
يقدم فيلم “بورات” البريطاني  «
للمخرج ساشا بارون كوهين والذي 

يدور حول صحفي كازاخي يعطي 
انطباعات سلبية عن بالده، صورة غير 

واقعية ومشوهة عن كازاخستان، 
وفًقا للعديد من الخبراء المحليين 

واألجانب الذين يعيشون في الدولة.

وافقت لجنة الشؤون الخارجية  «
والدفاع واألمن الوطني على االقتراح 

برغبة بشأن إنشاء إدارة في الجهاز 
المركزي للمعلومات والبيانات 

الضخمة والذكاء االصطناعي. 
وأشارت وزارة الداخلية إلى أهمية 

مضمون االقتراح برغبة.

حلت مملكة البحرين في المركز  «
الرابع عربًيا والـ 50 عالمًيا في 

المؤشر العالمي للذكاء االصطناعي. 
ويقيس المؤشر الذي أطلقته شركة 

“Tortoise media” أكثر من 143 
مقياًسا لمستوى االستثمار واالبتكار 

وتنفيذ تقنيات الذكاء االصطناعي.

كشف تقرير حقوقي، عن إصدار  «
مليشيات الحوثي، نحو 150 حكًما 

باإلعدام ضد خصومها، في محاكمات 
افتقرت ألبسط المعايير القانونية 

للمحاكمة العادلة.. داعًيا إلى ضغط 
دولي يوقف استخدام القضاء 

للتنكيل بخصومها السياسيين.

هزم فريق الرفاع نظيره  «
الخالدية بهدف دون رد في 

المباراة التي جمعتهما مساء 
الجمعة على استاد مدينة 

خليفة الرياضية لحساب 
الجولة األخيرة من دور الـ 16 
لمسابقة كأس جاللة الملك.

السعودية: إيران تواصل تمويل اإلرهاب في المنطقة
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وزير الخارجية 
السعودي 

األمير فيصل 
بن فرحان

دبي ـ العربية نت

أعلـــن وزير الخارجية الســـعودي 
فرحـــان  بـــن  فيصـــل  األميـــر 
فـــي كلمتـــه أمـــام منتـــدى حوار 
الجمعـــة،  أمـــس  المتوســـط، 
تمويـــل  تواصـــل  إيـــران  أن 
فـــي  اإلرهابيـــة  الميليشـــيات 

المنطقة.
“إن  الســـعودي  الوزيـــر  وقـــال 
ميليشيات تتبع إليران تستخدم 

العنف في العراق”.
وشـــدد على أن المملكـــة ال تؤيد 
عمليـــات االغتيـــال، موضحا أنها 

“ليست من سياستنا”.
وفـــي ملـــف الســـام في الشـــرق 
األوســـط، أوضح وزيـــر خارجية 
الســـعودية أن باده تؤيد “اتفاق 
ســـام عادل يمنح الفلسطينيين 

دولة مستقلة”.

المنامة - بنا

يختصـــر البحـــار البحرينـــي عيســـى راشـــد العان 
الكثيـــر ممـــا خبـــأه ويخبئـــه البحـــارة البحرينييـــن 
من تجارب مرارة بســـبب استهدافهم واستهداف 
أرزاقهـــم مـــن جانـــب الســـلطات القطريـــة، ومنـــذ 
ســـنين، أو لنقـــل منـــذ العـــام 2010 وحتـــى اليوم، 

البحرينييـــن  البحـــارة  احتجـــاز  حـــوادث  تتكـــرر 
القاســـية  واإلجـــراءات  للمســـاءلة  وتعريضهـــم 
والمحاكـــم واألحكام الجائـــرة لقطع أرزاقهم، لكن، 
مـــا هي الصورة الميســـرة التي ينقلهـــا لنا النوخذة 

“العان”؟
للحديـــث،  مدخـــًا  أجـــد  أن  علـــي  الصعـــب  مـــن 
يقـــول العان، فالعـــذاب الذي يعانيـــه البحارة من 

استهداف الســـلطات القطرية ال يمكن وصفه وإن 
وصفناه ال يمكن تصديقه! فحين يتم سجن بحار 
وعمالـــه واحتجـــاز قاربه، وتغريمه بيـــن 10 إلى 5 
آالف دينـــار، فهذا األمر فـــي غاية اإليام، ثم نحن 
بحـــارة من أبنـــاء البحرين، ونصطاد فـــي مباحرنا 
وحدودنا، فأي جريمة تلك التي تســـبب للحكومة 

القطرية كل هذا الغضب؟

وزارة  فـــي  مســـؤول  مصـــدر  نفـــى 
الصناعة والتجارة والسياحة التصريح 
المنسوب للوزير زايد الزياني لصحافي 
البضائـــع  اســـتيراد  بشـــأن  إســـرائيلي، 
المنتجـــة في الضفة الغربية ومرتفعات 
الجوالن، مؤكدا أن تصريح الوزير فهم 

في غير سياقه الصحيح.

وذكر أن الوزارة ملتزمة بموقف حكومة 
مملكة البحرين الثابت بشـــأن التمســـك 
بقرارات األمم المتحدة وجامعة الدول 
العربيـــة ومنظمـــة التعاون اإلســـامي، 
اإلســـرائيلية  بالمســـتوطنات  الخاصـــة 
في الضفة الغربية ومرتفعات الجوالن 

السورية.

ال صحة لتصريح الزياني بشأن البضائع اإلسرائيليةبحارة بحرينيون يستذكرون المعاملة السيئة من السلطات القطرية

قـــال وزير الخارجية األميركي مايـــك بومبيو بانطاق 
فعالية حوار المنامة أمس إن “الســـماح للنظام االيراني 
بتطوير نشاطه النووي وتشجيع االرهاب أمر ليس في 

صالح المنطقة”.
وذكـــر أن “العقوبـــات التـــي فرضت على إيـــران كان لها 
تأثير كبيـــر، والنظام اإليراني اتخذ قـــرارات وخيارات 
صعبة للغاية، خصوصا ما يتعلق بنظامه النووي”، الفتا 
الـــى أن أميـــركا “لن تســـمح إليـــران أن تتابـــع برنامجها 
النـــووي وتطويـــر أســـلحتها، ولن تســـمح لهـــا بأن تصل 
للتكنولوجيـــا النوويـــة بشـــكل يســـبب عدم االســـتقرار 

بدول الشرق األوسط”.
وتحدث بومبيو عن اتفاق السام بين عديد من الدول 
العربية ومن بينها البحرين مع إسرائيل، مشيرا إلى أن 
رسالة االتفاق أن أميركا تقول أنه قد حان الوقت لحل 
الصـــراع لتكون المنطقـــة أكثر أمنا وازدهـــارا. وبين أن 

االتفاق “لن يكون حبرا على ورق”.

واشنطن لن تسمح إليران بالوصول للتكنولوجيا النووية
بومبيو بحــوار المنامة: اتفاق الســام لن يكون حبــًرا على ورق

وزير الخارجية األميركي يتحدث في حوار المنامة

وافقـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة امس 
للقـــاح  الطـــارئ  االســـتخدام  علـــى 
“فايـــزر”  شـــركتا  تنتجـــه  الـــذي 
و”بيونتيـــك” ضد فيـــروس كورونا 
)كوفيد - 19(، لتصبح المملكة ثاني 
دولة فـــي العالم تجيز االســـتخدام 
لهذا اللقاح وذلك من خال إتاحته 
أمـــام الفئات المعرضة بشـــكل أكبر 
فيـــروس  بمضاعفـــات  لإلصابـــة 
كورونـــا من كبـــار الســـن وأصحاب 
األمـــراض المزمنة والفئات األخرى 
الصحـــة  وزارة  تحددهـــا  التـــي 
بهـــدف توفيـــر اللقاحـــات المضادة 

للفيروس.
جاء ذلـــك بناء على دراســـة الهيئة 
الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية ولجنة التطعيمات بوزارة 
الصحة في ضـــوء المعلومات التي 
وفرتها شـــركة فايزر حـــول النتائج 

للقـــاح مـــن حيـــث  التـــي رصدتهـــا 
السامة والفاعلية.

وصرحـــت الرئيس التنفيذي للهيئة 
الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة  مريم الجاهمـــة بأنه تم 
عقـــد اجتماعـــات مكثفـــة لدراســـة 
الشـــركة  قدمتهـــا  التـــي  الوثائـــق 
التصنيـــع  جـــودة  شـــملت  والتـــي 
فـــي  الســـامة  تحليـــل  ونتائـــج 
الشـــهرين الماضييـــن. كمـــا عقـــدت 
الهيئة اجتماعات موسعة مع فريق 
المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  الشـــركة 
األمريكيـــة وممثليهـــا لإلجابة على 
كافـــة االستفســـارات التـــي قدمتها 

الهيئة.

البحرين ثاني دولة في العالم تجيز لقاح “فايزر”
المنامة - بنا

الرفاع يتأهل إلى دور ربع النهائي لكأس الملك150 إعداًما أصدره الحوثيونالبحرين بقائمة عالمية للذكاء االصطناعيإدارة للبيانات الضخمة
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الخدمـــات  لجنـــة  وافقـــت 
بمجلـــس النواب على االقتراح 
تقييـــم  إعـــادة  بشـــأن  برغبـــة 
العلميـــة  المؤهـــات  بعـــض 
والنظريـــة لتتســـاوى بالمرتبـــة 
مـــع مـــا يماثلهـــا مـــن الدرجات 
االقتـــراح  يهـــدف  العلميـــة. 
برغبة إلى إعـــادة تقييم بعض 
المؤهات والدبلومات العلمية 
دون الجامعية، وعلى األخص 
والتخصصيـــة  االحترافيـــة 
منها، بحيث تتســـاوى بالمرتبة 
مـــع مـــا يماثلهـــا مـــن الدرجات 
العلميـــة األكاديميـــة، وتحديد 
مســـتويات الدخـــول بهـــا إلـــى 
سوق العمل وفق دليل تصنيف 

الوظائف.

إعادة تقييم 
بعض المؤهالت 

العلمية والنظرية

16 صفحة - 210 فلوس

10 آالف باحث عن عمل 77 % منهم إناث

االستغناء عن “الورقية” وفر 2.7 مليون دينار

قـــال وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 

جميل حميدان “إن مجموع عدد الباحثين 

عـــن عمـــل المســـجلين فـــي الـــوزارة فـــي 

العـــام 2019 بلـــغ 10795 باحثـــا عـــن عمل 

77 %، منهـــم مـــن اإلنـــاث و23 % منهـــم 
مـــن الذكـــور”. جـــاء ذلك ردا على الســـؤال 
البرلماني المقدم من النائب سوسن كمال.

الباحثيـــن عـــن  وذكـــر حميـــدان أن عـــدد 
عمل المســـتفيدين من البرامـــج التدريبية 
التـــي تعرضهـــا وزارة العمل بالتنســـيق مع 

صنـــدوق العمل” تمكين “خـــال 2018 بلغ 
بلـــغ   2019 العـــام  6239 مســـتفيدا وفـــي 

6569 مستفيدا.
وذكـــر وزيـــر العمـــل أن المســـتفيدين مـــن 
برنامـــج التدريب مع ضمان التوظيف في 

العام 2018 بلغ 485 مستفيدا.

وافقـــت لجنـــة الخدمات بخصـــوص على 
االقتـــراح برغبـــة بشـــأن إحـــال المجات 
والمطبوعـــات اإللكترونية محل المجات 
والمطبوعـــات الورقيـــة فـــي المؤسســـات 

الحكومية.
المصروفـــات  لتقليـــل  االقتـــراح  ويهـــدف 
في المؤسســـات الحكومية؛ وذلك بتوفير 

البديل األفضل، خصوصا مع توافر أجهزة 
الحاســـب اآللي والحســـابات اإللكترونية، 
وجعـــل  التكنولوجـــي  التطـــور  ومواكبـــة 
التكنولوجيـــا الوســـيلة األساســـية للنشـــر 
بمـــا تتميـــز بـــه مـــن ســـرعة وســـهولة.  من 
جهتها أفادت هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية إنها الهيئة مستمرة في دراسة 
عمليـــات تحويـــل العمـــات الورقيـــة إلـــى 
اإللكترونية ووضع خطط بديلة لتســـهيل 

التعامـــل اإللكترونـــي وتقليـــل مصروفات 
المؤسســـات  فـــي  الورقيـــة  العمـــات 
بخفـــض  ســـاهم  والـــذي  الحكوميـــة 
كبيـــرة  بنســـبة  الحكوميـــة  المصروفـــات 
حيـــث بلغـــت نســـبة خفـــض اإلنفـــاق على 
ســـبيل المثال الفواتيـــر اإللكترونية خال 
 ،193,06% إلـــى  2017-م(   2016( ســـنة 
وقـــد ســـاهمت الهيئة بخفـــض 2,7 مليون 

دينار في )2016 2017-م(.
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أوصت لجنة الشـــؤون التشريعية 
النـــواب  بمجلـــس  والقانونيـــة 
بالموافقـــة علـــى االقتـــراح برغبة 
المعلمـــي،  كادر  تحســـين  بشـــأن 
ويتضمن االقتراح برغبة تحسين 
والمعلمـــات،  المعلميـــن  رواتـــب 
باســـتحداث عـــاوة طبيعـــة عمل 
خاصة للمعلمين بواقع 100 دينار 

تصرف في أشـــهر العام الدراسي. 
مـــن جهتـــه، ذكـــر ديـــوان الخدمة 
المقتـــرح  تطبيـــق  أن  المدنيـــة 
ماليـــة  تبعـــات  عليـــه  ســـتترتب 
كبيـــرة. وتقـــّدر الكلفـــة اإلضافيـــة 
الستحداث عاوة شهرية بمعدل 
100 دينـــاٍر لـــكلِّ معلـــم بنحـــو 11 

مليون دينار سنويا.

100 دينار عالوة “طبيعة عمل” 
للمعلمين تكلف 11 مليون دينار سنويا

)13(

يتاح لكبار السن 
وأصحاب األمراض 

المزمنة

)04(

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

)13(

تجارب الفورموال 2

الصخير - حلبة البحرين الدولية:

جـــورج  البريطانـــي  تمكـــن 
فريـــق  ســـائق  راســـل 
مرســـيدس بيترونـــاس مـــن 
األســـرع  الزمـــن  تحقيـــق 
ضمـــن أولـــى تجارب ســـباق 

الــــ FORMULA 1 - جائـــزة 
الكبـــرى  الصخيـــر  رولكـــس 
الـــذي   ،2020  1 للفورمـــوال 
ينطلـــق علـــى مضمـــار حلبة 

البحرين الدولية.

راسل األسرع في أولى تجارب “الفورموال 1”

)10(

)13(

)13(

)04(

محرر الشؤون المحلية
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“بورات” يقدم صورة غير واقعية

)03(

راشد الغائب

)12(



المنامة - بنا

وصل وزير خارجية المملكة العربية 
األميـــر  الســـمو  الســـعودية صاحـــب 
فيصـــل بـــن فرحـــان بـــن عبـــدهللا آل 
ســـعود، إلـــى مملكـــة البحريـــن امس 
فـــي  للمشـــاركة  وذلـــك  الجمعـــة، 
فعاليـــات الـــدورة السادســـة عشـــرة 

لمؤتمر حوار المنامة.
لـــدى  ســـموه  اســـتقبال  فـــي  وكان 

وزيـــر  المرافـــق  والوفـــد  وصولـــه 
الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخارجيـــة 
ومســـاعد وزيـــر الخارجيـــة عبـــدهللا 
وســـفير  الدوســـري،  فيصـــل  بـــن 
لـــدى  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الســـمو  صاحـــب  البحريـــن  مملكـــة 
الملكي األمير ســـلطان بـــن أحمد بن 
عبـــد العزيـــز آل ســـعود، وعـــدد مـــن 

المسؤولين في وزارة الخارجية.

وزير الخارجية السعودي يصل البالد

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

حضـــر رئيـــس هيئـــة األركان الفريق 
الجلســـة  النعيمـــي   ذيـــاب  الركـــن 
المنتـــدى  لفعاليـــات  االفتتاحيـــة 
حـــوار  “مؤتمـــر  لــــ  عشـــر  الســـادس 
القومـــي  لألمـــن   ”2020 المنامـــة 
الذي انطلقت جلســـاته مســـاء امس 
كارلتـــون،  الريتـــز  بفنـــدق  الجمعـــة، 

والـــذي يســـتمر لغايـــة يـــوم األحد 6 
ديسمبر 2020م، وتتمحور  جلسات 
األمنيـــة  السياســـة  حـــول  المنتـــدى 
والخارجية باإلضافة إلى التحديات 
التي تواجه الشـــرق األوسط والذي 
يعقـــد تحـــت عنـــوان )التنافس على 

النفوذ بالشرق األوسط(.

حضـــر وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريـــق 
الجلســـة  النعيمـــي   عبـــدهللا  الركـــن 
المنتـــدى  لفعاليـــات  االفتتاحيـــة 
حـــوار  “مؤتمـــر  لــــ  عشـــر  الســـادس 
المنامـــة 2020” لألمـــن القومـــي الـــذي 
انطلقت جلساته مساء امس الجمعة، 
والـــذي  كارلتـــون،  الريتـــز  بفنـــدق 

يســـتمر لغايـــة يـــوم األحد 6 ديســـمبر 
2020م، وتتمحـــور جلســـات المنتـــدى 
حـــول السياســـة األمنيـــة والخارجيـــة 
باإلضافة إلى التحديـــات التي تواجه 
الشـــرق األوســـط والـــذي يعقـــد تحت 
عنـــوان )التنافس على النفوذ بالشـــرق 

األوسط(.

الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  وصـــل 
وشـــؤون  الخارجيـــة  وزيـــر 
األردنيـــة  بالمملكـــة  المغتربيـــن 
الهاشـــمية أيمـــن الصفـــدي، إلى 
مملكة البحريـــن، امس الجمعة؛ 
للمشـــاركة في فعاليـــات الدورة 
السادســـة عشـــرة لمؤتمـــر حوار 

المنامة.
وكان في استقباله مساعد وزير 
الخارجيـــة عبـــدهللا الدوســـري، 
األردنيـــة  المملكـــة  وســـفير 
الهاشـــمية لدى مملكـــة البحرين 
الســـفير رامـــي العـــدوان، وعدد 

من المسؤولين في الوزارة.

رئيس “األركان” يحضر أولى الجلسات

وزير الدفاع يحضر الجلسة االفتتاحية للمؤتمر

وزير الخارجية األردني يصل البالد

السبت 5 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الثاني 1442 - العدد 4435

المنامة - بنا

مسح جوي 
لتحديث الخرائط 

الوطنية

والتسجيل  المساحة  جهاز  نــوه 
عملية  ســيــجــري  بــأنــه  الـــعـــقـــاري 
الخرائط  لتحديث  جــوي  مسح 
وذلك  البحرين،  لمملكة  الوطنية 
ــن 5 الـــــى 15  ــرة مــ ــتـ ــفـ خـــــال الـ

ديسمبر 2020م.

البحرين تهنئ بالعيد الوطني لتايلند
بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهـــد 
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي تهنئة إلى 
ملـــك تايلنـــد، ماها فاجيـــر الونجكورن؛ وذلك 
بمناســـبة ذكرى العيـــد الوطني لبـــالده، حيث 
أعربـــا فـــي البرقيتيـــن عـــن أطيـــب تهانيهمـــا 
وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة بهذه 

المناسبة.
كمـــا بعـــث صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس 

وزراء تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق 
الركـــن النعيمـــي، مســـاء أمـــس، رئيـــس 
للقـــوات  المشـــتركة  األركان  هيئـــة 
المســـلحة بالمملكـــة األردنية الهاشـــمية 

الشـــقيقة اللواء الركن يوسف الحنيطي  
البحريـــن  مطـــار  إلـــى  وصولـــه  لـــدى 
الدولي، للمشاركة في فعاليات المنتدى 
الســـادس عشـــر لـ “مؤتمر حـــوار المنامة 

2020” لألمن اإلقليمي.

رئيس “األركان” يستقبل الحنيطي

المنامة - بنا

أســـتقبل رئيـــس هيئـــة األركان  الفريـــق 
أمـــس  مســـاء  النعيمـــي،  ذيـــاب  الركـــن 
للقـــوات  العامـــة  األركان  هيئـــة  رئيـــس 
المســـلحة بالمملكـــة العربية الســـعودية 

الشـــقيقة الفريـــق األول الركـــن فيـــاض 
مطـــار  إلـــى  وصولـــه  لـــدى  الرويلـــي، 
البحرين الدولي، للمشاركة في فعاليات 
المنتدى الســـادس عشر لـ “ مؤتمر حوار 

المنامة 2020” لألمن اإلقليمي.

رئيس “األركان” يستقبل الرويلي

سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك

دور حيـوي للبحريـن في استقـرار المنطقــة
ــاون ــع ــت ــة ال ــوي ــق ــى ت ــل ــراق: حـــريـــصـــون ع ــ ــع ــ ــر خـــارجـــيـــة ال ــ وزيـ

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، مـــع نائـــب رئيـــس الـــوزراء وزيـــر 
خارجيـــة جمهوريـــة العـــراق فؤاد حســـين، 
الـــذي وصل إلى مملكة البحرين للمشـــاركة 
في أعمال مؤتمـــر حوار المنامة في دورته 
السادسة عشرة المقرر عقده في الفترة من 
4 - 6 ديســـمبر 2020م. وأثنـــاء االجتمـــاع، 
رحب وزير الخارجية بنائب رئيس الوزراء 
وزير خارجيـــة جمهورية العراق، معرًبا عن 
اعتزازه وتقديره بمســـار العالقات الثنائية 
القائمـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهورية 

العـــراق الشـــقيقة، مشـــيًدا بما تشـــهده تلك 
العالقـــات مـــن تطـــور ونمـــاء فـــي مختلف 
مملكـــة  تمنيـــات  عـــن  معربـــا  المجـــاالت، 
البحرين لجمهورية العراق وشعبها الشقيق 

بدوام األمن واالستقرار واالزدهار.
من جانبه، أكد حســـين على عمق العالقات 
األخويـــة بين مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
العـــراق، مشـــيًدا بالـــدور الحيـــوي لمملكـــة 

البحرين من أجل إحالل األمن واالســـتقرار 
واهتمـــام  حـــرص  مؤكـــدا  المنطقـــة،  فـــي 
جمهوريـــة العراق بتطويـــر التعاون الثنائي 
مع مملكـــة البحرين في مختلف المجاالت، 
معربا عـــن تمنياته لمملكـــة البحرين بدوام 

التقدم واالزدهار.
وتم أثنـــاء االجتماع بحث عالقات األخوة 
وســـبل  البلديـــن،  بيـــن  القائمـــة  والتعـــاون 
تعزيزهـــا في مختلف المجـــاالت بما يخدم 
والشـــعبين  للبلديـــن  المشـــتركة  المصالـــح 
الشقيقين، باإلضافة إلى تطورات األوضاع 
اإلقليمية والقضايا ذات االهتمام المشترك.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اجتمـــع وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، أمـــس مـــع رئيـــس اللجنـــة 
بيتـــر  األحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة 
ماورير، وذلك علـــى هامش فعاليات 
الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار 

المنامة.
وقد جرى خالل االجتماع استعراض 

الجهـــود المقدرة التـــي تبذلها اللجنة 
الدوليـــة للصليب األحمر، وما تقدمه 
من عون لمختلف الشعوب المنكوبة 
فـــي العالـــم، والتأكيـــد علـــى اهتمـــام 
مملكـــة البحريـــن بمواصلـــة التعاون 
مـــع اللجنـــة خدمـــة ألهـــداف العمـــل 

اإلنساني واإلغاثي.

اهتمام بحريني بخدمة العمل اإلغاثي

المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي مـــع نائب رئيـــس الـــوزراء وزير 
الخارجية وشـــؤون المغتربيـــن بالمملكة 
األردنية الهاشـــمية أيمن الصفدي، وذلك 
بمناســـبة مشـــاركته في فعاليـــات الدورة 

السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وجـــرى التأكيد علـــى العالقـــات األخوية 

الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين 
والمملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية، وحـــرص 
البلدين الشقيقين على دفع أطر التنسيق 
والتشـــاور بينهمـــا إزاء مختلـــف القضايا 
خدمـــة للمصالـــح المشـــتركة، إضافة إلى 
التباحـــث عـــن عدد مـــن المواضيـــع ذات 

االهتمام المشترك.

تعزيز التنسيق والتشاور مع األردن

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
خارجيـــة  وزيـــرة  مـــع  الزيانـــي، 
 - كيونـــج  كانـــج  كوريـــا  جمهوريـــة 
وهـــا، وذلـــك علـــى هامـــش فعاليات 
الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار 

المنامة.
وتـــم أثناء االجتمـــاع بحث عالقات 

الصداقـــة والتعـــاون الوطيـــدة بيـــن 
مملكـــة البحرين وجمهوريـــة كوريا، 
تنميـــة  ضـــرورة  علـــى  والتأكيـــد 
هـــذه العالقـــات والوصـــول بهـــا إلى 
مســـتويات أكثر تقدًما، واستعراض 
عـــدد مـــن المواضيـــع ذات االهتمـــام 

المشترك.

بلوغ العالقات مع كوريا مستويات متقدمة

المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
األمـــن  مستشـــار  مـــع  أمـــس،  الزيانـــي، 
الوطني بجمهورية أفغانستان اإلسالمية 
حمـــد هللا محـــب، وذلـــك علـــى هامـــش 
فعاليات الدورة السادســـة عشـــرة لمؤتمر 

حوار المنامة.
وقـــد جـــرى خـــالل االجتماع اســـتعراض 

المســـار المتميـــز للعالقـــات الثنائيـــة بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهورية أفغانســـتان 
التعـــاون  تطويـــر  وســـبل  اإلســـالمية، 
المشترك بين البلدين على األصعدة كافة 
خدمـــة للمصالـــح المشـــتركة، والتباحـــث 
حـــول عدد مـــن القضايـــا محـــل االهتمام 

المشترك.

تعزيز المصالح مع أفغانستان
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هنأ وزير الخارجية األميركي مايك 
وحكومـــة  الملـــك  جاللـــة  بومبيـــو 
البحرين بنجاح انعقاد مؤتمر حوار 

المنامة.
وقـــال بانطالق حـــوار المنامة أمس 
إن األمـــن يمثـــل الهـــدف األساســـي 
بأميركا، وأدرك المؤسســـون األوائل 
السياســـة  يحبـــذون  وكانـــوا  ذلـــك، 
الخارجيـــة المتحفظـــة مـــع الحفاظ 

على الموارد.
وأضاف: نجاحنا في الشرق األوسط 
واالدارة  نفســـه،  عـــن  ســـيتحدث 
الصـــراع  بـــأن  أدركـــت  األميركيـــة 
بالشـــرق األوســـط ليس صراعا بين 
االسرائيليين والفلسطينيين، ولكنه 
صراع بسبب )داعش( وايران، وهي 

الدولة األكبر في رعاية اإلرهاب.
وتابـــع: بدأنـــا بقيـــادة الحـــرب ضـــد 
)داعـــش( و82 شـــريكا للقضاء على 
الخالفـــة فـــي وقـــت وجيـــز، وكان 
النصـــر تعدديـــا وناجحـــا ويســـتحق 

مزيد من التقدير.
وبالنسبة إليران، لفت الوزير إلى أن 
“الجميع شاهد النظام على حقيقته، 
للســـامية  معاديـــة  حكومتـــه  وأن 
والغـــرب، وتعادي جيرانها وشـــعبها، 
وتعلمنـــا مـــن دروس ســـلوك اإلدارة 
باســـترضاء  الســـابقة  األميركيـــة 
ايـــران، ولـــم يغيـــر ذلـــك من ســـلوك 
طهـــران ولكـــن أجـــج مـــن الحمالت 

االرهابية”.
اســـرائيل  بـــأن  فهمنـــا  وقـــال: 
الديمقراطيـــة شـــريك وليـــس معها 
مشـــكلة، ولـــذا قلبنـــا األمـــور رأســـا 
علـــى عقـــب، ورفضنا االســـترضاء، 

ووضعنا األمن والردع كأولوية.
مـــع  اشـــتركت  أميـــركا  أن  وبيـــن 
حلفائهـــا بدول الخليج لعـــزل ايران 
عســـكريا ودبلوماســـيا واقتصاديـــا، 
العقوبـــات،  مـــن  77 جولـــة  ونفذنـــا 
وهيئـــة  شـــخصا   1500 وشـــملت 
وجهة، وحرمنا النظام من 70 مليار 
دوالر كان سيســـتخدمها باإلرهاب، 
والتبع مثل حزب هللا وغيره أصبح 

اآلن يعيش سياسة تقشفية”.

“حـــزب  بأنـــه  هللا  حـــزب  ووصـــف 
فاسد” وجماعة ارهابية.

وقـــال: “قمنـــا بالضغـــط على قاســـم 
معـــه،  األمـــر  وحســـمنا  ســـليماني 
ونعـــرف أن حملتنـــا ضـــد االرهـــاب 
يســـتجدون  وااليرانيـــون  ناجحـــة، 

لرفع العقوبات أو تخفيفها”.

وأكد بأن “الســـماح للنظـــام االيراني 
بتطويـــر نشـــاطه النووي وتشـــجيع 
صالـــح  فـــي  ليـــس  أمـــر  االرهـــاب 

المنطقة”.
وذكر بـــأن “العقوبـــات التي فرضت 
علـــى إيـــران كان لهـــا تأثيـــر كبيـــر، 
قـــرارات  اتخـــذ  اإليرانـــي  والنظـــام 

وخيـــارات صعبـــة للغايـــة، وبخاصة 
مـــا يتعلـــق بنظامه النـــووي”، والفتا 
الـــى أن أميـــركا “لـــن تســـمح إليران 
ان تتابـــع برنامجها النووي وتطوير 
أســـلحتها، ولن تســـمح لها بأن تصل 
للتكنولوجيا النووية بشـــكل يسبب 
الشـــرق  بـــدول  االســـتقرار  عـــدم 

األوسط”.
االيرانيـــة  المليشـــيات   “ أن  وبيـــن 
فـــي وضع صعـــب، وعليهـــا أن تقوم 

باختيارات صعبة”.

اتفاق السالم

وبشـــأن اتفاق الســـالم، توقع الوزير 

مزيـــدا مـــن الـــدول ســـتحذو حـــذو 
والســـودان  واالمـــارات  البحريـــن 

بتوقيع اتفاقيات السالم.
وقـــال: “قبـــل 4 ســـنوات اعتبـــر أن 
فـــي هـــذه االنجـــازات كان  التأمـــل 
حلما غير قابـــل للتحقق، وأثبتنا أن 

غير القابل للتحقق أصبح ممكنا”.
وواصـــل: عـــدت متفائال مـــن جولة 
إلســـرائيل والدول العربية الموقعة 
اتفاقيات الســـالم، وشعرت بالراحة 
األمـــل  مســـتوى  بشـــأن  والحمـــاس 
الذي لمســـته بيـــن األجيال الشـــابة، 
وهذا هو الوضـــع الصحيح، ونجاح 

االتفاقيات دليل على ذلك.
وبيـــن أن واشـــنطن والمنامة وقعتا 
أكتوبـــر  فـــي شـــهر  تفاهـــم  مذكـــرة 
الماضي لمحاربة كل أشكال معاداة 
ومناهضـــة  والســـامية  الصهيونيـــة 

االعتراف بدولة اسرائيل.
ليســـت  الســـالم  اتفاقيـــات  وتابـــع: 
حبـــرا على ورق، وليســـت اتفاقيات 
اتفاقيـــات  ولكنهـــا  القصـــور،  بيـــن 
بيـــن الشـــعوب وأهل الكتـــاب، ومن 
أبنـــاء  بيـــن  التقديـــر  يتشـــاركون 

إسماعيل وأبناء إسحاق.
وتتواصـــل جلســـات حـــوار المنامة 
اليـــوم الســـبت وتختتم غـــدا األحد 
بمشـــاركة كبار الوزراء والمسؤولين 

من دول عديدة.

بومبيو بحوار المنامة: اتفاقيات السالم بين الشعوب وأهل الكتاب... ومزيد من الدول ستوقع
العقوبات تخفيف  تستجدي  وطهران  ــران...  إي لعزل  الخليج  مع  تحالفت  أميركا  إن  قال 

راشد الغائب



البحرينيون أقل الشعوب عرضًة لالضطرابات النفسية
ــا ــة بكورونـ ــا” اإلصابـ ــل “فوبيـ ــي تقليـ ــهم فـ ــي أسـ ــادة الوعـ ــراء: زيـ خبـ

قــال خبــراء دوليــون في مجال الصحــة العامة والصحة النفســية إن البحرينيين 
أقل الشــعوب عرضًة لالضطرابات النفســية والعقلية؛ بسبب دعم الدولة للسكان 
خصوصا في ظل جائحة كوفيد - 19، وتماسك المجتمع وتوافر خدمات حكومية 
ذات جــودة عاليــة فــي قطاعــات الصحة العامــة وغيرها، لكن الخبــراء دعوا في 
الوقت ذاته إلى توجيه المزيد من االهتمام بالصحة النفســية والعقلية خصوصا 
لشــرائح الموظفين والعمال واألمهات والتالميذ، وبما يمكِّن من تســريع التعافي 
االجتماعي واالقتصادي بعد الجائحة وعودة الحياة العامة تماما إلى طبيعتها.

جـــاء ذلك أثناء مؤتمر “الصحة النفســـية 
خـــال ومـــا بعـــد جائحـــة كوفيـــد - 19”، 
الذي استضافته مملكة البحرين عن بعد 
بتنظيـــم مـــن مبـــادرة “ألنك مهـــم” لدعم 

الصحة النفسية لألفراد والمؤسسات.
ارتفـــاع  أن  إلـــى  المتحدثـــون  ولفـــت 
مســـتويات الوعي في البحرين واستقاء 
الصحيحـــة  مصادرهـــا  مـــن  المعلومـــات 
أســـهم فـــي الحد من حـــاالت الخوف من 
اإلصابة بفيروس كوفيد - 19، وعدم نبذ 
المصابيـــن بالمـــرض اجتماعيـــا، والتقبل 
الطوعي للعزل المنزلي والحجر الصحي، 

منوهين بهذا الصدد بما تشهده البحرين 
المـــادي والنفســـي  مـــن حمـــات الدعـــم 
الصفـــوف  فـــي  للعامليـــن  واالجتماعـــي 
األماميـــة والفئـــات األكثـــر ضعفـــا، الـــذي 
يظهـــر جليا من خال التكريم المتواصل 
لهـــم، وتوزيـــع المســـاعدات المادية على 
األســـر المحتاجـــة، ومســـاعدات وأغذية 
للعمـــال الذين فقدوا وظائفهـــم، وأجهزة 
إلكترونية لمساعدة التاميذ المحتاجين 
وتقديـــم  بعـــد،  عـــن  يدرســـون  الذيـــن 

االستشارات عن بعد، وغير ذلك.
وأشـــار المتحدثـــون في مؤتمـــر “الصحة 

النفســـية خال ومـــا بعد جائحـــة كوفيد 
- 19” إلـــى تميـــز البحريـــن عالميـــا فـــي 
مجال تقديم دعم خاص للشرائح األكثر 
عرضـــة لاضطرابـــات النفســـية؛ بســـبب 
العاملـــون  وهـــم   19  - كوفيـــد  جائحـــة 
وكبـــار  الصحيـــة،  الرعايـــة  مجـــال  فـــي 
الســـن واألشـــخاص الذين لديهم مشاكل 
صحيـــة أو عقليـــة، والنســـاء واألطفـــال، 

واألشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن ضعف 
موارد الدخل.

وأكـــدوا أن الجهـــود التـــي تبذلهـــا مملكة 
البحريـــن في هذا اإلطـــار تواكب الهدف 
الثالـــث من أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
الـــذي ينـــص علـــى ضمـــان تمتـــع الجميع 
بأنمـــاط عيـــش صحيـــة وبالرفاهيـــة في 

جميع األعمار.

البحرين ثاني دولة في العالم تجيز لقاح “فايزر”
ــة ــمــزمــن ــاب األمـــــــراض ال ــ ــح ــ ــن وأص ــسـ ــار الـ ــبـ ــاح أمـــــام كـ ــتـ يـ

وافقـــت الهيئـــة الوطنية لتنظيـــم المهن 
علـــى  امـــس  الصحيـــة  والخدمـــات 
االســـتخدام الطارئ للقاح الـــذي تنتجه 
شركتا “فايزر” و”بيونتيك” ضد فيروس 
كورونـــا )كوفيد - 19(، لتصبـــح المملكة 
ثاني دولة في العالم تجيز االســـتخدام 
لهذا اللقاح وذلك من خال إتاحته أمام 
الفئـــات المعرضة بشـــكل أكبـــر لإلصابة 
بمضاعفـــات فيـــروس كورونـــا مـــن كبار 
المزمنـــة  األمـــراض  وأصحـــاب  الســـن 
والفئـــات األخـــرى التي تحددهـــا وزارة 
الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة 

للفيروس.
جـــاء ذلـــك بنـــاء علـــى الدراســـة التـــي 
قامت بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحية ولجنة التطعيمات 
بـــوزارة الصحـــة على ضـــوء المعلومات 

التي وفرتها شـــركة فايزر حول النتائج 
التـــي رصدتها للقاح من حيث الســـامة 

والفاعلية.
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وصرحـــت 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
قـــد  بأنـــه  الجاهمـــة  مريـــم  الصحيـــة  
لدراســـة  تـــم عقـــد اجتماعـــات مكثفـــة 
الوثائـــق التـــي قدمتهـــا الشـــركة والتـــي 
شـــملت جـــودة التصنيع ونتائـــج تحليل 
الســـامة خال الشهرين الماضيين. كما 
عقـــدت الهيئـــة اجتماعـــات موســـعة مع 
فريـــق الشـــركة فـــي الواليـــات المتحدة 
األمريكية وممثليهـــا لإلجابة على كافة 

االستفسارات التي قدمتها الهيئة.
االســـتخدام  ترخيـــص  ويتـــم  هـــذا، 
الطارئ بالتنســـيق مع الشـــركة المصنعة 
لتطبيـــق العديد مـــن إجـــراءات مراقبة 
الجـــودة واألمـــان والفعالية للقـــاح، منها 
االستخدام ضمن نطاق تحدده الجهات 

الصحيـــة في مملكـــة البحرين، وتحديد 
والجرعـــة  المســـتهدفة  الفئـــات  أعـــداد 
ونظـــام التطعيم، باإلضافة إلى المراقبة 
واإلبـــاغ عن األحداث الســـلبية وتوفير 
والفعاليـــة  للســـامة  داعمـــة  معلومـــات 
مـــن  حصـــر  ســـيتم  حيـــث  والتصنيـــع، 
تنطبـــق عليهـــم الشـــروط ألخـــذ اللقـــاح 
إلعطائهم مواعيد في المركز المخصص 

للتطعيم.
وبإجازة االستخدام الطارئ للقاح فايزر 
تكون المملكة قد أقرت ثاني اســـتخدام 
طـــارئ للقـــاح فـــي البحريـــن بعـــد لقـــاح 
شركة سينوفارم، وهو ما يؤكد الحرص 

الـــذي توليه المملكة للحفاظ على صحة 
وســـامة كافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن 
والحد من انتشـــار فيـــروس كورونا في 

المجتمع.
من جهتهـــا قالت رئيس مجموعة فايزر 
الخليج ليندســـي ديتشـــي ‘’إن ترخيص 
االســـتخدام الطـــارئ اليـــوم فـــي مملكة 
البحريـــن يمثـــل لحظة تاريخيـــة أخرى 
في المعركة ضد فيروس كورونا )كوفيد 
- 19(. هـــذا الترخيـــص هدف نعمل على 
أن  مـــرة  أعلنـــا ألول  أن  منـــذ  تحقيقـــه 
العلم ســـينتصر، ونشيد بالهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهن والخدمـــات الصحية في 
مملكـــة البحريـــن لقدرتهـــا علـــى إجـــراء 
تقييـــم دقيـــق واتخـــاذ اإلجـــراءات في 
الوقت المناســـب للمســـاعدة في حماية 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  المواطنييـــن 

البحرين”.

المنامة - بنا

أعمق دروس الراحل الكبير
Û  تتجلى مآثر ودروس فقيد الوطن الراحل الكبير سمو األمير خليفة بن

ســلمان آل خليفــة، طيــب هللا ثــراه في كل حين، بيــد أن ثمة حضور له 
خصوصيــة فــي أيامنا وأعيادنا الوطنية، والبحرين الغالية تعيش شــهر 
المناســبات الوطنيــة، ديســمبر وأيامــه المجيــدة، مــن ذكرى االســتقال 
إلــى ذكــرى تولــى جالــة العاهــل المفــدى الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة ملــك مملكة البحرين حفظــه هللا ورعاه مقاليد الحكم في العهد 
الزاهــر، وذكــرى يــوم المــرأة البحرينيــة ويوم الشــهيد، فإن هنــاك جملة 
مــن الــدروس الوطنيــة العظيمة التي نســتلهم من الراحــل الكبير أعمق 

وأقدس معاني الوالء واالنتماء للوطن.
Û  مكانة الوطن: ال يكاد ينتهي لقاء أو مجلس أو محفل حضر فيه الراحل *

الكبيــر، طيــب هللا ثــراه، إال وتشــرق فيــه كلماتــه وتوجيهاتــه ووصاياه 
بأن يكون الوطن.. البحرين، أواًل وأخيًرا في كل شــؤوننا بحيث تصبح 
مصلحــة الوطــن، بالنســبة للجميــع مــن مســؤولين ومــن مواطنيــن، هي 
الصفحــة التــي البــد أن تكون حافلــة بالعمل الجاد والمخلــص واالبتكار 
والتفانــي، وهــذا هــو جوهــر فكر “أبا علــي”، فلم يكن يهمــه طيلة حياته 
رحمه هللا إال أن تكون البحرين في المقدمة، ويكون شعبها في الريادة، 
مــن جهــة أخــرى، يوصــي بــأن يكــون كل المســؤولين وفــي كل األجهزة 
على مقربة من المواطنين، وكان من أبرز هذه المشاهد ما أواله “خليفة 
بــن ســلمان” مــن زيــارات وجــوالت ميدانية لــكل مناطق البحريــن، لهذا 

حرص على أن يكون نموذًجا كبيًرا لتحقيق تطلعات المواطنين.
Û  مكانــة اإلنســان: إذا عدنــا إلى قائمــة الجوائز واألوســمة العالمية التي *

حملــت اســم ســموه رحمــه هللا في مجــال االهتمــام باإلنســان والتنمية 
البشــرية، فهــي كثيــرة تزهــو كل واحــدة منهــا بــأن قائــًدا حكيًمــا مــن 
البحرين، وضع اإلنسانية في أعلى قائمة اهتماماته، فتجاوزت الحدود 
عظيــم،  درس  وهــذا  العالميــة،  إلــى  واإلقليميــة  المحليــة  الجغرافيــة 

فاإلنسان لدى سموه هو محور وعماد وأساس التنمية.
Û  الــروح الوطنيــة والتآلــف كقيــم بحرينيــة عاليــة: تحتاج هــذه الزاوية *

بعنوانهــا المحــدود إلــى ملفــات كبــرى مــن دروس “خليفــة بــن ســلمان” 
حــول الوحــدة الوطنيــة والنســيج المتماســك والتآلف وقيم اإلنســانية 
والتعايــش والمحبــة، ويربــط كل ذلــك بالتقــارب والتواصــل الدائم بين 
أبنــاء الوطــن، وبــذل كل جهد في تنشــئة أجيالنا القادمة على التمســك 
بتلــك المعانــي النبيلــة والحفــاظ عليهــا، هــي دروس عميقــة فــي قيمها 
اإلنســانية والدينيــة والوطنيــة واالجتماعيــة، وهــي التــي تمثــل دافًعــا 
ألبنــاء الوطــن المخلصيــن لاســتمرار فــي خدمــة بادهــم مهمــا كانــت 

الظروف.
Û  هــي مآثــر خالــدة لرجــل خالــد في قلوبنــا ونحن نعيــش أيامنــا الوطنية

المعانــي  عميــق  بإخــاص  الوطنــي  الوجــدان  فــي  يحضــر  المجيــدة، 
والــدالالت، وألنــه غــاب عنا في هــذه األيام العزيزة، فــإن روحه ترفرف 
فــي جنبــات أرواحنــا.. رحمك هللا يا أبا علي.. فأنــت الخالد في الضمير 
الوطني.. اللهم بأسمائك العظمى وكلماتك التامة، وكل أسمائك عظيمة 
وكلماتــك تامــة، زد “خليفــة بــن ســلمان” رفعــة فــي الجنــان يــا حنــان يا 

منان.. وأنر قبره بالضياء والسرور والحبور، اللهم آمين رب العالمين.

عادل المرزوق

عيســـى  البحرينـــي  البحـــار  يختصـــر 
راشـــد العان الكثير مما خبأه ويخبئه 
تجـــارب  مـــن  البحرينييـــن  البحـــارة 
مرارة بسبب اســـتهدافهم واستهداف 
أرزاقهم من جانب السلطات القطرية، 
ومنذ ســـنين، أو لنقل منذ العام 2010 
وحتى اليـــوم، تتكرر حوادث احتجاز 
وتعريضهـــم  البحرينييـــن  البحـــارة 
القاســـية  واإلجـــراءات  للمســـاءلة 
والمحاكـــم واألحـــكام الجائـــرة لقطـــع 
أرزاقهم، لكن، ما هي الصورة الميسرة 

التي ينقلها لنا النوخذة “العان”؟
مـــن الصعـــب علـــي أن أجـــد مدخـــًا 
فالعـــذاب  العـــان،  يقـــول  للحديـــث، 
الـــذي يعانيـــه البحـــارة من اســـتهداف 
الســـلطات القطريـــة ال يمكـــن وصفـــه 
وإن وصفناه ال يمكن تصديقه! فحين 
يتـــم ســـجن بحـــار وعمالـــه واحتجـــاز 
قاربـــه، وتغريمـــه بيـــن 10 إلى 5 آالف 
دينـــار، فهـــذا األمـــر في غايـــة اإليام، 
ثـــم نحن بحـــارة مـــن أبنـــاء البحرين، 
ونصطاد في مباحرنـــا وحدودنا، فأي 
جريمـــة تلـــك التـــي تســـبب للحكومة 

القطرية كل هذا الغضب؟
وماذا لديك يـــا نوخذة؟ يقول:”تخيل 
يـــا أخي، منذ تاريخ الثامن من فبراير 
عـــام 2018، وقاربـــي محتجـــز لديهم، 
الـــذي  البحـــارة  فكيـــف ألمثالـــي مـــن 
عيالهـــم  ورزق  رزقهـــم  البحـــر  يعتبـــر 
أن يســـيروا شـــؤون حياتهم؟ ولكنني 
أكـــرر، لمـــاذا يســـتخدمون معنـــا القوة 
ويقبضون علينا ونحن نترزق هللا في 
مياهنـــا اإلقليميـــة؟ لألســـف الشـــديد، 
مـــن العـــار أن يحصـــل هذا مـــن جانب 
أشـــقاء، فحكومتنـــا فـــي عهـــد حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة حفظه هللا ورعاه، لم تقصر 

معنـــا، وصوتنا مســـموع، إال أن صوتنا 
وهـــي  القطريـــة  للســـلطات  بالنســـبة 

تتعمد اإلضرار بنا، ال مكان له.

الشعب القطري “على راسنا”

وبمـــرارة وألم يتحدث البحار ســـلمان 
مواطـــن  فهـــو  خالـــد هجـــرس،  علـــي 
أهـــل  بـــأن  بحرينـــي خليجـــي يؤمـــن 
البحريـــن وأهـــل الخليج كلهم أســـرة، 
وأهـــل قطـــر “عـــزاز علـــى قلوبنـــا”، إال 
القطريـــة  الســـلطات  تفعلـــه  مـــا  أن 
وكأنهم تتشـــفى أو تنتقم من البحارة 
البحرينيين، وتتعمد اإلضرار بأرزاقنا، 
وهـــذا الوضع يعود إلى ســـنين بعيدة، 
كبحرينـــي،  فإنـــا  القـــول،  شـــئت  وإذا 
أقـــول بـــأن الشـــعب القطـــري أخوتنـــا 
أمـــا  رؤوســـنا،  علـــى  وتـــاج  وأحبابنـــا 
السلطات القطرية فقد أثبتت أنها في 
غاية الســـوء فـــي تعاملها معنـــا، وكما 
قلـــت لك، ليس األمر بالجديد، بل منذ 
قضيـــة “إعادة حقنـــا الوطني في جزر 

حوار”، وهم يكيدون لنا.

مضايقة البحارة عمًدا

ويتطـــرق إلـــى معاناته، فقـــد واجه ما 
واجـــه عندمـــا كان يبحـــر في “فشـــت 
العظـــم” وتـــم القبـــض عليـــه وإســـاءة 
معاملتـــه، مـــا حـــذا بـــه اليـــوم لإلبحار 
فـــي المناطـــق الشـــمالية طلًبـــا للرزق، 
إال أن هـــذه المعاناة مســـتمرة، فقاربه 
ديســـمبر   6 مـــن  محتجـــًزا  يـــزال  ال 
2018 وال جديـــد بشـــأنه حتـــى اآلن، 
ويلفـــت النوخـــذة هجرس إلـــى نقطة 
مهمـــة بالنســـبة لـــه ولجميـــع البحـــارة 
البحرينييـــن الذيـــن يكســـبون رزقهـــم 
مـــن البحر:”علينـــا ثقـــل مـــن الديـــون، 
فـــكان  منهـــا،  للمتقاعديـــن  وبالنســـبة 
التقاعـــد أن يســـتثمروا  بعـــد  حلمهـــم 

جـــزًءا مـــن “شـــقاء عمرهـــم” ليعملـــوا 
فـــي البحـــر، فراتـــب التقاعـــد ال يكفي 
لتغطية الديـــون وااللتزامـــات، ونحن 
نعمـــل في البحر لكـــي نفتح لنا مصدر 
دخل نســـير به شـــؤوننا المعيشية، إال 
أن الســـلطات القطريـــة ال تدرك حجم 
معاناتنـــا، وتتعمـــد مضايقـــة البحـــارة 
ونتمنـــى  وماحقتهـــم،  البحرينييـــن 
مـــن الدولـــة أن تدعمنـــا كذلـــك ونحن 
نعيش هـــذه الظروف الصعبـــة، فهناك 
عدد من البحارة الذين تم احتجازهم 
واحتجـــاز قواربهـــم مـــروا وال يزالون 
بتبعات هذا االستهداف الذي ال عاقة 

له بأواصر األهل والمحبة واألخوة.
نحـــن بحـــارة ويرفعـــون الســـاح في 
لكـــن هللا  كبيـــرة،  مأســـاة  وجهناهـــي 
كريـــم، لقـــد تضرر البحـــارة، كمـــا يرى 
البحـــار أســـامة عبدالرحمـــن، ودعنـــي 
أقول لك أن هذه المعاناة التي عشتها 
وعاشـــها غيري مـــن إخوتـــي البحارة، 
ســـواء مـــن المحترفين أم الهـــواة مما 
لحـــق بنـــا مـــن أذى بســـبب الســـلطات 
القطرية، جعلتني أفكر في أن “أكنسل 
شـــغل البحـــر”، لكن مـــاذا أفعل، وليس 

لي مصدر رزق سوى البحر؟
أســـامة،  يقـــول  غيـــري،  حـــال  وكمـــا 

تقاعدت وصرفت من حقوقي الكثير 
لكـــي أعمـــل فـــي البحـــر، وهـــذا خلف 
التزامـــات كبيـــرة جـــًدا، وعملـــي فـــي 
البحر ليكـــون داعًما لراتبي التقاعدي، 
وتخيـــل أنـــك تطلـــب الـــرزق، فتأتيك 
دورية خفر الســـواحل القطرية وترفع 
الســـاح فـــي وجهـــك وتطلـــب منـــك 
تســـليم مفتاح القارب، وهذا ما حدث 
لـــي، وأنـــا متأكد وواثـــق بأننـــي أبتعد 
 700 عـــن الحـــدود القطريـــة حوالـــي 
متـــر، لكـــن الدوريـــة رفضـــت أن تنظر 
إلى جهـــاز الماحة الخاص بي ليكون 
ذلـــك دليـــًا علـــى أننـــي لســـت مخطًئا 
وأننـــي في حدود بـــادي البحرية، إال 
أن كل ذلك لم ينفع معهم، وأتذكر في 
تلـــك اللحظـــة، أي عندما رأينـــا دورية 
تأتـــي مـــن بعيـــد، كان صديقـــي يقول 
هـــذه دورية قطريـــة وأنا أقول ال، هي 
دوريـــة بحرينيـــة ألننـــا فـــي حدودنـــا، 
حتـــى وقـــع مـــا وقع مـــع دوريـــة خفر 

السواحل القطرية.
اختـــاروا  البحـــارة  بعـــض  أن  وعلـــى 
اإلبحـــار في المصائد الشـــمالية، إال أن 
أســـامة يشير إلى أن المباحر الشمالية 
تـــم  حيـــن  وللعلـــم،  وشـــاقة،  بعيـــدة 
احتجازي من جانب الدورية القطرية، 

فأنـــا كنت في “قطعـــة جرادة”، وحتى 
حين تثبت ذلك، فإن من في الدورية 
يصـــرون علـــى أن “الـــرادار” هـــو مـــن 

ضبط دخولكم في المياه القطرية.
التزامات كبيرة وكل حقوقي كلها في 
البحر يكون لي علـــى راتب التقاعدي 
باإليجـــار ولكـــي أســـير أمـــور حياتـــي 
فلهـــذا الجي بي إس يقـــول ابتعد عن 
الحدود القطـــري ميلين وجزء ودخل 
لـــي مـــن داخل أقـــل مـــن 700 متر من 
قطـــر وصديقـــي يقـــول هـــذه دوريـــة 
قطـــر وأنا أقول هذه دوريـــة البحرين 
وإذا هـــي دورية قطـــر واألعذار ورفع 
ورفضـــت  للرمـــي  مســـتعد  الســـاح 
المفتـــاح وقلـــت ســـأرمي المفتاح لكن 
تعال وأنظر إلـــى جهاز الجبي بي فأنا 

داخل حدود البحرين.

فشلوا في مالحقة الطراد

للغايـــة  ومؤلمـــا  محزًنـــا  كان  الوضـــع 
بالنســـبة إلـــى البحـــار محمـــد يعقـــوب 
غريب الـــذي تحدث هـــو اآلخر وكأنه 
بحرينـــي  بحـــار  كل  همـــوم  يحمـــل 
فيقول:”أنـــا مـــن الهواة، لكـــن البحارة 
المحترفيـــن وضعهـــم أكثـــر صعوبة ال 
ســـيما بالنســـبة لمن يكســـب رزقه من 
الصيـــد في المباحـــر الوفيرة، وحصل 
أنه فـــي العـــام 2017، مـــررت بتجربة 
قاسية مع بعض أصدقائي حين ألقت 
دوريـــة قطريـــة القبـــض علينـــا ونحن 
علـــى يقيـــن بأننـــا لـــم ندخـــل الحدود 
القطريـــة، وكنا نشـــاهد تلـــك الدورية 
تاحـــق طـــراًدا آخـــر، وعندما فشـــلوا 
فـــي الوصول إليه، عـــادوا إلينا وقالوا 
أن الرادار كشـــف دخولنا في مياههم، 
وكررنـــا القول أننا لم ندخـــل الحدود، 
حتـــى لـــو أن “المايـــه” ســـحبتنا بضعة 
أمتـــار فهـــذا األمـــر قد يحصـــل، لكنهم 

أموركـــم  وســـتكون  رافقونـــا  قالـــوا 
بخيـــر، فقط يلزم عليكـــم توقيع تعهد 

وأموركم طيبة.

كل يوم تدخلون.. وال شبر!

بقينـــا فـــي الحجـــز عـــدة أيـــام حتـــى 
تـــم عرضنـــا علـــى النيابة العامـــة التي 
أبلغتنـــا بعرضنـــا علـــى المحكمـــة غًدا، 
وأن األمـــور كلها طيبة وســـمعنا منهم 
كاًمـــا طيًبـــا للغايـــة، وبقينـــا هناك 15 
عشـــر يوًما منها فـــي الحجز ومنها مع 
أصدقـــاء لنـــا من أهـــل قطـــر، وحينما 
جـــاء موعـــد المحكمـــة ودخلنـــا علـــى 
شـــديًدا”  “صلًفـــا  فوجدنـــاه  القاضـــي 
حتـــى أنـــه قال:”انتـــو أهـــل البحريـــن 
كل يـــوم تدخلـــون عندنـــا.. وال شـــبر 
تدخلـــون”، وكنا ثاثة أشـــخاص، فتم 
تغريمنـــا مبلـــغ 500 دينـــار، وحجـــزوا 
الطـــراد، أمـــا الشـــخص الثالـــث معنـــا 
وألنـــه كان صاحـــب ســـابقة، فقـــد تـــم 
ســـجنه لمـــدة شـــهرين، وحتـــى اليوم، 
نتواصل مـــع خفر ســـواحلنا فيقولون 
أنه ال معلومات عن الطراد، ونتواصل 
مـــع خفـــر الســـواحل القطريـــة اتصااًل 
فيقولـــون أنهم أرســـلوا الطـــراد، ولكن 
أن تتخيـــل المعانـــاة الموجعة للبحارة 

البحرينيين كان هللا في عونهم.
في ســـطور المعانـــاة المكتوبـــة، هناك 
معاناة أشد وأكثر قسوة، ولعل المقام 
لو طال مع تجارب استهداف البحارة 
البحرينييـــن منـــذ ســـنوات مـــن قبـــل 
الســـلطات القطريـــة، لوجدنـــا الملفات 
تنـــوء برغبـــة فـــي التشـــفي وحرمـــان 
ورزق  رزقهـــم  بـــاب  مـــن  البحـــارة 
نشـــوة  ليســـت ســـوى  هـــي  عيالهـــم.. 

االنتقام البغيض.

ــون.. وال شــبــر” ــلـ ــدخـ ــوم تـ ــ ــل ي ــ ــارة: “ك ــحـ ــبـ الـ ــد  ــ ــال الــقــاضــي الــقــطــري ألح ــ ق

بحارة بحرينيون يستذكرون اللحظات القاسية والمعاملة السيئة من سلطات الدوحة

البحار سلمان علي هجرسالبحار أسامة عبدالرحمن

محرر الشؤون المحلية
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فرقـــة بحرينيــة أحيــت عيــد الجلوس األول للشيـخ زايـد
ــاريـــخ” ــتـ ــا الـ “اإلمـــــــــارات والـــبـــحـــريـــن... قــصــة يـــســـردهـ

كان جــو اللقــاء التراثــي التاريخــي جميــًا، الســيما مــع بعــض المفــردات التــي ربمــا فهــم 
المشــاهدون معناهــا ألول مــرة. فحيــن يســأل أحدهــم آخــر “شــفيك مجكجــك.. أو العمال 
مجكجيــن” وهــي “طلســم بالنســبة للكثيريــن”، لكنهــا تعنــي أن الرجــل يصــدر بلســانه نغمة 
“جك”.. حين ال يريد العمل، وحين يضرب عمال السفينة عن العمل يقال عنهم “مجكجين”، 

أما تنوع مفردات القرقيعان والقرنقعوه والقرنقوشه وحق الليلة فلكل منها أصل.

ودارت هـــذه المفردات وغيرهـــا الكثير من 
أجـــواء الماضـــي الجميـــل، حينمـــا نظمـــت 
ســـفارة دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
نـــدوة افتراضيـــة بعنـــوان “دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة مملكة البحريـــن.. قصة 
مستشـــار  بمشـــاركة  التاريـــخ”،  يســـردها 
بدولـــة  الوطنـــي  األرشـــيف  فـــي  البحـــوث 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة عائشـــة بلخير، 
والمستشـــار والباحـــث فـــي مجـــال التراث 
والموســـيقى محمـــد جمـــال، وأدارتها نوف 

المبـــارك، لكـــن دعونـــا ال نبتعـــد كثيـــًرا عـــن 
“القرقعـــة”، فالباحثـــة بلخيـــر تشـــير إلى أن 
كلمـــة “قرنقشـــوه” تعني الهديـــة أو العطية 
وهـــي مأخوذة من اللهجة العمانية “قرقش 
المعدنيـــة  النقـــود  ألن  وكذلـــك  مخبـــاك”، 
“تقرقش فـــي الجيب”، أما جمـــال فرأى أن 
قرقيعـــان وقرنقعوه وقرقاعـــون هي تعني 
اإلزعـــاج أي مـــن “القرقعة”، وألنها مناســـبة 
تأتي مصحوبة بالرقص والغناء واألهازيج 
والطبول فهـــي “إزعاج لكنه إزعاج جميل”، 

أمـــا حـــق الليلـــة، فاألصـــل فيهـــا أن واجب 
اآلباء أن يمنحوا لألبناء “حقهم هذه الليلة 

االحتفالية”.

أول فرقة 

وتطـــرق جمـــال إلـــى مـــا يمثله “البحـــر” من 
مـــاض عريـــق تـــرك لنـــا إرًثـــا ال يحصى من 
القصص والمعانـــي والمعاناة، ومنها عالقة 
البحريـــن باإلمارات، ويذكـــر أنه حينما كان 
قائد فرقة موســـيقية، وهـــي الفرقة األولى 
التي احتلفت بعيد جلوس المغفور به بإذن 
هللا سمو الشيخ زايد آل نهيان )رحمه هللا(، 
وفي السبعينات أيًضا، يتذكر أنه سكن في 
فنـــدق قريب مـــن الكورنيش وهـــو الفندق 
الوحيـــد فـــي أبوظبـــي آنـــذاك، ولـــم يكتمل 
اإلعـــالم  وزارة  واســـتضافته  بعـــد،  بنـــاؤه 
اإلماراتية لمدة شـــهر لتســـجيل األغاني مع 

المرحوم جاسم جابر.
ويضيـــف جمال “ثم أصبحت أزور أبوظبي 
كل عامين، وأرى الفـــرق الكبير في التطور 
العمرانـــي، وأتذكـــر أننـــي قرأت فـــي إحدى 
الصحف األجنبية عبارة للشيخ زايد رحمه 
هللا.. ال أريـــد أن أحول وطني إلى غابة من 
االســـمنت المســـلح، فعرفـــت بعـــد ذلـــك أنه 
ركـــز على بناء اإلنســـان اإلماراتي”، ويصف 
جمـــال التطويـــر المذهـــل لدولـــة اإلمـــارات 
اليوم وربطها بمقولة:”من ال ماضي له.. فال 

حاضر له”.

قلب الخليج

ووصفـــت الباحثـــة عائشـــة بلخيـــر مملكـــة 
البحرين بأنها قلب الخليج العربي النابض، 
وهـــي قبلـــة العلـــوم والثقافة، واســـتذكرت 
أن البحريـــن فتحت بوابة الغنـــاء والطرب 

وكان  ســـعيد  مـــوزة  المرحومـــة  للمطربـــة 
اســـمها آنـــذاك “رجـــاء عبدو”، وجـــاءت إلى 
البحريـــن وبـــدأت انطالقتهـــا فـــي حياتهـــا 
الفنيـــة. وتشـــير إلـــى أن الفنـــون الشـــعبية 
كالليوه والطنبورة، نقلها البحر عبر بحارته 
وسفنه، من البحرين أو باقي دول الخليج، 
وأصبحـــت األغانـــي تنتقـــل عبر الســـواحل 
أو ابتكـــر البحـــارة شـــيًئا جديـــدة وأدخلوه 

كالمفـــردات الســـواحلية، وكذلـــك اللباس كـ 
“الجريمبـــة” أو “الماشـــوه”، وكلمـــات كثيرة 
تأثـــرت بالبحر، ودخلت فـــي األغاني ومنها 
“ســـواكن” والــــ “مخـــا”، وكان  كــــ  المناطـــق 
البحـــارة يوثقون تجاربهـــم والمناطق التي 
مـــروا بها، فيما اتفـــق كل من جمال وبلخير 
على ضرورة االهتمام بالدراسات اإلنسانية 
والتراثية تماًما كاالهتمام بالعلوم األخرى.

محمد جمال وعايشة بلخير والمقدمة نوف المبارك
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سعيد محمد

تعليق الحضور الطالبي بـ “ابتدائية كرزكان”
العامـــة  العالقـــات  إدارة  أفـــادت 
واإلعـــالم بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم 
أنـــه بالتنســـيق مـــع وزارة الصحة تم 
تعليـــق الحضور الفعلي للطلبة مؤقتا 
بمدرســـة كـــرزكان االبتدائيـــة للبنيـــن 

بصـــورة احترازية، خـــالل الفترة من 
الخميـــس الثالث من ديســـمبر وحتى 
الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر 
2020، مع اعتماد وســـائل التعّلم عن 
ُبعـــد بصـــورة كاملة في هـــذه الفترة، 

قائمـــة  حـــاالت   4 اكتشـــاف  نتيجـــة 
لفيروس كورونا.

منتســـبي  أن  اإلدارة  وأضافـــت 
والتعليميـــة  اإلداريـــة  الهيئتيـــن 
اآلليـــة  الحضـــور وفـــق  ســـيواصلون 

المعتادة، مع إجراء الفحص الســـريع 
لهـــم يوميـــا، وااللتـــزام باإلجـــراءات 
االحترازيـــة المعتمـــدة وفـــق الدليـــل 
الـــوزارة  عـــن  الصـــادر  االسترشـــادي 

بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مدير بـ “العمل”: ال غلق لملفات العاطلين إال بمعايير
أفــاد مديــر التوظيــف بوزارة العمــل والتنمية االجتماعية حســين الشــامي أن 
الــوزارة “ال تغلــق ملفــات المرشــحين الباحثيــن عــن عمــل”، مشــدًدا علــى أنها – 
أي الــوزارة – ال توقــف التوظيــف وال الترشــيح وال التدريــب فــي أي حــال مــن 

األحوال.

وأوضـــح أن بعـــض ملفـــات المرشـــحين 
يمكن أن تغلق في حال ارتباطها بصرف 
بـــدل التعطـــل، ولـــه معاييـــر، كأن يكـــون 
مـــن يســـتلم بـــدل التعطـــل لديـــه معاش 

تقاعدي.
وبـــدا الشـــامي علـــى اســـتعداد تـــام فـــي 
اللقـــاء المفتوح عبر الفضـــاء اإللكتروني 
مـــع أهالـــي دائـــرة النائـــب هشـــام أحمـــد 
علـــى  يجيـــب  كان  إنـــه  إذ  العشـــيري، 
مداخالت ومالحظات بعض المشاركين 
كامـــاًل  الموضـــوع  بتلقـــي  وتســـاؤالتهم 
ثـــم يطلب رقـــم البطاقة الذكيـــة، ويتابع 

تفاصيل صاحب المشـــكلة مباشـــرة عبر 
جهـــاز الحاســـب اآللـــي أمامـــه، ليتعـــرف 
صاحـــب  ملـــف  مـــن  التفاصيـــل  علـــى 
الشـــكوى، فـــي حيـــن ان بعـــض الحاالت 
التـــي تطلبـــت متابعـــة، فقـــد تـــم االتفاق 
علـــى النائب العشـــيري لتوفيـــر الطلبات 

وأرقام البطاقات لبحثها.
النائـــب  أشـــار  للقـــاء،  تقديمـــه  وفـــي 
العشيري إلى أن ملف الباحثين عن عمل 
هـــو من الملفـــات المهمـــة وذات األولوية 
لديـــه، وزاد قولـــه “ال أحـــب أن أســـميهم 
“عاطليـــن” ولكـــن “باحثيـــن جاديـــن فـــي 

البحث عن عمل”.

الوظائف الشاغر

وتساءل المواطن فتحي الحايكي حول 
حـــق موظـــف الحكومـــة، وتحـــت مظلـــة 
ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة، فـــي التقديـــم 
لوظيفـــة شـــاغرة يعلـــن عنهـــا الديـــوان، 
فيما ليـــس هذا متاًحا بالنســـبة للعاملين 
فـــي القطـــاع الخـــاص حـــال البحـــث عن 
وظيفة أفضل، وفي هذه الجزئية أجاب 
الشامي بالقول أن لدى الشركات الكبرى 
لديهـــا نظام النقـــل الداخلي مـــن وظيفة 
إلـــى أخـــرى، إال أنـــه ال يمكن للـــوزارة أن 
تفتـــح المجـــال للوظائـــف المتوافرة في 
الســـوق ألن الموظفيـــن هنا سينافســـون 
الباحثين عن عمل، ثم أن صاحب العمل 
هـــو “صاحـــب قـــرار التوظيـــف”، ولهـــذا 
يمكـــن للموظفيـــن فـــي القطـــاع الخاص 

ممن لديهـــم طموح في وظائف شـــاغرة 
تعلـــن عنهـــا شـــركات أو قطاعـــات أخرى 
أن يتقدموا لها مباشـــرة، مختصًرا القول 
إن األولوية بالنسبة للوزارة هي ترشيح 

“الباحثين”.
بالترشـــيحات  المتعلقـــة  النقطـــة  وفـــي 
خالف التخصصات والمؤهالت كأن يتم 

ترشـــيح “خريج طب للعمل كمحاســـب”، 
فقد أوضح الشامي أن هذه األمور يسمع 
عنها في “السوشيال ميديا”، وأضاف “ال 
أقول أن “ذلك مســـتحيل”.. لكن بالنسبة 
لـــم تمـــر علي مثـــل هـــذه الحالـــة.. وربما 
حدث ذلك في الســـابق.. لكنني لم أرصد 

شيًئا من هذا القبيل”.

5 ترشيحات

الشـــيخ،  حســـن  المواطـــن  واستفســـر 
وهـــو عاطـــل عن العمـــل منذ 7 ســـنوات، 
عـــن الترشـــيح لوظائـــف غيـــر مناســـبة، 
وأن العاطـــل يقـــدم علـــى 5 ترشـــيحات 
ولـــو وجـــد وظيفـــة شـــاغرة سادســـة ال 
يســـتطيع التقـــدم إليهـــا، وذكـــر الشـــامي 
أن ذلـــك صحيح، فللباحث عن يرشـــح لـ 
5 شـــواغر، وإن جاءه الـــرد على واحدة، 
فبإمكانـــه إضافـــة ترشـــيح جديـــد فـــي 
النظـــام اإللكترونـــي، ونحـــن ال نريـــد من 
الباحث أن يرشـــح نفســـه لكل الوظائف، 
بـــل للوظائـــف التـــي تناســـبه فعلًيا، وفي 
الشق المتعلق باقتراح إلضافة متطلبات 
الوظيفـــة مع الشـــاغر قـــال الشـــامي “إن 
المســـميات يختارها صاحب العمل وهو 
األخبـــر بمتطلبـــات الوظيفـــة التـــي يريد 

توظيف باحث فيها”.

الثقافة األمنيـة
االستيالء على المال بطرق احتيالية

Û  جريمــة االحتيــال المالــي هــي إحــدى الجرائــم التي تتصــدى لها
إدارة مكافحــة الجرائــم االقتصادية، حيــث يعرف االحتيال بأنه 
“االستيالء على مال منقول أو سند مملوك للغير بخداعه وحمله 
على تسليمه ألشخاص آخرين باستخدام طرق احتيالية؛ بهدف 
تملكــه وحيازتــه”، فهي من جرائم األموال التي ال تتطلب العنف 
فــي نقــل الملكية لذلك المنقول، بــل إن مرتكبيها يوصفون بأنهم 
أصحــاب الياقــات البيضــاء؛ كونهــم غالبــًا مــا يكونــوا شــديدي 
فــي  الشــك  المجنــي عليــه  النظافــة واألناقــة، حيــث ال يســاور 
نواياهــم الخبيثــة مــن خالل إثــراء ذمة الجانــي المالية من دون 

وجه حق.
Û أساليب االحتيال المالي
Û .”استخدام طرق احتيالية أي التدليس “تغيير الحقيقة -
Û .اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة -
Û  التصرف في عقار أو منقول غير مملوك للجاني وليس له حق -

التصرف فيه.
Û  المعلومــات نقــل  وســائل  باســتخدام  اإللكترونــي  االحتيــال   -

واالتصــاالت مــن خــالل المواقــع اإللكترونيــة وبرامــج التواصــل 
االجتماعي.

Û .االتصاالت التقليدية المجهولة والمشبوهة -
Û  وقد نصت المادة 391 من قانون العقوبات البحريني أنه يعاقب

بالحبس وبالغرامة التي ال تتجاوز 500 دينار كل من توصل إلى 
االســتيالء على مال منقول أو ســند أو إلى توقيع هذا الســند أو 
إلغائــه أو إتالفــه أو تعديلــه وذلك باالســتعانة بطرق احتيالية أو 
اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو التصرف في عقار أو 

منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه.
Û  وإذا كان محــل الجريمــة مــاال أو ســندا للدولة أو إحــدى الجهات

التــي ورد ذكرهــا فــي المــادة )107( اعتبــر ذلــك ظرفــا مشــددا، 
ويعاقــب علــى الشــروع بالحبس الذي ال يزيد عن ســنة والغرامة 

التي ال تتجاوز 2000 دينار.
Û  وتهيــب إدارة مكافحــة الجرائــم االقتصادية بالمواطــن والمقيم

باتباع النصائح التالية:
Û  تجنب االنســياق وراء العروض والصفقات المغرية والتي تعد -

بأرباح وفيرة؛ كون أغلبها تروج بغرض االحتيال.
Û  تجاهل االتصاالت الهاتفية أو الرسائل المتكررة غير المتوقعة -

عبــر هاتفــك النقــال أو بريدك اإللكتروني بشــأن الفــوز بجائزة يا 
نصيب كبيرة أو غيرها واإلبالغ عنها فورا.

Û  إذا تعرضت لمثل هذا النوع من االحتيال أو كنت على اتصال -
بمثــل هــؤالء المجرميــن أو دفعــت أتعابــا لهم، فعليــك االحتفاظ 
بنصــوص جميــع الرســائل المســتلمة بواســطة الهاتــف النقــال أو 
البريد اإللكتروني أو العادي، واالحتفاظ بجميع وثائق الصفقات 
والحــواالت التــي قمــت بتحويلهــا لهــم، وإبــالغ الجهــات األمنية 

فورا.
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رثاء في فقيد البحرين الكبير
Û  إنني مواطن بحريني خدمت الوطن أمضيت خمسة عشر سنة في وزارة

الصناعة والتجارة والســياحة، وثالث ســنوات في المجلس األعلى للنفط، 
وثماني ســنوات في كلية البحرين بوليتكنك، تحت قيادة صاحب الســمو 
الملكي األمير الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه وفي كل 
تلك الســنين استســقيت ونهلت من تعاليمه وتوجيهاته القيمة والســديدة 
الكثيــر، والتــي كنــت أتابعهــا من خالل جلســات مجلس الوزراء ومجلســه 

األسبوعي عن بعد.
Û  وفــي ذلــك اليــوم يــا لهــول “نبأ وفــاة صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة

بــن ســلمان آل خليفــة طيــب هللا ثــراه” الــذي وقــع علينا كالصاعقــة، حيث 
يذهــب ســموه للعــالج ويرجــع معافــى مشــافى بــإذن هللا، لكن هــذه المرة 
لــم يعــد، فــكان وقــع الخبرعلينا ثقيال، وعــم الصمت أرجــاء البالد وحزنت 
النفــوس لفقــد عزيــز علــى القلــب، هــل هــو شــخص عــادي؟ ال وألــف ال هو 
أميرنــا ومجيرنــا وولــي نعمتنــا مــن نعومــة أظافرنــا، ونحن صغــار فتحت 
عيوننــا عليــه، وهــو مســؤول عن الجميــع، ودوره الكبير فــي حماية البالد، 
وبــذل النفيــس والغالــي مع األمير الراحل صاحب العظمة الشــيخ عيســى 
بن سلمان آل خليفة رحمه هللا، وبعد ذلك مع صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفة حفظــه هللا، وكان رحمه هللا يترأس ويكافئ ويكرم 
ويفتتــح المحافــل مــن خــالل أعمالــه، أليــس هــو خليفــة بن ســلمان ؟ نعم 
هــو خليفــة بن ســلمان آل خليفة رحمه هللا، الــذي لم يكل ولم يمل وكرس 

حياته لخدمة بالده العزيز البحرين وأهلها الطيبين. 
Û  لصاحــب الســمو الملكــي األمير الراحــل خليفة بن ســلمان آل خليفة طيب

هللا ثــراه بصمــة فــي كل ميــدان، وفي كل إنجاز، وفــي كل صغيرة وكبيره 
تخــص وطنــه الغالــي البحريــن، الذي شــارك في بنائــه ونمائــه أوال مع أبيه 
صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة طيب هللا ثراه، وثانيا مع 
أخيه صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه هللا، وثالثا 
مع ابن أخيه صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ملك البالد 
حفظــه هللا ورعــاه، فظهــر هذا الوطــن بمظهر العز والفخروالكــرم و التميز 

لحكم الخليفي.
Û  صاحــب الســمو الملكــي األميــر الراحل خليفــة بن ســلمان آل خليفة طيب

هللا ثراه جلس في مجلس أبيه من نعومة أظافره في سن السابعة، حيث 
تعلم وحمل المسؤولية واألمانة والكرم واحترام الكبير وحسن االستماع 
الــى جانــب االهتمــام بالسياســة وإدارة  واالهتمــام بمشــاكل المواطنيــن 

شؤون البالد.
Û  هذا هو صاحب الســمو الملكي األمير الراحل خليفة بن ســلمان آل خليفة

طيــب هللا ثــراه، المحنــك باألخــالق الحميدة والحزم والحكمــة، ولم ينس 
واجباتــه حيــال وطنــه فــي كل مجــال، وأهمهــا مجــال التعليــم وتطويــره 
إلــى األحســن، فاقتطف خبرات تعليمية ناجحة مــن بريطانيا، وبذرها في 
حقول تعليمية بحرنية، فشــقت لها في تربة التعليم البحريني زرعا يانعا 
أثمــر عــن متعلمين ناضجيــن، ولكل جيل حصاد من هــذا التعليم الخليفي 

حتى يومنا هذا. 
Û  نعــم ثــم نعــم هــذا كان دور صاحــب الســمو الملكــي األميــر الراحــل خليفة

بــن ســلمان آل خليفــة طيــب هللا ثــراه، في تطويــر البالد مــن كل النواحي 
جانــب  إلــى  واإلنســانية  والصناعيــة  واالعإلميــة  والصحيــة  العمرانيــة 
النواحــي السياســية، وأصبــح نعــم المعلــم وأحــد أكثــر رؤســاء وزراء فــي 

المنطقة حنكة وربما في العالم. 
Û  تعازينــا القلبيــة الصادقــة لملكنــا القائــد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن

عيســى آل خليفــة، وإلى ولــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة، وإلــى مستشــار رئيــس الــوزراء ســمو 
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة، وإلــى أحفــاد الفقيد الراحــل وأفراد 

األسرة المالكة الكريمة وشعب البحرين الوفي. 
Û  ،ذهب صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة بجســده

ولكــن ذكــراه وأمجــاده خالدة فــي عقل الوطن، وفي صفحــات التاريخ، يا 
مــن أفنيــت عمــرك ووقتــك فــي خدمــة وطنــك الغالــي العالــي البحرين، ال 
يســعنا هنا إلى الرجوع إلى هللا والترحم على فقيد الوطن، وحال لســاننا 

يقول إنا لله وإنا اليه راجعون.
عضو مجلس إدارة جمعية اإلداريين 
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عبدالرحيم عبداهلل فخرو

سعيد محمد

هشام العشيري حسين الشامي
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عواصم - وكاالت

 ”Tortoise media“ أطلقـــت 
مشـــروع بيانـــات لقيـــاس وترتيب 
البلدان حسب الذكاء االصطناعي، 
واحتلت الواليات المتحدة المرتبة 

األولى عالمًيا، تلتها الصين.
 Tortoise“ مؤشـــر  وأظهـــر 
الـــذي يقيس   ،”Intelligence
أكثر من 143 مقياًسا لمستوى 
االســـتثمار واالبتـــكار وتنفيذ 
تقنيـــات الـــذكاء االصطناعي 
عبـــر عدة معايير كقوة البنية 
التحتيـــة والبيئة التشـــغيلية 
والتطويـــر  واألبحـــاث 

وغيرهـــا، أن المملكة العربية 
الســـعودية فـــي المركز األول 
عالمًيـــا   22 والمركـــز  عربيـــا، 
في المؤشـــر العالمـــي للذكاء 

االصطناعي.
المركـــز  علـــى  اإلمـــارات  وحصلـــت 
الثانـــي عربًيـــا والــــ36 عالمًيـــا، تليهـــا 
قطر في المركـــز الثالث عربًيا والـ42 
عالمًيا. أما البلدان العربية األخرى 
التـــي دخلـــت القائمـــة فهـــي على 
التوالي: البحرين في المركز الـ50 
عالمًيـــا، تونس فـــي المرتبة الـ53، 

المغرب 57 ومصر 58.

البحرين ضمن “Tortoise Media” للذكاء االصطناعي

الزياني يؤكد حرص البحرين على استقطاب االستثمارات األجنبية
حميدان يســـتعرض الفرص الكبيرة أمام المســـتثمرين في المملكة وإســـرائيل

أقــام مجلــس التنميــة االقتصاديــة حفــل اســتقبال لعــدد مــن رجــال األعمــال 
والمســتثمرين اإلســرائيليين في تل أبيب بمناسبة زيارة وفد مملكة البحرين 

إلى دولة إسرائيل.

وخـــال الحفـــل أكـــد وزيـــر الصناعـــة 
الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة  والتجـــارة 
أهمية التعاون المشـــترك بين البلدين، 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  وحـــرص 
األجنبيـــة،  االســـتثمارات  اســـتقطاب 
خاصة من المستثمرين اإلسرائيليين، 
واالســـتفادة مـــن خبراتهـــم المتنوعـــة 
فـــي مختلـــف القطاعات لبناء شـــراكة 
الفتـــرة  خـــال  واســـعة  اقتصاديـــة 

المقبلة.
وأوضـــح أن البحريـــن أثبتـــت قدرتها 
علـــى تقديم تســـهيات كبيـــرة لكافة 
فـــي  والمســـتثمرين  األعمـــال  رجـــال 

ظل الفـــرص االقتصاديـــة الكبيرة مع 
مـــا تتميـــز به مـــن موقع اســـتراتيجي 
وفـــي  العربـــي،  الخليـــج  قلـــب  فـــي 
ســـوق كبيرة تشـــجع على االســـتثمار 
البحرينـــي  الخـــاص  القطـــاع  داعًيـــا 
مـــن  االســـتفادة  إلـــى  واإلســـرائيلي 

الفرص.  
فيما قـــدم الرئيـــس التنفيذي لمجلس 
التنميـــة االقتصاديـــة خالـــد حميـــدان 
عرًضا شـــاماً للمزايا االستثمارية في 
مملكة البحرين، مســـتعرًضا عدًدا من 
المؤشـــرات الهامـــة. كمـــا تحـــدث عـــن 
المقومات االستثمارية التي تتمتع بها 

المملكة، وهي مقومات دفعت العديد 
مـــن الشـــركات الكبرى إلى االســـتثمار 
فـــي البحريـــن، واتخاذهـــا مقـــًرا دولًيا 

وإقليمًيا لعملياتها.
وأكـــد حميـــدان تطلـــع البحريـــن إلـــى 
مزيد مـــن االســـتثمارات األجنبية في 

مختلف المجاالت والقطاعات، مشيًرا 
إلى الفرص الكبيرة أمام المستثمرين 
في البحرين وإسرائيل لبناء شراكات 
اقتصادية، واالســـتفادة مـــن الخبرات 
علـــى  إيجابـــي  بشـــكل  يعـــود  بمـــا 

االقتصادين الفاعلين في المنطقة.

تل ابيب - بنا

نيويورك - بنا

اســـتقرت أســـعار الذهب أمس، 
الجمعـــة، وتتجه صوب تحقيق 
فـــي  أســـبوعي  مكســـب  أول 
الـــدوالر  تراجـــع  إذ  أســـابيع،   4
بفعـــل تنامـــي المال فـــي تحفيز 
أميركـــي، وقبـــل صـــدور بيانات 
الوظائـــف فـــي القطاعـــات غيـــر 

الزراعية األميركية.
علـــى  ُيذكـــر  تغيـــر  يطـــرأ  ولـــم 
الذهب في المعامـــات الفورية 
لألوقيـــة  دوالر   1840.75 عنـــد 
)األونصة(، فيما ارتفعت العقود 
اآلجلـــة األميركيـــة للذهـــب 0.2 

% إلى 1844.10 دوالر.
وأضاف الذهـــب نحو 3 % منذ 

بداية األسبوع الجاري.
مســـاعدات  خطـــة  واكتســـبت 
فيـــروس  تداعيـــات  لتخفيـــف 
مليـــارات   908 بقيمـــة  كورونـــا 

دوالر وتحظـــى بدعـــم الحزبين 
الجمهـــوري والديمقراطـــي فـــي 
الواليـــات المتحـــدة زخمـــا فـــي 
أمـــس  األميركـــي  الكونجـــرس 
أبـــدى  إذ  )الخميـــس(  األول 
مشرعون محافظون تأييدهم. 

وتلقـــى المعـــدن األصفـــر الدعم 
أيضـــا بعـــد أن خفضـــت فايـــزر 
هدفهـــا لتوزيـــع لقاحهـــا المضاد 

لكوفيد - 19.
النفيســـة  للمعـــادن  وبالنســـبة 
األخـــرى، ربـــح الباتيـــن 0.8 % 
لألوقيـــة  دوالر   1037.67 إلـــى 
وارتفـــع الباديـــوم 1.7 % إلـــى 

2340.32 دوالر.
وانخفضـــت الفضـــة 0.1 % إلى 
لكنهـــا  لألوقيـــة  دوالر   24.03
تتجـــه صـــوب االرتفـــاع 5.8 % 

في األسبوع.

استقـــرار الـذهــــب

“بتك” تشيد بجهود “تمكين” في دعم المشاريع الريادية بالمملكة

دور بارز لرواد األعمال بتحقيق التوازن بين الصادرات والواردات الرقمية

نظمت جمعية البحرين لشــركات التقنية “ِبِتك” لقاءات عن بعد تحت عنوان “ريادة األعمال الرقمية”، وذلك في إطار فعاليات “األســبوع العالمي 
لريــادة األعمــال” الــذي يســتضيفه صنــدوق العمل “تمكيــن” وتقام فعالياته فــي مملكة البحرين للعــام الخامس على التوالي، مؤكــدًة جمعية “بتك” 
فــي مســتهل اللقــاء أهميــة الجهــود التي تنهــض بها “تمكين” في قيــادة المنظومة المتكاملة الداعمــة لرواد وريادة األعمال فــي البحرين ومواكبة 
التطورات العالمية في هذا المجال الســيما في ظل الحاجة إلى المرونة والســرعة لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد - 19 على المشــاريع الريادية 

واالقتصاد الوطني ككل.

“ِبِتـــك”  وقـــال مستشـــار جمعيـــة 
أحمد الحجيري أثنـــاء اللقاء: إن 
قطاع األعمال في البحرين شهد 
مؤخـــًرا زيادة فـــي الوعي بمجال 
ريـــادة األعمـــال الرقميـــة، وذلـــك 
التحتيـــة  البنيـــة  علـــى  اعتمـــاًدا 
المتقدمـــة لشـــبكة اإلنترنـــت في 
البحرين، وسهولة تبني وتطبيق 
التقنيـــات الحديثـــة فـــي مجـــال 
التجـــارة اإللكترونية والتســـويق 
الصناعـــي  والـــذكاء  الرقمـــي 
والحوســـبة الســـحابية وغيرهـــا، 
بالتعامـــل  المســـتهلكين  ووعـــي 
مـــع قنوات الدفـــع المالي الرقمية 

وغيرها.
رواد  مشـــروعات  أن  وأضـــاف 
األعمال التقليدية التي ال تستفيد 
من التكنولوجيا الحديثة تعرض 
نفســـها لخطر اإلفاس والخروج 
منافســـيها  لصالـــح  الســـوق  مـــن 
تلـــك  تســـخير  علـــى  األقـــدر 
التكنولوجيـــا في رفـــع اإلنتاجية 
وتقليـــل اإلنفـــاق والوصـــول إلى 

األسواق الخارجية.
ازدهـــار  إلـــى  الحجيـــري  ولفـــت 
الرقميـــة  الرياديـــة  المشـــروعات 
أســـاس  بشـــكل  تعتمـــد  التـــي 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  اإلنترنـــت،  علـــى 
المعنيـــة  الرقميـــة  المنصـــات 
والترفيـــه  والتدريـــب  بالتعليـــم 
والخدمات،  المنتجـــات  وتقديـــم 
وقـــال “بتنـــا نـــرى فـــي البحريـــن 
والمنطقـــة تطبيقـــات إلكترونيـــة 
تحقـــق  الذكيـــة  الهواتـــف  علـــى 
عوائد مالية أكثر من مشـــروعات 

صناعية أو زراعية كبيرة قائمة”، 
الفًتـــا إلـــى الجهـــود التـــي تبذلها 
جمعيـــة “بتـــك” لتحفيز شـــركات 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تقنيـــة 
االنخـــراط  علـــى  البحريـــن  فـــي 
أكثـــر في مجال الخدمات المالية 

الرقمية.
وأكد فـــي الوقت ذاته إلى أهمية 
هذه المشـــروعات في تحقيق ما 
ســـماه “التـــوازن بيـــن الصـــادرات 
والـــواردات الرقميـــة”، وقال “بتنا 
نعاني عجًزا في ميزاننا التجاري 
الرقمي مع تمدد شـــركات التقنية 
خدمـــات  تقـــدم  التـــي  العماقـــة 

وألعـــاب  واإلعـــان  التوصيـــل 
وغيرهـــا،  والترفيـــه  الفيديـــو 
وســـهولة حصولنا علـــى خدماتها 
النقالـــة وتحويـــل  عبـــر هواتفنـــا 
بســـهولة  بالمقابـــل  لهـــا  األمـــوال 
أيًضـــا، وهنا أؤكد أنه كلما ابتكرنا 
فـــي مشـــاريع تقنيـــة محلية ذات 
منتجات وخدمات قابلة للتصدير 
عالمًيا استطعنا التقليل من عجز 

الميزان التجاري الرقمي لدينا”.
من جانبه، تحـــدث عضو جمعية 
“بتـــك” ميـــرزا أســـرار بيـــغ خـــال 
اللقاء عن أهمية األمن السيبراني 
األعمـــال  ريـــادة  مجـــال  فـــي 

الرقميـــة، فيمـــا تطرقـــت العضـــو 
المؤســـس لشـــركة “كليفـــر بـــاي” 
الشـــيخة لطيفـــة بنـــت محمد آل 
خليفة لمسألة غرس ثقافة ريادة 
الناشـــئة  فـــي  الرقميـــة  األعمـــال 
مـــن خـــال التدريـــب والتحفيـــز، 
واســـتعرض رائـــد األعمال محمد 
مجـــال  فـــي  تجربتـــه  الرفاعـــي 
ريـــادة األعمـــال الرقميـــة. وقـــدم 
خالد العلوي وهو استشـــاري أول 
االستشـــارية  تمكيـــن  لخدمـــات 
شـــرًحا عـــن دعـــم تمكيـــن لريادة 
والمشـــاريع  عمومـــا  األعمـــال 

التقنية المبتكرة خصوصا.

المنامة - جمعية ِبِتك

خالل اللقاء

طوكيو - بنا

المؤشر الياباني ينزل من 
أعلى مستوى بعدة عقود

ــلـــق الـــمـــؤشـــر نــيــكــي الـــيـــابـــانـــي على  أغـ
من  ليتراجع  الجمعة،  أمــس،  انخفاض 
قرب أعلى مستوى في 29 عاما ونصف 
العام إذ تأثر اإلقبال على المخاطر سلبا 
العقاقير  صناعة  شــركــة  قــالــت  أن  بعد 
هدف  خفضت  إنــهــا  “فــايــزر”  األميركية 

توزيع لقاحها المضاد لفيروس كورونا.
إلـــى   %  0.22 ــيــكــي  ن ــر  ــمـــؤشـ الـ ونــــــزل 
مكاسب  سجل  لكنه  نقطة،   26751.24

لألسبوع الخامس على التوالي.

“بتك” تنظم لقاء في 
إطار فعاليات “األسبوع 

العالمي لريادة األعمال”

الحجيري: ازدهار 
المشروعات الريادية الرقمية 

ومنها منصات التعليم

زايد الزيانيخالد حميدان

ارتفــاع القيمــة السوقيــة لـ “البورصــة” بنسبــة 3.5 %
تجــاوزت القيمــة الســوقية للشــركات المســاهمة العامــة فــي بورصــة البحريــن 
بنهايــة شــهر نوفمبــر الماضــي، 9.17 مليــار دينــار، بزيــادة قيمتهــا 312.4 مليون 
دينــار، أي مــا نســبته 3.5 %، قياًســا بنحــو 8.86 مليــار دينار بنهاية شــهر أكتوبر 

الماضي.

وشـــهدت القيمـــة الســـوقية للبورصـــة 
بنحـــو  تراجًعـــا  ســـنوي  أســـاس  علـــى 
441.8 مليون دينار، أي ما نســـبته 4.6 
%، قياًسا بنحو 9.6 مليار دينار بنهاية 

شهر نوفمبر 2019.

50 نقطة ارتفاع المؤشر

وأقفـــل مؤشـــر البحريـــن العـــام بنهاية 
شـــهر نوفمبـــر الماضـــي عنـــد مســـتوى 
ارتفاًعـــا  مســـجا  نقطـــة،   1,477.51
50.33 نقطـــة، أي مـــا نســـبته 3.53 % 
قياًســـا بتســـجيل 1,427.18 نقطة في 

أكتوبر الماضي. 
كمـــا أقفـــل مؤشـــر البحرين اإلســـامي 
عنـــد مســـتوى 641.35 نقطة، مســـجا 
ارتفاًعا 9.58 نقطة، أي ما نسبته 1.52 
% قياًســـا بتسجيل 631.77 نقطة في 

أكتوبر الماضي.

تداول 84 مليون سهم

وبلغت إجمالي قيمة األسهم المتداولة 
بالبورصـــة فـــي نوفمبـــر الماضـــي نحو 
14.9 مليون دينار، بانخفاض 133 ألف 
دينـــار، أي مـــا نســـبته 0.88 % قياًســـا 

بنحو 15 مليون دينار في شهر نوفمبر 
2019. في حين، ســـجلت تراجًعا على 

أساس شهري بنسبة 25.38 %.
كمـــا تـــداول المســـتثمرون فـــي نوفمبر 
الماضي 83.9 مليون ســـهم بزيادة 1.5 
مليـــون ســـهم، أي مـــا نســـبته 1.9 %، 
قياًســـا بـ 82.4 مليون سهم في نوفمبر 
2019. في حين، ســـجلت تراجًعا على 

أساس شهري بنسبة 21.1 %.
وشهد نوفمبر تنفيذ ألف و768 صفقة، 

بزيادة 55 % في نوفمبر 2019، حيث 
تم تنفيذ ألف و138 صفقة.

وتركز التداول في قطاع الخدمات، إذ 
تـــم تداول ما قيمتـــه 5.8 مليون دينار، 
مســـتحوًذا بذلـــك علـــى 38.8 % مـــن 

إجمالي قيمة األسهم المتداولة.

الشركات األكبر حجما

وكانت الشـــركات الخمس األكبر حجًما 
من حيث القيمة الســـوقية شكلت نحو 
6.2 مليار دينار، أي ما نسبته 67.57 % 
من إجمالي القيمة الســـوقية للشركات 
البنـــك  وجـــاء  بالبورصـــة،  المدرجـــة 

األهلـــي المتحـــد أوال إذ بلغـــت قيمتـــه 
الســـوقية قرابة 2.8 مليار دينار والتي 
القيمـــة  إجمالـــي  مـــن   % 30.8 تمثـــل 
الســـوقية للبورصة، ثانًيا بنك البحرين 
الوطنـــي بنحـــو 1.06 مليـــار دينـــار مـــا 
نســـبته 11.5 %، ثالًثا شـــركة البحرين 
والاســـلكية  الســـلكية  لاتصـــاالت 
)بتلكـــو( بنحـــو 996.3 مليـــون دينار ما 
نســـبته 10.9 %، رابًعـــا شـــركة ألمنيوم 
مليـــون   685.9 بنحـــو  )ألبـــا(  البحريـــن 
دينـــار ما نســـبته 7.5 %، وأخيـــًرا بنك 
البحرين والكويت بنحو 637.3 مليون 

دينار ما نسبته 7.95 %.
يشـــار إلـــى أن البورصـــة مـــدرج بها 43 
شـــركة تحـــت 6 قطاعـــات مـــع شـــركة 
غير بحرينية “بنك مســـقط”، وشركتان 
“ســـيكو”،  همـــا  مقفلتـــان  بحرينيتـــان 

و”صناعة الورق”.

المستثمرون 
يتداولون أسهما 

في نوفمبر بـ 
14.9 مليون دينار

أمل الحامد
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دخان ماللي إيران )2(
خليفـــة ســـليماني، وكما علمنا من خالل وســـائل اإلعالم، طلب من 
الميليشـــيات العراقيـــة المؤتمرة بأمـــر الماللي تفـــادي “توترات مع 
الواليـــات المتحـــدة مـــن شـــأنها أن تمنـــح إدارة الرئيـــس األميركي 
الحالي دونالد ترامب ســـببا لشـــن هجمات في األسابيع األخيرة له 
في منصبه”، حســـبما قال مســـؤولون عراقيون لوكالة “أسوشييتد 
بـــرس”، بـــل وإن مستشـــار خامنئـــي قـــال يـــوم الخميـــس الماضي 
وبالحرف الواحد: “نحن ال نرحب بالحرب... ال نؤيد البدء بالحرب”.
لكـــن الســـؤال الذي يطرح نفســـه بقوة هنـــا هو: لمـــاذا وفي خضم 
كل مواجهة جدية مع الواليات المتحدة وإســـرائيل يخفي النظام 
اإليرانـــي كالنعامـــة رأســـه في الرمـــال، لكنه يستأســـد على العرب 

والمسلمين وقبل كل ذلك على الشعب اإليراني نفسه؟ 
وحتـــى إن اغتيـــال علمـــاء الـــذرة اإليرانييـــن والذي تتجـــه أصابع 
االتهـــام إلســـرائيل وبشـــكل خـــاص في عمليـــة االغتيـــال األخيرة 
لفخـــري زادە، حيـــث اتهـــم النظـــام اإليرانـــي علنا إســـرائيل بذلك، 
وفي خضم الضجـــة الجارية في طهران والتصريحات والمواقف 
المتضاربـــة فـــإن أغلب الظن لن يكـــون هناك رد بمســـتوى الضربة 
اإلســـرائيلية وحتـــى إن جاء فســـيكون رمزيا إلثبـــات وجود فقط 

وليس ألي شيء آخر.
نظام الماللي كما يبدو يقوم بتطبيق مقولة شكسبير: “قد يحارب  «

الجبان إذا لم يستطع الفرار”، إذ إنه وكما يتضح فإن نظام الماللي 
ال يواجه أميركا وإسرائيل إال إذا تقطعت به السبل وأسقط في يده 

ولم يجد أي مناص من ذلك، فهم ال ولم ولن يكونوا بجرأة صدام 
حسين أبدا عندما جازف بكل شيء وواجه 31 دولة وليس أميركا 

وحدها فقط، بل إنهم يشاغلون العالم كله بمناوراتهم الكاذبة 
وقفزهم على الحقائق، وتهربهم من أصل المواجهة التي مألوا الدنيا 
صخبا وصراخا بشأنها من دون أن يخطوا خطوة مجدية وملموسة 

واحدة نحوها بل ظلوا يقومون بذلك من خالل أذرع لهم، لكن مع 
مالحظة أنهم وعندما يشعرون بالخطر فإنهم يتصرفون وكأن هذه 

األذرع التابعة لهم قد قامت باألمر “المحدود” من جانبها وأنهم غير 
معنيين بذلك!. “إيالف”.

نزار جاف

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

للتواصل: 17111483

هجرة األدمغة اإلعالمية العربية
مـــا يقرب من أربعـــة عقود ومئات الدراســـات العربية تتوالـــى عن تأثير 
هجرة األدمغة العربية إلى الغرب في مختلف التخصصات على التنمية 
العربيـــة؛ بمـــا تشـــكل من نزيـــف حاد في إهـــدار مواردها البشـــرية، ومن 
بيـــن تلـــك التخصصات التي لـــم تتناولها تلك الدراســـات هجرة األدمغة 
اإلعالمية للعمل في مؤسســـات الدول الغربية اإلعالمية باللغة العربية، 
وتحديـــدًا قنواتهـــا الفضائيـــة؛ حيـــث حققت نجاحـــًا ســـاحقًا في جذب 
ومخاطبة المشاهد العربي ال مجال لمقارنته البتة بالقنوات العربية في 
تنوع برامجها الدسمة المفيدة - كمصدر معرفي وعلمي كبيرين - وفي 
أداء مذيعيهـــا ومســـتوى ثقافاتهـــم العاليـــة، على أن الدراســـات العربية 
التي تناولت “النزيف اإلعالمي” - على محدوديتها - تجمع بأن من بين 
مسبباته: غياب التشـــجيع الكافي والحوافز لإلعالميين العرب بدولهم، 

شيوع الواسطة والمحسوبية.
وليـــس ســـرًا القـــول إن قنواتنا العربيـــة لم تعد تحظى باهتمـــام الغالبية 
العظمى من النخبة المثقفة العربية الموجهة إليها برامجها في األساس 
بســـبب اإلســـراف فـــي إضفاء الطابـــع الرســـمي الرتيب المتقـــادم عليها، 
وهـــذا هو بالضبط ســـر اإلقبال على قنوات الـــدول الغربية العربية مثل 
فرانس 24، وDW، وBBC، رغم أن إذاعة هذه األخيرة أفل نجم عصرها 
الذهبـــي الـــذي تميزت بـــه على كل المحطـــات العربية منـــذ الثالثينيات، 
وفشلت فضائيتها بعدئذ بمضاهاتها. ومع أن هذه القنوات مدعومة من 
حكوماتهـــا فإنها تتمتع بقدر كاف من االســـتقاللية كمـــا يتمتع مذيعوها 
العـــرب بهامـــش معقول مـــن الحريـــة والمرتبـــات والحوافـــز والمكافآت 

التشجيعية. 

والحال فإنه ما لم تتجه دولنا العربية إلى إجراء إصالحات إعالمية حقيقية  «
في إطار استراتيجية إصالحية جذرية عامة، فستظل قنواتنا العربية - 

لألسف - محلك سر عاجزة عن تحقيق التنمية بمفهومها اإلنساني الشامل 
والتي هي السبيل الوحيد لتحقيق أمنها القومي.

رضي السّماك

يتبـــارى اإلعـــالم الموالي لتنظيمـــات التطرف واإلرهاب والـــدول الممولة لها 
في الترويج للفكرة القائلة إن عالقات المملكة العربية السعودية والواليات 
المتحـــدة ستشـــهد تحوالت ســـلبية كبرى في ظـــل إدارة الرئيـــس المنتخب 
جـــو بايدن، ويستشـــهد هؤالء علـــى ذلك بتصريحات أدلى بهـــا بايدن خالل 
حملته االنتخابية، لكنني أعتقد ـ انطالقًا من تحليل علمي دقيق للمتغيرات 
الحاكمـــة لهـــذه العالقـــات االســـتراتيجية ـ أن فتـــرة واليـــة الرئيـــس بايـــدن 
ستشـــهد تعزيزًا للتحالف القائم بيـــن البلدين، ولن تطرأ عليها تلك التغيرات 
التـــي تنتمي إلى مربـــع التحليل بالتمني وليس القائـــم على حقائق وثوابت 

تحكم العالقات بين الدول.
المملكـــة العربيـــة الســـعودية أعربـــت عن ثقتهـــا في عدم حـــدوث تغيير في 
عالقتهـــا بواشـــنطن بعـــد تولـــي اإلدارة الجديـــدة، وتـــدرك جيـــدًا أن ما يثار 
ليس أمرًا جديدًا في عالقات البلدين، فكثيرًا ما يأتي رؤســـاء من خلفيات 
ديمقراطيـــة أو جمهوريـــة، ويتحدثـــون خالل حملتهـــم االنتخابية عن أمور 
مماثلـــة في عالقـــات بالدهم مع حلفائهـــا االســـتراتيجيين التاريخيين، لكن 
سرعان ما تتبدل األمور عقب دخول البيت األبيض والتعرف عن قرب على 
حقائـــق وثوابـــت هذا التحالف ومـــا يقوم عليه من ركائز ومصالح مشـــتركة 
للجانبين، وهذا ال يعني أن الرئيس بايدن لن يحدث أي حراك في العالقات 
الســـعودية ـ األميركية، لكنني أتوقع أنه سيقوم بالفعل بإعادة تقييم الوضع 
وصـــوالً إلـــى صياغة معادلـــة جديدة للعالقـــات التحالفية بمـــا يظهر بصمته 
الشخصية وينطلق من رؤيته لهذه العالقات من دون أن يقوم بتقويضها أو 

التأثير فيها ســـلبًا لسبب بسيط هو أن هناك مصالح استراتيجية أميركية ال 
يمكـــن المجازفـــة أو التضحية بها، كما أن المملكة ليســـت جمهورية موز كي 
ينقلـــب عليهـــا الحليف األميركي بالشـــكل الذي يعتقده البعض، فالســـعودية 
دولـــة إقليميـــة كبرى عضـــو بمجموعـــة العشـــرين وتمتلك الثقـــل األكبر في 
تكتالت ذات تأثير بالغ في االقتصاد العالمي والعالقات الدولية، مثل منظمة 
الـــدول المصـــدرة للبترول “أوبـــك”، ومجموعة الـــدول العربية واإلســـالمية، 
ناهيـــك عـــن نفوذهـــا الروحي لـــدى نحو ملياري مســـلم، والذي تســـتمده من 
وجود األماكن اإلســـالمية المقدســـة بالمملكة. جو بايدن سياســـي محترف 
يمتلـــك مخزونـــًا هائالً من الخبرة في العالقـــات الدولية، وليس جديدًا على 
السياســـة الخارجية األميركية، فقد عمل نائبًا للرئيس الســـابق باراك أوباما 
لمدة 8 سنوات كاملة، وسيرته الذاتية تؤكد أنه يميل دومًا للتريث والتيقن 
مـــن المعلومـــات قبـــل اتخـــاذ أية قـــرارات مصيريـــة أو مهمـــة، أو مؤثرة في 
المصالح االســـتراتيجية األميركيـــة، وبالتالي من المســـتبعد تمامًا أن يغامر 
باإلقـــدام على أية خطوة ســـلبية تجـــاه المملكة قبل دراســـة الموقف تمامًا، 
وهذا ما يجعلني، كمراقب، على ثقة بعدم حدوث تحوالت كبرى في مســـار 
هـــذه العالقة التحالفية بالغة األهمية بالنســـبة للواليـــات المتحدة والمملكة 
علـــى حد ســـواء، وهنا ال يجب أن ننســـى تصريحات الرئيـــس ترامب، الذي 
يقـــال اآلن إن المملكة خســـرت برحيله حليفـــًا قويًا، حيث كان يتوعد خالل 
حملته االنتخابية بأمور ســـلبية عديدة ضد المملكة، لكن ما حدث فعليًا أن 

الرياض كانت وجهته األولى في رحالته الخارجية. “إيالف”.

سالم الكتبي

هل هناك مسار آخر للعالقات السعودية ـ األميركية؟ )1(

قبل فترة وجيزة أعلنت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أن جماعة 
اإلخـــوان المســـلمين جماعة منحرفة وإرهابية، وكان البيـــان الذي أعلنته الهيئة ذات 
المكانة الكبيرة لدى عموم المسلمين في العالم بمثابة ضربة موجعة ألعضاء وأتباع 
هـــذه الجماعة جعلتهم يفقدون توازنهم لما لهيئة كبار العلماء الســـعودية من رمزية 

ومصداقية لدى مسلمي العالم.
واتضح أثر هذه الضربة الموجعة من خالل الرد االنفعالي الذي صدر عن ما يســـمى 
باالتحاد العالمي للعلماء المسلمين الذي يتخذ من قطر مقرا له والذي يديره الشيخ 
يوســـف القرضـــاوي عضـــو جماعـــة اإلخـــوان ومفتيهـــا الذي أفتـــى بجـــواز العمليات 
االنتحاريـــة وأفتـــى بقتـــل جنـــود الجيـــش المصـــري. مـــن الطبيعـــي أن يثـــور اتحاد 
القرضـــاوي المقيـــم بقصور قطر والمنعـــم بخيراتها في وجه بيان علماء الســـعودية، 
فهـــذا االتحـــاد يضم علماء اإلخوان المســـلمين وليس من المعقول أن يشـــتم نفســـه 

وليـــس من المعقول أيضا أن يســـمي القتل إرهابـــا، فالقتل والدم ليس إرهابا عندهم 
وهذا بشهادة اإلخوان أنفسهم.

الشـــيء الغريـــب أن البيان الصادر عـــن اتحاد القرضاوي في الدوحة يتســـاءل متى 
أصبح اإلخوان إرهابيين؟ فهل نسي اتحاد القرضاوي أن اإلخوان أنفسهم سجلتهم 
الكاميرات صوتا وصورة وهم يقولون أعيدوا مرســـي إلى الحكم وســـيتوقف القتل 
ونزيف الدماء في ســـيناء، وإذا لم تفعلوا ذلك ســـيكون هناك المزيد من الســـيارات 
المفخخـــة والدمـــاء! ألم يســـمع اتحـــاد قطر هذا الـــكالم؟ ربما هنـــاك تعريف مختلف 

لإلرهاب لدى هؤالء وهو الذي يجعلهم يثورون بسبب بيان علماء السعودية.
السؤال الذي نوجهه لمجلس القرضاوي في النهاية هو من الذي أرسل  «

المرتزقة لقتل الليبيين في بالدهم؟ ومن الذي يمولهم ولماذا ذهبوا إلى هناك 
وبماذا تصفون قيامهم بقتل الناس هناك؟ هل هو جهاد أم إرهاب؟.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

اتحاد القرضاوي غاضب ألجل اإلخوان

شـــملت الكلمـــة التي ألقاها صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولي العهد رئيس الوزراء في مستهل اجتماع المجلس في 23 نوفمبر 2020م الكثير 
مـــن المضامين واإلضاءات التـــي تتعلق بتطوير العمل الحكومي وتحســـين مختلف 
أنـــواع الخدمات التي توفرها الدولـــة للمواطنين من صحة وتعليم وتوظيف وعناية 

بمختلف المرافق العامة.
وبدأت كلمة سموه بعظيم الثناء وخالص الشكر والوفاء لوالده عاهل البالد، معاهًدا 
إياه بتحمل المسؤولية الوطنية وأداء األمانة ومواصلة العمل لالستمرار في تحقيق 
اإلنجـــازات الوطنيـــة بكل تصميم وإرادة، شـــاكًرا ثقته الغالية، وهو الذي تربى ونشـــأ 
علـــى تحمـــل عبء المســـؤوليات بفضل اقتـــداره وتميـــزه بالحنكة في قيـــادة العمل 
الحكومي، وحرصه الشديد على تعزيز مسيرة التقدم والتطوير في مملكة البحرين، 
ُمســـتذكًرا فـــي كلمتـــه مآثـــر فقيد البحريـــن صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة “رحمه هللا” وســـجله الخالد مـــن العمل الوطنـــي الُمتميز الذي عزز 

مكانة البحرين وزادها نماًء وزاد شعبها رخاَء.
وأكدت كلمة ســـموه مواصلة تطوير العمل الحكومي وتحســـين أدائه واالعتماد على 

العنصر الوطني ذكوًرا وإناثا في البناء والتنمية لما يتمتع به هذا العنصر من الكفاءة 
والقـــدرة فـــي األداء واإلنتـــاج، وبتحمل المســـؤولية الوطنية، وكذلك االســـتمرار في 
تطويـــر التعليم الذي يعد ركيزة البناء وتحســـين مخرجاته بمـــا يتوافق مع تطورات 
العصر ومتطلبات سوق العمل، واالستمرار في تطوير القطاع الصحي إيماًنا منه بأن 
الصحة أســـاس عطاء اإلنســـان، وبها يتحمـــل أعباء العمل فـــي كل ظروفه، والصحة 
ليســـت فقط بتوفير العالج، بل تشمل ُمجمل الرعاية الصحية بكل معانيها وأهدافها 

لتبقى البحرين وشعبها بعيدة عن اآلفات واألوبئة واألمراض.
وحقـــق توزيـــع 5000 وحدة ســـكنية بأمٍر من ســـموه للمواطنين تطلعاتهـــم وأمانيهم 
بتوفيـــر الســـكن المالئم لهم، وذلك إليمانـــه بأنه حٌق لجميع المواطنيـــن، وُيحقق لهم 
األمن االجتماعي وُيوفر لهم االستقرار في حياتهم، ويؤثر إيجاًبا في قدرتهم المهنية 
ومواصلة عطائهم لبالدهم، كما أن توفير العمل لكل أبناء البحرين حٌق مشروٌع لهم، 
وحق من حقوقهم اإلنسانية التي أقرتها الشرائع السماوية والقانونية، ويقضي على 
البطالـــة، وهو من ُســـبل التنميـــة الوطنية وتأكيد علـــى اعتماد البالد علـــى الكفاءات 

الوطنية من البنين والبنات. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

عبدعلي الغسرة

إضاءات من كلمة سمو ولي العهد
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جميع سيارات املستعملة املعتمدة من مرسيدس-بنز تشمل باقة الخدمة ملدة ٣ سنوات باإلضافة إلى ما تبقى 
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Vacancies Available
NEW REAL TASTE FOOD STUFF 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17212625  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM

 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 

AFNAN PAINTING & DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33022337  or  HOORIYA87@HOTMAIL.COM 

M 4 Oil Manufacturing W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33663340  or  STEPAND@BATELCO.COM.BH 

Abrar juice express 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39442151  or  AHMEDKUAIT@GMAIL.COM 

AL WARE SEWING ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39125803  or  rahman67@batelco.com.bh 

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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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 

Advisor Gate Technology 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17340455  or  witsolutions@ymail.com 

Healthy Calorie delivery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  info@harvard.com.bh 

JEEVAN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33199200  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

Rawaa Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33199200  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

FUTURE PHARMACY  w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17320644  or  OFFICE@FUTURE-PHARMACY.COM 

Ali Al Zaki Fruits And Vegetables 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33640616  or  a.alzaki79@GMAIL.COM 

ALMARAM PALACE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33761455  or  SALMAN.HASSAN.89@GMAIL.COM 

NEW JENAN BROSTED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33399874  or  ISAJANAHI@YAHOO.COM 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh 

TAKMEEL ALKHALEEJ BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 34110231  or  KAZMUSA@YAHOO.COM 

Spices restaurants 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39600649  or  MOHDFARDAN780@HOTMAIL.COM 

Spices restaurants 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 39600649  or  MOHDFARDAN780@HOTMAIL.COM 

FIDAA CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888478  or  SADIQ.TB@GMAIL.COM 

KHAIR AL KHALEEJ JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33229242  or  AWAISBASHIR.94@HOTMAIL.COM 

EMOJI FOR COMMUNICATIONS & Electronics 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39999171  or  ALIMOHSAN2@HOTMAIL.COM 

ZALLAQ BEACH SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 66636611  or  a36611@HOTMAIL.COM 

Al Jad Auto Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17410216  or  ABHIPKT@YAHOO.COM 

Amo abu rageb cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36255252  or  N0O0RA.89@HOTMAIL.COM 

House Conclave Real Estate 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39985851  or  SHUKRIMAHMOOD04@GMAIL.COM 

JTJ TRADING AND CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39407400  or  fyab1964@gmail.com 

SISTERS GLAMOUR  LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 36666494  or  MARAAWI88@GMAIL.COM 

Clinic care 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 77111140  or  SHAHLA273@GMAIL.COM 

New Aseel Commercial Services Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 33474149  or  ENGAMR332@GMAIL.COM 

New Aseel Commercial Services Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 33474149  or  ENGAMR332@GMAIL.COM 

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

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

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

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

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 

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 

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 

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 

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

  MECHANICAL 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

  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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 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 

DECORATING MEMORIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 39443446  or  M.J.HASHIM@GMAIL.COM 

DAY NINE RESTAURANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17229536  or  khantanoli331@gmail.com 

BALA AWNINGS FITTING. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33802366  or  CLUB88BAH@YAHOO.COM 

KAMALIA Mechanical contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656743  or  KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM 

AHSAN SULTAN AKBAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39238877  or  MFSMINHAS855@GMAIL.COM 

FATTO 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

ALUMAR WOODEN WORK & DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17333250  or  ALUMAR.ALUM.BH@GMAIL.COM 

BABA RAMADHAN  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39064201  or  MOHAMMADAMEER560@GMAIL.COM 

Al Maqwar Contracting & Cleaning Est 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39994830  or  OM-MAHMOOD2013@HOTMAIL.COM 

ASWAR ALKHALEEJ RESTAURANTS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17499903  or  RYMRA2013@GMAIL.COM 

FOOD WORLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66677333 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM

JOURI Gardening SPC 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  HR@FAKHRO.COM 

Dunkin’ Donuts 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32311226  or  melhajj@dunkindonuts.sa 

Cinqo Flooring and Coating Technologies S.P.C., owned by Mr. Uza  
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact
 77225050  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

Alsalloom dental lab 
has a vacancy for the occupation of
  INFORMATION CONTROL TECH 

 suitably qualified applicants can contact
 39997703  or  alsalloomdental.lab@gmail.com 

Archaeological sand for construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17691192  or  SOCRATESGATE@GMAIL.COM 

Al kadeer construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33752362  or  MOHAMMEDGAFUR750@GMAIL.COM 

AL HAWRA MARINES MACHINE & SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17404542  or  AL.HAWRA.MARINE@HOTMAIL.COM 

ECO SHINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36729696  or  ECHOSHINEBAHRAIN@GMAIL.COM 

White Box Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36721996  or  ahmedyousif2219@gmail.com 

MOTOR SPOT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17673596  or  SAS_BAH@HOTMAIL.COM 

Salam Home Health Care W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  PUBLIC RELATIONS SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact
 33390001  or  LMRASHHC@GMAIL.COM 

Aarksee Holding Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST(MARINE-LIFE BIOLOGIST) 
 suitably qualified applicants can contact

 33600501 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17530670  or  GM@SECURITYHUBBH.COM

BURGER EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35414424  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33754593  or  tonya.ponomarova@gmail.com 

ABDULLA YUSUF ALSHAYJI Interior Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ABDULLAYUSUF253@GMAIL.COM 

Al Rohail International Company s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33705450  or  alrohail.int@gmail.com 

FAAS TAILORING OF MAGHRABI JALABIYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33554838  or  SALAHMOHAMMED208@GMAIL.COM 

QURAISH JEWELLERY DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33857365  or  MUBEENYZ@GMAIL.COM 

GREEN STAR SENTRAL AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33138877  or  NNNNNNN111222333@HOTMAIL.COM 

Alwan Tijariya General Trading 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39998080  or  MMD.MDN@GMAIL.COM 

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36020031  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

HAMEED ALI SYED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33516649  or  SYEDKALEEMULLAH7@GMAIL.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 

N3 Solutions Co S.P.C owned by Fawaz Abdulrahim Naqi 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39422988  or  FAWAZ@N3.SOLUTIONS 

EURO EXPRESS TRANSPORTS 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17330629  or  EBRAHIM@alomoghani.COM 

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17550011  or  azizbr@gmail.com 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

NADER MOHAMMED NOOR NEDHAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777220  or  MOHD_KHONJI@HOTMAIL.COM 

PINTOR PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39115869  or  najjarfs@gmail.com 

HEJAIR GARDENING AND LANDSCAPING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17554202  or  hejairgarden@gmail.com 

Redx Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33503313  or  redxhr@redxindustries.com 

Healthy Calorie delivery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  info@harvard.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 

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 

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

  PIPE-FITTER 
 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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

CLOVERFEILD BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66355294  or  TAPANCHANDRAYY3@GMAIL.COM 

NAYLA EBRAHIM HAMAD SH.MOHAMED ISA ALSHIKH (130540) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38388123  or  ONLINE.NAYLA@GMAIL.COM 

Zaroka Construction  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34406002  or  MUHAMMADNAVEEDQAZI@GMAIL.COM 

Alsaya Fabrication, welding & blacksmith workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33957689  or  GHANEMABDULLA99@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38979192  or  NASIRBHRN87@GMAIL.COM 

D.Haus S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13623333  or  syedfarhaan@envestlimited.com 

Janop Al Khair for Vegetables & Fruits Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33553155  or  JANOP.ALKHAIR.BH@GMAIL.COM 

5 POINT CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535440  or  LATIFA91ALBUAINAIN@HOTMAIL.COM 

AJK TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33055827  or  SAUDKHAN1264@YAHOO.COM 

Lamour Beauty Ladies Salon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 36610100  or  NOFMOHD78@GMAIL.COM 

NASAR TEXSIM INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33332786  or  NASSARKSD@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39755899  or  Z.GERRY88@GMAIL.COM 

Amwaj beach for pools 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36501110 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33761989  or  SAIB.EQUIPMENT@GMAIL.COM

AL ARFA CONTRACTING Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

MARYAM ABDULLAH FOR CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37788923  or  MARIAM98090@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 38380081  or  TANOLI4447@GMAIL.COM 

HUSSAIN JAWAD HASAN AHMED KADHEM ALHADI (140411) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33806976  or  SHERPAOAHMAD1@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33104715  or  SAIFISME89@GMAIL.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 

EBRAHIM MOHAMED RASHED ALRASHEED ( AYAL AL RASHEED / 13003) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39464940  or  ALRASHEED2406@GMAIL.COM 

MOHAMEED AHMED SALMAN ALI 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact
 39907778  or  MALOJAIMI2@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 

UNISKILLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39661808  or  mk.alkhalifa@hotmail.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 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

Deera Land Beverages Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33502128  or  ADMIN@DEERABEVERAGES.COM 

Deera Land Beverages Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33502128  or  ADMIN@DEERABEVERAGES.COM 

NOMI TECHNOLOGY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33701470  or  NANO.BH.PK@GMAIL.COM 

SPOTLESS ADVERTISING & PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact
 33166233  or  BADOOR758@GMAIL.COM 

RASHA AYED FOR CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33997485  or  SFADWA883@GMAIL.COM 

RASHA AYED FOR CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33997485  or  SFADWA883@GMAIL.COM 

ALSHAKAR TAILORING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292822  or  SHAKER@BATELCO.COM.BH 

ROUBEN’S STORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17227770  or  ROUBENS@BATELCO.COM.BH 

GULF GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785586  or  halhakeem@gmail.com 

UNION PRESS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

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

ANWAR PARIS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39411474  or  AHMADFAHAD53@HOTMAIL.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 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17727063  or  ali.m@bfginternational.com 

AHMADANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17713371  or  ahmadani.est@gmail.com 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM 

GENERAL POULTRY COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  VETERINARIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17600717  or  hr@dawajin.bh.com 

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
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

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

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17728700  or  oliremi@batelco.com.bh 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591881  or  AMZUHAIR@HOTMAIL.COM 

ALI EBRABIM ABMED KHODHATR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17271196  or  akcgroup@ymail.com 

NADER GAS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17401862  or  talal.abdulaal@gmail.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

FAKHRO TRANSPORT B.S.C.(C) 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77660137  or  HR@FAKHRO.COM 

ALMAIL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344216  or  BUWALEED50@HOTMAIL.COM 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17578287  or  AMNAHALMEADI@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  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 

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 

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 

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 

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 

SHARIF ELECTRONICS REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39144776  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

SHARIF ELECTRONICS REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39144776  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

NATIONAL PROFILE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17641999  or  alyansy79@hotmail.com 

Bahrain Steel BSCC E.C. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17464222  or  fkhalid@foulath.com.bh 

Bahrain Steel BSCC E.C. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17464222  or  fkhalid@foulath.com.bh 

Bahrain Steel BSCC E.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17464222  or  fkhalid@foulath.com.bh 

Bahrain Steel BSCC E.C. 
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST(INDUSTRIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17464222  or  fkhalid@foulath.com.bh 

Bahrain Steel BSCC E.C. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17464222  or  fkhalid@foulath.com.bh 

SEVEN INTERNATIONAL WALLS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39619192  or  KHADIJA.HASSANJUMAA@GMAIL.COM 

LA CASA DE POLISH 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39630301  or  S.A.MARHOON@HOTMAIL.COM 

ALDIWANIYA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17293553  or  DEEWANIA_ES@HOTMAIL.COM 

ALRAEDA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17274847  or  AL_RAEDA_CONTRACTING@HOTMAIL.COM 

ALRAEDA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17274847  or  AL_RAEDA_CONTRACTING@HOTMAIL.COM 

JAMAL MOHAMMED EBRAHIM ALAHMED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17342263  or  JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM 

LANILAIN SANDWICHES & FALAFEEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39666843  or  ALI39666843@HOTMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

MANAR ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39646232  or  AHMEDEQAB59@HOTMAIL.COM 

ALYABOOR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of
  VEHICLE SHEET METAL WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17552131  or  ALI_ALMAJED@HOTMAIL.COM 

ALYABOOR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552131  or  ALI_ALMAJED@HOTMAIL.COM 

HAMEEDA MOHAMMED ABDULRAZZAQ 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMHESHAM1947@GMAIL.COM 

FATIMA JASSIM ABDULLA HAIYAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33358000 

DELMENA CITY CONTRACTING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382343  or  info@delmena.com

AL RASHED EQUIPMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17274843  or  HAYWARD.TRADING1@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39419499  or  HESSA41185@HOTMAIL.COM 

ALQASWA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33888406  or  ABUFIZAN313@GMAIL.COM 

YOUSIF QASSIM ARTISTIC CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17774030  or  ELRUFA3I@GMAIL.COM 

AAZ ALAWTAN 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR (GENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17311715  or  MOHAMEDALHASHEMI66@GMAIL.COM 

ALZALAQ GATE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39109001  or  FEEKRAM@HOTMAIL.COM 

NAJMAT ALAHALY SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33348168  or  ALAHALY67@GMAIL.COM 

JAFFAR EBRAHIM MOHAMMED 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39660950  or  JALHADDR@WINDOWSLIVE.COM 

ALI ABDULHASAN ALJANABI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17694546  or  ALKARAR2012@HOTMAIL.COM 

TAIBEH SAND COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33110808  or  HASSAN.RADHI@HEKMAGROUP.COM 

ALNOOR TOWER 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 33461698  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

FAREEG AL NAIM RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39994688  or  TEEFA_49@YAHOO.COM 

TARIQ ALYASI EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591500  or  INFO@TACBAH.COM 

MODREN DENTAL LABORTORIES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17535020  or  ALAA.SHUQAIR@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

CITY GLASSES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  acityglass@yahoo.com 

HAJAR CONSTRUCTION FOR ELECTRICAL & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact

 77444454  or  A.A.QARATA.BH@GMAIL.COM 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

3lines restaurant Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17761311  or  main@3linesgroup.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 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

  CARPENTER 
 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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

ALI EBRAHIM SANAD ALFEDHALA  ( SNAD / 6561 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33984444  or  A.ALFADHALA@HOTMAIL.COM 

DEIRA PALACE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  HANEEF.M@WESTERNINT.COM 

SEASON INTERNATIONAL TRADING AND INDUSTRIES COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36999677  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

Jojo lundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34447999  or  JALWARDI@KHCBONLINE.COM 

Gulf Capitals Cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33003044  or  HAKEEMKAMEL@HOTMAIL.COM 

AL ANOOD FOR GYPSUM CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

Madeena Taiba Fruit and vegitable 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17258996  or  AHMEDRMK@LIVE.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

HORSES ALUMINIUM FACTORY - PARTNERSSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33895848  or  HORSESALUMINIUM@YAHOO.COM 

MIDDLE EAST FOUNDATIONS - BAHRAIN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17210471  or  BILL@MEFBAHRAIN.COM 

SMART PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact
 36315600  or  NAJJARBOX@GMAIL.COM 

GODZILLA FLOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39223240  or  RAHEEQMFLOWER@GMAIL.COM 

CLASS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785555  or  SHAHEEN3@BATELCO.COM.BH 

GULSHAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34393948  or  DHEYA_ALSHAIK@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED KHALIL EBRAHIM ALMUSALLI ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 36637765  or  MONAMOSALLI@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Riffa west for satellite and phones 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  mahmoodesa74@gmail.com 

CONSTRUCTION LAB CONTRACTING Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17879688  or  fadi@constructionlab.com 

Adnan car auto repair 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39092475  or  ASMABIBI24@YAHOO.COM 

AL TAWFFEQ SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 17325528  or  HASH-76@HOTMAIL.COM 

KENZ PALACE DECORE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  sameer@kenzfurnishing.com 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  cfmbah@gmail.com 

AZAD LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39137129  or  AZADELETRICAL@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 

SMM MECHANICAL CONTRACTING S.P. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231226  or  S_MM1987@HOTMAIL.COM 

FAZAL AHMED CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39153006  or  FAZALAHMAD.BH12@YAHOO.COM  
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سيكون عشاق لعبة كرة اليد البحرينية اليوم )السبت( على موعد مهم لمتابعة المباراة 
المرتقبــة “النهائيــة”، التــي تجمــع فريقــي النجمــة والشــباب فــي تمــام الســاعة 7 مســاًء، 
وقبــل ذلــك يلتقــي االتفاق مــع نظيره األهلي عند الســاعة 5.30، وذلك في ختام الجولة 
الخامسة واألخيرة من سداسي دوري الدرجة األولى للموسم الرياضي 2019 - 2020.

تتويج أم تأجيل؟

دون شـــك تعتبـــر مواجهـــة النجمـــة مـــع 
الشـــباب بمثابـــة النهائـــي؛ كونهـــا تحـــدد 
هوية البطل، إذ يدخل “الرهيب” برصيد 
الفـــوز  بفرصتيـــن  ويلعـــب  نقطـــة(،   1٢(
والتعـــادل لكـــي يعتلـــي منصـــة التتويج 

اليـــوم، فيمـــا الخســـارة تصـــب لمصلحة 
النـــزال  لكســـب  يســـعى  الـــذي  الشـــباب 
وتأجيـــل الحســـم لمبـــاراة فاصلـــة؛ كون 
“المارونـــي” يمتلـــك )10 نقـــاط( وال خيار 
لديـــه غير الفوز إذا مـــا أراد الحفاظ على 

أمل الظفر باللقب.

النجمة بقيادة مدربه سيد علي الفالحي 
يمتلـــك األفضليـــة عطًفـــا علـــى عناصـــر 
الخبـــرة المدججـــة فـــي صفوفـــه، أمثال 
الحـــارس محمـــد عبدالحســـين، حســـين 
البابـــور، كميـــل محفوظ، حســـن شـــهاب، 
مهدي ســـعد، بالل بشـــام، إضافة للشاب 
المقابـــل  وفـــي  حبيـــب.  محمـــد  المميـــز 
الشـــباب بقيـــادة مدربه محمـــد المراغي، 

يعـــول على ســـالح الـــروح القتاليـــة لدى 
حمـــزة،  أحمـــد  أمثـــال  الشـــبان  العبيـــه 
المتألـــق مجتبـــى الزيمور، أحمـــد جالل، 
عبـــدهللا الســـالطنة، حســـين رضـــي، آدم 

النشيط وجاسم علي.

االتفاق واألهلي

فـــي المواجهـــة األولـــى، يدخـــل االتفـــاق 

واألهلـــي بحًثـــا عـــن المركز الثالـــث، في 
هـــي  تكـــون  أن  المفتـــرض  مـــن  مبـــاراة 
األخرى مليئة باإلثـــارة والقوة. الفريقان 
يأتيـــان فـــي المركزيـــن الثالـــث والرابـــع 
برصيد متســـاٍو )8 نقاط(، ويقود األصفر 
المـــدرب عـــادل الســـباع الـــذي ســـيلتقي 
يقـــوده  “االتـــي”  فيمـــا  الســـابق،  فريقـــه 

المدرب رائد المرزوق.

باربار يكسب االتحاد

نظيـــره  مواجهـــة  باربـــار  فريـــق  كســـب 
االتحـــاد بنتيجـــة )28/34( فـــي المبـــاراة 
التـــي جمعتهما مســـاء الجمعة لحســـاب 

الجولة األخيرة من سداسي اليد.
وكان الشـــوط األول قـــد انتهـــى بتقـــدم 
باربـــار )13/17(، وبذلـــك أصبـــح رصيـــد 

البنفسج )9 نقاط(، واالتحاد )5 نقاط(.

“النجمة” و “الشباب” اليوم.. تتويج أم تأجيل؟
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الصخير - حلبة البحرين الدولية

أعطــى البريطانــي جورج راســل األفضلية لفريق مرســيدس في اليــوم األول من جائزة 
رولكــس الصخيــر الكبــرى للفورمــوال 1 بعد تكــرار صدارته للتجارب الحرة الثانية لســباق 
الـــ FORMULA 1 - جائــزة رولكــس الصخير الكبرى للفورموال 1 2020، الذي ينطلق على 
مضمار حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط”، إذ تتواصل 
فعالياته حتى يوم األحد الموافق 6 ديســمبر الجاري، والســباق الذي يمثل الجولة الـ 16 

ضمن البطولة العالمية لهذا الموسم.التي أقيمت على حلبة البحرين الدولية

وأنهى راســـل الفترة بـ48 لفة حقق خاللها 
زمنه األســـرع بواقـــع 54.713 ثانية ليكرر 
تفوقه الذي كان قد بدأ به مشـــوار قيادته 
لفريق مرســـيدس حيـــن تصـــدر التجارب 
األولـــى ليعوض غياب بطـــل العالم لويس 
هاملتـــون عـــن هـــذه الجائزة. وفـــي تكرار 
لســـيناريو التجـــارب األولـــى تفوق راســـل 
بزمنـــه على أقرب منافســـيه ســـائق فريق 
ريدبول ماكس فيرستابين الذي حل ثانيًا 
بزمـــن 54.841 فيمـــا حقـــق ســـائق فريـــق 
ريســـينج بوينـــت ســـيرجيو بيريـــز ثالـــث 

أسرع زمن في الفترة بواقع 54.866.
وبهـــذا األداء يكـــون راســـل قـــد نجح في 
أولـــى مهامـــه مـــع فريـــق مرســـيدس على 
حلبـــة الصخير بعد ان قـــاد لفريق الوليامز 
خـــالل جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران 
الخليـــج والتـــي أنهاهـــا في المركـــز الثاني 
عشـــر. وفـــي نتيجـــة الفتـــة هـــي األخـــرى 
ايســـتيبان  الرينـــو  فريـــق  ســـائق  ســـجل 
اوكون رابع أســـرع زمن فـــي الفترة بواقع 
54.940 بعـــد انهاءه 50 لفـــة متفوقًا على 
سائق الريدبول ألكسندر ألبون الذي أنهى 
الفتـــرة في المركز الخامس بزمن 55.036 
ثانية. وتستأنف منافسات جائزة رولكس 
الصخيـــر بإقامـــة التجـــارب الحـــرة الثالثة 
عند الســـاعة الخامســـة من مســـاء السبت 
علـــى ان تقـــام الحصـــص التأهيليـــة عنـــد 

الساعة الثامنة مساًءا.
وأكمـــل الســـائقون النس ســـترول ودانيل 
ريكاردو وبيير غاســـلي وكارلوس ســـاينز، 
المراكز من الســـادس وحتى العاشر تواليًا 
الفنلنـــدي فالتيـــري  الســـائق  فيمـــا احتـــل 
بوتاس المركز الحادي عشـــر بعد شـــطبت 
حـــدود  عـــن  لخروجـــه  الســـريعة  لفتـــه 

المضمار.

الياباني تسوندا ينطلق أواًل 

للفورموال 2

ينطلـــق الســـائق اليابانـــي يوكـــي تســـوندا 
للســـباق  االنطـــالق  شـــبكة  مقدمـــة  مـــن 
األخيـــرة  الجولـــة  منافســـات  مـــن  األول 
تحتضنهـــا  والتـــي   2 الفورمـــوال  لبطولـــة 
حلبـــة البحريـــن الدوليـــة ضمن الســـباقات 
المصاحبة لجائزة رولكس الصخير الكبرى 
للفورموال وان. وفي السباق المقرر اقامته 
عنـــد الثالثـــة و10 دقائق من مســـاء اليوم 
الســـبت، ينطلـــق ســـائق فريـــق كارلين من 
المركـــز األول فـــي الســـباق المكـــون مـــن 
48 لفـــة بعـــد تحقيقـــه الزمن األســـرع في 
حصة التأهيل بواقع دقيقة و2.676 ثوان 
متقدمًا على ســـائق فريـــق هايتيك جراند 
بري الروســـي نيكيتا مازبن الذي حل ثانيًا 

بزمن دقيقة و2.798 ثوان.
وينطلق من الصف الثاني الســـائق الهندي 
جيهـــان داروفاال الذي ســـجل ثالث أفضل 
الفريـــق  فـــي  زميلـــه  عـــن  زمـــن، متخلفـــًا 
صاحب المركز األول بفـــارق 0.131 ثانية 
فيمـــا يزاملـــه علـــى الخـــط نفســـه ســـائق 
فريـــق بريمـــا ريســـينج الروســـي روبـــرت 
شـــوارتزمان الذي ســـجل رابع أفضل زمن 

بواقع دقيقة و2.822 ثوان.
وكانـــت حصـــة التأهيـــل قـــد انتهـــت على 
شـــهدت  ان  بعـــد  األحمـــر  العلـــم  وقـــع 
الثوانـــي األخيـــرة مـــن الحصـــة اصطـــدام 
الســـائقين ميك شـــوماخر وروي نيســـاني 
الثامـــن  المركزيـــن  مـــن  ينطلقـــان  اللـــذان 
التوالـــي.  علـــى  عشـــر  والتاســـع  عشـــر 
وينطلـــق الســـائقون فيلبـــي دروغوفيتش 
وكريســـتيان لونغـــارد وأرتيـــم ماركيلوف 
ولويـــس  ايلـــوت  وكالـــوم  تيكتـــوم  ودان 

ديلتراز من المركز الخامس وحتى العاشر 
تواليًا.

ويســـعى الســـائق البريطاني كالوم ايلوت 
الذي ينطلق من المركز التاســـع، االستفادة 
مـــن تأخـــر مركـــز شـــوماخر فـــي االنطالق 
وخطـــف لقـــب البطولة في ظـــل فارق 14 

نقطة فقط.

سيمونير يتصدر التجارب الثانية 

من تحدي البورش 

تصدر الســـائق الفرنســـي جيان بابتيســـت 
ســـيمونير التجارب الحـــرة الثانية لبطولة 
تحدي البورش ســـبرينت الشـــرق األوسط 
ضمـــن  والمقامـــة   ،2020/2021 للموســـم 
لجائـــزة  المســـاندة  ســـباقات  المنافســـات 
رولكـــس الصخيـــر الكبرى للفورمـــوال وان 
والمقامـــة فعالياتهـــا علـــى حلبـــة البحرين 

الدولية.
وســـجل ســـيمونير دقيقة و14.714 ثانية 
متقدمـــًا علـــى الســـائق فان كوجيـــك الذي 
ســـجل ثاني أفضل زمن فـــي الفترة بواقع 
دقيقة و14.722 ثانية فيما حقق الســـائق 
ريتشـــارد واجنـــر الزمـــن األســـرع الثالـــث 

بدقيقة و14.796 ثانية.
تحـــدي  بطولـــة  منافســـات  وتتواصـــل 
البورش ســـبرينت الشـــرق األوسط بإقامة 
الحصة التأهيلية عند الســـاعة الثانية بعد 
ظهر الســـبت علـــى أن يقام الســـباق األول 

عند الساعة السادسة والنصف مساًءا.
وبالعودة للتجارب الثانية أكمل السائقون 
جوفيـــن  وايهانـــكان  هانســـيس  جوليـــان 

وجيســـي فـــان كوجيـــك وايـــدي والديـــر 
والشـــيخ جابر بن علي آل خليفة والشيخ 
علـــي بـــن محمـــد آل خليفـــة، المراكـــز من 

الرابع وحتى العاشر.

راسل يتصدر التجارب األولى

ســـجل الســـائق البديـــل لفريق مرســـيدس 
البريطانـــي جـــورج راســـل ظهـــوًرا ملفًتـــا 
بتسجيله الزمن األسرع في أولى حصص 
التجارب الحرة من ســـباق جائزة رولكس 
الصخيـــر الكبـــرى للفورمـــوال وان، الجولة 

قبل األخيرة من بطولة العالم.
راســـل الذي يعـــوض غيـــاب مواطنه بطل 
العالـــم عن هـــذه الجولة اســـتطاع تحقيق 
زمن 54.546 في ظهوره على متن سيارة 
مرســـيدس بعـــد ان حقـــق المركـــز الثانـــي 
عشـــر في جائزة البحريـــن الكبرى لطيران 

الخليج مع فريق الوليامز.
وعلى المضمار الذي ســـجلت لفته أقل من 
دقيقة، تفوق البريطاني على ثنائي فريق 
الريدبـــول، ماكـــس فيرســـتابين الذي حل 
ثانًيا بفارق 0.176 ثانية وألكســـندر ألبون 
الذي سجل ثالث أسرع زمن بفارق 0.265 

ثانية عن األول.
وجاءت أزمنة الســـائقين العشـــرة األوائل 
فـــي التجارب بفارق لم يتخطى الثانية ما 
يشير بمنافســـة حامية طوال عطلة نهاية 

األسبوع.
وحقـــق بوتـــاس المركز الرابع فـــي ترتيب 
األزمنـــة بفـــارق 0.322 ثانيـــة عـــن زميلـــه 
يحمـــل  ان  علـــى  الفريـــق،  فـــي  المؤقـــت 

بوتـــاس لـــواء مرســـيدس في ظـــل غياب 
هاملتون. وجاء ســـائقو فريـــق ألفا تاوري 
دانيل كافيات وبيير غاسلي في المركزين 
الخامس والســـادس، فيما أكمل اســـتيبان 
ودانيـــل  فيتيـــل  وسابيســـتيان  اوكـــون 
مـــن  المراكـــز  لوكليـــر  وتشـــارلز  ريـــكاردو 

السابع وحتى العاشر توالًيا.

جوفن تصدر تجارب البورش وحقق 

أول صدارة على المضمار الخارجي

واســـتهل الســـائق التركي ايهانكان جوفن 
مشـــواره في منافسات الجولة الثانية من 
بطولـــة تحـــدي البورش ســـبرينت الشـــرق 
األوســـط للموســـم 2020 - 2021، بتصـــدر 
التجارب الحرة للســـباق الـــذي يقام ضمن 
رولكـــس  لجائـــزة  الداعمـــة  المنافســـات 
والتـــي   1 للفورمـــوال  الكبـــرى  الصخيـــر 
انطلقـــت فعالياتهـــا علـــى حلبـــة البحريـــن 

الدولية يوم الجمعة.
وبهذا يكون جوفن قد ســـجل اسمه كأول 
متصدر للمنافســـات المقامة على المضمار 
الخارجـــي البالـــغ طولـــه 3.543 كيلومتـــر، 
الذي تم اختياره إلقامة الجولة السادســـة 
عشر من بطولة العالم للفورموال وان، بعد 
أن احتضنت حلبـــة البحرين وعبر مضمار 
الجائـــزة الكبـــرى ســـباق الجولـــة الماضية 
األســـبوع الماضي. واثبت السائق التركي 
سرعته في المنافســـة التي غاب عنها في 
الجولة األولى بعد تسجيله الزمن األسرع 
و14.634  دقيقـــة  بواقـــع  التجـــارب  فـــي 
جيـــان  الفرنســـي  الســـائق  وتبعـــه  ثانيـــة، 

بابتيســـت ســـيمونير، الـــذي تخلـــف بفارق 
0.502 ثانيـــة فقـــط فيمـــا ســـجل الســـائق 
ريتشـــارد واجنر ثالث أســـرع زمـــن بفارق 
1.019 ثانيـــة. يذكـــر أن الســـائقين الثالثة 
المتصدريـــن يتنافســـون ضمـــن فئة الجي 

تي3 برو.
واحتل الســـائقان البحرينيان الشيخ علي 
بن محمد آل خليفة والشيخ جابر بن علي 
آل خليفة المركزين التاســـع والعاشر على 

التوالي.

تسوندا يقود ثنائية “كارلين” في 

تجارب الفورموال 2

لفريـــق كارليـــن  اليابانـــي  الســـائق  ســـجل 
يوكـــي تســـوندا الزمـــن األســـرع للتجارب 
الحـــرة مـــن منافســـات ســـباق الفورموال 2 
فـــي أولـــى نتائـــج الجولـــة الختاميـــة مـــن 
البطولـــة التـــي تقـــام علـــى هامـــش جائزة 
رولكـــس الصخير الكبرى للفورموال 1 على 

حلبة البحرين الدولية.
و3.267  دقيقـــة  زمـــن  تســـوندا  وســـجل 
ثوانـــي متقدًمـــا علـــى زميلـــه فـــي الفريق 
السائق الهندي جيهان داروفاال، الذي جاء 
ثانًيا بفارق 0.228 ثانية أمام سائق فريق 
هايتيك جراند بري االيطالي لوكا جيوتو، 
الذي سجل ثالث أسرع زمن بفارق 0.315 
ثانيـــة عـــن المتصـــدر فـــي الحصـــة التـــي 
أقيمـــت علـــى المضمـــار الخارجـــي والبالغ 

طوله 3.543 كيلومتر.
وكانـــت الحصـــة قـــد انتهـــت برفـــع العلـــم 
األحمر إثر توقف ســـيارة السائق الروسي 

ارتيم ماركيلوف جراء احتراق المحرك.
األســـرع  العشـــرة  لألزمنـــة  واســـتكمااًل 
فيليـــب  البرازيلـــي  جـــاء  الحصـــة  فـــي 
دروغوفيتش في المركز الرابع، والروسي 
الخامـــس،  المركـــز  فـــي  مازبـــن  نيكيتـــا 
والنيوزلنـــدي ماركـــوس ارمســـترونغ فـــي 
المركز الســـادس، واأللماني ميك شوماخر 
في المركز الســـابع، والصيني جوانيو زهو 
فـــي المركـــز الثامـــن، والسويســـري لويس 
ديليتـــراز فـــي المركـــز التاســـع والروســـي 

روبرت شوارتزمان في المركز العاشر.

تســوندا ينطلــق أواًل فــي ســباق الفورمــوال 2 وســيمونير فــي مقدمــة “تحــدي البــورش”

جورج يتصدر تجارب جائزة رولكس الصخير الكبرى للفورموال 1

األهلي يلتقي االتفاق وباربار ينتصر 
بسداسي اليد

أحمد مهدي

يقيم منتخب الشباب لكرة القدم معسكرا 
تدريبيا في صربيا خالل الفترة 7 حتى 22 
ديسمبر الجاري. ويأتي المعسكر الخارجي 
ــار تــحــضــيــرات الــجــهــاز الــفــنــي  ــ ضــمــن إطـ
للمنتخب بقيادة المدرب الوطني إسماعيل 
كرامي، للمشاركة في بطولة آسيا تحت 19 
في  أوزبكستان  في  إقامتها  المقرر  عاما، 
المعسكر تدريبات  مارس 2021. وسيشهد 
ومسائية،  صباحية  فترتين  على  مكثفة 
إضافة إلى مباريات ودية يرجح أن يكون 

بعضها مع منتخب صربيا لفئة الشباب.

السبت 5 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الثاني 1442 - العدد 4435

علي مجيد

منتخب الشباب 
بصربيا

جدول المواعيد - جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2020 
السبت - 06:00

06:11
بدء فترة منع العمل على السيارات

شروق الشمس
الجولة التأهيلية - الحلبةتحدي بورش سبرنت14:00 - 14:30 
السباق األول )48 لفة أو 60 دقيقة(فورموال 15:102 - 16:15
المؤتمر الصحافي - غرفة المؤتمراتفورموال 16:302 - 17:00
حصة التجارب الحرة الثالثة – الحلبةفورموال 17:001 - 18:00

السباق األول )17 لفة أو 25 دقيقة(تحدي بورش سبرنت 18:30  - 19:00
التجارب التأهيلية- الحلبةالفورموال 1 20:00 - 21:00
المؤتمر الصحافي - غرفة المؤتمراتفورموال 21:001 - 22:00



الرفاع يتأهل إلى دور ربع النهائي لكأس الملك

هــزم فريــق الرفاع نظيــره الخالدية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما 
مســاء الجمعــة على اســتاد مدينة خليفــة الرياضية لحســاب الجولة األخيرة 

من دور الـ 16 لمسابقة كأس جاللة الملك.

وأحـــرز هدف الرفـــاع الوافـــد الجديد 
لقلعـــة الحنينية الالعب علي مدن في 
الدقيقـــة )20(، وبذلك تأهل الســـماوي 
لـــدور ربع النهائي وضـــرب موعًدا فيه 

بمالقاة فريق النجمة.

مجريات المباراة

بداية ســـريعة من أصحـــاب القمصان 
الســـماوية بهدف تسجيل هدف مبكر 
يربـــك فيـــه حســـابات خصمـــه، وكاد 
أن يحـــدث ذلـــك عبـــر رأســـية المدافع 
حمـــد شمســـان داخـــل المنطقـــة لتمـــر 
بســـالم علـــى مرمـــى إبراهيـــم لطـــف 
ســـيطرته  فـــرض  الســـماوي   .)3( هللا 
باالســـتحواذ  المطلقـــة  وأفضليتـــه 
واالنتشـــار والتقدم لمنطقة الخالدية، 
فيما األخير بـــات عليه االرتباك الفني 
والتراجع للخلف واللعب على الكرات 

الطويلة.
الحارس لطف هللا تصدى ببراعة لكرة 
ســـيد هاشـــم عيســـى داخـــل المنطقة 
)17(، لينجـــح علي مدن من هز شـــباك 
الخالدية بعد تمريـــرات بينية قصيرة 
بينـــه وبيـــن مرهـــون )20(. الخالديـــة 
رد علـــى الهـــدف بكـــرة ثابتة ســـددها 
محمـــد أوالد يوســـف تصدى لها ســـيد 
شـــبر علوي بثبات )25(. الرفاع تســـيد 
الدقائـــق المتبقيـــة وســـنحت لـــه أكثر 
من فرصة للتســـجيل إال أن أخفق في 
ذلك مثل كرة سيد هاشم عيسى الذي 
ســـددها اعتلت العارضة )42( وبعدها 
كـــرة محمـــد مرهـــون الرأســـية داخل 
المنطقـــة التـــي ذهبت فـــوق العارضة 

أيًضا )43(.
وفي الشوط الثاني بدأ الرفاع بصورة 
قويـــة، وكاد محمد مرهون أن يضيف 

الهـــدف الثانـــي لـــوال اصطـــدام الكـــرة 
بالعارضة )48(، وتلتها كرة سيد مهدي 
باقـــر المتقـــدم بعدمـــا راوغ مدافعـــي 
المنطقـــة وســـددها  الخالديـــة داخـــل 
 .)50( وتخـــرج  بالدفـــاع  لتصطـــدم 
الخالديـــة واصل علـــى نهجه الدفاعي 
الـــذي عرضـــه للضغـــط والخطـــر مـــن 

ِقبل العبي الســـماوي، الذيـــن أضاعوا 
أهداًفا كثيـــرة تألق في صدها حارس 
الخالديـــة إبراهيـــم لطـــف هللا ببراعة 
وبســـالة، ككـــرة علـــي مدن مـــن خارج 
المنطقـــة )74(، والكرتـــان المتتاليتـــان 
لهـــزاع علي مـــن الجهة اليســـرى )81(، 

وعدنان فواز )82(. 

ماذا حدث في الدقيقة )58(؟

أثار طاقم التحكيم لمباراة اليوم بقيادة 
عبدهللا قاسم ومساعديه نواف شاهين 
وأحمد يوســـف، حفيظة فريق الخالدية 
حينهـــا  والنتيجـــة   )58( الدقيقـــة  فـــي 
تقـــدم الرفـــاع بهـــدف، بعدمـــا تغاضـــى 
حكم الســـاعة ومســـاعده عن احتســـاب 

أو  لإلعـــادة  يحتـــاج  وال  واضـــح  خطـــأ 
تقنيـــة “الفـــار” على حارس الرفاع ســـيد 
شـــبر علـــوي، حينما أمســـك كـــرة عائدة 
مـــن زميله )مقصـــودة(. العبـــو الخالدية 
داخل وخـــارج الملعـــب وجهازيه الفني 
واإلداري طالبو باحتســـاب الخطأ إال أن 

الحكم ومساعده لم يتخذا أي قرار.

من لقاء الرفاع والخالديه

نظم نادي راشــد للفروســية وســباق عصر أمس الســباق الخامس لهذا الموســم، الذي 
أقيــم علــى كؤوس شــركة الخليج لصناعــة البتروكيماويات “جيبــك “، وكأس المرحوم 
ســيد شــرف العلوي، وكأس إســطبل ســافرة للجياد العربية على مضمار ســباق النادي 

بمنطقة الرفة بالصخير.

كأس  علـــى  أقيـــم  األول  الشـــوط  وكان 
إســـطبل ســـافرة لجيـــاد الدرجـــة والرابعة 
والمبتدئـــات مـــن خيـــل البحريـــن العربيـــة 
متـــر   1200 لمســـافة   “ “الواهـــو  األصيلـــة 
والجائزة 1500 دينار، واستطاعت الفرس 
“الملولش 1748” قلب التوقعات وخطفت 
أولـــى انتصاراتهـــا فـــي مشـــاركتها الثالثـــة 
هذا الموســـم. وأقيم الشوط الثاني للجياد 
المبتدئـــات “ نتـــاج محلي” والتي شـــاركت 
للمرة األولى لمســـافة 1000 متر مســـتقيم 
الحصـــان  وفـــاز  دينـــار،   2000 والجائـــزة 

“ناهي” بسهولة.
جميـــع  لجيـــاد  الثالـــث  الشـــوط  وأقيـــم 

الدرجـــات والمبتدئات “مســـتورد” مســـافة 
 2000 والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1200
دينار، واســـتطاع الحصان المرشح “ تينار 
“ تحقيـــق فـــوزه الثانـــي علـــى التوالي في 

مشاركته الثانية هذا الموسم.
وأقيم الشـــوط الرابع لجياد سباق التوازن 
“ نتاج محلي” مســـافة 1800 متر والجائزة 
2000 دينـــار، وشـــهد تغييـــر نتيجـــة الفائز 
بالمركـــز األول لصالح الحصان “غود نيوز” 
قـــرار لجنـــة المعتمديـــن بعد تغييـــر نتيجة 
الحصـــان الفائز بالســـباق “دليل”، وتحويله 
إلـــى المركـــز األخيـــر فـــي الشـــوط بســـبب 
اختالف في أوزان الفارس حســـب قانون 

السباق.
كأس  علـــى  الخامـــس  الشـــوط  وأقيـــم 
المرحوم ســـيد شـــرف العلوي والمخصص 
لجيـــاد ســـباق التوازن “مســـتورد” مســـافة 
1600 متـــر والجائـــزة 2000 دينار، وشـــهد 
بـــزوغ أولـــى انتصـــارات الحصـــان “ الفجر 

مقبل “ في المضمار البحريني.
وأقيم الشـــوط الســـادس على كأس شركة 
الدرجتيـــن  لجيـــاد  والمخصـــص  “جيبـــك” 
الثالثـــة والرابعة والمبتدئات “نتاج محلي” 

مســـافة 1400 متر والجائـــزة 3000 دينار، 
إذ واصل الحصان “ديراب”.

وأقيـــم الشـــوط الســـابع على كأس شـــركة 
“جيبك” والمخصص لجياد ســـباق التوازن 
1200 متـــر مســـتقيم  “مســـتورد” مســـافة 
مفاجـــأة  وشـــهد  دينـــار،   4000 والجائـــزة 
قويـــة للحصـــان “غرافيـــت ســـتورم”، الذي 

قلب التوقعات واستعاد نغمة االنتصارات 
بعد غيبة.

وتكـــررت المفاجـــأة فـــي الشـــوط الثامـــن 
أقيـــم علـــى كأس شـــركة  الـــذي  واألخيـــر 
جميـــع  لجيـــاد  والمخصـــص  “جيبـــك” 
الدرجات والمبتدئات “ مســـتورد “ مســـافة 
2000 متـــر والجائـــزة 3000 دينـــار، وذلك 

بعدمـــا تعملـــق الحصـــان الجديـــد “ميـــدال 
وينر” في مشاركته األولى.

وتـــم تتويـــج الفائزيـــن بكـــؤوس الســـباق، 
راشـــد  لنـــادي  التنفيـــذي  المديـــر  قـــام  إذ 
للفروســـية وســـباق الخيل الشـــيخ سلمان 
بـــن راشـــد آل خليفة بتقديم كأس ســـافرة 
إلـــى المضمـــر الفائـــز يوســـف طاهـــر، فيما 
قام مشـــرف الســـباق بالنـــادي خالد توفيق 
العلوي بتقديم كأس المرحوم ســـيد شرف 
العلوي إلـــى المالك الفائز رائـــد البوعينين، 
ثم قام مديـــر تقنية المعلومـــات والمعرفة 
بشـــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات “ 
جيبـــك “ عدنـــان آل محمـــود بتقديم كأس 
“ جيبـــك “ للشـــوط الســـادس إلـــى المضمر 
 “ الفائـــز جيمـــس نيلـــور، وكأس “ جيبـــك 
للشـــوط الســـابع إلـــى المالك الفائـــز صادق 
الحســـنين، وكأس “ جيبك “ للشوط الثامن 
إلى ســـمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان 

آل خليفة.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

هاتريك للفارس فيصل في السباق الخامس للخيل

جانب من التتويج

علي مجيد - تصوير: رسول الحجيري

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

انطلقـــت بطولـــة العيـــد الوطنـــي لجمـــال 
الخيـــل العربيـــة األصيلـــة الحادية عشـــرة 
بتوجيهات من ممثل جاللة الملك لألعمال 
الرئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
للفروســـية  الملكـــي  لالتحـــاد  الفخـــري 
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  القـــدرة  وســـباقات 
بـــن حمـــد آل خليفة تحـــت رعايـــة رئيس 
االتحـــاد الملكي ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة علـــى ميـــدان االتحاد 
الرياضي العسكري بنادي راشد للفروسية 

وسباق الخيل بالرفة.

نتائج المسابقات

حققـــت المهرة “غاليـــة” المركـــز األول في 
فئة المهرات ســـنة واحدة )أ(، الســـطبالت 
)TFK( للمالـــك طـــالل فوزي كانـــو بنتيجة 

“آس  الثانـــي  والمركـــز   ،)91.83( إجماليـــة 
آر راوده” للمالـــك ســـلمان حمـــد الرويعـــي 
والمركـــز   ،)90.50( إجماليـــة  بنتيجـــة 
الثالث “ميار المنامة” للمالك ســـعيد جعفر 
وبنتيجة إجمالية )90.33(، والمركز الرابع 
المهرة شـــموخ للمالك حمد محمد بنتيجة 
إجمالية )89.00(، والمركز الخامس المهرة 
لين الوســـمي للمالك خالد جاســـم بنتيجة 

إجمالية )88.83(.
)ب(،  واحـــدة  ســـنة  المهـــرات  فئـــة  وفـــي 
المركز األول “أي أم أس عالية” السطبالت 
المضاحكـــة للمالـــك راكان مفلـــح بنتيجـــة 
إجماليـــة )90.67(، والمركـــز الثاني المهرة 
جـــوري الزيـــن الســـطبالت الزيـــن للمالـــك 
بشار مصطفى وبنتيجة إجمالية )90.33(، 
والمركز الثالث روزا السطبالت المضاحكة 
بنتيجـــة إجماليـــة )90.00(، والمركز الرابع 

“أي كيو الزين” الســـطبالت القطان للمالك 
ياســـر حســـين بنتيجـــة إجماليـــة )90.50(، 
والخامـــس نـــادرات الخطيـــر الســـطبالت 

النوادر بنتيجة إجمالية )88.67(.
المركـــز  )أ(،  المهـــرات ســـنتين  فئـــة  وفـــي 
األول أورا الجـــزال الســـطبالت العوراســـيا 
بنتيجة إجماليـــة )91.00(، والمركز الثاني 
أورا هـــاال الســـطبالت الوراســـيا بنتيجـــة 
)90.50(، والمركـــز الثالـــث ريـــم  إجماليـــة 
الجابريـــة لمربـــط الجابريـــة للمالـــك أحمد 
 ،)90.25( إجماليـــة  وبنتيجـــة  حســـن 
والرابـــع بي أس الدانة الســـطبالت بريمي 
العربية للمالك مصطفى عيســـى وبنتيجة 
إجماليـــة )90.25(، والخامـــس أي أي الريم 
الســـطبالت عالـــي للمالـــك أســـامة العالـــي 

بنتيجة إجمالية )89.75(.
وفـــي فئـــة المهـــرات ســـنتين )ب(، المركـــز 

األول فريال الشـــهاب الســـطبالت عجمان 
للمالـــك فاضـــل عبـــاس بنتيجـــة إجماليـــة 
)91.50(، المركـــز الثانـــي أي أي فيكتوريـــا 
العالـــي  علـــي  للمالـــك  عالـــي  الســـطبالت 
بنتيجـــة إجماليـــة )90.75(، المركـــز الثالث 
زمردا الشهاب الســـطبالت عجمان للمالك 
صـــادق عبـــاس بنتيجة إجماليـــة )90.50(، 
والرابع شـــيخة النوادر السطبالت النوادر 
بنتيجة اجمالية )90.25(، والخامس ســـمر 
الشـــهاب السطبالت عجمان للمالك فاضل 

عباس بنتيجة إجمالية )90.25(.
وفي منافســـات فئـــة المهرات 3 ســـنوات، 
المركـــز األول دي قطاف الســـطبالت دبي 
للمالـــك خليـــل إبراهيـــم بنتيجـــة إجمالية 
النـــوادر  ريـــم  الثانـــي  والمركـــز   ،)91.25(
الســـطبالت النوادر والمالـــك زكريا يحيى 
بنتيجة إجماليـــة )91.00(، والمركز الثالث 

كحـــالت بنـــت الليل الســـطبالت أوراســـيا 
للمالـــك خليـــل إبراهيـــم بنتيجـــة إجمالية 
)90.50(، والرابـــع جوهرة الجابرية لمربط 
بنتيجـــة  علـــي  محمـــد  للمالـــك  الجابريـــة 
)90.25(، والخامـــس أي أم أس  إجماليـــة 

جوري بنتيجة إجمالية )90.00(.

برنامج اليوم

ستبدأ المنافسات بإقامة فئة األمهر سنة 

واحدة )أ(، بعدها فئة األمهر سنة واحدة 
)ب(، فئـــة األمهـــر ســـنتين )أ(، فئـــة األمهر 
ســـنتين )ب(، فئـــة األمهـــر 3 ســـنوات )أ(، 
فئـــة األمهـــر 3 ســـنوات )ب(، فئة األفحل 
4 - 6 سنوات، فئة األفحل 7 سنوات فما 
فـــوق، وبعدها ســـتقام البطـــوالت الكبرة 
وهـــي بطولة األمهـــر عمر ســـنة، وبطولة 
األمهر عمر ســـنتين و3 ســـنوات، وبطولة 

األفحل.

العسكري االتحاد  ميدان  على  الثاني  اليوم  منافسات  اليوم 

الجياد تستعرض أناقتها في بطولة العيد الوطني لجمال الخيل

جانب من التتويج
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مفاجآت مثيرة 
تخطف كؤوس 

“البتروكيماويات” و 
“العلوي” و “سافرة”

ــة ــم ــج ــن ــع ال ــ ــًدا مـ ــ ــ ــوع ــ ــ ــة بــــهــــدف وحــــيــــد وضــــــــرب م ــ ــدي ــ ــال ــ ــخ ــ هــــــزم ال

بالترجيحية.. المنامة إلى ربع النهائي
ــد ــ ــح ــ تــــخــــطــــى الـــــشـــــبـــــاب وتـــــــأهـــــــل لـــــمـــــاقـــــاة ال

تأهـــل المنامة إلى ربـــع نهائي كأس جاللة 
الملك، لكرة القدم، بعد أن تخطى الشباب 
بعـــد   )4-2( بنتيجـــة  الترجيـــح  بـــركالت 
انتهـــاء الوقـــت األصلي بالتعادل الســـلبي، 

في المبـــاراة التـــي أقيمت بيـــن الطرفين، 
الجمعة، على اســـتاد النادي األهلي، ضمن 

ثمن نهائي المسابقة.
طـــوال  التهديـــف  عـــن  الفريقـــان  وعجـــز 
المبـــاراة، ليحتكـــم الطرفـــان إلـــى ركالت 
الترجيح التي ابتســـمت للمناميين وســـط 

تألق للحارس عمار محمد.
ســـجل للمنامة في ركالت الترجيح:مهدي 
عبدالرحمـــن  عـــادل،  محمـــد  عبدالجبـــار، 
مهـــدي  وأضـــاع  موســـى،  أحمـــد  الســـيد، 
أيمـــن  للشـــباب:  وســـجل  عبداللطيـــف، 
عبداألمير وفيصل عبدهللا، وأضاع قاسم 

ســـعيد وحسين الشوفة. وسيلعب المنامة 
في ربع النهائي مع الحد وصيف النســـخة 

السابقة.
أدار المبـــاراة الحكم وليد محمود، وعاونه 
أحمـــد جابـــر وصـــالح بوعـــالي، والحكـــم 

الرابع محمد بونفور.

أحمد مهدي

من لقاء المنامة والشباب
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“مجلس التعاون” يرحب ببيان الكويت بشأن “االستقرار الخليجي”

“مباحثات مثمرة” لحل أزمة مقاطعة قطر

أعلنــت الكويــت، أمــس الجمعــة، إجــراء “مباحثــات مثمــرة” فــي 
الفتــرة الماضيــة؛ بهدف تحقيق “االســتقرار الخليجــي والعربي”، 

حسبما أفادت وكالة األنباء الكويتية )كونا(.

وقـــال بيـــان صـــادر عـــن وزيـــر 
وزيـــر  الكويتـــي  الخارجيـــة 
اإلعـــام بالوكالة الشـــيخ أحمد 
ناصـــر المحمد الصباح، إنه “في 
إطـــار جهـــود المصالحـــة التـــي 
ســـبق أن قادهـــا الشـــيخ صباح 
األحمـــد الجابر الصبـــاح )رحمه 
هللا(، واســـتمرارا للجهـــود التي 
نـــواف  الشـــيخ  حاليـــا  يبذلهـــا 
األحمـــد الجابـــر الصبـــاح أميـــر 
األميركـــي  والرئيـــس  الكويـــت 
دونالد ترامب لحل األزمة، فقد 
جـــرت مباحثـــات مثمـــرة خال 

الفترة الماضية”.
“كافـــة  أن  البيـــان  وأوضـــح 
األطـــراف أكـــدوا حرصهم على 
التضامن واالستقرار الخليجي 
والعربـــي، وعلى الوصـــول إلى 
اتفـــاق نهائـــي يحقق مـــا تصبو 
بيـــن  دائـــم  مـــن تضامـــن  إليـــه 
دولهـــم وتحقيـــق مـــا فيـــه خير 

شعوبهم”.
مـــن جانبه، رحـــب األمين العام 
الخليجـــي  التعـــاون  لمجلـــس 
أمـــس  الحجـــرف،  نايـــف 
الجمعة، ببيـــان وزير الخارجية 
الكويتـــي الشـــيخ أحمـــد ناصـــر 
المتعلـــق  الصبـــاح،  المحمـــد 
بتعزيـــز التضامـــن واالســـتقرار 

وصـــوال  والعربـــي  الخليجـــي 
إلـــى اتفـــاق نهائـــي يحقـــق مـــا 
تصبـــوا إليه الـــدول من تضامن 
دائم وتحقيق مـــا فيه من خير 

لشعوبها.
وأكد الحجـــرف أن “هذا البيان 
يعكس قوة المجلس وتماسكه 
وكذلك قدرته علـــى تجاوز كل 
المعوقـــات والتحديـــات بفضل 
هللا ثـــم بحكمـــة وحنكـــة قـــادة 
دول المجلـــس التي كانت دائما 
المرجـــع والمـــاذ فـــي مواجهة 
تعتـــرض  التـــي  التحديـــات 
مســـيرة المجلـــس، والذي يمثل 
لدولـــه  اإلســـتراتيجي  الخيـــار 
والبيـــت الكبيـــر الـــذي يحتضن 

أبناءه”.
وشـــدد الحجرف على “أن أبناء 
مجلس التعاون إذ يستبشرون 
بهـــذا البيـــان، فإنهـــم يتطلعون 
البيـــت  وتقويـــة  تعزيـــز  إلـــى 
للمســـتقبل  والنظـــر  الخليجـــي 
آمـــال  مـــن  يحملـــه  مـــا  بـــكل 
وطموحات وفـــرص نحو كيان 
ومتـــراص  مترابـــط  خليجـــي 
يعمـــل لخدمـــة دوله وشـــعوبه، 
ويدفع بعجلـــة التنمية والتقدم 

واألمن واالزدهار”.
واســـتذكر أميـــن عـــام مجلـــس 

“بالتقديـــر  الخليجـــي  التعـــاون 
والعرفـــان فـــي هـــذه المناســـبة 
الجهـــود الصادقـــة والمخلصـــة 
اليـــوم  ومنـــذ  قادهـــا  والتـــي 
الشـــيخ  الراحـــل  األميـــر  األول 
صبـــاح األحمد الجابـــر الصباح، 
نـــواف  الشـــيخ  واســـتكملها 
األحمـــد الجابـــر الصبـــاح أميـــر 
نشـــهد  التـــي  الكويـــت،  دولـــه 
ثمارها من خال البيان الصادر 

أمس )الجمعة(”.
وأعـــرب الحجـــرف عـــن شـــكره 
للرئيـــس  الداعمـــة  “الجهـــود  لــــ 
ترامـــب،  دونالـــد  األميركـــي 
دعمـــوا  الذيـــن  واألصدقـــاء 

وآمنـــوا  الوســـاطة  مســـاعي 
بوحـــدة مجلس التعـــاون لدول 
الخليج العربيـــة وقوته ودوره 
المحـــوري إقليميـــا ودوليـــا في 
ودعـــم  والســـلم  األمـــن  تعزيـــز 

جهود التنمية”.
أبنـــاء  إلـــى  رســـالة  ووجـــه 
اإلعـــام  ووســـائل  الخليـــج 
بالنظر بإيجابية إلى المســـتقبل 
واالبتعـــاد عن كل ما من شـــأنه 
إثـــارة الخافـــات أو تأجيجهـــا، 
مع ضـــرورة التركيز على كل ما 
من شأنه تعزيز ودعم التضامن 
فـــي مســـيرة المجلـــس وتقوية 

بنيانه لمواجهة التحديات.

عواصم ـ وكاالت

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح

دبي ـ العربية نت

أعلن وزير الخارجية الســعودي األمير فيصل بن فرحان في كلمته 
أمــام منتــدى حــوار المتوســط، أمــس الجمعــة، أن إيــران تواصــل 

تمويل الميليشيات اإلرهابية في المنطقة.

“إن  الســـعودي  الوزيـــر  وقـــال 
ميليشـــيات تتبـــع إليـــران تســـتخدم 

العنف في العراق”.
تؤيـــد  ال  المملكـــة  أن  علـــى  وشـــدد 
أنهـــا  موضحـــا  االغتيـــال،  عمليـــات 

“ليست من سياستنا”.
الشـــرق  فـــي  الســـام  ملـــف  وفـــي 
خارجيـــة  وزيـــر  أوضـــح  األوســـط، 
الســـعودية أن بـــاده تؤيـــد “اتفـــاق 
الفلســـطينيين  يمنـــح  عـــادل  ســـام 

دولة مستقلة”.
مـــن  تجعـــل  رؤيـــة  “لدينـــا  وتابـــع 

إســـرائيل بلـــدا طبيعيـــا عنـــد منحها 
فلسطين دولة مستقلة”.

كورونـــا،  جائحـــة  مواجهـــة  وحـــول 
أكـــد وزيـــر خارجية الســـعودية على 
“العمـــل مع مجموعة العشـــرين على 
كورونـــا  تداعيـــات  مـــن  التخفيـــف 

عالميا”.
اتخـــذت  “الســـعودية  أن  وذكـــر 
إجراءات صحية كبيرة ضد كورونا، 

والوضع اآلن جيد”.
وأضـــاف “جائحة كورونا أثرت علينا 

وكان لها تداعيات اقتصادية”.

السعودية: إيران تواصل تمويل اإلرهاب في المنطقة

القدس ـ سكاي نيوز

طلبت أجهزة األمن في إسرائيل من العلماء النوويين الحاليين، 
وكذلـــك الســـابقين، اتخـــاذ مزيـــد مـــن االحتياطات، تحســـبا من 
“انتقام إيراني محتمل” بعد اغتيال العالم النووي محسن فخري 
زاده األســـبوع الماضي، وفق ما أورد مراســـل “ســـكاي نيوز” في 

القدس، أمس الجمعة.
ونصحـــت األجهزة الخبراء النووييـــن بتوخي “المزيد من الحذر 
في ســـلوكهم اليومي وطرق سيرهم، وتجنب الطرود المشبوهة 

واألحداث غير المعتادة”.
وشـــملت التوجيهات العلماء النوويين الحالية والســـابقين الذي 
عملـــوا في مفاعـــل ديمونة، جنوبـــي إســـرائيل، إذ يعتقد بوجود 

ساح نووي هناك.
ونقلـــت وســـائل إعـــام إســـرائيلية عـــن أحـــد العلمـــاء النوويين 
السابقين قوله إنه “تلقى تحذيرات من مسؤولين أمنيين”، قالوا 
له إنه “عليه الحذر من نشاطه على اإلنترنت وشبكات التواصل 
االجتماعي”، إذ “ربما يتعرض لمراقبة من طرف عناصر إيرانية”.

وأضافت أن “المســـؤولين األمنيين حذروه من اســـتخدام نفس 
الطريـــق بصورة منتظمة، أو التعرض لطرود مشـــبوهة قد تصل 

إليه”.

واغتـــال مســـلحون فخـــري زادة، عندمـــا نصبـــوا لـــه كمينـــا قرب 
طهـــران، إذ تعرضـــت ســـيارته لوابل من النيـــران، واتهمت إيران 
إسرائيل وجماعة “مجاهدي خلق” بالوقوف وراء عملية اغتيال 

العالم المعروف.
ورفـــض مكتب رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنياميـــن نتانياهو، 
التعليـــق على عمليـــة االغتيال، وفي الواليـــات المتحدة رفضت 

وزارة الدفاع )البنتاغون( التعليق.
وتتبع إســـرائيل سياســـة الصمت إزاء عمليـــات االغتياالت التي 
تحـــدث في الخـــارج، وترفض التعليق عليها، لكـــن تقارير غربية 

قالت:إن تل أبيب تقف وراء العملية”.

“غيروا مساراتكم وتجنبوا الطرود المشبوهة واألحداث غير المعتادة”
إسرائيل تحذر علماءها من “انتقام إيراني محتمل”

واشنطن ـ وكاالت

أفـــادت صحيفـــة “واشـــنطن فـــري بيكـــون” أمـــس الجمعـــة بـــأن 
الكونغرس األميركي ُيحضر تشـــريعا جديدا من شأنه أن يعاقب 
منظمـــة بدر، إحدى أكبر الجماعات اإلرهابية التي تعمل بالوكالة 
لصالـــح إيـــران، والمنظمة تعمل في العراق وتتحمل المســـؤولية 
عـــن الهجمات المميتة التي اســـتهدفت أميركيين متمركزين في 

بغداد.
ويقـــود العقوبـــات الجديـــدة عضـــو لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
بمجلس النواب النائب جو ويلســـون، حيث سيتم إدراج منظمة 
بـــدر، التي تمولهـــا إيران، ألول مرة، وهي جماعة مســـلحة تعمل 

في العراق ومرتبطة بنظام طهران والحرس الثوري.
مـــن جانب آخـــر، أكد الســـفير األميركي لدى العـــراق ماثيو تولر، 
الدبلوماســـيين  عـــدد  تخفيـــض  عـــن  تحدثـــت  التـــي  التقاريـــر 
األميركيين في بغداد، مشـــددا علـــى أن ذلك “لن يؤثر على عمل 

السفارة”.
وفي فيديو نشـــرته صفحة الســـفارة األميركية على “فيسبوك”، 
قال تولر إنه سيستمر في أداء واجباته االعتيادية في السفارة.

وأضـــاف “لن يؤثر تخفيض عـــدد الموظفين الموقت على التزام 
هؤالء الموظفين المتفانين”، مشددا على أن اإلجراء مؤقت.

وكان مســـؤوالن عراقيان أفـــادا، األربعاء، بأن الواليات المتحدة 
بصـــدد خفض عـــدد دبلوماســـييها العاملين في ســـفارتها ببغداد 

“في إجراء أمني مؤقت”.
وأضـــاف المصدر أن اإلجراء بدأ بالفعل، وذلك بعد تقارير أمنية 
تحدثت عن أن ميليشيات عراقية مدعومة من طهران قد تلجأ 
إلى أعمال عدائية وإرهابية قد تســـتهدف الســـفارة في المنطقة 

الخضراء، وسط بغداد.
وفـــي العـــام الجـــاري، تم اســـتهداف الســـفارة ومواقع عســـكرية 

أميركية أخرى في العراق بعشرات الصواريخ.

السفير األميركي في العراق يؤكد خفض عدد الدبلوماسيين
“الكونغرس” ُيحضر لتصنيف منظمة بدر “إرهابية”

دبي ـ العربية نت

إصـــدار  عـــن  حقوقـــي،  تقريـــر  كشـــف 
مليشـــيات الحوثـــي، نحـــو 150 حكًمـــا 
باإلعـــدام ضد خصومها، في محاكمات 
القانونيـــة  المعاييـــر  ألبســـط  افتقـــرت 
للمحاكمـــة العادلـــة.. داعًيـــا إلـــى ضغط 
دولي يوقف استخدام القضاء للتنكيل 

بخصومها السياسيين.
وأفاد التقرير الصادر عن منظمة ســـام 
للحقـــوق والحريات، بعنـــوان “اإلعدام 
تعزيـــرا”، “إنها تتبعت األحكام الصادرة 
التابعـــة  االســـتثنائية  المحاكـــم  مـــن 
العاصمـــة  فـــي  الحوثـــي  لميليشـــيات 
متفاوتـــة؛  فتـــرات  خـــال  صنعـــاء 

 150 مـــن  يقـــارب  مـــا  فرصـــدت 
حكًمـــا باإلعـــدام تعزيًرا ضد 

خصومهم، أو المخالفين 
لهم مـــن بينهـــم بعض 
أتباع الطائفة البهائية 
ترحيلهـــم  تـــم  الذيـــن 

قسًرا بوساطة من األمم المتحدة”.
وأشـــارت ســـام إلـــى أن “المحاكمات 
الحوثـــي  ميليشـــيا  تعقدهـــا  التـــي 
فـــي  هـــي  السياســـيين  للخصـــوم 
مجملها محاكمات صورية وقد تنوع 
الخصوم ما بين كبار مسؤولي الدولة 
علـــى رأســـهم عبدربه منصـــور هادي 
وأكاديميـــون،  برلمانيـــون،  ونـــواب 
وصحافيون، ونشطاء، وعسكريون، 
ومواطنـــون عاديـــون، بينهم أســـماء 
العميســـي التـــي اتهمهـــا الحوثيـــون 
باإلرهـــاب وحرموها من كل حقوقها 

القانونية وحكموا عليها باإلعدام”.
وأوضح التقرير أن جميع المحكوم 
ُتهمـــة  لهـــم  وجهـــت  عليهـــم، 
واحـــدة هي “إعانـــة العدوان 
والخيانـــة العظمـــي”، في 
إشارة إلى تحالف دعم 

الشرعية.

150 حكًما باإلعدام أصدرها الحوثيون
برلين - أ ف ب

اعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة األلماني، 
هايكـــو مـــاس، الذي تتولـــى باده 
رئاســـة االتحـــاد األوروبـــي، أمس 
الجمعـــة، أن العـــودة إلـــى االتفاق 
حـــول النـــووي اإليرانـــي لـــم تعـــد 
كافية حالًيا، مشيًرا إلى أنه يجب 

التفاوض بشأن نص موسع.
وقـــال ماس فـــي مقابلة مع مجلة 
در شبيغل األلمانية إن “عودة إلى 
االتفـــاق الحالي لن تكفي”، مؤكًدا 
أنـــه “ينبغـــي أن يكون هنـــاك نوع 
مـــن االتفاق النـــووي مع إضافات، 
وهـــو أمـــر يصـــب فـــي مصلحتنـــا 

أيًضا”.
الماضـــي،  والســـبت 

ألمانيـــا جميع  حثـــت 
علـــى  األطـــراف 
النفـــس،  ضبـــط 
بعـــد اغتيـــال العالم 

النـــووي اإليرانـــي البارز، محســـن 
فخري زاده، الجمعة.

كمـــا شـــددت على ضـــرورة تجنب 
تصعيـــد التوتر، بما قـــد ُيخرج أي 
محادثـــات حـــول برنامـــج إيـــران 

النووي عن مسارها.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجيـــة األلمانية “قبل أســـابيع 
قليلة من تســـلم اإلدارة األميركية 
الجديـــدة مهامهـــا، مـــن الضروري 
الحفاظ على مساحة الحديث مع 
إيران، بما يسمح بتسوية الخاف 
حـــول البرنامـــج النـــووي اإليراني 

من خال التفاوض”.
وأضـــاف في بيـــان “نحث كل 
األطراف على االمتناع عن 
اتخاذ أي خطوات يمكن 
أن تـــؤدي إلى تصعيد 

الوضع أكثر”.

ألمانيا تدعو إلى اتفاق نووي موسع مع إيران

المغرب يفكك خلية إرهابية

تمكن أفراد من األمن المغربي، أمس الجمعة، 
لتنظيم  مــوالــيــة  إرهــابــيــة  خلية  تفكيك  مــن 
داعـــش، واعــتــقــال 3 أشــخــاص مشتبه فيهم 
وتربط  سنة،  و38   21 بين  أعمارهم  تتراوح 
صفوف  فــي  بمسلح  عائلية  عــاقــة  أحــدهــم 

التنظيم اإلرهابي في سوريا والعراق.
بالبلدة  منزال  المغربي  األمني  أفــراد  وداهــم 
يستغلونه  كانوا  تطوان  مدينة  في  القديمة 
والتخطيط  اجتماعاتهم  لعقد  آمــن  كمكان 
لمشاريعهم اإلرهابية.  وأسفرت عملية الدهم 
والمواد  المعدات  من  مجموعة  مصادرة  عن 
العبوات  صناعة  في  تدخل  التي  الكيماوية 

المتفجرة التقليدية.

أكد وزير الخارجية السعودي  «
األمير فيصل بن فرحان، أمس 

الجمعة، أن الرياض تنظر 
ببالغ التقدير لجهود دولة 

الكويت لتقريب وجهات النظر 

حيال األزمة الخليجية.

وقال وزير الخارجية السعودي  «

في تغريدة على حسابه في 

تويتر “ننظر ببالغ التقدير 

لجهود دولة الكويت الشقيقة 

لتقريب وجهات النظر حيال 

األزمة الخليجية”.

وعبر األمير بن فرحان في  «

تغريدته عن شكره للمساعي 
األميركية في هذا الخصوص، 

معربا عن أمله أن تتكلل 
هذه الجهود بالنجاح لما فيه 

مصلحة وخير المنطقة.

الرياض تعبر عن تقديرها

الرباط ـ وكاالت

هادي العامري زعيم ميليشيا بدر

مفاعل ديمونة النووي في جنوبي إسرائيل

عواصم ـ رويترز

قالـــت الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية 
للـــدول األعضـــاء، أمـــس الجمعـــة، في 
“إن  رويتـــرز  عليـــه  حصلـــت  تقريـــر 
إيـــران أبلغـــت لجنة المفتشـــين التابعة 
لألمـــم المتحـــدة أنهـــا تعتـــزم تركيـــب 
أجهـــزة  مـــن  إضافيـــة  مجموعـــات   3
الطـــرد المركزي مـــن طـــراز آي.آر2- إم 
المتطـــورة في منشـــأة نطنز لتخصيب 

اليورانيوم تحت األرض”.
وكتبـــت الوكالة فـــي تقريرها “أخطرت 
المشـــغلة  الشـــركة  أن  الوكالـــة  إيـــران 
لمحطـــة تخصيـــب الوقـــود فـــي نطنـــز 
تعتـــزم بـــدء تركيـــب 3 مجموعات من 

أجهـــزة الطرد المركـــزي آي.آر2- إم 
فـــي المحطـــة”، مشـــيرة إلى 

أنهـــا ســـتضاف إلـــى أحد 
الطـــراز  مـــن  األجهـــزة 
نفسه مستخدم بالفعل 

في التخصيب هناك.

وينـــص االتفـــاق النـــووي الـــذي أبرمته 
أن  علـــى  العالميـــة  القـــوى  مـــع  إيـــران 
طهران يمكنها اســـتخدام أجهزة الطرد 
آي.آر1-  األول  الجيـــل  مـــن  المركـــزي 
فحسب، وهي أقل كفاءة، في المحطة 
الموجودة تحـــت األرض وأن هذه هي 
األجهـــزة الوحيـــدة التي يمكـــن إليران 

استخدامها لتخصيب اليورانيوم.
المنتخـــب،  األميركـــي  الرئيـــس  وكان 
جـــو بايـــدن، قد شـــدد الخميـــس، على 
تســـمح  لـــن  المســـتقبلية  إدارتـــه  أن 
إليـــران بامتاك أســـلحة نووية، وقال: 
بتحركهـــا  ترامـــب  دونالـــد  إدارة  إن 
مـــن  المتحـــدة  الواليـــات  لســـحب 
االتفـــاق النـــووي، دفعت طهران 
إلـــى “االقتـــراب” مـــن امتاك 
بحســـب  نـــووي،  ســـاح 
مـــا نقـــل موقـــع “إيـــران 

إنترناشونال-عربي”.

الذرية: إيران تعتزم تركيب أجهزة طرد متقدمة



100 دينار عالوة “طبيعة عمل” للمعلمين
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على االقتراح 
برغبة بشأن تحسين كادر المعلمي، ويتضمن االقتراح برغبة تحسين رواتب المعلمين 
والمعلمات، من خالل استحداث عالوة طبيعة عمل خاصة للمعلمين بواقع 100 دينار 
تصــرف فــي أشــهر العام الدراســي، وتعديــل الدرجــات التعليمية بحيث يتــم توظيف 
حاملــي شــهادات البكالوريــوس علــى الدرجة التعليميــة الرابعة بدالً مــن الثالثة، على 
أن ينتقل تلقائيًا إلى الدرجة الخامسة بعد مضي سنتين من توظيفه، ومنح ترقيات 
فورية وفق اشــتراطات وضوابط معينة، وتعويض المعلمين العاملين بالمدارس عن 

ساعات العمل اإلضافية.

مـــن جهته، ذكـــر ديوان الخدمـــة المدنية 
عليـــه  ســـتترتب  المقتـــرح  تطبيـــق  أن 
تبعـــات ماليـــة كبيـــرة، ويتطلـــب معالجة 
أوضاع الموظفين الحاليين الذين دخلوا 
الخدمة المدنية خالل الفترات الســـابقة؛ 
للحفاظ على النسق العام بين الموظفين 

الجدد والحاليين.
 ولفـــت الى ان تقييم وتصنيف الوظائف 

فـــي الخدمة المدنيـــة وتحديد الدرجات 
واألجور يتم وفقا لقواعد ومعايير تشمل 
العديـــد من الجوانب المتعلقة بالوظيفة، 
وعليه تم تصنيف وظائف )معلم، ومعلم 
أول( على الدرجتين السادســـة والسابعة 

التعليمية على التوالي.
وذكـــر أن عـــدد الموظفيـــن البحرينييـــن 
التعـــاون  مجلـــس  دول  ومواطنـــي 

التعليميـــة  الدرجـــات  علـــى  الخليجـــي 
نحـــو  يبلـــغ  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
10,575 موظفا، فيما يبلغ عدد المعلمين 
والمعلمين األوائل البحرينيين ومواطني 
جـــدول  علـــى  التعـــاون  مجلـــس  دول 
الدرجـــات التعليميـــة نحـــو 8977 معلما، 
وتقـــّدر التكلفـــة اإلضافيـــة الســـتحداث 
عـــالوة شـــهرية بمعـــدل 100 دينـــاٍر لـــكلِّ 

معلم بنحو 11 مليون دينار سنويا.
خاصـــة  عـــالوة  اســـتحداث  إن  وذكـــر   
للمعلميـــن بمســـمى )عـــالوة طبيعة عمل( 
ال يتماشى مع سياسات وأنظمة الخدمة 

وتصنيـــف  بتقييـــم  المتعلقـــة  المدنيـــة 
الوظائـــف واألجور والعالوات. فضال عن 
انه ســـيعمل على المســـاواة بيـــن رواتب 
المعلميـــن والمعلميـــن األوائـــل ورواتـــب 
التـــي  اإلشـــرافية  الوظائـــف  مســـتويات 
تعلوهـــم. موضحـــا أن تطبيـــق مثـــل هذا 
المقتـــرح لفئة المعلمين ســـيؤدي لمطالبة 
الفئـــات األخـــرى فـــي الخدمـــة المدنيـــة، 
كالوظائف الصحية والهندســـية وغيرها، 
بمنحهـــا مثـــل هذه العـــالوات، ممـــا يزيد 

األعباء على الميزانية العامة للدولة.
تعويـــض  يمكـــن  انـــه  الديـــوان  وأشـــار 
عـــن  بالمـــدارس  والعامليـــن  المعلميـــن 
األعمـــال أو ســـاعات العمـــل اإلضافيـــة 
التـــي ُيكلفـــون بهـــا من الـــوزارة في غير 
أوقـــات العمل الرســـمية، وفقـــًا لضوابط 
صرف العمل اإلضافي المعتمدة بحسب 
مـــا جاء فـــي البنـــد )ج( في الفقـــرة ثالثًا 
مـــن تعليمـــات الخدمة المدنيـــة رقم )4( 

لسنة 2019 بشأن ضوابط إدارة وتنفيذ 
ورقابـــة ميزانيـــة نفقات القـــوى العاملة 

للسنتين الماليتين 2020-2019 م.
وذكـــر ان منـــح كل معلم ترقيـــة فورية 
فـــي حال مضـــت 3 ســـنوات علـــى آخر 
ترقيـــة، في حال حاز على تقدير )جيد( 

فأعلـــى في تقييم األداء الوظيفي على 
أن تكـــون الترقيـــة إلى درجـــة أعلى، أو 
منحـــه عـــالوة تشـــجيعية فـــي الراتـــب 
بمـــا يعـــادل 3 رتب، فإن ذلـــك يتعارض 
الترقيـــة  مـــع شـــروط وضوابـــط منـــح 

للموظف.

“الخدمة”: كلفة 
االقتراح  11 

مليون دينار سنويا

ليلى مال اهلل

محرر لشؤون المحلية

ليلى مال اهلل

بشأن محرر الشؤون المحلية برغبة  االقــتــراح  على  بخصوص  الخدمات  لجنة  وافــقــت 
إحــــالل الــمــجــالت والــمــطــبــوعــات اإللــكــتــرونــيــة مــحــل الــمــجــالت 

والمطبوعات الورقية في المؤسسات الحكومية.

ــدف االقــــــتــــــراح لــتــقــلــيــل  ــ ــهـ ــ ويـ
الــمــصــروفــات فــي الــمــؤســســات 
ــيـــة؛ وذلــــــك بــتــوفــيــر  الـــحـــكـــومـ
الــبــديــل األفــضــل، خــصــوصــا مع 
ــي  ــوافــر أجــهــزة الــحــاســب اآلل ت
ــة،  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــات اإللـ ــ ــاب ــســ ــــحــ وال
التكنولوجي  التطور  ومــواكــبــة 
الوسيلة  التكنولوجيا  وجــعــل 
األساسية للنشر بما تتميز به من 

سرعة وسهولة.
 مـــــن جـــهـــتـــهـــا أفـــــــــادت هــيــئــة 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــ الــــمــــعــــلــــومــــات وال
الـــهـــيـــئـــة  إن  ــة  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
عمليات  دراســــة  فــي  مــســتــمــرة 
إلى  الــورقــيــة  الــعــمــالت  تحويل 
اإللكترونية ووضع خطط بديلة 
اإللــكــتــرونــي  الــتــعــامــل  لتسهيل 

وتــقــلــيــل مــصــروفــات الــعــمــالت 
ــات  ــسـ ــؤسـ ــمـ ــة فـــــي الـ ــ ــيـ ــ ــورقـ ــ الـ
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــــــــذي ســـاهـــم 
الحكومية  المصروفات  بخفض 
نسبة  بلغت  كبيرة حيث  بنسبة 
خـــفـــض اإلنــــفــــاق عـــلـــى ســبــيــل 
الــمــثــال الــفــواتــيــر اإللــكــتــرونــيــة 
2017-م(   2016( ســنــة  خـــالل 
ساهمت  وقــد   ،193,06% ــى  إل
 2,700,000 بــخــفــض  ــهــيــئــة  ال
 2016( خـــالل  بــحــريــنــي  ديـــنـــار 
الهيئة  دشــنــت  كــمــا  2017-م(. 
بالتعاون  الــمــشــاريــع  مــن  ــدًدا  عــ
مـــع عـــدة جــهــات حــكــومــيــة بما 
الذي  اإللكتروني  التحول  يعزز 
على  اإلنــفــاق  تقليل  فــي  يسهم 

المطبوعات.

االستغناء عن “الورقية” وفر 2.7 مليون دينار

أصــرت لجنــة المرافــق العامــة والبيئــة النيابيــة علــى الموافقة على مشــروع قانون بتعديل المــادة )59( من قانون التســجيل 
العقــاري، الصــادر بالقانــون رقــم )13( لســنة 2013 )المعــد فــي ضــوء االقتراح بقانــون “بصيغتــه المعدلة” الُمقــَدم من مجلس 

النواب(، خالفا لقرار مجلس الشورى الذي ارتأى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

ويتضمـــن االقتـــراح إضافـــة فقـــرة 
قانـــون  مـــن   )59( المـــادة  إلـــى 
التسجيل العقاري تهدف إلى إعفاء 
المواطنين من سداد رسوم تسجيل 
ونقل ملكية العقار المنصوص عليها 
في المادة )50( من قانون التسجيل 
العقـــاري وذلـــك لمـــن يشـــتري عقاًرا 

بغرض السكن ألول مرة.
إلـــى  القانـــون  مشـــروع  ويهـــدف 
مراعـــاة المواطنين من ذوي الدخل 
المحـــدود الذيـــن يشـــترون منـــازل 
بقصـــد الســـكن إليوائهـــم وأســـرهم، 
وليـــس مـــن أجـــل المضاربـــة ســـعًيا 

للربح والمكسب.

مـــن جهتهـــا، رأت الحكومـــة أن مـــن 
شـــأن تعديل المـــادة )59( المســـاس 
بإيـــرادات الخزانـــة العامـــة للدولـــة، 
موضحة انه يجب االتفاق المســـبق 
مشـــروع  أي  علـــى  الحكومـــة  مـــع 
زيـــادة  عليـــه  تترَتـــب  قـــد  قانـــون 
األعبـــاء المالية علـــى عاتق الخزانة 
العامـــة للدولـــة أو نقـــص إيراداتهـــا، 
فـــي ظـــل وجـــود عجـــز  خصوًصـــا 
يســـتوجب زيادة إيـــرادات الخزانة 

العامة وليس االنتقاص منها.
وذكـــرت الحكومـــة أن الهـــدف مـــن 
مشـــروع القانـــون متحقـــق بموجب 
نـــص الفقـــرة الخامســـة مـــن المـــادة 

)59( مـــن قانون التســـجيل العقاري، 
القانونيـــة  النصـــوص  مـــن  ويوجـــد 
مـــا  القائمـــة  اإلجرائيـــة  والقواعـــد 
يكفي لتحقيق الهدف المنشود منه.
وبينت أن مشـــروع القانـــون يفتقد 
للحلـــول المناســـبة لمـــا قـــد ُيثار من 
الناحيـــة العمليـــة. كمـــا أن من شـــأن 
مشـــروع القانون فتح باب التحايل 
علـــى أحكام القانون بتســـخير الغير 
ممن لم يسبق لهم تملك عقار وإبرام 
عقود ُصورية لالســـتفادة من شرط 
المـــرة األولـــى بقصـــد التنصـــل مـــن 
ســـداد الرســـوم المســـتحقة للخزانة 

العامة للدولة.

“مرافــق النــواب” مصرة علــى موقفهــا خالًفا للشــوريين
إعفاء رسوم التسجيل العقاري السكني عن المواطنين

أوصـــت لجنة الشـــؤون التشـــريعية 
والقانونية بالموافقة على االقتراح 
برغبـــة بشـــأن إنشـــاء مركـــز لتعليم 
فـــي  الســـابعة  بالدائـــرة  القـــرآن 
المحافظـــة الشـــمالية، الذي يتضمن 
قيام الحكومة بإنشاء مركز لتعليم 
القـــرآن الكريـــم وتجويـــده للذكـــور 

واإلناث في الدائرة.
المصلحـــة  اعتبـــارات  فـــي  وجـــاء 
العامـــة المبـــررة لتقديـــم االقتـــراح 
النهوض بالمســـتوى الديني ألهالي 
بالمحافظـــة  الســـابعة  الدائـــرة 
وتســـهيل  وأبنائهـــم،  الشـــمالية 
حصـــول أبناء الدائـــرة على التعليم 
التعليـــم  مـــع  بالتوافـــق  الدينـــي، 
بالوقـــت  إخـــالل  دون  األكاديمـــي 
والجهـــد وتوظيـــف العاطليـــن عـــن 
مركـــز  إلدارة  والمؤهليـــن  العمـــل 

تعليم القرآن المقترح.

مراكز قرآنية في 
“سابعة الشمالية”

10 آالف باحث عن عمل 77 % منهم إناث
األجــــور دعــــم  مـــن  ــفــيــد  مــســت ألــــف  الـــعـــمـــل: 12  وزيـــــر 

قـــال وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميل 
حميـــدان “إن مجمـــوع عـــدد الباحثيـــن عـــن عمل 
المسجلين في الوزارة في العام 2019 بلغ 10795 
باحثـــا عن عمل 77 %، منهـــم من اإلناث و23 % 
منهـــم مـــن الذكـــور”. جاء ذلـــك ردا على الســـؤال 

البرلماني المقدم من النائب سوسن كمال.
عمـــل  عـــن  الباحثيـــن  عـــدد  أن  حميـــدان  وذكـــر 
المستفيدين من البرامج التدريبية التي تعرضها 
وزارة العمل بالتنسيق مع صندوق العمل” تمكين 
“خـــالل 2018 بلـــغ 6239 مســـتفيدا وفـــي العـــام 

2019 بلغ 6569 مستفيدا.
فيمـــا وصلت عـــدد البرامـــج التدريبيـــة إلى 500 
 2019  -  2018 العاميـــن  فـــي  تدريبـــي  برنامـــج 
في شـــتى المجـــاالت اإلداريـــة والمهنيـــة والفنية 
واللغـــة  األساســـية  والمهـــارات  والتخصصيـــة 
االنجليزيـــة وعلوم الحاســـوب وأخالقيات العمل 

تدريبيـــا  معهـــدا   83 ينفذهـــا  والتـــي  وغيرهـــا، 
مرخصا خاضعا لرقابة وأنظمة الجودة والتطوير 
المســـتمر مـــن قبل الـــوزارة وهيئة ضمـــان جودة 

التعليم والتدريب.
وذكـــر وزير العمـــل أن المســـتفيدين مـــن برنامج 
التدريب مع ضمان التوظيف في العام 2018 بلغ 

485 مستفيدا.
وفـــي العـــام 2019 بلغ 1420 مســـتفيدا، موضحا 
أن المســـتفيدين مـــن دعـــم األجور، الـــذي تقدمه 
“تمكيـــن” فـــي العاميـــن 2018 - 2019، بلـــغ أكثـــر 
مـــن 12 ألف بحريني وبدعم يصل إلى 70 % من 

األجر.

علـــى  النيابيـــة  الخدمـــات  لجنـــة  أصـــرت 
بتعديـــل  قانـــون  الموافقـــة علـــى مشـــروع 
المـــادة )11( من المرســـوم بقانون رقم )78( 
لســـنة 2006 بشـــأن التأميـــن ضـــد التعطل، 
ومشـــروع قانـــون بتعديـــل بعـــض أحـــكام 
المرســـوم بقانـــون رقـــم )78( لســـنة 2006 
بشـــأن التأميـــن ضـــد التعطـــل خالفـــا لقرار 

مجلس الشورى.
رفـــع  األول  بقانـــون  المشـــروع  ويتضمـــن 
الّحدين األدنى واألقصى لتعويض التعطل، 
بحيث ُيصرف بواقع 70 % من أجر المؤّمن 
عليـــه )بداًل من 60 %(، وبمـــا ال ُيجاوز مبلغ 

ألف دينار )بداًل من 500 دينار(.
ويتضمـــن المشـــروع بقانـــون الثانـــي دعـــم 
مبالـــغ  بزيـــادة  للعاطليـــن  المقـــررة  المزايـــا 
التعويض واإلعانـــة وإطالة المدة القانونية 
القصـــوى المقررة لصـــرف تعويض وعالوة 
التعطـــل، بحيـــث يكـــون الحـــد األدنى 200 
دينـــار لـــذوي المؤهـــالت الجامعيـــة ولغيـــر 
المـــدة  وتكـــون  دينـــاًرا   150 الجامعييـــن 
القصـــوى لصـــرف التعويـــض أو اإلعانة 12 

شـــهًرا. ورأت الحكومة أن المشروع بقانون 
األول ال يمكن إقراره إال بعد إجراء دراســـة 
اكتوارية تبين قـــدرة صندوق التأمين ضد 
التعطل على الوفـــاء بالزيادة المقترحة مع 

بقاء مصادر التمويل دون تعديل.
أما المشروع بقانون الثاني فرأت الحكومة 
فيمـــا يتضمنـــه مـــن تعديل للحديـــن األدنى 
أيـــة  دون  واإلعانـــة  للتعويـــض  واألقصـــى 
دراســـة بحثيـــة وال اكتوارية مبـــررة تنهض 
به. وبيت وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
أن إضافـــة أيـــة شـــروط أو حـــذف بعـــض 
شـــروط اســـتحقاق إعانة التعطـــل، يتطلب 
إجراء دراســـة اكتوارية لنظام التأمين ضد 

التعطل.
وقالـــت الهيئـــة العامة للتأميـــن االجتماعي 
فيمـــا يخـــص المشـــروع بقانـــون األول “إن 
األمـــر يلزم قانوًنـــا إجراء دراســـة اكتوارية 
قبـــل إجـــراء التعديـــالت المقترحـــة لتقرير 
مدى مالءمة هذه التعديالت للوضع المالي 
للحســـاب وعـــدم وجـــود تأثيـــرات ســـلبية 

مستقبلية على الصندوق”.

ألف دينار الحد األقصى لتعويض التعطل

أوصــت لجنــة المرافق العامة والبيئــة بمجلس النواب بالموافقة على 
االقتــراح برغبــة بشــأن إعفاء الجمعيــات والمراكــز المخصصة لذوي 

االحتياجات الخاصة من فاتورة الكهرباء والماء.

وأوضحت هيئـــة الكهرباء والماء 
أن ميزانيتها تعتمد على إيراداتها 
الذاتيـــة وما تقدمه لهـــا الحكومة 
مـــن دعـــم، وإن أي انتقـــاص لهذه 
علـــى  ســـلًبا  ســـيؤثر  اإليـــرادات 
ميزانية الهيئـــة ويحّد من قدرتها 
أفضـــل  خدمـــات  تقديـــم  علـــى 

للمستهلكين.
ال  االقتـــراح  تطبيـــق  أن  وأكـــدت 
اســـتهالك  ترشـــيد  فـــي  يســـاعد 
الكهربـــاء، بل ســـيؤدي إلـــى زيادة 
في االستهالك، تترتب عليه زيادة 
الضغـــط علـــى الشـــبكة، وازديـــاد 
احتماليـــة حـــدوث انقطاعات في 
خدمـــة الكهرباء، وزيـــادة ميزانية 
انـــه  كمـــا  واإلصـــالح.  الصيانـــة 
ســـيفتح الباب لمطالبـــات مماثلة، 

األمـــر الذي سيتســـبب في خفض 
إيرادات الهيئة بقدر كبير، وإعاقة 
خططها لرفع كفاءة أدائها وتقديم 

خدمات أفضل للمستهلكين. 
وأفـــادت جمعيـــة الرحمـــة لرعاية 
الكهربـــاء  فاتـــورة  أن  المعاقيـــن 
كبيـــًرا  جـــزًءا  تســـتهلك  والمـــاء 
التـــي  التشـــغيلية  الميزانيـــة  مـــن 
التبرعـــات  علـــى  أساًســـا  تعتمـــد 
والمســـاعدات المالية مـــن األفراد 
والجهـــات الداعمة. وان من شـــأن 
المقتـــرح تخفيف األعبـــاء المالية 
الكثيرة عن كاهل إدارات المراكز، 
ويساعدها على توظيف مواردها 
وتوســـيع  تطويـــر  فـــي  الماليـــة 
وتحسين جودة خدماتها المقدمة 

إلى ذوي اإلعاقة.

إعفاء مقار المعاقين من فاتورة الكهرباء

ليلى مال اهلل

سوسن كمالجميل حميدان

وافقــت لجنــة الخدمــات بمجلــس النــواب علــى االقتراح برغبة بشــأن 
إعادة تقييم بعض المؤهالت العلمية والنظرية لتتســاوى بالمرتبة مع 

ما يماثلها من الدرجات العلمية.

إلـــى  برغبـــة  االقتـــراح  يهـــدف 
المؤهـــالت  بعـــض  تقييـــم  إعـــادة 
دون  العلميـــة  والدبلومـــات 
الجامعيـــة، خصوصـــا االحترافيـــة 
بحيـــث  منهـــا،  والتخصصيـــة 
تتســـاوى بالمرتبـــة مـــع مـــا يماثلها 
من الدرجات العلميـــة األكاديمية، 
الدخـــول  مســـتويات  وتحديـــد 
بهـــا إلـــى ســـوق العمل وفـــق دليل 

تصنيف الوظائف.
وأفـــاد ديوان الخدمة المدنية بأنه 
جهـــة تختـــص بتقييـــم الوظائـــف 
بحســـب  وإقرارهـــا  لمراجعتهـــا 
نظـــام تقييـــم الوظائـــف والمعايير 
المعمول بها فـــي الخدمة المدنية، 
متطلبـــات  علـــى  بنـــاًء  وذلـــك 
يقـــع  التـــي  الحكوميـــة  الجهـــات 

على مســـئوليتها تحديـــد المعرفة 
والمهارات والقدرات والخصائص 
التـــي تتطلبها الوظيفـــة باإلضافة 

إلى المؤهالت األساسية لشغلها.
وبين أنه يقوم بالمراجعة الدورية 
شـــغلها  ومتطلبـــات  للوظائـــف 
بالتنســـيق مع الجهات الحكومية؛ 
فـــي  المســـتجدات  آخـــر  لمواكبـــة 
ســـوق العمـــل، حيـــث تـــم مؤخـــرًا 
تطويـــر معيار مؤهـــالت الوظائف 
اعتبـــار  يتـــم  كمـــا  المحاســـبية، 
الرخـــص الصـــادرة مـــن المنظمات 
الطيـــران  مجـــال  فـــي  العالميـــة 
المدنـــي مؤهـــالٍت معتمدًة لشـــغل 
عـــدد مـــن الوظائـــف فـــي شـــؤون 
الطيـــران المدني، مثـــل المراقبين 

الجوّيين وغيرهم.

إعادة تقييم بعض المؤهالت العلمية والنظرية
وافقــت لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطني على 
االقتراح برغبة بشأن إنشاء إدارة في الجهاز المركزي للمعلومات 

والبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي.

يتضمـــن االقتراح برغبة إنشـــاء 
المركـــزي  الجهـــاز  فـــي  إدارة 
للمعلومـــات والبيانـــات الضخمة 
إن  إذ  االصطناعـــي،  والـــذكاء 
إلـــى  أدى  البيانـــات  تضخـــم 
فـــي  التســـارع  وتيـــرة  تفاقـــم 
معظم الصناعـــات، ما يؤدي إلى 
الســـيطرة علـــى  فـــي  الصعوبـــة 

البيانات المهمة.
وجاء فـــي اعتبـــارات المصلحة 
العامـــة المبررة لعـــرض االقتراح 
برغبـــة علـــى المجلـــس إضافـــة 
التعلـــم اآللي والتفاعل اإلدراكي 
في التعليم، الذي يساعد الدولة 
علـــى تحقيـــق الخدمـــات المراد 
اإلنتاجيـــة  بزيـــادة  تحقيقهـــا 

وخفض الكلفة.

المعلومـــات  هيئـــة  وأوضحـــت 
أن  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
إنشاء اإلدارات وسائر الوحدات 
اإلدارية علـــى اختالف درجاتها 
وتنظيماتها للهياكل اإلدارية في 
الدولة من صميم أعمال السلطة 
للمبـــدأ  تطبيًقـــا  التنفيذيـــة، 
الدستوري المتعلق بالفصل بين 
الســـلطات، الـــذي يقتضـــي عدم 
تدخل الســـلطة التشـــريعية في 

عمل السلطة التنفيذية.
إلـــى  وأشـــارت وزارة الداخليـــة 
أهمية مضمون االقتراح برغبة، 
توطيـــن  أهميـــة  إلـــى  إضافـــة 
الموظفين  الكفـــاءات وتدريـــب 
وتأهيلهم لممارسة األعمال التي 

يتطلبها الذكاء االصطناعي.

إدارة للبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي

local@albiladpress.com
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أعلنـــت شـــركة مرســـيدس-بنز عـــن 
 GLB إطالق ســـيارة مرســـيدس-بنز
التي طال انتظارها، وتجمع السيارة 
الفريدة من نوعها بين التصميم الذي 
ال تشـــوبه شائبة، والمهام والوظائف 
الذكيـــة مع أقصى حد مـــن الرفاهية 
والراحـــة التي توفرها تلك الســـيارة 
االســـتخدامات  متعـــددة  الرياضيـــة 
والمدمجـــة، فهي حقـــا بمثابة رفيق 
وشـــريك مثالي لكل فـــرد لكي يؤدي 
دوره في الحياة على الوجه األمثل.

صممت مرســـيدس-بنز GLB بأبعاد 
الوعـــرة.  للطرقـــات  مالئمـــة  قويـــة 
باإلضافة إلى أنها مزودة بنظام دفع 

رباعـــي اختيـــاري 4MATIC، وضوء 
يســـاعد  الوعـــرة  للطرقـــات  خـــاص 
على اكتشـــاف العوائق أمام السيارة 

بسرعات منخفضة.
 GLB مرســـيدس-بنز  ســـيارة  تعـــد 
االســـتخدامات  متعـــددة  الجديـــدة 
إمكانـــات  مـــن  تمتلكـــه  بمـــا   ،SUV
مثاليـــة للغاية للحياة فـــي اإلمارات، 
العائلـــة،  وتســـع  متســـعة  فالســـيارة 
وهـــي أول ســـيارة فـــي هـــذا القطاع 
ا كســـيارة ذات سبعة  تتوفر اختياريًّ
مقاعد، مما يضمن انتقاال سلســـا من 
خمســـة إلى ســـبعة مقاعد بأقل جهد 

ممكن.

“مرسيدس GLB” الرياضية 

تمتـــاز مركبـــة تويوتـــا هايالنـــدر 
بـــأداء  الكهربائيـــة  “هايبـــرد”  الــــ 
ديناميكـــي متقـــدم، وذلك بفضل 
نظام الدفع الـ “هايبرد” الكهربائي 
الجديد الذي يجمع بين مصدرين 
للطاقة، ويتألف من محرك بنزين 
ســـعة 2.5 لتر يعمـــل بنظام دورة 
قـــوة إجماليـــة  مـــع  “أتكينســـون” 
تبلـــغ 240 حصانـــًا، وعـــزم دوران 
يبلـــغ 231 نيوتن-متـــر. ويقتـــرن 

الحركـــة  بناقـــل  النظـــام  هـــذا 
المتغيـــر المســـتمر CVT بخاصية 
التبديل المباشـــر، والذي يســـاهم 
فـــي تحقيق كفاءة في اســـتهالك 
الوقـــود تبلـــغ 20.0 كم/لتر للطراز 
الرباعـــي  الدفـــع  بنظـــام  المـــزود 
م  الذكـــي، فـــي الوقـــت الـــذي ُيقدِّ
فيه مســـتويات جديدة من متعة 
القيـــادة. ويمكـــن أيضـــًا االختيار 

بين ثالثة أنماط للقيادة.

الجديـــدة  ’يوكـــون‘  داخـــل  تتوافـــر 
ـــا الكثير من المســـاحة الســـتضافة  كليًّ
الـــرّكاب، مما يعّزز اإلحســـاس بالســـفر 
الراقـــي مـــن الدرجة األولـــى، إذ يمكن 
باإلضافـــة  تاّمـــة  براحـــة  االســـترخاء 
طبعـــًا لتوضيـــب الكثيـــر مـــن األمتعـــة 
والمقتنيـــات الشـــخصية. ضمـــن هـــذا 
اإلطـــار، تنعم مقصـــورة ’يوكون‘ بحّيز 
المقاعـــد  عنـــد صـــف  لألرجـــل  أوســـع 

الثالث بنسبة 40 %، مع مساحة أوسع 
66 % لألمتعـــة خلـــف صـــف  بنســـبة 
المقاعـــد الثالث بالمقارنـــة مع ’يوكون‘ 
الســـابق. كمـــا توفـــر كل  الجيـــل  مـــن 
مـــن ’يوكـــون‘ و’يوكون XL‘ المســـاحة 
األفضـــل بفئتهـــا لألمتعـــة خلـــف صف 
المقاعـــد األول بعد طي جميع المقاعد 
الخلفيـــة لألســـفل، ممـــا يمنـــح مالكي 
’يوكون‘ مساحة أوسع لحمل األمتعة.

أعلنت عالمة سكودا عن بداية إنتاجها 
لطراز Enyaq iV الكهربائية كليًا والتي 
تعتبر أول ســـيارة كهربائية بالكامل في 

تاريخ العالمة.
علـــى  تعتمـــد  أنهـــا  ســـكودا  وكشـــفت 
الكهربـــة  أدوات  مجموعـــة  منصـــة 
المعيارية MEB في مصنعها الرئيســـي 
بمـــالدا بوليســـالف. ويتمكن خط إنتاج 
طراز Enyaq iV من إصدار 350 وحدة 
وذلك جنًبا إلى جنب مع كل من طرازي 

أوكتافيا وكاروك.
وذكـــرت ســـكودا أنهـــا اســـتثمرت حالي 
32 مليـــون يورو فـــي أعمـــال التحويل 
المطلوبة لتصنيع السيارات التي تعتمد 
على منصتي MEB و MQB على نفس 

الخط.
تكيـــف  أن  ســـكودا  واســـتطاعت 
نقـــل  وتقنيـــات  المبنـــى  إحصائيـــات 
المركبـــات  وزن  الســـتيعاب  األجـــزاء 

الكهربائية البطارية بالكامل.

هايالندر الـ “هايبرد” .. أعلى قيمة للنقود

ا  “يوكون” الجديدة كليًّ

”Enyaq iV“ سكودا” تبدأ في إنتاج أول“

 CR-V قدمت هوندا سيارة
هايبرد الجديدة لعام 2021 

بتعديالت جديدة، التي 
تم تحديثها من الناحية 

الجمالية لتتناسب بشكل 
أفضل مع أحدث مجموعة 

من الطرازات الكهربائية 
للشركة، حيث جرى إعادة 
ضبطها في مناطق أخرى.

ا  تظهـــر هافـــال H6 الجديـــدة كليًّ
وشـــكلها  االنســـيابي  بتصميمهـــا 
الجذاب بتصميم أنيق وعصري، 
باستخدام مزيج من األلومنيوم 
LED يعطيهـــا مظهـــًرا  وأضـــواء 

ا في نفس الوقت. رياضيًّ
رائعـــة  وبراعـــة  دقيـــق  تصميـــم 
بمـــواد  الكمـــال  متعـــة  تعطـــي 
فائقـــة الجـــودة وتصميم مفصل 
والفـــن  الـــذوق  يقـــدم  المنحـــى، 
الراقـــي للكابينة، مـــع أداة رقمية 
اللـــون، ومقاعـــد جلديـــة  كاملـــة 

واسعة ومريحة، وعجلة القيادة 
ال  وجـــزء  الوظائـــف  متعـــددة 
يتجزأ من شاشة مقاس 9 بوصة 
مركزيـــة التحكم، بأســـلوب فريد 

وفي متناول اليد.
مســـتقل  بشـــكل  التحكـــم  يتـــم 
لنظام تكييف الهواء التلقائي مع 
جمـــع بيانـــات دقيقة عـــن طريق 
المختلفـــة،  االستشـــعار  أجهـــزة 
وتتمتـــع هافـــال اتـــش 6 تتمتـــع 
بنظـــام ســـالمة عالـــي وذلـــك من 

خالل الهيكل المتين.

“هافال H6” الجديدة.. تصميم دقيق وبراعة

”MG6“ ا جديد المعارض: األنيقة والفخمة جدًّ

كأنــك تقود ســيارة تتكلف ضعــف المبلغ الــذي تدفعه لها

ما تكلفة االستمتاع بأدق األشياء في الحياة؟ مع تحول السوق باتجاه 
العالمــات  الرياضيــة، أصبحــت  الرباعــي والســيارات  الدفــع  ســيارات 
والعجــالت  الســيدان  قطــاع  علــى  بالســيطرة  حــرة  اآلن  التجاريــة 
المصنوعــة مــن خالئط األلومنيــوم، والمقاعد الجلديــة الكاملة، والتي 
تتميــز بحيــز داخلــي رائــع، فضــالً عــن جميــع األدوات اإللكترونية التي 
تحتاجها من شاشــات وكاميرات وفتحة بانوراما بالســقف وغيرها من 

الكماليات المهمة في السيارات اليوم.

لقد شـــهدنا إصدارات فـــي هذا القطاع 
فـــي الســـنوات القليلـــة الماضية، حيث 
تعرض السيارات الصغيرة العادية من 
فئة الصالون نفســـها وســـط الســـيارات 
”الجيـــب“ بقـــوة وبضعـــف فـــي نفـــس 
الوقت. لدينا هوندا ســـيفيك، وتويوتا 
كـــوروال، وهيونـــداي إلنتـــرا، وســـوبارو 
إيمبريزا. ونيسان صني وغيرها، ولكن 
العديـــد من هذه النمـــاذج إما أن يكون 
سعرها أعلى من سعرها المستهدف أو 
أنها تفتقر إلى الميزات الكافية مقارنة 
العليـــا  المواصفـــات  ذات  بالســـيارات 
والتـــي قـــد تكـــون أفضـــل مـــن ســـيارة 

رياضية متعددة االستعماالت.
اســـتطاعت شركة ام جي ان تحل هذا 
اللغـــز مع موديل الفخامة الســـيدان ام 
جـــي 6، الـــذي ينتمـــى لفئـــة الســـيارات 
الســـيدان، المـــزودة بمحـــرك مكون من 
أربع أسطوانات تيربو، يولد قوة قدرها 
169 “حصـــان”، وعزم أقصـــى للدوران 
250 نيوتن/  متـــر، متصل بناقل حركة 

سباعى السرعات أوتوماتيك.
فـــي  الرياضيـــة  النوايـــا  وتتجلـــى 
التصميم الخارجـــي للطراز MG6 لعام 
2020، الـــذي يتميز بغطاء رأس طويل 
ومنصـــة خلفية قصيرة تمنح الســـيارة 
عدوانـــي.  وثبـــات  رياضًيـــا  مظهـــًرا 
التصميـــم يأخـــذ اإللهـــام من ســـيارات 
ســـيدان صغيـــرة أخـــرى شـــعبية ولكن 
مع لمسات التصميم االنجليزي المتقن 
جدا، فيبدو المظهر األمامي بين مازدا 
واكـــورا، بينمـــا يأخـــذ الجـــزء الخلفـــي 
إشـــارة من ســـيارة مرســـيدس بنز، مع 
شـــبكة ضخمة سداســـية تســـيطر على 
واجهة السيارة الناجحة في البحرين، 
وإذا نظرت إليه بشكل مباشر مع شعار 
MG الكبيـــرة المركبـــة فـــي المنتصف، 
تدخـــل  عندمـــا  التأثيـــر  يشـــبه  فإنـــه 
مـــن   Starship Enterprise مؤسســـة 
افـــالم Star Trek! ومـــن خـــالل مزايـــا 
تصميـــم عاليـــة الجودة كالتـــي تتوافر 
عادة لدى عالمـــات تجارية فاخرة، تم 
منـــح MG6 تفاصيـــل بأليـــاف الكربون 

 –  LED نـــوع  مـــن  أماميـــة  وأضـــواء 
مســـتوحاة مـــن معلـــم عيـــن لنـــدن مع 
أضواء تأشـــير متقدمـــة، وألجل تكملة 
المظهـــر الجريء، تضم MG6 الجديدة 
عجـــالت ســـبيكية قيـــاس 18 بوصـــة 
أمـــا  لالنـــزالق.  إطـــارات مقاومـــة  مـــع 
الخلفيـــة فهي أقل قليالً مـــن اإلضاءة 
مـــع مصابيح LED الخلفية البســـيطة. 
ويـــكاد هـــذا المظهر يخلـــو من خطوط 
األحـــرف، باســـتثناء تفاصيـــل الكروم 
المفرد في األسفل. إن نقص الخطوط 
ال يقلـــل مـــن المظهـــر العـــام للســـيارة، 
إلـــى  يـــؤدي  رؤيتـــك  خـــط  إن  حيـــث 
الصـــورة الظليـــة الرائعـــة ذات المظهـــر 
الشـــامل للســـائق والركاب، وانســـيابية 
لجســـم  الهـــام  الشـــكل  فـــي  ممتـــازة 
ا. السيارة الجميلة بصورة متوازنة جدًّ
التصميم  اعــتــمــاد  يــتــم  الـــداخـــل،  مــن 
ــا وهــــو يــتــمــّثــل عبر  ــًضـ الـــريـــاضـــي أيـ
التقنيات  بــأحــدث  غنية  قــيــادة  قــمــرة 
كبيرة  لمس  شاشة  فهناك  المدَمجة. 
قياس 8 بوصات كاملة األلوان للنظام 
الترفيهي موجودة وسط  المعلوماتي 
عبر  تشغيلها  ويمكن  الــقــيــادة،  لــوحــة 

عجلة القيادة الجلدية المتعّددة 
الـــوظـــائـــف. كــمــا تــتــوافــر 

المزايا  من  مجموعة 
الــقــيــاســيــة األخـــرى 
 Apple نظام  مثل 
زر   ،CarPlay
الـــتـــشـــغـــيـــل الــــذي 

يـــعـــمـــل بـــالـــضـــغـــط 

ــن دون  ــــدخــــول مـ ــيــه، خـــاّصـــيـــة ال عــل
مفتاح، عدادات رقمية، ستة مكّبرات 
للصوت، نظام مراقبة ضغط اإلطارات 

وكاميرا رؤية خلفية.
 22 تضـــم  التـــي   – المقصـــورة  تتمّيـــز 
منطقـــة تخزيـــن عمليـــة – عبر كســـوة 
جلديـــة حيويـــة ثنائية اللون باألســـود 
واألحمـــر تلتف حول األبـــواب ولوحة 
القيـــادة مـــا يمنـــح إحساًســـا دافًئا. من 
جهتـــه، يضمـــن نظـــام تكييـــف الهـــواء 
الـــركاب  اســـتمتاع  المناطـــق  ثنائـــي 
بالبـــرودة  والخلفييـــن  األمامييـــن 
الصنـــدوق  مســـاحة  أمـــا  والراحـــة، 
الخلفي ســـعة 424 لتًرا – والتي يمكن 
توســـعتها لتصـــل إلـــى 1170 لتـــًرا عبر 
طي المقاعد الخلفية – فتوفر مساحة 

وفيرة لتخزين األمتعة.
الفئة   »6 جـــي  »إم  طـــــرازات  دعــمــت 
الثالثة بنفس التجهيزات والمواصفات 
عــالوة  السابقة،  بالفئات  الــمــوجــودة 
اإلضافية،  الكماليات  بعض  ذلك  على 
جانبية،  هوائية  “وسائد  أبرزها  ومن 
ومــصــابــيــح لــيــد أمــامــيــة مــع خاصية 
دخول  وخاصية  أتوماتيك،  التشغيل 
ــاح، ومــثــبــت  ــتـ ــفـ الـــســـيـــارة بــــــدون مـ
ومقاعد  ديــنــامــيــكــي،  ســرعــة 
تعديل  وإمكانية  جلد، 
ــائـــق فــي  مــقــعــد الـــسـ
اتـــــــجـــــــاهـــــــات   6
ومسند  كــهــربــائــًيــا، 
وغيرها  خلفي،  يد 
الــمــثــيــر خــصــوصــا 
ــل الــقــمــة  ــوديـ ــي مـ فـ

كل  اعــشــق  الــتــي شخصيا  ”تـــروفـــي“ 
على  الــعــثــور  يــمــكــن  ففيها  زوايـــاهـــا، 
أقوى مؤشر لتطلعات الشركة العريقة، 
 MG 6 وأكثر ما يالحظ حول تصميم
مقاعد  على  يحتوي  أنه  هو  الداخلي 
بنغمتين  الــجــلــد  مـــن  كــامــلــة  جــلــديــة 
يعد  الـــذي  األحــمــر  بــالــلــونــيــن  مطبقة 
موتور‘  جي  ’إم  شركة  قامت  أن  بعد 
ــارات بــتــوقــيــع عــقــد مـــع ’نــــادي  ــسـ ــلـ لـ
ليفربول لكرة القدم‘ أصبحت بموجبه 
المنشأ  بريطانية  الــتــجــاريــة  الــعــالمــة 
كرة  لــنــادي  الرسمي  الــدولــي  الشريك 
القدم الشهير عالميًا. وقد جرى حفل 
التوقيع على هذه االتفاقية في ’ستاد 
آنفيلد‘ التابع للنادي العريق ببريطانيا، 
ولــذلــك هــنــاك الكثير مــن األحــمــر في 
ــا يــتــصــل  ــة فــــي مــ ــاصــ ــل، وخــ ــ ــداخـ ــ الـ
بــالــبــالســتــيــك الــنــاعــم فــي كــل مــكــان، 
تــقــود ســيــارة  وســـوف تشعر وكــأنــك 

تتكلف ضعف هذا المبلغ.
فـــي  الســـيارة  فـــي  الراحـــة  وســـائل 
متنـــاول اليد، مع مقعد الســـائق القابل 
للضبط كهربًيا وعجلة القيادة الجلدية 
يتـــم  التـــي  المســـطحة  القاعـــدة  ذات 
ضبطهـــا بســـهولة، وتم تعزيـــز المقاعد 
مكانهـــا  فـــي  لتبقـــى  بشـــدة  األماميـــة 
أثنـــاء االنعطافـــات القويـــة. فـــي حين 
أن إبقاء 3 ركاب على مســـافة قصيرة 
فـــي الخلـــف أمر جيـــد، فإن المســـاحة 
األفضل تترك إلى اثنين، وذلك بســـبب 
مســـاحة الرأس التي تم تخديدها في 

التصميم.

طارق البحار
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“بورات” يقدم صورة غير واقعية عن كازاخستان وشعبها
يقدم فيلم “بورات” البريطاني للمخرج ساشا بارون كوهين والذي يدور حول صحفي كازاخي يعطي انطباعات سلبية 
عن بالده، صورة غير واقعية ومشــوهة عن كازاخســتان، وفًقا للعديد من الخبراء المحليين واألجانب الذين يعيشــون 

في الدولة الواقعة بوسط آسيا.

ســـاغدييف  بـــورات  ويظهـــر 
كازاخســـتان كدولـــة ذات تقاليـــد 
قديمـــة فـــي الفيلم الـــذي يتناول 
أيًضا من بين أمـــور أخرى قضايا 
والمازوخيـــة  الجنســـي  التحيـــز 
ومعاداة السامية، مما تسبب في 
عدم ارتيـــاح لدى جانب كبير من 
المجتمـــع الكازاخي، الـــذي يعتبر 
صـــورة الفيلم عنهـــم وعن بلدهم 

غير عادلة.
تقـــول عليـــاء ايزاخمتيفـــا، رائدة 
األعمال الكازاخســـتانية الشـــابة، 
إن الفيلم “ال يتطابق مع الواقع”.

وتضيـــف: “الوضع مختلف تمامًا. 
بلدنا جميـــل جدًا، وبه العديد من 
الفرص للعمل واألعمال والتعليم 

والخدمات الطبية”.
مـــن منظور أكثـــر حياديـــة، يؤكد 

الـــذي  مانتيـــا،  بـــدرو  اإلســـباني 
نـــور  فـــي  للماجســـتير  يـــدرس 
ســـلطان، أن الفيلـــم “عبـــارة عـــن 
ســـخرية تامـــة يتم فيـــه تضخيم 
المشـــاكل الموجودة وليس دقيقًا 
الصـــورة  يقـــدم  ال  ألنـــه  أيضـــًا، 
الحقيقيـــة عـــن كازاخســـتان فـــي 

أشياء كثيرة”.
وبالنســـبة لألكاديمي المكسيكي، 
أرتورو روخاس، فإن كازاخستان 
تعنـــي التنـــوع، حيـــث يوجد في 
ذلك البلد أكثر من مائة مجموعة 

عرقية.
وقال “أنا ال أعتبر أن هناك مشكلة 
كبيرة فيما يتعلق بالعنصرية في 
هـــذا البلـــد، ألن هنـــاك العديد من 
الثقافـــات، مما يعنـــي أنه يمكنهم 
تعلـــم التعايـــش فيمـــا بينهم دون 

الحاجـــة إلـــى أن يـــؤدي ذلـــك 
إلى صراعات داخلية”. ويتفق 
مـــن  أمـــادو  دييجـــو  معهـــم 
مدريد. ويقول “في السنوات 

الخمس التي أمضيتها هنا، 
أســـتطيع أن أقـــول إن 

ليست  كازاخســـتان 
ما يمثله الفيلم”.

ويضيـــف “بالطبـــع ال 
يوجـــد هنا أي نوع من 
العنصريـــة أو معاداة 
الســـامية أو كراهيـــة 

المـــرأة  ضـــد  متأصلـــة 
فـــي المجتمـــع الكازاخـــي. 

صحيح أن هناك اختافات 
غيـــر  النســـاء  لكـــن  ثقافيـــة، 

محبوســـات في أقفـــاص وال تغطي 
جميع النساء وجوههن”

ردَّت النجمة التركية توبا بويوكستون على خبر وجود صداقة تجمعها  «
بالعب كرة القدم السابق التركي علي قونيش، بعد متابعة بعضهما 

بأحد مواقع التواصل االجتماعي. وقالت توبا: “ما نسميه الحب ال 
يحصل بمجّرِد وجود شخصين في نفس المكان، أو متابعة بعضهما 

على مواقع التواصل، أليس كذلك؟ تفسيركم لوجود حب بمجرَّد عمل 
ا”. متابعة على مواقع التواصل وجهة نظر رومانسية جدًّ

15

tariq_albahhar

في حفل كبير وسط كل اإلجراءات المعروفة، تم توزيع جوائز الموسيقى األميركية 
على الهواء مباشــرة أخيرا، وحصل عدد كبير من أكبر األســماء في الموســيقى على 
جوائــز تقديريــة فــي مســرح مايكروســوفت فــي لــوس أنجلــوس ومــع بروتوكــوالت 

الجائحة، إذ قدم العرض بمكان مفتوح ألول مرة مع جمهور صغير.

 Roddy Ricch و Weeknd وقـــاد كل من
جـــدول النتائـــج مـــع 8 ترشـــيحات، وقدم 
منديـــس  وشـــون  بيبـــر  جســـتين  النجـــم 
الحفلـــة بأغانـــي عـــدة للحضـــور، وغنـــت 
 Only النجمة كيتي بّري اغنيتها الجديدة
Love مـــع Darius Rucker الول مرة منذ 

والدتها.
وكانـــت جوائز الموســـيقى األميركية لهذا 
العـــام احتفـــاالً حقيقًيـــا بالفنـــون، وذلـــك 
بتكريـــم بعـــض مـــن أكبـــر األســـماء فـــي 
بعـــض  وتقديـــم  إلنجازاتهـــا  الموســـيقى 

العروض الحية المذهلة.
مـــن  الليلـــة  تلـــك  عـــروض  أفضـــل  ومـــن 
لوبيـــز ومالومـــا  الجوائـــز غنـــاء جينيفـــر 
واغنية “PA’ Ti” و“Lonely” برقص جميل 
أمام الجمهور، وهـــي األغنية التي كتبتها 

جنيفر بنفسها.
وشـــهد الحفل هذا العام مشاركات لفئات 
جديـــدة، مـــن موســـيقى الـــراب والهيـــب 
هـــوب. وتنافـــس علـــى جائـــزة “الفيديـــو 
الموسيقي المفضل” 6 فنانين، هم: “دوجا 
كات، دريـــك، ليـــدي غاغـــا، أريانـــا غراندي 
عن أغنية “Rain On Me”، تايلور سويفت 
 The Weeknd عن أغنيـــة “كارديغـــان”، و
عـــن أغنية “أضواء عميـــاء”، وفازت بهذه 
الجائـــزة تايلـــور ســـويفت التـــي حظيـــت 
بالنصيب األكبر من عدد الجوائز، إذ فازت 
بـــــ 6 جوائز، مـــن بينها جائـــزة فنانة العقد 
تكريمـــًا لمســـيرتها الفنية خال الســـنوات 
العشـــر الماضيـــة، لتصـــل مجمـــوع جوائز 
الموســـيقى األميركية التي حصدتها على 
مدار حياتها الفنية إلى 29 جائزة، وبذلك 
قت علـــى نجم البـــوب الراحل مايكل  تفوَّ

جاكسون، الذي حصد 24 جائزة،
األميركيـــة  الموســـيقى  جوائـــز  وتعتبـــر 
إحدى الجوائز الموسيقية السنوية األربع 

الكبرى في الواليـــات المتحدة األميركية، 
منذ 1974.

أما باقي الجوائز فهي كالتالي:
1. جائزة فنان العام - تايلور سويفت.

2. جائـــزة أفضـــل فنانـــة صاعـــدة - بيلـــي 
إيليش.

3. جائـــزة أفضـــل تعـــاون غنائـــي للعـــام- 
شـــون مينديـــز و كاميا كابيو فـــي أغنية 

 .”Senorita“
4. جائـــزة أفضـــل جولـــة للعـــام- الفرقـــة 

.BTS 5 الكورية
 You -5. جائـــزة أفضـــل فيديو موســـيقي
Need to Calm Down لـ تايلور سويفت.
6. جائـــزة المغنـــي االجتماعـــي المفضـــل- 

.BTS الفرقة الكورية
7. جائـــزة أفضـــل مغنـــي عـــن فئـــة أغاني 

البوب/  الروك- دي جي خالد.
8. جائـــزة أفضـــل مغنيـــة عن فئـــة أغاني 

البوب/   الروك- تايلور سويفت.
9. جائـــزة أفضـــل فرقـــة عـــن فئـــة أغاني 

.BTS البوب/  الروك- الفرقة الكورية

10. جائـــزة أفضـــل ألبـــوم غنائـــي عن فئة 
لــــ   Lover ألبـــوم  البوب/  الـــروك-  أغانـــي 

تايلور سويفت”.
11. جائـــزة أفضـــل أغنية عن فئـــة أغاني 
 Without Me أغنيـــة  الـــروك-  البـــوب/   

للمغنية األميركية “هاسلي “.
12. جائـــزة أفضـــل مغني عن فئـــة أغاني 

الكانتري- المغني الشهير “كاني براون”.
13. جائـــزة أفضـــل مغنية عـــن فئة أغاني 
الكانتري- المغنية الشهيرة “كاري آندرود”.
14. جائـــزة أفضـــل فرقة أو ديـــو عن فئة 

أغاني الكانتري- دان وشاي.
15. جائـــزة أفضـــل ألبـــوم غنائـــي عن فئة 
 Cry Pretty ألبـــوم  الكانتـــري-  أغانـــي 

للمغنية “كاري أندرود”.
16. جائـــزة أفضـــل أغنية عن فئـــة أغاني 
“دان  للثنائـــي   Speechless الكانتـــري- 

شاي” .
17. جائـــزة أفضـــل فنانـــة عن فئـــة أغاني 
الـــراب  مغنيـــة  هـــوب-  الهيـــب  الـــراب/   

األميركية “ كاردي بي “.
18. جائـــزة أفضـــل ألبـــوم عن فئـــة أغاني 
 Hollywood’s هـــوب-  الهيـــب  الـــراب/   
Bleeding للمغنـــي الراب “ بوســـت مالون 

.“
19. جائـــزة أفضـــل أغنية عن فئـــة أغاني 
 Old Town الـــراب/   الهـــوب هوب- أغنيـــة
راي  “بيلـــي  األميركـــي  للمغنـــي   Road

سايرس” .
20. جائـــزة أفضـــل مغنـــي عـــن فئة 
أغانـــي الســـول/   آر آند بـــي- المغني 

الشهير “ برونو مارس “.
21. جائـــزة أفضـــل مغنيـــة عـــن فئة 

أغاني السول/   آر آند بي- النجمة العالمية 
“ بيونسيه “.

22. جائـــزة أفضـــل ألبـــوم عن فئـــة أغاني 
 Free Spirit الســـول/   آر آنـــد بـــي- ألبـــوم

للدي جي “خالد”.
23. جائـــزة أفضـــل أغنية عن فئـــة أغاني 
الســـول/   آر آند بي- أغنية Talk للدي جي 
خالد 24. جائزة الفنـــان البديل المفضل - 

المغنية األميركية “بيلي ايليش”.

من الحفلةفرقة بي تي اس

توزيع جوائز “American Music Awards 2020” بغناء النجوم
جاكســـون مايـــكل  علـــى  وتتفـــوق  األســـد  بنصيـــب  تحظـــى  ســـويفت 

ترجمة طارق البحار
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أوركسترا األرض يؤدي أغنية واحدة
للمــرة األولــى فــي تاريخ الموســيقى يجتمع 197 موســيقيا 
من 197 دولة حول العالم لتكوين أكبر أوركسترا افتراضي 

ويسجلون أغنية جماعية.
القالــب  التــي وضــع  أجمــل”،  “معــا  عنــوان  األغنيــة  تحمــل 
الموســيقي لهــا المؤلــف الموســيقي الحاصــل علــى جائــزة 
األكاديميــة البريطانيــة لفنــون الســينما والتلفزيــون “بافتــا” 
BAFTA، جــورج فينتــون، بحيــث يقــوم كل موســيقي مــن 
كل مــكان حــول العالــم باالرتجال على هذا القالب، لتجســد 
المــكان  حــدود  اختــراق  علــى  الموســيقى  قــدرة  األغنيــة 
والزمــان والعــرق والجنــس، وتثبت قدرة البشــر على إيجاد 

أرضية مشتركة للتواصل والتفاهم والتعاون.
وقــد التقــى 57 عضــوا مــن أعضــاء هــذا األوركســترا فــي 
اســتوديوهات “آبــي رود” فــي لنــدن من أجــل الترتيب لهذه 

األغنية.
إن الموسيقى هي اللغة التي يمكن لكوكب األرض أن يفهمها 
دون الحاجة إلى كلمات لترجمتها، وربما لهذا السبب أطلق 
على األوركسترا اسم “أوركسترا األرض” تعبيرا عن اشتراك 
جميــع البشــر علــى الكوكــب فــي نفــس المصيــر، وضــرورة 

التضامن والتكاتف؛ من أجل الحفاظ على الكوكب.
وقد تم تسجيل أغنية “معا أجمل” في مواقع مختلفة حول 

العالــم، كل على آلته الخاصة، وأحيانا الشــعبية والتقليدية، 
ثــم تــم دمــج هــذه التســجيالت معــا، باإلضافــة إلــى فيلــم 
وثائقي يحكي حكايات الموسيقيين المشاركين في العمل.

ويذكــر أن الرقم القياســي ألكبر أوركســترا في العالم حدث 
 ،2019 ســبتمبر   1 فــي  الروســية  بطرســبورغ  مدينــة  فــي 
حيث شــارك في العزف 8097 موســيقيا، بدعم من صندوق 
)روســيا(، حيــث  االجتماعيــة  المبــادرات  لدعــم  “غازبــروم” 
عــزف 181 أوركســترا و200 كــورال من أماكــن مختلفة في 

روسيا للمشاركة في هذا الحدث الضخم.

الخميــس،  يــوم  هنــدي،  معلــم  فــاز 
بجائــزة عالميــة قيمتهــا مليــون دوالر 
عــن عملــه فــي تغييــر حيــاة الفتيــات 

الصغيرات في قرية ريفية.
رانجيتســينه  فــوز،  عــن  اإلعــالن  تــم 
العالميــة  المعلــم  بجائــزة  ديســال، 
2020 فــي حفل افتراضي تم بثه من 
متحــف التاريــخ الطبيعــي فــي لندن، 
واختــار اقتســام مكاســبه مــع زمالئــه 

المتأهلين للتصفيات النهائية.
تــم اختيــاره من بين 12000 ترشــيح 
مــن أكثــر مــن 140 دولة حــول العالم. 
دوالر  ألــف   55 أن  قــراره  ويعنــي 
المتســابقين  مــن  كل  إلــى  ســتذهب 
التســعة اآلخريــن مــن دول مــن بينهــا 

إيطاليا ونيجيريا وكوريا الجنوبية.
ديســال هــو الفائز الســادس بالجائزة، 
التــي ترعاهــا وكالــة األمــم المتحــدة 
للتربيــة والثقافــة “اليونســكو”. وقــال 
إن جائحــة فيــروس كورونــا أظهــرت 

أهمية التعليم للمجتمعات.

معلم هندي يفوز بجائزة 
جّرب علماء غرسات دماغية زرعت عند قرود، سمحت لها برؤية أشكال مستحدثة عالمية قيمتها مليون دوالر

اصطناعيا بدّقة أكبر مما كان متاحا في السابق، في إنجاز علمي من شأنه المساعدة 
على إعادة البصر إلى المكفوفين.

وطــّورت هــذه التقنيــة بمبــادرة مــن فريــق فــي المعهــد الهولنــدي للعلــوم العصبيــة، 
ونشرت تفاصيلها في مجّلة “ساينس”. والمفهوم المعتمد فيها شائع منذ عقود، وهو 

يقضي بتحفيز الدماغ بالكهرباء لحّثه على “رؤية” نقاط المعة تسّمى “فوسفين”.
وطّور الفريق غرســة مؤّلفة من 1024 قطبا كهربائيا وصلوها بالقشــرة البصرية في 
الدمــاغ عنــد قردين يبصران لعرض أشــكال مختلفة عليهما. وهذا الجزء من الدماغ 
يعالج المعلومات البصرية والقشــرة البصرية عند البشــر شــبيهة إلى حّد بعيد بتلك 

عند الرئيسيات األخرى.

عصابــة  مصــر  فــي  الســلطات  ضبطــت 
فــي  متخصصــة  أفــراد   6 مــن  مكونــة 
وتحديــدا  البشــرية،  األعضــاء  تجــارة 
الداخليــة،  وزارة  أعلنــت  الكلــى، حســبما 
إلــى  الــوزارة  وأشــارت  الجمعــة.  أمــس 
وســيدتين  عاطليــن  أشــخاص   4 “قيــام 
مجــال  فــي  تتخصــص  عصابــة  بتكويــن 
االتجــار باألعضاء البشــرية، متخذين من 
الدقــي والجيــزة مكانــا لمزاولــة نشــاطهم 

اإلجرامــي”. وذكرت الداخلية أن العصابة 
األعضــاء  بيــع  فــي  بالوســاطة  “تقــوم 
اســتقطاب  خــالل  مــن  )ُكلــى(  البشــرية 
علــى  حصولهــم  مقابــل  عليهــم  المجنــي 
للضحيــة  مبلغــا  “تدفــع  إذ  ماليــة”،  مبالــغ 
عقــب اتخاذهــم إجــراءات صوريــة تفيــد 
تبرعهــم بهــا”. وقالــت الداخليــة: إنــه تــم 
عليهــم،  المجنــي  مــن  حــاالت   8 تحديــد 

مضيفة أن العصابة اعترفت بأفعالها.

تجارب ناجحة تحيي آمال إعادة البصر

سقوط “عصابة الكلى” في مصر

صورة جوية لمدينة المنامة )تصوير: زهير توفيقي(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

العمليــات  معهــد  مــن  متخصصــون  قــدم 
العلــوم  ألكاديميــة  التابــع  الكيميائيــة 
التشيكية، ورقة تقوم بتحييد الفيروسات 

والبكتيريا التي سقطت على سطحها.
المقارنــات  برنامــج  فــي  موظــف  وقــال 
الدوليــة فــي المعهــد جيــري ســوبيك، فــي 
مؤتمــر صحافي “أظهرت االختبارات التي 
أجريت على فيروســات مثــل كوفيد - 19 
فــي غضــون   % 70 بنســبة  أنهــا تختفــي 
10 دقائــق، وفــي غضــون 30 دقيقــة يتــم 

تعطيلها تماًما”.
وأوضح الخبير أن الخصائص الوقائية قد 
تحققت باســتخدام حشو مطور خصوصا 
مــع مركبــات نانوية من الزنــك والفضة، ما 
يجعــل من الممكــن التعرف على مســببات 

األمراض وتدميرها.
وأشار العلماء إلى أن العمل على االختراع 
استمر نحو 5 سنوات، وأن األشهر األربعة 
الماضية قد تركزت على تدمير فيروسات 

.”SARS-CoV-2 مثل

األمنــي  التعامــل  تثبــت  واقعــة  فــي 
“المخيف” مع المواطنين، أقدمت القوات 
الحكومية في كوريا الشمالية على إعدام 
رجل بشكل علني، بعد أن وجهت له تهمة 
“خرق تدابيــر الحجر الصارمة المفروضة 
قــال  حســبما  كورونــا”،  وبــاء  لمواجهــة 
راديــو “آســيا الحــرة”. وذكــر الموقــع نقــال 
عــن مصــادر داخــل الدولــة المنعزلــة، أن 
اإلعــدام، الــذي وقع فــي منطقــة محاذية 
للحــدود مــع الصيــن، جــاء فــي محاولــة 
علــى  وحضهــم  الســكان  بقيــة  لترهيــب 

االلتزام الصارم بالتدابير المشددة.
أعدمــت  “لقــد  للراديــو:  مصــدر  وقــال 
رميــا  شــخصا  الحكوميــة(  )القــوات 
بالرصاص بصورة علنية؛ لتهديد الســكان 

في المنطقة الحدودية”.
“ربمــا  تأتــي  القتــل  عمليــة  أن  وأضــاف 
التواصــل  عمليــات  مــن  كثيــر  لوجــود 
بيــن ســكان المنطقــة مــع الجانــب اآلخــر 
مــن الحــدود فــي الصيــن، بمــا فــي ذلــك 

التهريب”.

اختراع ورق يقضي 
على فيروس كورونا

“إعدام علني” لشخص 
خرق تدابير كورونا

ضمن دراســة تحاول تحديد كيف ســيؤثر 
علــى  المحيطــات  حــرارة  درجــة  ارتفــاع 
الشــعاب  ألســماك  البيولوجيــة  الحيــاة 
المرجانيــة، تــم اصطيــاد ســمكة اســتوائية 
أســتراليا  واليــة  شــواطئ  صخــور  قبالــة 
الغربيــة، ليتضح الحقــا بأنها تبلغ من العمر 
81 عامــا. فعلــى بعــد نحــو 290 كيلومتــرا 
التــي  الســمكة  اصطيــاد  تــم  بــروم،  غــرب 
كانــت تجمــع الشــعاب المرجانيــة الحلقية، 
لتصبــح أكبــر ســمكة اســتوائية مــن حيــث 

العمر يتم التعرف عليها.
وتحــدث الدكتور بريــت تايلور، من المعهد 
يقــود  الــذي  البحريــة،  للعلــوم  األســترالي 
الدراســة: “حتــى اآلن، كانــت أكبــر ســمكة 
عثرنا عليها في المياه الضحلة االستوائية 

يبلغ عمرها نحو 60 عاما”.
موضحا: “نحن نراقب السمك على خطوط 
عــرض مختلفــة، بدرجات حــرارة مختلفة، 
لنفهــم بشــكل أفضل كيف يســتجيب حين 

ترتفع درجات الحرارة في كل مكان”.

اصطياد أكبر سمكة استوائية عمرها 81 سنة

تمثال للماموث “ميتيا”، يبلغ ارتفاعه 10 أمتار، يرتدي زي “بابا نويل” 
ويحيي الزوار عند مدخل مدينة سالخارد الروسية.

ويقوم العلماء بتحديد عمر السمكة بدراسة عظام األذن أو حصى األذن، إذ تحتوي األذن على 
شرائط نمو سنوية يمكن إحصاؤها كما يحدث في حلقات الشجر بالضبط، بحسب ما نقلت 

صحيفة “ذا تايمز” البريطانية.

انتصــر رجــل مــن أالبامــا بالواليــات 
الحــرب  فتــرة  قضــى  المتحــدة، 
العالمية الثانية في إصالح القطارات 
التــي دمرتهــا القنابل في فرنســا، في 
ليحتفــل   ،19  - مــع كوفيــد  معركتــه 
يــوم  وأربعــة،  المئــة  مولــده  بعيــد 
الخميــس. وبدا الميجــور ووتن، وقد 
وتشــوش  الجســدية  قــواه  خــارت 
معركتــه  بعــد  الشــيء،  بعــض  ذهنــه 
الجديــدة مــع فيــروس كورونــا، لكنه 
كان يتحســن، بحسب حفيدته هولي 

ووتن مكدونالد.
وأضافــت هولــي: “أنــا ممتنــة ألنهــم 
كبيــرة  بســرعة  عالجــه  مــن  تمكنــوا 
وتمكنــا مــن اختباره.. أمر مدهش أن 
ينجو رجل يبلغ من العمر 104 أعوام 

من كوفيد”.
“ماديســون  مستشــفى  ونشــر 
هوســبيتال” تســجيال مصــورا لووتن 
وهــو يضــع كمامــة ويلــوح والعمــال 
يــا  ســعيد  ميــالد  “عيــد  يــرددون 
بــوب بــوب العزيــز”، وهــو خــارج من 
متحــرك  مقعــد  علــى  المستشــفى 
الثالثــاء،  يــوم  بالبالونــات  مــزدان 
أي قبــل موعــد عيــد ميــالده الفعلــي 

بيومين.
وكانــت إصابــة ووتــن الجــد بكوفيــد 
- 19 ثانــي أكبــر أزمــة صحية تصيبه 
هــذا العــام. وقالــت هولــي إنــه دخــل 
المستشــفى في الربيــع الماضي وهو 
فــي  خطيــرة  مشــكالت  مــن  يعانــي 

القلب، وتعافى.

عجوز ينتصر على كورونا ويحتفل بعامه الـ 104

منــع  العراقيــة  الفنانيــن  نقابــة  قــررت 
الموديــل والممثلــة إســراء العبيــدي من 
الظهور اإلعالمي ومزاولة المهنة الفنية 
لمــدة 6 أشــهر؛ بســبب تلفظهــا بعبــارات 

ي. نابية خصت بها الفنانة ميالد سرِّ
وحــذرت نقابــة الفنانين جميــع القنوات 

الفضائيــة والشــركات الفنيــة والمنظمــات وكل مــن يمارس ويمتهن العمــل الفني من 
خرق قرارها.

وأكــدت النقابــة أنهــا “ســتتخذ اإلجــراءات القانونيــة بحــق كل من يســعى إلى خرق 
القرار أو التحايل أو االلتفاف عليه مع العرض أن المذكورة أعاله ليســت عضوا في 

هذه النقابة”.
وتــداول نشــطاء علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مقطعــا مصــورا للعبيــدي وهــي 
تتهجم على الفنانة ميالد سري بسبب تصريح ضدها. والعبيدي هي فنانة وموديل 

وشاركت في العديد من المسلسالت، وقدمت عددا من برامج التلفزيون.

إيقاف فنانة عراقية تلفَّظت بعبارات نابية

أوركسترا األرض
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