاالت

أفادت مصادر أميركية لصحيفة “واشـــنطن بوست” أن وزير 
الخارجيـــة، مايـــك بومبيو، قد يعلن في وقـــت الحق من هذا 

األسبوع، ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية.
وبحســـب المصادر ذاتها، فإن بومبيو يضع اللمسات األخيرة 
علـــى تصنيف الجماعـــة المدعومة من إيران على أنها منظمة 

إرهابية أجنبية.
وتحدثت “واشـــنطن بوســـت” عن أن إعالن ميليشيا الحوثي 
جماعة إرهابية يأتي في إطار سياسة الضغط القصوى التي 
تواصل إدارة الرئيـــس دونالد ترامب اتباعها في التعامل مع 
النظـــام اإليراني، إضافة لفرض محتمـــل لمزيد من العقوبات 

خالل األيام القليلة المقبلة.
يأتـــي ذلـــك فيما قـــال وزيـــر اإلعالم اليمنـــي معمـــر اإلرياني، 
أمـــس الخميس، إنـــه لم يعد مقبوال تجاهـــل المجتمع الدولي 
لممارسات الميليشيا الحوثية وعقيدتها المتطرفة وشعاراتها 
العنصريـــة ونشـــرها ثقافـــة العنـــف والكراهيـــة التـــي ال تقـــل 

فظاعة عن داعش والقاعدة.
وقـــال في سلســـلة من التغريدات على حســـابه فـــي “تويتر”، 
إن المجتمع الدولي مطالب بالقيام بمســـؤولياته في تصنيف 

ميليشـــيا الحوثـــي جماعـــة إرهابية تلبية لدعـــوات اليمنيين، 
فـــي صيانـــة األمـــن والســـلم اإلقليمـــي  والتزامـــا بواجباتـــه 
لنشـــر  منطلقـــا  اليمـــن  تحويـــل  دون  والحيلولـــة  والدولـــي، 

الفوضى واإلرهاب.
وأرفق اإلرياني مع تغريداته عدة مقاطع من فيلم قصير، من 
إنتاج مركز ســـبأ اإلعالمـــي في مدينة مأرب، وقـــال إنه يبرز 
حجم المأساة اإلنسانية التي خلفها انقالب ميليشيا الحوثي 
المدعومـــة من إيران، ومعاناة مالييـــن النازحين في الداخل 

والخارج، والمعدالت غير المسبوقة للفقر والبطالة.

الحديدة.. إصابة طفل عمره عام واحد برصاص الحوثيين

اإلرياني: ممارســات الحوثي ال تقل فظاعــة عن داعش والقاعدة
بومبيو يعتزم إعالن الحوثيين منظمة إرهابية

واشنطن ـ سي إن إن

كشـــف محامـــون أن مكتـــب المدعـــي 
العام في واشـــنطن العاصمة، حقق مع 
ابنة الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
إيفانـــكا وزوجها جاريد كوشـــنر، بتهم 

إساءة استخدام أموال المانحين.
 CNN والوثيقـــة التـــي أوردتها شـــبكة
ألول مـــرة يوم األربعاء، تشـــير إلى أن 
االبنة الكبرى للرئيس ترامب وزوجها، 
تـــم التحقيـــق معهما يـــوم الثالثاء من 
قبل محامين من مكتب المدعي العام 
في واشـــنطن العاصمة، بزعم أن لجنة 
تنصيـــب ترامب العام 2017 أســـاءت 

استخدام أموال المانحين.
ورفـــع المكتـــب دعوى قضائيـــة يزعم 
غيـــر  المنظمـــة  أمـــوال  إهـــدار  فيهـــا 
الربحيـــة، متهمـــا اللجنـــة بدفـــع أكثـــر 
من مليـــون دوالر فـــي مدفوعات غير 
الئقـــة إلى فندق ترامب في واشـــنطن 
خالل أســـبوع تنصيب ترامب رئيســـا 
فـــي العام 2017. وكجزء من الدعوى، 
تـــم طلـــب ســـجالت إيفانكا والســـيدة 
األولى ميالنيا ترامب وتوماس باراك 
جونيـــور، وهو صديـــق مقرب للرئيس 

الذي ترأس لجنة التنصيب.

إيفانكا ترامب وزوجها يخضعان للتحقيق
تونس ـ د ب أ

والمستشار  الــقــيــادي  اعــتــرف 
من  المستقيل  السياسي 
حركة النهضة اإلسالمية 
في تونس، لطفي زيتون، 
الخميس، بفشل اإلسالم 

بــالده، الفتا  السياسي في 
إلــــى أنــــه تــســبــب فـــي حــالــة 

انــقــســام فــي وقـــت ضــاعــت فيه 
السياسيين،  ِركاب  بين  الثورة  مطالب 
األنــســب لحكم  األحــــزاب  أن  مــوضــحــا 
“الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة”، بحسب  تـــونـــس هـــي 
ــة زيـــتـــون،  ــاءت اســتــقــال ــ تــعــبــيــره. وجــ
مــســتــشــار راشـــد الــغــنــوشــي، والــقــيــادي 
المستقيل من حركة النهضة اإلسالمية 
الحزب  أزمة داخل  لتكشف عن أحدث 
داخلية  خالفات  يشهد  الذي  اإلخواني 
مع  اتــســاعــا  وازدادت  للعلن،  خــرجــت 
تطالب  قــيــادي   100 لـــ  رســالــة  تسريب 
التمديد  وعدم  ديمقراطية  بإصالحات 

للغنوشي،  جــديــدة  لــواليــة 
منذ  الحركة  يقود  الــذي 
تــأســيــســهــا قــبــل نحو 
وفـــي  ــا.  ــ ــامـ ــ عـ  50
وكالة  مــع  مقابلة 
األلمانية  ــاء  ــب األن
لــطــفــي  قــــــال  أ”،  ب  “د 
السياسي  اإلســـالم  “إن  زيــتــون: 
انقسام في وقت  تسبب في حالة 
ِركــاب  بين  الثورة  مطالب  فيه  ضاعت 
لطور  االنتقال  إلى  داعيا  السياسيين”، 
أن  زيتون  ويرى  البراغماتية.  األحــزاب 
الحكم  إدارة  في  فشلت  النهضة  حركة 
الثورة؛ بسبب  الفترة األولى بعد  خالل 
االستمرار بنفس الخط السياسي لفترة 
إلى عجزها عن  إضافة  الثورة،  قبل  ما 
المطالبة  الضغوطات  إلــى  االستجابة 
باعتبارها  وطــنــي  حــزب  إلــى  بتحولها 

الحزب األكبر في البالد.

مستشار الغنوشي: اإلسالم السياسي فشل في تونس

إصابات في انفجار 
هائل بميناء إنجليزي

ــوارئ  ــ ــطـ ــ الـ ــزة  ــ ــهـ ــ أجـ إدارة  أعـــلـــنـــت 
أن عناصر  الخميس،  البريطانية، أمس 
اإلطفاء واإلنقاذ يستجيبون لبالغ عن 
انفجار “هائل” بميناء بالقرب من مدينة 
بريستول الواقعة جنوب غربي إنجلترا. 
نــيــوز”  “ســكــاي  شبكة  ذكـــرت  وحسبما 
البريطانية، فقد تسبب االنفجار بوقوع 
عرضتها  صور  وأظهرت  إصابات.  عدة 
شرطة  ســيــارات  البريطانية،  الشبكة 
موقع  في  هليكوبتر،  وطائرة  وإطفاء 

الحادث، إلى جانب تصاعد للدخان.

أبوظبي ـ وكاالت

تســـلمت إسرائيل أكثر ســـفنها الحربية 
تطورا ووصفت السفينة )شيلد( ألمانية 
الصنـــع بأنها حصن أمـــان لمنصات الغاز 
فـــي البحر المتوســـط، وذلـــك في وقت 
يتصاعـــد فيه التوتر مع طهران بســـبب 

اغتيال عالم نووي إيراني كبير.
والســـفينة مـــن طراز ســـاعر6- ورســـت 
فـــي مينـــاء حيفا ومـــن المقـــرر وصول 
ثـــالث ســـفن مـــن نفـــس الطـــراز العـــام 
المقبـــل ليرتفـــع عـــدد ســـفن الصواريخ 
التي تنشـــرها البحرية اإلسرائيلية إلى 
15 ســـفينة. وعلـــى الرغـــم مـــن أن هذه 
الســـفن صغيـــرة إال أنها تنفـــذ مهام في 

مناطـــق بعيـــدة يصل مداهـــا إلى البحر 
األحمر والخليج.

وبخالف ســـفن الصواريخ اإلسرائيلية 
ســـاعر6-  الســـفينة  ســـتكون  الســـابقة، 
مـــزودة بقـــدرات إلكترونيـــة العتراض 
صواريـــخ كـــروز وكذلك نســـخة بحرية 
مـــن منظومة القبة الحديدية إلســـقاط 

الصواريخ.
إن  بالبحريـــة  كبيـــر  مســـؤول  وقـــال 
هـــذه القـــدرات احترازية فـــي مواجهة 
صواريـــخ ياخونـــت ســـوفيتية الصنـــع 
تعتقـــد  أخـــرى  إيرانيـــة  وصواريـــخ 
إسرائيل أنها جزء من ترسانة األسلحة 

لدى حزب هللا.
وترى البحرية اإلســـرائيلية في جماعة 
حزب هللا اللبنانية المدعومة من إيران 
خطرا على حقـــول الغاز خاصة بعد أن 

توعـــدت طهران بالرد علـــى قتل العالم 
النـــووي اإليراني محســـن فخـــري زاده 
في حادثة وقعت يوم الجمعة واتهمت 

إيران إسرائيل بالمسؤولية عنها.

السفينة مزودة بقدرات إلكترونية العتراض صواريخ كروز

إسرائيل تعزز أسطولها البحري بأكثر السفن الحربية تطورا

لندن ـ وكاالت



opinions@albiladpress.com11
الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الثاني 1442 - العدد 4434

دخان ماللي إيران )1(

مـــع االعتـــذار مقدما من أصـــل المثـــل العراقي المشـــهور “دخانك 
عمانـــي وطبيخـــك مـــا جانـــي”، الذي اقتبســـنا منـــه: دخـــان نظام 
الماللي بمواجهة إسرائيل ومحوها من الوجود كما قال الخميني 

قد عمانا ولكن طبيخ “محو وفناء إسرائيل” لم يأتنا.
إن طبيـــخ ماللـــي إيـــران يـــراه ويلمســـه العـــرب والمســـلمون في 
بلدانهـــم فقـــط، حيث يستأســـد هذا النظـــام على مـــن يزعم كذبا 
وخداعا أنه يدافع عنهم ويدعوهم للوحدة ورص الصفوف، لكنه 
وفـــي مواجهة من يزعم ويدعي أنـــه يقف بوجههم ومصمم على 
القضـــاء عليهم، ويتفنن في إيجاد اآلالف من المعاذير والمبررات 

لكي يتجنب المواجهة.
وكمـــا قـــال الزعيم النازي أدولـــف هتلر: “قد يجـــد الجبان 36 حال 
لمشـــكلته ولكـــن ال يعجبه ســـوى حل واحـــد منها وهـــو... الفرار”، 
ويبـــدو أن نظام الماللي يســـير على نفس هـــذا النهج في التعامل 

مع من يزعم أنهم خصومه وأعداؤه الحقيقيون!
الضربـــات التي دأبت إســـرائيل علـــى توجيهها للقواعـــد والمراكز 
التابعـــة لنظـــام الماللي في ســـوريا والتي كانت كلهـــا موجعة ألن 
العقليـــة اإلســـرائيلية ليســـت من النـــوع الذي يوجـــه ضربات في 
الهـــواء والفـــراغ كما يفعل نظـــام الماللي، إنما توجـــه الضربة بعد 
التأكـــد واالطمئنان مـــن تحقيقها الهدف المرســـوم، خصوصا بعد 
الضربتين األخيرتين للشـــخص الثاني في القاعدة والعقل المدبر 

للبرنامج النووي اإليراني.

لكن الذي تمت مالحظته دائما هو أنه ولحد اآلن لم يأمر المرشد  «
األعلى اإليراني قواته المتواجدة في سوريا بالرد على إسرائيل بالمثل 

فقط وال نقول محوها، ألننا واثقون بأن نظام الماللي يمحى ألف 
مرة وال يمكن حدوث ذلك إلسرائيل أبدا!. “إيالف”.

نزار جاف

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

للتواصل: 17111483

عش يومك منتشرا على مساحة الصباح والمساء
يقـــول دانتـــي “فكـــر أن هذا اليـــوم لن ينبثـــق ثانية”، وفي أزمـــان بعيدة 
كان هناك فيلســـوف يتجول عبر بـــالد حجرية حيث يعمل الناس ضمن 
ظروف قاسية كما يقول دايل كارنيغي، وفي ذات يوم تحلق الناس من 
حولـــه، فخطـــب بهم بضعة كلمات مهمة للغاية، ظلت تدوي عبر العصور 

“ال تفكر بالغد، ألن الغد سيتولى معالجة أموره، فكر بحاضرك فقط”.
لـــو نظرنـــا لعقارب الســـاعة، نـــرى الظالم وتباشـــير الصباح، ونـــرى تبدل 
الفصـــول، ونخلـــة التاريـــخ فـــي رحلتهـــا تعنـــي شـــيئا واحدا فقـــط وهو 
“الحاضر”، عش يومك منتشـــرا على مســـاحة الصباح والمســـاء، واسبح 
كاليمامة في الســـماء، واســـتأنف رحلتك دون النظر للخلف، وال لألمام، 
فنحـــن نقـــف بين حدين أبديين حســـب كارنيغي.. الماضـــي البعيد الذي 
نشـــأ منذ األزل، والمستقبل المنبثق من الزمن، وال يمكننا العيش في أي 
من هذين الحدين حتى ولو دقيقة واحدة، لكن حين نحاول ذلك، فإننا 
ســـنحطم أجســـادنا وعقولنا، فلنعـــش الوقت الذي نســـتطيع فيه العيش 
بســـالم إلى حيـــن يأتي وقت النوم. كتب أحدهم: كل إنســـان يســـتطيع 

العيش بســـعادة حتى تغيب الشمس، وهذا ما تعنيه الحياة. نحن نتعلم 
بعـــد فـــوات األوان أن الحيـــاة تقع فـــي كل دقيقة وكل ســـاعة من يومنا 

الحاضر.
عندما نعيش يومنا فقط نكون في رواســـي األمان والســـكينة، وبمجرد 
تفكيرنـــا فـــي الغـــد المجهول نكون قـــد صنعنا حكاية الشـــتات والضياع 
وســـنتحمل عبء التفكير في شيء نجهله، لنعش دقائق حياتنا ونبتعد 
عن مســـافة الماضي والمســـتقبل وإنفاق الترقب والقلق الذي ســـيربطنا 
بقبة الموت، لنكرر هذه العبارة الرائعة.. ال أطلب أن أرى البعيد، فخطوة 

واحدة تكفيني.

التفكير في األمس والغد يجعل الحياة شاقة، وعن ذلك يقول الفيلسوف  «
الهندي سادغورو “تجول في التاريخ وتنزه في ذكرياتك، لكن كن مستيقظا 

للدقيقة التي تعيشها، ألن حياتنا الصحيحة هي “اآلن... اللحظة”، أما 
مواطنه الفيلسوف أوشو فيصف حياة اإلنسان بأنها موسيقى سحرية 

تعزف في اللحظة.. اليوم.. اآلن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أغلُبنا قال هذه العبارة وهو يتذكر أيام طفولته “هذا النوع من الطعام كان ألذ عندما 
ـــَر مذاُقها أكانـــت طبيعية أو  كنـــا صغـــارا”، وقد نصـــُف بذلك أنواعًا مـــن األطعمة تغيَّ
مصنعـــة، فمـــا الذي غير ذوقنا العام للطعام، أهو تغيٌر فســـيولوجي يعتري أذواقنا أم 

غش ُيمارُس في صناعة السلِع الغذائية ال نعلُم به؟
يرجُع اختالُف الذائقِة اليوم عن األمس لعدة أسباب، منها التغير الفسيولوجي الذي 
يطـــرُأ علـــى حلماِت التذوق باللســـان؛ حيث يفقـــد المرء أثناء نموه عـــددًا ال بأس به 
منهـــا فيشـــعَر باختالف مذاق أطعمـــٍة معينة حين يكبر، كذلك اختـــالُف طرق إعداد 
األطعمـــة؛ إْذ كان الطعـــاُم يأتي طازجا وُيطهى ســـريعًا لعدم وجود وســـائَل متطورة 
ُن فـــي خزانات المصانـــع قبل ثالجاِت  للتخزيـــن والحفـــظ، أما اليـــوم فاألطعمة ُتخزَّ
المنازل أو تكون معلبًة أو مدخنة ال ُتســـتهلك إال عند الحاجة بعد ُمضي زمٍن طويل 
على اإلنتاج، كما أن تداخَل الثقافات الغذائية بين الماضي والحاضر وتنوَع األطعمة 
ـــَر كثيـــرًا من مذاق الطعام األساســـي الذي تربينا عليه، ثم يأتي الغش في الســـلع  غيَّ

الغذائية الذي أزعم أنه األساس في تغير مذاقات األطعمة اليوم.
“هل كيف يصير غش في التجارة؟”، هو السؤال الذي نجيب عليه هنا؛ فحين يصُل 
الجشـــُع والطمع بالتاجر ألن يبيع ســـلعته ويســـتفيد ويجني المال دون النظر للضرر 

الـــذي قـــد ُيوقعـــه على المســـتهلك، يجعلـــه ذلك يجني علـــى حياِة اآلخريـــن دون أْن 
يرقَب فيما يفعُل إاّلً وال ذمة، وليربَح هؤالء الذين فقدوا الحَس اإلنســـاني والضميَر 
المهني، لجأوا للغش في الســـلِع الغذائيِة اســـتغالالً لحاجة المســـتهلكين؛ فال بأس لو 
ـــوا حليَب األطفال بمســـحوق البالستيك لزيادِة نســـبة البروتين وتجاوز الرقابة،  غشُّ
أو صنَّعوا أنواعا غريبة غير مألوفٍة من األُرز من مادة البالســـتيك، لكنه مختلٌف في 
الطعـــم والرائحـــة عـــن األرز الطبيعـــي الذي اعتدنا عليـــه، وألنَّ زيـــَت الزيتون مرتفُع 
الثمن فقد عِمَد الموزعون للعبث به وغشـــه من أجل الكســـب وجني األمواِل الطائلة، 
بـــأْن يلجـــأوا لخلطـــه مع زيـــوٍت عادية أو بيعه علـــى أنه زيت زيتون بكـــر غير مكرر، 

وغيرها الكثير من األمثلة.

والسؤاُل الذي يطرُح نفسه هنا، أال تخضُع السلُع الغذائيُة للرقابة من قبل  «
الهيئاِت المختصة لتتماشى مع المواصفاِت والمقاييس الغذائية قبل طرِح 

السلع في األسواق المحلية؟ أوليسْت حياُة المستهلكين وصحُتهم تأتي 
في المقام األول؟ فلُتسنَّ إذاً قوانيُن أكثر صرامة ضد جريمة الغش الغذائي 

ومخالفِة المواصفات والمقاييس في الصناعات الغذائية من قبل هيئِة حماية 
المستهلك.

هدى حرم

غش السلع الغذائية جريمٌة ال ُتبرر

ُيعـــرف الـــذكاء االصطناعي بقدرته على تبســـيط العمليات بشـــكل آمـــن، لكن عندما 
يتعلـــق األمـــر بحلـــول الدفـــع الرقمـــي فـــإن الـــذكاء االصطناعـــي يتجـــاوز التبســـيط 
وتوفيـــر األمان. يوفـــر الذكاء االصطناعي األتمتة ويمّكن المســـتخدمين من مراقبة 
المدفوعـــات عبـــر اإلنترنت، ومثيـــرة لالهتمام كمية االســـتخدامات المذهلـــة للغاية 

للذكاء االصطناعي في قطاع الدفع.
مـــع مـــرور كل يوم تصبح صناعـــة التكنولوجيا المالية “Fintech” أكثـــر اعتماًدا على 
تكنولوجيـــا الـــذكاء االصطناعي، ســـواء كنا نتحدث عن التطبيقـــات المصرفية التي 
تركـــز علـــى المؤسســـات مثـــل )Chime( و)Wave( أو عن روبوتات الدردشـــة القائمة 
علـــى الـــذكاء االصطناعي التي تســـهل على المســـتخدمين الحصول على إشـــعارات 
مخصصة حول اإلنفاق واالســـتثمارات، فإن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي تكتسب 

زخمًا بين رواد األعمال.
نحـــن هنا نشـــير إلـــى الجانب اآلخـــر لتعلم اآللـــة وروبوتـــات الـــذكاء االصطناعي أو 
مـــا يعـــرف بالــــ “Bot”، ويقوم المحتالـــون باســـتخدام الروبوتات التي تعمـــل بالذكاء 
االصطناعـــي مـــن أجل ارتـــكاب عمليات احتيـــال عبر اإلنترنت والتـــي تصبح تحدًيا 
كبيًرا لقطاعات الصناعة المختلفة بما في ذلك صناعة الســـفر، وتشهد صناعة السفر 
أو الســـياحة أنواًعـــا مختلفـــة مـــن محاوالت االحتيـــال عبر اإلنترنت وغيـــر المتصلة 

باإلنترنـــت خصوصا خالل موســـم العطالت، حيث يرغـــب العديد من المجرمين في 
استغالل الوضع الذي ينشأ بسبب الزيادة في كمية السفر.

يمكننا بالتأكيد أن نتوقع أن مصطلح “تجارة المحادثة” سيترســـخ أكثر في قطاعي 
التكنولوجيـــا الماليـــة والتجـــارة اإللكترونية على حد ســـواء خالل هـــذه الفترة، ولن 
يكون هناك وقت طويل حتى يتم تبني تجارة المحادثة على نطاق واســـع من قبل 
الناس في جميع أنحاء العالم، وسوف يقوم المستهلكون باستخدام جميع الوسائل 
مثل الدردشة، والمراسلة، وحتى الصوت إلجراء المعامالت عبر اإلنترنت، وستلعب 

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي دوًرا مهًما في تحقيق ذلك.

تم تصميم تكنولوجيا الذكاء االصطناعي لتحليل سلوكيات المستخدم أو  «
العميل والقيام بالتنبؤات، وعندما يتم تطبيقها في قطاع التكنولوجيا المالية، 

فإنها تستمر في تحليل البيانات المتعلقة بنمط إنفاق العميل وعادات 
االدخار. بطريقة ما، يمكن للذكاء االصطناعي أن يساعد المستخدمين في 

الحفاظ على توازن دقيق بين القرض واإليداع مع جعلهم يتمتعون بالصحة 
المالية. في السنوات القادمة، ستستفيد العديد من شركات التكنولوجيا 

المالية وقطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين “ BFSI” ككل 
من فوائد تكنولوجيا الذكاء االصطناعي من أجل توفير حلول مالية شاملة.

 

د. جاسم حاجي

الذكاء االصطناعي في التكنولوجيا المالية

“اعملوا خيرا تجدوه”
اســـتوقفني خبر نشـــر مؤخرا في الصحف عن شخص باكســـتاني األصل يدعى 
كازي منـــان، قـــرر أن يهاجر إلى الواليات المتحدة األميركية عام ٢٠١٣، وارتبط 
اســـمه بمطعم اسمه “سكينة حالل”، إذ قرر أن يقدم وجبات مجانية للمشردين، 
ونظـــًرا لجائحـــة كورونا عانـــى كغيره من األعمال كثيًرا، فاضطـــر أن يأخذ قراًرا 
صعًبـــا وهـــو اإلغـــالق نظـــًرا لعـــدم تمكنه مـــن تســـديد أجـــور العامليـــن وفواتير 
المورديـــن وإيجـــارات المطعـــم وغيرهـــا مـــن االلتزامـــات اللوجســـتية، حيث إن 

المطعم كان على وشك اإلعالن عن إفالسه.
 Go( وبنـــاء علـــى هـــذا الوضع المتأزم قـــرر فريق عمل منان إنشـــاء صفحـــة في
find me( حيـــث كان هدفهـــم الحصـــول علـــى تبرعـــات من زبائـــن المطعم بمبلغ 
٢٥٠ ألـــف دوالر، والمفاجـــأة كانت أن فريق منان اســـتطاع جمع ٣٠٠ ألف دوالر 
خالل أســـبوع واحد فقط من النشـــر، وعليه، وبناء على هذا الدعم غير المتوقع 
قرر منان مواصلة عمله والوفاء بجميع التزاماته، بل تمنى أن يوســـع من عمله 

التطوعي وأن ينشئ مؤسسة مجتمعية لخدمة المشردين والمحتاجين.
إن عمـــل الخير مفتاح النجاح والســـعادة ألي إنســـان يعيش علـــى هذا الكوكب، 
ة لكل فرد، وتشـــير الدراســـات  ومســـاعدة الفقـــراء بمثابـــة عـــالج وراحـــة نفســـيَّ
ة في علم النفس إلى أن هناك عالقة بين الســـلوك والعاطفة، تلك العالقة  العلميَّ
ا قادًرا على التواصل بشـــكل  التـــي ُتطـــور من شـــخصية الفرد وتجعلـــه اجتماعيًّ
سهل. يقول الشاعر أحمد شوقي “وجدت الفقر أقربها انتيابا، وأن البر خير في 
حياة وأبقى بعد صاحبه ثوابا... وأن الشر يصدع فاعليه ولم أر الخبر بالشر ابا”. 
من الضروري إبراز مثل هذه القصص الواقعية التي تحدث في العالم، وتكرارها 
علـــى أبنائنـــا في المنزل والمدرســـة، بـــل أن نجعلها مثـــااًل رائًعا يحتـــذى به لغرز 
حب الخير ومساعدة المحتاجين والفقراء بغض النظر عن دياناتهم، إذ إن هذه 
القصص ترســـخ في أذهان األبناء أكثر من مجرد كتب ومواضيع إنشـــائية أكل 
عليهـــا الدهـــر وال تمت بصلة إلى واقعنا الحالي، فهنـــاك الكثير من هذه القصص 
الواقعيـــة الرائعـــة المنتشـــرة فـــي اإلنترنـــت واألهـــم اختيـــار ما هو مناســـب لنا، 
ولنتذكر أن اإلنســـانية هي األهم وليســـت الديانة، وما قصة منان إال مثال على 
ذلك، فقد عمل جاهًدا على إســـعاد ومســـاعدة الكثير من المشـــردين وجازاه رب 

العالمين ووجه خلقه لتقديم المساعدة الممكنة وضمان استمرار عمله. 

لنجعل شعارنا حب الخير والعمل الصالح وخلق عالم يسوده الحب  «
والسالم والعيش الكريم للجميع، حقا إن األعمال بالنيات، فإن نوى المرء 

الخير يجده عند الله.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي



تنطلق اليوم )الجمعة( شرارة الموسم السالوي الجديد بإقامة نهائي كأس السوبر 
والذي يجمع الغريمين التقليديين األهلي والمنامة في تمام الســاعة 8 مســاًء على 

صالة مدينة خليفة الرياضية.

هـــذه  فـــي  تحديـــًدا  الفريقـــان  ويلتقـــي 
بطـــا  األهلـــي  باعتبـــار  المواجهـــة، 
بـــن  الـــدوري وكأس خليفـــة  لمســـابقتّي 
ســـلمان والمنامـــة وصيفـــه في الموســـم 
المنصـــرم. وســـتكون مباراة اليـــوم دون 

حضور الجماهير.

نقطة البداية

دون شـــك أن الفريقين يسعيان لتحقيق 
بدايـــة  مـــع  وقويـــة  إيجابيـــة  انطاقـــة 
الموســـم الســـاوي الجديـــد مـــن خـــال 
كأس الســـوبر، حيث ســـيكون لـــه مردود 
معنـــوي كبير لدى أنفـــس الاعبين الذين 

ســـيدخلون غمار منافســـات الدوري بعد 
أيام قليلة.

األهلـــي بكل تأكيد ُيمني النفس لتحقيق 
الـــكأس الغائبـــة عـــن خزانه منذ مواســـم 
موســـما  ســـيكون  تحقـــق  وإن  طويلـــة، 
مثاليـــا بالنســـبة لـــه، كونـــه ســـينهي عام 
2020 بثاثـــة ألقـــاب لم تحدث مســـبًقا، 
كمـــا أنه سيســـعى لتحقيـــق الثاثية عبر 
المنافســـة للحفـــاظ علـــى لقبـــّي الـــدوري 
وكأس خليفـــة بـــن ســـلمان. أمـــا المنامة 
الـــذي فيعتبر خبيـــرا في هذه المســـابقة 
لكثـــرة الفـــوز بهـــا، ســـيحاول هـــو اآلخـــر 
القبض عليها واعتـــاء منصات التتويج 

كـ “بطـــل”. مواجهة اليـــوم تختلف كثيًرا 
عن المواجهات السابقة عموًما وللموسم 
المنصـــرم خصوًصـــا، كـــون المنامـــة لديه 
وفـــي  صفوفـــه  فـــي  واســـعة  تغييـــرات 
جهازه الفني، بخاف األهلي الذي يعتبر 
أكثر استقراًرا وقوة على كافة األصعدة. 
المنامـــة يدخل بقيـــادة تدريبيـــة لبنانية 
خليـــل،  مـــروان  المـــدرب  فـــي  متمثلـــة 
وســـيفتقد ألربعة عناصر ليست بالسهلة 
رحـــل اثنان منهما للمحرق وهما حســـين 

شـــاكر وأحمـــد عزيـــز، واالثنـــان اآلخران 
علـــى  ســـيعول  فيمـــا  ألميـــركا،  غـــادرا 
العناصـــر الموجـــودة لديـــه وهـــم الخبرة 
محمـــد حســـين “كمبـــس” وحســـن نوروز 
ومحمد أمير ومجموعة شـــابة باإلضافة 

للمحترف األميركي آرون نيلسون.
واألهلـــي يقـــوده الوطنـــي أحمـــد جـــان 
المنصـــرم،  الموســـم  إنجـــاز  صاحـــب 

ولديـــه مجموعة مثاليـــة ذو خبرة كبيرة 
سيعتمد عليهم وهم محمد قربان، ميثم 
جميل، هشام سرحان، علي عقيل، حسن 
العربي، باإلضافة للصفقتين الجديدتين 
القويتيـــن وهمـــا أحمد الـــدرازي وصباح 

حسين والمحترف األميركي روبرت.
كفـــة األهلـــي فـــي ظـــل هـــذه المعطيات 
هـــي األرجـــح لتحقيـــق الفـــوز والتتويج 

باللقب، إال أن أجواء المواجهة التقليدية 
أي  يحكمهـــا  وال  تتوقـــف  ال  للغريميـــن 
ظـــرف.. ليبقـــى الســـؤال مطروًحـــا: مـــن 
يظفر بكأس السوبر، األهلي أم المنامة؟

تاريخ البطولة

انطلقت مســـابقة كأس الســـوبر بالموسم 
2010/2009 وفاز حينها األهلي بالنسخة 
األولـــى، وحافـــظ علـــى اللقب بالموســـم 
األهلـــي  ليحقـــق   ،2011/2010 التالـــي 
النســـخة الثالثة بالموســـم 2012/2011، 
ليدون المحرق اســـمه في هـــذه البطولة 
عبر النسخة الرابعة 2013/2012، ليعود 
المنامـــة مجدًدا للفوز بها لســـتة مواســـم 
متتاليـــة بـــدًءا مـــن 2014/2013 حتـــى 
2019/2018، لتشـــهد النســـخة األخيـــرة 
تتويـــج المحـــرق بالـــكأس للمـــرة الثانية 

بتاريخه على حساب الرفاع.

األهلي والمنامة.. من يظفر بكأس السوبر ؟!
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انتقـــل العـــب األهلـــي لكرة الســـلة 
صفـــوف  إلـــى  غـــزوان  محمـــد 
نـــادي الرفـــاع ليمثـــل صفوفـــه في 
الرياضـــي  الموســـم  منافســـات 

الجديد.
 وجرت مراســـم توقيع العقد الذي 
يمتـــد لموســـم واحـــد علـــى ســـبيل 
اإلعـــارة، مســـاء الخميـــس في مقر 
نـــادي الرفاع بحضـــور نائب رئيس 
جهاز كرة الســـلة الشـــيخ محمد بن 
خالـــد آل خليفة والاعـــب ووالده. 
فـــي  انخـــرط  قـــد  الاعـــب  وكان 
تدريبـــات الفريق منذ عدة أســـابيع 
جعفـــر  الوطنـــي  المـــدرب  بقيـــادة 

راشـــد، وخاض عددا من المباريات 
التجريبية بقميص السماوي.

الوجـــوه  مـــن  غـــزوان  ويعتبـــر   
دورينـــا  فـــي  والشـــابة  الجديـــدة 
الســـاوي بعـــد عودته مـــن الخارج 
للدراســـة، وقـــد وقـــع لألهلـــي لمدة 
بقميـــص  وظهـــر  مواســـم،  ثاثـــة 
األهلي “بطل الدوري وكأس خليفة 
بن ســـلمان” في الموســـم المنصرم 

ولكن بصورة قليلة للغاية.
 وقـــد يكـــون انتقـــال غـــزوان فـــي 
الفتـــرة الحالية مـــن أجل الحصول 
علـــى وقـــت أكبـــر للبقـــاء بأرضيـــة 
الميـــدان وإظهـــار إمكاناتـــه الفنية، 
كما هو حال األهاوي اآلخر جاسم 

أبل الذي انتقل لنادي االتحاد.

غزوان يرتدي القميص الرفاعي

يواجـــه فريـــق المحـــرق للكـــرة الطائـــرة “حامـــل 
اللقب” خســـارة فرصة تمثيل الوطن والمشـــاركة 
بالنســـخة القادمـــة من بطولة األنديـــة الخليجية 
الــــ 38 والتـــي كان مـــن المقرر لها أن تقـــام بدولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة خـــال الفتـــرة مـــن 
28 ينايـــر لغايـــة 6 فبرايـــر 2021 قبـــل أن تعتـــذر 
اإلمـــارات عـــن االســـتضافة فـــي خطاب رســـمي 

وجهته للجنة التنظيمية الخليجية.
وحتى هذه اللحظة لم تتســـلم اللجنة التنظيمية 
الخليجيـــة أي طلـــب الســـتضافة البطولـــة علـــى 
أرضهـــا األمـــر الذي ربمـــا يؤدي إلى إلغاء نســـخة 
التمثيـــل  2020 واحتجـــاب فرصـــة  العـــام  هـــذا 
عـــن نادي المحـــرق صاحب الحق في المشـــاركة 
بصفتـــه بطـــل دوري الدرجة األولى في الموســـم 

المنصرم 2019 – 2020.
وال يعتبـــر المحرق هو النادي الوحيد الذي واجه 
تلك المشكلة، إذ حرم النجمة كذلك من المشاركة 
فـــي بطولة األنديـــة الخليجية رغم فوزه ببطولة 
الـــدوري المحلـــي فـــي موســـم 2016 – 2017 اثر 

تعليق البطولة بسبب األزمة الخليجية.
ويعتبـــر المحـــرق هـــو صاحـــب الرقـــم القياســـي 
فـــي إحـــراز اللقب )10 مـــرات( وفاز بـــه آخر مرة 
عـــام 2012 في النســـخة 31 التـــي أقيمت بدولة 
الكويـــت الشـــقيقة، وكانت النســـخة األخيرة من 
البطولـــة رقـــم 37 أقيمـــت بدولـــة الكويت بشـــهر 
فبرايـــر 2020 ومثل فيها المملكة فريق داركليب 
الـــذي أحـــرز المركز الثانـــي فيما فـــاز بلقبها نادي 
الشـــرطة القطـــري فيمـــا احتل الكويـــت الكويتي 
المركـــز الثالـــث، والهال الســـعودي المركز الرابع، 
والعيـــن  الخامـــس،  المركـــز  العمانـــي  والســـيب 

اإلماراتي المركز السادس.
وفي حال غيـــاب المحرق وعـــدم إقامة البطولة 
هذا العام فإن ذلك سيشكل خسارة كبيرة للنادي 
الـــذي كان ينتظـــر تلـــك الفرصـــة علـــى أحـــر مـــن 
الجمر للمنافسة وإضافة اللقب الحادي عشر إلى 
خزائنه، بينما سيحظى بشرف التمثيل في العام 
2022 الفريق الحائز على لقب بطولة عيســـى بن 
راشـــد ألندية الدرجة األولى هذا الموســـم 2020 

.2021 –
جهـــودا  الخليجيـــة  التنظيميـــة  اللجنـــة  وتبـــذل 
كبيرة من أجل إقامة البطولة سواء في موعدها 
أو تنظيمهـــا فـــي وقت الحق من هـــذا العام وفقا 
للظروف واإلمكانات واألهم تصدي احدى الدول 
الخليجية لإلســـتضافة، فهل يحـــرم المحرق من 
التمثيـــل أم تتحقـــق آماله بالمشـــاركة الســـتعادة 

المحرق بطل بطولة األندية الخليجية 2012اللقب؟

ــدم أي دولــــة بــاالســتــضــافــة ــق ــذار اإلمــــــارات عـــن الــتــنــظــيــم وعــــدم ت ــتـ ــد اعـ ــع ب

هل يحرم المحرق من المشاركة بخليجي 38؟

علي مجيد

حسن علي
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ســباق جائــزة رولكس الصخيــر الكبــرى للفورمــوال1 2020

اإلثارة تتجدد بحلبة البحرين الدولية اليوم

تتجـــدد اإلثـــارة اليوم الجمعة علـــى مضمار حلبة 
البحريـــن الدوليـــة “موطن رياضة الســـيارات في 
الشـــرق األوســـط” بانطاق أولى فعاليات ســـباق 
الصخيـــر  رولكـــس  جائـــزة   -  FORMULA 1ـ الــــ 
الكبـــرى للفورموال 1 2020 والذي سيســـتمر حتى 
يوم األحد الموافق 6 ديســـمبر الجاري، وستكون 
الحلبـــة مجـــددا محط أنظـــار العالم خـــال ثاثة 

األيام المقبلة؛ لمتابعة انطاق الجائزة الكبرى.
ومـــن المقـــرر أن تنطلـــق أولـــى فعاليـــات ســـباق 
الفورموال 1 اليوم والتي تتركز على التحضيرات 
النهائية النطـــاق الجولة الـ 16من خال تحضير 
الفـــرق والســـائقين والفريق الطبـــي والتحقق من 
جاهزيـــة الحلبة، ومن ثم انطاق التجارب الحرة 
األولـــى للفورموال وان عند الســـاعة 4:30 مســـاء 
وســـتمتد الفتـــرة لــــ 90 دقيقة. وســـتنطلق حصة 
التجارب الحرة الثانية لســـباق الفورموال وان في 

الساعة 8:30 مساء ولمدة 90 دقيقة.
وستستمر فعاليات الحلبة لليوم األول بالتجارب 
للبطوالت المســـاندة كبطولة الفورموال 2 وبطولة 
كأس تحدي البورش جي تي 3 الشـــرق األوسط، 
وأولـــى الفعاليـــات لتحـــدي البـــورش مـــن خـــال 
التجارب األولى وذلك في 13:55 مساء، وبعدها 
بســـاعة انطـــاق تجـــارب الفورمـــوال 2، ومـــن ثم 
فـــي المســـاء انطـــاق الحصـــة التأهيليـــة لبطولة 
الفورمـــوال 2 وذلـــك فـــي 18:45 مســـاء ومـــن ثم 
التجـــارب الثانيـــة لتحـــدي البـــورش في الســـاعة 

22:25 مساء. 
وتنطلـــق جائـــزة رولكـــس الصخيـــر الكبـــرى فـــي 
البحريـــن  مملكـــة  الســـتضافة   17 الــــ  نســـختها 
بطولـــة العالـــم للفورمـــوال 1، والجولـــة الــــ 16 من 
ضمـــن الموســـم البطولـــة العالميـــة 2020، وذلـــك 
علـــى المضمـــار الخارجي البالغ طولـــه 3.543 كم، 
حيث تنطلق سباقات الفورموال 1 ألول مرة على 

المضمار الخارجي.
ويتميز المضمار الخارجي بخصائص مختلفة عن 
مضمـــار الجائزة الكبرى بحلبـــة البحرين الدولية، 
حيث ســـيحظى الســـائقون بخوض أكبر عدد من 
اللفـــات والبالغ عددهـــا 87، إلى جانب كونها ثاني 
أقصـــر حلبة فـــي الفورموال وان، مـــع توقعات أن 
تكون أوقات اللفات فـــي التجارب التأهيلية أقل 

من 55 ثانية، ولفات السباق أقل من 60 ثانية.

الصخير- حلبة البحرين الدولية:

سبورت

جدول المواعيد - جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2020 
بداية فترة منع العمل على السياراتالجمعة - 05:30

شروق الشمس06:10
التحقق من الحلبة، الفحص الطبي، التحقق فيا 13:15 - 13:30

من سيارة األمان - الحلبة
انتهاء فترة منع العمل على السيارات13:30

حصة التجارب - الحلبةتحدي بورش سبرنت13:55 - 14:40
 حصة التجارب - الحلبةفورموال 15:052 - 15:50
التحقق من الحلبة - الحلبةفيا16:00 - 16:10
حصة التجارب األولى – الحلبةفورموال 16:301 - 18:00

غروب الشمس16:46   
المؤتمر الصحفي - غرفة المؤتمراتفورموال 18:301 - 19:30
حصة التجارب التأهيلية - الحلبةفورموال 18:452 - 19:15
المؤتمر الصحافي-غرفة المؤتمراتفورموال 19:452 - 20:15
التحقق من الحلبة - الحلبةفيا20:00 - 20:10
حصة التجارب الثانية - الحلبةفورموال 20:301 - 22:00 
حصة التجارب الثانية - الحلبةتحدي بورشه سبرنت22:25 - 23:10
اجتماع السائقين – أونالينفورموال 23:301 - 00:30

بدء فترة منع العمل على السيارات )السبت(06:00

شرارة موسم 
السلة تبدأ 

اليوم بالغريمين 
التقليديين



سبورت | تصوير: )خليل ابراهيم(

أحمد مهدي

أحمد مهدي

علي مجيد

تختتم اليوم )الجمعة( منافسات 
ثمـــن نهائـــي كأس جاللـــة الملك، 
وذلـــك بإقامة لقاءيـــن عند ٥.٤٥ 

مساًء.
يلعـــب الرفاع مـــع الخالدية على 
اســـتاد مدينة خليفـــة الرياضية، 
والمنامة مع الشـــباب على استاد 

النادي األهلي.
يدخـــل  األولـــى،  المبـــاراة  فـــي 
الفريقـــان بقيـــادة فنيـــة وطنية، 
إذ يشـــرف علـــى تدريـــب الرفاع 
المدرب علي عاشـــور، والخالدية 
الدوســـري.  راشـــد  المـــدرب 
لهـــذا  تأهـــل  الخالديـــة  وكان 
الـــدور بتخطيـــه البحرين بســـتة 
أهـــداف مقابل واحد فـــي الدور 
لمواصلـــة  ويســـعى  التمهيـــدي، 
أن  فـــي حيـــن  القويـــة،  نتائجـــه 
إلـــى  للوصـــول  يطمـــح  الرفـــاع 
علـــى  والمنافســـة  النهائـــي  ربـــع 

اللقب الذي أحرزه الموســـم قبل 
الماضي.

الثانيـــة، يدخـــل  المبـــاراة  وفـــي 
مبـــاراة  فـــي  والشـــباب  المنامـــة 
ســـيكون الطرفـــان فيهـــا بقيـــادة 
فنية جديدة متمثلة في المدرب 
السوري هيثم جطل الذي أشرف 
على تدريب ماروني الشباب في 
٥ مواســـم ماضية، فيما يشـــرف 
علـــى تدريـــب الشـــباب المـــدرب 

الوطني محمد عدنان أيوب.

اليوم ختام ثمن نهائي كأس الملك

Sports@albiladpress.com
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األهــلي يضــرب عــالي بثــالثيــة
ـــد ـــن راش ـــى ب ـــدوري عيس ـــيتين ب ـــى البس ـــا عل ـــوزا ثمين ـــق ف ـــرة يحق ـــي جم بن

عـــزز بني جمرة آمالـــه في البقاء بدوري 
عيســـى بن راشـــد للكرة الطائـــرة بعدما 
فـــاز علـــى البســـيتين بنتيجـــة ١/٣ فـــي 
المواجهة التي جمعت الفريقين مســـاء 
بـــن راشـــد  أمـــس علـــى صالـــة عيســـى 
ضمـــن منافســـات الجولة الخامســـة من 

المسابقة.
وبهذا الفوز كســـب بني جمرة أول ثالث 
نقـــاط ليثبت أقدامه في المركز الســـابع 
بعدمـــا كان فـــي مؤخرة الترتيـــب بينما 
تلقـــى البســـيتين رابـــع خســـارة ليتذيل 

الترتيب برصيد خال من النقاط.
األول  بالشـــوطين  فـــاز  جمـــرة  بنـــي 
والثانـــي ٢٥- ٢٢، ٢٥- ٢١، فيمـــا كســـب 
البسيتين بالشوط الثالث ٢٦- ٢٤، وحاز 

الجمراوية على الشوط الرابع ٢٥ -٢٠.

ويعتبـــر هذا الفوز دافع كبير لبني جمرة 
حيث ان فريق محمد جالل استطاع ان 
يقطع نصف المشـــوار في البقاء واذا ما 
حقـــق انتصارا آخر فإنه ســـينعش آماله، 
وفـــي المقابـــل فإن البســـيتين بـــات في 
وضع ال يحســـد عليه وهو ما يستوجب 

تصحيـــح مســـار الفريـــق لعـــدم الهبوط 
مجددا للدرجة الثانية.

وفـــي المواجهـــة األخـــرى حقـــق األهلي 
فوزا مستحقا على عالي بثالثة أشواط 
 ،١٦  -٢٥  ،٢١  -٢٥  ،٢١-  ٢٥ نظيفـــة 
ليواصـــل البقـــاء فـــي صـــدارة الترتيـــب 

مـــع المحـــرق ب ١٢ نقطـــة بعدمـــا احرز 
انتصـــاره الرابـــع، حيـــث احكـــم االهلـــي 
اداء  اللقـــاء  مجريـــات  علـــى  ســـيطرته 

ونتيجة ليخرج بفوز مستحق.
امـــا عالـــي فإنه تلقـــى الخســـارة الرابعة 

على التوالي.

من لقاء بني جمرة والبسيتين االهلي هزم عالي بسهولة

تغطية - اللجنة اإلعالمية

بتوجيهـــات مـــن ممثـــل جاللـــة 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الرئيـــس  الشـــباب،  وشـــؤون 
الملكـــي  لالتحـــاد  الفخـــري 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، وتحـــت رعايـــة رئيـــس 
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
وســـباقات القدرة ســـمو الشيخ 
عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
العيـــد  بطولـــة  اليـــوم  تنطلـــق 
الوطنـــي المجيـــد لجمال الخيل 
العربيـــة األصيلة الحادية عشـــر 
على ميـــدان االتحـــاد الرياضي 
العسكري بنادي راشد للفروسية 

وسباق الخيل بالرفة.
وسيشـــهد اليوم األول االفتتاح 
الرسمي وإقامة مســـابقات فئة 
المهـــرات ســـنة واحـــدة )أ(، فئة 

المهرات ســـنة واحـــدة )ب(، فئة 
المهرات سنتين )أ(، فئة المهرات 
ســـنتين )ب(، فئة المهرات ثالث 
 4-6 األفـــرس  فئـــة  ســـنوات، 
سنوات، فئة األفراس 7 سنوات 
اليـــوم  وســـيختتم  فـــوق،  فمـــا 
األول بإقامـــة البطوالت الكبرى 
وهي بطولة المهرات عمر سنة، 
وبطولـــة المهـــرات عمر ســـنتين 

و3 سنوات، وبطولة األفرس.

بطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية اليوم

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

ينظـــم نادي راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل فـــي الواحدة والنصف مـــن ظهر اليوم 
الجمعـــة الســـباق الخامـــس لهذا الموســـم والذي ســـيقام على كؤوس شـــركة الخليج 
لصناعة البتروكيماويات “جيبك” وكأس المرحوم ســـيد شرف العلوي وكأس سافرة 

للخيل العربية، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.
وسيشهد سباق اليوم أكبر المشاركات للجياد حتى اآلن في الموسم الحالي وبلغت 
85 جوادًا وسط توقعات بمنافسات قوية ومتكافئة وأقواها في أشواط الكؤوس.

اليوم السباق الخامس للخيل

النجمة سحب طلب عضوية ألعاب القوى
ــات رســمــيــا ــق ــاب ــس ــم ــي ال ــي يـــشـــاركـــان فـ ــالـ ــوري وعـ ــ ــد: بـ ــمـ أحـ

قــال أميــن ســر االتحــاد البحرينــي أللعــاب القوى يوســف أحمد بــأن نادي 
النجمة سحب طلب االنضمام لالتحاد من تلقاء نفسه رغم تقدمه بطلب 

العضوية منذ فترة طويلة.

وأضاف بأن النجمة كان على وشك 
ألعـــاب  التحـــاد  رســـميا  االنضمـــام 
القـــوى وبعدمـــا تـــم إرســـال جدول 
أعمـــال الجمعيـــة العموميـــة العادية 
ســـحب طلبه، نظرا لعدم استعداده 
الكافي للمشاركة، معربا عن تمنياته 
بانضمـــام النجمـــة مســـتقبال ألســـرة 
ألعـــاب القـــوى لمـــا لذلك مـــن أهمية 
فـــي تعزيـــز قاعـــدة أم األلعـــاب مـــن 
الالعبين خصوصا في ظل ما يتمتع 

به النجمة من مكانة وشعبية.

ولـــدى ســـؤاله عـــن مشـــاركة بـــوري 
وعالـــي لمظلـــة االتحاد ومـــا يترتب 
على ذلـــك، أجاب “ســـيكون بمقدور 
الناديين المشـــاركة في المســـابقات 
بشـــكل  القـــوى  أللعـــاب  المحليـــة 
رسمي، فنادي بوري سبق وأن شارك 
فـــي المواســـم الماضيـــة ببطوالتنـــا 
المحليـــة ولكنـــه لم يمنـــح العضوية 

الكاملة..”.
وأوضـــح أحمـــد أن قبـــول عضويـــة 
بـــوري وعالي جاء لجديـــة الناديين 

التحـــاد  االنضمـــام  فـــي  ورغبتهمـــا 
ألعاب القوى وبعد استيفائهم لجميع 
المتطلبـــات واالشـــتراطات، مضيفا 
علـــى  حريصـــا  كان  بـــوري  “نـــادي 

المشـــاركة في المســـابقات ولمســـنا 
منـــه رغبـــة جـــادة وعمـــال مســـتمرا 
نـــادي  وأمـــا  متواصلـــة  ومشـــاركة 
عالـــي فإنـــه وفـــر جميـــع اإلمكانات 
الالزمة ووجدنا من مسئولي النادي 
اهتمامـــا كبيـــرا ولديهـــم طاقم فني 
وإداري متكامـــل والعبيـــن وأرضية 

مهيأة لتأسيس اللعبة..”.
النادييـــن  بـــأن  أحمـــد  وأشـــار 
ســـيحصالن علـــى دعـــم مـــن وزارة 
شـــئون الشـــباب والرياضـــة متطلعا 
ألن تسهم مشاركة بوري وعالي في 
إثـــراء المســـابقات وتخريـــج المزيد 
مـــن المواهـــب الواعـــدة للمنتخبات 

الوطنية.

يوسف أحمد 

المحرق يكسب المدينة برباعية في كأس الملك
النهائي ــع  ربـ ــى  إلـ ــلــقــب  ال ــل  ــام ح ــاد  ــ وق هــدفــيــن  ســجــل  ســمــعــة 

ظفـــر المحـــرق ببطاقـــة التأهـــل إلـــى ربـــع 
نهائـــي كأس جاللة الملك، لكرة القدم، بعد 
أن تخطـــى مدينة عيســـى بأربعـــة أهداف 
مقابـــل واحد، فـــي المبـــاراة التـــي أقيمت 
مدينـــة  اســـتاد  علـــى  الخميـــس،  بينهمـــا، 
خليفـــة الرياضيـــة، ضمن منافســـات الدور 

ثمن النهائي للمسابقة.
وتمكـــن المحـــرق )حامل اللقـــب( من إنهاء 
الشـــوط األول متقدمـــا بهدفيـــن دون رد 
ســـجلهما تياغـــو ريـــال وتياغـــو أوغســـتو، 
قبـــل أن يؤكـــد تفوقـــه في الشـــوط الثاني 
ويواصل مسلســـل األهداف عبـــر إضافته 
الدولـــي  النجـــم  عبـــر  متتالييـــن  هدفيـــن 
محمـــد  وســـجل  عبداللطيـــف.  إســـماعيل 

خالد الهدف الوحيد لمدينة عيسى.
وسيلعب المحرق مع األهلي في الدور ربع 

النهائـــي. وبالعودة إلى مجريـــات المباراة، 
فـــإن المحرق تقـــدم بهدف جـــاء من ركلة 
ركنيـــة متقنـــة لعبهـــا عبدالوهـــاب المالـــود 
وتابعهـــا تياغـــو ريال برأســـه فـــي الدقيقة 
)١٥(. وســـجل المحرق الهـــدف الثاني عبر 

تياغو أوغستو في الدقيقة )٤٠(.

وفـــي الشـــوط الثانـــي، وعبر لعبـــة ثالثية 
إســـماعيل  زميلـــه  البنـــاء  محمـــد  وضـــع 
عبداللطيف في موقف سانح للتهديف، إذ 
ســـجل عبداللطيف الهدف الثالث للمحرق 
)٧٣(، قبـــل أن يضيـــف ذات الالعب الهدف 

الرابع )٧٥(.

وحصـــل مدينـــة عيســـى على ركلـــة جزاء 
ســـجلها بنجـــاح الالعـــب محمـــد خالد في 

الدقيقة )٨٨(.
أدار المبـــاراة الحكم محمـــد خالد، وعاونه 
عبـــدهللا يعقـــوب وعلـــي ســـعد، والحكـــم 

الرابع أحمد خليل.

فرحة محرقاوية تكررت 4 مرات من اللقاء

حسن علي

تفتتــح اليــوم )الجمعة( منافســات الجولة الخامســة واألخيــرة من الدور 
السداســي لــدوري الدرجــة األولى لكرة اليد بإقامة مبــاراة واحدة تجمع 
فريقــّي االتحــاد وباربــار وذلــك في تمــام الســاعة 6.30 مســاًء على صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.

على أن تختتم الجولة غًدا الســـبت 
بإقامـــة مباراتين، األهلـــي واالتفاق 
والنجمـــة مـــع الشـــباب وهـــي األبرز 

لتحديد بطل هذه المسابقة للموسم 
الرياضي 2020/2019.

عودة لمباراة اليوم، دون شك تعتبر 
حاصـــل”  “تحصيـــل  اليـــوم  مبـــاراة 
لـــكل مـــن االتحاد الـــذي يدخل هذه 
المواجهـــة متذيـــال الترتيب برصيد 
)4 نقـــاط(، وباربار الذي يمتلك )6 
نقاط( ويأتـــي بالمركز الخامس 

“قبل األخير”. 
االتحـــاد الـــذي تلقـــى 4 هزائم 
النفـــس  ُيمنـــي  متتاليـــة 
لـــه،  األول  الفـــوز  بتحقيـــق 
أمـــا باربـــار، يبحث عـــن الفوز 
الثانـــي لـــه فـــي هـــذه المرحلـــة 
بعدما تكبد ثـــالث هزائم أبعدته 

عن المنافسة.

البسيتين يودع بطولة “أغلى الكؤوس”االتحاد يلتقي باربار اليوم
ــى طــــاقــــم الــتــحــكــيــم ــ ــل ــ ــاج واســــــــع ع ــ ــجـ ــ ــتـ ــ صــــــــراخ واحـ

ودع فريق البســـيتين بطولـــة كأس جاللة 
الرياضـــي  للموســـم  القـــدم  لكـــرة  الملـــك 
2021/2020، بعدمـــا خســـر أمـــام الحالـــة 
التـــي  المبـــاراة  فـــي  رد  دون  بهدفيـــن 
جمعتهما على اســـتاد النادي األهلي ضمن 

مرحلة دور الـ 16.
وأحـــرز هدفـــّي الحالة الالعـــب برونو في 
الدقيقـــة )8( وفهـــد جاســـم بالدقيقة )83(، 
وبذلـــك بلـــغ البرتقالـــي دور ربـــع النهائـــي 

ليتلقي فريق الرفاع الشرقي.

مجريات المباراة

بدايـــة قويـــة وســـريعة لالعبـــي الفريقين 
بأرضيـــة الميـــدان بغيـــة تســـجيل هـــدف 
الســـبق، ونجـــح الحالة بذلك بعـــد مجهود 
جبـــار وجميـــل مـــن العبـــه ســـلمان أحمـــد 

فـــي الجهـــة اليمنـــى الـــذي راوغ وتوغـــل 
ومررهـــا لزميله برونو الذي لم يتوانى من 

تسديدها في الشباك )8(.
ازدادت اإلثارة بينهما، فالبســـيتين ســـعى 
لمعادلـــة النتيجـــة إال أنـــه عانـــى كثيًرا من 
تباعـــد خطوطـــه والفرديـــات التـــي طالت 

أدائـــه، ما جعل فرصـــه نادرة وشـــابها قلة 
بـــدا  الـــذي  التركيـــز والدقـــة، أمـــا الحالـــة 
باللعب الجماعي والتنظيم والســـرعة في 
الهجـــوم، شـــن غـــارات كثيرة علـــى مرمى 
البســـيتين إال أنـــه كراتـــه افتقدت للمســـة 

الصحيحة األخيرة.

البســـيتين كاد أن يعادل النتيجة إثر خطأ 
داخـــل خط الــــ 6 المســـاك حـــارس الحالة 
الكـــرة المعـــادة مـــن زميله إال أن تســـديدة 
بالدفـــاع  اصطدمـــت  عبدالحميـــد  صالـــح 
صالـــح  الحالـــة  مدافـــع   .)10( وخرجـــت 
ابراهيـــم كاد أن يضيف الهدف الثاني لوال 

صحوة الحارس أحمد عبدالرسول )37(.
وفـــي الشـــوط الثانـــي، شـــهدت مجرياتـــه 
الكثيـــر من الســـجال والنديـــة والتدخالت 
وصحـــوة  متبادلـــة  وهجمـــات  القويـــة 
للحارســـان، إلـــى أن تمكن فهد جاســـم من 
إضافة الهدف الثانـــي للحالة بعد متابعته 
للكرة التي ســـددها وارتـــدت من الحارس 

.)83(
الـــذي  المبـــاراة عبدالعزيـــز شـــريدة  وأدار 
القـــى احتجاًجـــا وصراًخا واســـًعا من ِقبل 
الفريقيـــن إثر بعض الكرات واأللعاب التي 

حدثت طيلة 90 دقيقة.

من لقاء الحالة والبسيتين

علي مجيد



طرح المطرب أصيل أبو بكر أغنية جديدة بعنوان “شموخ 
الــدار”؛ بمناســبة االحتفــال باليــوم الوطنــي اإلماراتي، 
واألغنية مــن كلمات حســان العبيدلــي، وألحان حامد 

هاشم، وتوزيع محمد القحوم. 
وطرح المطرب أصيل أبو بكــر مؤخرا أحدث أغنياته التي 

تحمل اسم “وجدي أنا”، عبر “يوتيوب”، واألغنية من كلمات 
الشــاعر أحمد سعيد النيادي، وألحان حامد هاشــم، وتوزيع وليد فايد، ويعتبر 

أصيل واحدا من أبرز المطربين في الخليج.

تســتعد الفنانة أمينة خليل لمسلســل جديد بتوقيع 
الكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشــناوي، وتناقش 
فيه قضايا المرأة، وتعقد حاليا جلســات عمل، ومن 

المقرر اإلعالن عن تفاصيله خالل األيام المقبلة.
ويعد هذا المسلســل الــذي لم يســتقر صنَّاعه على 

اســم نهائي له حتى اآلن، هو العمــل األول الذي تنافس 
به في الدراما الرمضانية بعد إسناد دور البطولة لها، ويعد هذا التعامل في 

هذا المسلسل هو الثالث لها مع المنتج عبدالله أبو الفتوح.

بــدأ النجــم فتحــي عبدالوهــاب تصوير أولى مشــاهده 
بمسلســل “فوبيا”، للمخرج عــادل األعصر، من تأليف 
طــارق بــركات، وبــدأ عبدالوهــاب بتصويــر عــدد مــن 
المشاهد الداخلية، وتوقف التصوير حاليا بسبب تغيير 

الديكورات. هذا المسلســل كان مرشحا لبطولته الفنان 
خالد الصــاوي، وبــدأ بالفعل تصوير بعض من مشــاهده، 

ولكــن لم يتفق مــع الجهــة المنتجة وتوقــف العمل تماما، حتى اســتعان 
المخرج بالنجم فتحي عبدالوهاب ليتولى البطولة بدال من الصاوي.
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تخطــط حالًيــا نتفليكــس لتقديــم نســخة كورية من المسلســل اإلســباني 
الشهير “La Casa De Papel”، الذي عرض منه حتى اآلن 4 أجزاء، ومن 

المقرر عرض موسمه الخامس العام المقبل. 

ومسلســـل “La Casa De Papel” والمعروفة باســـم “Money Heist” ســـيتم 
إنتاج النســـخة الكورية منه الفترة المقبلة، وســـتكون من إخراج كيم هونغ 
 Blackو Voiceو The Guest ســـون الذي أخرج مسلســـات تلفزيونية مثل
وهـــو معـــروف بعمله في نـــوع الجريمـــة الخيالية، وســـتعرض القصة خطة 
عصابـــة مماثلـــة لمجموعـــة مـــن األشـــخاص ذوي المواهـــب المختلفة تحت 
إشـــراف العقل المدبر اإلجرامي “البروفيســـور”، ولكن ستكون األحداث في 

كوريا.
وبدأ أبطال المسلسل اإلسباني الشهير “La casa de papel” تصوير أحداث 

الموسم الخامس من العمل المقرر عرضه في شهر أبريل من العام 2021.
والمسلسل من بطولة ألفارو مورتي بدور البروفيسور أو سيرجيو ماركينا  «

وأورسوال كوربيرو بدور طوكيو، وألبا فلوريس بدور نيروبي، وباكو توس بدور 
موسكو، وميغيل هيران بدور ريو، وبيدرو ألونسو بدور برلين، وخايمي لورينتي 

بدور دنفر وداركو بيريك بدور هلسنكي وروبرتو جارسيا رويز بدور أوسلو، 
ونجوى نمري بدور المحققة إليثيا.

”La Casa De Papel“ نسخة كورية من

انتهى الفنان القدير عبدالناصر الزاير 
مـــن إنجاز كتابـــه “أنـــا والدمى رحلة 
حيـــاة”، وفيه يســـتعرض تاريخه مع 
الدمى منذ بداياته حتى اآلن، مرورا 
بكثير من األعمال الفنية واإلرشادية 
لألطفـــال وغيرهـــم، وكانـــت الدمـــى 
هي البطل الرئيس في هذه األعمال، 
موضحـــا أن هـــذا الكتـــاب ســـيكون 
إضافة للمكتبـــة الخليجية والعربية؛ 
ألنـــه فريد مـــن نوعـــه، خصوصا في 
منطقـــة الخليـــج التـــي تفتقـــر لهـــذه 
النوعية من الكتـــب واألعمال. يذكر 
العرائســـية  الشـــخصيات  أبـــرز  أن 
التي ابتكرهـــا الزاير ووظفها ألعمال 
األطفال شخصية أبو فرحان الرجل 
العجـــوز الكبيـــر فـــي الســـن، ابتكرها 
“سمســـمية  األطفـــال  مسلســـل  فـــي 
وسمســـوم”، وهو رجـــل يتمتع بروح 

الدعابة والفكاهـــة، وقدم من خالها 
حكايات شـــعبية من التراث القديم، 
ويعمـــل حاليا علـــى ربطها باألحداث 
الجاريـــة ليتقبلهـــا الجيـــل الجديـــد، 
وكذلك شـــخصية أبو العصاقل، وهو 
وابتكرهـــا  الســـيقان،  ضعيـــف  قـــرد 
في مسلســـل “عـــودة الســـندباد”، ثم 
لألطفـــال،  جيـــد  بشـــكل  اســـتثمرها 
وأخـــرج شـــريطا غنائيـــا بعنـــوان أبو 

العصاقل.

الزاير ينتهي من كتاب “أنا والدمى رحلة حياة”

أعلنت شركة “بارامونت” 
لإلنتاج 

السينمائي 
استئناف تصوير 
الجزء الثاني من 

 The Sonic the فيلم
Hedgehog في شهر 

مارس المقبل.
ووفقًا لموقع “جيمز 
رادار” األمريكي، من 
المتوقع طرح الجزء 

الثاني في أبريل 2022، 
في حالة انتهاء 

تصوير الفيلم 
قبل الموعد 

المحدد.

ــبــحــريــن” ــة فـــي ال ــري ــق ــرُّ الـــبـــحـــر.. مـــن ســيــرة ال ــمـ “تـ

كاميرا عبداهلل الخان كالمصابيح التي تخفق في خط الغروب

يلعــب النــور علــى األفق إذا مرت أمامه كاميرا الرائــد والمعلم عبدهللا الخان، 
ويغنــي النــدى الســابح فــي الحقــول. كاميرا عبــدهللا الخــان كالمصابيح التي 

تخفق في خط الغروب، كضحكة بيضاء نسمع رنينها في الكون. 

فـــي كتابـــه الخامس “تمـــر البحر.. من 
ســـيرة القريـــة فـــي البحريـــن” والـــذي 
يوثـــق فيه بالصور قـــرى البحرين وما 
مـــرت به من تطور ونماء عبر التاريخ 
ومراجـــع  بمـــادة  مرفـــق  قريـــة”،   72“
الروائـــي  أعدهـــا  وحديثـــة  قديمـــة 
والفوتغرافي حسين المحروس، نجد 
صور إشـــعاع قـــرى البحريـــن الجميلة 
وبســـاتينها الفريدة من العاشق الوفي 
وفارس الكاميرا عبدهللا الخان. وفيما 
يلي نســـتعرض صورا ومعلومات عن 

بعض القرى؛ نظرا لضيق المساحة.

قرية جو
االسم.. المكان المتسع المنخفض عن 
األرض، المكان على الســـاحل الشرقي 
للبحرين. المهن القديمة. صيد السمك 
والغـــوض على اللؤلؤ، التاريخ: ســـكن 
وبنـــى  رزق  بـــن  أحمـــد  الشـــيخ  بهـــا 

قصورا، ثم ظعن عنها.

حالة النعيم
االســـم: مـــن الحـــال، الطيـــن األســـود 
والتراب اللين. سكنتها قبيلة آل نعيم 
وإليها انتســـبت. المكان: شمالها عراد 
وجنوبهـــا البحر، غربهـــا حالة خليفات 
وشـــرقها الحـــد. المهـــن القديمة: صيد 

السمك والغوص على اللؤلؤ.

دمستان
وتعنـــي  “دم”  كلمتيـــن:  مـــن  االســـم: 
األرض:  وتعنـــي  و”اســـتان”  القريـــب، 
وأقـــرب  أول  وهـــي  القريبـــة.  األرض 
القـــرى إلى الســـاحل البحـــري الغربي. 
المـــكان: جنوب شـــرقيها مدينة حمد. 
شـــمالها قرية الهملة، وشـــمال شـــرقها 
اللوزي، جنوبها قريـــة كرزكان وغربها 
الفاحـــة  القديمـــة:  المهـــن  البحـــر. 
والغـــوص علـــى اللؤلؤ. اآلثـــار: مدافن 
منذ العصر البرونزي، الفنون: الشـــاعر 
توفـــي  الدمســـتاني،  حســـن  الشـــيخ 

1776م. 

طشان
االســـم: عربي وهو من “الطش” المطر 
القليـــل. المكان: قرب األجزاء الغربية 
قريـــة جدحفـــص  شـــمالها  للعاصمـــة. 
وجنوبهـــا قرية أبو بهام. شـــرقها قرية 
باد القديـــم. المهن القديمة: الفاحة. 
العيون: کوکب مرجان، وكوكب قصر.

عسكر
االسم: ألنها أشـــهر ثغور جزيرة أوال، 
لموقعهـــا وقربهـــا من الســـاحل الغربي 
لدولـــة قطـــر. المـــكان: تقع في وســـط 
للبحريـــن شـــمالها  الشـــرقي  الســـاحل 
رأس أبـــو جرجـــور. المهـــن القديمـــة: 

صيد السمك والغوص على اللؤلؤ.

كرباباد 
االســـم: فارســـي يعنـــي محـــل الكرب. 
الشـــمالي  الســـاحل  علـــى  المـــكان: 
وشـــرقها  القلعـــة  غربهـــا  للبحريـــن. 
ضاحية السيف وشمالها البحر. المهن 
الســـمك،  صيـــد  الفاحـــة،  القديمـــة: 
والغوص على اللؤلؤ وصناعة السال. 

المالكية
االســـم: قيل نســـبة إلى نزول إبراهيم 
بـــن مالك األشـــتر فيهـــا، فأخذ اســـمها 
منـــه. المكان : شـــمالها قريـــة كرزكان، 
وجنوبهـــا قرية صدد وشـــرقها مدينة 
حمـــد، وغربهـــا البحـــر. التاريـــخ: قبـــر 
الصحابـــي األميـــر زيـــد بـــن صوحـــان 
الفاحـــة  القديمـــة:  المهـــن  العبـــدي. 
وصيد األسماك والغوص على اللؤلؤ. 

واديان
قريـــة  عـــن  يفصلهـــا  كان  االســـم: 
مركوبان واٍد بين جبلين. المكان: أكبر 
قـــرى جزيرة ســـترة وتبعـــد ميا وربع 
الميل شـــرقي قريـــة الخارجية. المهن 

الســـمك  وصيـــد  الفاحـــة  القديمـــة:  
والغوص على اللؤلؤ. 

الجسرة
االســـم: قيل لجســـارة أهلهـــا. المكان: 
الساحل الغربي، شمالها قرية الجنبية، 
وجنوبهـــا قرية الهملة. المهن القديمة: 
صيـــد الســـمك والغـــوص علـــى اللؤلؤ 
والنسيج. التراث: بيت الجسرة وفيه 
ولد صاحب الســـمو الشيخ عيسى بن 
ســـلمان آل خليفـــة العـــام 1933 حاكم 
البحرين 1961 – 1999. الفنون: مركز 

الجسرة للحرف اليدوية.

دار كليب

االسم: نسبة إلى البطل الشهير كليب 
بـــن وائـــل مـــن قبيلـــة ربيعـــة العربية. 
مـــن  الغربـــي  الجنـــوب  إلـــى  المـــكان: 
مدينـــة حمد وإلـــى الجنوب الشـــرقي 
مـــن قريـــة شـــهركان. المهـــن القديمة: 
وصناعـــة  الســـمك  وصيـــد  الفاحـــة 
النسيج واألشرعة. اآلثار: شرقها آثار 

قديمة.

جو

عبدالله الخان

المالكية

طشان

حالة النعيم

من األفضل أن تتحكم في غضبك وتتجنب العنف. 

راجع قراراتك الشخصية مع شريك حياتك دون تأخر.

ال تدع الوحدة تسيطر عليك إذا أمكن، اقِض وقًتا مع عائلتك.

تجنب األشخاص الذين يستخدمونك لتلبية احتياجاتهم.

من األفضل أن تقضي وقتك الثمين الستكمال عملك المهم.

تحديات صغيرة تصحبها تقلبات مزاجية كبيرة.

هناك احتمال لخسارة أموال مفاجئة. تجنب االستثمار.

ستشعر اليوم بالتعب الشديد، وقد يسبب لك االنزعاج.

سيكون من األفضل إيجاد حل لمشكالتك برأس بارد.

ال تترّدد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن.

يشير هذا اليوم إلى بعض الفرص المهنية اآلتية إليك.

شارك أفراد العائلة نشاطاتهم المتنوعة، ورافقهم في تنقالتهم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

4 ديسمبر

 1872
العثور على السفينة األميركية 

ماري سليست من دون طاقمها 
من ِقبل السفينة الكندية “دي 

جراشا”، كان قد تم التخلي عن 
السفينة قبل 9 أيام، لكنها كانت 

فقط متضررة ضرًرا بسيًطا.

 1918
الرئيس األميركي ويلسون يبحر إلى أوروبا؛ لبدء محادثات السام في مدينة فرساي.

 1952
الجمعية العامة لألمم المتحدة تنظر في عاقة تونس بفرنسا.

1954
محكمة الثورة بمصر تحكم على ستة من قيادات اإلخوان المسلمين باإلعدام.

 1977
مظاهرات في منطقة األندلس تطالب بحكم ذاتي موسع.

1590
مولد السلطانة كوسم، نائبة السلطنة وزوجة السلطان أحمد األول اليونان.

“ ليلة عرس رشدان” على قناة البحرين لول
ــك وبـــطـــولـــة مـــحـــمـــد عــــواد ــلـ مــــن إخــــــــراج عــــبــــداهلل مـ

تعـــرض قنـــاة “البحريـــن لـــوول” اليـــوم 
الجمعـــة فـــي تمـــام الســـاعة السادســـة 
والنصـــف مســـاء المســـرحية المحليـــة 
“ليلـــة عـــرس رشـــدان” تأليـــف وإخراج 
عبـــدهللا ملـــك، وعرضـــت أول مرة في 
25 أغســـطس العام 1997 على مســـرح 
النادي األهلي.  المســـرحية من بطولة: 
محمـــد عـــواد، أحمـــد عيســـى، عبدهللا 
الســـعداوي، جمعان الرويعـــي، عبدهللا 
ســـويد، فضيلة المبشـــر، طاهر محسن، 
الفنـــان  بمشـــاركة  الشـــعباني،  باقـــر 
وتتحـــدث  العلـــي.   طـــارق  الكويتـــي 
“راشـــد”  اســـمه  ولـــد  عـــن  المســـرحية 
كان مشـــاغبا جدا مـــع عيـــال الجيران، 
لـــه  ليـــس  وكان وحيـــدا وحزينـــا؛ ألن 
أصدقـــاء ومـــرت األيـــام، فتعـــرف على 

أصدقـــاء ســـوء، فذهـــب مـــع أصدقـــاء 
الســـوء إلى المتجـــر ليشـــتروا الدخان، 
ورأى راشـــد فتاة جمليـــة، فعاش معها 

قصة حـــب، فتزوجا، وفي ليلة عرســـه 
حدثـــت مفاجـــآت كثيـــرة.  تـــم توثيـــق 
هـــذه المســـرحية فـــي كتـــاب “خمســـة 

عقود مـــن اللؤلؤ” الذي أصدره مســـرح 
أوال بمناسبة يوبيله الذهبي، وهو من 

إعداد وجمع محمد حميد السلمان.

أسامة الماجد
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حــــال التــــرك تـدخـــل أمهـــا المحــاكـــم
أقامـــت حـــا الترك دعوى قضائية ضـــد والدتها منى 
الســـابر في ظل تصاعد الخافـــات بينهما في الفترة 
األخيرة، بعد ترك حا الترك حضانة والدتها وانتقالها 

للعيش مع والدها المنتج محمد الترك.
وكشـــفت الســـابر، مفاجأة صادمة في الخاف بينها 
وبيـــن ابنتها، وقالـــت في تصريحات لهـــا مع برنامج 
“اي تـــي بالعربي”: إن ابنتها حا الترك أقامت دعوى 
قضائيـــة ضدهـــا، وأضافـــت أن حا التـــرك ليس في 
يدهـــا أن تعـــادي والدتها وترفع قضيـــة عليها، ولكن 
المحيطيـــن بها هم مـــن اتخذوا القـــرار، لذلك تطلب 
مـــن الجمهور عـــدم اتخـــاذ موقف ضد حـــا ألنهم ال 

يعرفون الظروف المحيطة بها.
ولـــم تتمالـــك الســـابر دموعهـــا أثنـــاء الحديـــث عـــن 
ابنتهـــا حـــا، وقالـــت: إنهـــا رأت ابنتها فـــي المحكمة 
وشـــعرت أنهـــا تريد أن تســـلم عليها وتتحـــدث معها 
ولكنهـــم منعوهـــا، ووصفـــت تلـــك اللحظة بالشـــعور 
البشـــع، وقالـــت: إنهـــا ال تريد أن تـــرى ابنتها في ذلك 
الموقـــف وال ترى نفســـها في ذلك الموقف، وأضافت 
أن رسالتها في الحياة كأم أن تجعل أبنائها يعيشون 

حياة صحية.
ووجهت الســـابر في نهاية حديثها رســـالة إلى ابنتها 
حـــا وقالت إنها في النهاية أم ولن تشـــعر حا بذلك 

ألنهـــا ما زالت طفلة، وأضافت أن حا ســـتظل ابنتها 
وطلبـــت منها أن تشـــعر بوالدتها وبما تعانيه بســـبب 
حرمانها منها، وتمنت أن تراها قريبًا في دبي وإنهاء 

الخافات بعيدًا عن المحاكم.
وتصاعد الخاف بين منى الســـابر وابنتها حا الترك 
في الفترة األخيرة، ونشـــرت السابر فيديوهات عدة 
لمحت به إلى وجـــود أزمة كبيرة مع ابنتها، وهددت 
بكشـــف المســـتور فـــي األمـــر فـــي الوقت المناســـب، 
وقالـــت فـــي آخـــر فيديـــو لهـــا “الـــكل قاعـــد يتابع ها 
القضيـــة مـــن زمـــان وتعرفـــون أنـــي مـــا اتكلمت وال 
غلطت بأحد وال بستغل الرأي العام.. لكن أنا قضيتي 
من البداية رأي عام والزم الكل يعرف لفين وصلت.. 
بـــس أنا في فترة مـــن الفترات صمتـــت حفاًظا على 
مشـــاعر أوالدي.. لكـــن خاص في أشـــياء الزم تبين 
الموضـــوع“  شـــنو  تعـــرف  والنـــاس  علـــى حقيقتهـــا 

بحسب مجلة هي.
ونشـــرت الســـابر قبلهـــا صـــورة مـــع ابنتهـــا حـــا مـــن 
طفولتهـــا، ولمحت إلى جحود ابنتهـــا تجاهها، وذلك 
بعـــد ان انتقلت حا للعيش مع والدها المنتج محمد 
التـــرك، قبـــل أن تتـــرك العيـــش مـــع والدتهـــا وتنقطع 

العاقة بينهما.
وكشـــفت حا فـــي تصريحاتها اإلعاميـــة األخيرة 
أنهـــا تخطط لاســـتقالية عن أســـرتها بالتزامن مع 
دخولهـــا الجامعة، وترغب في اســـتكمال دراســـتها 

في الخارج.

كشفت النجمة بيلي إيليش، أثناء مقابلة تلفزيونية أنها تجهز 16  «
أغنية جديدة مع شقيقها المنتج Finneas. وأشارت إيليش إلى أنها 

تشعر بثقة كبيرة في قدرتها كمؤلفة، إذ تستطيع التعبير عن نفسها 
وإيصال أفكارها ووجهات نظرها للعام.
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انطالق “القاهرة السينمائي” وسط إجراءات احترازية مشددة
ـــز ـــج متمي ـــور ببرنام ـــد الجمه ـــان ونع ـــق المهرج ـــزه فري ـــا أنج ـــور بم ـــي: فخ حفظ

افتتحـــت يوم أمس الدورة 42 لمهرجان 
وســـط  الدولـــي،  الســـينمائي  القاهـــرة 
يلتـــزم  مشـــددة،  احترازيـــة  إجـــراءات 
المهرجان بتطبيقهـــا وفق البروتوكوالت 
التـــي وضعتهـــا وزارة الصحـــة المصريـــة 
ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة، حرصا على 
تقديـــم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، 
في ظل المواجهة التـــي يخوضها العالم 
ضـــد فيـــروس كورونا، وكانـــت أول هذه 
اإلجـــراءات إتاحـــة تحليـــل pcr مجاني 
الـــذي  االفتتـــاح،  حفـــل  ضيـــوف  لـــكل 
يقـــام فـــي الهـــواء الطلق فـــي دار األوبرا 

المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.
المنتـــج  المهرجـــان  رئيـــس  وأعـــرب 
عـــن  حفظـــي،  محمـــد  والسيناريســـت 
فريـــق  أنجـــزه  بمـــا  وفخـــره،  ســـعادته 
 ،42 الـــدورة  “القاهـــرة الســـينمائي” فـــي 
مؤكـــدا علـــى أنـــه لـــم يفقـــد األمـــل يوما 
بأنهـــا ســـتقام بصورتهـــا المعتـــادة علـــى 
أرض الواقـــع، رغم الضغوط والتحديات 
الكبيـــرة التـــي فرضهـــا فيـــروس كورونا، 
ســـواء علـــى صناعة الســـينما فـــي العالم 
أو علـــى حركة الطيران. ووعد “حفظي”، 
جمهـــور القاهـــرة بتقديم برنامـــج متميز 
تـــم اختيـــار كل أفامـــه بعناية شـــديدة، 
مشـــيرا إلـــى أن فريق البرمجة اســـتطاع 
هـــذا العام أن يضـــم 84 فيلما من أحدث 
وأهم انتاجات 2020، من بينها 20 فيلما 
فـــي عروضها العالميـــة والدولية األولى، 
و10 أفـــام مصريـــة، باإلضافـــة إلى أكثر 
جوائـــز  أرفـــع  حصـــدت  أفـــام   10 مـــن 
المهرجانـــات الكبرى خـــال العام 2020، 

مشـــيدا في الوقت نفسه بالنجاح الكبير 
الـــذي تحققه عاما بعد عـــام منصة “أيام 
القاهـــرة لصناعة الســـينما”، والدعم الذي 
تقدمه لصناعة الســـينما، ســـواء بالورش 
أو  النقاشـــية  والحلقـــات  والمحاضـــرات 
القاهـــرة  ملتقـــى  عبـــر  المـــادي  بالدعـــم 
السينمائي، الذي يزيد هذا العام عن 250 

ألف دوالر.
وحـــرص “حفظـــي” على التوجه بالشـــكر 
لكل وســـائل اإلعام المحليـــة والدولية، 
على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب 
إلنجـــاز  الســـينمائي،  القاهـــرة  مهرجـــان 

هـــذه الدورة الصعبـــة، والعبور بها إلى بر 
األمان.

وشـــهد حفـــل االفتتاح، الـــذي نقلته على 
الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب 
الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي 
إلنجـــاز العمر، وهي الجائزة نفســـها الذي 
والمخـــرج  للكاتـــب  المهرجـــان  يمنحهـــا 
كمـــا  هامبتـــون،  كريســـتوفر  البريطانـــي 
تكـــرم أيضـــا الفنانـــة منـــى زكـــي بجائزة 

فاتن حمامة للتميز.
وأثنـــاء الحفل الذي شـــهد ظهـــورا خاصا 
للفنان أشرف عبد الباقي، وأغنية جديدة 

للمطرب تامر حسني، وفيها تم التعريف 
بلجان تحكيم مســـابقات وجوائز الدورة 
42، وفـــي مقدمتهـــا المســـابقة الدوليـــة 
التي يترأســـها المخرج الروسي ألكسندر 

سوكوروف.
الفيلم  لــافــتــتــاح  ــمــهــرجــان  ال ــار  ــتـ واخـ
 ”The Father ـ البريطاني الفرنسي “األبـ 
األول  زيلر، في عرضه  فلوريان  إخــراج 
بالعالم العربي وإفريقيا، وهو الفيلم الذي 
يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني 
هوبكنز، الذي يعد أحد أبرز الممثلين في 
الجوائز،  أرفـــع  على  والــحــاصــل  الــعــالــم، 

والممثلة  والبافتا،  األوســكــار  بينها؛  من 
على  الحاصلة  اإلنجليزية 

ــا  ــفــي ــي األوســـــكـــــار أول
كولمان، وهذه صور 
من حضور النجوم 
حــــــــــول الــــعــــالــــم 

ــان  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الكبير.
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الصحة العالمية تزف بشرى لقاحات كورونا
أبدى المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغ، 
تفاؤلــه بنجاعة لقاحات كورونا، قائال في إفادة صحفية، 
أمــس الخميس، إن اآلمال فــي لقاحات كوفيد19- كبيرة 

للغاية، و”يحتمل أن تغير قواعد اللعبة”.
وتوقع كلوغ أن تكون إمدادات اللقاحات محدودة للغاية 
فــي المراحــل المبكــرة، وقــال إن على الــدول أن تقرر من 
يســتحق التطعيــم أوال، وذلــك رغــم أن منظمــة الصحــة 
العالمية قالت في وقت ســابق إن هناك “إجماعا متناميا” 
علــى أن يكــون أول مــن يتلقــون التطعيــم هم كبار الســن 

واألطقم الطبية والمبتلون بأمراض مزمنة.
لكــن كلــوغ قــال أيضــا إنــه يجــب علــى النــاس أن يظلــوا 
حذرين وأن يستمروا في اتخاذ االحتياطات األساسية.

وصرح بأنه “ال يزال للفيروس القدرة على إحداث أضرار 
جسيمة ما لم نفعل كل ما في وسعنا لوقف انتشاره”.

واألربعاء، أجازت بريطانيا لقاح فايزر- بيونتيك للوقاية 
مــن كوفيــد - 19، لتســبق بذلك بقيــة دول العالم من أجل 
أن تبــدأ برنامــج التطعيــم الجماعــي األكثــر أهميــة فــي 

التاريخ.
جونســون  بوريــس  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  وأشــاد 
بموافقــة هيئــة تنظيــم األدويــة فــي بــالده علــى اللقــاح 

بوصفها انتصارا عالميا على الرغم من أنه أقر بالتحديات 
بلــد،  التــي ينطــوي عليهــا تطعيــم ســكان  اللوجيســتية، 

عددهم نحو 67 مليون نسمة.
وتفحــص هيئتــا تنظيــم األدويــة فــي الواليــات المتحــدة 
واالتحــاد األوروبــي نفــس بيانــات تجربــة لقــاح فايــزر، 

لكنهما لم تعطيا موافقتهما بعد.
ونقلــت “رويتــرز” عــن منظمة الصحــة العالميــة، األربعاء، 
تلقيهــا بيانــات من “فايزر” و”بيونتيــك” بخصوص اللقاح، 
لالســتخدام  محتمــل  “إدراج  أجــل  مــن  تراجعهــا  وإنهــا 
الطــارئ”، وهو معيــار مرجعي للدول؛ إلجازة اســتخدامه 

لمواطنيها.

حصلــت جوليــن ســتانلي )34 عاًما(، 
علــى جوائــز ضخمة بقيمــة 70.000 
دوالر(،  ألــف   94( إســترليني  جنيــه 
باإلضافة إلى جوائز أخرى من أعلى 

مستوى، للعام الثاني على التوالي.
أطلــق األصدقاء علــى عاملة نظافة 
فــي حانة لقــب “المــرأة األكثــر حًظا 
فــي بريطانيــا” بعــد فوزهــا بـــ “عيــد 

الميالد” للعام الثاني على التوالي.
اآلن، بعد حصولها على متوسط   20 
 ،2020 جائــزة شــهرًيا طــوال العــام 
جمعــت مــا يكفــي مــن كنــوز األعياد 
المجانيــة إلقامــة عيــد ميــالد فخــم 
دون إنفــاق أي شــيء، بعــد فوزهــا 
بكل شــيء من الهدايــا والديكورات 
إلــى النقــود والقســائم لوضعهــا فــي 

الطعام.
وبحســب تقريــر لصحيفــة “ذا صن” 
مســابقة  أول  تعتبــر  اإلنجليزيــة، 
لجولين في العام 2012، ولم تتوقع 

حينها الفوز مطلًقا.

من عاملة نظافة إلى 
األكثر حظا في بريطانيا

تســببت روايــة نادلــة عــن “بقشــيش” كبيــر، حصلــت عليــه مــن أحد 
الزبائن، ولم يســمح المطعم الذي تعمل فيه بصرفه لها، في تراجع 

كبير باإلقبال على المكان.

وذكــرت إميلــي بــاور التــي تعمل 
نادلــة فــي مطعم “ريد هوك ســي 
أنطونيــو  ســان  بمدينــة  فــوود” 
بواليــة تكســاس األميركيــة، أنها 
إلــى  وجــدت  بعدمــا  تفاجــأت 
جانــب الفاتورة التــي دفعها أحد 
الزبائــن “بقشيشــا” كبيــرا بقيمــة 
ألفــي دوالر، مــع رســالة تضمنــت 

تمنياته بموسم أعياد سعيد.
بــاور  عــن  ميــل”  “ديلــي  ونقلــت 
قولهــا، إنهــا كانــت ســعيدة جــدا 
كانــت  حيــث  “البقشــيش”،  بهــذا 
فــي  المبلــغ  الســتغالل  تخطــط 
شــراء العديــد مــن االحتياجــات 

لطفليها.
طويــال،  بــاور  فرحــة  تــدم  ولــم 
المطعــم  إدارة  رفضــت  حيــث 
منحهــا المبلغ بحجة عدم قدرتها 

علــى صــرف أكثر مــن 500 دوالر 
كبقشــيش دفعة واحدة، فما كان 
من النادلة إال أن طلبت الحصول 
أربــع  علــى  دوالر  األلفــي  علــى 
دفعــات، وهــو األمــر الــذي قوبــل 

بالرفض أيضا.
وقــدم المطعــم عبــر منشــور فــي 
صفحتــه علــى “فيســبوك” روايــة 
مختلفــة لتلك التي كشــفت عنها 
بــاور، إذ قــال إن بطاقــة ائتمــان 
الزبون رفضت ســحب اإلكرامية 
كان  إذ  دوالر،  ألفــي  البالغــة 
رفــض  كمــا  كاف،  غيــر  الرصيــد 
الشــخص الــذي قدم “البقشــيش” 
دفــع المبلغ نقــدا بعد االتصال به، 
علمــا أنــه ســدد عبر بطاقتــه ثمن 
وجبة طعام بلغت قيمتها 69.01 

دوالرا.

فرحة طاغية لنادلة و”نذالة مفاجئة” من المطعم

المغني اإلماراتي وليد الجاسم يلتقط صورة سيلفي مع خلفية مسجد قبة الصخرة خالل زيارته إلى البلدة القديمة في القدس )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الوطنيــة  الفضــاء  وكالــة  أعلنــت 
أن  الخميــس،  أمــس  الصينيــة، 
مسبارها “شانغي 5” الذي أرسلته 
جمــع  عمليــة  أنهــى  القمــر،  إلــى 
عينــات مــن ســطح منطقــة غيــر 
ويســتعد  منــه،  بعــد  مستكشــفة 
إلــى كوكــب األرض.  بهــا  للعــودة 
حمــل  المقــررة،  للخطــة  ووفقــا 
خاصــة  حاويــة  فــي   ”5 “شــانغي 
العينــات التــي جمعها بعد هبوطه 
الثالثــاء،  القمــر،  ســطح  علــى 
وأكــدت وكالة الفضــاء أن “عملية 
هــو  كمــا  ســارت  العلمــي  الحفــر 

مخطط لها”.
وتقوم مهمة المسبار الصيني على 
جمــع عينات من الغبــار والصخور 
نحــو  إلــى  وزنهــا  يصــل  القمريــة 
كيلوغراميــن، خصوصــا عبر ســبر 

السطح إلى عمق مترين.

أصابت امرأة في الرابعة والثالثين 
مــن عمرهــا، األطبــاء الذيــن كانــوا 
يتابعــون وضعها الصحــي بالحيرة، 
الهلوســات  مــن  لمعاناتهــا  وذلــك 
واألرق لشــهور، قبــل أن يكتشــفوا 
وبعــد  الحالــة.  هــذه  وراء  الســبب 
شــهور من معاناتهــا، توصل الفريق 
الطبــي الــذي يشــرف علــى الســيدة 
التي تم تعريفها باســم “جي ســي”؛ 
حفاظــا على خصوصيتهــا، إلى أنها 
تعاني من مشــكلة فــي معدتها، مما 
سبب لها هلوسة وأرقا وسلس بول 

لفترة طويلة.
الفحوصــات،  مــن  سلســلة  وعقــب 
دودة  وجــود  األطبــاء  اكتشــف 
معــدة  فــي  عمالقــة  شــريطية 
الســيدة، ظلت عالقة لتســعة أشهر، 
“ميــرور”  صحيفــة  ذكــرت  حســبما 

البريطانية.

الصين تنجز 
مهمتها “الدقيقة” 

على سطح القمر

وجبة سوشي 
تصيب سيدة 

بهلوسات وأرق
موجــة كبيــرة من الغضب اســتقبلت حلقة 
جديــدة مــن برنامج المذيعة ريهام ســعيد 
“صبايا الخير” بعد توقف دام مدة عامين.

الحلقة التي عرضت يوم األربعاء، أعقبتها 
حمالت إليقاف البرنامج ومحاكمة ســعيد 
الهجــوم  حمــالت  علــى  اعتــادت  والتــي 
والمحاكــم بســبب حلقاتهــا المثيرة للجدل 

على مدار سنوات.
علــى  ســعيد  ريهــام  طّلــت  المــرة  هــذه 
“صيــد  موضوعهــا  بحلقــة  جمهورهــا 

الحيوانــات”، قامت فيهــا بضرب وتعذيب 
ثعلــب صغيــر مكبل حتى انهمــرت دموعه 
أمــام الكاميرات، األمر الــذي دعا جمعيات 
حقوق الحيوان المختلفة لالعتراض على 
الحلقــة وشــن حمــالت شــارك فيهــا عــدد 
كبيــر مــن الجماهير التــي تأثرت بالمشــهد 
الصعــب، مطالبين بمعاقبة ســعيد وإيقاف 
البرنامج. وســرعان ما نشرت “قناة النهار” 
اعتــذارا للجماهير عــن الحلقة ومحتواها، 

وأعلنت حذفها من جميع المنصات.

ريهام سعيد تثير أزمة جديدة بسبب “الثعلب”

منحت مجلة “بيبول” األميركية، الممثلة والمغنية، سيلينا غوميز، لقب 
شخصية عام 2020. ووفقا للمجلة، طرحت سيلينا غوميز البالغة من 

العمر 28 عاما، في بداية العام ألبومها Rare الذي يعتبر أول ألبوم يتناول 
حياتها الشخصية ويتصدر المراتب األولى، وتم اختيارها واحدة من بين 

أربع شخصيات ليحوزوا لقب “شخصية العام”،
أوضحت القناة أن هدف الحلقة كان تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر وتصديرها للخارج.

تســببت جائحــة كورونــا فــي وفــاة 
حــول  شــخص  مليــون   1.4 نحــو 
العالــم، مخلفــة الكثيــر مــن القصص 
اإلنســانية، وقصــة الطفــل األميركي 

رايدن غونزاليس واحدة منها.
مورنينــغ  “غــود  موقــع  ذلــك  ذكــر 
أميركا”، مشيرا إلى أن الطفل المقيم 
يتيمــا  أصبــح  تكســاس  واليــة  فــي 
بعدمــا توفي والديه عقب إصابتهما 
بفيروس كورونا المستجد، المسبب 

لمرض “كوفيد - 19”.
ولفــت الموقع إلــى أن رايدن احتفل 
 22 فــي  الخامــس  ميــالده  بعيــد 
أنــه  إلــى  مشــيرا  الماضــي،  نوفمبــر 
بعــد أيــام من حلول عيــد ميالده تم 
تنظيم احتفال بهذه المناســبة شمل 

اســتعراض لســيارات إطفاء صغيرة 
أخــرى  وأشــياء  وديناصــورات 

إلدخال البهجة على قلبه.
تــم  االحتفــال  أن  الموقــع  وأوضــح 
إقامتــه فــي ســان أنطونيــو، بواليــة 
تكساس، يوم السبت الماضي، حتى 
ال يشــعر بأنــه وحيدا بعدمــا فقد كال 

والديه بسبب كورونا.
وألمح الموقع إلى أن فكرة االحتفال 
كانت عائلية لمساعدة الطفل رايدن 
علــى تخطــى آثار أزمة فقــد والديه، 
مضيفــا: “لكــن هذا األمــر تحول إلى 
انضمــت  عندمــا  مجتمعــي  حــدث 
إدارات اإلطفاء والشــرطة في سان 
أنطونيو لالحتفال الذي استمر نحو 

ساعة.

عيد ميالد طفل أميركي يتحول لحدث مجتمعي

لصــوص  ألقاهــا  أمــواال  أظهــر مقطــع فيديــو 
فــي الشــارع، بعدمــا ســطوا على بنــك جنوبي 
البرازيــل، مســتخدمين أســلحة ومتفجــرات، 

واحتجزوا رهائن.
صحيفــة  نشــرته  الــذي  الفيديــو  فــي  وظهــر 
“ديلــي ميــل” البريطانية، األمــوال التي نثرها 
اللصــوص لمســاعدتهم علــى الهــرب، إذ هــرع 
كثيــرون ممــن كانــوا فــي المــكان لجمعهــا مما 

أدى إلى تزاحم وتعطيل سير مالحقيهم.
واقتحــم نحــو 30 رجــال ليل الثالثــاء، مصرفا 
البرازيــل،  بجنــوب  كريســيوما  مدينــة  فــي 

مســتخدمين أســلحة ثقيلة ومتفجرات، وتبادلوا إطالق النار مع الشرطة في عملية 
السطو التي وصفت بالضخمة.

ولم تشر المعلومات المتوافرة إلى قيمة المسروقات، إال أن الجناة تمكنوا من الفرار.
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