
أكـــد ولي العهد رئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، أن عطـــاء أبنـــاء البحريـــن 
المتســـم بالحب لوطنهم عبـــر محطاته 
المختلفـــة كان لـــه إســـهاماته في رفعة 
لألهـــداف  تحقيقـــا  وازدهـــاره  الوطـــن 
المســـيرة  ورفـــد  المنشـــودة  التنمويـــة 
التنموية الشاملة بقيادة جاللة العاهل. 
وأشـــار ســـموه إلى أنه وبمناســـبة اليوم 

العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس 
مـــن ديســـمبر، فإنهـــا فرصـــة الســـتذكار 
مـــا يقدمه كافـــة أبناء الوطـــن من عمل 
تطوعي هدفه رفع اســـم البحرين عاليا 

دائما.
وأشـــاد سموه بالجهود الوطنية الكبيرة 
التـــي قـــام بهـــا كافـــة المتطوعيـــن فـــي 
لفيـــروس  التصـــدي  مواقـــع  مختلـــف 
كورونـــا )كوفيـــد19-( . وقال ســـموه إن 
لكل مواطن ومقيـــم تطّوع من أجل 
البحريـــن ومن أجل اإلنســـانية ثمارا 
لن تنســـاها الذاكرة الوطنية، مشـــيرا 
إلـــى أن هذا العطاء مقدر وهو محل 

فخر لدى الجميع.

أعلنت رئيسة هيئة البحرين للثقافة  «
واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل 

خليفة، مرشحة مملكة البحرين 
لمنصب أمين عام منظمة السياحة 

العالمية، عن رؤيتها للنهوض 
بالقطاع السياحي عالميا، وتتكون 

الرؤية من 7 محاور متكاملة.

ارتفع الرصيد القائم للقروض  «
الشخصية في المملكة إلى 4.6 

مليار دينار في أكتوبر الماضي، وذلك 
بمقدار 68 مليون دينار على أساس 

شهري و323 مليون دينار على أساس 
سنوي، بحسب بيانات رسمية حديثة 

نشرها مصرف البحرين المركزي.

كشفت مصادر أمنية في تل  «
أبيب، أن  الموساد تمكن من 

زرع عميل له، كان قريًبا جًدا من  
محسن فخري زاده، الذي تم 

اغتياله، واستطاع تسجيل صوته 
وهو يتحدث عن المشروع النووي 

العسكري اإليراني.

كشفت دراسة أجراها فريق  «
من الباحثين في كلية الطب 

بجامعة كولورادو األميركية أن 
لون العينين قد يكون مؤشرا 

على األمراض التي يمكن 
أن يصاب بها الشخص في 

المستقبل.

مع إسدال الستار على  «
مباريات الدور ثمن النهائي 

لمسابقة كأس جاللة 
الملك، لكرة القدم للموسم 
الرياضي 2020 - 2021، تكون 

مباريات الدور ربع النهائي 
قد تحددت.
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عطاء المتطوعين مقدر ومحل فخر
المنامة - بنا

أهميـــة  الزيانـــي  عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد 
االســـتمرار في الســـعي إليجاد حـــل للنزاع الفلســـطيني 
اإلســـرائيلي، والـــذي مـــن شـــأنه أن يفتـــح العديـــد مـــن 
القضايـــا األخرى في المنطقة، وضـــرورة مواصلة الدعم 
السياسي واالقتصادي والتجاري والدبلوماسي للمفهوم 
األوسع لمنطقة آمنة ومترابطة تنعم بالسالم واالزدهار.

وأوضـــح وزيـــر الخارجية فـــي كلمته أمـــام مؤتمر حوار 
المنامـــة فـــي دورتـــه السادســـة عشـــرة أن أولئـــك الذين 
يعارضـــون مفهوم الســـالم في المنطقة، ســـيعملون على 
تقويض أمن الشـــرق األوســـط، وبالتالي األمـــن الدولي، 
بـــأي طريقـــة ممكنـــة، األمـــر الـــذي يتطلـــب منـــا حمايـــة 
المنطقـــة من مثل هذه التهديـــدات والعمل على الحفاظ 

على أمننا وردع من يهدده.
بحاجـــة  المنطقـــة  دول  أن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأوضـــح 
إلـــى ردع أمنـــي مـــرن يكمله الـــردع اإللكترونـــي والردع 
يعـــرف  حتـــى  النشـــطة،  والدبلوماســـية  االقتصـــادي 
خصومنـــا أن لدينـــا بشـــكل جماعي وســـائل الـــرد الفعال 

المتناسب على أي هجوم.

دول المنطقة بحاجة إلى ردع أمني مرن
الزياني: العمل مع الحلفاء لمشــاركة المعلومات االستخباراتية

وزير الخارجية يلقي كلمته

أكـــد رئيـــس جمعيـــة الكلمـــة الطيبة 
للتطـــوع  العربـــي  االتحـــاد  ورئيـــس 
اليـــوم  بمناســـبة  بوهـــزاع،  حســـن 
العالمـــي للتطوع، أن مملكة البحرين 
العمـــل  فـــي  أيقونـــة  اليـــوم  غـــدت 
التطوعـــي علـــى المســـتوى االقليمي 
والعالمـــي، لما يحظى بـــه هذا العمل 
االنساني النبيل من دعم وإسناد من 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، منوها بأن 
ولـــي العهد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
بـــن  الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
حمـــد آل خليفة أدرك أهمية التطوع 
كقيمـــة إنســـانية يجـــب أن يكون لها 
حضورها الفاعل في الشـــأن الوطني 
ليفتح ســـموه المجال بأمـــره الكريم 
أمام المواطنين للمســـاهمة في دعم 
جهـــود الدولة فـــي مواجهة فيروس 
كورونـــا – كوفيـــد 19 أمـــام التطوع، 
حيث قـــدم الشـــعب الذي اســـتجاب 

لتوجيهات ســـموه ولبى نداء الوطن 
ملحمـــة وطنية تطوعيـــة ومثاال حيا 
للرابـــط القـــوي بيـــن التطـــوع وحب 
الوطـــن ليشـــكالن مجتمعـــان صورة 
جميلـــة للمجتمـــع البحرينـــي يتفاخر 
دول  أمـــام  ويتباهـــى  الجميـــع  بهـــا 

العالم.
لهـــم  الشـــباب  أن  بوهـــزاع  وأكـــد 
نصيبهم الوافر ومساهماتهم الفاعلة 
فـــي المشـــهد التطوعـــي بفضـــل مـــا 
توفـــر لهم من دعم مـــن ممثل جاللة 
الملـــك لألعمـــال االنســـانية وشـــؤون 
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  الشـــباب 
حمـــد آل خليفـــة، الذي فتـــح المجال 
أمـــام الشـــباب البحرينـــي للمشـــاركة 
بإبداعاتهـــم فـــي مختلـــف المياديـــن 
ومنهـــا العمـــل التطوعـــي إيمانـــا مـــن 
المحـــرك  هـــم  الشـــباب  بـــأن  ســـموه 
الرئيـــس ألي مشـــروع حضاري وفي 

مقدمة ذلك العمل التطوعي.

بوهزاع: دعم جاللة الملك جعل 
البحرين أيقونة العمل التطوعي

)٠٣(
)٠٤(و)٠٥(

جائزة رولكس الصخير الكبرى للفورموال وان بانتظار ضيوف حملة “شكراً_أبطالنا” اليوم

بوتاس ينطلق في المركز األول على المضمار الخارجي

الصخير - حلبة البحرين الدولية

 FORMULA الــــ  ســـباق  اليـــوم  ينطلـــق 
الكبـــرى  الصخيـــر  رولكـــس  -جائـــزة   1
للفورمـــوال وان 2020 وذلـــك على مضمار 
حلبـــة البحريـــن الدوليـــة “موطـــن رياضة 
احتفـــاال  األوســـط”  بالشـــرق  الســـيارات 
بالنســـخة الـ 17لســـباق الفورموال وان في 
مملكة البحرين والجولة الـ 16 من البطولة 
العالميـــة وذلـــك علـــى المضمـــار الخارجي 

ألول مرة، لذلك اإلثارة بانتظار الجميع.
وسينطلق سباق الـ FORMULA 1 -جائزة 
رولكـــس الصخيـــر الكبرى للفورمـــوال وان 
2020 اليوم األحد 6 ديسمبر الساعة 8:10 
مساء، ويســـتمر لمدة ساعتين أي للساعة 
10:10 مســـاء وذلـــك على مضمـــار الحلبة 
الخارجـــي البالغ طولـــه 3.543 كم. ينطلق 
سائق فريق مرســـيدس الفنلندي فالتيري 
بوتـــاس المركـــز األول فـــي ســـباق جائـــزة 

رولكـــس الصخيـــر الكبرى للفورمـــوال وان 
الجولـــة قبل األخيرة من بطولة العالم بعد 
تســـجيله اللفة األســـرع في الفترة الثالثة 
لحصـــة التأهيل علـــى المضمـــار الخارجي 
لحلبـــة البحرين الدوليـــة. وبزمن 53.377 

ثانية ضمن بوتاس االنطالق من الصدارة 
في ســـباق األحـــد متفوقًا علـــى زميله في 
الفريق البريطاني جورج راســـل الذي حل 
ثانيـــًا بزمـــن 53.403 ثانيـــة ليحجز فريق 

مرسيدس صف االنطالق األول.

جانب من االجتماع مع فريق الفضاء

المنامة - الوطنية لعلوم الفضاء

المواصـــالت  وزيـــر  كشـــف 
واالتصـــاالت رئيـــس مجلس 
إدارة الهيئـــة الوطنيـــة لعلوم 
الفضاء، كمـــال أحمد محمد، 
أنـــه مـــن المؤمـــل أن ينطلـــق 
القمر الصناعي المشترك إلى 

محطـــة الفضـــاء الدولية في 
أغســـطس المقبل، وفي شهر 
أكتوبر 2021 ســـيتم إطالقه 
هللا،  بمشـــيئة  الفضـــاء  فـــي 
ليكون القمر الصناعي األول 

للبحرين.

القمر الصناعي األول للبحرين أكتوبر 2021

شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال 
البحرين لســـحب األلمنيوم )بلكسكو(، 
جاســـم ســـيادي “إن مصانع األلمنيوم 
صعبـــة؛  اســـتثنائية  ظروفـــا  تعيـــش 
كورونـــا،  جائحـــة  تداعيـــات  بســـبب 
والتـــي أدت لتراجـــع الطلـــب وخلقت 
تحديـــات كبيـــرة”، مناشـــدا الجهـــات 
الشـــركات  بإعفـــاء  الحكوميـــة 
الســـنتين  فـــي  الوطنيـــة  التحويليـــة 
المقبلتيـــن من الرســـوم المقـــررة على 
األراضـــي الصناعية، والمشـــاركة في 
كلفة الكهرباء والماء، وخفض رسوم 
التصدير واألختام على المســـتندات، 
األلمنيـــوم  ســـحب  صناعـــة  ودعـــم 

الوطنية .

سيادي: مصانع األلمنيوم 
تحتاج دعًما حكومًيا
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علي الفردان

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

سمو ولي العهد رئيس 
الوزراء:  ثمار لن تنساها 

الذاكرة الوطنية

)02(

سعيد محمد وإبراهيم النهام

)07(



جلعـاد إردان: إشــراك المــرأة بجميــع مستويــات صنـع القــرار
المجـــال  فـــي  المـــرأة  “شـــبكة  عقـــدت 
الدبلوماســـي” التابعـــة لـــوزارة الخارجية 
اإلسرائيلية يوم الخميس الماضي، حلقة 
نقـــاش بالتعاون مـــع نظيرتيها في مملكة 
البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
لبحث دور المرأة في المجال الدبلوماسي 
وذلك بمناسبة مرور 20 عاما على اعتماد 
قرار مجلس األمـــن التابع لألمم المتحدة 
رقم 1325 حول المرأة والســـام واألمن، 
تـــم التأكيـــد خالهـــا على ضرورة إشـــراك 
المـــرأة فـــي تعزيـــز الســـام واألمـــن فـــي 

منطقة الشرق األوسط وخارجها.
وقد استضافت “شبكة المرأة في المجال 
الدبلوماسي” حدًثا ُيعتبر األول من نوعه 
والذي شمل ثاث دبلوماسيات متميزات 
ورائـــدات هـــن: الســـفيرة ميـــراف إيلـــون 
شـــاحار، المندوبة الدائمة لدولة إسرائيل 

لدى األمم المتحدة في جنيف، والسفيرة 
هدى نونو، ســـفيرة بالديوان العام لوزارة 
والســـفيرة  البحريـــن،  مملكـــة  خارجيـــة 
الســـابقة لمملكـــة البحرين لـــدى الواليات 
المتحـــدة األمريكية، والســـفيرة النا زكي 
نســـيبه، المندوبة الدائمـــة لدولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة لـــدى األمـــم المتحـــدة 
هـــذه  فـــي  شـــارك  وقـــد  نيويـــورك.  فـــي 
الحلقـــة التـــي ُعقدت عبر تقنيـــة االتصال 
المرئي دبلوماســـيون مـــن مختلف أنحاء 
العالـــم، بما فـــي ذلك من مملكـــة البحرين 
ودولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة ودولة 
إســـرائيل واالتحاد السويسري والواليات 

المتحدة األمريكية.
وقـــد أكد الســـفير جلعـــاد إردان، المندوب 
الدائم لدولة إسرائيل لدى األمم المتحدة 
فـــي نيويورك أثناء افتتاح حلقة النقاش، 
أهميـــة تنفيـــذ قـــرار مجلـــس األمـــن رقـــم 
1325 الداعـــي إلى إدماج وإشـــراك المرأة 

بشكل فعال في تعزيز السام واألمن.
 كما أشـــار إلى ضرورة تحقيق المســـاواة 
بيـــن الجنســـين فـــي جميـــع أنحـــاء العالم 
وفقـــًا للهـــدف الخامس من أهـــداف األمم 
المتحدة للتنمية المستدامة 2030، مؤكًدا 
أنه من الضروري إشراك النساء في جميع 
مســـتويات صنـــع القـــرار ألن العالـــم الذي 
تســـوده المســـاواة بين الجنسين هو عالم 

أفضل لجميع سكانه.
وقـــد تحدث أثنـــاء حلقة النقـــاش، والتي 
أدارتهـــا ســـارة ويـــس معـــودي، ُمؤسســـة 
شـــبكة المرأة فـــي المجـــال الدبلوماســـي 
والمستشـــارة  إدارتهـــا  مجلـــس  وعضـــو 

القانونية ببعثة دولة إســـرائيل لدى األمم 
المتحدة فـــي نيويورك، كل من الســـفيرة 
نونـــو،  هـــدى  والســـفيرة  شـــاهار،  إيلـــون 
والســـفيرة النـــا نســـيبه، والاتـــي ســـلطن 
الضـــوء على عدد مـــن التحديات الحالية 

التـــي تواجه الدبلوماســـيات فـــي منطقة 
الشـــرق األوســـط، وأكـــدن أهميـــة إدمـــاج 
المرأة بشـــكل فاعل في أعلى مســـتويات 

صنع القرار في بلدانهن. 
كما اســـتعرضن رؤيتهن بشأن الدور الذي 

يتعيـــن علـــى المـــرأة القيام به فـــي تعزيز 
اتفاقات السام الجديدة بين بلدانهن.

وقـــد أكـــدت الســـفيرة إيلـــون شـــاحار أنه 
يجـــب أن تكـــون المـــرأة جـــزءا ال يتجـــزأ 
مـــن عملية النهوض بالســـام فـــي منطقة 
الشـــرق األوســـط. فيما أشـــارت الســـفيرة 
هدى نونو أنها بحرينية وامرأة وأم، وأنها 
يهوديـــة أتـــت مـــن دولـــة متقدمـــة تتيـــح 
الفرص أمام أفضل القادة بغض النظر عن 
هويتهـــم، وأما الســـفيرة النا نســـيبه، فقد 
قالت بأن دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ودولـــة إســـرائيل هما رواد المســـاواة بين 
الجنســـين في المنطقة، ونحـــن نعتقد أن 
اتفاقية الســـام بين بلدينا بـــدأت بالفعل 
في تعزيز الشـــراكات، مما ســـيتيح فرصا 

هائلة أمام النساء في المنطقة.
الثـــاث  الســـفيرات  اســـتعرضت  كمـــا 
تجاربهـــن الشـــخصية فـــي مجـــال العمـــل 

الدبلوماسي.

المنامة - وزارة الخارجية

نونو: البحرين تمنح 
الفرص للقادة بغض 

النظر عن هويتهم

 األحد 6 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الثاني 1442 - العدد 4436

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
رئيس فنلندا بذكرى 

االستقالل

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
فــنــلــنــدا، ســـاولـــي نــيــنــســتــو؛ وذلـــك 

بمناسبة ذكرى  استقالل بالده.
أعرب جاللته فيها عن أطيب تهانيه 
الصحة  بموفور  لفخامته  وتمنياته 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

إشادة بجهود المتطوعين بمختلف مواقع التصدي لـ “كورونا”

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: عطاء أبناء البحرين يتسم بالحب لوطنهم

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، أن  ســـلمان 
المتســـم  البحريـــن  أبنـــاء  عطـــاء 
محطاتـــه  عبـــر  لوطنهـــم  بالحـــب 
المختلفـــة كان لـــه إســـهاماته فـــي 
رفعـــة الوطـــن وازدهـــاره تحقيقـــا 
لألهداف التنموية المنشودة ورفد 
المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشـــار ســـموه إلـــى أنه وبمناســـبة 
الـــذي  للتطـــوع  العالمـــي  اليـــوم 
يصـــادف الخامـــس مـــن ديســـمبر، 
فإنهـــا فرصة الســـتذكار مـــا يقدمه 
عمـــل  مـــن  الوطـــن  أبنـــاء  كافـــة 
تطوعي هدفه رفع اســـم البحرين 

عاليا دائما.

وأشـــاد صاحب السمو الملكي ولي 
بالجهـــود  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد 
الوطنيـــة الكبيـــرة التـــي قـــام بهـــا 
مختلـــف  فـــي  المتطوعيـــن  كافـــة 
مواقـــع التصدي لفيـــروس كورونا 
نـــداء  لّبـــوا  والذيـــن  )كوفيـــد19-( 
الوطـــن، منوهـــا باألعـــداد الكبيـــرة 
التـــي بـــادرت بالتســـجيل للتطوع 
ضمـــن الجهـــود الوطنيـــة للتصدي 

للفيروس.
وقال سموه إن لكل مواطن ومقيم 

تطّوع من أجل البحرين ومن أجل 
اإلنســـانية ثمار لن تنساها الذاكرة 
تواصـــل  فبعطائهـــم  الوطنيـــة، 
المملكة التصـــدي لفيروس كورونا 
وفـــق مـــا هو مخطـــط لـــه للتعامل 
مـــع هـــذه الجائحة، مشـــيرا إلى أن 

هذا العطـــاء مقدر وهو محل فخر 
لـــدى الجميـــع، مقدمـــا ســـموه لهم 
فـــي اليوم العالمي للتطوع الشـــكر 
والتقديـــر علـــى إســـهاماتهم التـــي 
تمثل أسمى معاني الروح األصيلة 

الجامعة للمجتمع البحريني.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

لكل مواطن ومقيم 
تطوع للبحرين ثمار 
لن تنساها الذاكرة 

الوطنية

عطاء المتطوعين مقدر 
ومصدر فخر للجميع

“يوم التطوع” 
فرصة الستذكار ما 
يقدمه البحرينيون 
من عمل تطوعي

الحواج: سمو ولي العهد رئيس الوزراء شخصية قيادية
ــل تـــمـــيـــز واقــــتــــدار ــكـ ــوه قـــــاد “فــــريــــق الـــبـــحـــريـــن” بـ ــ ــم ــ س

صرح رجل األعمـــال عبدالوهاب الحواج 
أن ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، حباه هللا بمهـــارات قيادية أهلته 
للثقـــة الكبيـــرة التي يحظى بهـــا من قبل 
عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، ومن شعب البحرين 

الكريم بقيادته للعمل الحكومي.
فقد قاد سموه “فريق البحرين” بكل تميز 
واقتـــدار في فترة عصيبة مرت ومازالت 
هللا  حبـــاه  فســـموه  البحريـــن،  بهـــا  تمـــر 
بقدرات ومهارات قيادية وإدارية تخوله 

قيادة دفة الســـلطة التنفيذية بكل حنكة 
تطلعـــات  لتحقيـــق  وصـــوال  ومســـؤولية 
الشـــعب البحرينـــي وفـــق رؤيـــة البحرين 

االقتصادية 2030”.
وتابـــع بالقـــول: وكان الجهـــد الـــذي بذلـــه 
ومـــازال يبذله في قيـــادة فريق البحرين 
باكـــورة أساســـية للحفـــاظ علـــى الصحة 
العامة واالســـتقرار االقتصادي وذلك من 
خـــال وضع وتنفيـــذ المشـــاريع التنموية 
الكبـــرى، والعديـــد مـــن المبـــادرات التـــي 
أسســـت لرؤيـــة مغايرة للعمـــل الحكومي 
أساسه خدمة المواطن. واختتم الحواج 

قائـــا: نحن نبتهـــل للمولى العلـــي القدير 
أن يوفـــق صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء، 
ويســـدد علـــى طريـــق الخيـــر خطـــاه في 
رئاســـته لمجلـــس الـــوزراء، فســـموه خير 
خلف لخير ســـلف، آملين لســـموه المضي 
بـــكل عزيمـــة وإرادة ومواصلـــة مســـيرة 
النهضـــة والتقـــدم فـــي مملكـــة البحريـــن 
فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمة لعاهـــل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ولتبقى المملكـــة واحة لألمن 

عبدالوهاب الحواجواألمان والسام.

سفيرنا لدى كندا: اتفاق إبراهيم يؤسس ألطر من التعاون الدولي
ــســام ــمــلــك تــحــقــق ال ــة ال ــجــال ــة الـــمـــوزونـــة ل ــي ــارج ــخ ــســيــاســة ال ال

منظمـــة  أقامتهـــا  نـــدوة  اســـتضافت 
األصدقاء الكندييـــن لجامعة تل أبيب 
حـــول إعـــان مبـــادئ إبراهيـــم، ســـفير 
مملكـــة البحرين غير المقيـــم لدى كندا 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن راشـــد آل خليفة، 
كمتحـــدث فـــي الفعاليـــة االفتراضيـــة، 
والتـــي شـــارك فيهـــا كذلك ســـفير دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة 

لدى كندا فهد بن سعيد الرقباني.
أن  مداخلتـــه  خـــال  الســـفير  وأكـــد  
الخطوة الشجاعة من قبل عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، بالتوقيع على إعان مبادئ 
إبراهيم التاريخي، قد وضعت األسس 
لمرحلة جديدة من العاقات اإلقليمية 
المبنيـــة على الســـام والتعـــاون، وهي 
ثمـــرة من ثمـــار رؤية جالتـــه الحكيمة 
لبنـــاء عاقـــات إقليمية قوية وشـــاملة 
تقوم على تعزيـــز أواصر الصداقة بين 

الشـــعوب وتنمية التعـــاون االقتصادي 
والسياسي والثقافي، دون اختزالها في 
العاقـــات األمنية والدفاعيـــة البحتة، 
بما يحقق االستقرار واألمن واالزدهار 
لكافة شـــعوب المنطقة الُمحبة للسام، 
مضيًفـــا بـــأن إعـــان مبـــادئ إبراهيـــم 
ولكنـــه  معينـــة،  دولـــة  يســـتهدف  ال 

يؤســـس أُلطر مـــن التعـــاون لعدة دول 
تواجه عدة تحديـــات إقليمية ودولية 
مملكـــة  بيـــن  التعـــاون  وأن  مشـــتركة، 
البحرين وإسرائيل يتضمن العديد من 
المجاالت الحيوية المهمة مثل الرعاية 

الصحية والثقافة والسياحة.
وفي ســـياق حديثـــه، أكد الســـفير بأن 

موقف مملكة البحرين الوطني ال يزال 
ثابتـــا مـــن دعـــم الشـــعب الفلســـطيني 
وااللتـــزام بحل الدولتيـــن بما في ذلك 
قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس 
الشـــرقية، مضيًفـــا بأن قيـــام العاقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الدبلوماســـية 
وإســـرائيل، سيســـهم في خلـــق قنوات 
حكومـــة  وســـتحرص  للحـــوار،  أكثـــر 
مملكـــة البحريـــن، كعادتهـــا، ألن تكـــون 

صوًتا آخر للفلسطينيين.
وشـــدد الســـفير بأن النهـــج اإلصاحي 
لجالـــة الملـــك، والسياســـة الخارجيـــة 
الموزونـــة لحكومـــة مملكـــة البحريـــن، 
األمـــن  صـــون  إلـــى  كلـــل  بـــا  تســـعى 
والســـام اإلقليمي والدولـــي وتحقيق 
االزدهار لجميع شـــعوب المنطقة، وأن 
مثـــل هـــذا اإلعـــان التاريخـــي يبعـــث 
برســـالة أمـــل إلـــى العديد من شـــعوب 
المنطقـــة كمثـــال للتســـامح واالنفتـــاح 

على اآلخر.

المنامة - وزارة الخارجية

االنتصار على كورونا
لــم يكــن الــكام ســابًقا ألوانــه أو النتائــج لــم تظهــر بشــائرها بعــد، إال أن الواقــع 
يتحــدث عــن نفســه بــكل اجتــاء، فسياســة البحريــن ومــن أول أيــام هجمــة 
الجائحة علينا وعلى الكون الرهيب، كانت اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، تعمل 
ليًا ونهاًرا في ســبيل أن تتقدم مملكة البحرين كل المشــاهد، وأن تكون قيادة 
وحكومــة وشــعًبا أمــام الحــدث الكبيــر وليــس ورائــه، فــي مقدمــة التعاطــي مع 
الوبــاء اللعيــن والتصدي له، وليس في مؤخرة األحداث بعد أن تتلقى الضربات 

الموجعة والهزائم المتاحقة.
لقــد تمكنــت مملكــة البحريــن وخال األشــهر العشــرة الماضية مــن تحقيق أكبر 
االنتصــارات علــى أشــرس وباء أصاب الكرة األرضية عــن بكرة أبيها، وأصبحت 
الدولة األولى عالمًيا في الفحص الدقيق والتتبع األدق لمســار فيروس كورونا، 
تــم إجــراء أكثــر مــن مليوني مســحة، ولم يزدد أعــداد الذين فارقــوا الحياة عن 

342 شخًصا.
كان االحتراز الواجب مؤثًرا وحافًظا بعد هللا سبحانه وتعالى، وكانت اإلجراءات 
الصارمــة للتعامــل مع الجائحة وهي في مطلع هجمتها الشرســة أكبر دليل على 
يقظــة اللجنــة التنســيقية، وعلــى حكمة وحنكة المســؤولين كل فــي موقعه، بل 
وعلى إدراك ويقظة المنظومة بأكملها وهي تجري عمليات المســح الشــامل من 
مركــز المعــارض إلــى المجمعات التجارية إلى الشــوارع الرئيســة، إلــى المدارس 
والجامعات والبيوت، إذ كان تطبيق مجتمع واعي بمثابة الدليل، والبرهان الذي 
تمــت مــن خاله إلى جانــب إجراءات متقدمة أخرى تطويــق وحصار الفيروس 
الغامــض، بــل والكشــف عنــه في المهد من قبل أن ينتشــر، ويتفشــى بالمســتوى 
الــذي كان عليــه فــي دول عظمى كثيــرة أفلت من بين أيديها الزمام، فســقط ما 
سقط من الضحايا، ولحق ما لحق بها من خسائر بشرية، واقتصادية وغيرهما.
لقــد كنــا بحجــم الجائحة، وكنا على الــدرب الطويل واصلين إلــى منتهاه بهدوء 
لاقتصــاد  الضروريــة  المحفــزات  حزمــة  أطلقنــا  ضجيــج،  دون  ومــن  ورويــة 
الوطني، فلم يتراجع إال قليًا، وتابعنا مسارات التفشي للفيروس في كل مكان 
بالمملكة بل وتقدمنا عليه ووصلنا قبله لكي نكون مســتعدين له بالعدة والعتاد 
ووســائل المقاومــة الميكانيكيــة الحديثــة )كمامــات وقفــازات وأدويــة لتقويــة 
أجهــزة المناعــة المكتســبة( ومــن ثــم االلتزام بمــا أطلقنــا عليه في المهــد “ثقافة 

التباعد االجتماعي”.
صحيــح أن الجائحــة عطلتنــا أو كادت ونحــن نواصــل تنفيــذ اســتراتيجيات 
إنمائنا على مختلف المســتويات، لكن الصحيح أيًضا أن ثقب اإلبرة الذي تمكنا 
مــن النفــاذ عبــره وعبــر تقنيــة “األون اليــن” ســاعدتنا علــى إعــادة حركــة الحياة 
واالقتصــاد إلــى مــا كان عليــه، لــم نضطر للغلــق الكامل، بــل إلى الغلــق المبرمج، 
لم نلجأ الســتخدام كل أســلحة المقاومة لكننا اســتخدمنا المتاح بأقل التكاليف 
وأقــل الخســائر، الجامعــات مثًا تعمل بكامل طاقاتهــا وعنفوانها عن ُبعد، تقنية 
التخاطب عبر الزوم، أو عبر التطبيقات التكنولوجية المحدثة، مواقع العمل في 
المصــارف والــوزارات والشــركات الكبرى، جميعها أو الكثيــر منها يعمل عن ُبعد، 
األمر الذي أدى إلى تحقيق الحصار األمثل للجائحة، واالنتصار عليها في المهد 
لنصــل إلــى أقــل معــدالت اإلصابة رغــم زيادة معــدالت الفحص، ثــم ونحن على 
مقربــة مــن وصــول العديد من اللقاحات المؤكدة ســوف نســتقبل العــام الجديد 
بــإذن هللا وكلنــا أمــل فــي 2021 أفضــل، وفــي خطــوات اســتباقية ال تقــف عنــد 
محطــة الجائحــة فحســب، إنمــا لتمتــد إلــى مختلــف مناحــي الحياة فــي بادنا، 

تعليم، وصحة، وخافه.
وليــس لدينــا أدنــى شــك فــي أن حكمــة وقدرة ولــي العهــد رئيس الــوزراء التي 
تصــدى بهــا ألشــرس جائحــة منــذ بــدء الخليقــة لهــي قــادرة علــى التجلــي مــرة 
أخــرى لنتقــدم بهــا الصفوف والمشــكات والقضايــا العالقة التي تحيــط بالعديد 
مــن قطاعــات الحيــاة في بادنا وعلى رأســها قضايا الجامعــات والتعليم العالي 

تحديًدا، وما خفي ال يخفى على أحد.

د. عبداهلل الحواج
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المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

أعلنت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفة، مرشحة مملكة البحرين لمنصب 
أميـــن عـــام منظمـــة الســـياحة العالمية، 
عن رؤيتها للنهوض بالقطاع الســـياحي 
تتكـــون  إذ  العالمـــي،  المســـتوى  علـــى 
هـــذه الرؤيـــة مـــن 7 محـــاور متكاملـــة 
تهدف إلـــى تعزيز عمـــل المنظمة، أثناء 
ومـــا بعـــد تجـــاوز أزمة تفشـــي فيروس 
كورونا )كوفيد - 19(، في تعزيز صناعة 
الســـياحة المســـتدامة وتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.
وقالـــت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة: إن المحـــور األول مـــن رؤيتهـــا 
الســـياحة  لمنظمـــة  االســـتراتيجية 
أهميـــة  علـــى  الضـــوء  يلقـــي  العالميـــة 
إدارة األزمـــات والتخطيط للمســـتقبل، 
موضحـــة أن آثار أزمـــة فيروس كورونا 

كشفت هشاشة القطاع السياحي، الذي 
عانـــى خـــال األزمة مـــن انهيـــار الطلب 
علـــى حركة الســـفر الســـياحي، هذا إلى 
جانـــب إغاقـــات متكررة فـــي مختلف 
بلدان العالـــم، وضعت العاملين في هذا 
القطـــاع أمـــام خطـــر فقـــدان الوظائـــف 

وانعدام آفاق المستقبل المهني.

الشيخة مي: 7 محاور للنهوض 
بالقطاع السياحي عالمًيا

هكذا تتحرك الدبلوماسية الخليجية
Û  والمتغيــرات للتحــوالت  الواقعيــة  القــراءة  إن 

األوســط   الشــرق  منطقــة  شــهدتها  التــي  الكبــرى 
بــؤرة  الماضيــة، تؤكــد أن  القليلــة  الســنوات  فــي 
االســتقطاب ومركــز الثقــل السياســي والعســكري 
واالستراتيجي في المنطقة قد انتقلتا بالفعل إلى 
الــدول الخليجيــة العربيــة، وعلــى رأســها المملكة 
العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  الســعودية  العربيــة 

المتحدة ومملكة البحرين.
Û  األمنيــة البنيــة  انهــارت  أن  بعــد  هــذا  حــدث 

والمؤسســية ونظــام الدولــة فــي الــدول العربيــة 
التــي كانــت تتبــوأ ذلــك الموقــع مــن قبــل؛ نتيجــة 
لعــدة عوامل أبرزها تدميــر أركان الدولة العراقية 
ونظــام الحكــم فيهــا وتفكيك مؤسســاتها وقواتها 
المسلحة بعد الغزو األميركي في العام 2003، إلى 
جانــب األعاصيــر التي ضربت المنطقــة، في العام 
2011، في ما سمي بالربيع العربي، والتي اقتلعت 
األنظمــة الحاكمة في تونس ومصر وليبيا واليمن 
وجعلتها تتســاقط كأحجــار الدومينو؛ ما أدى إلى 
العســكرية واالقتصاديــة  القــوة  انهيــار مقومــات 
لهــذه الــدول، إضافــة إلــى ما وقع على ســوريا من 

خراب ودمار واسعين.
Û  علــى أثــر ذلــك كله أصبــح العالم العربــي في حالة

مــن الفوضــى والضيــاع، وكان مــن أبــرز ضحايــا 
هــذا الوضــع مــا تبقــى مــن أمــل فــي حــل القضيــة 
الفلســطيني  الشــعب  واســتعادة  الفلســطينية 
األمــن  وتحقيــق  المشــروعة،  لحقوقــه  الشــقيق 

واالستقرار في المنطقة.
Û  وفــي خضــم هذا الواقع الخطيــر أصبح لزاًما على

بدورهــا  االضطــاع  العربيــة  الخليجيــة  الــدول 
ومســؤولياتها، لحماية مصالحها، وإنقاذ األمة من 

االنــزالق إلــى هاويــة أعمق مــن اليأس والتشــرذم 
واالضمحــال، فأخــذت الدبلوماســية الخليجيــة، 
زمام المبادرة، وأمســكت بدفة القيادة السياسية؛ 
عقــود  ســبعة  مــن  أكثــر  مــرور  بعــد  مــرة  ألول 
علــى اكتفائهــا بموقــع المســاند والمؤيــد والداعــم 
المــادي والمعنــوي والسياســي، والتــي كانــت على 
اســتعداد دائــم للتضحيــة بــكل مــا تملك مــن أجل 
نصــرة القضايــا العربيــة وفــي مقدمتهــا القضيــة 
الفلســطينية، وقــد تجلــت هــذه المواقــف وصــور 
التضحيــات عندمــا جازفــت وقــررت هــذه الــدول 
وقــف تصدير النفــط الخليجي، مصدرهــا الوحيد 
الغربيــة  الــدول  إلــى  الوقــت،   ذلــك  فــي  للدخــل 
فــي خطــوة محفوفــة بالمخاطــر تهدف إلــى دعم 
الفلســطيني، ومصــر وســوريا  ومســاندة الشــعب 
اللتين كانتا تخوضان ضد إســرائيل حرب أكتوبر 
تميــل  الحــرب  تلــك  موازيــن  بــدأت  1973 حيــن 
إلــى صالــح إســرائيل؛ نتيجة للدعم العســكري الا 
محــدود الــذي حصلــت عليــه إســرائيل مــن الدول 

الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة.
Û  وعندمــا قــررت دولــة اإلمــارات ومملكــة البحرين

تلــك  جــاءت  إنمــا  بإســرائيل؛  عاقتهمــا  تطبيــع 
الخطــوة ضمــن تحــرك دبلوماســي خليجــي، فــي 
سياق سلمي، لمواجهة إسرائيل، بأساليب وأدوات 
المشــتركة،  المصالــح  علــى  مرتكــزة  مختلفــة؛ 
ومــن موقــع القــوة المبنــي علــى أســس مــن الثقــة 
والصراحة وحسن النوايا، مقارنة بما كان يحصل 
مــن قبــل عندما كانت الــدول العربيــة تتجه للحل 
الســلمي مضطرة ومن موقع ضعيف بعد أن تمنى 
بالهزائم العســكرية في حروبها مع إسرائيل، وفي 

جو من الشك والريبة وعدم الثقة.

Û  لقــد اتســم الحــراك الدبلوماســي الخليجــي، فــي
تعاملــه مــع الصــراع العربــي اإلســرائيلي، بالتعقل 
والمزايــدات  الضجيــج  عــن  والبعــد  واالتــزان، 
والمهاتــرات المعتــادة والمعهــودة، ونجحــت فــي 
بالمســايرة  اإلســرائيلي  التعنــت  جــدار  اختــراق 
البدايــة،  منــذ  الرزينــة  االحترافيــة  السياســية 
والتــي بــرزت فــي أســلوب تفاعــل واندمــاج هــذه 
الــدول مــع مشــروع “صفقــة القــرن” حتــى تمكنت 
وهــي فــي داخل الحلبة من إجهاضــه، كما تمكنت 
الدبلوماســية الخليجية أيًضا، بالتعاون وأســلوب 
مد الجسور والحوار الهادئ، قبل توقيع اتفاقيات 
التطبيــع، مــن التخلــص مــن شــبح ضــم األراضــي 
الفلســطينية إلسرائيل، فاختفت بذلك، ومنذ ذلك 
الوقــت، مفــردات “صفقة القرن” و”ضــم األراضي” 
الــوزراء  رئيــس  نتنياهــو  بنياميــن  خطــاب  مــن 

اإلسرائيلي. 
Û  واجهــت للنفــس،  وضبــط  وهــدؤ  تعقــل  وبــكل 

الدبلوماســية الخليجيــة كذلــك، تســرع األشــقاء 
فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وردة فعلهــم 
وتجريحهــم  القاســية،  المتشــنجة  الهجوميــة 
بالخيانــة  العربيــة  الخليجيــة  الــدول  واتهامهــم 
القضيــة  وبيــع  الخلــف  مــن  والطعــن  والغــدر 
تواصــل  الــدول  هــذه  كانــت  فيمــا  الفلســطينية، 
ســعيها وجهدهــا وتعمــل على التأثيــر على موقف 
اإلدارة األميركية واستمالتها إلى جانبها، وتوجيه 
الضغــوط إلــى الحكومــة اإلســرائيلية للقبــول بمــا 
كانــت ترفضــه بشــدة مــن قبــل، فتم نتيجــة لذلك 
التأكيــد علــى االتفــاق بعــدم مضــي إســرائيل فــي 
تنفيــذ قرارهــا بضــم األراضــي، وتم أيًضــا التخلي 

فعلًيا عن مشروع صفقة القرن.

Û  الفلســطينية الســلطة  قــررت  ذلــك  ضــوء  علــى 
مســار  واســتعادت  التطبيــع،  قطــار  إلــى  العــودة 
عاقاتهــا واتصاالتهــا المباشــرة مــع إســرائيل؛ بمــا 
في ذلك التعاون في مجال التنسيق األمني،  بعد 
أن حصلــت علــى ضمانــات تؤكــد التزام إســرائيل 
باالتفاقيــات الموقعــة معهــا، وتبًعــا لذلــك، وقبــل 
يوميــن أعلنــت القيــادة الفلســطينية اســتام أكثر 
من مليار دوالر من إســرائيل تشــكل المســتحقات 

المالية الخاصة بالضرائب. 
Û  الدبلوماســية حققتــه  الــذي  النجــاح  أثــر  وعلــى 

الخليجيــة الرســمية، فإنهــا مدعــوة اآلن لتفعيــل 
“القــوة الخليجيــة الناعمــة” واالســتعانة بهــا  دور 
أصبحــت  القــوة  فهــذه  دورهــا؛  وتعظيــم  لتعزيــز 
اليوم أكثر فعالية من األسلحة المتطورة المكلفة، 
حمــات  مــن  واالســتفادة  االلتفــات  عليهــا  كمــا 
التواصــل المباشــر  التــي انطلقــت وتضاعفت في 
اآلونة األخيرة بين قطاعات واســعة من الجمهور 
االنترنــت  طريــق  عــن  واإلســرائيلي  الخليجــي 
وبمختلف وســائل التواصل االجتماعي، لتتشــكل 
بذلــك حلقــات “الدبلوماســية الرقميــة الخليجيــة” 
أو نــواة لهــا، والتــي أصبحــت تلعــب اليــوم دوًرا 
الدوليــة،  السياســة  حقــل  فــي  ومتعاظمــا  بــارًزا 
آخذة في االعتبار أن أكثر من 51 مليون شــخص 
يســتخدمون شــبكة االنترنــت فــي دول مجلــس 
التعــاون، وإن عليهــا اســتهداف حوالــي 7 مايين 
شــخص هم عدد من يستخدمون شبكة االنترنت 
فــي إســرائيل، مــع أطيب التمنيــات للدبلوماســية 

الخليجية بالمزيد من التقدم والنجاح.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

جاللـة الملـك الداعـم للعمـل اإلنسـاني
بوهـــزاع: ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء جعـــل التطـــوع قيمـــة إنســـانية

الطيبـــة  الكلمـــة  جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد 
للتطـــوع  العربـــي  االتحـــاد  ورئيـــس 
حســـن بوهزاع، بمناســـبة اليوم العالمي 
غـــدت  البحريـــن  مملكـــة  أن  للتطـــوع، 
اليـــوم أيقونة في العمل التطوعي على 
المستوى االقليمي والعالمي، لما يحظى 
به هذا العمل االنســـاني النبيل من دعم 
وإسناد من عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منوها 
بـــأن ولي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة أدرك أهميـــة التطوع كقيمة 
إنســـانية يجـــب أن يكون لهـــا حضورها 
الفاعل في الشأن الوطني ليفتح سموه 
المجال بأمـــره الكريم أمـــام المواطنين 
للمســـاهمة فـــي دعم جهـــود الدولة في 
مواجهـــة فيروس كورونـــا – كوفيد 19 
أمـــام التطوع، حيث قدم الشـــعب الذي 
استجاب لتوجيهات ســـموه ولبى نداء 
الوطن ملحمة وطنيـــة تطوعية ومثاال 

حيـــا للرابـــط القوي بيـــن التطوع وحب 
صـــورة  مجتمعـــان  ليشـــكان  الوطـــن 
جميلـــة للمجتمع البحرينـــي يتفاخر بها 
العالـــم. دول  أمـــام  ويتباهـــى  الجميـــع 
وأكـــد بوهزاع أن الشـــباب لهم نصيبهم 
الوافر ومساهماتهم الفاعلة في المشهد 
التطوعـــي بفضـــل مـــا توفـــر لهـــم مـــن 
دعـــم مـــن ممثل جالـــة الملـــك لألعمال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  االنســـانية 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، الذي 
فتـــح المجـــال أمـــام الشـــباب البحريني 

مختلـــف  فـــي  بإبداعاتهـــم  للمشـــاركة 
المياديـــن ومنها العمـــل التطوعي إيمانا 
مـــن ســـموه بـــأن الشـــباب هـــم المحـــرك 
الرئيـــس ألي مشـــروع حضـــاري وفـــي 
مقدمـــة ذلـــك العمـــل التطوعـــي. وأكـــد 
بوهـــزاع القيمـــة الكبيـــرة التي تشـــكلها 
مبـــادرات وكيـــل وزارة شـــؤون مجلس 
لجمعيـــة  الفخـــري  الرئيـــس  الـــوزراء 
الكلمة الطيبة ســـمو الشـــيخ عيسى بن 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة في شـــحذ 
الهمـــم نحـــو العمـــل التطوعـــي وإبرازه 
كقيمة إنســـانية عالية وجوهر نبيل في 

المجتمـــع المحلـــي والعربـــي مـــن خال 
إطاق جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علـــي للعمـــل التطوعي والتي ســـاهمت 
خال عمرها الممتد لعشـــر ســـنوات في 
إبراز النماذج المضيئة والمشرفة للعمل 
التطوعـــي في مملكة البحريـــن والعالم 
العربي، معربا عن تشرف جمعية الكلمة 
باالشـــراف  منتســـبيها  وكافـــة  الطيبـــة 
على هذه الجائـــزة الكبيرة في أهدافها 
ومضمونهـــا ومبـــادرات ســـموه األخرى 
التـــي تعزز العمل التطوعي وتعلي همم 

المساهمة فيه محليا وعربيا.

“تنسيقي العاصمة” يبحث آخر مستجدات تطوير المشروعات
ـــي ـــل الحكوم ـــة العم ـــاء بمنظوم ـــى االرتق ـــادر عل ـــوزراء ق ـــس ال ـــد رئي ـــي العه ـــمو ول س

التنســـيقي  المجلـــس  اســـتعرض 
لمحافظـــة العاصمـــة آخر مســـتجدات 
توبلـــي  محطـــة  وتطويـــر  توســـعة 
لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي 
تعتبـــر أحد المشـــاريع االســـتراتيجية 
فـــي محافظة العاصمـــة، ومن المؤمل 
أن يتـــم االنتهـــاء من أعمـــال التطوير 
العـــام  بدايـــة  فـــي  فيهـــا  والتوســـعة 

.2022
وشـــملت أعمال التوســـعة رفع الطاقة 
االســـتيعابية للمحطـــة مـــن 200 ألـــف 
متـــر مربع إلى 400 ألـــف متربع مربع، 
مـــن  مجموعـــة  إنشـــاء  إلـــى  إضافـــة 
التـــي ستشـــكل  الجديـــدة  الوحـــدات 
قفـــزة نوعيـــة فـــي أداء وعمـــل مركز 
معالجـــة مياه الصـــرف الصحي، األمر 
الذي ســـيكون له بالغ األثر في حماية 
خليج توبلي بما يتناســـب مع أهميته 

البيئية واستدامته.
وبحـــث المجلـــس أهـــم االحتياجـــات 
الخدميـــة والبلديـــة لمجمـــع 337 في 
منطقـــة أم الحصـــم، وتطويـــر البنـــى 
التحتية والمشاريع التنموية فيها بما 

يتناســـب مع تطلعـــات ورؤى األهالي، 
االجتمـــاع  فـــي  المجلـــس  وناقـــش 
احتياجـــات منطقـــة الســـنابس والتي 
رصـــدت من خال الزيارات الميدانية 
الدورية لفرق عمل محافظة العاصمة 
وحاجتها إلـــى تطوير البنية التحتية، 
مثـــل رصف الطـــرق وتنظيـــم مواقف 
الســـيارات فـــي المنطقـــة، إضافة إلى 

صيانة بعض المرافق.
 وأطلع المجلس على آخر مستجدات 
مشـــروع رصـــف الطـــرق فـــي مجمـــع 
المؤمـــل  مـــن  إذ  العكـــر،  بقريـــة   624
البـــدء فـــي أعمـــال اإلنشـــاءات فيـــه 

المجلـــس  واطلـــع   ،2021 بدايـــة  مـــع 
كذلـــك على آخر مســـتجدات مكافحة 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا والجهـــود 
الصحـــة،  وزارة  قبـــل  مـــن  المبذولـــة 
وآخر اإلحصاءات المتعقلة بالجائحة 
والتـــي بينت ارتفاع معدالت الشـــفاء 
وانخفـــاض  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
الجهـــود  بفضـــل  اإلصابـــة  معـــدالت 

الحكومية ووعي المجتمع.
وكان المجلـــس التنســـيقي لمحافظة 
العاصمـــة قد عقـــد اجتماعـــه الحادي 
2020م  الثالثـــة  دورتـــه  فـــي  عشـــر 
عبـــر تقنيـــة االتصال المرئي، برئاســـة 

محافـــظ محافظـــة العاصمـــة الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام 
بحضـــور األعضاء من ممثلي الجهات 
الحكومية، إضافة إلـــى ممثلي أهالي 

العاصمة في المجلس.
ورفـــع المجلس أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى ولـــي العهـــد رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة بمناســـبة 
الثقة الملكية الســـامية من لدن عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، بتعيين ســـموه 
رئيًســـا لمجلـــس الـــوزراء، مؤكـــًدا أن 
ســـموه أهـــل لهـــذه الثقـــة، وأن تعيين 
ســـموه هـــو امتـــداد لمســـيرة وطنيـــة 
رائـــدة وحافلـــة باإلنجـــازات، بقيـــادة 
حضرة صاحب الجالة الملك، مشيًدا 
بمـــا يمتلكـــه ســـموه مـــن خبـــرة فـــي 
االرتقـــاء بمنظومة العمـــل الحكومي، 
وعـــزم على مواصلة مســـيرة العطاء، 
والبناء بكل كفاءة، داعيا هللا سبحانه 
أن يوفقه ويســـدد علـــى طريق الخير 

خطاه.

المنامة - وزارة الداخلية

الشيخة مي بنت محمد

حسن بوهزاع

دعم  سمو الشيخ 
ناصر بن حمد 

فتج المجال أمام 
الشباب لإلبداع

مبادرات سمو 
الشيخ عيسى بن 

علي تشحذ الهمم 
للعمل التطوعي



عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  حضـــر 
الزيانـــي، افتتـــاح مؤتمـــر حـــوار المنامة 
الـــذي  عشـــرة،  السادســـة  دورتـــه  فـــي 
األول  أمـــس  مســـاء  أعمالـــه  انطلقـــت 
بكلمـــة ألقاهـــا  المديـــر التنفيـــذي للمعهد 
الدولي للدراسات اإلستراتيجية للشرق 
رحـــب  جـــون جابمـــان   )IISS( األوســـط 
فيها بالمشـــاركين في المؤتمر من وزراء 
وكبـــار المســـؤولين، مشـــيدا باســـتضافة 
مملكة البحرين للمؤتمر على مدى ســـت 

عشرة دورة.
الواليـــات  خارجيـــة  وزيـــر  ألقـــى  وقـــد 
المتحـــدة األمريكية مايـــك بومبيو كلمة 
خـــال االفتتـــاح، أعـــرب فيهـــا عـــن بالغ 
شكره وتقديره إلى عاهل الباد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
خليفـــة، وإلـــى حكومة مملكـــة البحرين، 
علـــى منحه فرصة المشـــاركة في مؤتمر 
حوار المنامة ألول مرة، مشيدا بالنجاح 
البالغ الذي حققه هذا المؤتمر على مدى 
الســـنوات الســـابقة، وعلى الـــدور الكبير 
الذي تشـــكله مملكـــة البحرين في تعزيز 

أنحـــاء  فـــي جميـــع  واالزدهـــار  الســـام 
العالم.

وأشار مايك بومبيو إلى عدد من المبادئ 
التـــي وجهـــت عمـــل اإلدارة  األساســـية 
األمريكية خال الفتـــرة الماضية، حيث 
أكد إدراك مؤسســـي الواليـــات المتحدة 
األمريكية أن واجب الحكومة األســـاس 
هو وضع أمن أمريكا في المرتبة األولى، 
فضلـــوا  المؤسســـين  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
االعتمـــاد على سياســـة خارجية حكيمة 
ومنضبطة، وكانوا يعرفون قيمة القيادة 
األمريكية وما يمكن أن تحققه للشـــعب 
األمريكي وللعالم، وهو ما حاولت إدارة 
الرئيـــس دونالد ترامـــب تحقيق التوازن 

فيه بشكل صحيح.
وقـــال وزير خارجية الواليـــات المتحدة 
األمريكية إنه وقبل أربع سنوات تقريًبا، 
رأت إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب أن 
الســـبب الحقيقـــي للصـــراع في الشـــرق 
األوســـط لـــم يكـــن الصـــراع اإلســـرائيلي 
وجـــود  ســـببه  كان  بـــل  الفلســـطيني، 
تنظيـــم داعش والنظام فـــي الجمهورية 
اإلســـامية اإليرانيـــة، وهـــي أكبـــر دولة 

راعيـــة لإلرهـــاب فـــي العالم، مؤكـــًدا أن 
الواليات المتحـــدة األمريكية بدأت منذ 
ذلك الحين نهجها في الشـــرق األوســـط 
مـــن خال قيادة الحـــرب ضد داعش مع 
شـــركائها، وهو ما حقق انتصـــارا متعدد 
األطـــراف، نـــرى العالـــم أكثر أمانـــا اليوم 
نتيجـــة لذلـــك الجهـــد الجماعـــي الجيـــد 

للغاية.

اإلســـامية  للجمهوريـــة  بالنســـبة  أمـــا 
اإليرانيـــة، فقد أكد بومبيـــو أن الواليات 
للنظـــام  تنظـــر  األمريكيـــة  المتحـــدة 
اإليراني على أنه حكومة معادية للغرب 
ومعاديـــة للســـامية، وهي ترهب شـــعبها 
وجيرانهـــا فـــي المنطقة، مشـــيًرا إلى أن 
إرســـال النقـــود إلـــى النظـــام اإليراني لم 
يغيـــر من ســـلوك إيـــران في الســـابق، بل 

إنه شـــجعها على تمويـــل حمات النظام 
اإلرهابيـــة، منوها أن الواليـــات المتحدة 
وفضلـــت  التهدئـــة  رفضـــت  األمريكيـــة 

الردع وهو نهج واقعي للغاية.
وقـــال وزير خارجية الواليـــات المتحدة 
المتحـــدة  الواليـــات  إن  األمريكيـــة 
األمريكية حققـــت الكثير من اإلنجازات 
انســـحبت  فقـــد  الماضيـــة،  الفتـــرة  فـــي 

المشـــتركة  الشـــاملة  العمـــل  مـــن خطـــة 
)JCPOA(، التـــي كانـــت تتاجـــر بالمـــال 
اإليرانـــي  النظـــام  لســـلوك  والحصانـــة 
الخبيـــث مقابل تعهـــدات نووية ال يمكن 
التحقـــق منهـــا، والتـــي تعرضنـــا جميًعـــا 
للخطـــر، مؤكـــًدا أنه وبمســـاعدة الحلفاء 
أدت  العربـــي،  الخليـــج  منطقـــة  فـــي 
حملة الضغـــط األقصى إلى عـــزل إيران 

دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا.
وأشـــار بومبيـــو إلـــى أن توقيـــع اتفـــاق 
إبراهيم للســـام في البيـــت األبيض في 
سبتمبر لم يكن ممكنا لوال حملة الضغط 
األقصى ودبلوماسية الواليات المتحدة 
األمريكية النشـــطة مع شركائها األقوياء 
فـــي المنطقة، معرًبـــا عن اعتـــزازه بلقاء 
وزيـــر خارجية مملكة البحرين في دولة 
حيـــث  أســـابيع،  بضعـــة  قبـــل  إســـرائيل 
المتحـــدة األمريكيـــة  الواليـــات  عقـــدت 
إســـرائيل  ودولـــة  البحريـــن  ومملكـــة 
اجتماعهـــم الثاثـــي األول، مؤكـــًدا ثقته 
فـــي أن المزيد من الدول ســـتتخذ القرار 
الصحيـــح فـــي هـــذا الشـــأن؛ ألنـــه القرار 

الصحيح لصالح شعبهم.

المنامة - وزارة الخارجية

بومبيو: إيران أكبر دولة راعية لإلرهاب
الــنــووي” ــاق  ــفـ “االتـ مــن  بــانــســحــابــنــا  الــخــبــيــث  ســلــوكــهــا  عــلــى  ــق  ــري ــط ال قطعنا 

المعارضون للسالم بالمنطقة سيعملون على تقويض أمن الشرق األوسط
ــب مــــع حــلــفــائــنــا يـــشـــكـــل رادًعـــــــــا لــلــتــهــديــدات ــثـ ــل عــــن كـ ــمـ ــعـ الــــزيــــانــــي: الـ

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد 
الزياني أن أمن الشرق األوسط ارتبط 
ارتباًطـــا وثيًقـــا باألمـــن العالمـــي لمدة 
70 عاًمـــا، وهـــو ارتبـــاط ازداد قوة في 
اآلونـــة األخيـــرة، مشـــيًرا إلـــى أن أحد 
األســـباب التي دفعـــت مملكة البحرين 
إلى إطاق حـــوارات المنامة منذ أكثر 
من عقد هو إدراكها أن األمن اإلقليمي 
إال  فعـــال  بشـــكل  معالجتـــه  يمكـــن  ال 
كجـــزء ال يتجـــزأ مـــن األمـــن العالمـــي، 
وأن هناك حاجـــة لم تتم تلبيتها لجمع 
صانعي القرار من الدول داخل وخارج 

المنطقة
وأضـــاف وزيـــر الخارجيـــة فـــي كلمته 
أمـــام مؤتمر حوار المنامـــة في دورته 
السادســـة عشـــرة أنـــه مـــن الضـــروري 
فهـــم كا المنظورين بشـــكل كامل: أن 
تتمكـــن دول المنطقة من التعرف على 
مصالـــح ودوافع األطـــراف الخارجية، 
بينمـــا يمكـــن للمجتمع الدولي األوســـع 
أولئـــك  وتحديـــات  تصـــورات  فهـــم 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  الموجوديـــن 
أي  تقريًبـــا  اليـــوم  يوجـــد  ال  حيـــث 
جانـــب مـــن جوانب األمن في الشـــرق 

العالمـــي  األمـــن  يمـــس  ال  األوســـط 
األوســـع ســـواء كان التهديد ناتًجا عن 
نشـــاط الـــدول الخبيثـــة، أو النزاعـــات 
التـــي لـــم يتـــم حلهـــا، أو الجهـــات غير 
كانـــت  وســـواء  الفاعلـــة،  الحكوميـــة 
الروابـــط تكنولوجية أو لوجســـتية أو 
التـــي  التحديـــات  فـــإن  أيديولوجيـــة، 
تواجه األمن اإلقليمـــي يمكن أن تؤثر 
بشـــكل مباشـــر على العالم األوسع كما 

لم يحدث من قبل.
لذلـــك،  نتيجـــة  أنـــه  الزيانـــي  وأشـــار 
الدولـــي  االهتمـــام  طبيعـــة  تغيـــرت 
باألمـــن اإلقليمي بشـــكل دقيـــق، فبعد 
االنتقال من سياســـة القوة في الحرب 
الباردة والحاجة إلـــى تأمين إمدادات 
موثوقة مـــن الموارد، ينصـــب التركيز 
اليوم تماًما على ضمان أمن واستقرار 
الشرق األوسط كمكون أساسي لألمن 

العالمي الشامل.
مـــن  أنـــه  الخارجيـــة  وزيـــر  وأضـــاف 
للشـــرق  التصـــور  تغييـــر  الضـــروري 
األوســـط علـــى أنـــه “منطقة مشـــكلة”، 
وعـــدم  للصـــراع  مصـــدر  أنـــه  وعلـــى 
مشـــيًرا  احتـــواؤه،  يجـــب  االســـتقرار 

إلـــى أهمية بناء منطقـــة تتبنى الحوار 
فيهـــا  ويدعـــم  المتبـــادل،  واالحتـــرام 
التعـــاون والمصالـــح المشـــتركة األمن 
لتحقيق الرخاء المشترك، وتقدم مثاال 
إيجابيـــا للعالـــم علـــى كيفيـــة وأهميـــة 
االعتمـــاد المتبـــادل لتحقيـــق تطلعات 

الشعوب.
وأشـــار وزيـــر الخارجيـــة إلـــى أهميـــة 
التوقيـــع علـــى إعان مبـــادئ إبراهيم، 
الذي سيكون له تأثيرات مهمة، مشيرا 
إلـــى ضـــرورة االســـتمرار فـــي المضي 

قدمـــا للتغلـــب على العقبـــات وتحقيق 
إلـــى  الحاجـــة  مؤكـــدا  الرؤيـــة،  هـــذه 
األصدقاء والحلفـــاء في جميع أنحاء 
العالم لمواصلة دعمهم القوي لجهودنا 
لحمايـــة وتعزيـــز الســـام واالســـتقرار 

واالزدهار في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية أهمية االستمرار 
للنـــزاع  حـــل  إليجـــاد  الســـعي  فـــي 
الفلســـطيني اإلســـرائيلي، والـــذي مـــن 
شـــأنه أن يفتـــح العديـــد مـــن القضايـــا 
وضـــرورة  المنطقـــة،  فـــي  األخـــرى 

مواصلة الدعم السياسي واالقتصادي 
للمفهـــوم  والدبلوماســـي  والتجـــاري 
األوســـع لمنطقة آمنـــة ومترابطة تنعم 

بالسام واالزدهار.
وأوضـــح الوزير عبد اللطيـــف الزياني 
أن أولئـــك الذيـــن يعارضـــون مفهـــوم 
الســـام فـــي المنطقة، ســـيعملون على 
تقويض أمن الشرق األوسط، وبالتالي 
األمـــن الدولـــي، بـــأي طريقـــة ممكنـــة، 
األمر الذي يتطلب منا حماية المنطقة 
مـــن مثل هذه التهديدات والعمل على 

الحفاظ على أمننا وردع من يهدده.
وقـــال إن ذلك ممكن من خال اليقظة 
والمرونة، والعمل عن كثب مع حلفائنا 
لمشـــاركة المعلومـــات االســـتخباراتية 
والتحليات للتعـــرف على التهديدات 
المحتملـــة وكشـــفها ومعالجتهـــا قبـــل 
تشـــكيلها بالكامل، مع التأكد باستمرار 
مـــن أن بنيتنـــا التحتيـــة - الماديـــة أو 
- قويـــة  اإللكترونيـــة  أو  االقتصاديـــة 
بمـــا يكفي لتحمـــل أي تهديـــد محتمل 
والتغلـــب عليـــه، بغـــض النظر عمـــا إذا 
أو  مباشـــر  بشـــكل  تنفيـــذه  يتـــم  كان 
أن  علـــى  مشـــددا  الـــوكاء،  بواســـطة 
التعـــاون الدولـــي وتبـــادل المعلومـــات 

والخبرة أمًرا بالغ األهمية.
دول  أن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأوضـــح 
المنطقـــة بحاجـــة إلـــى ردع أمني مرن 
والـــردع  اإللكترونـــي  الـــردع  يكملـــه 
النشـــطة،  االقتصـــادي والدبلوماســـية 
حتى يعرف خصومنا أن لدينا بشـــكل 
جماعي وســـائل الرد الفعال المتناسب 

على أي هجوم.

المنامة - وزارة الخارجية
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أكد وزير الخارجية الُعماني سعيد بدر البوسعيدي  «
أهمية تعددية األطراف والشمولية التي أسهمت في 

صناعة السياسة العمانية الخارجية، وأضاف “لدينا 
اهتمام كبير بحل النزاع بالطرق السلمية، والمشاركة 

في الحوار مع الجميع، وبحيث تكون لدينا عالقات 
طيبة مع الجميع، وبحيث نستطيع بناء هيكليات 

أمنية دائمة في المنطقة”. وأضاف البوسعيدي 

“تدعونا الحكمة لكي يكون هنالك تعاون متعدد 
األطراف وللجميع، هنالك حاليا بعض اإلشارات 

المشجعة حول مجموعة من األمور، وبحل بعض 
الصعوبات واالختالفات التي تهدد أمن المنطقة”. 

وتابع “نرحب بالبيان الكويتي، حيث تقود دولة الكويت 
جهود المصالحة الخليجية، إضافة إلى جهود الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، يعطيني ذلك سببًا أن الوجود 

األميركي المتجدد في المنظمات الدولية، سيترافق مع 
جهود استعادة واحد من أهم مصادر النجاح األميركية 

في المنطقة، وهي الخطط الشاملة والمشتركة 
في العمل، وفي مناخ جديد من الشمولية، إذ ما 

استطعنا بشكل جماعي جمع أكبر عدد من األطراف 
اإلقليمية للمشاركة في هذه الخطة، السيما تكون 
تعددية األطراف والشمولية موضوع تأكيد لتبادل 

الحوار”. وقال البوسعيدي “عندما نفكر في أمن الشرق 
األوسط، يجب أن ال نغفل الرؤية االستراتيجية والتي 

تقوم على توسعة الحوار، وأن يشمل األمن على توزيع 
الموارد بشكل يؤكد العدالة والمساواة”.

اجتمع وزير الخارجية عبداللطيف الزياني،  «
أمس مع األمين العام لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية نايف بن فالح مبارك 
الحجرف، على هامش فعاليات الدورة 
السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.

جرى في االجتماع استعراض مسيرة  «
العمل الخليجي المشترك، وسبل 

تعزيزه وتطويره بما يلبي تطلعات الدول 
األعضاء ومواطنيها نحو مزيد من التعاون 

والتكامل. كما تم تبادل وجهات النظر عن 
عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك.

حضر االجتماع، وكيل وزارة الخارجية  «
للشؤون اإلقليمية ومجلس التعاون وحيد 

سيار، والوكيل المساعد لشؤون مجلس 
التعاون والدول العربية يوسف محمد 
جميل، والوفد المرافق لمعالي األمين 

العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية.

وزير الخارجية يجتمع مع أمين “التعاون”البوسعيدي: توسعة الحوار لبناء هيكليات أمنية دائمة بالمنطقة

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزير الخارجية عبداللطيف 
مـــع وزيـــر  الســـبت  أمـــس  الزيانـــي 
خارجيـــة ســـلطنة عمـــان الشـــقيقة 
بدر بن حمد بن حمود البوســـعيدي، 
وذلك علـــى هامش فعاليات الدورة 
حـــوار  لمؤتمـــر  عشـــرة  السادســـة 
المنامة. تم خال االجتماع التأكيد 
علـــى العاقات األخويـــة التاريخية 

بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، 
وما ترتكز عليه من صات وروابط 
عميقـــة ووشـــائج قوية مـــن المودة 
والتفاهم، والرغبة المشـــتركة لدفع 
هـــذه العاقـــات نحـــو آفـــاق أوســـع 
جـــرى  كمـــا  المجـــاالت،  كافـــة  فـــي 
اســـتعراض عدد مـــن القضايا محل 

االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الخارجيةالعالقات مع ُعمان ترتكز على وشائج من المودة

اجتمع وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، أمـــس الســـبت، مـــع نائـــب 
مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة بالواليات 
والمبعـــوث  األميركيـــة  المتحـــدة 
الخـــاص لســـوريا جويـــل رايبـــورن، 
وذلـــك على هامـــش فعاليات الدورة 
حـــوار  لمؤتمـــر  عشـــرة  السادســـة 
االجتمـــاع  أثنـــاء  وتـــم  المنامـــة. 
بحـــث عاقـــات الصداقـــة والتعاون 
التاريخيـــة بيـــن البلديـــن الصديقين 

وتطويرهـــا،  تعزيزهـــا  وســـبل 
السياســـية  األوضـــاع  واســـتعراض 
واألمنيـــة فـــي المنطقـــة، كمـــا جـــرى 
االهتمـــام  ذات  القضايـــا  بحـــث 
المشـــترك. حضـــر االجتمـــاع، وكيـــل 
وزارة الخارجيـــة للشـــؤون الدوليـــة 
الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، 
ومديـــر إدارة شـــؤون األميركيتيـــن 
والباســـيفيك السفير الشيخ عبدهللا 

بن علي آل خليفة. 

تطوير عالقات الصداقة والتعاون مع أميركا

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، أمس، مع ســـفير االتحاد 
مملكـــة  لـــدى  المعيـــن  األوروبـــي 
الريـــاض  فـــي  والمقيـــم  البحريـــن 
باتريـــك ســـيمونت، علـــى هامـــش 
فعاليات الدورة السادســـة عشـــرة 

لمؤتمر حوار المنامة.
جـــرى فـــي االجتمـــاع اســـتعراض 
بيـــن  عاقـــات الصداقـــة الوثيقـــة 
مملكة البحرين واالتحاد األوروبي 
وما تتســـم به من حرص مشـــترك 

على تعزيز روابط الصداقة وفتح 
مجـــاالت أرحب للتعـــاون بما يلبي 

طموحات الجانبين.
كما تم بحث عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
وزارة  وكيـــل  االجتمـــاع،  حضـــر 
الخارجية للشؤون الدولية الشيخ 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة، ومدير 
إدارة الشؤون األوروبية واالتحاد 
األوروبـــي الشـــيخة عائشـــة بنـــت 

أحمد بن صقر آل خليفة.

وزير الخارجية يجتمع مع سفير االتحاد األوروبي

إبراهيم النهام



أكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية 
سمو األمير فيصل بن فرحان آل سعود على 
هامش كلمة ســـموه في الجلســـة األولى من 
حوار المنامة بنســـخته السادســـة عشرة دور 
الســـعودية فـــي التصـــدي للجائحـــة بمرونـــة 
وتفاعل وإشـــراك مجموعـــات العمل، مضيفا 
“هذا االلتزام ظهـــر بالتزامنا نحو اإلجراءات 
العالميـــة لذلك”. وتابع “قمنا بتوفير المعدات 
الطبيـــة والزراعيـــة الحيويـــة، والتنقل اآلمن 
بيـــن الحـــدود، وكانـــت هنالك قـــرارات مهمة 
العالميـــة،  التحديـــات  لطبيعـــة  لالســـتجابة 
وسنســـتمر في هـــذه الروح؛ لضمـــان وصول 
اللقاحـــات للـــدول التـــي تحتاجهـــا أكثـــر من 
غيرها”. وتابع ســـموه “لقـــد أدركنا أين نحدد 
قمنـــا  كمـــا  الكوكـــب،  لهـــذا  الفـــرص حمايـــة 
بالتحـــول الدولـــي اقتصاديـــا وماليـــا لضمان 
2030 تأتـــي  توفيـــر اإليـــرادات، وأن رؤيـــة 
لتحقيق جودة الحياة لمواطنين، وبأن نكون 
مرنين للتكيف للمضي قدما، هذي الرؤية تم 
تعزيزهـــا لحفـــظ األمـــن بالمنطقة بشـــراكات 
عالميـــة، وهـــي رؤيـــة نعمـــل عليهـــا بالمملكة 

بشكل كبير”.
القـــرارات  بـــكل  ملتزمـــة  “المملكـــة  وقـــال 
الدبلوماســـية التـــي مـــن شـــأنها أن تخفـــف 

مواجهـــة  وســـيتم  بالمنطقـــة،  االضطرابـــات 
التحديات بالتكاتف والتعاون والشراكة”.

وفي سؤال وجه لسموه عن األزمة مع قطر، 
قـــال “هنالـــك تقـــّدم قليـــل، ونأمـــل للوصول 
إلـــى حل، ونؤيد مجلـــس خليجي قوي”. من 
جهتها، أكدت وزير خارجية كوريا الجنوبية 
كانـــج كوينـــج أن االتفـــاق اإلبراهيمـــي مـــع 

إسرائيل سيحدد مرحلة ما بعد النفط.
وأضافـــت كوينـــج: “ هنالك كثير مـــن التوتر 

الصحـــة  بمنظمـــة  األعضـــاء  الـــدول  بيـــن 
العالميـــة، في الوقت الذي نحتـــاج به للمزيد 

من التضامن والتعاون”.
وأوضحـــت بالقـــول: “نحـــن بحاجـــة للمزيـــد 
مـــن بـــث الحيوية فـــي الحكومـــات العالمية، 
وكوريـــا داعـــم رئيـــس لـــكل أوجـــه التعـــاون 
العالمـــي،  االســـتقرار  علـــى  التـــي ستســـاعد 
ولقـــد التزمنا باإلجـــراءات الوقائية العالمية، 
الحـــدود  وتركنـــا  االجتماعـــي،  كالتباعـــد 

مفتوحـــة نوعـــا، ولقـــد كانـــت لإلغـــالق آثـــار 
مدمرة على االقتصادات والمجتمعات”.

وأردفت: “كوفيـــد 19 يؤكد لنا بمدى تعاوننا 
أو هشاشـــتنا، وأن تنســـيق جهـــود التعـــاون 
ستسهم في تحقيق التضامن، هنالك أزمات 
عالميـــة قادمة، وعلى الـــدول إال تدخر جهدا 
بمجـــاالت  خصوصـــا  بينهـــا،  فيمـــا  للتعـــاون 
التشـــخيص، وتوفير اللقاحـــات والتي يجب 
أن توفر بشكل عادل، بقيادة منظمة الصحة 

العالمية”.
إلـــى ذلـــك، ثمـــن وزيـــر الخارجيـــة األلمانـــي 
للشـــؤون االتحاديـــة ميغيـــل بيرغـــر  جهـــود 
البحريـــن فـــي إدارة أزمـــة الجائحـــة بحنكـــة 
ومـــن خالل األســـلوب االســـتباقي والتعاون 

الشعبي.
وفـــي حديثـــه عـــن الحوكمـــة، قـــال ميغيـــل 
اإلشـــارة  مـــع  لإلصالحـــات  نـــداء  “هنالـــك 
للتحديات التي تواجههـــا الحوكمة العالمية، 

وهذه هـــي المـــرة األولى التي تكـــون هنالك 
أزمـــة عالميـــة تؤثر علينـــا جميعا فـــي العالم 

بهذا الشكل”.
وتابـــع “إن البيانـــات تشـــير إلى وجـــود لقاح 
فاعـــل، وهنالـــك شـــركة المانيـــة مـــن ضمـــن 
الشـــركات الصانعـــة له، وهو مـــا منحنا األمل 
للخـــروج إلى مســـتقبل جديد، وكمـــا تحدثنا 
عـــن التوزيـــع العـــادل للقـــاح عالميـــا، هذا هو 

االختبار الحاسم لألطراف المتعددة”.
وتابـــع “نحـــث الجميـــع علـــى التكاتـــف وضم 
الجهـــود، وأيضـــا تكاتـــف القطـــاع الخـــاص، 
وأشـــارككم بأهميـــة تقويـــة منظمـــة الصحة 
العالميـــة، كما نحتاج لإلصالحـــات والتمويل 
المســـتدام والجهوزية الدائمـــة، والبحث في 

منشأ هذا الفيروس.
ومضى قائال: “هنالك آثار اجتماعية وتعميق 
للفقـــر والعـــوز، والكثيـــر مـــن اآلثار الســـلبية، 
سنوات من التقدم على أجندة قمة العشرين 
تـــم تأخيرهـــا، وال ننســـى أن هنالـــك دوال لـــم 
تصلها مبـــادرات قمة العشـــرين، نحن نواجه 

أكبر ركود من التسعينات.
واختتـــم بالقـــول: “مـــن المهم فتـــح الحدود، 
الســـفر  أمـــام  خصوصـــا  كذلـــك،  وإبقاؤهـــا 
الضروري، ُنظمـــت “570 “ مليار حزمة تعاٍف 

عالميا وهو أمر غير مسبوق”.

وزير الخارجية السعودي بـ “حوار المنامة”: تقدم طفيف باألزمة مع قطر ونأمل بحل
بحنكة ــا”  ــ ــورونـ ــ “كـ أزمـــــة  أدارت  الــبــحــريــن  األلـــمـــانـــي:  الـــخـــارجـــيـــة  وزيـــــر 

كانج كوينجميغيل بيرغرسمو األمير فيصل بن فرحان

فؤاد حسين: العراق يواجه 
الكثير من التحديات الداخلية

حمد هللا مهيب: سنعمل إلدماج 
“طالبان” بالحكومة األفغانية
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رئيس “الصليب األحمر”: أخاف من “موت اآلالف بمناطق الصراع”
إنشـــاء مركـــز تدريـــب القانـــون الدولـــي اإلنســـاني فـــي أبوظبـــي

عبر رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر 
بيتر ماورير عن قلقه من “موت اآلالف من 
الناس”، قائاًل “إن منطقة الشـــرق األوسط 
تعيـــش “كارثة” بســـبب الصراعـــات، وفي 
الوقـــت ذاته، هنـــاك تجارة لألســـلحة غير 
مقيدة واســـتحداث ألســـلحة ال تتماشـــى 
مـــع أي معاييـــر إنســـانية أو دولية، وهناك 
تفســـير ارتجالي للقوانيـــن يضع األهداف 
العســـكري أولويـــة فوق حيـــاة المدنيين”، 
معلًنـــا عن إنشـــاء مركـــز تدريـــب القانون 

الدولي اإلنساني في أبوظبي.

تجربة 130 قوة مسلحة

الرئيســـي  الخطـــاب  فـــي  ماوريـــر  وقـــال 
بجلســـة يـــوم أمس، فـــي “حـــوار المنامة” 
إنه بالشـــراكة مع وزارة الدفـــاع في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، بدأنا التشـــارك 
قوانيـــن  بخصـــوص  الممارســـات  أفضـــل 
العمليات العســـكرية، واتخذنا قراًرا بفتح 
مركـــز تدريب القانـــون الدولي اإلنســـاني 
فـــي أبوظبـــي، بمـــا يعكـــس رغبتنـــا فـــي 

تطبيق تدريبات عملية للقوات المســـلحة 
فـــي المنطقـــة وخارجهـــا، ويمكننـــا القيام 
بالمزيـــد. وخاطـــب الحضـــور مـــن خـــالل 
كلمتـــه بالقـــول “الـــدروس التـــي تعلمناها 
مـــن خـــالل العمـــل مـــع 130 مـــن القـــوات 
نعـــرف  جعلتنـــا  العالـــم  حـــول  المســـلحة 
ومســـاعدة  لحمايـــة  الممارســـات  أفضـــل 
المدنييـــن، ومـــا زالـــت مطروحـــة للنقاش 
القواعـــد  ووضـــع  والتدريـــب  والتعـــاون 
األساسية”، ففي القطاع اإلنساني وخالل 
الســـنوات الماضية حاولنـــا تطبيق حلول 
عاليـــة التقنيـــة خاصـــة في الـــدول األكثر 
زعزعـــة لتحقيـــق اســـتقرار أكثـــر لألفـــراد 
والمجتمعات، وهـــذه األمور معقدة ولهذا 
تتطلـــب نظاًمـــا دولًيـــا ال يعطـــي وعـــوًدا 

فارغـــة، بل من أجـــل منح خطوات عملية 
بالفعل، والعمل نحو اإلجماع والوفاق بين 

األطراف المتعددة وأصحاب المصالح.

الخوف من موت اآلالف

رئيـــس  لفـــت  الجلســـة،  مســـتهل  وفـــي 
المنتدى جون تشـــيبمان إلى أن الجلسات 
الصباحيـــة تناولـــت التركيز علـــى العنصر 
البشـــري فـــي األمـــن الدولـــي، وربـــط ذلك 
بدور اللجنة الدولية للصليب األحمر التي 
لها نفاذ وانتشار يتعدى الخطوط وتقديم 
الصراعـــات  فـــي  اإلنســـانية  الخدمـــات 
الشرســـة حول العالم، ليشـــير بيتر ماورير 
بالقول “يســـألونني دائًما.. مـــا األمور التي 
تجعلك ال تنـــام؟”، ألقول ليس خوفي من 

المـــوت، بـــل الخوف من مـــوت اآلالف في 
مناطق الصراع، فعلى سبيل المثال، يشير 
تقريـــر التنمية اإلنســـانية العربيـــة إلى أن 
هنـــاك حاجة للمواطنة الشـــمولية وتمكين 
مجتمعـــات  وتكويـــن  والمـــرأة  الشـــباب 
معرفيـــة، ذلـــك كله فـــي ظل غيـــاب األمن 
في بعض المناطق والدمار الشامل لبعض 
المدن والقرى، فقد عملنا في ســـوريا لمدة 
8 ســـنوات، وفـــي العـــراق لمـــدة 40 عاًمـــا، 
وفـــي اليمـــن 60 عاًمـــا وفـــي أفغانســـتان 
كذلـــك، لنعيـــش فـــي مناطـــق مـــن الدمـــار 
عانـــت من حروب بال رحمة، والناس هناك 
يريـــدون الوطن واألمـــان والوظائف فيما 

األمل أصبح يتالشى أمام أعينهم.

األمور تزداد تعقيًدا

حـــول  والمداخـــالت  الحـــوارات  ودارت 
مناطـــق  فـــي  المســـتقبل  قـــراءة  كيفيـــة 
الصـــراع، واختصرهـــا ماوريـــر بالقول “إن 
األمـــور تـــزداد تعقيـــًدا، لكننـــا فـــي حاجة 
إلـــى نظام جديد يدعمنـــا فيه نظام دولي 
جديـــد وفاعـــل، الســـيما بالنســـبة للـــدول 

المانحة للتمويل”.

وزيرة الخارجية الكورية: 
تنسيق الجهود يسهم 

بهزيمة “كوفيد 19”

تنفيذ “570” مليار 
حزمة تعاٍف عالميا 

وهو أمر غير مسبوق

التوزيع العادل 
للقاح اختبار حاسم 
لألطراف المتعددة

“اتفاق أبراهام” 
سيحدد مرحلة ما 

بعد النفط

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بالمملكة األردنية 
الهاشـــمية أيمن الصفدي في جلســـة حوار المنامة، امس، 
والمخصصة ألمن الشـــرق األوســـط وتســـوية الصراعات 
نقاًطا صريحة لحل النزاعات في المنطقة، أنه بخصوص 
الصراع الفلســـطيني اإلســـرائيلي، والمشـــاكل في العراق 
وســـوريا واليمـــن وليبيـــا والتوتر في منطقـــة الخليج، لم 
نقم بعمل لحل النزاعات في منطقة الشـــرق األوسط، بل 

شهدنا صراعات أكثر بداًل من وضع حلول.

صراعات عديدة وحلول محدودة

وقـــال الصفدي “فشـــلنا فـــي تعريـــف األهـــداف واآلليات 
التي تجعلنا قادرين على التوجه نحو الحل، فالصراعات 
عديـــدة والحلول محـــدودة ويجب أن نتحدث مع بعضنا 
بعضل ليكون لدينا مســـار في اتجاه حل النزاعات وهناك 
ربـــط بين هـــذه النزاعات، فكل نـــزاع يؤثر علينـــا جميًعا، 
فمـــا ينقص بالنســـبة للتعامل مع الصراعـــات في المنطقة 
هـــو موضوع االتســـاق والوضوح بشـــأن ما يجـــب القيام 
بـــه وأبدأ بالصـــراع الفلســـطيني اإلســـرائيلي وهو مصدر 
التوتر، وقد فاق صراعات أخرى والحل هو حل الدولتين 
والعـــودة إلـــى حـــدود 1967 للعيـــش في ســـالم، ولســـوء 
الحـــظ، أخـــذت الصراعـــات األخـــرى االهتمـــام والتركيـــز 

وابتعدنا ولم نقترب.
وزاد قوله: إنه للوصول إلى ســـالم في المنطقة، أقول إن 
الصراع لن يحل ويصحى الفلســـطينيون واإلسرائيليون 
فـــي مواجهة بعضهـــم بعضا، والبـــد من توجيـــه اتفاقات 
الســـالم لحل الصـــراع، وذلك لن يحدث إذا رأينا توســـيع 
المستوطنات وخنق الناس فلن يكون هناك سالم، وعلينا 
أن نلتـــزم باتفاقية الســـالم العربية لنـــرى توجًها نحو هذا 

األمـــر، ونعمـــل مـــع المجتمـــع الدولي لهـــذا الهـــدف، وهذا 
الحق لكل مواطني الشـــرق األوســـط، أما في شأن إيران 
فأوضح أن الجميع يريد عالقات جيدة مع إيران باحترام 
المصالـــح وعـــدم التدخـــل فـــي شـــؤون الـــدول األخـــرى، 

والتواصل مع إيران مستقباًل هو الطريقة الوحيدة.

العراق لن يسمح “بهجمات”

وتنـــاول نائـــب رئيـــس الـــوزراء وزيـــر الخارجيـــة العراق 
فـــؤاد حســـين األوضـــاع فـــي بـــالده، فقـــال “إنـــه يواجـــه 
الكثيـــر مـــن التحديات الداخلية، منهـــا التحديات األمنية 
واالقتصادية والرعايـــة الصحية، والعراق تأثر مثل بقية 
دول العالـــم بجائحـــة كوفيـــد 19، ما جعله يعاني بشـــكل 
كبير، إذ مؤسســـات الرعاية الصحية العراقية لم تستطع 
امتصاص العدد المتزايد من اإلصابات، فهذه المؤسسات 
القيـــام  مـــن  مـــا منعهـــا  كانـــت أصـــاًل تواجـــه صعوبـــات 
بعملهـــا واتخـــاذ اإلجـــراءات االحترازية لصحة وســـالمة 
المواطنيـــن، وأن يتـــم حصـــار الجائحـــة ومنع انتشـــارها، 

ولكننا استطعنا القيام بذلك.
وذكر أن انخفاض أسعار النفط تسبب بالمزيد من العبء 
علـــى العراق وأثر كثيًرا، وهناك حاجـــة للوفاء بالتزاماتنا 
الميزانية، كما أن االنخفاض الذي ضرب االقتصاد العالمي 
فاقم مشـــكلة العـــراق، أما علـــى جبهة األمـــن، فالحكومة 
العراقيـــة مصرة على اســـتيفاء التزاماتها للســـيطرة على 
مجموعـــة داعش التي تشـــن حمالت هنا وهنـــاك، وهناك 
انتخابـــات حرة ومنصفـــة في العام المقبـــل لحياة أفضل 

للناس، وهذه هي مطالبهم في المظاهرات.
وفي شـــأن آخـــر، لفت إلى أن العراق لن يســـمح أن يكون 
منصـــة لشـــن هجمـــات علـــى دول مجـــاورة، لذلـــك، فـــإن 
رئيـــس الـــوزراء زار عـــددا من الـــدول العربيـــة المجاورة 

ودول العالـــم إلقامـــة عالقات متوازنـــة وحماية المصالح 
المشـــتركة، وحمايـــة آلية التعـــاون والتفاهـــم االقتصادي 

والسياسي واألمن لتحقيق السيادة المستقلة.

التفاوض مع طالبان

وأبلـــغ مستشـــار األمن القومـــي في أفغانســـتان حمد هللا 
مهيـــب أن الحكومـــة األفغانيـــة تتفاوض مـــع طالبان من 
أجـــل إيجاد حل سياســـي إلدماج طالبان فـــي الحكومة، 
وفق نظام يكون فيه كل األفغانيين مدمجين في الدولة، 
وأســـاس هذه الصيغة هو “أفغانستان مستقرة في سالم 
مع نفسها ومع جيرانها”، وفيما يتعلق بالجيران، فهناك 5 
ماليين الجئ أفغاني في باكســـتان وإيران وبعضهم في 
أوروبا والواليـــات المتحدة وأوروبا وكنـــدا وبعضهم في 

دول الشرق األوسط.
وفي موضوع مســـاهمة المجتمع الدولي، قال “كان هناك 
مؤتمـــر جنيـــف حيث التـــزم المجتمع الدولـــي بتقديم 30 
مليار دوالر، ونحن نشـــكر كل الدول التي شـــاركت مالًيا، 
واألمـــر ليـــس المســـاهمة المالية فقـــط للشـــعب األفغاني 
وللحكومـــة األفغانيـــة، بـــل اإلشـــارة لشـــعوب تقـــف مـــع 
افغانســـتان، واليـــوم لدينا حكومة مســـؤولة أمام شـــعبها 
ولدينـــا جيش و96 % من عملياتنـــا تتم على يد الجيش 

مستقبًل إيـــــران  ــع  مـ ــل  ــواصـ ــتـ والـ ــن...  ــي ــط ــس ــل ف لــقــضــيــة  الـــدولـــتـــيـــن”  ــل  ــ “ح

الصفدي: تسوية الصراعات بالشرق األوسط تستدعي “الوضوح”

إبراهيم النهام

سعيد محمد

سعيد محمد

الصفدي وحسين ومهيب في الجلسة

الوطنـــي األفغاني وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة، 
هدفنـــا  تحقيـــق  مـــن  ونقتـــرب  قوانـــا  ونســـتخدم 
الســـتخدام القـــوة فقط من قبل الدولة، أما مشـــكلة 

تمويل القوى العســـكرية، فنعمل عليه بشكل حثيث 
لنؤســـس لجيش المســـتقبل، وال نســـتطيع االعتماد 

على حلول الماضي لمشاكل نواجهها حالًيا”.

رئيس المنتدى جون تشيبمان يحاور بيتر ماورير
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السنابس - الغرفة

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  أعلنـــت 
البحريـــن عن إطالق مبـــادرة نوعية 
تتمثـــل فـــي عقد لقـــاءات افتراضية 
األعمـــال  أصحـــاب  بيـــن  مباشـــرة 
ورؤســـاء وأعضـــاء اللجـــان، وذلـــك 
مجلـــس  وتطلعـــات  لـــرؤى  ترجمـــًة 
أهميـــة  يولـــي  الـــذي  الغرفـــة  إدارة 
قصوى لتعزيـــز التواصل بين الغرفة 
وأعضائهـــا، وبهـــدف تبـــادل وجهات 
وتنفيـــذ  الحلـــول  ووضـــع  النظـــر 
المقترحات الراميـــة لتطوير القطاع 
الخـــاص البحريني وزيـــادة فاعليته 

وتمكين أصحاب األعمال.
المجموعـــة  رئيســـة  وأعربـــت 
التنســـيقية للجـــان وعضـــو مجلـــس 
اإلدارة ســـونيا جناحـــي عـــن اعتزاز 
رؤســـاء وأعضـــاء اللجـــان والجهـــاز 
غرفـــة  لـــدى  واإلداري  التنفيـــذي 
البحريـــن بخدمـــة القطـــاع الخـــاص، 
مؤكدة اســـتعدادهم لتقديم خدمات 
نوعية تســـهم فـــي تســـهيل أعمالهم 
وإزالـــة جميـــع العقبـــات التـــي تعيق 
نموهـــم واالرتقـــاء بالقطـــاع الخاص 

البحريني. وأشـــارت إلـــى أن إطالق 
هـــذه المبـــادرة تأتـــي ترجمـــة لـــرؤى 
مجلس اإلدارة برئاســـة ســـمير ناس، 
الـــذي يؤمـــن بأهميـــة تقوية جســـور 
األعمـــال  أصحـــاب  بيـــن  التواصـــل 
تمثلهـــم  التـــي  التجاريـــة  والغرفـــة 

وُأنشئت لخدمتهم.
المبـــادرة  أن  جناحـــي  وأوضحـــت 
تتمثـــل بإتاحة المجال أمام أصحاب 
مـــع  مباشـــرًة  بالتواصـــل  األعمـــال 
رؤساء وأعضاء اللجان التي تمثلهم 
مـــن خالل عقـــد لقاءات مباشـــر عبر 

وسائل االتصال المرئي.

 مبادرة “لقاءات افتراضية” لتعزيز التواصل مع األعضاء

المصرفــي للجهــاز  الموحــدة  الموازنــة  مليــارات   206

ضمن اســتراتيجيتها في إمداد شــبكة النطاق العريض

القروض الشخصية بنهاية أكتوبر

منصة للبحث عن خدمة الفايبر بموقع “بي نت”

للقـــروض  القائـــم  الرصيـــد  ارتفـــع 
الشـــخصية في المملكـــة إلى 4.6 مليار 
دينـــار بحرينـــي فـــي أكتوبـــر الماضي، 
وذلـــك بمقـــدار 68 مليـــون دينـــار على 
أساس شهري و323 مليون دينار على 
أساس سنوي، بحســـب بيانات رسمية 
البحريـــن  مصـــرف  نشـــرها  حديثـــة 

المركزي.
 5.3 وبلغـــت قـــروض الشـــركات نحـــو 
مليـــار دينار في شـــهر أكتوبر الماضي، 
بزيادة قدرهـــا 53 مليون دينار مقارنة 

مع الشهر الذي سبقه. 
وبلـــغ إجمالـــي التســـهيالت والقـــروض 
للمؤسســـات  البنـــوك  تقدمهـــا  التـــي 
 10.3 نحـــو  والحكومـــة  واألفـــراد 

مليارات دينار بنهاية شهر أكتوبر.
وبحسب المتوسط الذي يقوم مصرف 
لمعـــدل  بقياســـه  المركـــزي  البحريـــن 
البنـــوك  بيـــن  القـــروض  علـــى  الفائـــدة 
العاملـــة فـــي المملكـــة، فإن المتوســـط 

المرجـــح للقـــروض الشـــخصية بضمان 
الراتب هـــو 4.5 % في حين يبلغ على 

قروض األعمال للتجارة 5.8 %.
دون  للمملكـــة  العـــام  الديـــن  واســـتقر 
تغيير يذكر في شـــهر أكتوبـــر الماضي 
بعد أن شـــهد زيادة بنحـــو 750 مليون 

دينار في أغسطس الماضي.
للجهـــاز  الموحـــدة  الميزانيـــة  وبلغـــت 
المصرفي بنهاية أكتوبر الماضي، نحو 
206 مليـــارات دوالر بالمقارنة مع نحو 
203 مليـــارات دوالر فـــي نفس الشـــهر 

من العام الماضي.

وانخفـــض حجـــم الودائـــع لـــدى بنـــوك 
التجزئـــة بنهاية أكتوبـــر الماضي لتبلغ 

16.8 مليار دينار. 
ويحتفـــظ مصـــرف البحريـــن المركزي 
مليـــون   794 بنحـــو  أجنبيـــة  بعمـــالت 

دينار إلى جانب الذهب. 
المدفوعـــات،  أنظمـــة  صعيـــد  وعلـــى 
البحريـــن  مصـــرف  بيانـــات  تشـــير 
المركـــزي إلـــى تنامـــي اســـتخدام نظم 
التحويـــالت الماليـــة اإللكترونيـــة عبـــر 
عـــدد مـــن خدمـــات “فـــوري” و”فـــوري 
بلـــس” و”فواتيـــر”، والتي نمت بشـــكل 

مضطـــرد فـــي األشـــهر الماضيـــة، لتبلغ 
ذروة تحويـــالت “فوري بلس” واســـعة 
االنتشـــار لتبلـــغ أعلى مســـتوى شـــهري 
 5.9 بواقـــع  دينـــار  مليـــون   245 عنـــد 

ماليين عملية.
وسجلت الشـــيكات التقليدية بالمقابل 
تراجعا كبيرا في شهر أكتوبر الماضي، 
لتبلغ 178 ألف شيك بقيمة 547 مليون 
دينـــار، في حيـــن حافظت مســـتويات 
الشـــيكات المرتجعـــة عنـــد مســـتويات 

طبيعية بحدود 2.9 %.
وبخصوص عمليات نقاط البيع، تشـــير 
األرقـــام إلـــى عـــودة ارتفـــاع عمليـــات 
البطاقـــات فـــي نقاط البيع، في مؤشـــر 
علـــى عـــودة التســـوق التدريجـــي بعد 
تخفيف إجراءات التباعد االجتماعي، 
إذ بلغ عدد عمليـــات الدفع بنقاط البيع 
للبطاقـــات  عمليـــة  مليـــون   198 نحـــو 
للبطاقـــات  مليـــون  و14  البحرينيـــة 

األجنبية بقيمة 212 مليون دينار.

الوطنيـــة  البحريـــن  شـــركة  دشـــنت 
للبرودباند “بي نت”، الشـــركة الوطنية 
المســـؤولة عن تزويد خدمات شـــبكة 
النطـــاق العريض فـــي المملكة، منصة 
خاصـــة تتيح للزبائـــن خاصية البحث 
عن توفـــر خدمـــة الفايبر فـــي منطقة 
معينة، وذلك على موقعها االلكتروني 
www.bnet.com، فـــي خطوة أخرى 
إمـــداد  فـــي  اســـتراتيجيتها  تحـــت 
شـــبكة النطاق العريض على مســـتوى 

البحرين. 
المواطنيـــن  جميـــع  وســـيتمكن 
وأصحـــاب  أفـــراد  مـــن  والمقيميـــن 
خدمـــة  توفـــر  مـــن  التأكـــد  األعمـــال 
الفايبـــر فـــي أي من مناطـــق البحرين، 
علـــى  الدخـــول  خـــالل  مـــن  وذلـــك 
 www.bnet.com الموقع االلكتروني
وإدخـــال العنـــوان بالكامـــل، بمـــا فـــي 
ذلـــك رقم المبنى والمجمـــع والطريق، 
وبالتالـــي ســـيحصل المســـتخدم على 
رســـالة توضـــح مـــا إذا كانـــت شـــبكة 
الفايبـــر متوافرة فـــي العنوان المحدد 

أم غيـــر متوافـــرة. وفـــي حـــال عـــدم 
توافر التغطيـــة، يتوجب على الزبون 
طلـــب الخدمـــة مـــن أي من الشـــركات 

المرخصة. 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
البحريـــن الوطنيـــة للبرودباند، محمد 
بوبشيت: إن شركة “بي نت” مسرورة 
بإطالق هذه الميزة التي تتيح للزبائن 
فـــي المملكة فرصة التحقق من توافر 
خدمـــة الفايبـــر بمناطقهـــم مـــن خالل 
زيـــارة المنصـــة اإللكترونيـــة الجديدة 
والتي من شـــأنها تعزيز تجربة الزبائن 

علـــى  الحصـــول  طلـــب  تقديـــم  عنـــد 
خدمـــة الفايبر مـــن أي من المشـــغلين 

المرخصين.

المنامة - بي نت

المنامة - جمعية “ِبِتك”

انطالق الجناح البحريني بـ 
“جيتكس 2020” اليوم

الجاري  ديسمبر   6 األحــد  الــيــوم  تنطلق 
أعـــمـــال الـــجـــنـــاح الـــوطـــنـــي الــبــحــريــنــي 
األوســط  بالشرق  التكنولوجيا  بمعرض 
وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، “جيتكس 
التقنية  لشركات  تجمع  دبي 2020”، في 
الــبــحــريــنــيــة يــهــدف الســتــكــشــاف فــرص 
النمو للمنتجات والخدمات التي توفرها 
شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــبــحــريــنــيــة في 
تحالفات  ونسج  كــورونــا،  بعد  ما  حقبة 
وشــــراكــــات جـــديـــدة تــلــبــي احــتــيــاجــات 

السوق البحرينية في المجال التقني.

4 متطلبات أساسية لتحويل حرفة أو مهارة لمشروع ناجح
نظمــت جمعيــة البحرين لتنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة ورشــة 
عمل للمحاضر حســن الشــارقي، تحت عنوان “إســتراتيجيات وأساســيات 
االبتــكار للمؤسســات الصغيــرة”، ضمــن برنامــج “صنــاع القــرار االقتصادي 
الثالــث”، الــذي يقام تحــت رعاية رئيس مجلس الشــورى علي الصالح، في 

الفترة من أول أكتوبر وحتى 20 ديسمبر الجاري.

 وقـــال الشـــارقي أثنـــاء المحاضـــرة “إن 
لتحويـــل  أساســـية  متطلبـــات   4 هنـــاك 
حرفـــة أو مهـــارة إلـــى مشـــروع ناجـــح 
يدر المال وفيه نســـبة جيدة من الربح، 
متجـــدد فـــي دورة حياته )ليـــس طفرة 
يتحـــول  أن  الممكـــن  مـــن  وينتهـــي(، 
لمؤسســـة صغيرة أو مشـــروع مستدام، 

وهذه المتطلبات هي:
أوال: تحويـــل الحرفـــة مـــن عمـــل فردي 
أو هوايـــة إلـــى عمل مؤسســـي مرخص 
وذي هويـــة معروفـــة، من خـــالل هيكلة 

المشـــروع إلـــى نظـــام إدارة مالئم قائم 
علـــى مجموعة مـــن الوظائـــف والمهام، 
ليســـت  الوظائـــف  أن  إلـــى  مشـــيرا 
بالضـــرورة تعني التوظيف، ولكن يمكن 
التعامل بأشـــكال مختلفة مـــع العاملين 
أو  المؤقـــت  الـــدوام  مثـــل  بالمشـــروع 
التعامـــل بالقطعـــة، مبينـــا أن أكثـــر مـــن 
50 % مـــن المؤسســـات الصغيـــرة فـــي 
الواليـــات المتحدة هي مشـــاريع عائلية 

في األسرة الصغيرة.
ثانيا: بناء خط انتاجي بكفاءة وفعالية 

من خالل تطوير التقنية المستعملة في 
الحرفـــة لزيادة كفاءة وجـــودة اإلنتاج، 
أو  آالت  تطويـــر  أو  اســـتعمال  وكذلـــك 
أدوات أكثـــر حداثة، مشـــيرا إلى أهمية 
أن يكـــون إنتـــاج موظفا لحســـن اإلدارة 
بنـــاء  وكذلـــك  المهـــارة،  فقـــط  وليـــس 
شـــراكات وتحالفات مع جهات تقدم لك 

خدمة.
ثالثـــا: بنـــاء هامـــش ربحـــي مالئـــم في 
التســـعير لتطويـــر الحرفـــة، مشـــيرا إلى 

أن الهامـــش الربحـــي المعقول يتغير مع 
عوامـــل كثيـــرة، بعضهـــا فـــي يـــدك مثل 
الهـــدر،  تقليـــل  اإلنتـــاج،  كفـــاءة  زيـــادة 

إضافة قيمة تنافسية.
رابعـــا: ممارســـة االبتـــكار وهـــو عمليـــة 
أو خدمـــة  منتـــج  إلـــى  فكـــرة  تحويـــل 

تضيف قيمة للعميل.
 وأثنـــى رئيس الجمعية على المحاضرة 
النائب أحمد الســـلوم، وقـــال: إنها كانت 
زاخـــرة  بالنصائـــح والمعلومـــات المهمة 
والتوجيهـــات اإليجابيـــة إلدارة العمـــل 
بكفاءة، مؤكدا على أن  البرنامج  يواصل 
فعالياته بكل نجاح؛ بهدف تدريب رواد 
األعمال وأصحاب المؤسسات  الصغيرة 
الجمعيـــة  أعضـــاء  مـــن   والمتوســـطة 
وخارجهـــا على ســـبل التفاعل اإليجابي 
الناجـــع مـــع  هـــذه  الظروف االســـتثنائية 

بأقـــل  الراهنـــة  األزمـــة  مـــن  والخـــروج 
خســـائر ممكنـــة، مـــع إمكانيـــة تحقيـــق 

 فوائد  إيجابية إذا أتيحت الظروف. 
ويعقـــد البرنامج هـــذا العام فـــي الفترة 
ديســـمبر   20 إلـــى  أكتوبـــر  أول  مـــن 
  2020،  بمشـــاركة  نخبة من المحاضرين 
والمدربيـــن مـــن البحريـــن وعـــدة دول 

واألردن  مصـــر  منهـــا:  عربيـــة  شـــقيقة، 
وفلســـطين وســـوريا  والعـــراق واليمـــن 
وغيرهـــا،  وذلـــك  تحـــت عنـــوان “ســـبل 
التعامـــل اإليجابـــي مع جائحـــة كورونا 
وتفـــادي آثارهـــا”،  وتقـــام  جميـــع  ورش 
العمـــل والمحاضـــرات “عـــن بعـــد” عبـــر 

تطبيق زووم.

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

“صناع القرار 
االقتصادي” يواصل 
فعالياته لمساعدة 

رواد األعمال

سونيا جناحي

علي الفردان

4.6
دوالر مليــار 

محمد بوبشيت

وزير “المواصالت” يطلع على مستجدات مشاريع “الفضاء”
2021 أكـــــتـــــوبـــــر  ــن  ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ــل ــ ل األول  الــــصــــنــــاعــــي  الــــقــــمــــر  إطــــــــــاق 

اجتمع وزيـــر المواصالت واالتصاالت 
رئيـــس مجلس إدارة الهيئـــة الوطنية 
لعلـــوم الفضـــاء، كمـــال أحمـــد محمـــد 
لوكالـــة  العـــام  المديـــر  وبحضـــور 
ناصـــر  محمـــد  للفضـــاء  اإلمـــارات 
األحبابـــي، والرئيس التنفيـــذي للهيئة 
محمـــد  الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة 
إبراهيـــم العســـيري، وعـــدد مـــن كبـــار 
المســـؤولين فـــي الجانبيـــن مـــع فريق 
حاليـــا  الموجـــود  للفضـــاء  البحريـــن 
فـــي دولـــة اإلمـــارات، وذلـــك لإلطالع 
المتعلقـــة  المســـتجدات  آخـــر  علـــى 
ومشـــاريعهم  الفريـــق  عمـــل  بســـير 
البحثيـــة، والوقـــوف علـــى التحديات 
التـــي يواجهونهـــا فـــي دراســـتهم في 
ظـــل الظـــروف الراهنـــة لبحـــث ســـبل 

تجاوزها.
وأثنـــاء االجتمـــاع، تـــم مناقشـــة عدد 
مـــن المشـــاريع المشـــتركة والوقـــوف 
علـــى أبرز اإلنجـــازات وبحث عدد من 
المشاريع المســـتقبلية المزمع تنفيذها 
بما يســـهم في تحقيق أهداف مذكرة 
التفاهم المبرمـــة بين الطرفين، حيث 
تـــم االطـــالع على التقـــدم المحرز في 
مشروع بناء القمر الصناعي المشترك 
مـــن فئـــة )3U(، الذي يتم بنـــاؤه حاليا 
بسواعد من شباب البلدين الشقيقين، 
كمـــا ســـيخضع القمر في شـــهر مارس 
المقبـــل، لمجموعـــة مـــن االختبـــارات 
التقنيـــة لضمـــان توافقـــه مـــع معاييـــر 
ينطلـــق  أن  المؤمـــل  ومـــن  اإلطـــالق، 
القمـــر الصناعي المشـــترك إلى محطة 

الفضاء الدولية خالل شـــهر أغسطس 
المقبل وفي شهر أكتوبر 2021 سيتم 
هللا  بمشـــيئة  الفضـــاء  فـــي  إطالقـــه 
ليكون القمر الصناعي األول للبحرين. 
وقال الوزير “أنا فخور جدا بما لمسته 

البحريـــن  شـــباب  لـــدى  حمـــاس  مـــن 
وشـــغفهم الكبيـــر الكتســـاب المعـــارف 
لـــكل  وإتقانهـــم  الحديثـــة،  والعلـــوم 
هـــذه المعارف وتميزهـــم في ذلك في 
فترات قياســـية، وإن اإلشـــادات التي 

سمعتها اليوم من المعنيين في وكالة 
اإلمارات للفضـــاء هي خير دليل على 
حســـن اختيار أعضـــاء الفريق ونجاح 
االســـتثمار في بناء القدرات الوطنية 

في مجال الفضاء”.
وثمن الوزير الجهود المقدمة من قبل 
وكالـــة اإلمـــارات للفضـــاء، مشـــيرا أن 
هذا ليس بالغريب على أهلنا في دولة 
اإلمارات، وحرصهم على إنجاح كافة 
مشـــاريع التعـــاون مع الهيئـــة الوطنية 

لعلوم الفضاء.
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
للهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء محمد 
العســـيري “أســـعدنا كثيرا هـــذا اللقاء، 
الـــذي يؤكـــد علـــى مســـتوى الحـــرص 
الـــذي توليه الهيئـــة لكافة منتســـبيها، 

ومتابعتهـــم عـــن كثب من قبـــل أعلى 
الثقـــة  يمنحهـــم  بمـــا  المســـتويات، 
والدافعيـــة لخدمة هذا الوطن العزيز. 
لقـــد اطلعنـــا على مـــا تـــم تحقيقه من 
إنجـــازات متميـــزة ومتنوعـــة من قبل 
فريـــق البحرين للفضـــاء، والتي تثبت 
جدارتهـــم واســـتحقاقهم لحمـــل هـــذا 
االســـم، ويحق لمملكة البحرين الفخر 

بهم”.
يذكـــر أن فريـــق البحريـــن للفضاء قد 
تم تشـــكيله من نخبة من المهندســـين 
والتقنيين من شباب وشابات البحرين 
فـــي العـــام 2018، وقد تـــم اختيارهم 
وفـــق آلية دقيقة شـــارك فـــي إعدادها 
علماء متخصصين في مجال الفضاء 

من السعودية واإلمارات الشقيقتين.

المنامة - الوطنية لعلوم الفضاء

جانب من االجتماع مع فريق الفضاء



“بلكسكو” تعمل 
على دخول 

أسواق جديدة

إطالق نظم 
“بلكسكو” 

بالعوازل الحرارية

ــر ــة أكــب ــي ــان ــم ــت ــا” لـــمـــرونـــة ائ ــ ــب ــ ــج ونـــنـــاشـــد “أل ــيـ ــوقـــف الــشــيــخ دعـ ــدر مـ ــقـ نـ
 عملت الشركة على تطوير مرافقها  «

وأصولها اإلنتاجية، ما األعمال التي 
تحققت على صعيد تطوير قدراتها؟

 فـــي العـــام -2014 2015، قامت الشـــركة 
باالســـتثمار فـــي تطوير خطوط الســـحب 
األجـــزاء  وتحديـــث  القديمـــة،  الثالثـــة 
الرئيســـة فـــي هـــذه الخطـــوط اإلنتاجيـــة، 
الطاقـــة  زيـــادة  ذلـــك  علـــى  ترتـــب  وقـــد 
اإلنتاجيـــة بهـــذه الخطـــوط، ورفـــع كفاءة 
جـــودة اإلنتـــاج بهـــا، بجانـــب وقـــف الخط 
الناتـــج مـــن العطـــب، وتحســـين الصيانـــة 
الدورية بهذه الخطوط. كما قامت الشركة 
بتركيب خط رابع جديد للســـحب. وبذلك 
اإلجماليـــة  اإلنتاجيـــة  الطاقـــة  ارتفعـــت 
لســـحب األلمنيوم إلى 28 ألف طن سنويا  

من األلمنيوم غير المصبوغ أو “المؤنود”.
كمـــا قامـــت الشـــركة وقتها بإنشـــاء مصنع 
جديـــد لألنـــودة، بطاقـــة إنتاجيـــة قدرهـــا 
3500 طن سنويا، وفقا آلخر التكنولوجيا 

المتوفرة باألسواق األوروبية.
وبجانـــب مصنع الصباغة األفقـــي القديم، 
أنشـــأت الشـــركة مصنعـــا جديـــدا عموديـــا 
للصباغـــة منـــذ نحـــو ثـــالث ســـنوات، وهو 
خـــط يعمل وفقا آلخـــر تكنولوجيا صباغة 
األلمنيـــوم اإليطاليـــة أيضـــا، وبذلـــك فـــإن 
الطاقـــة اإلنتاجية للصباغة في “بلكســـكو” 

تبلغ حاليا أكثر من 8000 طن سنويا.
تمـــت  التحديثـــات  مـــن  العديـــد  أن  كمـــا 
بالتـــوازي مـــع التحديثـــات المذكـــورة في 
خطـــوط اإلنتـــاج، ومـــن أهمهـــا اســـتبدال 
جديـــدة  بمحطـــة  الغـــاز  توزيـــع  محطـــة 
التجفيـــف  محطـــات  بجانـــب  وحديثـــة، 
وتوزيـــع الكهرباء، وخاليـــا توفير الطاقة، 
الشـــركة  إن  حيـــث  المخلفـــات،  وتدويـــر 
تولي اهتماما خاصـــا بالحفاظ على البيئة 
والصحة والســـالمة للعاملين والمتعاملين 

مع منتجاتها.

ما األسواق الرئيسة المستهدفة؟  «
وهل هناك توجه ألسواق جديدة 

أو التوجه لمنتجات جديدة؟

فيمـــا يختـــص باألســـواق التـــي تعمـــل بها 
الشـــركة أو تتوجه إليهـــا، فإننا حاليا نعمل 
بالســـوق البحرينية كســـوقنا األم، وننشط 
بســـوق الســـعودية والكويت الشـــقيقتين، 
الُعمانيـــة  بالســـوق  معقـــول  تواجـــد  ولنـــا 
وتواجـــد أقل بالســـوق اإلماراتيـــة، ونعمل 
حاليا على دخول أسواق جديدة كالسوق 
وأســـواق  واألردنيـــة  واللبنانيـــة  اليمنيـــة 
المغـــرب العربـــي والهند وباكســـتان، وفقا 
االقتصاديـــة  الظـــروف  وتحســـن  لتطـــور 
بهـــا، والتـــي نأمـــل أن تنجلـــي صعوباتهـــا 
وتراجعاتهـــا الناتجة مـــن جائحة الكورونا 
واألمور االقتصادية والسياسية واألمنية 

األخرى في بعض مناطقها.

وعلـــى صعيـــد المنتجـــات، فإن “بلكســـكو” 
مـــن  واألحجـــام  األشـــكال  آالف  تنتـــج 
بروفايالت )مقاطـــع( األلمنيوم، كقطاعات 
تجاريـــة مختلفـــة لعـــدد كبير مـــن الزبائن 
نظـــم  لدينـــا  ذلـــك  وبجانـــب  واألســـواق، 
“بلكســـكو” األربعـــة، التـــي تغطـــي مختلف 
احتياجات المباني من الشبابيك واألبواب 
والحواجـــز والواجهـــات، وهي ذات جودة 
علـــى  تعمـــل  والشـــركة  عاليـــة.  وجماليـــة 
تطويـــر نظم “بلكســـكو” وفقا لالحتياجات 
المســـتجدة بالســـوق، ومنهـــا علـــى ســـبيل 
نظـــم  بإطـــالق  مؤخـــرا  قيامنـــا  المثـــال، 
“بلكســـكو” بالعـــوازل الحراريـــة )الثيرمـــل 
بريـــك(، وهي نظـــم توفر خصائـــص عالية 
فـــي توفير الطاقة والحماية من الضجيج 

والرطوبة وتسرب المياه.

تعرضت منتجات الشركة ذات الجودة  «
العالية والمعروفة في السوق لعملية 
قرصنة، ما تبعات ذلك؟ وهل هناك أية 

خطوات اتبعتموها في هذا السياق؟

لألســـف قامت شـــركتان ســـحب شقيقتين 
وقتيـــن  فـــي  وُعمـــان  الســـعودية  فـــي 
مختلفين، بالتعاون وبتشجيع من شركتين 
لتوزيع األلمنيوم بالبحرين، بتوريد كميات 
مقلـــدة مـــن نظـــم “بلكســـكو”، فـــي اعتداء 
علـــى الحماية الفكرية المقررة والمســـجلة 
رســـميا لنظم “بلكســـكو”. فقد قامت إحدى 
هاتيـــن الشـــركتين قبـــل فترة ببيـــع النظم 
المقلدة تحت اســـم نظم “بلكســـكو”، ولكن 
بشـــكل محدود، وقمنا باتخـــاذ اإلجراءات 
القانونيـــة مـــع الجهات المعنيـــة حيال هذا 
األمـــر، ورفعنـــا األمـــر للمحاكـــم بالبحريـــن 
لوقـــف هـــذا االعتـــداء، والقضيـــة ال تـــزال 
القضائيـــة  الجهـــات  قبـــل  مـــن  منظـــورة 
بالمملكـــة. وكذلـــك قامت هذا العام شـــركة 
معروفة في ســـوق بيـــع التجزئة لأللمنيوم 
بتوريـــد مقاطع مقلدة وأخـــذت تبيعها في 
الســـوق البحرينيـــة بالتعـــاون مـــع شـــركة 
الســـعودية،  الشـــقيقة  لأللمنيـــوم  ســـحب 
وقمنـــا بالتواصـــل مـــع الشـــركتين وأبـــدت 
الشـــركة بالسعودية تفهما كبيرا للموضوع، 
تبيـــع  تـــزال  البحرينيـــة ال  الشـــركة  أن  إال 
المقاطـــع المقلـــدة التـــي لديها، وقـــد رفعنا 
الموضوع للمستشارين القانونيين للشركة 
التخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة؛ لوقف هذا 
االعتـــداء، ولوقـــف األضـــرار التـــي تترتب 

على المستهلكين نتيجة لذلك.
وبطبيعـــة الحال، فـــإن مثل هـــذه األفعال 
تلحق الضرر ببلكسكو، وتلحق الضرر أكثر 
بالمســـتهلكين؛ ألن نظم بلكســـكو األصلية 
يتـــم اختبارهـــا بشـــكل دوري للتأكـــد مـــن 
المواصفـــات العاليـــة بها، وفقـــا للتصاميم 
الهندســـية التي تم بناؤهـــا وتصميمها من 
قبل مصممين هندســـيين دوليين، بجانب 

اختبـــار اإلكسســـوارات المالءمـــة، والتـــي 
بنـــاء عليهـــا تمنـــح بلكســـكو ســـنوات مـــن 

الضمان على هذه النظم.
ولمواجهـــة هـــذا الوضع اضطررنا كشـــركة 
بالتواصـــل مـــع مختلـــف المتعامليـــن مـــع 
الشركة لتحذيرهم من عمليات الغش هذه؛ 
لحمايتهـــم وحماية أبنيتهـــم وممتلكاتهم، 
مـــن خـــالل الصحـــف ووســـائل التواصـــل 

االجتماعي والتعميمات الكتابية.
وبأمانة فوجئنا بدرجة حرص مستخدمي 
نظم بلكسكو وقلقهم من احتمال تعرضهم 
لالحتيال، حيث اتصلوا بالشـــركة، وطلبوا 
فحص األلمنيـــوم في بيوتهـــم؛ للتأكد من 
أنها أصلية وأن اإلكسسوارات المستخدمة 

بها مالئمة ووفقا للمواصفات.
يذكـــر أن خدمـــة الفحـــص هـــذه متوفـــرة 
نظـــم  مســـتخدمي  لجميـــع  مجانـــا 
بلكســـكو ســـواء قبـــل التركيـــب أو بعـــده، 
ويقـــوم بهـــا مهندســـون محترفـــون لدينـــا 
بالشـــركة ونصـــدر تقارير بشـــأن األلمنيوم 
واإلكسســـوارات، وجـــودة الفبركـــة لجميع 
المســـتخدمين فـــي البيوت أو المشـــاريع، 
سواء تم شـــراء نظم بلكسكو من الشركة 

مباشرة أو من الموزعين.

لطالما العنصر البحريني كان محل  «
فخر الشركات الوطنية، ما إنجازاتكم 

على صعيد تطوير الكفاءات 
البشرية؟

البحرنة مسألة تاريخية لبلكسكو، وهدف 
مســـتقر فـــي وجـــدان إدارة الشـــركة منـــذ 

تأسيسها قبل أكثر من أربعين عاما.
 % 62 إن نســـبة البحرنـــة تشـــكل حاليـــًا 
ويشـــغل  العاملـــة،  القـــوة  إجمالـــي  مـــن 
القياديـــة  المناصـــب  جميـــع  البحرينيـــون 
منصـــب  باســـتثناء  والمتوســـطة  العليـــا 
الرئيـــس التنفيـــذي المالي فقـــط، ويجري 
العمـــل في المؤسســـة بسياســـات واضحة 
لإلحـــالل وإعطـــاء البحرينييـــن األولويـــة 

القصوى بها قدر الممكن.
يذكـــر أن إدارة الشـــركة ُتعتبـــر بحرينيـــة 
وشابة، حيث يشـــغل الشباب البحرينيون 
بها من الجنسين أغلب المناصب القيادية، 

إذا استثنيت منهم المتحدث إليك.

في العام الماضي، تخارجت “ بلكسكو”  «
من شركة “تكنال الشرق األوسط” من 

خالل بيع حصتها البالغة 50 % في 
الشركة، ما خلفية هذه الخطوة؟ وكيف 

ستنعكس على محفظة الشركة؟

تكنـــال  شـــركة  مـــع  التخـــارج  كان  لقـــد   
الشرق األوســـط فرصة استثمارية واعدة 
للمساهمين في الشركة وللشركة على حٍد 
ســـواء، وترتـــب عليهـــا مردود مالـــي مجٍز 
للمســـاهمين، بلـــغ ثمانيـــة ونصـــف مليـــون 
دينـــار، تم توزيعها نقدا على المســـاهمين، 
دينـــار  مليـــون  ونصـــف  مليـــون  بجانـــب 

إضافية.

 كيف تعاملت الشركة مع تبعات  «
جائحة كورونا واستمرارية اإلنتاج 

في ظل اإلشتراطات الصحية 
والتأثيرات المالية واالقتصادية؟

بســـبب جائحـــة كورونـــا وآثارهـــا المدمرة 
التي تســـببت بها علـــى الصحة واالقتصاد 
عموما، فإن هذه اآلثار الســـلبية انعكســـت 
سلبا بطبيعة الحال على قطاع اإلنشاءات 
بشكل كبير، وتبعا لذلك على قطاع سحب 
األلمنيـــوم، وترتـــب على ذلـــك تراجع كبير 
علـــى طلبـــات بيـــع األلمنيـــوم، فانخفـــض 
 ،% 40 إلـــى أكثـــر مـــن  حجـــم العمليـــات 
وصار حاليا حجم اإلنتاج المســـتهدف في 
حدود 15 ألف طن سنويا منذ بداية العام 
الجاري، وهذا بالطبع له آثار ســـلبية كبيرة 
علـــى ســـير العمليـــات، وســـاعدت برامـــج 
فـــي تحســـين  الحكوميـــة جزئيـــا  الدعـــم 
األوضاع نسبيا، ولكن الغيوم القاتمة التي 

تركتها الجائحة ظلت وال تزال مؤلمة.
ولله الحمد، فإننا تمكنا من االســـتمرار في 

العمل رغـــم الصعوبات الماليـــة والظروف 
االســـتثنائية، ونحـــن علـــى الطريـــق الذي 
قـــد يكـــون طويـــال نســـبيا، لتجـــاوز هـــذه 
والضغوطـــات  الصعوبـــات  رغـــم  األزمـــة 
الماليـــة، حيـــث تمكنـــا مـــن الحفـــاظ علـــى 
استمرارية عمل الشركة، وحفظنا وظائف 
البحرينيين، ودعمنا بشـــكل مطلق سالمة 
العامليـــن وصحتهـــم، ورتبنـــا أمور شـــحن 
البضائـــع لزبائـــن الشـــركة عبـــر بدائـــل وإن 
كانت أكثر كلفة لوســـائل الشـــحن والدعم 

اللوجستي.

يواجه قطاع األلمنيوم تحديات  «
كبيرة مع تقلبات األسعار وظروف 

األسواق والمنافسة، كيف ترى 
مستقبل السوق في ظل هذه 

التقلبات؟ وما استراتيجية وخطط 
الشركة المستقبلية للحفاظ على 

مكانتها وتحقيق النمو؟

مـــا ذكرتمـــوه فـــي ديباجـــة الســـؤال مـــن 
تحديـــات صحيـــح جـــدا، ونحـــن نواجـــه 
منافســـة شرســـة من قبل شـــركات سحب 
األلمنيوم فـــي المنطقة، خصوصا في ظل 
سياسة األسواق المفتوحة، وهي سياسة 
اقتصاديـــة صحيحـــة، وتضـــع علـــى كاهل 
بلكســـكو تحديات كبيرة؛ نظرا لمحدودية 
سوقنا الوطنية جغرافيا مقارنة باألسواق 

األخرى بالمنطقة.
يذكـــر أن كلفـــة األلمنيـــوم الخـــام المؤلول 
تقـــدر بــــ 70 % مـــن كلفـــة إنتـــاج مقاطـــع 
األلمنيـــوم، وكمـــا تعرفـــون فإننـــا بطبيعـــة 
شـــركتنا  علـــى  ذلـــك  فـــي  نعتمـــد  الحـــال 
الوطنية الرائدة شـــركة ألمنيـــوم البحرين 

)ألبا( في ذلك.
والتفهـــم  بالدعـــم  أنـــوه  أن  هنـــا  وأود 
مجلـــس  رئيـــس  أبداهـــا  التـــي  والمرونـــة 
إدارة “ألبـــا” الشـــيخ دعيـــج بن ســـلمان بن 
دعيج آل خليفة، ذروة فترة الجائحة في 
قبول إلغاء جزء، وتعديل مواعيد تسليم 

جـــزء آخر من الطلبـــات المقررة، والمرونة 
النســـبية في شـــروط الدفع بشكل مؤقت، 
لمدة ثالثة أشـــهر، وهو أمـــر محل تقديرنا 
وشـــكرنا الشديدين، وســـاعدنا ذلك جزئيا 

في تخفيف تبعات الجائحة.  
لـــذا فإننا فـــي ظـــل التحليل الســـريع آنف 
الذكـــر، نضـــع برامـــج عملنـــا للســـباحة في 
عبـــر  بالعواصـــف،  المكتـــظ  الســـوق  بحـــر 
اتبـــاع سياســـات لخفـــض كلـــف اإلنتـــاج، 
ولدينا خطط لتطوير وتحديث المنتجات 
وقفـــا لالحتياجـــات المتجـــددة لألســـواق، 
وســـنعمل علـــى تعزيـــز أنشـــطتنا ودورنـــا 
فـــي األســـواق المســـتهدفة التـــي ذكرتهـــا 
العامليـــن  تطويـــر  علـــى  ونعمـــل  ســـابقا، 
ودعم الشركة بالكفاءات البشرية الالزمة 
الطاقـــة  كامـــل  إلـــى  للعـــودة  اســـتعدادا 

اإلنتاجية للشركة تدريجيا. 
إننا نتطلع ونناشد شركة ألمنيوم البحرين 
)ألبـــا( بقـــدر أكبر من المرونة في الشـــروط 
االئتمانيـــة؛ لتتوافـــق مع الشـــروط المالية 
للتحصيل في أسواق بلكسكو وغيرها من 
الشـــركات البحرينية التحويلية لأللمنيوم 
لتجنيـــب ســـوق األلمنيوم الكلـــف الكبيرة 
الناتجـــة من االقتراض مـــن البنوك، ودعم 
الســـيولة المالية لهذه الشـــركات الوطنية، 
وهـــذا أمـــر لن يلحـــق ضـــررا بالغا بــــ “ألبا”، 
ولكـــن فـــي نفـــس الوقـــت ســـيكون مفيـــد 
جـــدا للشـــركات التحويليـــة، وأعتقـــد بـــأن 
الدور الوطني أللبا تجاه صناعة األلمنيوم 

الوطنية  يبرر ذلك. 
هـــذا بجانـــب اســـتمرار الدعـــم الحكومـــي 
لفترة السنتين المقبلتين اللتين تحتاجهم 
الشـــركات التحويليـــة الســـتعادة عافيتها، 
وهنـــا نناشـــد الجهـــات الحكوميـــة بإعفاء 
خـــالل  الوطينـــة  التحويليـــة  الشـــركات 
الســـنتين المقبلتيـــن من الرســـوم المقررة 
علـــى األراضي الصناعية، والمشـــاركة في 
كلـــف الكهربـــاء والمـــاء، وخفـــض رســـوم 
المســـتندات،  علـــى  واألختـــام  التصديـــر 
ودعم صناعة ســـحب األلمنيـــوم الوطنية 
بتعزيـــز وتأكيـــد توصيـــف نظـــم بلكســـكو 
الحكوميـــة  اإلنشـــائية  المشـــاريع  فـــي 
واالستثمارية األخرى، وتوجيه المطورين 
األلمنيـــوم  بتصنيـــع  وغيرهـــم  العقارييـــن 
الـــالزم لمشـــاريعهم الكبيـــرة في شـــركات 
األلمنيـــوم التحويليـــة الوطنية  أســـوة بما 
هو معمول به في بعض الدول الخليجية، 
وهـــذا ســـيوفر دعمـــا لصناعـــة األلمنيـــوم 
البحرينية عموما، ســـواء أللبا أو الشركات 
الدعـــم  هـــذا  أهميـــة  وتأتـــي  التحويليـــة. 
للحفـــاظ على اســـتمرارية أداء الشـــركات 
التحويلية، والحفـــاظ على وظائف أعداد 
بهـــا؛  العامليـــن  البحرينييـــن  مـــن  كبيـــرة 
لتوفيـــر مســـتلزمات الحيـــاة آلالف األســـر 

البحرينية.

جاسم سيادي متحدثًا لـ” البالد”

ٔاحد خطوط السحبوحدة تدوير النفاياتالمكاتب اإلدارية

مصانع األلمنيوم تحتاج دعما حكوميا لتجاوز “كورونا”

ــتــيــن ــة ســن ــيـ ــاعـ ــنـ ــصـ  نـــطـــالـــب بــــاإلعــــفــــاء مـــــن رســــــــوم األراضـــــــــــي الـ

business@albiladpress.com 7 علي الفردان  | )تصوير: خليل إبراهيم(
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قال رئيس مجلس إدارة شــركة البحرين لســحب األلمنيوم )بلكســكو(، جاســم سيادي، إن مصانع األلمنيوم تعيش 
ظروفا استثنائية صعبة بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي أدت لتراجع الطلب وخلقت تحديات كبيرة. 

وأشــار ســيادي فــي لقــاء مع “البــاد” إلــى أن الجائحة أثرت على قطاع اإلنشــاءات بشــكل كبيــر، وبالتالي 
قطــاع األلمنيــوم، حيــث ســاعدت حزمــة الدعــم الحكومي على تحســين األوضاع جزئيا للشــركة. وناشــد 

الجهات الحكومية بإعفاء الشــركات التحويلية الوطنية خال الســنتين المقبلتين من الرســوم المقررة 
علــى األراضــي الصناعيــة، والمشــاركة في كلفــة الكهرباء والماء، وخفض رســوم التصديــر واألختام 

علــى المســتندات، ودعــم صناعــة ســحب األلمنيــوم الوطنيــة فــي المشــاريع اإلنشــائية الحكوميــة 
واالســتثمارية األخــرى. وأكــد ســيادي أن “بلكســكو” اســتطاعت رغــم الصعوبات مــن الحفاظ على 

االســتمرارية لتكــون علــى الطريــق الصحيــح، حيــث تعمــل الشــركة علــى اســتعادة حجــم 
العمليــات بصــورة تدريجيــة مع تحســن األوضاع، ودخول أســواق جديدة، لتحافظ 

على ريادتها كأول شــركة ســحب ألمنيوم في المنطقة بقيادة بحرينية ونســبة 
بحرنة تفوق 60 % وبمصنع حديث يواكب المتطلبات البيئية. 

“الباد” التقت سيادي وفيما يلي نص اللقاء معه:

جاسم سيادي
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جميع سيارات املستعملة املعتمدة من مرسيدس-بنز تشمل باقة الخدمة ملدة ٣ سنوات باإلضافة إلى ما تبقى 
من ضمان السيارة الذي ٥ سنوات*.

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

*تطبق الشروط واالحكام
*ما تبقى من ضمان السيارة الذي مدته ٥ سنوات

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

القيد : 139996-1 التاريخ : 2020-12-03
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 0000 لسنة 2020
بشٔان تغيير االسم التجاري

 لشركة بى بى فون شركة تضامن بحرينية

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســادة اصحــاب شــركة بــى بى فــون شــركة تضامــن بحرينية المســجلة بموجب 

القيد رقم 139996-1 طالبين تغيير االسم التجاري
مــن بــى بــى فــون شــركة تضامــن بحرينيــة الــى بــى بــى لألزيــاء والتجارة شــركة 

تضامن بحرينية
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )111( لسنة 2020
 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة تسنيم إلنتاج المشروم ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
الســيد / هانــي علــي احمــد مهــدي النصيــف باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة 
تسنيم إلنتاج المشروم ذ.م.م ،المسجلة كشركة ذات مسٔوولية محدوده بموجب 
القيد رقم 120154، طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 

و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )141712( لسنة 2020
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة شيخ العرب للدالله و ٕادارة األمالك ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
الســيد / عمــاد احمــد محمــد طنطــاوي باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة شــيخ 
العرب للدالله و ٕادارة األمالك ذ.م.م،المســجلة كشــركة ذات مســيئولية محدودة 
بموجــب القيــد رقــم 91745، طالبــا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمــال تصفية الشــركة تصفية 

اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

ٕاعالن بحل وتصفية شركة   -   شركةكيزن لالدارة ذ.م.م ة
 سجل تجاري رقم 92928

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة كيزن لــالدارة ذ.م.م المســجلة بموجب القيد 
رقــم 92928، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعيين الســيد / يوســف هاشــم شــرف 

شبر علي مصفيا للشركة.
لــذا يعلــن المصفــي ٔان ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقـــا لـــنص المـــادة 325 مـــن 
قـــانون الشـــركات التجاريـــة البحـريني الصـادر بالمرسـوم بقـــانون رقـم (21) لعــام 
2001، وعمــــال بــــنص المــــادة 335 مــــن قــــانون الشــركات يــــدعو المصــفي جميــع 
دائــني الشــركة ٕالى تقــديم مطالبــاrم ٕاليــه، مدعومــة بالمستندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: یوسف ھاشم شرف شبر علي

haitham.shubbar@gmail.com      -     +٩٧٣ 39666287 

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة مركز لوذان للرشاقة والتجميل ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 73171 

بناء على قرار المالك لشركة مركز لوذان للرشاقة والتجميل ذ.م.م المسجلة على 
قيد رقم  73171، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيدة / اسمهان عبدالرزاق 
محسن الشعبان مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت 
وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم 
بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو 
المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  اسمهان عبدالرزاق محسن الشعبان

Ahm153@live.com      -   )00973(39777003

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة الليمون الخضراء لإلعالن ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 134020

بناء على قرار الشــركاء في شــركة الليمون الخضراء لإلعالن ذ.م.م، المســجلة بموجب القيد رقم 
 REMESAN VELANGOTTU CHALIL / 134020، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد
مصفيــا للشــركة. بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من 
قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص 
المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلــى تقديم مطالباتهم إليه، 
مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريخ نشــر هذا اإلعــالن، وذلك علــى العنوان 

التالي: عنوان المصفي:
   REMESAN VELANGOTTU CHALIL 

helpwaybh@gmail.com   -   )+ 973( 39965161 

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
 ٕادارة السجــــل التجــاري

) CR2020- 167116( ٕاعالن رقم
 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حمد سعد صالح الحسن

 االسم التجاري الحالي : 2000 للديكور
االســـــم التجـــاري الجديد: 2000 للتجارة العامة و الخدمات

قيد رقم : 1-4487 

القيد : 10487 التاريخ : 2020/12/2
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم١١١ لسنة 2020
بشٔان تغيير االسم التجاري

 لشركة شركة النمل للمقاوالت والتجاره ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســادة اصحاب شــركة شركة النمل للمقاوالت والتجاره ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيــد رقــم 10487، طالبيــن تغييــر اســم المجموعــة للشــركة مــن شــركة النمــل 

للمقاوالت االنشأيية ذ.م.م الى شركة النمل للمقاوالت والتجاره ذ.م.م.
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة االتسجيل

)CR2020 -164994 (  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم  ورثة السيد / فريد جاسم محمد النجار تحويل المحل التجاري التالي : إلى 
السيدة /  ليلى فريد جاسم محمد علي النجار  

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

االسم التجاري رقم القيد  
مركز أبو ليلى التجاري   89571-1

فريد جاسم لبيع األدوات المستخدمة   89571-2

القيد : 134960-1 التاريخ : 03/12/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )167836( لسنة 2020
بشٔان تغيير االسم التجاري

 لشركة بطاقات الهدايا االلكترونية البحرين ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســادة اصحــاب شــركة بطاقــات الهدايــا االلكترونيــة البحريــن ذ.م.م المســجلة 
بموجب القيد رقم 134960-1 طالبين تغيير االســم التجاري من بطاقات الهدايا 

االلكترونية البحرين ذ.م.م الى شركة شباك للمعدات الطبية ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

8 األحد 6 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الثاني 1442 - العدد 4436



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 

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 

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

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

BRITISH LINE FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39290005  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

SAFE PACKING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830038  or  SAFEPACK@BATELCO.COM.BH 

ASNAAM CONTIRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33180190  or  SASO.BAH@GMAIL.COM 

ALBAIT ALJAMEEL FOR BUILDING CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39091633  or  ALBAITALJAMIL@GMAIL.COM 

NOOR ALEYON RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

FALAK BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552543  or  FALAK-BMC@HOTMAIL.COM 

BOSS AUTO ONE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 37777701  or  BOSSCO99@GMAIL.COM 

Sahari international group w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17777175  or  Sahari-57646@hotmail.com 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  PAUL@SUNLIGHTINTEX.COM 

MIDAS AUTO SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600890  or  MIDASAUTOS.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

ANWAR ALBAQER FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36780078  or  ANMAR-PC@HOTMAIL.COM 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ATCBAHRAIN830@GMAIL.COM 

SENSE  BUTY  SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33330253  or  LAMALNOAIMY@HOTMAIL.COM 

BABA SHAREEF GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39336677  or  ASHRAFRANA029@GMAIL.COM 

SABAR AYOOB REASTURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

DESI DASTAR KHAW CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17123456  or  aruba@ddkrestaurant.com 

Cook house for food 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33324333  or  cookhouse08@gmail.com 

Tryst restaurant and coffee shop management 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36669924  or  mouathen@gmail.com 

Tryst restaurant and coffee shop management 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36669924  or  mouathen@gmail.com 

ALI ABDULLA FAREA  Car Parks 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33206015  or  ZEESHAN.IBRAHIM1971@gmail.com 

SAFEENA NOOH WORLD CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36660244  or  NOVA989@HOTMAIL.COM 

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

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

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

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

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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 

PHOENICIA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.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

  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

  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

  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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17320431  or  ABDULLARASHIDISA@GMAIL.COM 

Auoon Jawaher Salon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33772822  or  talalm855@gmail.com 

PENNE NAPOLI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

CLASS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785555  or  SHAHEEN3@BATELCO.COM.BH 

CLASS CLEANING  CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785555  or  SHAHEEN@BATELCO.COM.BH 

NASS COMMERCIAL 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN WORKSHOP 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39267838  or  alivirk101@gmail.com 

GLOSSY BIRD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39959449  or  BRNO.BH@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR FOR SERVICES 
 suitably qualified applicants can contact

 17740120  or  hawarauto@gmail.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17740120  or  hawarauto@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740120  or  hawarauto@gmail.com 

ALNOAIMI AUTO CARE- BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32111142  or  ALNOAIMIBADERh85@GMAIL.COM 

High Technology Electrical workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33233277  or  HUSSAINASRY@HOTMAIL.COM 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WEAVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

Albalushi palace car manual cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33714579  or  ANWAAR1986@GMAIL.COM 

EPHURIA DECOR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33433262  or  ephuria@gmail.com 

SAR ALNAJAH GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39001108  or  isaalbuti77@gmail.com 

HIYI ALHUSSAIN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39039947  or  dreamtop@gmail.com 

SHAMEL CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17775445  or  SHAMEL_INTERIORS111@GMAIL.COM 

COLOUR EYE ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760191  or  TURKI87@MSN.COM 

ZARAA FOR BEIRDS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17413735  or  3838G7GG@GMAIL.COM 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17227206  or  BAHRAINHO@GMAIL.COM 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ATCBAHRAIN830@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

Huawei technologies Bahrain s.p.c. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Wadi AlSalam Plastic Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17274030  or  HASSAN@WADIALSALAM.COM 

Layali Abdulwahab Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  snair@awbahrain.com 

USMANS FURNITURE UHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

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

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

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

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

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

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

SHARJAH CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17899188  or  MIRZA.ALALI@GMAIL.COM 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

International Security Services Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17530670  or  GM@SECURITYHUBBH.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 

Areesh Food Club S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 16002600  or  MOHAMMADALHADIDI@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL CENTER LOGISTICS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 36672020  or  ICC.VIP@HOTMAIL.COM 

Siemens LLC UAE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT/SUPV.(ELECTRICAL EQUIP.MANUFACTURING& FITTNG) 
 suitably qualified applicants can contact

 17103777  or  BASIM.AKKAWI@SIEMENS.COM 

Rawaee almufid aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33313739  or  G111200927@GMAIL.COM 

La Porta Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17210201  or  LAPORTABAHRAIN@GMAIL.COM 

BEST IN TOWN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39911740  or  HUSAINASKARI001@GMAIL.COM 

GREEN POINT PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39669712  or  ALI39669712@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17270100  or  info@harvard.com.bh 

A.K.A. interiors W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 77333362  or  ALI@AKA-INTERIORS.COM 

Top and dip cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36608640  or  INFO@TOPANDDIP.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

ARMSTRONG INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33330229  or  BEENANAIR52@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17684718  or  STORIBAHRAIN@GMAIL.COM 

Abdullah Mukaram Construction company S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33727220  or  ABKHAN124@YAHOO.COM 

ABUASIM CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34589149  or  ZOHAIB255@GMAIL.COM 

JOES CAFE S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39508633  or  RAEF@TRENDFULL.NET 

Jurdab Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33290111  or  Q79M@HOTMAIL.COM 

Bright planet Cargo handling Company SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33147872  or  BRIGHTFUTURECONT@GMAIL.COM 

NOORANI KABABISH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36498985  or  MIFTIKHAR087@GMAIL.COM 

NAVITAS ELECTRICALS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17264528  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

Reflective Glass & Mirror Workshop S.P.C Owned by Arshad uzzaman 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39272791  or  SWASPC@GMAIL.COM 

AYUB QURESHI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39823801  or  AYUBQURESHI5101@GMAIL.COM 

KAYANI CARGO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38957110  or  BURJNAWAL00@GMAIL.COM 

Shimmer and Shine Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39737733  or  ZAINABMJASSIM50@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 

H L B BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(LADIES) 
 suitably qualified applicants can contact

 34168877  or  SAMEER101SAM@GMAIL.COM 

ZAHIN CONSTRUCTION COMPANY S.P.C OWNED BY ZIAUL ISLAM INTERIOR D 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36690268  or  IZIAUL599@GMAIL.COM 

NURILO GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39609881  or  Binteadam136@gmail.com 

Cali barbar shop.S.P.C owner by Humayun Kabir Akkas 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33861261  or  HK652977@GMAIL.COM 

Corner caffee 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33996006  or  HHANI2889@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35686242  or  ASIFBUTT888@GMAIL.COM 

TEBA Egyptian Bahraini Arabia w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36500089 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39038360  or  abdulnaseerkoroth5@gmail.com 

Hygiene World Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17645777  or  fgroup.bh@gmail.com 

Hi Smart Mobile Repairing Co - Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34387977  or  MDKADERMOLLA75@GMAIL.COM 

Alecoss Coordination & Services Company SPC  Owned by IQBAL AHME 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 36502440  or  ACS.GLOBAL.BAH@GMAIL.COM 

Bab al Burj for Painting and Sculptors S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36345062  or  BALJINDERGULF1981@GMAIL.COM 

Pride Education Company Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38894820  or  TIZIHTIZIH@YAHOO.COM 

HASHTAG FITNESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33703709  or  ahmedmujtaba9@gmail.com 

MODA VESTIR BOUTIQUE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36074003  or  ADNANMUSTAFA786@GMAIL.COM 

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 

DARK TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39606062  or  ALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

ALIKER ALGHARBEI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714000  or  ALIADNANABDULRASOOL@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 38887107  or  NAIMA.MUTTAR@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 

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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

HAFIZ ATIF INTERIOR DESIGN CO- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33502518  or  KEHKSHAAN007@GMAIL.COM 

ABU RISHAL MARKETING S.P.C Owned by SHAFEEQUE KOLANGARAKATH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33487580  or  SHARIN950@GMAIL.COM 

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

  A/C & REFG TECH 
 suitably qualified applicants can contact

 17768181  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

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 

Adkars Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33631999  or  adkarsenergy@GMAIL.COM 

AMIR ISHAQ AC REPAIR CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39820193  or  AAMIRISHAK3@GMAIL.COM 

Wanaan tours and rental car S.P.C Owned by FAREEDA MAHDI HASAN A 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 39657268  or  FAREEDA36@GMAIL.COM 

SPOTLESS ADVERTISING & PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

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

Atlas machinery workshop W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36098070  or  ATLASMACHINERYWORKSHOP@GMAIL.COM 

SHEEZAL DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33470444  or  WMOHAMMED660@GMAIL.COM 

SHEEZAL DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33470444  or  WMOHAMMED660@GMAIL.COM 

TOSH TOSHIN KITCHEN s.p.c owned by JEHAD JASIM ALWARDI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77474444  or  JALWARDI62@GMAIL.COM 

Wadi mehar decor S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33760218  or  ABDULSHAKUR3915@GMAIL.COM 

Capital Laundry W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17458999  or  ZEENATD@HOTMAIL.COM 

RAYHANA GULF INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36239283  or  FAROKAHMED281@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36069782  or  QUMARZAMAN85@GMAIL.COM 

STAR QUICK CARGO CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34402775  or  ASHIQWAHEED60@GMAIL.COM 

FLIPER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  BOWLCITYBH@GMAIL.COM 

FLIPER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  BOWLCITYBH@GMAIL.COM 

HOT BUN BAKERY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 60004315  or  HOTBUNBAKERY123@GMAIL.COM 

INDUS REAL ESTATE CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 34569303  or  INDUS860BH@GMAIL.COM 

RASHA AYED OBAID CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33051349  or  SFADWA883@GMAIL.COM 

RASHA AYED OBAID CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33051349  or  SFADWA883@GMAIL.COM 

SANABIS CONSUMER CO-OPERATIVE SOCIETY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 35585118  or  sccs2017@gmail.com 

ADEL HUSSAIN ABDULLA HAMADA ‘WAFI’ /7520 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39470778  or  ADEL.HAMADA7898@GMAIL.COM 

HUSAIN JAAFAR MOHAMED ALI 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact

 33533222  or  HUSSAINJAFFAR747@YAHOO.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

HAFIZ ATIF INTERIOR DESIGN CO- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33502518  or  KEHKSHAAN007@GMAIL.COM 

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 

FINE FOODS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF ACCOUNTS 
 suitably qualified applicants can contact
 17729595  or  abdulla@hhm-group.com 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

INTERNATIONAL TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 694183  or  INLERINSPECTION@MAIL.COM 

Dush fruit & vegitable 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33451111  or  ALHABSHI68@YAHOO.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

LULU CLEANING & MAINTENANCE EST 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17720648  or  LULUCLEANING@HOTMAIL.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 

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

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

BUSHRA RESTAURANT & COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17234305  or  UM_3AZEZ@HOTMAIL.COM 

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

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

MANDARIN CHINESE RESTAURANT CO 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531111  or  HR@BAHRAINGAS.BH 

MANDARIN CHINESE RESTAURANT CO 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17531111  or  HR@BAHRAINGAS.BH 

Nidukki Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

REGENCY JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 66766722  or  BHAVIN22K@GMAIL.COM 

GULF SERVICES COMPANY S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALNEEL IRONSMITH WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17879001  or  ALNEEL_SUNNY@YAHOO.COM 

RATILAL BAKWANJI JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17276531  or  RATILALB22231@YAHOO.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

  MAINTENANCE ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact
 17738800  or  careers@banztrading.com 

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

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17738800  or  careers@banztrading.com 

AHMED HAMAD JASSIM ALJOWDER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17673922  or  HAMAD691@HOTMAIL.COM 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

  CUTTER/SETTER(MOSAIC) 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

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

AlHilal Stonework Co. Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  CUTTER/SETTER(MOSAIC) 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

Alhilal Stonework 
has a vacancy for the occupation of

  CUTTER/SETTER(MOSAIC) 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

ALBOORI TRANSPORT S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17640816  or  ALBOORITRANSPORT@GMAIL.COM 

AHMED HASAN ALI DALAL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17595954  or  STARFIVE858@YAHOO.COM 

FAKHRO COMMUNICATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17220099  or  MANOJ@FAKHRO.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17516810  or  ahmed.director@optica.net 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  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

  SAFETY OFFICER 
 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 

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

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

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

  SCAFFOLDER 
 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

  PAINTER 
 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 

MAHDI AHMED ALI SALMAN - ALSUKOR LAKK -7097 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33331855  or  MAHDI9993@LIVE.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

ADEL ABDULLA JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  RAJA-ADEL@HOTMAIL.COM 

Kottaram restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39412355  or  JAFFALBAHRAIN@GMAIL.COM 

AZADI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
 suitably qualified applicants can contact
 17760850  or  AZADI2962@GMAIL.COM 

ALMANAR PRESS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17636969  or  almanabh@hmail.com 

Galactic Bahrain Trading Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17254419  or  VIOLA.DECOR@HOTMAIL.COM 

SHARJAH FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39173859  or  JAMES@GCCBAH.COM 

Life shin construction 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33155572  or  HAMEED912@HOTMAIL.COM 

BU ZAINAB CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39893138  or  QASSIM.8@hotmail.com 

UNITED PAPER INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  PLANNER-MAINTENANCE(WORK SCHEDULING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17732626  or  BRNPACK@BATELCO.COM.BH 

GLOBAL CONSULTANCY HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN(ENGINEERING EQUIPMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742800  or  EALZ@HOTMAIL.COM 

Fajar Al Mustaqbal for electricity 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33885381  or  FAJOR.ALMUSTAQBAL@OUTLOOK.COM 

ABU RAGHEB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36599906  or  ALZUHOOR@HOTMAIL.COM 

ESSA ALNACHAS CAR SERVICE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 34117744  or  alnachas33@gmail.com 

Almoayyed Fire and Safety Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

ALMUHWAR KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39879441  or  ALNOAIMIHASSAN@YAHOO.COM 

AHMED PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  WADYALSIL@GMAIL.COM 

AL THAKIYA LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39895346  or  little.bigworld@HOTMAIL.COM 

FATENAT ALKHALEEJ BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39332314  or  BEAUTY.GULF@HOTMAIL.COM 

Rainbow bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33330363  or  mahmoodesa@yahoo.com 

KING KRAK CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39857572  or  S-208030@HOTMAIL.COM 

WAAD MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

King Krak Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

AL-MOAYYED COMPUTER SYSTEMS spc 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

ANDALUCIAT FOR GYPSUN CARVINS 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17827125  or  AKHAJA@HOTMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000700  or  palacemajestic0@gmail.com 

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

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000700  or  palacemajestic0@gmail.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

Zoom Restaurant s. p. c 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

Zoom Restaurant s. p. c 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

FATENAT ALKHALEEJ BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39332314  or  BEAUTY.GULF@HOTMAIL.COM 

SARA SAEED JAFFAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32123332  or  SPEEDONE708@GMAIL.COM 

Arla Foods S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17464523  or  mohmr@arlafoods.com 

ISTANBUL HOUSE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17458191  or  ABOOTY@HOTMAIL.COM 

BRONZY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

BAB ALHARA CATERING RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 39000666  or  BINTALMAJED81@GMAIL.COM 

FILE CONSTSRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39053163  or  FILECONT@BATELCO.COM.BH 

CLEAN SPOT LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17471992  or  ZAKAREYA.86@ICLOUD.COM  
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ليبيــا: الجيــش مســتعد للتعامــل مــع أيــة حالــة طارئــة

تحرك سفن حربية تركية في خليج سرت

العراق: نزع فتيل نزاعات المنطقة السبيل الوحيد إلحالل االستقرار

أمس  الليبي،  الــوطــنــي  الجيش  أكــد 
الــســبــت، أنـــه تـــم رصـــد تــحــرك سفن 
خليج  فــي  ليبيا  نحو  تركية  حربية 
المحجوب،  خالد  اللواء  ســرت،وقــال 
بالجيش  الــمــعــنــوي  الــتــوجــيــه  مــديــر 
ــي تــصــريــحــات  ــبــي، فـ ــي ــل الـــوطـــنـــي ال
والــحــدث  العربية  لقناتي  صحافية 
الــتــركــيــة توجد  الــحــربــيــة  الــســفــن  إن 
الليبية،  اإلقليمية  المياه  نطاق  خارج 
لزم  إذا  لها  والتصدي  متابعتها  ويتم 
األمر.وتابع المسؤول الليبي: “لم يتم 
رصد ما يدل على اقترابها من الهالل 
الجيش  ــًدا جــاهــزيــة  مـــؤكـ الــنــفــطــي، 
للتعامل مع  الليبية  البحرية  والقوات 

أي طارئ”.
وذكرت وسائل إعالم ليبية في وقت 
ــق أن ســفــنــًا حــربــيــة تــركــيــة تم  ســاب
رصدها في خليج سرت، وأن األقمار 

الصناعية رصدت 6 فرقاطات بحرية، 
سواحل  قبالة  التركي  العلم  تحمل 
لــيــبــيــا، عــنــد خــلــيــج ســــرت الــنــفــطــي.

السفن  أن وجــهــة  الــتــقــاريــر  وزعــمــت 
الــتــركــيــة قـــد تــكــون مــنــاطــق الــهــالل 
قــوات  عليها  تسيطر  الــتــي  النفطي 
الليبي،  الجيش  الليبي.وقال  الجيش 

إنه رصد تحرك سفن حربية  السبت، 
النفطي،  ســـرت  خليج  قــبــالــة  تــركــيــة 
إطالق  وقــف  باتفاق  التزامه  مجددًا 
وبتفاهمات  جنيف  في  الموقع  النار 
وجاهزيته   ،5+5 العسكرية  اللجنة 

للتعامل مع أي حاالت طارئة.
ــد الــمــحــجــوب،  ــواء خــال ــلـ ــح الـ ــ وأوضـ

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة 
تصريح  فــي  الليبي،  للجيش  العامة 
حــربــيــة  ســفــن   5 أن  لــلــعــربــيــة.نــت، 
يكون  أن  مرجحًا  تركيا،  من  خرجت 
الــتــحــرك العسكري  الــغــرض مــن هـــذا 
ــحــري عــمــلــيــة اســتــبــدال  ــب ــتــركــي ال ال
فترة  منذ  المتواجدة  التركية  السفن 
المتوسط،  األبيض  البحر  منطقة  في 
ــى أنــهــم لــم يــدخــلــوا المياه  مــشــيــرًا إل
على  مؤشر  أي  يوجد  وال  اإلقليمية 
الهالل  منطقة  من  اقترابهم  إمكانية 

النفطي.
ــّلـــل الــمــحــجــوب مـــن أهــمــيــة هــذا  وقـ
ــتــحــرك الـــتـــركـــي، مـــؤكـــدًا عــلــى أن  ال
أنقرة غير قادرة اآلن على القيام بأي 
خــطــوات عــســكــريــة ألســبــاب محلية 
عملية  إطــار  فــي  ودولــيــة،  وإقليمية 

التسوية السياسية لألزمة الليبية.

أبــدى وزيــر الخارجيــة العراقــي فــؤاد حســين قناعــة بالده بأن تســوية 
النزاعــات التــي يعانــي منهــا الشــرق األوســط تمثــل األولويــة القصوى 

إلحالل االستقرار في المنطقة.

ألقاها  كلمة  فــي  حــســيــن،  وشـــدد 
في  مشاركته  خالل  السبت  أمس 
عــلــى أن غياب  الــمــنــامــة”،  ــوار  “حــ
الشرق  جعل  النزاعات  حل  آليات 
العالم  مناطق  أكــثــر  مــن  األوســـط 
توترا وتأزما وخلف حالة من عدم 

االستقرار ترسخت آثارها.
ــى الــحــفــاظ على  ــا الـــوزيـــر إلـ ودعــ
وتحقيق  ــدول  وال اإلقليمي  األمــن 
ــال: “الـــتـــداخـــالت  ــائـ مــتــطــلــبــاتــه، قـ
عالمنا  يشهدها  التي  والتشابكات 
الــدولــيــة ال  عــلــى صعيد عــالقــاتــه 
دولــة في مأمن ومعزل  أي  تجعل 

عن التحديات”.
القضية  أن  عــلــى  حــســيــن  ــدد  وشــ
الفلسطينية والنزاعات في سوريا 
مقدمة  في  تزال  ال  واليمن  وليبيا 
“إرســاء  مضيفا:  المنطقة،  أزمــات 
ــقــــرار فــــي الـــشـــرق  ــتــ ــــم االســ ــائ دعــ
ــط لـــن يــتــحــقــق مـــا لـــم يتم  ــ األوسـ
وواقعية  ثابتة  سياسات  انتهاج 
الــصــراعــات  ــؤر  ب لحل  ومستدامة 
المنطقة  ونــزع فتيل األزمــات في 

بالسبل السلمية”.
وأعرب الوزير عن التزام الحكومة 
الستعادة  بمسؤولياتها  العراقية 

ــادة الــقــانــون  ــيـ ــة وسـ ــدولـ هــيــبــة الـ
إلجراء  المالئمة  الظروف  وتهيئة 
انتخابات حرة ونزيهة العام القادم 
ــمــطــالــب الــشــعــب  ــابـــة ل ــتـــجـ واالسـ
ساحة  تــكــون  أن  الــبــالد  وتجنيب 
لــالعــتــداء  منطلقا  أو  لــلــصــراعــات 

على دول الجوار.

الحكومة  أن  إلـــى  حسين  ولــفــت 
العراقية تعمل على بسط سيطرة 
الدولة على جميع المناطق والمدن 
عليها  اســـتـــولـــى  أن  ــق  ســب الـــتـــي 
تــنــظــيــم “داعـــــش” وإعـــــادة إعــمــار 
المهجرين  وإعــادة  المحررة  المدن 

والنازحين إلى ديارهم.

المنامة ـ وكاالت

أكــد وزيــر الخارجية األلماني، هايكو ماس، أمس الســبت، أنه يلزم 
علــى أوروبــا والواليــات المتحــدة األميركيــة مــع اإلدارة الجديــدة 
بقيــادة الرئيــس األميركــي المنتخــب، جــو بايــدن، أال يتــركا فراغــًا 

سياسيًا تمأله روسيا أو تركيا.

ــار الــوزيــر األلــمــانــي إلــى أهمية  وأشـ
المتحدة  والــواليــات  ــا  ــ أوروب عـــودة 
كشريكين استراتيجيين مرة أخرى، 
“ديــر  لمجلة  تصريحات  فــي  وقـــال 
نترك  أال  “يجب  األلمانية:  شبيغل” 
فراًغا تمأله روسيا أو تركيا كما في 
ليبيا أو سوريا. لم يعد بإمكاننا توفير 
مــســاحــة لــالعــبــيــن االســتــبــداديــيــن 
مــن أجـــل الــقــيــام بــأالعــيــبــهــم. نحن 
للقيام  اســتــعــداد  على  األوروبــيــيــن 
بدورنا لضمان السالم والديمقراطية 
ــتــحــالــف مع  ــان بــال ــســ ــ ــوق اإلن ــقـ وحـ

الواليات المتحدة”.
الـــواليـــات  وذكـــــر مــــاس أن عـــــودة 
المتحدة إلى الساحة الدولية ستغير 
الكثير، وشدد على أن أوروبا تعمل 
على تطوير مهارات جديدة لها في 
حلف الناتو، وأنها تريد تعزيز دورها 
في الحلف بشكل أكبر، ألنها تتولى 
ــيــة من  مــســؤولــيــة الــســيــاســة األمــن

منطقة الساحل )إفريقيا( إلى البحر 
األبيض المتوسط والشرق األوسط.

وتابع ماس: “يجب أن نواصل السير 
مستمر،  بشكل  الــطــريــق  هـــذا  عــلــى 
ومن  األمــنــيــة  مصالحنا  عــن  بــعــيــًدا 
الــواليــات  أجــل شــراكــة متوازنة مــع 
بوضوح  نحدد  أن  يجب  المتحدة، 
مصالحنا مع الواليات المتحدة.كيف 
إيران؟  أو  الصين  معًا ضد  نتصرف 
كيف يمكننا الوفاء بمسؤولياتنا في 

أفغانستان أو العراق؟

على أميركا عدم ترك فراغ سياسي

الخرطوم ـ وكاالت

ُنقل الرئيس السوداني السابق، 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، فـــجـــر أمـــس 
علياء  مستشفى  إلــى  السبت، 
العسكري في أم درمان، إلجراء 
تدهور  بعد  طبية،  فحوصات 

حالته الصحية.
ــيــة  ــع مــحــل ــ ــ ــواق ــ ــ ــت م ــفــ ــشــ وكــ
أمنية  مـــصـــادر  عـــن  ــيــة  ســودان
الصحية  الــحــالــة  أن  ســودانــيــة 
ــودانـــي الــســابــق  لــلــرئــيــس الـــسـ
مما  مفاجئ،  بشكل  تــدهــورت 
ــه عـــلـــى الـــفـــور  ــقــل ــتـــدعـــى ن اسـ

لعالجه.
ــمــصــادر،  وأوضـــحـــت ال

البشير،  صــحــة  أن 
الـــمـــحـــتـــجـــز فــي 
ــر”  ــ ــوب ــن “كــ ــجـ سـ
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ فـ

الــــــســــــودانــــــيــــــة 

ــة به  ــاحــ ــذ اإلطــ الـــخـــرطـــوم، مــن
تـــدهـــورت   ،2019 أبـــريـــل  فـــي 
اللواء  شقيقه  وفــاة  أعقاب  في 
عـــبـــدهللا حــســن أحـــمـــد الــبــشــيــر 
األسبوع الماضي، نتيجة اإلصابة 

بفيروس كورونا المستجد.
البشير،  يــجــري  أن  الــمــقــرر  ومـــن 
الــفــحــص الـــخـــاص بــالــكــشــف عن 
من  الرغم  على  كــورونــا،  فيروس 
لإلصابة  أعـــراض  أي  ظهور  عــدم 

بالفيروس عليه.
وكان آخر ظهور لعمر البشير 
الماضي،  نوفمبر   17 في 
حـــيـــن حـــضـــر جــلــســة 
لـــمـــحـــاكـــمـــتـــه رفـــقـــة 
مــتــهــمــيــن آخــريــن 
فـــــــــي تــــدبــــيــــر 

انقالب 1989.

تدهور الحالة الصحية لعمر البشير ونقله للمستشفى
باريس ـ أ ف ب

الفرنسي  الداخلية  وزيـــر  أعــلــن 
“المخربين  أن  دارمانين  جيرالد 
يخربون الجمهورية”، داعيا إلى 

دعم الشرطة.
وفـــي تــغــريــدة لــه عــلــى “تــويــتــر” 
أشـــــار دارمـــانـــيـــن إلــــى أنــــه تم 
خلفية  على  شخصا   64 اعتقال 
االحتجاجات على قانون “األمن 

الشامل”.
ولفت إلى سقوط 8 جرحى من 
قـــوات األمـــن الــفــرنــســي، مؤكدا 
ــؤالء وشــرفــهــم  أن “شــجــاعــة هــ

يحظيان باحترام الجميع”. 
وشــــــــهــــــــدت شــــــــــوارع 

الفرنسية  العاصمة 
بــــــاريــــــس أمــــس 
الـــــــــــســـــــــــبـــــــــــت 
بين  اشــتــبــاكــات 

قــــــــــــوات األمـــــــن 

لمشروع  رافضين  ومتظاهرين 
ــن الــشــامــل” الـــذي  ــ قـــانـــون “األمـ
ــال  ــ ــرم تـــــــــداول صــــــور رجـ ــجــ ــ ي

الشرطة.
ورشــــق الــمــتــظــاهــرون الــشــرطــة 
والــمــفــرقــعــات، فيما  بــالــحــجــارة 
ــغــاز  اســـتـــخـــدم رجـــــال األمـــــن ال
المسيل للدموع لفض التجمعات.
مماثلة  احــتــجــاجــات  وانــطــلــقــت 
فـــي مــــدن أخـــــرى انـــضـــم إلــيــهــا 
ــســتــرات الــصــفــراء  مــتــظــاهــرو ال

وتكتل النقابات العمالية.
ــانـــون يــجــرم  ــقـ ــروع الـ ــشــ ومــ
تــــــــــــداول صــــــــور رجــــــال 
الـــشـــرطـــة فـــي ظـــروف 
معينة، وهو ما يصفه 
الـــمـــعـــارضـــون بــأنــه 
ــن حــريــة  يــحــد مـ

التعبير.

فرنسا: هناك محتجون يخربون الجمهورية

طائرتان تركيتان تقصفان 
قريتين شمالي العراق

ــتــان مـــســـاء أمــس  ــركــي ــرتـــان ت ــائـ قــصــفــت طـ
السبت محيط قريتين على سفح جبل كارة 
بناحية ديرالوك التابعة لقضاء العمادية في 

محافظة دهوك شمالي العراق.
وقال مدير ناحية ديرالوك سامي برواري، إن 
“القصف استهدف مواقع في قريتي كركاش 
وسبينداري دون أن يوقع أي خسائر بشرية”.

وأفاد سكان محليون بأن “طائرتين تركيتين 
نـــفـــذتـــا غـــارتـــيـــن مــتــتــالــيــتــيــن عـــلـــى مــحــيــط 
القريتين”، وعادتا إلى األجواء التركية عقب 

العملية.

البحرية التركية

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

الموساد: نمتلك تسجياًل لفخري زاده يتحدث فيه عن بناء 5 رؤوس نووية
نـــاريـــة أعـــــيـــــرة   5 إلــــــى   4 بــــــ  ــه  ــ ــت ــ ــاب ــ إص بـــعـــد  ــه  ــ ــاس ــ ــف ــ أن آخــــــر  لـــفـــظ 

كشفت مصادر أمنية في تل أبيب، أن جهاز االستخبارات اإلسرائيلي - الموساد - تمكن من زرع عميل له، كان قريًبا جًدا من عالم الذرة اإليراني، 
محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله في طهران يوم الجمعة األسبق.

تمكن  الموساد  عميل  إن  قالت  المصادر 
مــن الــتــقــرب مــن فــخــري زاده فــي الــعــام 

1993 أي قبل 27 سنة.
يتحدث  وهــو  صوته  تسجيل  واستطاع 

عن المشروع النووي العسكري اإليراني.
أحــرونــوت”  “يــديــعــوت  وذكـــرت صحيفة 
التخطيط  أن  تــقــريــر،  فــي  اإلســرائــيــلــيــة، 
المنشآت  لشن هجمات ضد  إسرائيل  في 
النووية في إيران ُوضع وبدأ العمل عليه 
رئــيــس  2008، خــــالل واليــــة  الـــعـــام  فـــي 
عندما  أولمرت،  إيهود  السابق،  الحكومة 
ــاراك يــتــولــى منصب وزيــر  ــ كـــان إيــهــود ب
إسرائيل  حينه  فــي  حصلت  فقد  األمـــن، 

على تسجيل بصوت العالم النووي فخري 
ــووي  ن بــرنــامــج  يــتــحــدث فــيــه عــن  زاده، 
إسرائيل  وعرضت  إليــران  سري  عسكري 
لـــــزاده عــلــى إدارة  ــصــوتــي  ال الــتــســجــيــل 
الرئيس الرئيس بوش في 2008 يتحدث 

فيه عن بناء 5 رؤوس نووية.
وتــزامــًنــا مــع اإلعـــالن اإلســرائــيــلــي، قالت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير 
لجنة  أبلغت  إيـــران  إن  األعــضــاء،  لــلــدول 
عزمها  المتحدة  لألمم  التابعة  المفتشين 
أجهزة  من  إضافية  مجموعات   3 تركيب 
الــطــرد الــمــركــزي مــن طــراز “آي آر- 2 إم” 
لتخصيب  “نطنز”  منشأة  في  المتطورة، 

اليورانيوم تحت األرض.
ــا ســتــضــاف إلـــى أحــد  ــه ــارت إلـــى أن ــ وأشــ
األجهزة من الطراز نفسه، الذي يستخدم 
بــالــفــعــل فـــي الــتــخــصــيــب هـــنـــاك، ويــنــص 
يمكنها  أن طــهــران  الــنــووي على  االتــفــاق 
استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل 
األول “آي آر1- “ فحسب، وهي أقل كفاءة، 
في المحطة الموجودة تحت األرض، وأن 
هــذه هــي األجــهــزة الــوحــيــدة الــتــي يمكن 
اليورانيوم.  إليران استخدامها لتخصيب 
النووي  العالم  أبناء  قال  آخــر،  جانب  من 
والدهم  إن  زاده،  اإليراني محسن فخري 
عملية  5 رصاصات خــالل  أو   4 بـ  أصيب 

اإلعالم  بثتها وسائل  مقابلة  اغتياله، في 
زاده،  فخري  وتــرأس  الرسمية.  اإليرانية 
بــحــســب مــا أوردتـــــه مــصــادر إســرائــيــلــيــة 
وأمــيــركــيــة، بــرنــامــج األســلــحــة الــنــوويــة 
كمين  فــي  اغتياله  وتــم  ــران،  ــ إلي ــمــارق  ال

طهران،  ضــواحــي  فــي  الــطــراز”  “عسكري 
تــفــجــيــر شــاحــنــة مفخخة  اشــتــمــل عــلــى 
فخري  سيارة  على  النار  مسلحون  وفتح 
بتنفيذ  إســرائــيــل  ــران  ــ إي واتــهــمــت  زاده. 
هــجــوم 27 نــوفــمــبــر، وهــــددت بــاالنــتــقــام. 

لكن لم تقم إسرائيل بالتعليق عالنية رًدا 
المقابلة  فــي  اإليــرانــيــة.  االتــهــامــات  على 
إن  زاده  فــخــري  ولـــدا  قــال  التلفزيونية، 
عملية االغتيال “كانت في الحقيقة أشبه 
محطة  بثتها  ترجمة  بحسب  بــالــحــرب”، 
لم  األبــنــاء  أن  ويــبــدو  اإلسرائيلية.   Kan
يكونوا برفقة فخري زاده أثناء االغتيال، 
أن  ذكرت  األولية  التقارير  بعض  أن  رغم 
وأفاد  معه.  يسافرون  كانوا  عائلته  أفــراد 
ابنا فخري زاده أن زوجته، وهي والدتهما 
في  بجانبه  تجلس  كانت  يــبــدو،  مــا  على 
الرصاص،  تعرض إلطالق  عندما  السيارة 
ذكر  فيما  رصــاصــات،  أي  تصبها  لــم  لكن 
تقرير سابق لصحيفة “نيويورك تايمز” أن 
زوجة فخري زاده أصيبت بشظايا خالل 

الهجوم.

عواصم ـ وكاالت

من مراسم تشييع فخري زاده

كاراكاس ـ وكاالت

ــس الـــفـــنـــزويـــلـــي،  ــيـ ــرئـ تــعــهــد الـ
نـــيـــكـــوالس مـــــــــادور، بــتــقــديــم 
ــودة إلــى  ــعـ ــورا والـ اســتــقــالــتــه فــ
ــا لـــحـــافـــلـــة نــقــل  ــقـ ــائـ ــعـــمـــل سـ الـ
ــه  ــزبـ حـ ــر  ــســ خــ إذ  عــــمــــومــــي، 
انتخابات  الــحــاكــم  االشــتــراكــي 
األحـــد،  الــيــوم  ســتــجــري  نيابية 
بحسب مــا قــال أمــس فــي آخر 
تــصــريــح لــه قــبــل االنــتــخــابــات، 
وجـــــاء بــعــد مــؤتــمــر صــحــافــي 
الماضي  األربــعــاء  حولها  عقده 
وأنــهــاه  كــراكــس،  العاصمة  فــي 

ــارة: وصــلــنــا إلــــى هنا  ــبـ ــعـ بـ
بــاألصــوات، ولــن نغادر 

إال باألصوات.
وكــــان مــــادورو، 
 57 الـــــــبـــــــالـــــــغ 
ــة، تـــعـــهـــد  ــ ــ ــن ــ ســ

ــر  ــمـ ــؤتـ ــمـ ــي الـ ــ ــ ف

إذا  ــة  ــقــال ــاالســت ب ــصــحــافــي  ال
فـــازت قــوى الــمــعــارضــة، لكنه 
بالعمل  الجديد  التعهد  أضاف 
في مهنته القديمة كسائق، في 
تصريح أمس عن االنتخابات 
 107 ــا  ــه تــتــنــافــس فــي الـــتـــي 
أحزاب ورابطة سياسية على 
المقاعد، فيما لن تشارك الكتلة 
المعارضة  حـــزب  تــضــم  الــتــي 
األهــم، وهــو “خــوان غوايدو” 
الذي أعلن نفسه رئيًسا مؤقًتا 
للبالد في يناير العام الماضي، 
ورفض االعتراف بشرعية 
مادورو الذي عمل سائقا 
سنوات  طــوال  لباص 
بـــشـــبـــابـــه، قـــبـــل أن 
ــر  ــ ــدوائـ ــ تــــــــدور الـ
ويتولى الحكم.

مادور يتعهد بالعمل سائقا لباص إذا خسر االنتخابات

دهوك ـ أر تي
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يتطلـــع المواطنـــون الـــى المســـتقبل بكثيـــر مـــن التفـــاؤل واألمل مع إســـناد 
الســـلطة التنفيذيـــة الـــى صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، حيث يجمع ســـموه في هذا المنصب بين 
حيوية الشـــباب والخبرة والحنكة التي اكتســـبها مـــن والده حضرة صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، عاهل البـــاد المفدى حفظه هللا 
ورعاه، وممارســـته للعمل الحكومي منـــذ توليه منصب النائب األول لرئيس 
مجلـــس الوزراء منذ مارس2013، حيث نهل ســـموه من عمه الراحل الكبير 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، طيب هللا ثراه، 
الخبرة المتراكمة في تيســـير الشؤون الحكومية، وهو ما يشكل إضافة إلى 
رصيد ســـموه إلى جانب هندسته إلدارة االقتصاد الوطني مصحوبًا بتعليم 

أكاديمي وعسكري متقدم يليق بالقادة الكبار.
وال يمكـــن استشـــراف أفـــق المســـتقبل دون قـــراءة الفكـــر الـــذي يقـــود نحو 

المســـتقبل، ويمكـــن القـــول أن كلمة  األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة التي 
تفضل بإلقائها أمام مجلس الوزراء تعد وثيقة مهمة للعبور لمستقبل مملكة 
البحريـــن، فقد حدد ســـموه مامـــح العمـــل الحكومي خال الفتـــرة القادمة 
وعنوانـــه الكبيـــر هو المواطن داعيـــًا إلى تفاعل وتجـــاوب الجهاز الحكومي 
مع تطلعات المواطنين، حيث بين ســـموه ان عمل الجهاز الحكومي يحتاج 
الـــى حواضـــن أساســـية معيارهـــا المبـــادرة الخاقـــة، التميـــز، تطويـــر البيئة 
التنافســـية، خلق الفرص، إضافة الى اســـتغال آخر التطورات التكنولوجية 
لســـرعة إنجـــاز مهـــام العمـــل الحكومي بســـرعة وكفـــاءة ومهنيـــة، وهذا هو 
جوهـــر تقـــدم العمـــل الحكومـــي، والخطـــوة األولى نحـــو بناء حكومـــة أكثر 
عصرية واستجابة للمتغيرات وتحقيقًا لرؤى عاهل الباد المفدى، ومسايرة 

لتطلعات المواطنين.
)المقال كاما في الموقع االلكتروني(

صباح سالم الدوسري

قيادة سلمان بن حمد للسلطة التنفيذية عبوٌر نحو المستقبل

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

للتواصل: 17111483

سنستذكر دوما خليفة بن سلمان في أعيادنا الوطنية
ألول مرة سيكون شهر ديسمبر مختلفا عن بقية األشهر التي كنا نحتفل 
فيها بأعيادنا الوطنية، ونغرس المباهج ونســـقي األزاهير، ونسارع إليه 
محملين بالشوق والتهنئة، لكن وبالرغم من الحزن الذي يمأل قلوبنا على 
رحيله، إال أننا ســـنرفع رؤوســـنا كمـــا كان يحب أن يرانـــا طيب هللا ثراه 
ونسير في طريقه بخطى ثابتة لتحقيق كل ما كان يصبو إليه للبحرين 
الغاليـــة التـــي بناها وشـــيدها بالتضحيات الجســـيمة وتركهـــا لنا جوهرة 

ووطنا عظيما.
ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب 
هللا ثراكم، ســـتكون معنا في كل األعياد الوطنية حاضرا يتألأل اســـمكم 
الشـــامخ في الســـماء وفي كل أركان وقواعد الوطن، إن غبت عنا قائدا 
ووالدا فدربك متبوع وروحك الطاهرة تشع أنوارها على حياتنا، فذكرك 

على مر الدهر خالد.
في أعيادنا الوطنية سنستذكر عطاء وجهد سموكم الذي لم يتوقف لبناء 
البحريـــن وصون مســـيرة التقدم والنماء والرخـــاء الذي جاء بفضل من 
هللا تعالـــى ثم بفضل عملكم المتواصل، في أعيادنا الوطنية سنســـتذكر 

المراكـــز المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين في كل المجاالت بفضل 
حكمتكـــم والـــرؤى الثاقبة، فقد كنت رجل المهمـــات الكبرى. في أعيادنا 
الوطنية سنســـتذكر ســـهركم وتعبكم وانشـــغال بالكم لتحقيق مســـتقبل 
وحيـــاة أجمل لكل أبنائكـــم المواطنين. في أعيادنا الوطنية سنســـتذكر 
تأسيســـكم للتنمية والتقدم والبناء واالرتقـــاء بالوطن على أرض صلبة 
وقواعـــد راســـخة وهـــذه المهمة الشـــاقة ال يمكن أن تســـند وال يقوم بها 

إال قائد كبير ورجل دولة من الطراز الفريد كسموكم طيب هللا ثراكم.
في أعيادنا الوطنية سنستذكر نهجكم الحكيم وعملكم الكبير والمتميز 
من أجل مســـتقبل أفضل وأســـعد تنعم فيه البشـــرية بالرخاء واالزدهار 
واألمن واالستقرار، فقد كان لسموكم دور عظيم ومؤثر لرخاء اإلنسانية 
وقوتهـــا وتقدمهـــا. في أعيادنـــا الوطنية سنســـتذكر قيادتكم الوطن من 
نصـــر إلـــى نصر حتى اجتـــاز النجاح والنصـــر البحريني الذي رســـمتموه 

آفاق السماء.
خليفة بن سلمان قائد وهب ذاته للوطن، واستحق هذه المحبة الكبيرة  «

من شعبه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الفرسان يتساقطون
األسبوع الماضي، كان كئيبًا للجسمين الصحافي واإلعامي بامتياز، سبعة أيام 
ٌمحزنة، مرت علينا بثقل وألم ووجع، مع رحيل ثاثة من زماء المهنة األعزاء، 

بسبب مرض السرطان.
أولهم الزميلة المبتســـمة جدًا ســـناء صقر، اإلعامية المخضرمة واألم الفاضلة، 
والتـــي لـــم يعرفهـــا أحـــد إال وأحبهـــا، ألخاقهـــا، ومهنيتهـــا، واهتمامهـــا الصادق 
والعفـــوي باآلخريـــن. الزميل الثاني، هـــو اإلعامي الخلوق فـــاروق عبدالجليل 
البـــي الذي كنت أتتبع بحزن أخبار جوالته العاجية من حســـاب أخيه يوســـف 
بتطبيق “اإلنستغرام” وكانت تعجبني بهذا الكاتب الجميل شجاعته الملحوظة 

وهدوؤه، وصبره على المرض الخبيث، وعدم انشغاله باآلخرين، بل ألجلهم.
الزميـــل الثالث وهو أخي وصديقي العزيز ســـيد أحمد مســـعود، مراســـل وكالة 
الصحافـــة العربية، والمعلـــم الفاضل الذي درس وربى بمـــدارس البحرين ألكثر 
من 30 سنة، والذي كان أيضًا أحد رواد المجالس األهلية والمؤسسات الثقافية، 
والنشـــطاء االجتماعيين والخيريين، مع المواطنين والمقيمين، وأبناء الجالية 

المصرية الكريمة.
ســـيد كان ملهما لآلخرين، ليس بدماثة الخلق، والمهنية اإلعامية فحســـب، بل 
بمحبتـــه الكبـــرى لتقديم العون والمســـاعدة و”الفزعة” المســـتمرة، مهما صعبت 
األمـــور وتعقـــدت، وهـــي صفـــات عرفتهـــا به، منـــذ اللقـــاء األول وحتـــى رحيله 

المباغت والمؤلم قبل أيام.
ومـــا بين رحيل هـــذا الصديق، وذاك الزميل، نســـتذكر بمحبة واحتـــرام بالغين، 
إرثهـــم اإلعامـــي والصحافـــي والكتابي النظيـــف، إرثهم البعيد عن الماســـنات 
وخـــدش اآلخريـــن وتجريحهم، هـــذه هي البدايـــات الصادقة والنهايـــات أيضًا، 
واإلرث الـــذي نســـعى إليـــه، يســـتذكرنا بـــه اآلخرون بـــكل محبة وخيـــر ووفاء، 
ويفاخر به أبناؤنا مع غيرهم باعتداد وزهو ومجد، رحم هللا زماءنا المتوفين 
ســـناء وفاروق وســـيد مســـعود، وغفر لهم، ورزقهم الفردوس األعلى، إنه سميع 

مجيب الدعوات.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

هل هناك مسار آخر للعالقات السعودية ـ األميركية؟ )2(
علينـــا عنـــد تقييـــم أي موقف في العاقـــات الدولية أن نضع البيئة السياســـية 
واالســـتراتيجية التخاذ القرارات في االعتبار، كونهـــا العامل األكثر تأثيرًا في 
توجيه دفة صنع القرار، ومن هذا المنطلق نستطيع فهم عاقات التقارب التي 
سادت بين واشنطن والرياض خال فترة حكم الرئيس دونالد ترامب، ونفهم 
كذلك التباعد النسبي الذي حدث في الفترة األخيرة من حكم الرئيس السابق 
أوبامـــا، باعتبـــار أن الملـــف النووي اإليرانـــي كان المتغير االســـتراتيجي األكثر 
تأثيـــرًا في حالتـــي التقارب والتباعد بيـــن الحليفين، بمعنـــى أن تفهم الرئيس 
ترامب لمخـــاوف المملكة وبقية دول مجلس التعاون حيال التهديد اإليراني، 
أعاد العاقات إلى مســـارها الطبيعي بعد تباعد قصير إثر تجاهل سلفه أوباما 
لهـــذه المخـــاوف وقيامـــه بالتوقيع على االتفـــاق النووي الملـــيء بالثغرات مع 
مالـــي إيران مـــن دون أخذ وجهات نظـــر حلفائه الخليجييـــن باالعتبار! وهذا 
يشير إلى أن األمر ال عاقة له بالمصالح أو العاقات الشخصية بقدر ما يرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بمصالح الدول والشعوب، فالعاقات الشخصية تقوى إذا حدث 
توافق في مصالح الدول والشعوب، لكنها ال تمضي كما يراد لها في حال تنافر 
هذه المصالح وتباعدها، صحيح أن العاقات والكيمياء اإلنسانية تلعب دورًا 
مهمـــًا في العاقة بين القـــادة والزعماء ولكن يبقى هذا الـــدور مرهونا بوجود 
قاعدة مصالح مشتركة يرتكز عليها وال يتنافر معها، ولنا في عاقات الرئيس 
ترامـــب مـــع قادة مثل الرئيس الروســـي بوتين والزعيم الكوري الشـــمالي كيم 
جونج أون، مثاالً بارزًا على ما ذكرت، فهناك توافق شخصي حدث بين القادة 
خـــال لقاءات قمـــة مختلفة جمعت الرئيس ترامب بكل منهما على حدة، لكن 
هـــذا التوافـــق لـــم يســـتطع القفز على الهـــوة الناجمة عـــن تبايـــن المصالح بين 

واشنطن وكل من موسكو وبيونج يانج.
فـــي األخير، يمكن القـــول إن المملكة العربية الســـعودية دولة إقليمية كبرى 
والعب إقليمي ودولي ال يمكن تجاهله ورقم صعب في رؤية القوى الكبرى 
ألدوارها في منطقة الشرق األوسط، ولديها خبرة تاريخية عميقة بالعاقات 
الدولية، وتســـتطيع التعامل مع سيد البيت األبيض سواء كان ديمقراطيًا أو 
جمهوريـــًا، والواليـــات المتحدة هـــي القوة األولى عالميـــًا والرئيس المنتخب 
جـــو بايـــدن يحمـــل شـــعار “أميـــركا عائـــدة” وهـــذا يعنـــي تعظيـــم التحالفات 
وشـــبكات المصالـــح االســـتراتيجية ال تقويضهـــا، وليـــس له أن ينفـــذ وعوده 
للناخـــب األميركي باســـتعادة مكانة الواليات المتحـــدة ونفوذها العالمي من 
دون دعم قوي من قوى إقليمية كبرى وحلفاء مهمين في مقدمتهم المملكة 
العربيـــة الســـعودية، ومـــن ثم فالعاقـــات الســـعودية األميركيـــة ماضية في 
طريقهـــا، والتاريـــخ يقـــول إن هذه العاقـــات تغلبت من قبل علـــى تحديات 
أعمـــق وأخطـــر، فالشـــركاء قـــادرون دائمـــًا علـــى إيجـــاد الصيغـــة المناســـبة 
للمضـــي قدمـــًا والتغلـــب علـــى أية خافـــات عابرة، وقـــد تتغيرـ  وفقـــًا لذلكـ  
التكتيكات واألدوات واآلليات التي يستند إليها تحالف البلدين، لكن المسار 
االســـتراتيجي للعاقات لن يتغير، فالاعبـــون يتغيرون ولكن مصالح الدول 

والشعوب باقية. “إياف”.

سالم الكتبي

فـــي فن كتابة القصة العديد من األســـاليب، حتـــى أن القصة ذاتها من الممكن أن 
تصاغ من عدد من الجوانب المختلفة، والحقيقة أن فنون الكتابة ال تنضب، فهي 
بحر واســـع، وكقارئـــة أفضل أن أتبحر في قراءة القصص البوليســـية المســـتندة 
على ملفات حقيقية يتم نشـــرها بعد موافقة جهات أمنية أشـــرفت في الحقيقة 
على تقديم قصص واقعية لحوادث مختلفة لجمهور متعطش من باب التوجيه 
وعـــدم الوقـــوع في نفس المنزلق الـــذي أغوى ضحايا هـــذه القصص، وكذلك من 
بـــاب تمجيـــد من قدم صنيعا وخدمـــة لوطنه وأهله، وقد تمـــت معالجة عدد من 
القصـــص وتحويلهـــا إلى أفام ومسلســـات عالمية وعربية مســـتندة على وقائع 
حقيقية مع بعض من الرتوش الفنية أو الحبكات التي تساهم في إيصال الهدف 
من العمل أو القصة إلى الجمهور من خال قلم واع وكاميرا مدروسة وكثير من 
األمـــور المهمـــة، وأضرب هنـــا مثا على ما قدمته الدرامـــا المصرية من عدد كبير 
من المسلســـات واألفام التي تامس الحس الوطني لدى الجمهور وتنمي فيه 

وعي اإلدراك، خصوصا فيما يتعلق باألمور األمنية وقيم االنتماء وغيرها.
إني ألعجب لغياب هذا النوع من القصص والدراما عن ســـاحتنا الفنية واألدبية 

فـــي البحريـــن، رغم تأكدي من االســـتعداد التام والتعاون الذي ســـتبديه الجهات 
األمنيـــة فـــي تقديم قصص هادفـــة تنمي قيـــم المواطنة وتمنع االنـــزالق في بئر 
اإلغواء الذي من الممكن أن ينصبه العدو لشـــباب الوطن، فليســـمح لي القراء أن 
أوجـــه دعـــوة صادقـــة لتعاون حقيقي مثمـــر يجمع ما بين كل ما أســـلفت ويكون 
شـــاهدا علـــى ما يقدمه رجـــاالت الوطن من تضحية وفناء في ســـبيل أن يعيش 

وطن بأسره.

ومضة

لكل داء دواء إال الخيانة، فالخائن يضع لنفسه كل المبررات ليخون بل  «
وليطمئن قلبه وسريرته أن ما يقوم به مباح، يسقط الخائن من عيني مباشرة، 

فكل العيوب تغتفر إال الخيانة وما يترتب عليها من عواقب، فالخائن يخون 
نفسه أوال ثم محيطه وقد ال يسيطر على وضعه فيخون أسرته أو عمله أو 

وطنه وقس على ذلك الكثير، وال أبرئ ساحة الخائن ذكرا كان أم أنثى، فكالهما 
مدان في نظري على فعله.

سمر األبيوكي

أين موقعنا من الدراما البوليسية؟
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افتتاح صالة األهلي الرياضية منتصف ديسمبر
ــل نـــقـــلـــة نــــوعــــيــــة فــــــي مــــســــيــــرة الـــــنـــــادي ــكـ ــشـ ــتـ سـ

البـــاد  المقـــرر أن تشـــهد احتفـــاالت  مـــن 
بالعيـــد الوطنـــي المجيـــد افتتـــاح الصالـــة 
الرياضيـــة الجديـــدة بالنـــادي األهلـــي في 

النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري.
وتجـــري التحضيـــرات من أجـــل االفتتاح 
الرســـمي للصالة بعدما وقع النادي األهلي 
متعـــددة  الرياضيـــة  الصالـــة  بنـــاء  عقـــد 
دادابـــاي  محمـــد  شـــركة  مـــع  األغـــراض 

القابضة.
ووقـــع االتفاقية من جانـــب النادي األهلي 
رئيـــس مجلـــس إدارة النـــادي خالـــد كانو، 
ومن جانب شركة محمد داداباي القابضة 
أحمـــد محمـــد دادابـــاي ممثـــل عن شـــركة 

دادباي.
وتنـــص االتفاقيـــة علـــى أن تقـــوم شـــركة 
محمد دادباي القابضة ببناء صالة رياضية 

متعـــددة األغراض فـــي الموقع المحدد لها 
بالنادي األهلي وفقا للرسومات والخرائط 
عليهـــا  المتفـــق  والمواصفـــات  والمعاييـــر 
بيـــن الطرفيـــن وتشـــييدها وفقـــا للجدول 
الزمنـــي المعتمد. كما نصت االتفاقية على 

أن تقـــوم شـــركة محمـــد دادابـــاي القابضة 
األهلـــي  النـــادي  إدارة  مجلـــس  بتســـليم 
للصالـــة الرياضيـــة في تاريخ 15 ديســـمبر 
الرياضيـــة  الصالـــة  وستشـــكل   .2020
نقلـــة نوعيـــة فـــي مســـيرة النـــادي األهلي 

الســـتيعاب الحصـــص التدريبيـــة لأللعاب 
الجماعية الثاث، وهي كرة الســـلة والكرة 
الطائـــرة وكرة اليد، وتســـهيل عملية وضع 
جداول التدريبات بالنســـبة لألطقم الفنية 

والتدرب ألكثر وقت ممكن.

صورة تخيلية للصالة الرياضية الجديدة من توقيع االتفاقية بين النادي والشركة

اختتمـــت مرحلـــة الـــدور التمهيدي 
الصـــاالت،  لكـــرة  االتحـــاد  لـــدوري 
الجمعـــة،  لقاءيـــن،  بإقامـــة  وذلـــك 
علـــى صالـــة نـــادي الشـــباب، ضمـــن 

منافسات الجولة 11 للمسابقة.
وفـــي المبـــاراة األولى، تمكـــن نادي 
الشـــباب من تخطي مدينة عيســـى 
بــــ 3 أهـــداف مقابـــل واحـــد، وفـــي 
علـــى  الحـــد  فـــاز  الثانيـــة  المبـــاراة 

التضامن بنتيجة )2-1(.
وعلـــى إثر هـــذه النتائـــج، فإن نادي 

الـــدوري  إنهـــاء  مـــن  تمكـــن  الحـــد 
التمهيـــدي متصـــدرا، فيما الشـــباب 
مدينـــة  ثالثـــا،  التضامـــن  وصيفـــا، 
عيســـى رابعا، والمالكية في المركز 

الخامس واألخير.
وســـتلعب مباريات المربـــع الذهبي 
الصـــاالت  لكـــرة  االتحـــاد  لـــدوري 
علـــى النحو اآلتـــي: الحد مع مدينة 
التضامـــن،  مـــع  الشـــباب  عيســـى، 
ســـيتأهل  اللقاءيـــن  مـــن  والفائـــز 

للمباراة النهائية لتحديد البطل.

ختام تمهيدي دوري كرة الصاالت

انضم العب منتخبنا الوطني األول 
رسمًيا  السالطنة  جاسم  اليد  لكرة 
نــادي مليحة اإلمــاراتــي، ليمثل  إلــى 
منافسات  مــن  تبقى  فيما  صــفــوفــه 

الموسم الرياضي -2020 2021.
مساء  العقد  توقيع  مراسم  وجــرت 
ليؤكد  ذلك  ويأتي  باإلمارات.  اليوم 
سبورت”،  “البالد  وانفراد  مصداقية 
الذي أشار منذ يوم األربعاء الماضي 
ــى أن “الــســالطــنــة عــلــى أعــتــاب  ــ إل
لفريق  وتحديًدا  اإلمــاراتــي  الــدوري 

مليحة”.

 األحد 6 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الثاني 1442 - العدد 4436

حسن علي

أحمد مهدي
من لقاء الحد والتضامن

علي مجيد

السالطنة ومليحة

الكبــرى  الـــ FORMULA 1 -جائــزة رولكــس الصخيــر  اليــوم ســباق  ينطلــق 
للفورموال وان 2020 وذلك على مضمار حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة 
الســيارات بالشــرق األوســط” احتفــاال بالنســخة الـــ 17 لســباق الفورموال وان 
فــي مملكــة البحرين والجولة الـ 16 من البطولــة العالمية وذلك على المضمار 

الخارجي ألول مرة، لذلك اإلثارة بانتظار الجميع.

 -  FORMULA 1 الــــ  ســـباق  وســـينطلق 
جائزة رولكـــس الصخير الكبرى للفورموال 
وان 2020 اليوم األحد 6 ديســـمبر الساعة 
8:10 مســـاء، ويســـتمر لمـــدة ســـاعتين أي 
للساعة 10:10 مســـاء، وذلك على مضمار 

الحلبة الخارجي البالغ طوله 3.543 كم.

بوتاس ينطلق أوال 

ينطلق ســـائق فريـــق مرســـيدس الفنلندي 
فالتيـــري بوتـــاس المركز األول في ســـباق 
جائزة رولكـــس الصخير الكبرى للفورموال 
وان الجولة قبل األخيرة من بطولة العالم 
بعـــد تســـجيله اللفـــة األســـرع فـــي الفتـــرة 
المضمـــار  علـــى  التأهيـــل  لحصـــة  الثالثـــة 

الخارجي لحلبة البحرين الدولية.
بوتـــاس  ضمـــن  ثانيـــة   53.377 وبزمـــن 
االنطـــاق مـــن الصـــدارة في ســـباق األحد 
متفوقًا علـــى زميله في الفريق البريطاني 
جورج راسل الذي حل ثانيًا بزمن 53.403 
صـــف  مرســـيدس  فريـــق  ليحجـــز  ثانيـــة 

االنطاق األول.
وأحتل سائق فريق استون مارتن ريدبول 
فيرســـتابين  ماكـــس  الهولنـــدي  ريســـينج 
المركز الثالث بزمن 53.433 ثانية لينطلق 
بجانب سائق فريق فيراري تشارلز لوكلير 
الذي حل في المركز الرابع بتســـجيله زمن 

53.613 ثانية.
وعلى صف االنطاق الثالث احتل السائق 
المكسيكي سيرجيو بيريز المركز الخامس 
بزمن 53.790 وبنتيجة رائعة احتل سائق 
فريـــق ألفا تـــاوري دانيـــل كافيـــات المركز 

السادس بزمن 53.906 ثانية.
ســـائق فريـــق رينو دانيـــل ريكاردو ســـابع 
أســـرع زمـــن بواقـــع 53.957 أمـــام ســـائق 
فريـــق ماكاريـــن كارلـــوس ســـاينز الـــذي 
ينطلـــق مـــن المركـــز الثامـــن بعد تســـجيله 

54.010 ثانية.
ومـــن الصـــف الخامـــس ينطلـــق الســـائقان 
بيير غاســـلي من ألفا تاوري بعد تســـجيله 
زمـــن 54.154 ثانيـــة فـــي المركـــز التاســـع 

وســـائق فريق ريسينج بوينت الذي أحتل 
المركز العاشر النس سترول.

الثانيـــة  التأهيليـــة  الفتـــرة  مـــن  وخـــرج 
السائقون ايستيبان اوكون من فريق رينو 
الذي احتل المركز الحادي عشر وألكسندر 
ألبـــون مـــن فريق ريدبـــول ريســـينج الذي 
الثانـــي عشـــر  المركـــز  فـــي  الفتـــرة  انهـــى 
وسابيســـتيان فيتيـــل مـــن فيـــراري الـــذي 
حل فـــي المركز الثالث عشـــر رغم تغييره 
للمحـــرك وانطونيـــو جيوفينـــازي مـــن ألفا 
روميـــو الـــذي ينطلـــق مـــن المركـــز الرابـــع 
ماكاريـــن  مـــن  نوريـــس  والنـــدو  عشـــر، 
بنتيجـــة مخيبة لآلمال وضعته في المركز 

الخامس عشر.
وشـــهدت الفترة األولى من حصة التأهيل 
خروج السائقين، كيفن ماغنيسيسون من 
فريـــق هاس بعد احتاله المركز الســـادس 
عشر والسائق نيكوالس التيفي من فريق 
ويليامز الذي حل في المركز الســـابع عشر 
وأمام زميله والوافد الجديد جاك ايتكين 
الـــذي يقـــود الذي حل فـــي المركـــز الثامن 
عشر أمام المخضرم كيمي رايكونن سائق 
فريق ألفا روميو الذي احتل المركز التاسع 
عشـــر وأخيـــرًا ســـائق فريـــق هـــاس بيترو 
فيتيبالدي الذي حل في المركز العشرين.

الحلبة ترحب بضيوفها #شكرًا_ أبطالنا
ومجـــددا ترحـــب حلبـــة البحريـــن الدولية 
اليـــوم بضيوفهـــا ضمـــن حملـــة #شـــكرًا_ 
أبطالنـــا، حيث تمت دعوة عوائل العاملين 
الكـــوادر  مـــن  األماميـــة  الصفـــوف  فـــي 
األخـــرى  المســـاندة  والجهـــات  الصحيـــة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، لمتابعة منافســـات 
ســـباق جائزة رولكس الصخيـــر للفورموال 
لمســـاهماتهم  عرفانـــًا  وذلـــك   2020 وان 
والتزامهـــم الكبير ضمن الجهـــود الوطنية 
المبذولـــة للتصـــدي للجائحة فـــي المملكة، 
لـــذا نتمنى لهم أن يقضـــوا وقتًا ممتعًا في 

متابعة سباقاتنا العالمية.
بخصائـــص  الخارجـــي  المضمـــار  ويتميـــز 
الكبـــرى  الجائـــزة  مضمـــار  عـــن  مختلفـــة 

بحلبـــة البحرين الدولية، حيث ســـيحظى 
الســـائقون بخـــوض أكبـــر عدد مـــن اللفات 
كونهـــا  جانـــب  إلـــى   ،87 عددهـــا  والبالـــغ 
ثانـــي أقصـــر حلبـــة فـــي الفورمـــوال وان، 
مـــع توقعـــات أن تكون أوقـــات اللفات في 

السباق أقل من 60 ثانية.

فيرستابين يتصدر التجارب 
الحرة الثالثة  

تصدر سائق فريق ريدبول ريسينغ ماكس 
فيرســـتابن حصة التجارب الحـــرة الثالثة 
لســـباق جائـــزة رولكـــس الصخيـــر الكبـــرى 
للفورمـــوال وان والمقامـــة فعالياتهـــا علـــى 

حلبة البحرين الدولية.
وســـجل فيرســـتابن الزمـــن األســـرع علـــى 
الحلبـــة الخارجيـــة منـــذ انطـــاق الجولـــة 
بواقـــع 54.064 ثانيـــة متقدمًا على ســـائق 
فريق المرســـيدس فالتيـــري بوتاس الذي 
حـــل ثانيـــًا بفـــارق 0.206 عـــن األول فيما 
خاض سائق ألفا تاوري بيير جاسلي جولة 
جيـــدة بحلولـــه فـــي المركز الثالـــث بفارق 
0.363 ثانية عن فيرستابين، متقدمًا على 
سائق الرينو ايســـتيبان اوكون الذي أنهي 
الحصـــة فـــي المركـــز الرابع بفـــارق 0.389 

ثانية.
وجـــاء فـــي المركـــز الخامس ســـائق فريق 
أمـــام ســـائق  نوريـــس  الماكاريـــن النـــدو 
الريدبول ألكسندر البون الذي حل سادسًا.
واحتـــل البريطانـــي جـــورج راســـل الـــذي 
مـــرات   7 العالـــم  بطـــل  غيـــاب  يعـــوض 
ومواطنـــه فـــي فريـــق مرســـيدس، المركز 
الســـابع بعـــد ان تصـــدر الحصتيـــن األولى 
والثانية من التجارب الحرة، متقدمًا على 
ســـائقي فريـــق ريســـينغ بوينت ســـيرجيو 
بيريز والنس ســـترول صاحبـــي المركزين 
الثامن والتاسع فيما أكمل كارلوس ساينز 
مـــن الماكاريـــن عقـــد الســـائقين العشـــرة 

األوائل.
سينودا يواصل التألق في الصخير ويفوز 

بالسباق األول من الفورموال 2
سجل السائق الياباني يوكي سينودا اسمه 
كأول الفائزيـــن علـــى المضمـــار الخارجـــي 
انتصـــاره  بعـــد  الدوليـــة  البحريـــن  لحلبـــة 
المثير في الســـباق األول من بطولة العالم 
للفورمـــوال 2، علـــى هامـــش ســـباق جائزة 

رولكس الصخير الكبرى للفورموال وان.
مـــن  الكثيـــر  شـــهد  مثيـــر  ســـباق  وفـــي 
اســـتطاع  التحـــول  ونقـــاط  التجـــاوزات 
ســـائق فريـــق كارليـــن مـــن انهـــاء اللفـــات 
الثمانيـــة وأربعين في المركـــز األول بزمن 
52:59.396 دقيقـــة متقدمـــًا ســـائق فريق 
يونـــي فيرتوســـي، الصينـــي جوانيـــو زهو 
الـــذي حـــل ثانيًا بفـــارق 5.613 ثـــوان رغم 
تعرضه لعقوبة إضافة 5 ثوان إثر تجاوزه 
منطقـــة  داخـــل  المســـموح  الســـرعة  حـــد 

الصيانة.
 وعلـــى العتبة األخيرة من منصة التتويج 
صعـــد ســـائق فريـــق هايتيـــك جرانـــد بري 
الروســـي نيكيتا مازبن الـــذي أحتل المركز 

الثالث بفارق 6.280 ثوان.
وكان ســـينودا قد انطلق من المركز األول 
بعـــد تحقيقـــه للزمن األفضل فـــي الحصة 
تألقـــه طـــوال عطلـــة  التأهيليـــة مواصـــاً 
فـــي  أيضـــًا  بعـــد تصـــدر  نهايـــة األســـبوع 
التجارب الحرة، فيما تراجع مازبن للمركز 
الثالث بعد أن انطلق من المركز الثاني في 

السباق.
وحقق الســـائق الصيني زهـــو أفضل تقدم 
فـــي الســـباق بعـــد احتالـــه المركـــز الثاني 
بعـــد   11 المركـــز  مـــن  انطاقـــه  معوضـــًا 
استفادته من استراتيجية الفريق وأداءه 

الافت على مدار 48 لفة.
وجـــاء فـــي المركـــز الرابع ســـائق فريق ام 
فيليـــب  البرازيلـــي  متوتورســـبورت  بـــي 

دروغوفيتـــش فـــي المركـــز الرابـــع بفـــارق 
أمـــام  7.438 عـــن األول، ليضـــع ســـيارته 
روبيـــرت  ريســـينج  بريمـــا  فريـــق  ســـائق 

شوراتزمان الذي حل خامسًا.
وأحتـــل الســـائقون كالـــوم ايلـــوت وميـــك 
شـــوماخر وجيهان داروفاال ودان تيكتوم 
وبيدرو بيكيه المراكز من السادس وحتى 

العاشر.
وتختتم منافسات بطولة العالم للفورموال 
2 فـــي جولتهـــا األخيرة بالســـباق الســـريع 
الثالثـــة  الســـاعة  عنـــد  اقامتـــه  والمقـــرر 
وعشـــرين دقيقة من مساء األحد، يتحدد 

على إثره الفائز ببطولة السائقين. 
جوفين يفوز بالسباق األول 

واصـــل الســـائق التركـــي ايهنـــكان جوفين 
تألقه في الجولة الثانية من بطولة تحدي 
البـــورش ســـبرنت الشـــرق األوســـط ضمن 
الفعاليات المساندة لسباق جائزة رولكس 
بعـــد  وان،  للفورمـــوال  الكبـــرى  الصخيـــر 
فوزه في الســـباق األول الـــذي أقيم اليوم 
علـــى المضمـــار الخارجي لحلبـــة البحرين 

الدولية.
وبعـــد تصـــدره لحصتيـــن من أصـــل ثاث 
بمـــا فيهـــم الفتـــرة التأهيليـــة والتي حصد 
مـــن خالهـــا مركز االنطـــاق األول في كا 
سباقي الجولة، وضع جوفين بصمته على 
المضمـــار بإنهاء اللفات الـ17 للســـباق أوالً. 
وأنهـــى جوفيـــن الســـباق بزمـــن 21 دقيقة 
الســـائق  علـــى  متقدمـــًا  ثانيـــة  و22.754 
الهولنـــدي دان فان كوجيك الذي حل ثانيًا 
بفارق 6.595 ثواني متقدمًا على الفرنسي 
جيان بابتيســـت ســـيمونير صاحب المركز 

الثالث بفارق 6.759 ثواني.
ويتنافـــس جوفيـــن وســـيمونير صاحبـــي 
المركزيـــن األول والثالث ضمـــن فئة البرو 
فيمـــا ينافـــس الوصيف فـــان كوجيك في 
فئـــة البـــرو أم. الســـائق األلمانـــي جوليـــان 
هانســـيس حـــل رابعـــًا والهولنـــدي لوكاس 
غرونفيلد خامســـًا والهولندي جيسي فان 
كوجيـــك سادســـًا واأللمانـــي ايـــدي والدير 
ســـابعًا والبحرينيان الشيخ علي بن محمد 
آل  علـــي  بـــن  والشـــيخ جابـــر  آل خليفـــة 
خليفة في المركزين الثامن والتاســـع فيما 
احتل الســـائق التشيكي روبرت سيلما في 
العاشر. ويخوض السائقون السباق الثاني 
من بطولة تحدي البورش ســـبرنت الشرق 
األوســـط عند الساعة الرابعة والنصف من 

عصر األحد والذي ينطلق فيه جوفين من 
المركز األول أيضًا.

جوفين ينطلق أواًل 

ينطلـــق الســـائق التركي ايهنـــكان جوفين 
مـــن المركز األول في اســـتهاله ســـباقات 
الجولة الثانية مـــن بطولة تحدي البورش 
ســـبرنت الشـــرق األوســـط والمقامة ضمن 
الفعاليات المساندة لسباق جائزة رولكس 
البحريـــن  حلبـــة  علـــى  الكبـــرى  الصخيـــر 

الدولية.
جوفين الذي غـــاب عن الجولة األولى من 
البطولـــة، حقـــق الزمن األســـرع في حصة 
التجارب التأهيلية بواقع دقيقة و14.209 
الهولنـــدي  الســـائق  علـــى  متقدمـــًا  ثانيـــة 
لـــوكاس غرونفيلـــد الذي حل ثانيـــًا بفارق 
0.138 ثانية فيمـــا احتل األلماني جوليان 
هانسيس في المركز الثالث 0.307 ثانية.

ويتنافس السائقان صاحبي أفضل وثالث 
أفضـــل زمـــن ضمـــن فئـــة البـــرو فـــي حين 
يشـــارك غرونفيلـــد ضمـــن فئـــة البـــرو ام. 
وضمن الســـائق التركـــي االنطاق أوالً في 
كا ســـباقي الجولـــة بعد تســـجيله ألفضل 
زمـــن ثاني بين بقية الســـائقين حين أنهى 

اللفة في دقيقة و14.220 ثانية.
وبحســـب نظـــام البطولـــة يتـــم احتســـاب 
أفضل لفة للسائقين لترتيب االنطاق في 
السباق األول فيما يتم اعتماد ثاني أسرع 
لتحديـــد مراكـــز االصطفـــاف في الســـباق 
الثانـــي. فيمـــا يقـــام الســـباق الثانـــي يـــوم 
األحد عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا.
وبحســـب ترتيـــب األزمنة األســـرع األولى 
يصطف الســـائقون جيســـي فـــان كوجيك 
بابتيســـت  وجيـــان  كوجيـــك  فـــان  ودان 
والشـــيخ  واجنـــر  وريتشـــارد  ســـيمونير 
علـــي بن محمـــد أل خليفة وايـــدي والدير 
والشـــيخ جابـــر بـــن علـــي آل خليفـــة فـــي 

المراكز من الرابع وحتى العاشر.
مـــن  جوفيـــن  ينطلـــق  الثانـــي  وللســـباق 
الصـــدارة إلـــى جانب هانســـين في الصف 
األول يليهـــم غونفيلـــد في المركـــز الثالث 

وسيمونير في المركز الرابع.
وجديـــر بالذكر ان ســـباق جائـــزة البحرين 
الكبـــرى لطيـــران الخليـــج للفورمـــوال وان 
انطلق األسبوع الماضي وتمكن من خاله 
ســـائق فريق مرســـيدس لويـــس هاملتون 

من خطف السباق.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

بوتاس ينطلق في المركز األول على المضمار الخارجي
جائــزة رولكــس الصخير الكبــرى للفورموال وان بانتظار ضيــوف حملة “شــكراً_أبطالنا” اليوم



تواصلـــت اإلثـــارة فـــي فعاليـــات بطولـــة 
العيـــد الوطنـــي المجيـــد لجمـــال الخيـــل 
العربيـــة األصيلـــة الحاديـــة عشـــر التـــي 
تقـــام بتوجيهات من ممثـــل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتنظيم 
من االتحاد الملكي للفروســـية وسباقات 
االتحـــاد  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت  القـــدرة 
الملكي ســـمو الشيخ عيســـى بن عبدهللا 
آل خليفة علـــى ميدان االتحاد الرياضي 

العسكري بالرفة.
الثانـــي  يومهـــا  فـــي  البطولـــة  وشـــهدت 
مميـــزة  ومســـتويات  مثيـــرة  منافســـات 
وســـط مشـــاركة واســـعة من االسطبالت 

والمالك والمرابط.
وأعرب ســـمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفـــة عـــن تقديـــره للجهـــود البارزة 

والدعـــم الكبير الذي يحظـــى به االتحاد 
الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة من 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
مؤكـــًدا أن االتحـــاد حـــرص علـــى تنفيـــذ 
توجيهـــات ســـموه بإخراج بطولـــة العيد 
الوطنـــي المجيـــد لجمال الخيـــل العربية 

األصيلة بأفضل صورة تنظيمية.
وقال ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل 
خليفـــة “نؤمن أن بطـــوالت جمال الخيل 
العربية األصيلة إحدى البطوالت المهمة 
التي ينظمها االتحاد تزامًنا مع احتفاالت 
المملكـــة بالعيـــد الوطنـــي المجيـــد وعيد 

جلوس جاللة الملك”.
وأضاف ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفة أن هذه النســـخة مغايرة تماًما 
من الناحيـــة الفنية؛ نظـــًرا للنضج الكبير 
الـــذي بلغـــه المالـــك البحرينـــي وقدرتـــه 
علـــى اإلنتـــاج المحلـــي للجيـــاد العربيـــة 

األصيلـــة، فضـــاًل عـــن امتالكـــه للخيـــول 
العربية األصيلة المدربة بصورة متميزة 
والقادرة على المنافســـة في المســـابقات 
وســـط  الدوليـــة  والبطـــوالت  المحليـــة 
تواجـــد نخبة من العارضين من أصحاب 
الخبـــرة والقادريـــن علـــى إظهـــار جميـــع 

جماليات الخيل العربية األصيلة.

العلوي: اهتمام كبير من االتحاد

وأعـــرب أمين الســـر العـــام باالتحـــاد الملكي 
للفروسية وسباقات القدرة غالب العلوي عن 
بالغ شـــكره وتقديره إلى ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة وســـمو الشيخ عيسى بن 
عبدهللا آل خليفة علـــى دعمهما ومتابعتهما 
المســـتمرة، مشـــيًرا إلى أن هذا الدعم ساهم 

بتحقيق كامل النجاح لبطولة العيد الوطني 
لجمال الخيل العربية األصيلة.

وأكد العلوي أن بطولة العيد الوطني لجمال 
الخيل لهـــا مكانة خاصة فـــي قلوب الجميع 
خصوًصـــا أنهـــا تأتـــي تزامًنـــا مـــع احتفاالت 
مملكـــة البحريـــن بالعيـــد الوطنـــي المجيـــد 

وعيد جلوس صاحب الجاللة الملك.

بـــذل  االتحـــاد  أن  العلـــوي  وأوضـــح غالـــب 
قصـــارى جهـــده مـــن أجـــل تســـجيل نجـــاح 
جديـــد للبطولة عبـــر تقديم كافـــة الخدمات 
للمالك واالســـطبالت والمرابط المشـــاركين، 
وهو ما ســـاهم بتقديم أفضـــل العروض في 
البطولة، مشيًدا بالجهود البارزة التي بذلتها 

كافة اللجان العاملة والحكام.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

اإلثارة عنوان اليوم الثاني في بطولة جمال الخيل العربية

كشـــف أمين سر نادي عالي أحمد حسن 
عن تعيين الالعب السابق حسن عبدهللا 
حبيب رئيسا لجهاز رياضة ألعاب القوى 
فـــي النادي بعـــد اعتماد عضويـــة النادي 
رســـميا باالتحاد في الجمعية العمومية 

التي عقدت مؤخرا.
وقال حسن لـ “البالد سبورت” إن اختيار 
حســـن عبدهللا حبيب لـــم يأِت من فراغ 
فهـــو كان عداًء في المســـافات الطويلة 
ولديـــه خبرة واســـعة واطـــالع برياضة 
النـــادي  أم األلعـــاب وقـــد اجتمـــع معـــه 
وقرر إســـناد المهام اإلدارية إليه ليتولى 
رئاســـة الجهـــاز رســـميا لوضـــع الخطـــط 
والبرامج والســـعي الكتشـــاف المواهب 
وتطويرها وتنميتهـــا لتكون قادرة على 
المنافسة في المســـابقات المحلية التي 
ينظمها االتحاد البحريني أللعاب القوى.

وأضاف حســـن بـــأن النـــادي كذلك اتفق 

مـــع الالعبيـــن الســـابقين أحمـــد حســـين 
ومحمد حســـن لإلشـــراف علـــى تدريب 
الالعبيـــن، حيـــث اجتمـــع معهمـــا النادي 
وتم االتفاق على توليهم مهمة التدريب 
والبحث عن المواهـــب الختيار وانتقاء 
أفضل الالعبين في مختلف المسابقات، 
وقد أبدوا استعداداهم ورغبتهم للعمل، 
العبيـــن  يعتبـــران  وأنهمـــا  خصوصـــا 
ســـابقين في أم األلعاب ومثال المنتخب 
والدرايـــة  الخبـــرة  ولديهـــم  الوطنـــي 

والمعرفة بالنواهي الفنية.
عالـــي  نـــادي  أبنـــاء  بـــأن  حســـن  وأكـــد 
ســـعداء باالنضمام لالتحاد، وسيسعون 
لتقديـــم عـــدد من المواهـــب الوعدة في 
مختلـــف المســـابقات؛ ليثبتـــوا قدراتهم 
وإمكاناتهـــم، خصوصـــا وأن عالي نجح 
فـــي الظهـــور بشـــكل جيد فـــي مختلف 
األلعاب الرياضية التي يحتضنها حاليا.

تنطلـــق اليـــوم )األحـــد( منافســـات دوري زين ألنديـــة الدرجة 
األولـــى لكرة الســـلة للموســـم الرياضـــي 2021 - 2020 بإقامة 

مباراتين لحســـاب الجولة األولـــى، إذ يلتقي في األولى مدينة 
عيســـى وســـماهيج في تمام الساعة 5.30 مســـاًء، وتعقبها مباراة 

سترة والنجمة عند الساعة 19.45 وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتســـتكمل مباريـــات الجولة غًدا بلقائـــي المحرق والنويدرات والرفـــاع مع االتحاد، 
وتختتـــم الثالثـــاء بمواجهاتي األهلـــي والبحرين والمنامة مع الحالـــة. وتأمل الفرق 
األربعة المتبارية اليوم، تحقيق االنطالقة اإليجابية التي تسعفها في تكملة المشوار 

بالشكل الصحيح.
ويشـــرف على تدريب ســـماهيج علي حســـن ومدينة عيســـى صالح موسى وسترة 
زهيـــر حبيل والنجمة رؤوف حبيل، وكل مدرب عمد من خالل البطولة التنشـــيطية 
لتجهيز فريقه بالشـــكل المطلوب لخوض غمار مســـابقة الدوري وهي األهم من أجل 

الظهور القوي وحصد النتائج اإليجابية.

حسن عبداهلل رئيسا لجهاز عالي أللعاب القوى

دوري زين للسلة ينطلق اليوم

Sports@albiladpress.com
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الشباب ناوي على نية .. اهلل يستر يا النجماوية
فاصلة لــمــبــاراة  الــيــد  دوري  لقب  حسم  ويــؤجــل  يتعملق  الــمــارونــي 

أجـــّل فريـــق الشـــباب حســـم لقـــب دوري 
أنديـــة الدرجة األولـــى للموســـم الرياضي 
بنظيـــره  أطـــاح  بعدمـــا   ،2020/2019
النجمـــة بنتيجة )22/24( في المباراة التي 
جمعتهما مســـاء الســـبت لحســـاب الجولة 

الخامسة من الدور السداسي.
بتقـــدم  انتهـــى  قـــد  األول  الشـــوط  وكان 
أصبـــح  الفـــوز  وبذلـــك   ،)10/11( الشـــباب 
رصيد الشباب )13 نقطة( متساٍو مع نقاط 
النجمة الذي تجرع أول خســـارة له، ليلجأ 
الفريقـــان إلى مبـــاراة فاصلة ســـتقام يوم 

االثنين لتحديد هوية البطل.
ويديـــن الشـــباب بهـــذا الفـــوز الثميـــن، إلى 
حارســـه قاســـم عقيـــل الـــذي بـــرع بصورة 
للجانـــب  باإلضافـــة  بتصدياتـــه  كبيـــرة 
الدفاعـــي الـــذي حـــد من خطـــورة خصمه، 
فضـــالً عـــن القـــوة الهجوميـــة التـــي لعبت 
دوًرا فـــي ترجيـــح كفـــة المارونـــي، فيمـــا 
النجمة ظهر بصورة فنية مهزوزة ونفسية 
مشـــدودة رغـــم أنـــه كان يلعـــب بفرصتين 

لتحقيق اللقب.

الشباب يتقدم

خـــرج الشـــباب بأفضليـــة نســـبية عـــن 
والنتيجـــة  بـــاألداء  النجمـــة  نظيـــره 
 .)10/11( األول  للشـــوط  النهائيـــة 
الدفاعـــي  وضعـــه  تحســـن  المارونـــي 
العاشـــرة  الدقيقـــة  بعـــد  والهجومـــي 
ليتمكـــن مـــن تقليص الفـــارق ومعادلة 
مجاراتـــه  ليواصـــل   ،)4/4( النتيجـــة 
للنجمـــة بفضـــل تألق حارســـه الشـــاب 
دفاعـــه  وتماســـك  عقيـــل  قاســـم 

واســـتغالل بعـــض الفـــرص الهجومية من 
مجتبـــى الزيمور وأحمد جـــالل، وقد عابه 
االستعجال في هذا الجانب. وفي المقابل 
النجمـــة عانـــى مـــن األخطـــاء الهجوميـــة 
وغيـــاب التركيز في ذلك فضـــالً عن كثرة 
االيقافـــات التي طالـــت العبيه ومنها طرد 
مهدي ســـعد منذ الدقيقة العاشرة وجعلته 
يلعـــب منقـــوص العـــدد، ممـــا أثـــرت عليـــه 
بأرضيـــة الميـــدان وجعلته يترنـــح باألداء 
والنتيجـــة التـــي كانـــت يتقـــدم بهـــا خالل 
النصـــف األول للشـــوط عبـــر تألق حارســـه 
محمد عبدالحســـين وفي الهجوم المتألق 
ســـعود عبدالرحمن وكميل محفوظ وعلي 

فؤاد.

الشباب يفوز

وفي الشـــوط الثاني، أخذ الشـــباب تقدمه 
باألداء والنتيجة ما قبل منتصف الشـــوط 
بفضـــل حارســـه قاســـم عقيـــل وهجومـــه 
بأحمد حمزة وآدم النشيط ومجيد حسين 
)14/16(، إال أن النجمة الذي لعب منقوص 
العدد لاليقـــاف في العبيه، حســـّن وضعه 
مـــع تعملق حارســـه محمـــد عبدالحســـين، 
كميـــل  بأهـــداف  العـــودة  الفريـــق  ليأخـــذ 
محفوظ وحســـن بابور وبالل بشام وفؤاد 

علي ويتقدم )17/18(.
دخل الفريقان في ســـجال كبيـــر بالدقائق 
العشرة األخيرة ومسلسل التعادل مستمر 

بينهـــا مع وجود أخطـــاء لكالهما وصحوة 
للحارســـين حتى )22/22( مع الدقيقة 27، 
الشـــباب تقدم عبر أحمد جـــالل ويتصدى 
قاســـم لكـــرة زميلـــه مـــع بدايـــة الدقيقـــة 
األخيـــرة ويضيـــف جاســـم علـــي الهـــدف 
الثاني )22/24( ليتصدى حســـين القيدوم 

لرمية جزاء بالل بشام وتنتهي المباراة. 

األهلي يكسب االتفاق

في المباراة األولى، كسب األهلي مواجهة 
انتهـــى  بعدمـــا   )25/34( بنتيجـــة  االتفـــاق 
 .)12/17( األصفـــر  بتقـــدم  األول  الشـــوط 
وبذلك احتل األهلي المركز الثالث برصيد 
)11 نقطة( واالتفاق رابًعا برصيد )9 نقاط(.

مـــع إســـدال الســـتار علـــى مباريات 
الـــدور ثمـــن النهائي لمســـابقة كأس 
جاللـــة الملك، لكـــرة القدم للموســـم 
تكـــون   ،2021  -  2020 الرياضـــي 
قـــد  النهائـــي  ربـــع  الـــدور  مباريـــات 

تحددت.
ومن بين األنديـــة الثمانية المتأهلة 
إلى ربـــع النهائي، والتي ســـتتنافس 
علـــى الوصـــول إلى المربـــع الذهبي، 
تأهـــل ناد واحد مـــن الدرجة الثانية 
ربـــع  فـــي  الحالـــة، وســـيلعب  وهـــو 
النهائـــي مـــع الرفـــاع الشـــرقي فـــي 
المبـــاراة األول بهذا الـــدور. المباراة 
الثانيـــة ستشـــهد لقـــاًء هـــو األقـــوى 
واألبرز بيـــن الرفـــاع والنجمة، فيما 
ســـيلعب وصيف النســـخة الســـابقة 

الـــدور  هـــذا  فـــي  مباراتـــه  )الحـــد( 
أمـــام المنامـــة، أما المبـــاراة األخيرة 
فـــي  بالمحـــرق  األهلـــي  فســـتجمع 
البحرينيـــة،  القـــدم  كـــرة  كالســـيكو 
علًمـــا أن المحـــرق هو بطل النســـخة 

األخيرة لـ “أغلى الكؤوس”.

تحديد مباريات ربع نهائي كأس الملك

“تويوتا” تجدد رعايتها لفرق “األهلي”
كـــــانـــــو: شــــريــــك أســــــــاس فـــــي إنـــــــجـــــــازات الــــنــــادي

ثّمـــن رئيـــس النـــادي األهلـــي خالـــد 
كانو الرعاية والدعم الكبير من قِبل 
شـــركة إبراهيم خليل كانو )تويوتا( 
للنـــادي األهلي، والمســـتمر منذ أكثر 

من 10 سنوات.
وعبـــر عـــن مشـــاعر االعتـــزاز بهـــذه 
الرعاية، ناقاًل شـــكر وتقدير أعضاء 
الشـــرف  وأعضـــاء  اإلدارة  مجلـــس 
ومنتســـبي النـــادي األهلي بمناســـبة 
مراســـم تجديد الرعاية الموســـمية 
للموســـم  األهلـــي  النـــادي  لفـــرق 
الرياضـــي 2020 - 2021، فـــي مقـــر 
شـــركة إبراهيم خليل كانو )تويوتا(، 
بحضور كل من رئيس مجلس إدارة 
النـــادي األهلـــي خالد كانـــو، وممثاًل 

كانـــو  خليـــل  إبراهيـــم  شـــركة  عـــن 
)تويوتا( خالد فؤاد كانو.

وأشـــاد رئيس النادي األهلي برعاية 
شـــركة )تويوتا( لفرق النـــادي، وذكر 
فـــي  أســـاس  شـــريك  )تويوتـــا(  أن 

إنجـــازات فـــرق النـــادي األهلي على 
مر السنوات السابقة حتى اآلن.

لفـــرق  )تويوتـــا(  رعايـــة  أن  وأكـــد 
النـــادي األهلي تمثـــل نموذجا مثاليا 
للشـــراكة المجتمعية بين القطاعين 

العـــام والخـــاص، كمـــا توجـــه خالـــد 
كانو بالشكر للرئيس الفخري للنادي 
األهلـــي الوجيه فـــؤاد ابراهيم كانو 
لدوره البارز والمشهود له في رعاية 

ودعم القلعة الصفراء.

الماحوز - النادي األهلي
أحمد مهدي

سبورت

حسن علي

نادي عالي في اجتماع الجمعية العمومية أللعاب القوى

علي مجيد

لقطات من مباراة النجمة والشباب
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اعترفت المذيعة والممثلة البريطانية 
شارلوت كروسبي أنها تعيش قصة 

حب جديدة بدأت في شهر 
مارس الماضي بدبي 

وتستكمل فصولها في 
نيوكاسل، لتثبت أن 
الحب والرومانسية 

أقوى من 
الحجر 

 الصحي
وكورونا.

tariq_albahhar

استعدوا لمشاهدة المسلسل الناجح Seinfeld على نتفلكس في 2021
المسلســـل  نتفلكـــس عـــن إضافـــة  أعلنـــت رســـميا 
الكوميدي الشـــهير الفائز باإليمي Seinfeld بجميع 
مواســـمه ضمن المسلسالت الكوميدية في المنصة 
مـــع بدايـــة العام المقبـــل 2021، بعد خســـارتها حق 
عرض المسلســـل األكثر مشـــاهدة “فريندز” اعتبارا 
من نهاية العام الجاري، وأيضا ستفقد المنصة عدد 
من المسلســـالت األخرى واألفالم مثل”ذا أوفيس”، 
وأفالم “ســـتار وورز” وإنتاجات “بيكسار” و”مارفل” 
التي كانت تبث جزءا منها، وهي مملوكة لمجموعة 

”ديزني”.
يقـــول ”مايـــك هوبكنـــز“ رئيـــس تلفزيـــون ســـوني 
بيكتشـــرز فـــي تصريـــح لصحيفـــة لـــوس أنجلوس 
تايمـــز: “إن ســـينفيلد هـــو عـــرض فريـــد مـــن نوعه 
واآلن  الشـــعبية”.  األمريكيـــة  بالثقافـــة  ومتميـــز 
وبعـــد مـــرور ثالثين عامـــا من العـــرض األول، يظل 
“ســـينفيلد” فـــي مركـــز الصـــدارة، ونحـــن ســـعداء 
بالشـــراكة مع Netflix لنقل هذه السلسلة المحبوبة 
إلى المعجبين الحاليين والجدد في مختلف أنحاء 

العالم”.
ورغم أن سينفيلد مملوك لشركة وارنر ميديا )مثل 
فرندز(، فإن شركة سوني بيكتشرز تلفزيون انتهت 

بها الحال إلى حقوق العرض.
يعتبر سينفيلد كأي ممثل كوميدي قدمته الواليات 
المتحدة لنا على مدى الســـنوات األربعين الماضية، 
ولكنـــه األكثـــر نجاحـــا، وليس مـــن الخطـــأ أن نفكر 

فـــي ســـينفيلد علـــى هذا النحـــو، وتـــدور قصة هذا 
المسلسل العظيم عن الكوميديان ”جيري ساينفلد” 
ووظيفتـــه كســـتاند أب كوميـــدي علـــى المســـرح، 
وعالقتـــه مـــع أصدقائـــه الثالثـــة: “جـــورج” األصلع 
غيـــر المحظـــوظ، و“إليـــن” العزباء الثرثـــارة وجاره 
غرســـي األطوار والمضحك جدا “كرايمر” وفي كل 
حلقـــة تكون لكل شـــخص قصة وعن طريق عظمة 
الكّتاب، فـــي آخر الحلقة تجتمـــع الخيوط، ويظهر 

موقف كوميدي لألربعة في مدينة نيويورك.
الضيـــوف  مـــن  عـــدد  المسلســـل  فـــي  يظهـــر 

األساســـيين مثـــل نيومـــن صديـــق كرايمـــر، 
الـــذي  جيـــري  عمـــارة  نفـــس  فـــي  يســـكن 
البريـــد،  فـــي  ويعمـــل  أبـــدا،  يســـتلطفه  ال 
وأيضـــا من الضيوف والـــدي جورج الذين 
يجلبون له العار والمشكالت دائما بصورة 

مضحكة.
في العـــام 1989 عرضت الحلقة األولى من 

 The المسلســـل الـــذي كان فـــي تلك الفتـــرة بعنوان
Seinfeld Chroniclesعلـــى قناة NBC األمريكية، 
ولم يســـتطع المسلســـل تحقيق النجـــاح المطلوب 
للقنـــاة. بعدها حـــاول صانعو المسلســـل أن يبحثوا 
عن قناة بديلة، ولكن لألســـف فشـــلت محاوالتهم. 
وبعـــد مـــرور ســـنة علـــى الحلقـــة األولـــى، عـــادت 
األفكار للقناة بعرض المسلســـل مرة أخرى، ووافق 
اإلداريون فيهـــا بإعادة طلب إنتاج حلقات جديدة 
مـــن المسلســـل، والتـــي عنـــد عرضهـــا بعـــد انتهـــاء 
مسلســـل Cheers الشـــهير والناجـــح جـــدا، حقـــق 

أرقاما عالية في نسب المشاهدة. 
بدأ المسلسل ســـنة 1989، واستمر عرض مواسمه 
التسعة الرائعة إلى أن قرر صانعاه ”جيري ساينفلد“ 

و“الري دافيد“ إنهاءه مع موسم 1998، 
وهـــو فـــي قمـــة نجاحه 

الفني والجماهيري.

كشـــفت دراســـة أجراها فريق من الباحثين في كلية الطـــب بجامعة كولورادو 
األمريكيـــة أن لـــون العينيـــن قـــد يكون مؤشـــرا على األمـــراض التـــي يمكن أن 
يصاب بها الشـــخص في المســـتقبل. وفًقا لمجلة “فرويندين” األلمانية، أظهرت 

نتائج الدراسة التالي:
 األشخاص ذوي العيون الزرقاء لديهم حساسية كبيرة لألشعة فوق البنفسجية. «

 أصحاب العيون السوداء أو البنية الداكنة يكونون أكثر حماية من األشعة فوق  «
البنفسجية.

أصحاب العيون الفاتحة يكونون معرضين أكثر من غيرهم لخطر اإلصابة  «
بسرطان الجلد أو العين.

 األشخاص ذوي العيون السوداء غالًبا ما يعانون من مشاكل في الدورة الدموية  «
والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، كما يعانون من صعوبة تحمل اآلالم.

 أصحاب العيون الخضراء يكون الشعور باأللم لديهم مرتفع، إال أنهم نادرًا ما  «
يصابون بمرض االكتئاب.

 األشخاص ذوي العيون الزرقاء أكثر عرضة لإلدمان على الكحول. «

حجم بؤبؤ العين تأثيره على اإلنسان

يعتقـــد العلمـــاء أن اتســـاع بؤبـــؤ العين، يدل على الـــذكاء غالًبا؛ ألنـــه يدل على 
وجود نشاط عقلي عاٍل.

كما تقول الدراسات إن 1 من كل 5 لديه بؤبؤ عين أكبر من اآلخر، ويشير هذا 
التغير إلى احتمالية وجود مشـــكلة صحية مثل الســـكتة الدماغية، ومشكالت 

الجهاز العصبي، وخطر العدوى.

حاذر من تراجع صحي أو مهني في الفترة 
المقبلة.

تكثر الواجبات وقد تشعر بالهلع لضيق الوقت.

اهتم بأهم األعمال وال تنشغل باألمور الثانوية.

تتحقق أمنياتك وتحصل على فرصة لدعم 
مؤهالتك.

فرص للنجاح وقد تجد نفسك متنقال إلى مكان 
آخر.

تضطر لدفع مبلغ لتصليحات منزلية من أصعب 
أيام الشهر.

افصح عن رأيك بقوة وحرية وعزز عالقاتك.

قد تناقش موضوعا مهما يتعلق بمستقبل 
شركتك.

الفترة تحمل بحثا في المواضيع التي تحتاج 
إلى دعم.

فترة مميزة للتقارب ولتبادل الدعم والمعرفة.

تناسبك المشاركة في مختلف النشاطات 
االجتماعية.

قد تحضر لرحلة أو لقاء مع أشخاص أجانب.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

بعد فترة من الشــائعات واألخبار عن ارتباطهما، أعلنت الفنانة 
حا شــيحة عاقتها مع الداعية اإلســامي معز مسعود، عبر 
حســابها بموقع “إنســتغرام”، بعــد إهدائه لهــا أغنية بصوته 
بعنــوان “المقاتــل”. وقال “لقد ســجلت أغنيتــي التي كتبتها 

العــام 2007 وهــي إهداء لكي يــا فتاة... رحلتنــا واحدة بعيدون 
عن الجميع اآلن”.  وأعادت حا نشــر األغنية، معلقة عليها “أشعر 

بــكل كلمة في أغنيتــك... نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرســتها لي... لديك الكثير 
لتقدمه... ال يمكنني االنتظار لرؤية كل شيء”.

تعرضت اإلعامية ريهام سعيد إلى هجوم كبير في الساعات 
الماضية، على خلفية حلقــة قدمتها من برنامجها “صبايا 
الخيــر” على شــبكة تلفزيون النهــار، بعد أيــام قليلة من 
عودتها للشاشــة مجددا؛ بســبب تصوير حلقة عن نشــاط 

صيــد الحيوانــات، والتــي ظهرت بشــكل مخالــف لحقوق 
الحيوان، واعتبر الكثير أن ذلك خارج عن اإلنسانية.

وطالــب عدد كبير من رواد التواصــل االجتماعي بوقف برنامج اإلعامية الشــهيرة 
بسبب ما قدمته.

كشف المطرب البحريني عادل محمود عن تغيير خطته الفنية 
فــي الفترة المقبلــة. وقال في تصريحــات “يفترض أن أطرح 
أغنيتيــن منفردتين، ولكن غيرت خطتــي ومن المقرر أن ابدأ 
فــي تجهيز األلبوم في الفترة الجارية، على أن يضم مجموعة 

من األغنيــات التي توثــق تعاوني مع نخبة مــن نجوم الكلمة 
واللحــن في الخليج”. وفيما يخص مشــاركته الشــعب اإلماراتي 

االحتفاء باليوم الوطني قال “انتهينا من أغنية مهداة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد 
من كلمات الشاعر اإلماراتي الوافي ومن ألحاني”.

جديد عادلأزمة ريهامشيحة ومعز

“كومبارس” تفتتح الملتقى المسرحي للمونودراما والديودراما بالدمام
المســـرحي  الملتقـــى  فعاليـــات  انطلقـــت 
للمونودرامـــا والديودراما بجمعيـــة الثقافة 
والفنـــون في الدمام بحضـــور ورعاية مدير 
عـــام جمعية الثقافة والفنـــون نايف الثقيل، 
بثالثة عروض مســـرحية وتســـتمر فعالياته 

أربعة أيام.
اســـتهل حفل االفتتاح بكلمـــة مدير جمعية 
الثقافة والفنون في الدمام يوسف الحربي 
قـــال فيهـــا “إن الجمعيـــة تلتقـــي بالمبدعين 
والمبدعـــات على تنـــوع تخصصاتهم الفنية 
لـــرؤى  االرتقـــاء  إلـــى  ســـاعية  والثقافيـــة 
الجمـــال  خلـــق  علـــى  وقادريـــن  التجديـــد 
وتجلياتـــه، وهـــو اإلبداع الـــذي تراهن عليه 
مملكتنـــا مـــن أجـــل تنميـــة ونهضـــة فكريـــة 
أن  مضيفـــا  شـــاملة”،  وثقافيـــة  وجماليـــة 
الجمعيـــة تقتـــرب من نهايـــة العام بــــ ) 250 
فعاليـــة ( في جميع المجاالت والتخصصات 
والورشـــة  والملتقـــى  )المهرجـــان  منهـــا 

والمحاضـــرة والنـــدوة والحفـــل التكريمي(، 
منهـــا المخصـــص للمنطقة الشـــرقية، ومنها 
هـــو علـــى مســـتوى محلـــي وخليجـــي  مـــا 
ودولي. وتحـــدث مدير عام جمعية الثقافة 
والفنـــون نايـــف الثقيـــل “إن وزارة الثقافـــة 
وبإشـــراف ومتابعة من ســـمو وزيـــر الثقافة 
صاحـــب الســـمو األميـــر بدر بـــن عبدهللا بن 
فرحـــان آل ســـعود تبذل جهدا ملموســـا في 
رســـم وتخطيـــط حاضر ومســـتقبل الثقافة 

والفنـــون في بلدنا بما يتوافـــق مع تطلعات 
والفنـــون  الثقافـــة  لمجتمـــع  المنتســـبين 

والمهتمين به. 
هـــي  والفنـــي  الثقافـــي  العمـــل  إن مســـيرة 
الجمعيـــة  بذلـــت  وقـــد  تراكميـــة  مســـيرة 
العربيـــة الســـعودية للثقافـــة والفنـــون منـــذ 
إنشائها عام 1393هـ، الموافق 1973م جهدا 
كبيـــرا فـــي اإلشـــراف علـــى العمـــل الثقافي 
والفنـــي ومتابعته واإلشـــراف على تطويره 

ولمـــدة تقترب من نصف قرن. ومازالت من 
خـــالل فروعها فـــي أنحاء المملكـــة تواصل 
العمل الدءوب والنشـــاط بتوجيه وإشراف 
مـــن عبدالعزيـــز الســـماعيل رئيـــس مجلس 
اإلدارة. وهـــذا المســـاء نلتقـــي فـــي رحـــاب 
جمعية الثقافة والفنون بالدمام التي كانت 
ومازالت شعلة من العطاء الثقافي والفني.  
لجنـــة  مشـــرف  الملتقـــى،  مديـــر  وتحـــدث 
المســـرح الفنـــان ناصـــر الظافـــر أن الملتقى 

يتضمن 12 عرضا مســـرحيا وندوات فكرية 
أننـــا  عـــرض، مضيفـــا  تلـــي كل  وتطبيقيـــة 
كمســـرحيين نصنع المستحيل ونتجاوز كل 
العقبـــات وكل الصعاب لكـــي نلتقي وننهض 
بالمســـرح المحلـــي وننطلق به إلـــى العربية 
والعالميـــة، وقـــدم الممثـــالن مهـــدي الناصر 
مـــن  افتتاحيـــا  مشـــهدا  الجشـــي  وفاطمـــة 

إخراج مخرج الحفل راشد الورثان. 
ثم قدم عرض االفتتاح “كومبارس” للكاتب 

فهـــد الحوشـــاني وإخـــراج عبدهللا الحســـن 
وتمثيـــل عصـــام البريمـــان، والـــذي المـــس 
بالتطـــرق  المســـرحيين  الفنانيـــن  مشـــاعر 
لمعاناة الفنان المســـرحي، ثـــم قدمت فرقة 
الطائـــف عرضهـــا المســـرحي بعنـــوان “ملف 
انجليزي” للكاتب فهد ردة وتمثيل وإخراج 
األولـــى  الليلـــة  وختمـــت  الصـــواط،  مطـــر 
بمســـرحية تأليف وإخراج أشـــرف حســـني، 

وتمثيل حسن الغانم.

صورة جماعية لمقدمي الندوات الفكريةمن عرض كومبارسنايف الثقيل

6 ديسمبر

 1992
المتطرفيـــن  بيـــن  صـــدام   
فـــي  والمســـلمين  الهنـــدوس 
برديـــش  أتـــر  بواليـــة  أيوديـــا 
الهندية، بعدما حاول الهندوس 
إلقامـــة  بابـــري  مســـجد  هـــدم 

ضريح اإلله الهندوسي راما.

 1884
 اإلمام محمد عبده يصل إلى تونس ويلتقي بعلماء جامع الزيتونة.

 1917
إعالن استقالل فنلندا عن روسيا بعد الثورة البلشفية.

1941
 االتحاد السوفييتي يبدأ هجومه المضاد ضد ألمانيا النازية.

 1956
القوات الجنوب إفريقية تعتقل نيلسون مانديال ورفاقه بسبب نشاطاتهم.

 1971
باكستان تقطع عالقاتها مع الهند؛ بسبب اعترافها باستقالل بنغالديش.

لون عينك 
يكشف حالتك 

الصحية!
طارق البحار



“زيــن” تختتــم بنجـــاح مبـــادرة “زينــوفـــيت”
تفخــر شــركة زيــن البحريــن، باإلعالن عن اختتام النســخة السادســة مــن زينوفيت 
وعبــر  الوقفيــة.  لالســتثمارات  وعقــال  الكــري  شــبكتي  مــع  بالشــراكة  وبنجــاح 
مبــادرة زينوفيــت، نجحــت شــبكة عقــال لالســتثمارات الوقفية، وهــي أول مجتمع 
للمســتثمرين الممولين في المملكة العربية الســعودية وشــركة الكري بارتنرز، وهي 
مؤسســة ناشــئة مقرها البحرين، في إيجاد مســتثمرين من شــبكتها لالســتثمار في 
ثــالث من الشــركات الناشــئة التي تعمل فــي دول مجلس التعــاون الخليجي، وهي 
أوكادوك التي تعتبر منصة لحجز المواعيد الطبية عبر االنترنت في دبي؛ ودلوني 
وهــو تطبيــق للتجــارة اإللكترونيــة مقــره البحريــن؛ ويونيبال وهي منصــة للطالب 

مقرها البحرين.

 ،2019 عـــام  فـــي  تدشـــينها  ومنـــذ 
اســـتضافت مبـــادرة زينوفيـــت 6 نســـخ 
فعلية وافتراضية وشـــهدت مشاركة 19 
من مؤسســـي الشـــركات الناشـــئة لعرض 
أفكارهـــم التجاريـــة علـــى المســـتثمرين 
ولجمـــع األمـــوال خـــال جلســـات “يـــوم 

العرض”. 
فـــي  ناشـــئة  شـــركات  ثـــاث  ونجحـــت 
اســـتقطاب انتبـــاه المســـتثمرين وجمـــع 
غيـــر  األوقـــات  هـــذه  خـــال  األمـــوال 
المســـبوقة. وبحضـــور إجمالـــي بلـــغ 40 
شـــخًصا لكل فعاليـــة، حققـــت زينوفيت 

الشـــركات  مجتمـــع  بيـــن  كبيـــًرا  نجاًحـــا 
الناشـــئة منـــذ تدشـــينها. وتمكنـــت زيـــن 
فـــي  الحـــدث  اســـتضافة  مـــن  البحريـــن 
مقرها قبل الجائحة، وبشـــكل افتراضي 
فـــي أثنـــاء فترة الوبـــاء لدعم الشـــركات 
الناشـــئة باســـتمرار وتحفيزهـــا لتحقيـــق 
النمـــو والتطـــور واالســـتدامة حتـــى في 
ظـــل هـــذه األوقـــات الصعبة، فضـــاً عن 

تعزيـــز ودعـــم بيئـــة ريـــادة األعمـــال في 
منصـــة  توفيـــر  خـــال  ومـــن  المملكـــة. 
اســـتراتيجية مثـــل زينوفيـــت، تواصـــل 
إلـــى  الهادفـــة  جهودهـــا  البحريـــن  زيـــن 
دعـــم رؤيـــة البحريـــن 2030 كمركز رائد 
فـــي  الناشـــئة  والشـــركات  للتكنولوجيـــا 
لقطـــاع  الـــازم  الدعـــم  يقـــدم  المنطقـــة 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبشـــكل  البحريـــن،  زيـــن  واســـتضافت 
مـــن  السادســـة  النســـخة  افتراضـــي، 

زينوفيـــت التي تضمنت ثاث جلســـات، 
تحـــدث خالها الشـــيخ عبـــدهللا بن خالد 
لعاقـــات  التنفيـــذي  المديـــر  خليفـــة  آل 
االتصال والمستثمرين في زين البحرين، 
وتـــاه جمال الهزيم رئيس مجلس إدارة 
شـــركة الكري بارتنـــرز وعقـــال البحرين، 
وخالـــد زيـــن العابديـــن الشـــريك اإلداري 
لشـــركة الكري بارتنرز ومؤسس ورئيس 

فرع عقال البحرين.
 وتعليًقا على استضافة حدث زينوفيت 

الســـادس بنجاح، قـــال المديـــر التنفيذي 
فـــي  والمســـتثمرين  االتصـــال  لعاقـــات 
زيـــن البحريـــن الشـــيخ عبدهللا بـــن خالد 
مبـــادرة  هـــي  “زينوفيـــت  خليفـــة  آل 
نفتخـــر بهـــا في زيـــن البحرين، وســـعدنا 
كثيـــًرا لتلقـــي الشـــركات الناشـــئة دعًمـــا 
ـــا من المســـتثمرين في شـــبكة عقال  قويًّ
لاســـتثمارات الوقفيـــة لمواصلة تطوير 
أعمالهـــا علـــى الرغـــم مـــن هـــذه األوقات 
الصعبـــة، مـــا يؤكـــد وجهـــة نظرنـــا لدعم 
رائـــد  كمركـــز   2030 البحريـــن  رؤيـــة 
للتكنولوجيا والشركات الناشئة، ونتمنى 
للشـــركات الناشـــئة التي قدمت عروضها 
خـــال هـــذه النســـخة مـــن زينوفيت كل 
النجاح، فيما ســـنواصل جهودنـــا لتعزيز 

ودعم بيئة ريادة األعمال في المملكة”.

بالشراكة مع 
“الكري” و”عقال” 

لالستثمارات 
الوقفية
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للتواصل: 17111509

حفـــا  العقاريـــة  غرناطـــة  أقامـــت 
كرمت فيه العنصر النسائي بمناسبة 
يـــوم المـــرأة البحرينيـــة فـــي مقرهـــا 

الرئيس بمنطقة السيف.
وتـــم افتتـــاح الحفـــل بكلمة لـــإدارة 
ألقاهـــا أحمـــد حبيـــب أشـــاد خالهـــا 
النســـاء  التـــي حققتهـــا  باإلنجـــازات 
البحرينيـــات علـــى جميـــع األصعـــدة 
اإلدارة  تقديـــر  مؤكـــًدا  والمجـــاالت، 
وثقتها بهن وبمقدرتهن على تحقيق 
المزيـــد، مضيفـــا أن فـــي تاريخ هذه 
حاضـــرة  المـــرأة  كانـــت  المؤسســـة 
وبقـــوة، مؤكـــًدا أنهـــا صنعـــت فارًقـــا 
كبيـــًرا خصوصـــا عنـــد الحديـــث عن 
المجـــال العقـــاري وثقافـــة المجتمـــع 
الســـائدة أن هـــذا المجـــال هـــو حكـــر 
العنصـــر  “أن  وتابـــع  الرجـــال.  علـــى 

النســـائي حاضر وبكفاءة عالية منذ 
أكثـــر مـــن 20 عامـــًا فـــي المجموعة، 
إذ عمـــل فـــي تخصصـــات عـــدة منها 
القانونيـــة  والشـــؤون  الحســـابات 
واإلعام، حتى في مجال التســـويق 
فـــي  ونحـــن  العقاريـــة،  والوســـاطة 
غرناطـــة ال نتكلم عـــن تمكين المرأة 
كشـــعار فقـــط بـــل أثبتنا ذلك بشـــكل 
عملـــي فالمـــرأة اليـــوم تقلـــدت أعلى 

المناصب في المجموعة”.
العـــام  المديـــر  تقـــدم  جانبـــه،  مـــن 
للمجموعة حســـن المشـــيمع بتكريم 
العنصر النسائي، وصرح أننا سعداء 
مصـــدًرا  اليـــوم  بهـــذا  باالحتفـــاء 
توجيهاتـــه لـــإدارة بـــأن دور المـــرأة 
البحرينية يجب أن يتوسع أكثر في 

مشوارها ومسيرتها، 

“رجال األعمال” والسفير الهندي يستعرضان الروابط االقتصادية
ــن ــدي ــل ــب ــاري بـــيـــن ال ــ ــج ــ ــت ــ ــادل ال ــ ــب ــ ــت ــ ــاون وال ــ ــع ــ ــت ــ ــة ال ــي ــم ــن ت

استقبل رئيس جمعية رجال األعمال البحرينية، خالد راشد الزياني، سفير 
جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، بيوش سريفاستافا.

وفـــي مســـتهل اللقـــاء هنـــأ الزيانـــي 
السفير سريفاســـتافا بمناسبة تسّلمه 
مهام عمله الدبلوماسي في المملكة، 
مؤكـــدا عمـــق ومتانة العاقـــات التي 
تربـــط البلديـــن منـــذ عقـــود طويلـــة 
والعاقات االقتصادية المتميزة التي 
تربـــط رجـــال األعمـــال البحرينييـــن 
دور  مســـتعرًضا  الهنـــود  بنظرائهـــم 
جمعية رجال األعمال البحرينية في 
تعزيـــز العاقـــات التجارية من خال 
تفعيـــل الزيارات المتبادلة بين رجال 
األعمال في البلدين، متمنًيا للســـفير 
كل التوفيق في مهامه الدبلوماسية 
والســـيما فيما يتعلق بتنمية التعاون 
البلديـــن  بيـــن  التجـــاري  والتبـــادل 
الصديقين، مؤكًدا استعداد الجمعية 
للتعاون مع السفارة في كل ما يسهم 

فـــي تطوير الروابط االقتصادية بين 
الجانبين.

اللقـــاء  خـــال  الزيانـــي  واســـتعرض 
الجمعيـــة  وأنشـــطة  فعاليـــات  أهـــم 
في الـــدورة الحاليـــة لمجلس اإلدارة 
وتشـــاور  المســـتقبلية،  وتطلعاتهـــا 
الطرفان حـــول أوجه التعاون بينهما 
خصوصا في مجـــال تفعيل التعاون 
التجاري واالقتصـــادي والذي يهدف 
االقتصاديـــة  العاقـــات  دعـــم  إلـــى 
وزيـــادة حجم التبـــادل التجاري بين 
البحريـــن والهنـــد، إضافة إلـــى إعادة 
تفعيـــل مجلـــس األعمـــال البحرينـــي 
الهنـــدي، داعًيا أصحـــاب األعمال في 
الهنـــد؛ لاســـتفادة مـــن مزايا وفرص 
االستثمار في البحرين خصوصا في 
القطاع المالي والصيرفة اإلســـامية 

والضيافـــة والرعايـــة الصحية وبناء 
شراكات مع نظرائهم البحرينيين.

ن الســـفير سريفاســـتافا  من جهته ثمَّ
دعـــم  فـــي  األعمـــال  رجـــال  دور 
المشاريع المشتركة وتعزيز العاقات 
الثنائيـــة بيـــن البلدين على مســـتوى 
القطاع الخاص معرًبا عن اســـتعداده 
لتقديم مختلف التســـهيات الممكنة 
إلنجـــاح الفعاليـــات المســـتقبلية بين 

رجال األعمال الهنـــود ونظرائهم في 
المملكة والعمل على توطيد الصات 
التبـــادل  زيـــادة  أجـــل  مـــن  بينهـــم؛ 
التجـــاري ورفـــع مســـتويات التعاون 

بين البلدين.
حضر اللقاء من جانب جمعية رجال 
األعمـــال البحرينيـــة عضـــوا مجلـــس 
وعبدالوهـــاب  أجـــور  نبيـــل  اإلدارة 

الحواج.

كّرمـــت الجامعة األمريكيـــة بالبحرين 
عضـــوات هيئة التدريس والموظفات، 
شاكرة إياهن على إسهاماتهن الفاعلة 
فـــي دفـــع عجلـــة االقتصـــاد الوطنـــي 
وشـــغفهن وتفانيهـــن فـــي عملهـــن منذ 
افتتـــاح الجامعـــة في ســـبتمبر 2019. 
كمـــا أعربـــت الجامعـــة عـــن تقديرهـــا 
واعتزازهـــا البالـــغ بما بذلـــن من جهود 
فيـــروس  جائحـــة  أثنـــاء  اســـتثنائية 
كورونـــا للحفـــاظ علـــى ســـير العمليـــة 
أفضـــل  تقديـــم  وتيســـير  التعليميـــة 
مســـتوى مـــن التعليـــم عالـــي الجودة. 
فريـــق  أن  الجامعـــة  كشـــفت  كذلـــك 
اإلدارة العليا يضم ســـت ســـيدات من 
أصـــل ثمانية أعضـــاء، وأربع منهن من 
النســـاء البحرينيـــات. وباعتبارها أول 

جامعـــة علـــى الطـــراز األميركـــي فـــي 
البحرين، فإن تطبيق مبادئ المساواة 
والتنـــوع بين أعضاء هيئـــة التدريس 
جميـــع  علـــى  والطلبـــة  والموظفيـــن 
المســـتويات يعتبر جـــزًءا ال يتجزأ من 

سياسة الجامعة ونهجها الشامل.
الرئيـــس  قالـــت  المناســـبة  وبهـــذه 
المؤسس للجامعة األميركية بالبحرين 
ســـوزان ساكســـتون “حيـــن بدأنـــا في 
للجامعـــة  األولـــى  التصـــورات  وضـــع 
األميركيـــة بالبحريـــن، كان مـــن أهـــم 
أولوياتنـــا االلتزام التـــام بجميع مبادئ 
المســـاواة والتنـــوع في كل مـــا يتعلق 
المواهـــب.  اســـتقطاب  بإســـتراتيجية 
وقـــد نجحنـــا بالفعـــل فـــي اســـتقطاب 

فريق متمّيز من أفضل الكفاءات،

“الجامعة األميركية” تكّرم عضوات “التدريس” والموظفات

بالمملكــة آلــي  صــراف  أجهــزة  شــبكة  أكبــر  علــى 

ــة الـــوظـــائـــف” الـــتـــابـــع لــــ “إنـــجـــاز” ــ ــازم ــ ــن “م ــم ض

”Tap & Go“ الوطني” يطرح مجموعة خدمات“

“إبراهيم كانو” تنظم جولة تعريفية لطلبة “النسيم”

أعلــن بنــك البحريــن الوطنــي، تماشــيا مــع إســتراتيجيته لتعزيز وتحســين التجربــة المصرفيــة للعمالء عن 
توفير خدمات “Tap & Go” على جميع أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنك، والتي تمثل أكبر شبكة ألجهزة 

الصراف اآللي في المملكة؛ وذلك لتسهيل عمليات السحب واالستفسار عن رصيد الحساب.

ستتوفر خدمات “Tap & Go” لجميع أنواع البطاقات 
المصرفيـــة الصـــادرة من كافة البنـــوك المحلية والتي 
تعمـــل بتقنيـــة االتصال قريب المـــدى )NFC(، بما في 
ذلـــك بطاقـــات الصراف اآللـــي والبطاقـــات االئتمانية 
وبطاقـــات الدفع المســـبق التي تدعـــم خاصية الدفع 
الـــا تامســـي. وســـيتمكن حاملو بطاقـــات “البحرين 
الوطني” وبطاقات البنوك األخرى من االســـتفادة من 
الحلول الا تامسية المتوفرة بأجهزة الصراف اآللي 
التابعة للبنك، وكذلك ســـيحظى عماء بنك البحرين 
الوطني بإمكان اختيـــار اللغة التي يرغبون بالتعامل 

بها أثناء استخدام الجهاز.
وتســـريع  لتبســـيط   ”Tap & Go“ حلـــول  وتهـــدف 
إجراء المعامات، ولتســـهم بخفض مـــدة المعامات 
باستخدام البطاقة ولتوفير درجة رفيعة من األمان. 
وســـيتوجب من حامل البطاقة إدخال الرقم الســـري 
)PIN( للوصـــول إلـــى الحســـابات أو إلجـــراء عمليات 
الســـحب النقـــدي. وكجـــزء مـــن جهـــوده المســـتمرة 

“البحريـــن  يبـــادر  العمـــاء،  وأمـــن  ســـامة  لضمـــان 
الوطني” بطلب إدخال الرقم السري للبطاقة للتحقق 

من هوية حامليها تجنًبا لتعرضها لاستياء.
وقال الرئيـــس التنفيذي للخدمات المصرفية لألفراد 
فـــي البنك، صبـــاح الزيانـــي “نولي في بنـــك البحرين 
الوطنـــي اهتماًما بالًغـــا بتطوير حلـــول مبتكرة تثري 
القطـــاع  بريـــادة  جهودنـــا  وتعـــزز  العمـــاء  تجربـــة 
المصرفـــي. ومن هذا الجانب، نجـــدد التزامنا بتقديم 
خدمات رقمية جديـــدة تمنح العماء األعزاء المزيد 
الراحـــة واألمـــان، بجانـــب دعمهـــا لإجـــراءات  مـــن 
الوقائيـــة الازمة. وتهدف الخدمـــات الجديدة لدعم 
تبســـيط  لزيـــادة  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  مبـــادرات 
وتشـــجيع التعامـــات الاتامســـية، باإلضافـــة إلـــى 
المســـاهمة بإحـــداث تأثيـــر ملمـــوس فـــي الحـــد مـــن 

انتشار جائحة “كوفيد19-”.
 Tap &“ وأضاف صبـــاح الزياني “يأتي طرح خدمات
Go” الجديدة انطاقا من جهودنا المتواصلة لتقديم 

علـــى  بجانـــب حرصنـــا  للعمـــاء،  الخدمـــات  أفضـــل 
حصولهم على خدمة مصرفية مرضية جًدا وتواكب 
تطلعاتهـــم. وتعكـــس هـــذه الخطـــوة أيًضـــا اســـتمرار 
وجعلهـــا  الحاليـــة  المنتجـــات  تطويـــر  فـــي  جهودنـــا 
أكثـــر مائمـــة الحتياجات الجمهـــور، وذلك من خال 

توظيف المزيد من الحلول والوسائل الرقمية”.

أقامـــت شـــركة إبراهيـــم خليـــل كانـــو، 
ورشـــة عمل وجولـــة تعريفية عـــن ُبعد 
لســـتة وخمســـين طالًبا وطالبة بالصف 
الثالـــث الثانـــوي مـــن مدرســـة النســـيم 
العمـــل  بطبيعـــة  لتعريفهـــم  الدوليـــة؛ 
فـــي قســـم التســـويق واالتصـــاالت في 
الشـــركة، وذلك ضمـــن برنامج “مازمة 
إنجـــاز  لمؤسســـة  التابـــع  الوظائـــف” 

البحرين.
وقـــدم متطوعـــو الشـــركة مـــن مختلف 
تخصصات القسم ورشة عمل وبرنامج 
إرشـــادي للطلبـــة المشـــاركين اســـتمرت 
لمدة يـــوم واحـــد. واّطلعوا مـــن خالها 
والتنفيـــذ  التخطيـــط  كيفيـــة  علـــى 

للحمـــات والفعاليـــات الترويجية التي 
تقـــوم بهـــا شـــركة إبراهيم خليـــل كانو، 
والتـــي تعـــد من أهـــم الشـــركات العاملة 
الســـيارات علـــى مســـتوى  فـــي قطـــاع 

المهـــام  علـــى  تعرفـــوا  كمـــا  المملكـــة. 
الرئيســـة التي يقـــوم بها القســـم لتعزيز 
محفظـــة أعمـــال الشـــركة والتـــي تضـــم 
14 عامة من عامات ســـيارات الركاب 

والمركبات التجارية، إضافة إلى حلول 
العناية بالسيارات وغيرها من الشركات 

الصناعية المندرجة تحت مظلتها.
وبهذه المناســـبة، تحدث عضو مجلس 
اإلدارة المنتـــدب فـــي شـــركة إبراهيـــم 
خليل كانو، طال فؤاد كانو، عن أهمية 
تعريف الطلبة بمختلف أقسام الشركة، 
قائًا “نفتخر في شـــركة إبراهيم خليل 
كانو بكادرنـــا الوظيفي المؤهل، ونؤكد 
على مواصلة االســـتثمار في تطويرهم 
وظيفًيـــا لمواكبـــة أحدث المســـتجدات 
المقدمـــة  فـــي  والبقـــاء  القطـــاع  فـــي 
وتوفيـــر أفضـــل خدمـــة للعمـــاء علـــى 

مختلف المستويات. 

“غرناطة العقارية” تحتفل بيوم المرأة البحرينية
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سقوط حافلة من جسر يفوق علوه 20 مترا
قتــل 16 شــخصا علــى األقــل وجــرح 27 آخــرون إثــر 
ســقوط حافلــة مــن جســر يفــوق علــوه 20 متــرا فــي 
جنوب شرق البرازيل، على إثر عطل في المكابح، وفق 

التحقيقات األولية للشرطة.
ووقع الحادث قرب منطقة جواو مونليفادي في والية 
مينــا جيرايــس. وســقطت الحافلة التي كانــت تقل 46 
شــخصا من أعلى جســر يســمى “بونتي تورتا”، وفق ما 

نقلت “فرانس برس” عن سلطات اإلنقاذ.
تكــون  قــد  الحادثــة  أن  األوليــة  التحقيقــات  وأفــادت 
ناجمة عن عطل في مكابح المركبة. وأسفرت الحادثة 
أيضــا عــن جــرح 27 شــخصا بينهم 3 في حالــة حرجة، 
جرى نقلهم بواســطة مروحية إلى مستشــفى في بيلو 

هوريزونتي عاصمة الوالية.
وبّينت تسجيالت مصورة نشرها عناصر فرق اإلطفاء 
وأظهــرت  واد.  قعــر  فــي  بالكامــل  مدّمــرة  الحافلــة 
“فقــد  الســائق  أن  الخبــراء  مــن  األوليــة  المالحظــات 
السيطرة على المركبة بعد عطل محتمل في المكابح”.

وأشــارت فرق اإلســعاف في بيان إلى أن “الســائق كان 
يصرخ أن المكابح معطلة وبدأت الحافلة بالتراجع إلى 
الوراء ثم اصطدمت بعوائق حديد عند طرف الجسر”.

ولفــت البيــان إلى أن “6 أشــخاص نجحــوا في الخروج 
د  من الحافلة قبل سقوطها، بينهم السائق الذي لم ُيحدَّ
موقعــه بعــد”، موضحــا أن 3 مــن هــؤالء “ال يحتاجــون 

عناية طبية”.
وذكــرت الجمعيــة الوطنية للنقل العــام في تصريحات 
أوردتهــا الصحافــة المحلية أن الشــركة التي تعود إليها 

الحافلة ليست حائزة ترخيصا لنقل الركاب.
كمــا أن الطريــق الذي وقع فيه الحادث هو الذي يشــهد 
أكبــر عــدد مــن الحــوادث القاتلــة فــي كل أنحــاء مينــا 

جيرايس، وفق حاكم الوالية روميو زيما.

يشــير البروفيســور رومان بوزونوف، 
الكوابيــس  مــن  للتخلــص  أنــه  إلــى 
الليليــة مــن الضروري تجنــب اإلجهاد 

وعدم زيادة التوتر.
لصحيفــة  حديــث  فــي  ويقــول 
“اســتمعتم  موســكفا”،  “فيتشــيرنايا 
 ،15 لمــدة  الصبــاح  أخبــار  وشــاهدتم 
األخبــار  لمتابعــة  حاجــة  ال  بعدهــا 
طوال النهــار، ألن هذا يفاقم اإلجهاد. 
ومــن األفضل النظــر عبــر النافذة إلى 
الشــارع والمنطقــة المحيطــة. ويمكن 
أمكــن.  إن  الوقــت  بعــض  التجــوال 
كمــا يجــب ممارســة النشــاط البدنــي 
بصــورة منتظمة. ألن النشــاط البدني 
هــو أفضــل وســيلة لمكافحــة وعــالج 
التوتــر والقلق”. وأضــاف “يمكن أيضا 
المشي 10 آالف خطوة أو الجري، وال 
حاجــة لتناول المزيد من المشــروبات 
لتحســين  الكافييــن  علــى  المحتويــة 
المزاج”. وذكــر أن “للنوم الجيد يجب 

أن يعيش الشخص يوما جيدا”.

كيف نتخلص من 
فــي واقعة طريفة، اقتحم جمل شــارد الكوابيس الليلية؟

مستشــفى حكومــي فــي مصر، مــا أثار 
مواقــع  علــى  الســخرية  مــن  عاصفــة 
أوســيم  مستشــفى  وشــهد  التواصــل. 
صبــاح أمــس الســبت واقعــة غريبة، إذ 
بجمــل  واألطبــاء  الموظفــون  فوجــئ 
شــارد يقتحم المستشفى ويتجول في 
إخــراج  الموظفــون  وحــاول  طرقاتــه. 
الجمل بالقوة دون جدوى، حتى تمكن 

أفــراد األمــن فــي النهايــة مــن إخراجه. 
صاحبــه  كان  “الجمــل”  أن  وتبيــن 
يقــوده فــي طريقــه للســلخانة القريبــة 
مــن المستشــفى، لكنــه فــر منــه ودخــل 
عليــه  الســيطرة  وتمــت  المستشــفى، 

وإعادته مرة أخرى.
المستشــفى  مديــر  أحــال  جانبــه،  مــن 
موظفة قامت بتصوير الواقعة ونشرها 

على مواقع التواصل للتحقيق.

الصحــة  لمنظمــة  العــام  المديــر  قــال 
أدهانــوم  تيــدروس  العالميــة، 
اإليجابيــة  النتائــج  إن  غيبريســوس، 
لتجــارب اللقاحــات المضــادة لفيــروس 
كورونــا المســتجد مشــجعة، لكنــه حــذر 
من تخلف الدول الفقيرة عن الركب في 

“التدافع على اللقاحات”.
جــاءت تصريحــات تيدروس فــي كلمة 
أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 

إذ قــال: إنــه يجــب مشــاركة اللقاحــات 
“كمنافع عامة عالمية”.

وفي إشــارة إلى تصاعد حاالت اإلصابة 
قــال  الفيــروس،  جــراء  والوفيــات 
تيــدروس “حيــث يغرق العلــم بنظريات 
المؤامرة، حيث يقوض التضامن بسبب 
االنقسام، حيث يتم استبدال التضحية 
وينتشــر  يزدهــر  الذاتيــة،  بالمصلحــة 

الفيروس”.

جمل شارد يقتحم مستشفى حكومي في مصر

“الصحة العالمية” تحذر من “نظرية المؤامرة”

األلعاب النارية االحتفالية خالل الحفل الرسمي 
إلضاءة زينة أول شجرة رأس السنة في مدينة 

ياكوتسك، في إطار بدء مهرجان روسيا “الشتاء 
يبدأ” في جمهورية ياكوتيا الروسية.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أعلنت وســائل إعالم صينية رســمية، 
الســبت؛  أمــس  عامــال،   18 مصــرع 
بســبب تســّرب للغاز في منجم للفحم 
فــي جنــوب غــرب الصيــن، إذ يحاول 
مسعفون الوصول إلى 5 عمال آخرين 

ال يزالون عالقين تحت األرض.
تــي  ســي  “ســي  قنــاة  وأوضحــت 
فــي  الحــادث  أن  الرســمية  فــي” 
مدينــة  قــرب  دياوشــويدونغ  منجــم 
تشونغتشــينغ، الــذي أدى إلــى تســرب 
غاز قاتل، تسبب بمحاصرة 24 عامال، 

الجمعة.
وُعثــر صبــاح الســبت علــى جثــث 18 
عامــال إضافــة إلــى نــاج، وفق مــا نقل 

التلفزيون عن قيادة فرق اإلنقاذ.
ووقــع الحــادث في وقــت كان العمال 
تحــت  تعديــن  معــدات  يفككــون 
األرض، فــي حيــن كان المنجــم مغلق 

منذ شهرين.

منحت وكالــة الفضاء األميركية “ناســا” 
عقودا لـ 4 شــركات عرضت جمع عينات 
مــن التربة القمرية بأســعار تتــراوح بين 
دوالر واحــد و15 ألف دوالر، في خطوة 
هدفهــا األســاس إقــرار ســابقة قضائيــة 
فــي مــا يتعلــق باســتغالل المجموعــات 
الخاصــة للمــوارد خارج كوكــب األرض. 
وقــال المســؤول عــن هــذا البرنامج في 
الوكالة فيل ماكاليســتر “إنه ألمر مذهل 
بالفعــل أن يتســنى لنا شــراء ثرى قمري 
دوالر  ألــف   25 بســعر  شــركات   4 مــن 

ودوالر واحد في المجموع”.
وفــي مقابــل المبالــغ المقدمــة، ســيتدبر 
كل مــن “لونار آوتبوســت” )دوالر واحد( 
والفرعــان اليابانــي واألوروبــي مــن “آي 
دوالر(  آالف   5 منهمــا  )كل  ســبايس” 
و”ماســتن ســبايس سيســتمز” )15 ألــف 
دوالر( أمــره للوصــول إلــى القمــر وأخــذ 
ونقــل  وتصويرهــا  التربــة  مــن  عينــات 
إلــى  العــودة  إلــى “ناســا” عنــد  ملكيتهــا 

األرض.

وفيات وعالقون 
في منجم للفحم 

بالصين

“ناسا” تشتري تربة 
قمرية بسعر “ال يصدق”

منــذ بدء جائحة كوفيــد - 19، اقتصر 
إحــدى  نزيلــة  دوبــا،  كوليــت  تواصــل 
دور رعايــة المســنين فــي فرنســا، مــع 
ابنتيهــا علــى المحادثات عبــر الفيديو 
أو مــن وراء نافــذة. لكــن اآلن أصبــح 
بمقــدور المــرأة، البالغــة مــن العمــر 97 
بفضــل  بلمســاتهما  اإلحســاس  عامــا، 
أنبــوب قابل للنفخ واثنين من األكمام 
البالســتيكية. وداخــل األنبــوب الــذي 
العنــاق”،  “فقاعــة  اســم  عليــه  ُأطلــق 

يمكــن لنزالء دور المســنين المعزولين 
عــن العالــم الخارجــي لحمايتهــم مــن 
فيــروس كورونــا، مصافحــة أقاربهــم 
حاجــز  هنــاك  يظــل  إذ  ومعانقتهــم، 
بالستيكي يفصل بينهم طوال الوقت. 
وعندما التقت كوليت بابنتيها، دخلت 
عبــر أحــد طرفــي األنبــوب ثــم وقفت 
أمــام حاجز شــفاف وأدخلــت ذراعيها 
عبــر اثنيــن من األكمــام المصنوعة من 

البالستيك.

“فقاعة العناق” حل مبتكر الحتضان المسنين

نشرت قرينة العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني الملكة رانيا العبدهللا، أمس 
السبت، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” رسالة تحية وتقدير بمناسبة 

اليوم الدولي للمتطوعين. وكتبت الملكة إنه “مهما كانت الظروف التي يمر بها 
العالم، نجد دائما من يبادر لمساعدة من حوله بمحبة”. وأضافت “في اليوم 

الدولي للمتطوعين نحييكم جميعا، فأنتم قوة ال يستهان بطيب أثرها”. واقتربت ابنتاها من الناحية األخرى وأدخلت كلتاهما ذراعا في أحد األكمام وربتتا على كتفي أمهما 
وشعرها. وقبلت االثنتان األم على وجنتيها من وراء البالستيك.

حظيــت  طريفــة  لقطــات  فــي 
بــآالف المشــاهدات علــى مواقــع 
انهمــك  االجتماعــي،  التواصــل 
قفصــه  تنظيــف  فــي  شــمبانزي 
وجدهــا  مكنســة  باســتخدام 

بالداخل.
مقطــع الفيديــو الــذي التقط في 
تاليــن عاصمــة  حديقــة حيــوان 
أثــار  الجمعــة،  يــوم  إســتونيا، 
مــن  المتابعيــن الســيما  إعجــاب 
يؤيــدون نظريــات التطــور التــي 
بيــن  قرابــة  صلــة  إلــى  تشــير 

اإلنسان والرئيسيات.
وفــي الفيديــو، عثــر الشــمبانزي 

علــى المكنســة التــي تركهــا أحــد 
حراســه فــي قفصــه عــن طريــق 
الخطأ، فأمســكها كمحترف وبدأ 
تنظيــف األرض بمهــارة وســرعة 

يحسد عليهما.
كمــا بــدا الحيــوان بارعــا عندمــا 
المكنســة  يغمــس  متــى  عــرف 
فــي المــاء بمجــرد أن تجف، في 
مــن  نســخة  أنــه  يبــدو  تصــرف 

حارسه.
الشــمبانزي  مهــارة  تقتصــر  ولــم 
علــى تنظيــف األرض فقــط، بــل 
امتــدت إلــى األلــواح الزجاجيــة 

التي تحيط قفصه.

شمبانزي ينظف قفصه بالمكنسة كـ “المحترفين”

اعتبــرت مجلة “تايــم” األميركية 
2020 هــي أســوأ ســنة  أن ســنة 
عاشــها البشــر، مبرزة على غالف 
 ..2020“ عبــارة  األخيــر  عددهــا 

أسوأ سنة على اإلطالق”.
زاتشــاريك،  ســتيفاني  وكتبــت 
الصحافية في المجلة، أن الســنة 

الجاريــة “هــي األســوأ بالنســبة لغالبيــة األميركييــن وباقــي ســكان العالــم”، ورســمت 
صــورة قاتمــة عــن ســنة تخللتها “جائحــة واحتجاجــات وتكرار لكــوارث بيئية تظهر 
مــدى تدميرنــا للطبيعــة”. فــي المقابل، أعربت زاتشــاريك عــن تفاؤلها بمــا قد تحمله 
الســنة القادمة، مشــيرة إلى أن “الحياة ليســت دائما إشــراقة شــمس جميلة، فأحيانا 
يتعين علينا أن نمر بساعات مظلمة قبل ذلك بقليل”. وانتقد العديد من رواد مواقع 
التواصل االجتماعي غالف المجلة، مؤكدين أن “قضاء بضعة أشهر داخل المنازل ال 

يقارن بالحروب الكبرى التي شهدها العالم في القرن العشرين”.

“تايم” األميركية: 2020 أسوأ سنة على اإلطالق! الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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