
قال رئيس الجمعية الفلكية  «
البحرينية استاذ الفيزياء التطبيقية 
بجامعة البحرين وهيب الناصر إنه 

عندما يقترن القمر ليلة الحادي 
عشر من الشهر القمري بنجوم الثريا 

)Pleiades( أو )M45(، فإنه حسب 
التراث الخليجي إذان ببدء الشتاء.

أظهرت بيانات رسمية حديثة نمو  «
استهالك البيانات في البحرين 

بنحو 65 % في الربع الثالث من 
العام الجاري مقارنة مع الفترة 
ذاتها من العام السابق، وذلك 

قد يعزى إلى التوجه للعمل 
والدراسة عن بعد.

على الرغم من االستنفار األمني الذي  «
تشهده جمهورية العراق، حماية 
للبعثات الدبلوماسية والمراكز 
الحساسة، أعلنت خلية اإلعالم 

األمني العراقي أمس الجمعة عن 
إصابة شخص في تفجير استهدف 

رتال للتحالف الدولي في الديوانية.

حصلت أغنية “بالبنط العريض”  «
للفنان اإلماراتي حسين الجسمي، 

على أعلى نسبة استماع ألغنية 
عربية في العام 2020. وتخطت 

األغنية 339 مليون مشاهدة، عبر 
القناة الرسمية للجسمي على 

“يوتيوب”.

ينظم االتحاد البحريني لكرة  «
السلة اليوم، بطولة “3×3” الثانية 

للفتيات والسيدات، على صالة 
اتحاد السلة بأم الحصم، بمشاركة 

15 فريقا، وبرعاية من الجامعة 
الخليجية وصيدلية البحرين 

ومطعم ومشويات الشفق.
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كن آمًنا
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األمتار المتبقية
تـحدد الـفـائـز

فـــي الخامـــس عشـــر مـــن يونيـــو 2020، ُكلفـــت اللجنـــة 
فـــي  التحتيـــة  والبنيـــة  التنمويـــة  للمشـــاريع  الوزاريـــة 
اجتمـــاع مجلس الوزراء وضع اآلليات المناســـبة لضمان 
تفعيل قانون الثروة البحريـــة ومنها النوخذة البحريني 
وتشـــديد الرقابـــة على المخالفين، بهـــدف تنظيم الصيد 

وحماية الثروة البحرية.
 ومنـــذ ذلك الحين، شـــهد موضوع النوخـــذة “البحريني” 
نقاشـــات وآراء بيـــن المؤيديـــن والمعارضيـــن، ال ســـيما 
وأن هنـــاك قرابـــة 1200 إلى 1300 بحار ممن يمارســـون 
الصيـــد.. هو مصدر الرزق الوحيد بالنســـبة لفريق منهم، 
فيمـــا يمـــارس الصيـــد بعـــض آخـــر ممـــن لديهـــم وظائف 

ومصادر دخل أخرى.
انقســـم البحارة علـــى ما يبدو إلى فريقيـــن، األول مؤيد 
لتفعيل القانـــون. يقول رئيس جمعيـــة قاللي للصيادين 
محمـــد الدخيـــل إن مـــن يريـــد النوخـــذة البحرينـــي هم 
البحرينيـــون الذين يدخلون البحـــر برخصهم وليس من 

يستثمر أو يؤجر رخصته.
المعارضـــون لهـــم رأيهـــم أيًضا، وحســـب النوخذة محمد 

النعيمـــي فإنـــه حينمـــا طبقت إحـــدى الـــدول الخليجية 
القـــرار، توقفت ســـفن البحارة، ولم يتضاعـــف المخزون 
الســـمكي لديهـــم، بل علـــى العكس أصبحوا يســـتوردون 

الســـمك مـــن إيـــران وعمـــان، وفـــي الحقيقة، نحن لســـنا 
عاجزيـــن عـــن تطبيق قـــرار النوخذة البحرينـــي لكن من 

سيوفر لنا النوخذة؟

“النوخذة.”... بين “شراع” الممكن و“ميداف” التجريب
مؤيـــدو القانـــون: البحـــر للبحرينييـــن... وآخرون: لفتـــرة تجريبية
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هنأوا بإطالق الخطة.. وأعربوا عن فخرهم بالكادر البحريني والعناصر الشبابية

النواب يتفاعلون مع خطة “^” العشرية بسيل من التغريدات

مع إعالن خطة “البالد” العشـــرية المتجهة 
للصحافـــة الذكية، تفاعـــل أعضاء مجلس 
إذ  المفضلـــة،  صحيفتهـــم  مـــع  النـــواب 
غـــّرد المنتخبـــون عبـــر حســـاباتهم بمنصة 
التويتـــر مهنئين الصحيفـــة بإعالن الخطة 
الطموحـــة، ومعربيـــن عن ثقتهـــم بكادرها 
البحرينـــي المؤهـــل وعناصرهـــا الشـــبابية 
التي ستقود مرحلة تنفذ الخطة العشرية.
كما تفاعل مع إعالن الخطة رئيس جمعية 
الصحفيين عهدية أحمد والنائب الســـابق 
جـــالل كاظم المحفوظ، وغردا عن الخطة 

العشرية.
وكان مجلـــس إدارة “البـــالد” قـــد أمضـــى 
والتطويريـــة  المســـتقبلية  الخطـــة  علـــى 
لشركة “البالد” والصحيفة، والتي تتضمن 
استثمار أدوات الصحافة الذكية، وإطالق 
مبـــادرات تعزز من محتـــوى العدد الورقي 

وتســـتقطب مزيًدا من القراء، عبر توسيع 
قاعـــدة االســـتثمار والتواصل مع وســـائل 

التواصـــل االجتماعـــي وقنـــوات االتصـــال 
الحديثة.

مبنى األوقاف الجعفرية

أصحـــاب  مـــن  مجموعـــة  شـــكا 
العامليـــن  والمقاوليـــن  الـــورش 
لصالح إدارة األوقاف الجعفرية، 
صـــرف  فـــي  اإلدارة  مماطلـــة 
لفترات  المتراكمة  مســـتحقاتهم 
طويلة قبـــل أن تتوقـــف اإلدارة 

مؤخًرا عن التعامل معهم.

الشـــكوى  أصحـــاب  وأشـــار   
لـ”البالد” إلى أن اإلدارة مستمرة 
فـــي صـــم آذانها عـــن االســـتماع 
لشـــكواهم فضالً عن االستجابة 
لها، وتقتصـــر في بعض األحيان 
علـــى الـــردود الشـــفوية التـــي ال 

تنتج أي حل.

“الجعفرية” تمتنع عن صرف مستحقات ورش الصيانة والمقاولين
المنامة - هيئة السياحة والمعارض

أعلنـــت هيئـــة البحريـــن للســـياحة 
عـــروض  إلغـــاء  عـــن  والمعـــارض 
األلعاب النارية، التي كان من المقرر 
إقامتها في منطقة خليج البحرين 
احتفـــاالً بـــرأس الســـنة الميالديـــة، 
وذلـــك تضافـــرًا مـــع الجهـــود التـــي 
تقوم بها مملكة البحرين ممثلًة في 
الحملة الوطنية لمكافحة فيروس 
 ،)Covid-19( المســـتجد  كورونـــا 
العامـــة  الســـالمة  علـــى  وحفاظـــًا 
لكافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن من 
التجمعـــات، وتأكيدًا علـــى االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة للوقايـــة 
المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  مـــن 
أن  الهيئـــة  وتؤكـــد   .)Covid-19(
التكاتف مع الصفوف األمامية في 
مكافحـــة فيروس كورونا، ســـُيعيد 
أخـــرى،  مـــرًة  لطبيعتهـــا  الحيـــاة 
واالحتفاالت  الفعاليـــات  وســـتعود 

من جديد.

إلغاء عروض 
األلعاب النارية

)٠٣(
)٠٤(

)٠٤(

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
16 صفحة - 210 فلوس

احتفـــل مئـــات المالييـــن فـــي العالـــم 
أمـــس بعيـــد الميالد فـــي ظـــل القيود 
التـــي فرضهـــا كوفيد19- عبر نســـخة 
مختصـــرة مـــن العطلـــة التـــي لطالمـــا 

طبعها السفر والتجّمعات الكبيرة.
واعتبـــر البابـــا فرنســـيس أمـــس فـــي 
عظته بمناسبة عيد الميالد التي ألقاها 
عبـــر الفيديو من القصر الرســـولي، أن 

العالـــم “يحتاج إلى التآخـــي” أكثر من 
أي وقت مضى.  وقال القائد الروحي 
لـ1,3 مليار كاثوليكي حول العالم، “في 
هـــذه اللحظـــة التاريخية التي تشـــهد 
بيئيـــة واختـــالالت اقتصاديـــة  أزمـــة 
واجتماعيـــة خطيـــرة فاقمتها جائحة 
فيـــروس كورونا، نحتـــاج إلى التآخي 

أكثر من أي وقت مضى”.

البابا فرنسيس: العالم بحاجة إلى التآخي

الفاتيكان ـ أ ف ب

)12(

البيوت المهجورة تغزو “ثانية المحرق”

الحاصلون على التطعيم

آخر تحديث - 9:00 مساًء
25 ديسمبر 2020

سيدعلي المحافظة

 البيوت المهجورة باتت تتكاثر في قلب المنطقة

سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية

سعيد محمد

البابا فرانسيس يحمل مبخرة وهو يقود قداس عشية عيد الميالد في الفاتيكان )أ ف ب(
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جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقيان برقية شكر من أمير الكويت

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى مزيًدا من التهاني

تلقى ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وولـــي العهـــد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي  مجلـــس 

األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة برقيتي 
شـــكر جوابيتيـــن مـــن أميـــر دولـــة الكويـــت 
نـــواف  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  الشـــقيقة 

األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، ردا علـــى برقيتي 
التعزيـــة والمواســـاة في وفاة الشـــيخ ناصر 

صباح األحمد الجابر الصباح )رحمه هللا(.

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، برقية تهنئة بمناســـبة تولي 
ســـموه رئاســـة مجلس الوزراء، عبروا فيها 
عـــن خالـــص التهانـــي والتبريـــكات بالثقـــة 
الملكية الســـامية، ســـائلين العلي القدير أن 

يوفق سموه لما فيه خير المملكة وشعبها.
فقد تلقى ســـموه برقيات تهنئة من كل من: 
سمو الشـــيخ محمد بن راشد بن عيسى آل 
خليفة، وســـمو الشـــيخ عبدهللا بن راشد بن 
عيســـى آل خليفة، وسمو الشيخ عيسى بن 
راشـــد بن عيســـى آل خليفة، وسمو الشيخ 
نواف بن راشد بن عيسى آل خليفة، وسمو 
الشيخ سلمان بن راشد بن عيسى آل خليفة، 

وسمو الشـــيخ إبراهيم بن راشد بن عيسى 
آل خليفة، وســـمو الشـــيخ خالد بن علي بن 
عيسى آل خليفة نائب رئيس مجلس إدارة 
هيئة شـــؤون الخيل، وســـمو الشيخ خليفة 
بـــن علي بن عيســـى آل خليفة، نائب رئيس 
مجلـــس إدارة نـــادي الرفاع، والشـــيخ صقر 
بن سلمان آل خليفة، مستشار خبير شؤون 

الشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا
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سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح جاللة الملك

التنسيق مع هنغاريا لمواجهة الجائحة
تلقى وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، اتصاًل هاتفًيا من وزير 
الشؤون الخارجية والتجارة في 
جمهورية هنغاريا بيتر سيارتو.

التصـــال،  خـــالل  وجـــرى 
الصداقـــة  عالقـــات  اســـتعراض 
المتميزة التي تجمع بين مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة هنغاريـــا، 
وسبل اســـتثمار الفرص الكبيرة 
بيـــن  الثنائـــي  العمـــل  لتعزيـــز 

البلديـــن في مختلـــف المجالت 
البلديـــن  مصالـــح  يخـــدم  بمـــا 

والشعبين.
التأكيـــد علـــى أهميـــة  تـــم  كمـــا 
المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون 
بين البلديـــن لمواجهة تداعيات 
انتشـــار فيروس كورونا، وبحث 
والدولية،  اإلقليميـــة  التطورات 
ذات  المواضيـــع  مـــن  وعـــدد 

الهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية

بيتر سيارتوعبداللطيف الزياني

الثقافة األمنيـة

الحبس أو الغرامة لمن يصدر شيكا دون وجود مقابل
تعتبــر جرائــم الشــيكات إحدى الجرائم التــي تتصدى لهــا إدارة مكافحة الجرائم 
القتصــادي  واألمــن  الفســاد  لمكافحــة  العامــة  لــإدارة  التابعــة  القتصاديــة 
واإللكتروني، إذ إن للشــيك وظيفة مهمة في مجال التعامل المالي، وله دور في 
تحقيق المصالح المالية والجتماعية والقتصادية، ألنه يخفف من مخاطر حمل 

النقود ومن تداولها ويشجع على إيداعها في المصارف واستثمارها اقتصادًيا.
وقــد يعمــد البعض إلى إســاءة اســتخدام الشــيك بغيــة التوصل لالســتيالء على 
أمــوال الغيــر وذلــك بتحرير شــيكات ليــس لها مقابــل وفاء لدى المســحوب عليه 

مع علمهم بذلك.
وقــد نصــت المــادة 393 من قانــون العقوبات في الفصل الثاني من الباب التاســع 
فــي الجرائــم الواقعــة علــى المــال علــى معاقبة الشــخص الذي يصدر شــيكا دون 
وجــود مقابــل وفــاء لــه بعقوبــة الحبــس أو الغرامــة أو بالعقوبتيــن معــا، واعتبــر 
المشــرع المجنــي عليــه فــي هــذه األحــوال ضحيــة إعطــاء شــيك دون رصيــد أو 

تظهيره أو تسليمه للغير مع العلم لحقيقته.
ويتمثل الركن المادي في هذه الجريمة بإعطاء شــيك دون رصيد أو تظهيره أو 

تسليمه للغير مع العلم بأن ليس له رصيد يفي بقيمته أو انه غير قابل للصرف.
أمــا الركــن المعنــوي فإنــه يتمثل فــي القصد الجنائي لــدى الجانــي أي عمله بعدم 
وجود رصيد للوفاء بقيمة الشــيك أي وجود ســوء النية لدى محرر الشــيك، كما 
قرر المشرع البحريني جواز الصلح بين الطرفين ويترتب علية انقضاء الدعوى 
الجنائية فيجوز للقاضي وقف تنفيذ العقوبة إذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة 

الشيك.
وتدعو إدارة مكافحة الجرائم القتصادية بالسادة المواطنين والمقيمين بإتباع 

النصائح التالية:
التأكد من الشخص محرر الشيك وانه من أصحاب الثقة وحسن السمعة.

التأكــد مــن اســم صاحــب الشــيك وتوقيعــه أو ختمه وأن يكــون التوقيــع مطابًقا 
للتوقيع المعتمد لدى البنك المسحوب منه إن أمكن ذلك.

مالحظة عدم وجود كشوط أو مسح أو تعديالت على الشيك.
التأكد من اسم المستفيد أو من حرر له الشيك.

التأكد من أن الشــيك المســتلم يعود لمحرره وليس باسم شخص مغاير أو شركة 
ل تتبع له حتى ل يقع ضحية.

التأكد من أن المبلغ مكتوب باألرقام والحروف.
التأكد من تاريخ صرف الشيك.

وإذا وقع أي شــخص ضحية لجريمة من جرائم الشــيكات أو لديه أية معلومات 
أخــرى تتعلق بالشــيكات، يرجى التواصل مــع إدارة مكافحة الجرائم القتصادية 
عبــر الخط الســاخن 992، علًما أن التعامل مــع البالغات والمعلومات يتم بمنتهى 

السرية.

المنامة - بنا

أكـــدت شـــخصيات قياديـــة نســـائية أن الحتفـــال 
بمـــرور 50 عامـــا على تأســـيس الشـــرطة النســـائية، 
خير دليل على عمق المشـــاركة البناءة التي تساهم 
بها المرأة البحرينية تاريخيا في حفظ أمن الوطن.

ونوهن في تصريحات بهذه المناســـبة، لوكالة أنباء 
البحرين )بنا( بالدور المحوري للمرأة البحرينية في 
الدفع بعجلة التنمية وبإسهامات المرأة في مختلف 
مفاصـــل الحيـــاة في ظل العهد الزاهـــر لعاهل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكدن أن اإلنجازات التي حققتها شـــرطة البحرين 
ككل تمثل فصاًل مهما من تاريخ البحرين الحديث، 
ونقطـــة مضيئة في ســـجل التقـــدم والريادة للوطن 

في ظل العهد الزاهر.

تحضر مجتمعي

في هذا الســـياق، أثنت عضو مجلس النواب النائب 
سوســـن كمال، علـــى اللفتـــة الكريمة لجاللـــة الملك 
فـــي يوبيلهـــا  النســـائية  للشـــرطة  وتهنئـــة جاللتـــه 
الذهبـــي وإشـــادة جاللتـــه بدورها، وقالـــت “يطيب 
لنـــا أن نعـــرب عن إجاللنا لما عبر عنـــه جاللة الملك، 
لكفـــاءات  والعتـــزاز  الفخـــر  بعيـــن  ننظـــر  ونحـــن 
الشـــرطة النســـائية وهـــي تتلقـــى تقديـــًرا ثميًنا من 
صاحب الجاللة الملك، بمرور 50 عاًما على تأسيس 

الشرطة النسائية البحرينية”.
فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  أســـهمت  “لقـــد  وأضافـــت 
المقـــام  فـــي  وســـاعدها  المهنيـــة،  المياديـــن  كل 
األول اإليمـــان الراســـخ من جاللـــة الملـــك بقدراتها 
الكبيـــرة، وإرادتهـــا الصلبـــة، ومقدرتهـــا على خوض 
التحديـــات، حيـــث فتح لهـــا ميثاق العمـــل الوطني 
البـــاب على مصراعيه، والنهـــوض األكثر تميًزا، وما 

الشرطة النسائية ســـوى مثال على نجاحات المرأة 
البحرينية، التي وضعت بصماتها المشهودة في كل 
اإلنجـــازات المحققة في مجـــال الحفاظ على األمن 

العام واألمن المجتمعي”.
وقالـــت “إنَّ الحتفـــال باليوبيـــل الذهبـــي للشـــرطة 
النسائية البحرينية دللة كبرى على تحضر المجتمع 
البحريني ورقيه، حيث يتشارك فيه الرجل والمرأة 
فـــي تعزيز مســـيرة التنمية وحمايـــة الوطن والذود 
عنـــه، ول يخفى علـــى الجميع أن مســـاهمات المرأة 
تتســـم بخصوصيـــة متفـــردة فـــي تحقيق الشـــراكة 

المجتمعية، والتوعية والتثقيف األمني”.
وتابعت “ل يســـعنا في هذا المقام إل أن نقف وقفة 
عرفـــان وامتنـــان لهتمـــام ومتابعة وزيـــر الداخلية 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
ودعمه للشـــرطة النســـائية وحرصه علـــى تطويرها 
وتقدمها في المجال األمني، فبعد أن كانت الشرطة 
النســـائية محصورة في مكتٍب صغير في البدايات، 
اتَّسع دورها العظيم لتصبح إدارة عامة ُتسّير تحت 
مظلتها أربع إدارات متشـــعبة، تفرش دروب الوطن 

أماًنا، وتزينه بالمجد والعظمة”.

شريك أساس

من جانبها، أشـــارت ســـيدة األعمـــال وعضو مجلس 
أمانـــة العاصمـــة خلـــود القطـــان إلـــى أن الحتفـــال 
بمـــرور 50 عامـــا علـــى تأســـيس الشـــرطة النســـائية 
يحكـــي قصة جد واجتهاد ونجاح المرأة البحرينية 
وريادتهـــا فـــي كافة المجـــالت المهنيـــة مهما بلغت 
مشقتها وتفاصيلها.  وفيما تقدمت القطان بالتهنئة 
لجميع منتسبات وزارة الداخلية والشرطة النسائية 
بمناســـبة مـــرور 50 عامـــا علـــى تأســـيس الشـــرطة 
النســـائية، أعربـــت عن فخرهـــا واعتزازهـــا بالمكانة 
التي تبوأتها المرأة البحرينية في جميع المجالت.

وقالت “لقد أصبحت المرأة بفضل تأسيس الشرطة 
النسائية شريكا أساسا في العملية األمنية. واليوم، 
تعيـــش المـــرأة البحرينيـــة أوج مراحلهـــا المزدهرة، 
بفضـــل الرعايـــة المســـتمرة من قرينة جاللـــة الملك 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة 
على كل ما تقدمه من دعم للمرأة البحرينية والذي 
ســـاهم في تعزيـــز دور المـــرأة البحرينيـــة كأنموذج 
محتـــذى بـــه فـــي كثير مـــن المجتمعات واألوســـاط 

المجتمعية في دول أخرى”.

معترك الحياة

وبدورها، أشارت رئيسة جمعية الصحفيين عهدية 
الســـيد إلـــى أن الشـــرطة النســـائية ومنـــذ تشـــكيلها 
في ســـبعينيات القرن الماضـــي أظهرت القدرة على 
ممارسة العمل الشرطي باحترافية ومهنية عالية. 

وقالـــت:” لقـــد أثبتـــت المـــرأة البحرينيـــة جدارتهـــا 
فـــي العمـــل الميدانـــي وفـــي كونهـــا شـــريكا فاعـــال 
فـــي المجتمـــع، كمـــا أنهـــا قطعـــت مراحـــل متقدمة 
في مســـيرتها وكانت وســـتظل شـــريًكا أساســـا في 

منظومة اإلنجاز الوطني”. 
وأضافت أنه مما ساهم في إعطاء المرأة البحرينية 
الدافـــع الكبير للتقـــدم، هو توفير المنـــاخ واألرضية 
المناســـبة لذلك، بفضـــل الدعم الكبيـــر والالمحدود 
مـــن قرينـــة جاللة الملـــك رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة فـــي تمكيـــن المـــرأة البحرينية 
وخوضهـــا معتـــرك الحيـــاة المهنيـــة والميدانية في 
مختلـــف القطاعـــات، مـــا عـــزز مـــن األداء الوطنـــي 

وخدمة الوطن”.

أداء احترافي

من جهتها، أشـــادت ســـيدة األعمال منال الصديقي 
بالمضاميـــن المهمـــة فيمـــا عبـــر عنـــه جاللـــة الملـــك 
بمناســـبة مـــرور 50 عامـــا علـــى تأســـيس الشـــرطة 
النســـائية، مـــن تقدير واعتـــزاز بدورهـــا، مؤكدة أن 
اإلنجازات التي حققتها شرطة البحرين ككل تمثل 
فصـــاًل هاما مـــن تاريـــخ البحرين الحديـــث، ونقطة 
مضيئة في ســـجل التقدم والريادة للوطن في ظل 
العهـــد الزاهر لصاحب الجاللـــة عاهل البالد انطالقا 
مـــن المعرفـــِة بالـــدور المهـــم الـــذي تقوم به شـــرطة 
البحريـــن في تحقيـــق األمـــان والســـتقرار للوطن، 
وحماية مكتسباته ومقدراته، وتوفير البيئة اآلمنة 
للمواطنين والمقيمين، مشـــيدة بما تحقق من تقدم 

مطرٍد في األداء األمني الحترافي.
بـــدور مهـــم  البحرينيـــة تقـــوم  المـــرأة  وقالـــت “إن 
فـــي الســـلك األمنـــي، إذ تتزامن ذكرى يوم شـــرطة 
البحريـــن هـــذا العـــام مـــع اليوبيل الذهبي للشـــرطة 
النســـائية، وتكشـــف ذاكـــرة العمل الوطنـــي عن دور 
كبير، وجهـــود حثيثة، قامت بها المـــرأة البحرينية، 
لتحقيـــق األمـــن والســـتقرار لوطنهـــا ومجتمعهـــا، 
لتســـجل بذلـــك خطـــوة تعـــزز مكانتها الرائـــدة على 

المستوى المحلي والعالمي”.
وأضافـــت “نكـــن الكثيـــر مـــن العتزاز بكافـــة جهود 
منتســـبي وزارة الداخلية، خاصة وأن مناســـبة يوم 
شـــرطة البحريـــن، تمثل محطـــة لتكريم المســـاعي 
الرفيعـــة التـــي يبذلهـــا رجـــال الشـــرطة، الذيـــن هم 
حماة الوطن وعيونه الســـاهرة، ويمثل ذلك تقديًرا 
لعطائهـــم، وبذلهم الغالي والنفيس، وتقديم أســـمى 
التضحيات في ســـبيل الدفاع عـــن الوطن، وحماية 
المكتســـبات الوطنيـــة والحضاريـــة، وتوفيـــر أرقى 

درجات األمان للمواطنين والمقيمين”.

ــار ــ ــ االزده ــل  ــراحـ مـ أوج  ــش  ــي ــع ت ــة  ــي ــن ــري ــح ــب ال ــرأة  ــ ــم ــ ال ــة:  ــي ــائ ــس ن ــات  ــي ــص ــخ ش

الشرطة النسائية... نقطة مضيئة في مسيرة الوطن التنموية

عهدية السيد سوسن كمال منال الصديقي خلود القطان

سمو ولي العهد رئيس الوزراء



البيوت المهجورة.. “خاليا سرطانية” تغزو ثانية المحرق
ــة ــيـ ــراثـ ــة تـ ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ ــة إس ــ ــن ــ ــدي ــ ــا وإقــــــامــــــة م ــ ــه ــ ــدم ــ ــل فـــــي ه ــ ــحـ ــ الــــــــــــدوي: الـ

لم يعد هناك مجال للتريث واالنتظار، فأهالي ثانية المحرق لم يعودوا يعرفون 
طعمــا لألمــن واالســتقرار، بعــد أن باتــت البيــوت المهجــورة تتكاثــر فــي قلــب 

منطقتهم كخاليا سرطانية تتهدد أمن مجتمعهم.

“البـــاد” جالـــت برفقـــة ممثـــل الدائـــرة 
الثانية بمحافظة المحرق البلدي حسن 
الدوي أزقة المنطقة، ودخلت عددا من 
تلك البيـــوت التي لوحظ أنها في حالة 
إنشـــائية حرجـــة، وتشـــكل خطـــرا على 
الســـكان المجاورين لهـــا والمارة، فضا 
عـــن كونها تمثل مصدر خطر اجتماعي 
من خال اســـتغالها في أعمال منافية 

للقانون ومخلة بأمن المجتمع.
مـــن جهتـــه، بين ممثـــل الدائـــرة البلدي 
حســـن الدوي أن المشـــكلة تعـــود لعدم 
ظاهـــرة  معالجـــة  فـــي  جديـــة  وجـــود 
محافظـــة  فـــي  المهجـــورة  البيـــوت 
المحـــرق بشـــكل عـــام والدائرة بشـــكل 
خاص، حيث تشـــير إحصائية لمديرية 
شـــرطة محافظـــة المحرق إلـــى أنه تم 
رصد أكثر من 410 منازل مهجورة في 

عموم المحافظة.
وذكـــر أن ذلـــك يأتي في وقت كشـــفت 
فيـــه إحصائيـــة أخـــرى لبلديـــة المحرق 
عن وجود 474 بيتا آيا للســـقوط فقط 
فـــي الدائرة الثانيـــة، 84 منها في حالة 
حرجـــة، ممـــا يرجح تحولهـــا إلى بيوت 

مهجورة على غرار سابقاتها.
وقـــال إن أســـاس هـــذه المشـــكلة يعود 
إلـــى هجرة بعض ســـكان هـــذه المنازل 

لهـــا منـــذ فتـــرة طويلـــة، وعـــدم وجود 
وثائـــق لها، فيما يعود بعضها اآلخر إلى 
هجـــرة قاطنيها منها بعد ســـوء حالتها 
اإلنشـــائية وعدم تمكنهم من هدمها أو 
ترميمها لعدة أســـباب، مما شـــكل حالة 

من نزوح األهالي عن المنطقة.
المشـــكلة تعـــود  إلـــى أن هـــذه  وأشـــار 
لسنوات طويلة، وقدمت بشأنها العديد 
مـــن المقترحـــات التـــي تتضمـــن هدمها 
واســـتغالها لمرافق خدمية أو مواقف 
ســـيارات وغيرها مـــن المقترحات التي 
تحســـن مـــن وضعهـــا، إال أن كل هـــذه 
المقترحات واجهت اإلهمال والرفض.

ولفت إلـــى أن وضع المنطقة من حيث 
التخطيط يشـــوبه العديد من المشاكل 
أبرزهـــا وجـــود بعـــض المجمعـــات التي 
ال يتمكـــن أصحابها مـــن ترميم منازلهم 
لكونهـــا محاصـــرة مـــن جميـــع الجهات 

ويصعب دخول اآلليات لها.
وقـــال إنـــه يتلقـــى بشـــكل شـــبه يومي 
ســـقوط  حـــول  األهالـــي  مـــن  شـــكاوى 
أجزاء مـــن بيوتهم اآليلة للســـقوط، أو 
وجود القوارض والحشرات، أو دخول 
مـــا  وهـــو  المهجـــورة،  للمنـــازل  غربـــاء 
تتعامـــل مع الجهات المعنية كالشـــرطة 
ووزارة الصحـــة بشـــكل ســـريع، إال أن 

هـــذه الحلول تبقـــى ترقيعية وال تعالج 
أساس المشكلة.

وبين أن المعني بمعالجة هذه المشكلة 
هي وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
مـــن  فهـــي  العمرانـــي،  والتخطيـــط 
يتوجـــب عليهـــا الجلـــوس مـــع الجهات 
األخـــرى المعنيـــة للتوصل آلليـــة تعالج 
هذه المشـــكلة، من خال بحث أسبابها 

وإيجاد الحلول الجذرية لها.
ورأى أن الحـــل لمعالجة هذه المشـــكلة 
يتمثـــل في هـــدم هذه المنـــازل وإقامة 
مدينـــة إســـكانية تراثيـــة محلهـــا علـــى 

الطراز القديم، مع الحفاظ على البيوت 
وذلـــك  وتمييزهـــا،  األصليـــة  التراثيـــة 
بالتنســـيق بيـــن وزارة اإلســـكان وهيئة 

البحرين للثقافة واآلثار.
وأشـــار إلى أن هذا المشـــروع سيساهم 
فـــي توفير مئات المنـــازل في المناطق 

عـــودة  فـــي  سيســـاهم  كمـــا  القديمـــة، 
الحركـــة  ويدعـــم  األصلييـــن،  الســـكان 

التجارية والسياحية في المنطقة.

مصدر تهديد ألمن 
المجتمع ومسبب 
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سيدعلي المحافظة

“الجعفرية” تمتنع عن صرف مستحقات ورش الصيانة والمقاولين
ــاق ــ ــم لــاســتــدانــة واإلغـ ــه ــت ــع ــة دف ــم ــراك ــت ــم االلـــتـــزامـــات ال

شـــكا مجموعة من أصحاب الورش 
والمقاوليـــن العامليـــن لصالح إدارة 
األوقـــاف الجعفرية، مماطلة اإلدارة 
في صـــرف مســـتحقاتهم المتراكمة 
تتوقـــف  أن  قبـــل  طويلـــة  لفتـــرات 

اإلدارة مؤخًرا عن التعامل معهم.
 وأشـــار أصحـــاب الشـــكوى لـ”الباد” 
إلـــى أن اإلدارة مســـتمرة فـــي صـــم 
آذانها عن االستماع لشكواهم فضاً 
عـــن االســـتجابة لهـــا، وتقتصـــر في 
بعض األحيان على الردود الشفوية 

التي ال تنتج أي حل.
 ولفتـــوا إلـــى أن المبالغ المســـتحقة 
لهم تبلـــغ آالف الدنانير، وأن اإلدارة 

عمـــدت إلى صرف مبالـــغ متواضعة 
مـــن المســـتحقات للبعـــض، فيمـــا لم 

تصرف شيًئا للبعض اآلخر.
وذكروا أنهم يعملون مع اإلدارة منذ 

ســـنوات طويلـــة، حتـــى أن العديـــد 
منهم اقتصر في أعماله على المهام 
نظـــًرا  اإلدارة  لهـــم  تســـندها  التـــي 

لحجم العمل الكبير والمستمر.

وبّينـــوا أن هـــذا االعتمـــاد أدى بعـــد 
توقـــف اإلدارة عـــن التعامـــل معهـــم 
واالمتنـــاع عن صرف مســـتحقاتهم 
إلـــى إلحاق الضرر الكبيـــر بأعمالهم، 
حتى دفـــع بعضهـــم إلى االســـتدانة 
والبعـــض اآلخـــر إلى اإلغـــاق ألداء 
المعيشـــية،  ومتطلباتـــه  التزاماتـــه 
ومـــا  كورونـــا  أزمـــة  بعـــد  الســـيما 

صاحبها من تراجع في األعمال.
ولفتـــوا إلى أنهم أصبحوا يواجهون 
ظروًفا معيشـــية صعبـــة بعد توقف 
العمـــل وتراكـــم االلتزامـــات، داعين 
لطلباتهـــم  االســـتجابة  إلـــى  اإلدارة 
تســـليمهم  فـــي  اإلبطـــاء  وعـــدم 

مستحقاتهم.

مبنى األوقاف الجعفرية

وقفة نيابية إلنصاف طلبة جامعة البحرين
العليـــا للجهـــات  أصواتهـــم  بإيصـــال  يعـــدان  واألنصـــاري  بوحمـــود 

التقــى النائبــان محمــد بوحمــود والنائــب أحمــد األنصــاري، مجموعــة مــن طلبــة 
للوقــوف علــى مــا يعانيــه الطلبــة مــع الجامعــة، واالســتماع  جامعــة البحريــن، 
لمطالبهــم وحاجاتهــم واالطــالع علــى الصعوبات التــي يواجهونها ويمــرون فيها 

أثناء دراستهم وبعد التخرج.

وســـعى اللقاء، لتوصيل أصوات الطلبة 
للجهـــات العليا في الحكومة، ولتســـهيل 
تعتـــرض  التـــي  والعقبـــات  المصاعـــب 
طريقهم الدراســـي والعلمـــي، من خال 
قـــرارات  الجامعـــة  التخـــاذ  مطالبتهـــم 
الطلبـــة،  فـــي مصلحـــة  منصفـــة تكـــون 
العمـــادات  أو  الجامعـــة  إدارة  ووضـــع 
قواعد تحـــدد حقوق وواجبـــات الطلبة 
خـــال هـــذا الفصـــل االســـتثنائي والذي 
يتم التدريس فيه بشكل كامل عن بعد.

وتمنـــى النائبـــان بـــو حمـــود واألنصاري 
للطلبـــة كل التوفيق والنجـــاح والتفوق 

فـــي المجـــال العلمـــي والوظيفـــي ورفع 
اســـم مملكة البحرين عاليا في المحافل 
ومعرفيـــا،  علميـــا  والعالميـــة  العربيـــة 
مقدرين مدى التعـــب والصبر والحرص 
واالهتمام الذي يتمتع به الطلبة لخدمة 

الوطن والعلم.
نيابيـــة  ســـعيهما إلقامـــة وقفـــة  واكـــدا 
بكافـــة أعضائـــه إلنصاف هـــؤالء الطلبة 
وتحقيـــق مـــا يســـتحقونه مـــن وظائـــف 
تليق بما بذلوه من جهود مضنية طوال 
الســـنوات الدراسية و استثمار طاقاتهم 
اســـتثمارا حقيقيا ومناســـبا فـــي الموقع 

المائم لمكانتهم العلمية.
وأعربـــا عـــن تقديرهمـــا للـــدور الوطنـــي 
الذي تؤديه جامعة البحرين في ســـعيها 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق 
وتأهيـــل الطلبـــة بمهـــارات حديثـــة مـــن 
خال طـــرح برامـــج أكاديمية منافســـة 

عالميًا، باإلضافـــة إلى ما حققته جامعة 
البحريـــن مـــن ســـمعة دوليـــة وبلوغهـــا 
لمستويات متقدمة، داعين إلى مواصلة 
دائمـــًا  للتميـــز  والســـعي  الجهـــود  هـــذه 
الوطنيـــة  الجامعـــة  مخرجـــات  لتكـــون 

منافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

أحمد األنصاريمحمد بوحمود

مكتب النائب محمد بوحمود
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موقفان ووقفتان في رحاب جاللة العاهل
Û  ا ــا ودوليًّ المواقــف الثابتــة لمملكــة البحريــن تجــاه كل القضايــا العادلة إقليميًّ

ا هي ركائز قوية أسهمت في أن يكون لبادنا مكانتها المشهودة على  وعالميًّ
خارطــة العالــم، ولتكــن بين أيدينــا وقفتــان وموقفان يمثان حدثــان مهمان 
بالنســبة لنــا فــي هــذه األرض الطيبة، ونحــن في رحاب عاهــل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفيهما تتجلى مسارات كبرى دون 

شك.
Û  الوقفة األولى: في ترؤس جالته اجتماع المجلس األعلى للدفاع بحضور * 

ولــي العهــد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة حفظهما هللا، محاور تســتلزم التأمل وكلها 
تصــب فــي رقــي الوطن، ولعــّل اســتذكار مناقب فقيد الوطن صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا تعالى، ودوره الكبير في 
خدمة وطنه مملكة البحرين وحرصه على تعزيز نهضتها ورقيها ومساهماته 
القيمة وآرائه الســديدة المثمرة في مجلس الدفاع األعلى، يجّســد مضامين 
الوفــاء التــي نســتلهم معانيهــا مــن قيادتنا، ذلــك ألن المســيرة تتواصل ليعلو 
صــرح الوطــن، وهــا هــي تتمثل فــي ثناء جالــة الملك علــى الجهــود الكبيرة 
والمساعي المخلصة لصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى رئيس مجلس الــوزراء حفظــه هللا في كافة 
المجــاالت، ولهــذا فنحن كمواطنين، أمامنا الكثير مــن العمل، كل في موقعه، 

لنسهم أيًضا في تحقيق التطلعات يًدا بيد قيادتنا أيدها هللا.
Û  محــاور االجتمــاع شــملت الكثيــر مــن الجوانــب ذات األهميــة منهــا حفــظ 

حقــوق الصياديــن وجهود الفريق الوطني للتصدي لفيــروس كورونا، والدور 
والمســؤولية اإلنســانية ألبنــاء البلد مع بــدء حملة التطعيم، وعلى المســتوى 
اإلقليمــي أعــاد المجلــس التأكيــد علــى الموقــف الثابــت لمملكــة البحرين في 
إنهاء الصراعات والنزاعات اإلقليمية بالطرق الســلمية، وهذا المحور يجّســد 
دور “البحريــن” في اســتقرار وازدهار الشــعوب، إال أنه مــن األهمية بمكان أن 
نتأمــل النطــق الســامي لجالة الملك رعاه هللا، فيما يتعلق باإلنجاز المشــرف 
في تاريخنا الوطني، والتطلع إلى مســتقبل أكثر إشــراًقا، فجالة الملك يؤكد 
علــى الــدوام أهميــة تكامــل وتضافر جهــود الجميع من أجــل الحفاظ على ما 

تحقق من مكتسبات والبناء عليها.
Û  د هللا  إننا نلحظ منذ انطاق المشــروع اإلصاحي الكبير لجالة العاهل، ســدّ

ا  ا وإقليميًّ خطــاه، منطلقــات جديدة على كافــة األصعدة والمســتويات، محليًّ
ــا، والحــق يقال، أن البحرين بقيادتها وشــعبها، تمّكنت من التعامل مع  وعالميًّ
تحديــات كثيــرة بحكمــة واقتــدار، وقدمــت نموذًجــا بلــغ مــداه فــي أن تكون 
مملكــة البحرين مثــااًل يحتذى به في تحقيق التطلعات واآلمال، وبعون هللا، 

تستمر المسيرة بكل إشراقاتها المشرفة.
Û  الوقفــة الثانيــة: يمثــل كتاب التهنئة من جالة العاهل إلى ســمو ولي العهد * 

رئيــس مجلــس الــوزراء ركًنا في اســتلهام الرؤية ألســلوب ومنهــج العمل من 
ناحيــة، وضمــن إطــار المفاهيم الكبرى للتعبيــر عن االعتــزاز والتقدير لجهود 
خدمــة الوطــن الغالــي، وبالتأكيــد، هنــاك الكثيــر من الــدالالت والمعانــي التي 
يتوجــب علينــا كمواطنيــن اســتلهامها مــن الكتــاب الكريــم تعــدد ركائزها في 
تحمــل المســؤولية وشــرف خدمــة الوطــن، فقائــد المســيرة - جالــة العاهــل 
المفــدى حفظــه هللا، منــح هــذا الوطــن وشــعبه الكثيــر، واليــوم، تكبــر اآلمال 

التطلعات في وطن يمضي نحو المستقبل بكل ثقة واقتدار وجدارة.

عادل المرزوق

سيدعلي المحافظة



النواب يتفاعلون مع خطة “^” العشرية بسيل من التغريدات
ــبابية ــر الشـ ــوا عـــن فخرهـــم بالـــكادر البحرينـــي والعناصـ ــة.. وأعربـ ــأوا بإطـــاق الخطـ هنـ
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مـــع إعالن خطـــة “البالد” العشـــرية المتجهة للصحافة الذكيـــة، تفاعل أعضاء 
مجلـــس النـــواب مـــع صحيفتهـــم المفضلة، إذ غـــّرد المنتخبون عبر حســـاباتهم 
بمنصـــة التويتـــر مهنئيـــن الصحيفـــة بإعالن الخطـــة الطموحـــة، ومعربين عن 
ثقتهـــم بكادرهـــا البحرينـــي المؤهل وعناصرها الشـــبابية التي ســـتقود مرحلة 

تنفذ الخطة العشرية.
كمـــا تفاعل مع إعالن الخطة رئيس جمعيـــة الصحفيين عهدية أحمد والنائب 

السابق جالل كاظم المحفوظ، وغردا عن الخطة العشرية.
وكان مجلـــس إدارة “البـــالد” قد أمضى على الخطة المســـتقبلية والتطويرية 

لشـــركة “البالد” والصحيفة، والتي تتضمن اســـتثمار أدوات الصحافة الذكية، 
وإطالق مبادرات تعزز من محتوى العدد الورقي وتستقطب مزيًدا من القراء، 
عبـــر توســـيع قاعدة االســـتثمار والتواصـــل مع وســـائل التواصـــل االجتماعي 

وقنوات االتصال الحديثة.

محرر الشؤون المحلية

البوعينين: خطة تستشرف المستقبل

العشيري: خطة “البالد” تواكب المتغيرات

الدمستاني: حينما تتحد الكلمة بالناس تكون “البالد”

البحراني: “البالد” صوت مسموع للسلطتين

سوسن: “البالد” صنعت حراًكا وبصمتها متفردة

كلثم: كل التهاني لـ “البالد” وكادرها

إسحاقي: الخطة تدفع عجلة اإلعالم للتطور

بوعنق: الخطة تفتح آفاق اإلبداع 

النائب محمد البوعينين

آل رحمة: خطة تواكب التحديات

النائب غازي آل رحمة

الدوسري: أنموذج للصحافة المسؤولة

النائب بدر الدوسري

المالكي: "البالد" قدمت رؤية مختلفة للصحافة

النائب باسم المالكي

النائب هشام العشيري

الذوادي: الخطة تساهم بالنهضة المعرفية

النائب عبدالله الذوادي

زينب: هنيًئا للصحافة بأقالمكم الحرة

النائب زينب عبداألمير

النائب أحمد الدمستاني

بوحمود: “البالد” سلطة رابعة

النائب محمود البحرانيالنائب محمد بوحمود

النائب سوسن كمال

النائب كلثم الحايكي

الكوهجي: تعاون كبير بين "البالد" والبرلمان

النائب حمد الكوهجي

النائب علي اسحاقي

المحفوظ: “البالد” وضعت الرجل المناسب بمكانه

النائب السابق جالل المحفوظ

النائب خالد بوعنق

النفيعي: ”البالد” تقدم دروًسا بالوطنية

النائب ابراهيم النفيعي

عهدية: الخطة قراءة واقعية للمستقبل

عهدية أحمد

ا.د. وهيب عيسى الناصر 
استاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة البحرين 

رئيس الجمعية الفلكية البحرينية

الخميـــس  يـــوم  الشـــمالية  للمحافظـــة  البلـــدي  المجلـــس  عقـــد 
مؤتمـــرا افتراضيـــا حول اإلقالع عـــن التدخين “أضرار الشيشـــة 

اإللكترونية”.

عيادة اإلقالع

وقالـــت رئيس جمعية مكافحـــة التدخين والتبغ بـــإدارة الصحة 
العامـــة فـــي وزارة الصحـــة إجالل العلـــوي: إن البحريـــن لديها 3 
عيـــادات فـــي المراكز الصحيـــة لإلقالع عن التدخيـــن من خالل 
لجلســـات االستشـــارة التحفيزيـــة والتثقيفية والعالج المســـاعد 
باألدويـــة، مبينـــة أن العيادات بـــدأت في مركز الحـــورة الصحي 
منذ العام 2014، ومركز بنك البحرين والكويت في الحد، ومركز 
حمد كانو الصحي، مشـــيرة إلى أن جميع العيادات مغلقة حاليا؛ 

بسبب جائحة كورونا ومن المؤمل معاودة العمل قريًبا.
وأضافت: من أهداف العيادة مساعدة األشخاص المدمنين على 
النيكوتين على اإلقالع التام وتقليل فرص االنتكاســـة، والتقليل 
مـــن كمية اســـتهالك النيكوتيـــن قد ال يؤدي فـــي معظم األحوال 

إلى اإلقالع التام.

نتائج استبيان

عرضـــت طالبة الدكتوراه في برنامج البيئة للتنمية المســـتدامة 
بجامعـــة البحريـــن أســـماء محمـــد علـــي، نتائـــج بحـــث ميدانـــي 
)استبيان( عن استهالك الشيشة اإللكترونية بين الشباب وآثارها 
البيئيـــة المحتملة، الذي تم توزيعه باللغتين العربية واالنجليزية 

علـــى الشـــباب البالغيـــن في المملكـــة وتتراوح أعمارهـــم بين 15 
و24 عاما في نوفمبر 2019. وقالت: إنه تم تحليل 173 استبانة 
منهم 153 ذكور و20 إناث، 64 % منهم يقولون إن جدية مشكلة 
الشيشـــة اإللكترونية في البحرين ليســـت خطيرة جدا، و61 % 
يـــرون أن تأثير الشيشـــة اإللكترونية على البيئة ليســـت خطيرة 
جـــدا. وأوضحـــت أن 54 % مـــن الذيـــن أجابـــوا على االســـتبيان 
يبلـــغ عمرهـــم بيـــن 22 - 24 عامـــا و36 % طـــالب. وأضافـــت أن 
93 % يرفضـــون منـــع الشيشـــة اإللكترونيـــة فـــي البحرين و76 
% أكدوا اســـتمرار شـــرائها في حال ارتفع سعرها بنسبة 20 %. 
وأوضحت أنه من المشاكل أن هناك 6 % منهم يدخنون بالقرب 
من األطفال، وبالقرب من كبار السن والحوامل بنسبة 2 % لكل 

من فئة.

جانب من المشاركين بالمؤتمر عن بعد

اســتبيان بمؤتمر “الشمالية”: 93 % يرفضون منع الشيشــة اإللكترونية بالبحرين
مسؤولة بـ “الصحة”: كورونا يغلق عيادات اإلقالع عن التدخين

^عندمـــا يقتـــرن القمر ليلـــة الحادي 
عشـــر مـــن الشـــهر القمـــري بنجـــوم الثريا 
Pleiades  أو)M45(، فإنه حســـب التراث 
الخليجـــي هـــو إذان ببدء الشـــتاء، حيث 
هـــذا  بـــادي«.  بـــرد  حـــادي  »قـــران  قالـــوا: 
االقتـــران يحـــدث في 26 ديســـمبر 2020 
الموافق 11 جمادي األول 1442هـ، حيث 
يكون عمر القمر نحو 11.5 يوما، ومضاء 
بنســـبة 98 % من سطحه، وقدره 12.7-، 
والبعد الزاوي بين الثريا والقمر نحو 7 °.

هيئـــة االقتـــران بيـــن القمـــر والثريـــا فـــي 
الســـاعة 8:00 مســـاًء فـــي ســـماء مملكـــة 
البحريـــن، وإحداثيات الثريـــا هي: اتجاه 
94 °، وارتفـــاع °75، وكال الجرميـــن فـــي 

برج الثور.
كمـــا دخـــل علينـــا طالـــع القلـــب فـــي 20 
ديســـمبر حتى 1 ينايـــر من كل عام ، وهو 
ألمـــع نجم في بـــرج العقـــرب ويمثل قلب 
العقـــرب، ولونـــه محمـــر مشـــابه لكوكـــب 
المريخ في الســـماء، وهو نجم المع جدا، 
وموعـــد شـــروقه يكـــون قبـــل ســـاعة من 
شـــروق الشـــمس. ويســـمونه الغرب قلب 
العقـــرب ، وموعـــده مـــن 8 بـــرج العقـــرب 

التقليدي إلى 21 برج العقرب التقليدي.

ومـــع دخول هـــذا الطالع يشـــتد البرد في 
وفـــي  الجافـــة،  الصحراويـــة  المناطـــق 
حال هطـــول المطر تنبت الكمـــأة )الفقع(، 
بـــإذن هللا. وتصـــل الحـــرارة الصغرى في 
البحريـــن عنـــد دخـــول هـــذا الطالـــع  16° 
بينمـــا  مئويـــة،   22° والعظمـــى  مئويـــة، 
الرطوبة النســـبية تتـــراوح من 50 % إلى 
85 %. وأحيانا تتخلله موجة برد تسمى 
“بـــرد الســـقلق”،  وهي التســـمية التي كان 
يطلقهـــا البحارة قديما علـــى موجة البرد 
ريـــاح  تتخللـــه  وقـــد  القـــارس!  الشـــديد 
الشـــمال والســـهيلي وهـــي رياح شـــتوية 
باردة معروفة لدى سكان المنطقة، وغالبا 
مـــا يســـبق رياح الشـــمال الســـهيلي )رياح 
الســـموم( من ثالثة إلـــى أربعة أيام، وعند 

نهايـــة رياح الســـهيلي تهب رياح نشـــطة 
ويثـــور البحر وتســـتمر من أربعة أيام إلى 
أســـبوع، أحيانا ما تلحق بها رياح شمالية 
أخـــرى لتمتـــد لفتـــرة أطـــول من أســـبوع. 
الغربـــي  الشـــمال  ومـــن إحـــدى عالمـــات 
كداللة على هبوب رياح من هذا االتجاه. 
وطالـــع القلـــب هـــو موعـــد باكـــورة الطلع 
في النخيل، وال يغرس فيه شـــيء لشـــدة 
البـــرد، ويتم نقل النخيل الكبيرة. ويتوفر 
مع دخوله ســـمك القرقفان، ويبدأ ســـمك 

الصافي في الهزال.

وهيب الناصر

تتخللــه موجة برد تســمى “الســقلق” أي الشــتاء القارس
اليوم يبدأ الشتاء رسميا.. والناصر: ينبت الفقع بعد المطر

^ عبر النائب أحمد الدمستاني عن سعادته إلعالن صحيفة  «
 البالد خطتها العشرية.

وكتب في حسابه باالنستغرام “تنمو الكلمة في ظل األمن وصواب 
القرارات، وتعلو في ظل القرارات الحكيمة والتخطيط المتقن. 
وكذلك هي الصحافة في البحرين في ظل حكمة جاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، تحظى بعناية متميزة 
تشهد لها “صحيفة البالد” التي أعلنت خطتها العشرية، وذلك إن 
دّل على شيء فإنما يدّل على مساحة الحرية وصدق الكلمة، التي 

يديرها بإتقان سعادة وزير شؤون اإلعالم السّيد علي بن محمد 
الرميحي، كما يعطي خصوصية فكريّة وأدبية لصحيفة البالد تحت 

 إدارة السيد مؤنس المردي.
فهنيئا للبحرين ما تحظى به من طاقات إدارية وهنيئا للبالد ما 

تمتلكه من طاقات إبداعية وثقافية تجعلها تتبّوأ مكانتها المتمّيزة 
دائًما.. وحينما تتحد الكلمة بالناس تكون صحيفة البالد”.

^ كتبت النائب سوسن كمال في حسابها  «
باألنستغرام: “نتقدم بالتهاني والتبريكات إلى 

جريدة البالد، إدارًة وصحفيين وُقراء، وِفي 
مقدمتهم قائد فريق “البالد” األخ العزيز مؤنس 

المردي، بمناسبة إعالن خطتها العشرية 
المتميزة، هذه الجريدة التي صنعت حراكًا 
صحفيًا مختلفًا يتميز بالسرعة والتفاعل 

واإلثارة، ووضعت بصمًة متفردًة في قضايا 
الرأي العام الوطنية، وخلقت مساحات أكبر 

للمناورات الصحفية المشروعة، أمنياتنا القلبية 
لجريدة البالد بالتوفيق والنجاح، فنجاُحها 

إضافة للصحافة البحرينية، وضوٌء جديد تزهو 
به مملكة البحرين وأبناؤها الُمجدون، دقوا 

البشائر في البالد، اليوم يوُمك يا قلم”.

محرر الشؤون المحلية



ــي صـــنـــاعـــة الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي ــ ــة فـ ــمـ ــاهـ ــسـ ــمـ ــث الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــلـــى الـ ــ حـ

شـــهد  الحيـــن،  ذلـــك  ومنـــذ   
موضـــوع النوخـــذة “البحرينـــي” 
المؤيديـــن  بيـــن  وآراء  نقاشـــات 
والمعارضين، ال ســـيما وأن هناك 
بحـــار   1300 إلـــى   1200 قرابـــة 
هـــو  الصيـــد..  يمارســـون  ممـــن 
مصـــدر الـــرزق الوحيـــد بالنســـبة 
لفريق منهم، فيما يمارس الصيد 
بعـــض آخـــر ممن لديهـــم وظائف 
ومصـــادر دخل أخرى، لكن، ليس 
هـــذا الجانـــب هـــو المقتصر على 
الحديث عن النوخذة البحرينية، 
فحتـــى مجلـــس الشـــورى ناقش 
الموضـــوع، ويمكـــن العـــودة إلى 
مـــا تناولـــه رئيُس لجنـــِة المرافِق 
العامِة والبيئِة بمجلِس الشـــورى 
فؤاد الحاجـــي من ضرورة وضِع 
اآلليات المناســـبة لضماِن تفعيل 
قانـــون الثـــروة البحريـــة ومنهـــا 
وتشـــديد  البحريني،  “النوخـــذة” 
الرقابـــة علـــى المخالفيـــن وذلـــك 
بهـــدف تنظيـــم الصيـــد وحمايـــة 
الثروة البحرية، وهو مطلب ملح  
بعـــد ممارســـاِت  البحـــر  لحمايـــِة 
البحارة اآلســـيويين الذين عاثوا 
في البحِر فســـاًدا وبات المواطُن 
يبحُث عن حقوِقه في البحر، كما 
أن الصيد الجائر من اآلســـيويين 
بالحيـــاِة  اإلضـــراِر  إلـــى  أدى 
البحرية وباألســـماك خاصة أنهم 
ال يلتزمون بقواعد الصيد اآلمن 
ألن همهم الوحيد هو الربح على 

حساب البيئة البحرية.
 ومـــن بيـــن مـــا طرحـــه الحاجي 
هو أن النوخـــذة البحريني يدرك 
أهميـــة حمايـــة البحـــر لمصلحته 
القادمـــة،  األجيـــال  ومصلحـــة 
وأهميـــة المحافظـــة علـــى البيئة 
البحريـــة مـــن المخالفـــات التـــي 
مـــن  أنـــواع  انقـــراض  إلـــى  أدت 
األســـماك، وحتـــى ال نصـــل إلـــى 
مرحلـــة اســـتيراد األســـماك فـــي 
الوقت الذي يحيط بنا البحر من 

كل اتجاه.
طرحهـــا  التـــي  النقـــاط  تلـــك   
الحاجي وافقـــه فيه نائبه جمعة 
الكعبـــي الذي أكد أهمية تشـــديد 
الصيـــد  عمليـــات  ضـــّد  الرقابـــة 
الجائـــر وتقليـــل رخـــص الصيـــد 

وذلك كضرورة قصوى لمستقبل 
الثـــروة الســـمكية فـــي البحرين، 
مســـتنًدا إلـــى تقريـــر صـــادر عن 
أن  فيـــه  ذكـــرت  الفـــاو  منظمـــة 
الصيـــد غيـــر القانونـــي لألســـماك 
مســـؤول عـــن خســـارة 11 – 26 
مليون طن من األســـماك بشـــكل 
ســـنوي أي مـــا يعـــادل 10 – 23 
مليـــار دوالر، ويتطلـــب تحقيـــق 
هـــذا الهـــدف بـــذل جهـــود كبيرة 
األنظـــار  ولفـــت  الوعـــي  لزيـــادة 
إلـــى اآلثار الســـلبية للصيـــد غير 

القانوني وغير المبلغ عنه.

المؤيدون: حماية للبحر 

وللبحارة

 انقسم البحارة على ما يبدو إلى 
فريقيـــن، فالفريـــق األول مؤيـــد 
لتفعيل قانون النوخذة البحريني 
علـــى اعتبـــار أنه ســـيكون عامًل 
ـــا فـــي تأميـــن حيـــاة العديد  مهمًّ
مـــن المواطنين الذيـــن يمتهنون 
تلـــك المهنـــة، ومـــع تأييـــده لحق 
المعارضيـــن فـــي إبـــداء وجهات 

نظرهـــم، يقـــول رئيـــس جمعيـــة 
قللـــي للصيادين محمد الدخيل 
إن من يريد النوخـــذة البحريني 
هم البحرينيـــون الذين يدخلون 
مـــن  وليـــس  برخصهـــم  البحـــر 
رخصتـــه،  يؤجـــر  أو  يســـتثمر 
موجـــود،  البحرينـــي  فالنوخـــذة 
فكما نحن أصبحنا نواخذة، فإن 
عيالنا سيصبحون نواخذة أيًضا.
ويلفـــت إلى نقطة أخرى بالقول: 
“البحاحيـــر فـــي جميـــع مناطـــق 
وقللـــي  الحـــد  فـــي  البحريـــن 
والبديـــع  وســـترة  وســـماهيج 
وغيرها، ويبقى البحر للبحريني 
األوضـــاع،  هـــذه  فـــي  ســـيما  ال 
والبـــد أن ننظـــر لألمـــن الغذائي، 
ونرى أن تطبيق قانون النوخذة 
فـــي  يســـهم  ســـوف  البحرينـــي 
منـــع الممارســـات الخاطئـــة مـــن 
قبـــل األجانب ممـــا ينعكس على 
قطاع الثروة الســـمكية، فالكثير 
من الصياديـــن يواجهون العديد 
مـــن المتاعب جراء الممارســـات 
الخاطئـــة والصيد الجائر للبعض 

من العاملين بقطاع الصيد.

ويتفق معـــه كل من نائب رئيس 
هرمـــس  خالـــد  قللـــي  جمعيـــة 
والبحـــار حميـــد عيســـى والبحار 
حمد ذيـــاب الذيـــن أجمعوا على 
أن تفعيـــل القانـــون يمثـــل دافًعا 
للصياديـــن البحرينييـــن للحفاظ 
علـــى ثرواتهـــم البحريـــة والعمل 
علـــى تنميتها من خـــلل االلتزام 
بالقوانيـــن واألنظمـــة مـــن أجـــل 
الســـمكية  الثـــروة  اســـتدامة 
باعتبارهـــا مصـــدرا رئيســـيا مـــن 
مصـــادر األمن الغذائي، ويســـهم 

في الحفاظ على هذه الثروة.

آخرون: مع تطبيق القرار 

لفترة تجريبية

المعارضون  والنواخـــذة  البحارة 
لهم رأيهم أيًضا، وحسب النوخذة 
محمـــد النعيمي “بوشـــبيب” فإنه 
الـــدول  إحـــدى  طبقـــت  حينمـــا 
الخليجيـــة القرار، توقفت ســـفن 
البحارة، ولم يتضاعف المخزون 
الســـمكي لديهم، بل على العكس 
أصبحوا يســـتوردون السمك من 

إيـــران وعمـــان، وفـــي الحقيقـــة، 
نحن لســـنا عاجزين عـــن تطبيق 
قـــرار النوخـــذة البحرينـــي لكـــن 
من ســـيوفر لنـــا النوخذة؟ ثم إذا 
عمل في هذه الوظيفة، ما األجر 
الـــذي يتوقـــع أن يتقاضـــاه؟ ألن 
الموضـــوع مـــن جوانـــب أخـــرى 
هـــو أن النوخذة ســـيترك أســـرته 
وعيالـــه لعدة أيام في البحر ولن 
يفعـــل ذلـــك من أجل أجـــر زهيد، 
وبالتأكيـــد، ال يمكـــن االســـتغناء 

عن العمالة الوافدة في العمل.
ليقـــول  “بوشـــبيب”  ويسترســـل 
: “أكـــّرر.. لســـنا ضـــد القـــرار، وال 
نريد أن تتوقف السفن وتتعطل 
ويصيبهـــا الضـــرر، وحتـــى لو تم 
تطبيقـــه لفتـــرة تجريبيـــة تمتـــد 
لعام كامل، فل مشـــكلة لدينا، إال 
أننـــا نريد منهم توفيـــر النوخذة، 
وكذلـــك لننظر إلـــى أن البوانيش 
التـــي تبلـــغ تكلفتها بيـــن 40 إلى 
50 ألف دينار، وهي تعمل شـــتاًء 
وصيًفا، فإذا تعطل عمل صاحب 
البانـــوش، مـــن ســـيعوضه؟ ومن 
سيشتري منه بانوشه؟ لذلك، من 

الحســـن أن يتم النظر إلى جميع 
ألصحـــاب  بالنســـبة  الجوانـــب 
البوانيش والكلفة التي تقع على 
عاتقهـــم، وحتى تقليـــص العمالة 
إلى عاملين، فهل يعقل أن يقوم 
هذان العاملن بكل العمل إلدارة 
والقراقيـــر،  والغـــزول  المحـــرك 
فالمفروض زيادة عددهم وليس 

إنقاصه.
في مقطع فيديو تم نشـــره على 
اليوتيـــوب، تحـــدث أيًضـــا عـــدد 
مطالبتهـــم  عـــن  النواخـــذة  مـــن 
بإعـــادة النظـــر فـــي القـــرار، فكل 
من النوخـــذة ابراهيم البوعينين 
والنوخـــذة حمـــد الزعبـــي أشـــارا 
إلى أنه ليس هناك موقف رافض 
للتطبيق، إال أنه من أصدر القرار 
عليـــه أن يوفـــر لنـــا النوخـــذة إذا 
كان موجوًدا، وإذا حســـبنا قرابة 
300 إلـــى 400 ســـفينة فهي في 
حاجـــة إلـــى قرابـــة 300 نوخذة، 
وليـــس مجرد “اســـم نوخذة” بل 
يكـــون من أهل البحر، لذلك، فإن 
من اقترح وجود نوخذة واثنين 
مـــن العمال نســـأله: “هـــل دخلت 
البحـــر؟ هل نزلت لســـحب الغزل 
وعملـــت فـــي “القراقيـــر”؟ فلبد 

من دراسة األمر قبل التطبيق.
وذات األمر يشـــير إليه النوخذة 
يقـــول:  الـــذي  بوشـــقر  فيصـــل 
“حالتـــي الصحيـــة ال تســـمح لـــي 
بالعمل، ومطلبنا هو إعادة النظر، 
وأكّرر، لســـنا معارضيـــن لكن من 
أين نأتي بالنوخذة ومن يصرف 
راتبه؟ فنحن نعيل أســـًرا وعلينا 
التزامـــات فمن ســـيداري أســـرنا 
إذا تركناهم لعـــدة أيام؟ زد على 
ذلـــك أنـــه مـــن الصعـــب أن يعمل 
فقـــط “اثنيـــن من العمـــال”.. ماذا 

بوسعهما عمله؟
ويشـــير النوخـــذة حمـــد علي أنه 
فإننـــا  الحالـــي،  الوضـــع  حســـب 
نتـــوّرط حين يمرض أحد العمال 
البحـــارة، وحين نقـــول “نوخذة” 
فلبد أن تنطبـــق عليه متطلبات 
هذا االســـم كونه من أهل البحر، 
ويعـــرف المباحـــر والتعامـــل مـــع 
فـــي  ويبحـــر  الملحـــة،  أجهـــزة 

مختلف األوقات...
آراء  مـــن  عينـــة  كانـــت  تلـــك   
المؤيديـــن والمعارضيـــن، ولربما 
يخضع األمر إلعادة نظر وتعديل 
يناســـب الطرفيـــن، ولـــدى أهـــل 
االختصـــاص والخبـــرة المخـــرج 

بالتأكيد.

“النوخذة البحريني”.. بين “شراع” الممكن و“ميداف” الالممكن
ــن... آخـــــــرون: لــفــتــرة تــجــريــبــيــة ــي ــي ــن ــري ــح ــب ــل مـــؤيـــدو الـــقـــانـــون: الــبــحــر ل

local@albiladpress.com05

تعريف المترشحين الجدد على كيفية إدارة حملتهم االنتخابية

نظم معهد البحرين للتنمية السياسية، يومي 21-20 ديسمبر الجاري، ٔاولى فعاليات المرحلة التمهيدية من البرنامج 
الوطنــي لالنتخابــات النيابيــة والبلديــة “دّرب2” بــدورة “التخطيط االســتراتيجي إلدارة الحملــة االنتخابية”، قدمها 
الباحــث فــي التســويق السياســي  عبدالوهاب الجــودر، بحضور الراغبين في الترشــح لالنتخابــات النيابية والبلدية 

القادمة ومديري حمالتهم وفرق عملهم، عبر االتصال المرٔيي.

خمســـة  الـــدورة  وتضمنـــت 
محـــاور رئيســـة شـــملت، مفهوم 
االســـتراتيجي  التخطيـــط 
وعناصره وأهميته، واســـتخدام 
االستراتيجي  التخطيط  أدوات 
فـــي إدارة الحملـــة االنتخابيـــة، 
وكيفية تحليل البيئة السياســـي 
المـــراد  للدائـــرة  واالجتماعيـــة 
تقييـــم  وكيفيـــة  بهـــا،  الترشـــح 
المرشـــح نفســـه قبـــل البـــدء في 
خطوات الترشـــح وأخيًرا كيفية 
إعـــداد الخطـــة المتكاملة إلدارة 
شـــاملة  االنتخابيـــة  الحملـــة 

الفرص والتحديات.
وقـــّدم الجـــودر تعريًفـــا مفصـــلً 
االنتخابيـــة،  الحملـــة  لماهيـــة 

االســـتراتيجي  والتخطيـــط 
حملـــة  إدارة  فـــي  وأهميتـــه 
انتخابيـــة ناجحـــة قائمـــة علـــى 
أسس وقواعد علمية، مستعرًضا 
عناصر التخطيط االستراتيجية 
والبيئـــات  االنتخابيـــة  للحملـــة 
الداخليـــة والخارجيـــة المؤثـــرة 

بها.
وكشـــف الجـــودر عـــن مؤثـــرات 
للحمـــلت  الداخليـــة  البيئـــة 
التعـــرف  وأهميـــة  االنتخابيـــة، 
علـــى مكوناتهـــا والتـــي تشـــمل، 
دراسة السوق، تحديد األهداف 
التخطيـــط  والرســـالة،  والرؤيـــة 
الزمنـــي، تحليل االســـتراتيجية، 
السياســـي،  المنتـــج  تصميـــم 

المـــوارد الماليـــة، فريـــق العمـــل، 
االتصـــاالت،  اســـتراتيجية 
التواصل مع الناخبين الموالين.

عناصـــر  أهميـــة  بيـــن  كمـــا 
المؤثـــرة  الخارجيـــة  البيئـــة 
والتنفيـــذ  التخطيـــط  علـــى 
ناجحـــة،  انتخابيـــة  لحملـــة 
والتـــي تتمثـــل فـــي المتغيـــرات 
والقانونيـــة،  السياســـية 
التكنولوجيـــة،  المتغيـــرات 
المتغيـــرات الثقافية، المتغيرات 
االقتصاديـــة، وأخيرًا المتغيرات 

االجتماعية.
كمـــا تضمنـــت الـــدورة مجموعة 
إلـــى  العمليـــة،  التماريـــن  مـــن 
جانـــب فتـــح باب النقـــاش حول 

تناولهـــا،  تـــم  التـــي  المواضيـــع 
حيث أشـــاد المشـــاركون بالدور 
الكبيـــر الـــذي يضطلـــع بـــه معهد 
البحرين للتنمية السياســـية في 
تنمية الوعي والحس السياسي 

لمختلـــف فئـــات المجتمـــع، ومـــا 
يوليـــه من اهتمـــام وعناية برفع 
السياســـية  المشـــاركة  مســـتوى 
فـــي  خصوصـــًا  المملكـــة،  فـــي 
االنتخابـــات البرلمانية والبلدية، 

مـــن خـــلل تنفيـــذه مثـــل هـــذه 
البرامـــج، والتـــي تنعكـــس علـــى 
حســـن المشـــاركة وتعزيـــز قيـــم 

الوالء واالنتماء للوطن.
البرنامـــج  أن  بالذكـــر  جديـــر 
النيابيـــة  للنتخابـــات  الوطنـــي 
والبلديـــة “دّرب2” يتضمـــن أربع 
مراحـــل، التمهيديـــة، والشـــاملة، 
والتوعويـــة،  والتخصصيـــة، 
وتهـــدف جميعهـــا إلـــى تدريـــب 
والفـــرق  المرشـــحين  وتوعيـــة 
االنتخابيـــة بالعمليـــة االنتخابية 
إعـــداد  متخصـــص،  بشـــكل 
التعاطـــي  فـــي  مميـــز  مرشـــح 
اإليجابـــي مـــع العمـــل االنتخابي 
االنتخابيـــة،  الحمـــلت  وإدارة 
دعـــم وتعزيـــز شـــفافية ونزاهـــة 
توعيـــة  االنتخابيـــة،  العمليـــة 
وحث المواطنين على المشاركة 
فـــي  والمســـاهمة  االنتخابيـــة 

صناعة القرار السياسي.

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية
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فؤاد الحاجي

 إبراهيم البوعينين

النوخذة محمد الدخيل

محمد النعيمي

النوخذة حمد علي

حمد الزعبي

جمعة الكعبي

فيصل بوشقر

فــي الخامــس عشــر مــن يونيــو 2020، ُكلفــت اللجنة الوزارية للمشــاريع التنمويــة والبنية التحتية في اجتمــاع مجلس الوزراء وضع اآلليات المناســبة لضمــان تفعيل قانون 
الثــروة البحريــة ومنهــا النوخــذة البحرينــي وتشــديد الرقابة علــى المخالفين، وذلك بهــدف تنظيم الصيد وحمايــة الثروة البحرية، اســتناًدا على القانون الصادر بالمرســوم 
ا”، وهو ما اصطلح عليه بمسمى  الملكي رقم 20 للعام 2002 بتنظيم واستغالل وحماية الثروة البحرية والذي يشترط أن يكون ربان قارب الصيد “نوخذة البانوش بحرينيًّ

“النوخذة البحريني”.

سعيد محمد
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قالــت الحكومــة اليابانية أمس الجمعــة إن طوكيو تهدف للتخلص 
من الســيارات العاملة بالبنزين في الخمســة عشــر عاًما المقبلة في 
إطار خطة للوصول بصافي انبعاثات الكربون إلى الصفر وتحقيق 

نمو أخضر بنحو تريليوني دوالر سنويا بحلول 2050.

تـــكـــون  أن  الــــمــــفــــتــــرض  ومــــــــن 
التي  األخضر”  النمو  “استراتيجية 
وصناعة  الهيدروجين  تستهدف 
السيارات خطة عمل لتحقيق تعهد 
يوشيهيدي  الـــوزراء  رئيس  قدمه 
من  بالتخلص  أكتوبر  فــي  ســوجــا 
ــكــربــون عــلــى أســاس  انــبــعــاثــات ال

صاف بحلول منتصف القرن.
األخضر  االستثمار  سوجا  وجعل 
ــلــمــســاعــدة في  أولـــويـــة قـــصـــوى ل
بفعل  المتضرر  االقــتــصــاد  إحــيــاء 
تتماشى  وكــي  كوفيد19-  جائحة 
ــاد األوروبــــــي  ــع االتــــحــ الـــيـــابـــان مـ
التي  االقتصادات  وبقية  والصين 
ــا طــمــوحــة فيما  ــ ــداًف أهــ وضـــعـــت 

يخص االنبعاثات.
وســتــعــرض الــحــكــومــة مــحــفــزات 
ــل دعــــم مــالــيــة  ــ ــائ ضــريــبــيــة ووســ
ا  نموًّ مستهدفة  للشركات،  أخــرى 
ـــا حــجــمــه 90  ــيًّ ـــا إضـــافـ اقـــتـــصـــاديًّ
دوالر(  مــلــيــار   870( يــن  تــريــلــيــون 
والمبيعات  االستثمار  عبر  سنويا 
و190   2030 بــحــلــول  ــخــضــراء  ال

دوالر(  تريليون   1.8( ين  تريليون 
بحلول 2050.

حجمه  أخضر  صــنــدوق  وسيدعم 
تريليونا ين استثمار الشركات في 

التكنولوجيا الخضراء.
بيع  استبدال  إلى  الخطة  وتسعى 
ــســيــارات الــجــديــدة الــتــي تعمل  ال
الكهربائية،  بــالــســيــارات  بالبنزين 
والتي من بينها السيارات الهجينة 
الوقود،  بخاليا  تعمل  التي  وتلك 

بحلول منتصف العقد القادم.
الــســيــارات  انــتــشــار  تسريع  وبغية 
الحكومة  تستهدف  الــكــهــربــائــيــة، 
السيارات  بطاريات  تكلفة  خفض 
بأكثر من النصف إلى عشرة آالف 
لــلــكــيــلــووات ســاعــة  يـــن أو أقــــل 

بحلول 2030.
ــى تـــعـــزيـــز اســتــهــالك  ــ ــدف إلـ ــهــ ــ وت
إلـــى ثــالثــة ماليين  الــهــيــدروجــيــن 
 20 ونـــحـــو   2030 بـــحـــلـــول  ــن  طــ
مليون طن بحلول 2050 من 200 
2017، في قطاعات مثل  طن في 

توليد الكهرباء والنقل.

اليابان تتخلص من سيارات البنزين منتصف العقد

295 مليــون جيجابايــت حجم االســتخدام في الربــع الثالث

 فيما يخــص الوثيقة االستشــارية حول “تقارير االســتدامة”

كورونا يدفع استهالك البيانات في البحرين للنمو 65 %

“مجلس البنوك” يقدم تعليقاته لـ “المعايير الدولية المالية”

أظهــرت بيانــات رســمية حديثــة نمــو اســتهالك البيانات فــي البحريــن بنحو 65 
% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع ذات الفترة من العام الســابق، 
وذلــك قــد يعــزى إلــى التوجــه للعمــل والدراســة عــن بعد وزيــادة اســتخدامات 

األنترنت خالل جائحة كوفيد – 19 التي شهدتها البالد منذ فبراير الماضي.

تنظيم  هــيــئــة  إحــصــائــيــات  ــيــنــت  وب  
في  الــمــســتــهــلــكــيــن  أن  االتـــــصـــــاالت، 
ــر مـــن 295  الــبــحــريــن اســتــهــلــكــوا أكــث
في  البيانات  مــن  جيجابايت  مليون 
الربع الثالث من 2020 مقارنة مع نحو 
الفترة  فــي  جيجابايت  مــلــيــون   179

المقابلة من العام 2019.
ــة  ــدراسـ ــغــيــرت عـــــادات الــعــمــل والـ وت
والمؤسسات  الشركات  من  كثير  في 
ــمــــدارس  ــ ــانـــب ال ــى جـ ــ ــحــكــومــيــة إلـ ال
ــــات الــعــمــل من  والــجــامــعــات حــيــث ب
خارج المنزل والدراسة عن بعد تحتم 

استهالك مزيد من البيانات والحصول 
عــلــى مــزيــد مــن خــطــوط الــبــرودبــانــد، 
الـــمـــؤتـــمـــرات  عـــقـــد  نـــشـــاط  زاد  كـــمـــا 
عن  الفيديو  تقنية  عبر  واالجتماعات 
بعد، وكل ذلك يعني زيادة كبيرة في 
حجم البيانات المستهلكة عبر خطوط 

البرودباند الثابتة والالسلكية.
ــتـــهـــالك االنـــتـــرنـــت عــبــر  ــّكـــل اسـ ويـــشـ
الخطوط الثابتة خصوصا السلكية أو 
الفايبر الحجم األكبر من كمية البيانات 
المتدفقة خالل الربع الثالث من العام 
بــمــا يــقــرب مــن الــنــصــف، حــيــث تــزايــد 

توجه المستهلكين الستصدار خطوط 
البيانات،  إلــى  النهم  إلشــبــاع  الفايبر 
حيث ارتفعت حصة الخطوط السلكية 

بشكل كبير خالل السنوات الماضية.
وشّكل استهالك البيانات عبر الخطوط 
جيجابات  مليون   144 نحو  السلكية 
خطوط  عبر  االستهالك  بلغ  حين  في 
 82 نحو  الثابتة  الالسلكية  االستهالك 
استهالك  أن  حين  فــي  ديــنــار  مليون 
 60 بلغ نحو  الــنــقــال  بــاقــات  الــبــيــانــات 

مليون جيجبايت.
نحو  البرودباند  اشتراكات  عــدد  وبلغ 
ــربــع األول  ال ــراك فــي  1.9 مــلــيــون اشــ
في  اشتراك  مليون   2.1 مع  بالمقارنة 

ذات الفترة من العام السابق.
المحلة  االتـــصـــاالت  وتــعــول شــركــات 
ــرادات  ــ اإلي تعزيز  فــي  الــبــيــانــات  على 
الــمــســتــقــبــلــيــة خـــصـــوًصـــا مـــع تــراجــع 
استهالك الدقائق الصوتية والمكالمات 

الدولية في السنوات الماضية.

أعلــن المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســالمية المظلــة الرســمية للصناعــة المالية اإلســالمية عن 
تقديم  تعليقاته  أمس إلى مجلس المعايير الدولية؛ إلعداد التقارير المالية  فيما يخص الوثيقة االستشارية حول 

“ تقارير االستدامة”، وذلك بصفة المجلس العام صوت الصناعة المالية اإلسالمية على مستوى العالم. 

من  االستشارية  وأصــدرت الــوثــيــقــة 
الدولية إلعداد  المعايير  قبل مجلس 
الــمــالــيــة فــي شــهــر سبتمبر  الــتــقــاريــر 
التعليقات  بــاب  فتح  وتــم  الــمــاضــي، 
واالســتــشــارات الــعــامــة حــتــى موعد 
لتقييم   2020 ديــســمــبــر  ــاه 31  أقـــصـ
ــر  ــي مـــســـتـــوى الـــطـــلـــب عـــلـــى مــعــاي
كان  حــال  وفــي  العالمية،  االستدامة 
الطلب مرتفًعا ما مدى حاجة واهتمام 
من  المعايير  هذه  لتبني  المؤسسات 

اجل خدمة القطاع المالي. 
الرئيسة  النقاط  التعليقات  وشملت 

التالية: 
الشفافية  تحقيق  ــل  أجـ مــن  أواًل:  

ــيــة واالتـــســـاق  ــفــعــال والـــمـــســـاءلـــة وال
ــمــطــروحــة حــول  فـــي الــمــعــلــومــات ال
ــن قــبــل الــمــؤســســات  ــة مـ ــدامـ ــتـ االسـ
المالية، هناك حاجة ماسة إلى اتباع 
عن  لالفصاح  معتمدة  دولية  معايير 
المعايير  مجلس  أن  نرى  االستدامة. 
هي  المالية  التقارير  إلعــداد  الدولية 
العمل  هــذا  لتبني  المناسب  الــكــيــان 
حال  وفــي  وأخــالقــي.  مهني  بشكل 
تأسيس مجلس  على  الموافقة  تمت 
متخصص لمعايير االستدامة، نوصي 
ــة مــجــلــس  ــأن يـــكـــون تـــحـــت مــظــل ــ بـ
التقارير  ــداد  إلعــ الــدولــيــة  الــمــعــايــيــر 
الصحيح  ــمــســار  ال لــضــمــان  الــمــالــيــة 

ــاع نــهــج الــحــوكــمــة  ــبـ فـــي الــعــمــل واتـ
الــمــؤســســيــة مــن خـــالل الــتــعــاون مع 
مؤسسات دولية أخرى ذات االهتمام 

المشترك. 
ثــــانــــًيــــا، نــــوصــــي بـــتـــعـــيـــيـــن أفـــــــراد 
مـــتـــخـــصـــصـــيـــن بــــعــــلــــم ودرايـــــــــــة 
كـــافـــيـــة مــــن الـــمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
ــدار  ــيــة الــمــتــخــصــصــة فـــي إصــ الــحــال
معايير  تقارير االستدامة ضمن إطار 
الــحــوكــمــة اإلداريـــــة لمجلس  هــيــكــل 
يًدا  للعمل  وذلــك  االستدامة،  معايير 
المشتركة  العوامل  تحديد  على  بيد 
على  والتركيز  الحالية  المعايير  في 
الــنــواقــص مــن أجـــل تــطــويــر معايير 

السياق،  منسقة وشاملة. وفي نفس 
ــراك خــبــراء في  مــن الــمــهــم جـــًدا إشــ
ــضــمــان أخــذ  ــتــمــويــل اإلســــالمــــي ل ال
ــتــمــويــل  ــائـــص ومـــتـــطـــلـــبـــات ال خـــصـ
اإلسالمي بعين االعتبار أثناء تطوير 

معايير االستدامة. 
ثالًثا، نوصي أن يبدأ مجلس معايير 
إطـــار توجيهي  بــإعــداد  االســتــدامــة 
ــمــجــرد  ــا. وب ــوصـــف الـــعـــمـــل عـــمـــومـ لـ
في  البدء  يمكن  اإلطــار،  هذا  اعتماد 
تطوير المعايير واالفصاحات المالية 

المتعلقة بالمناخ.

المنامة - مجلس البنوك والمؤسسات اإلسالمية

استهالك البيانات عبر الخطوط الثابة وخطوط النقال

موسكو - سبوتنيك

روسيا تدعم زيادة 
إنتاج نفط “أوبك+”

ــروســي ألكسندر  ال الــطــاقــة  ــر  أعــلــن وزيـ
نوفاك، أمس الجمعة، أن روسيا ستدعم 
المقبل،  يناير  في  “أوبــك+”  اجتماع  في 
بــدءا  التحالف  فــي  النفط  إنــتــاج  زيـــادة 
من فبراير بواقع 500 ألف برميل يوميا، 
إذا استقر وضع السوق. وأوضح نوفاك 
ومستقرا،  طبيعيا  الوضع  كــان  “إذا  أنــه 

فسندعم الزيادة”.
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علي الفردان

عقارات بـ230 مليار دوالر في بريطانيا ال تجد من يسكنها أو يشتريها
أظهر بحث مسحي جديد أجري في بريطانيا أن عدًدا كبيًرا من العقارات 
ــا وال تجد من يشــتريها أو يســكنها، وهو ما يمكن  فــي الســوق فارغــة حاليًّ
أن يكون مؤشًرا بالغ األهمية على مستقبل السوق العقاري في بريطانيا، 
ا في األســعار خــالل الفتــرة المقبلة  والــذي يمكــن أن يســجل هبوًطــا حــادًّ

التي ستلي أزمة وباء كورونا.

 وبحسب بحث جديد أجرته شركة 
الــعــقــاريــة، ونشرته  “بــنــهــام وريــفــز” 
فإنه  بريطانيا،  في  اإلعــالم  وسائل 
 169.67 ــنــحــو  ب ــدر  ــقـ يـ مـــا  ــد  يـــوجـ
 230.81( إســتــرلــيــنــي  جنيه  مــلــيــار 
الشاغرة  العقارات  من  دوالر(  مليار 
الموجودة في جميع أنحاء إنجلترا.

ــد الــبــحــث الـــذي اطــلــعــت على  ووجـ
ــه يوجد  ــعــربــيــة.نــت” أنـ نــتــائــجــه “ال

ا ما يقدر بنحو 648 ألًفا و114  حاليًّ
إنجلترا  مقاطعة  في  شــاغــًرا  منزالً 

وحدها.
 وتتركز في العاصمة لندن العقارات 
يبلغ  حيث  قيمة،  األعــلــى  الشاغرة 
جنيه  مليار   35.58 قيمتها  إجمالي 
إســتــرلــيــنــي بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار 
العاصمة،  فــي  اإلجمالية  الــعــقــارات 
العاصمة  الــرغــم مــن احــتــالل  عــلــى 

ــرابــعــة مــن حــيــث حجم  الــمــرتــبــة ال
المنازل الفارغة.

ــي الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة  ــد فـ ــوجـ وتـ
في  الفارغة  العقارات  أكثر  الغربية 
بريطانيا، حيث يوجد أكثر من 104 
مليون   18.54 بقيمة  مــنــزل  آالف 

الجنوب  ويــأتــي  إسترليني.  جنيه 
حيث  الثانية  المرتبة  في  الشرقي 
ألـــف مــنــزل شــاغــر بقيمة   96 يــضــم 
32.37 مليون جنيه إسترليني، يليه 
يوجد  والــتــي  وهــامــبــر”  “يوركشاير 
بقيمة  فــــارغ  عــقــار  ألـــف   76 فــيــهــا 

13.29 مليون جنيه إسترليني.
مدينة  يوجد في  العاصمة،  وخارج 
ليدز عقارات بقيمة 1.97 مليار جنيه 
كــورنــوال  تليها  فــارغــة،  إسترليني 
إســتــرلــيــنــي(،  جــنــيــه  مــلــيــار   1.83(
وبرايتون وهوف )1.68 مليار جنيه 
مليار   1.58( وبارنيت  إسترليني(، 
 1.56( وليفربول  إسترليني(،  جنيه 
مليار جنيه إسترليني(، وبورنموث، 
و كرايستشيرش وبول )1.55 مليار 

جنيه إسترليني(.
وقال مدير “بنهام وريفز” مارك فون 
ــديــر: “نـــظـــًرا ألزمـــة اإلســكــان  جــرون
المستمرة وفشل الحكومة المستمر 
فــي مــعــالــجــة الــنــقــص فــي مــخــزون 

الـــطـــلـــب، فمن  لــتــلــبــيــة  الـــعـــقـــارات 
المخزي وجود هذا العدد الهائل من 
المنازل شاغر عبر المدن في جميع 

أنحاء إنجلترا”.
ــه “بـــــدالً من  ــ ــقـــول جـــرونـــديـــر إن ويـ
أرض  على  العثور  أجــل  من  الكفاح 
يجب  الــتــركــيــز  فـــإن  عليها،  للبناء 
الشاغرة  المساكن  على  يــكــون  أن 
مناسبة  وجعلها  بالفعل  الــمــتــاحــة 
أسهل  أمــًرا  سيكون  وهــذا  للمعايير 
المنازل شيء  بالطبع، حجم  بكثير. 
أيًضا في  تفكر  واحــد، ولكن عندما 
الــقــيــمــة الــضــخــمــة الــتــي يــمــكــن أن 
لالقتصاد  المنازل  هــذه  بيع  يجلبها 

المحلي، فإن األرقام مذهلة”.

دبي - العربية

ــم ووحـــــــدات  ــ ــهـ ــ بـــلـــغـــت كـــمـــيـــة األسـ
الــصــنــاديــق االســتــثــمــاريــة الــعــقــاريــة 
البحريـن”  “بـــورصـــة  فــي  الــمــتــداولــة 
مليوًنا   19 الــمــاضــي  األســبــوع  خــالل 
و752 ألًفا و498 سهًما ووحدة بقيمة 
ألًفا  و36  ماليين   3 قــدرهــا  إجـمالية 
ا، نفذها الوسطاء  و240 ديناًرا بحرينيًّ
 434 خــالل  مــن  المستثمرين  لصالح 

صفقة.
 تـــــداول الـــــمــســتــثــمــرون خــــالل هــذا 
ارتفعت  شركـة،   22 أسهم  األســبــوع 
أســعــار أســهــم 6 شـــركـــات، فــي حين 

شــركــات،   9 أســهــم  أســعــار  انـخفضت 
بأسعار  الــشــركــات  بــاقــي  واحتفظت 
أقفالـها السابق. وأغلق مؤشر البحرين 

العام بانخفاض طفيف يكاد ال يذكر.

مساهمة القطاعات في القيمة اإلجمالية

في  األول  ــمــركــز  ال عــلــى  اســتــحــوذ   
البنوك  قطاع  األسبوع  هذا  تعامالت 
الــتــجــاريــة، إذ بــلــغــت قــيــمــة أســهــمــه 
و48  ــا  ــًف أل و218  مــلــيــون  الــمــتــداولــة 
 40.12 نسبته  ما  أو  ا  بحرينيًّ ديــنــاًرا 
%من إجمالي قيمة األسهم المتداولة 
ألًفا  و96  ماليين   8 قــدرهــا  وبكمية 

خالل  مــن  تنفيذها  تــم  سهًما،  و695 
196 صفقة.

من  كــانــت  فقد  الثانية  المرتبة  أمــا   
بلغت  الخدمات، حيث  قطاع  نصيب 
قيمة أسهمه المتداولة 818 ألًفا و88 
من   %  26.94 بنسبة  ا  بحرينيًّ ديناًرا 
في  المتداولة  األسهم  قيمة  إجمالي 
البورصة وبكمية قدرها مليون و674 
من  تنفيذها  تــم  ســهــًمــا،  و978  ــا  ــًف أل

خالل 91 صفقة.
 أداء الشركات المسجلة في البورصة:
ــا عــلــى مــســتــوى الـــشـــركـــات، فقد  أمــ
جاءت مجموعة جي اف اتش المالية 
في المركز األول من حيث القيمة، إذ 

و528  ألــف   513 أسهمه  قيمة  بلغت 
ا وبنسبة 16.91 % من  ديناًرا بحرينيًّ
قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 
ألًفا و894 سهًما، تم  8 ماليين و621 

تنفيذها من خالل 85 صفقة.
وجـــــاء فـــي الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي شــركــة 
بقيمة  )بتلكو(  لــالتــصــاالت  البحرين 
ا  قدرها 487 ألًفا و818 ديناًرا بحرينيًّ
األسهم  قيمة  من   %  16.07 وبنسبة 
ألًفا   815 قــدرهــا  وبكمية  الــمــتــداولــة 
خالل  من  تنفيذها  تـم  سهًما،  و139 

46 صفقة.
 حــركــة تــــداول الــســنــدات والــصــكــوك 

والصناديق العقاريـة 

وتــــــداول الــمــســتــثــمــرون خــــالل هــذا 
األســـبـــوع عــلــى الــصــنــاديــق الــعــقــاريــة 
بقيمة  البحرين  بورصة  في  المدرجة 
ما  أي  بحريني  دينار  آالف   4 قدرها 
0.13 % من القيمة اإلجمالية  نسبته 
هذا  المتداولة خالل  المالية  لــأوراق 
 50 الكمية  بلغت  حين  في  األسبوع، 

ألًفا، تم تنفيذها من خالل صفقتين.

المتوسط اليومي خالل األسبوع 

وبالعودة إلى معدالت التداول خالل 

األســبــوع مــن خــالل 5 أيــام عمل، بغ 
ــيــومــي لــقــيــمــة األســهــم  الــمــتــوســط ال
ووحـــــدات الــصــنــاديــق االســتــثــمــاريــة 
آالف   607 الـــمـــتـــداولـــة  ــة  ــاريـ ــقـ ــعـ الـ
كان  حين  في  ا  بحرينيًّ ديــنــاًرا  و248 
ــيــومــي لــكــمــيــة األســهــم  الــمــتــوســط ال
ووحـــــدات الــصــنــاديــق االســتــثــمــاريــة 
و950  ماليين   3 المتداولة  العقارية 
أما متوسط  ألًفا و500 سهم ووحدة 
األســبــوع  هــذا  الصفقات خــالل  عــدد 

فبلغ 87 صفقة.

ــة الــتــعــامــات ــرك ــوك تــســتــحــوذ عــلــى ح ــن ــب ــم ال ــه أس

تداوالت بورصة البحرين في أسبوع

المحرر االقتصادي
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نعم إنه عام مختلف، عام أســـود بكل ما تحمله الكلمة من معنى، 
نعـــم أســـود رغم أننا لســـنا مـــن أنصار التشـــاؤم، فهذا عـــام رحيل 
العظمـــاء من الســـلطان قابوس إلـــى األمير صباح وانتهاء بســـمو 
األمير الوالد خليفة بن ســـلمان رحمهم هللا جميعًا، كم نفتقد هذا 

الرجل العظيم باني البحرين بكل حب وتفان.
نعـــم إنه عام أســـود ال يغيب عنا كيف أهلك فيـــه كورونا األخضر 
واليابـــس وال نعرف كيف ســـينتهي، عام أســـود غيـــب فيه الموت 

كثيرين، عام أسود كسدت فيه التجارة العالمية.
ثقيلـــة هـــي تلك األيام التي مضت من ٔاعمارنـــا، ٔاثقلتها المصاعب 
والخطـــوب، لكـــن بين ركام اليـــٔاس هناك دائمًا بصيـــص أمل، أمل 

يتمثـــل في الوجه الشـــاب الذي يبعث على الطمأنينة بأن ســـفينة 
البحرين دائما ما تتجه إلى بر األمان، وهو صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، حيث 

يقودها بمباركة جاللة الملك حفظهما هللا.
ٔامنياتنـــا لعـــام ٢٠٢١ كثيـــرة، نتمنى أن تتحقـــق ونحن نعيش في 
ســـالم مقدمين للوطـــن كل الخير، متكاتفين معـــًا لرفعة البحرين 

ونمائها.
كل عـــام والبحرين في تقـــدم ونهضة وازدهار، كل عام والبحرين 

بقيادتها وشعبها بخير ؤامن ؤامان.

fatin.hamza 
@gmail.com
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لعظيم األســـف في األيام األخيرة من شـــهر ديسمبر من كل عام تتداول منصات 
التواصـــل االجتماعـــي فيديوهـــات وتســـجيالت صوتيـــة بعضهـــا مكـــرر وأخرى 
جديدة لمشـــايخ دين من دول الخليج العربي يذكرون المشـــاهد والمســـتمع من 

خاللها بتجنب تهنئة أبناء الديانات األخرى بأعياد الميالد.
لنتكلم بكل وضوح وشـــفافية عن المتواجدين في “ديرتنه البحرين”، إن السواد 
األعظم من األسر البحرينية بكل طبقاتها االجتماعية عملت وتعمل لديها عمالة 
منزليـــة مـــن غير الديانة اإلســـالمية، حيث عاش بعضهم عشـــر ســـنوات أو أكثر  
خصوصـــا عنـــد الطبقة الميســـورة، كذلك زمـــالء العمل أو األصدقـــاء والمعارف، 
أولئـــك وبعد ســـنوات العمـــل المتواصلة اختـــاروا بإرادتهم الرجـــوع إلى بلدانهم 
واالســـتقرار فيهـــا، ومن بعدهم جاءت أجيال أخرى كـــي تواصل العمل من أجل 
لقمة العيش وتأمين مســـتقبلهم وهكذا.. أمانة لم يجد شـــعب البحرين منهم إال 
المعاملة الطيبة واإلخالص في العمل، إال فيما ندر عند البعض سواء كانت هذه 
العمالـــة منزليـــة مثل الممرضـــات أو العامالت أو المربيات أو جليســـات األطفال 
أو جليســـات كبـــار المواطنين أو الســـواقين والقائمة طويلـــة للمهن األخرى التي 

ال تعد وال تحصى.
باللـــه عليكـــم هل يعقل أن نســـتكثر على كل هؤالء تهنئتهـــم بأعيادهم أو تقديم 
هدايـــا رمزيـــة لمـــن عمل معنـــا في الوقت الـــذي يحرص فيه غالبيـــة هؤالء على 
تهنئتنا بأعيادنا اإلســـالمية وأيامنا الوطنية؟ لذا المطلوب فورا إعادة النظر في 

نشر هذه الفيديوهات المرفوضة.
الصورة الثانية «

مـــن جديد ومع برودة الجو تعود للســـطح قضية تواجد قطعـــان الكالب الضالة 
المسعورة في أغلب قرى ومدن البحرين، وعادة ما تجوب الطرقات والدواعيس 

في منتصف الليل وخالل ساعات النهار األولى “يعني وقت السهدة”.
اإلشـــكالية الكبرى أنها تقوم بمهاجمة كل من يتحرك أمامها ســـواء كان ذلك من 
بني البشر أو “أجلكم هللا” الحيوانات األليفة، لهذا البد من التحرك السريع ووضع 
نهاية جذرية وحفظ أرواح البشـــر وممتلكاتهم وتخليص المجتمع من شـــرورها 
وأضرارها والشـــواهد على ذلك كثيرة، واســـألوا مرتادي دور العبادة ألداء صالة 

الفجر وأصحاب الحضائر وغيرهم. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

فيديوهات البد من إعادة النظر في نشرها

كلمـــا قـــرأت أخبـــار كورونـــا بالعالـــم، خصوصـــا بالقـــارة األوروبية 
شـــعرت بمدى النعمة التي نعيـــش فيها، وكلما اقتنعت أن مملكتنا 
الغاليـــة تحـــت رعايـــة هللا وعناية جاللـــة الملك المفـــدى حمد بن 

عيسى آل خليفة هي واحة األمن واألمان.
وقـــد كان آخـــر ما قرأناه جميعـــا هو دخول الـــدول األوروبية في 
عمليـــة إغالق جديدة بســـبب ظهور ســـاللة جديدة مـــن فيروس 
كورونا اللعين، وهي ســـاللة ســـريعة االنتشـــار وتزيد عن الســـاللة 
القديمـــة بنســـبة 70 بالمئـــة حســـبما أعلـــن العلمـــاء البريطانيـــون 
الذيـــن اكتشـــفوا هـــذه الســـاللة، ففـــي الوقـــت الـــذي كان يســـتعد 
فيه الشـــعب البريطانـــي لالحتفال بأعياد الميالد واســـتقبال وعد 
رئيس الوزراء بوريس جونســـون بتخفيف إجراءات الغلق خالل 
األعياد، فوجئ الجميع دون سابق إنذار، بصدور قرارات مختلفة 
تمامـــا وهـــي إجـــراءات إغالق أشـــد من ســـابقتها، حيـــث تحولت 
العاصمـــة البريطانيـــة لندن وعدد من مناطـــق الجنوب البريطاني 
إلـــى المســـتوى الرابع وهو المســـتوى األشـــد خطـــورة حيث يمنع 
ســـكان المناطق التابعة له من االنتقال أو مقابلة أي أشـــخاص من 
المناطق األخرى وعدم اســـتقبال أحد فـــي بيوتهم على اإلطالق، 
ويجوز لهم استقبال شخص واحد فقط في الهواء الطلق وليس 

بالمنزل. 
واكتملـــت الصـــورة القاتمة بإعـــالن غالبية الـــدول األوروبية عدم 
استقبال أي طيران أو رحالت سفر قادمة من بريطانيا خوفا من 
انتقال الســـاللة الجديدة من المرض إلى أراضيها، وأصبح لســـان 
حـــال الشـــعب البريطاني يقول: عيد بأية حـــال عدت يا عيد.. بما 
مضـــى أم فيـــك تجديـــد، وكأن كورونـــا يتحـــدى أول دولة أعلنت 
اســـتخدام اللقـــاح للقضاء عليه! فقد كانـــت المملكة المتحدة أول 

دولة تبدأ بالفعل استخدام لقاح شركة فايزر.
ومـــع ذلك فالشـــيء الذي يطمئـــن هو قول هـــؤالء العلماء إنه من 
غيـــر المرجـــح أن تؤثر هذه الســـاللة الجديدة على كفـــاءة اللقاح 
المســـتخدم، وبالتالـــي فالحل هو اللقاح، مع اتبـــاع قواعد التباعد 

االجتماعي وقواعد النظافة الشخصية كما هي. 
نحـــن فـــي نعمة بفضـــل هللا وبفضل الخطـــة الحكوميـــة الناجحة 
بقيادة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن  حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن يريد أن يعرف حجم هذه 
النعمـــة عليه أن يتابع حالة الهلع التـــي تجتاح أوروبا اآلن ويتابع 
اإلحبـــاط الـــذي أصاب هذه الشـــعوب التي حرمت مـــن احتفاالت 

العيد.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

أوروبا تحت الحصار من جديد

نظرية العالقات
هنـــاك نظريـــة لربمـــا تكـــون صحيحـــة، إذا تأملنـــا فيها بشـــكل 
منطقـــي وواقعي، فهي تتبنى مفهـــوم أن كل العالقات ما بين 
البشر أساســـها المصلحة، مهما كانت هذه العالقة، أساسية أم 
ثانويـــة، وأن ذلـــك ما قد يفســـر أنـــه متى ما تنتفـــي المصلحة 
تفنـــى أو تتأثـــر العالقة بالســـلب، بغض النظـــر إن كانت عالقة 

مادية أو معنوية.
يقـــول ضليعـــو العالقات العامة إن بنـــاء العالقات االجتماعية 
وشـــبكة المعارف واالتصاالت، يفيد الفـــرد على المدى البعيد، 
وأن لذلك أسســـًا يجب اتباعها حتى يتمكن مختص العالقات 
العامـــة أو حتـــى أي فرد في المجتمع من بناء شـــبكة عالقات 
متينـــة تفيده في تســـيير أموره، وأعماله، وتســـهيلها، وتذليل 
بعض الصعـــاب، وما إلى ذلك من فوائد حياتية، وبالتالي فإن 
أي بناء وتعزيز موفق للعالقات، يأتي بالمصلحة على صاحبها 

عاجالً أم آجالً.
وإنـــا لنعلـــم أن العالقات والروابـــط االجتماعية ال تقتصر على 
المصالـــح المادية وحســـب؛ فهنـــاك عالقات الحـــب والود بين 
مختلـــف أفراد المجتمـــع، ومنها العالقات األســـرية، وعالقات 
الصداقـــة والزمالـــة، إال أنهـــا أيضـــًا – وفقًا للنظريـــة – عالقات 
مصلحيـــة لحاجة اإلنســـان إلى إشـــباع الجانب النفســـي لديه، 
كما هو احتياجه إلى اإلشـــباعات المادية، وبناء على ذلك فإن 

كل العالقات دون استثناء أصلحها المصلحة!
وإننـــا إذا آمنا بأن العالقـــات في مجملها مبنية على المصلحة، 
فإنـــه مع انتفـــاء المصلحة، ال يجدر االمتعـــاض من انقطاع أو 
تأثـــر أيـــة عالقة، لكن من المؤلم حقيقـــًة، أن يقتنع الفرد تمامًا 
بأنـــه ال حـــب بال مصلحة، وال صداقة بـــال مصلحة، من غير أن 
يدرك أن المشاعر لها السمو أينما حلت، وال يمكن أن تضاهيها 

المجردات يومًا.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

حال األمة لغوًيا
سرني للغاية أن خصصت صحيفة “البالد” صفحة كاملة بمناسبة 
اليـــوم العالمـــي للغة العربية في الثامن عشـــر من الشـــهر الجاري، 
وتبدو احتفاالت هذا العام بهذه الذكرى في اإلعالم العربي أفضل 
مـــن الســـنين الفائتـــة، لكن يظل الســـؤال: هـــل ينبغـــي أن يقتصر 
احتفاؤنا بهذه المناســـبة علـــى التمجيد بلغتنـــا والتغني بفضائلها 
دون اغتنـــام الفرصـــة لمراجعة ما بلغته من أوضاع مزرية تعكس 
بالضبـــط وهدتنـــا الحضاريـــة التي مـــا برحنا نتخبط فـــي قعرها. 
والتـــردي المقصـــود هنا ليس فقط فـــي اإللمام بالحـــد األدنى من 
نحوها وتفشي األخطاء في اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي 
حتى طاول هذا التفشـــي شـــريحة كبيرة مـــن المثقفين واألدباء، 
بـــل واألهـــم من ذلـــك عدم إدخـــال أي تطور ُيذكر فـــي منظومتها 
اللغوية؛ وما شـــيوع األخطاء اللغوية شـــيوعًا هائالً غير مســـبوق 

تاريخيًا على امتداد عالمنا العربي إال لهذا السبب تحديدًا. 
ال أخفي عليكم أن عنوان المقال إنما اقتبســـته من عنوان لتقرير 
ســـنوي مطّول دأب مركز دراســـات الوحدة ببيروت على إصداره 
فـــي كتـــاب أنيـــق يرصد فيه أوضـــاع العالـــم العربي سياســـيًا من 
جوانب متعددة؛ لكن كم هو جميل لو أضاف الحال اللغوية لتلك 
الجوانـــب بحيث يعهـــد األمر للجنة لغويـــة متخصصة مكونة من 
خيرة علماء الضاد، السيما أن كوكبة منهم هم من لبنان حيث مقر 
المركز المذكور، مع أنه يصدر بين فينة وأخرى دراســـات متميزة 
فـــي هـــذا الشـــأن. وإذ انعقد مؤتمر بهذه المناســـبة من 18 إلى 20 
الجـــاري تحـــت عنـــوان “المؤتمر االفتراضـــي الدولي حـــول واقع 
اللغة العربية في القارة األفريقية” وتناول حال اللغة العربية في 
شـــمال أفريقيا وبعض الدول األفريقية، فإنه يكتسب أهمية لكل 
العـــرب لتطرقـــه لقضايا مهمـــة تخص لغتهم بالدرجـــة األولى؛ كما 
بدا لي من استماعي لشطر كبير من األوراق المقدمة ومداخالت 
المشـــاركين القّيمـــة؛ ولفتت نظري بوجه خـــاص المداخلة القنبلة 
التـــي فجرها العالم والمفكر اللغوي البـــارز الدكتور إميل يعقوب. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

رضي السّماك
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Vacancies Available
MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 

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

 ALSAFA TOWER Contracting Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35479727  or  mc4cont@gmail.com 

BAB ALHARA CATERING RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

39000666  or  BINTALMAJED81@GMAIL.COM 

ABU HASAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17401999  or  BUHASSAN999@YAHOO.COM 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Guarding Solutions SPC owned by Mohamed Alrayes 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

CELL LAND MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
34110323  or  FAHDANDC@GMAIL.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

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

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

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

ENTIRE CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17294473  or  SHIBU.PHILIP75@GMAIL.COM 

Mc 6 Construction S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

TOOMA NALIS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17666797  or  Yogo.bahrain@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 

TRANSALIGN DENTAL LABS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(DENTAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39797962  or  FADHEL.TRANS@GMAIL.COM 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

JEEVAN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33199200  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

Layla line contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39960906  or  LIFELONG.DC.H@GMAIL.COM 

Ispanyol coldstore 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

36983883  or  Alooy_saa@hotmail.com 

FRESHIA TRADERS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33070118  or  FRESHIATRADERS@YAHOO.COM 

Dar al etihad contracting and trading 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

34567893  or  HASHEM.ALMAHARA@GMAIL.COM 

ENCO GROUP LIMITED - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

39135771  or  vicken.tcheroyan@encogroup.net 

ENCO GROUP LIMITED - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

39135771  or  vicken.tcheroyan@encogroup.net 

LIFTE AND SHIFT FOR MACHINERY HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

36111030  or  LIFT.AND.SHIFT.BH@GMAIL.COM 

LINNAS FURNITURE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

39645325  or  LINNAS.JASSIM@GMAIL.COM 

Al adil super market co wll 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17295879  or  HASSAN@ARABASIAN.COM 

AL KHAYAM MECHANICAL CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17230808  or  hussain@awalinternational.com 

KOJO RESTAURANT CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17877880  or  HR@RMKGROUP.COM 

Noor albarka bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
0  or  HAWRAA.JAFFAR89@GMAIL.COM 

ALMANZER BULIDNG  CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39663112  or  NADHEM.ISMEEL@YAHOO.COM 

NET CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17179698  or  mahesh@netcleaningcontracting.com 

N E T CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17179698  or  mahesh@netcleaningcontracting.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 

Oasis Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33171517  or  ABDULLAALQADHI1@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

South Riffa For Blacksmith Work Shop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36604949  or  SOUTHRIFFACLEANING@GMAIL.COM 

MIX MAX ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
39965986  or  HARIS@MIXMAXME.COM 

ELSHAWEISH Resturant 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

33409906  or  NASSER.CO.BH@GMAIL.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17830909  or  HANGAMH@HOTMAI.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

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

ALMOAYYED ALUMINIUM W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Gulf Biotech B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39933012  or  dr.waqar.mughal@gmail.com 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

38933183  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

MISK ALARAB perfumes 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33904999  or  NOMANGHORI.NG@GMAIL.COM 

Zeko liver restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33643733  or  NEWOMATRIX@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33138877  or  NNNNNNN111222333@HOTMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

36877504  or  MOHAMMEDRAFIUMMER@GMAIL.COM 

Area workshop for welding and fabrication 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39665776  or  ALTHURAIYA-143@HOTMAIL.COM 

EILAF SAMA ALRIFFAEIN  PHONE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39138755  or  FARUQESANTOS@GMAIL.COM 

ABU HuSSEIN Speed Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33159225  or  ALI.JWAD0515@GMAIL.COM 

InFo Six Electrical Installation W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

33303946  or  HADI.SHEHABI@HOTMAIL.COM 

KHALIL EBRAHIM SALMAN AHMED CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

17000062  or  KARIMA_MOHAMMAD2014@HOTMAIL.COM 

BLACK BOX ENTERTAINMENTS PLUS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39529961  or  KPCONSULTING2000@GMAIL.COM 

Premium Air Conditioning and Refrigeration Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(HEATING & REFRIGERATION ENGINEERING) 
 suitably qualified applicants can contact

36966964  or  PREMIUM@BATELCO.COM.BH 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

RED OAK INTERIORS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17820708  or  BINU.MANAKKAL@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 

DECENT HOMES DECOR COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66950085  or  JISHANSARKER01@GMAIL.COM 

DR ALI MATTAR DENTAL CENTER WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
17714877  or  DRALIMAT@GMAIL.COM 

N H 4  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

35582922  or  H2222158@GMAIL.COM 

Maya optics W.L,L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
66923639  or  mayaoptics99@gmail.com 

NOMAC AL DUR POWER & WATER SERVICES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

36065170  or  STEFAN.VERLEE@NOMAC.COM 

Drawing style construction 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
13663000  or  drawingstylec@gmail.com 

Danat Dareen 2 Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39616667  or  FADHELZAYER@GMAIL.COM 

DAR ALMAWARID STEEL & ALUMINIUM WORKS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36366138  or  badr@daralmawared.com 

PRANAH AYURVEDIC CENTER CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact

66666234  or  LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17500791  or  hr@seven-energy.com 

Anwar Doora for Marketing Bahraini Partnership Co. Owned By Bahj 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

33777442  or  AMROBAHJAT@HTOMAIL.COM 

Road carrier food delivery services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36666900  or  FERYAL_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

BRIGHT POLISHING FOR CAR CARE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33570662  or  BRIGHT_POLISHING@HOTMAIL.COM 

Atelier may lily 
has a vacancy for the occupation of

  EMBROIDERER(MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

34411702  or  ATELIERMAY7@YAHOO.COM 

Atelier may lily 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

34411702  or  ATELIERMAY7@YAHOO.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
35070596  or  FIDARIDER96@GMAIL.COM 

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

  ENGINEER(ELECTRONICS) 
 suitably qualified applicants can contact

17464112  or  MOHAMMAD.KUTKUT@ALFANAR.COM 

PAK HEDAYAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33320861  or  NABIMUHAMMAD55@YAHOO.COM 

RIZWAN MUSHTAQ General Trade Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34424340  or  RIZWAN99991@GMAIL.COM 

Olouf for Management consultancy S.P.C Owned by Felzia Jose John 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33353053  or  FELZIA_ANAND@HOTMAIL.COM 

2010 Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33688640  or  MOHAMMAD59SAAD59@GMAIL.COM 

ZAIN TAHIR CONSTRUCTION & CLEANING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33805136  or  ZAINI9810BH@GMAIL.COM 

NICE BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39717705  or  NASEERKAYALVAKKATH@GMAIL.COM 

MUMBAI FUSION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

39146761  or  MUMBAIFUSION.BAHRAIN@GMAIL.COM 

A J AND A Z W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36758776  or  AJANDAZBH@GMAIL.COM 

JOYFUL KIDS KINDERGARTEN 
has a vacancy for the occupation of

  BABY-SITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17300857  or  jknbah@gmail.com 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17250627  or  admin01@kameshki.com 

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

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

ABDULLATIF EBRAHIM ALTHAWADI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17259566  or  THAWADIB@BATELCO.COM.BH 

ALRIDHA MODERN CARPENTRY & TRADING WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

36339992  or  ALREDHAMODERN@YAHOO.COM 

WAHEED CONTARACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

77002810  or  waheedaliyousuf@yahoo.com 

ALSHARIF INTERNATIONAL FREIGHT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17723366  or  SHIPCO@BATELCO.COM.BH 

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 

Ganesh Bhavan Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

39771192  or  INTER.ISLAND.BH@GMAIL.COM 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33610210  or  hajen.const@gmail.com 

FINE CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17761769  or  AAZIZ_ALTHAWADI@YAHOO.COM 

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

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

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

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 

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 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

3 D INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

69991130  or  HDERAZI@ARADOUSCM.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

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

CHICKEN TIME CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
33022259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM 

Circut zoon contracting 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39664593  or  ALIMOHD33233@GMAIL.COM 

Al Jazeera Security Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

32242444  or  info@jssbahrain.com 

Best time building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

30000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

ROSARIO MAINTENANCE AND SERVICES CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33795999  or  H.ABGHANI@GMAIL.COM 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

CAFE LILOU 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Pastries on the fly 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17404071  or  account@mediastorebh.com 

NAWAF SALON GENTLEMEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34567437  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM 

Suprema marine co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

17111722  or  TARIQ1@BATELCO.COM.BH 

HASAN SAYED ALI SAEED ALAWI 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

39216575  or  HASANALAWI86@HOTMAIL.COM 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

13300023  or  human.resources@binrajab.co 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

39933360  or  HUMAN.RESOURCES@BINRAJAB.CO 

Buildco WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39676747  or  DANEEZ1977@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 

AKBAR HOLIDAYS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

13113311  or  COUNTRYHEAD.BAH@AKBARGULF.COM 

Al Shammary Food Industries 
has a vacancy for the occupation of

  ROASTER(NUTS) 
 suitably qualified applicants can contact

17000585  or  HAKIM@BCCI.BH 

ALDAAYSI SONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
39464237  or  ALDAAYSI1@GMAIL.COM 

PARESA S.p.A - Branch of a Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

17214490  or  DRAVAIOLI@PARESA.IT 

AJK contracting co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33153325  or  AJK_CONTRACTING88@OUTLOOK.COM 

BEUREX TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33394149 

NAJMA ABDULREHMAN CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33089058  or  NAJMAABDULLREHMAN@GMAIL.COM

GOLDEN FORTRESS CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36459236  or  SARADOS1978@GMAIL.COM 

EN SMOKY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39139255  or  NIYASP1098@GMAIL.COM 

JOYFUL GENERAL INTERIOR CLEANING CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPAN 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

66613536  or  FASTWAYWORLD@GMAIL.COM 

JOYFUL GENERAL INTERIOR CLEANING CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPAN 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

66613536  or  FASTWAYWORLD@GMAIL.COM 

MAS BLANCO Ironing of textiles 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38300559 

SANAD ENGINEERING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

38888020  or  yousif@BINSANADHOLDING.COM

SANAD ENGINEERING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

38888020  or  yousif@BINSANADHOLDING.COM 

SUNSHINE BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39978242  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

SUNSHINE BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39978242  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

GALALI AUTO PARTS AND ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

32345056  or  ABDULLA.ALMAHMOOD65@GMAIL.COM 

WAJIHA ALEEM DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33515042  or  WADOCUMENTS.BH@GMAIL.COM 

FRONT LINE AUTO SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17660326  or  FRONTLINE.BH@HOTMAIL.COM 

A J AND A Z W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
36240595  or  AJANDAZBH@GMAIL.COM 

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

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

SALEH AHMED K.JUMA(SROOR ALKHATER-10864) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33729552  or  Salehahmed3654@gmail.com 

MOHAMED JUMA ALI ALDOSERI (ALMAHZORA / 703) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33101055  or  MALDOSSRY999@GMAIL.COM 

MUSTAFA EBRAHIM MAHMOOD ALKOOHEJI 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

17701711  or  lmra@kecc.me 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR(MACHINERY) 
 suitably qualified applicants can contact

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39620016  or  HANAN@ALHELLI.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 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
39773788  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

32228108  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 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

  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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@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 

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 

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 

FIRST AND BEST CONSTRUCTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17785131  or  INFO@FIRSTANDBESTCONSTRUCTIONS.COM 

GREEN LIGHT GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39008182  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

BEST TEAM INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36983543  or  CHANDAFAJJAR000@GMAIL.COM 

HASAN ALI MANSOOR AHMED KHUDHAIR ( MAKTOOM / 10486 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact
34434399  or  ALI34434389@GMAIL.COM 

Turk Excavation Company B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17700165  or  HR@TURK.bh 

Turk Excavation Company B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700165  or  HR@TURK.bh 

UNION PLASTICS 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

AHMED ABDULLA BEDAIWI & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17671317  or  AABEDAIWI@HOTMAIL.COM 

FRANGIPANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

39721721  or  saju@falkhor.com 

Almoayyed Solar Co. B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17705313  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

AKHBAR ALKHALEEJ PRESS & PUBLISHING COMP 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
17620111  or  SAM.GDN.AK@GMAIL.COM 

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17611296  or  BAHRAINMEATFACTOREY209@GMAIL.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 

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17305665  or  info@haiderwood.com 

ALTASAHUL AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39456612  or  IFATEEE@GMAIL.COM 

Alnosaif Contracting & Excavation Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17590078  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

Alnosaif Contracting & Excavation Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17590078  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of
  SERVICES SUPPORT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
17401212  or  ALBUNNI0@YAHOO.COM 

ADEL & SADIQ SONS OF JAFFAR STORES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17232646  or  admin@adelsadiq.com 

JUMA SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17671823  or  EMEDFAIEE@BATELCO.COM.BH 

SAMHA TAILORING & EMBROIDERY FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
39466771  or  hmk.albouri@hotmail.com 

SMART CASUAL UNIFORMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

36699789  or  HAPPYMARTBH@GMAIL.COM 

AL WATANI TOWERS SALE OF SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39458577  or  SAMIALWATANI@YAHOO.COM 

BAHRAIN LOGISTIC SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17739517  or  LMRA@BMMI.COM.BH 

AL SHOMOOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39606407  or  ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

ABU HASSAN GARAGE - Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39464674  or  BUSALMAN@LIVE.COM 

ALMEABAD ELECTRICAL SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17456287  or  MES_BAHRAIN@YAHOO.COM 

ABUL HASSAN WAREHOUSING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

39604577  or  AMINA.MEFTAH@AL-BUSTANI.COM 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  enily@kcbahrain.com 

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 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

17701711  or  lmra@kecc.me 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

17701711  or  lmra@kecc.me 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

17701711  or  lmra@kecc.me 

Bahrain Guarding Solutions SPC owned by Mohamed Alrayes 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

SALMAN KHALIFA AHMED ALASMI /DARB ALZAMAN 1 - 8163 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36663252  or  ABDULRAHMANATEEQ79@GMAIL.COM 

FRIENDS STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER 
 suitably qualified applicants can contact

36118999  or  HUSSAIN.RADHI@AHLIUNITED.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17588787  or  lmra@jasmis.com 

NEW SHOE PALACE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39466042  or  alsayd@msn.com 

RASHID ABDULKARIM MOHAMMED EBRAHIM BAKER 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17411584  or  BURASHED1984@GMAIL.COM 

ALRAWASI MAINTENANCE CONTRACTING ESTABLI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17412477  or  alrawasi1@hotmail.com 

KUZMOOS GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

39898288  or  ahubail1965@gmail.com 

LIFE INSURANCE CORPORATION (INTERNATIONAL) B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (INSURANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

17727662  or  Personnel@intercol.com 

ANAAM TOWER ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
39658779  or  ANAAMELEC@GMAIL.COM 

ALSHARIF INTERNATIONAL FREIGHT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17723366  or  SHIPCO@BATELCO.COM.BH 

ALBAYAREQ WELDING SMITHERY & FABRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

39173859  or  JAMES@GCCBAH.COM 

MAJED FOOD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

17786160  or  majedbrn@gmail.com 

BINT AL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17259458  or  RALA-ADEL@HOTMAIL.COM 

YOUSIF AHMED SHARIF ALALAWI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17280373  or  khaibercargo@yahoo.com 

AHLA ALASHKAL PINTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39281994  or  ZUHAIR.ALDAIHY@GMAIL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

ALBARAEM LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

17467722  or  GOLDSTAR258@HOTMAIL.COM 

ZAHRA ALI FURNTURE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17590998  or  MALBASRI3000@HOTMAIL.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
39679994  or  TAKA@BATELCO.COM.BH 

NASREEN MOHAMED TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17680433  or  MJ.GROUP.BH@GMAIL.COM 

LABELLE GREEN TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

17612860  or  MSAGHEER@LABELLE-GROUP.COM 

I CABINETS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17293611  or  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM 

MAYOOF SANITARY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17643664  or  MAYOOFGROUP@GMAIL.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

ALKAWTHAR CLOTHES IRONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38889917  or  SHOHAG39383541@GMAIL.COM 

FLEET BARBER SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
17007771  or  ALINAVY@HOTMAIL.COM 

MUBARAK ABDULLA ALABAD EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17771408  or  M.ALABAD@HOTMAIL.COM 

BUALI ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  REPAIRER(ELECTRONIC EQUIPMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

39682220  or  SHIAKHA.B59@HOTMAIL.COM 

ALNASSIR FOR HIRING BILDING EQUPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17611686  or  nhbeahmed@yahoo.com 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17272975  or  TISC@BATELCO.COM.BH 

ALASHOOR EXPRESS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

66666588  or  ashoorexepress@yahoo.com 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

VENUS REST CAR HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36983300  or  HUSAINALASFOOR39@GMAIL.COM 

PASCAL LINE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
33458931  or  SARHANLINE@GMAIL.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17797998  or  HANAN.KARIM@SECURESERVICES.BH 

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

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

ALQUDUS SELLING & BUYING SECOND HAND CARS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39633140  or  MOHAMMED75.ALI@HOTMAIL.COM 

TOP ELECTRONIC 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39415566  or  AMARHOON@BMI.COM.BH 

ALMODEER RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

39993770  or  FMS12121@GMAIL.COM 

ALEBRAH AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17699882  or  HAIDERMOSLEM@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
39773788  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17755105  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

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 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

17725522  or  yousif@aanass.net 

Jabal askar contracting 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
33007733  or  JABALASKAR@GMAIL.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  enily@kcbahrain.com 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the occupation of

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

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

MOJA Cleaning Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

MOJA Cleaning Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  REPRESENTATIVE(COMPANY) 
 suitably qualified applicants can contact

17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

17701711  or  lmra@kecc.me 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17530670  or  GM@SECURITYHUBBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ELEGANT PALACE FOR MARBLE & BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17703770  or  aemn_83@hotmail.com 

YOUNIS BADER FOR FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39830626  or  ZAMAN9211@HOTMAIL.COM 

LIBERTY JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39841558  or  SHEHARYAR.YUSUF@GMAIL.COM 

ANFAL ELECTRONIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36315263  or  PERVAIZ.SARWAR123@GMAIL.COM 

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

KIMS HOLDING COMPANY B.S.C (C) 
has a vacancy for the occupation of
  GENERAL MANAGER(BUSINESS) 

 suitably qualified applicants can contact
17532010  or  metee@meteebah.com 

CLEAR VIEW SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

DISCOVERY REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17822223  or  dredco.gp@gmail.com 

SAJIDHA VEGETABILS AND FRUTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36555694  or  1BINOY65@GMAIL.COM 

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

  SHEETMETAL WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

BADRA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
39897070  or  BADRA.CONT@GMAIL.COM 

SHEJON ALLAIL CHFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

36369692  or  ADEL.BH@LIVE.COM 

POWER CARGO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

39000770  or  KBUHASAN79@GMAIL.COM 

AL QATAS AUTO SPARE PARTE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39159779  or  AL_SALAM@HOTMAIL.COM 

AL QUBTTAN AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17612112  or  AL_SALAM@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

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 

Facade Solutions w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17591654  or  WADADBAZ@HOTMAIL.COM 

IBN SINAA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17535983  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

Bake street bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39479293  or  DUMMYDUMMY@LMRA.GOV.BH 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Nawaz grill 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33118489  or  ILAHORI@YAHOO.COM 

Al Jazeera Security Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

32242444  or  info@jssbahrain.com 

SYSTECA SOLUTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33545819  or  PADCBH@GMAIL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

KARAM ALKHAIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17251315  or  hajen.const@gmail.com 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

AL RABEEA DENTAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

39338879  or  nisarta@gmail.com 

DARAA LOUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33948888  or  HENDNASER29@YAHOO.COM 

TERRACE GARDEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17668367  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

SGM TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33335079  or  malaika_iQ@yahoo.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 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

17233317  or  aquatt.hr@gmail.com  
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تعود عجلة دوري عيســى بن راشــد ألندية الدرجة األولى للكرة الطائرة إلى الدوران عندما تنطلق 
اليوم الســبت منافســات القســم الثاني من المسابقة حين يلتقي النصر والنجمة الساعة 6:00 مساء 

وعالي أمام داركليب الساعة 7:30 مساء على صالة عيسى بن راشد الرياضية.

فـــي المواجهـــة األولـــى يســـعى النجمـــة صاحـــب 
المركـــز الرابـــع )11 نقطـــة( لتكـــرار انتصـــاره علـــى 
النصـــر الخامـــس )9 نقـــاط( بعدمـــا انتهـــت نتيجة 
لقاء القســـم األول 3/2 لصالحه، بيد أن المواجهة 
اليوم ســـتكون مختلفة بعدما دعم النصر صفوفه 
بالالعب المحترف األندونيســـي “دوني هاريونو” 
وقـــد كان الفريق قريبـــا من اإلطاحة بالرهيب من 
دون محترف، األمر الذي ينبأ بمواجهة قوية بين 

الطرفين.
النجمـــة بقيادة المدرب الوطنـــي فؤاد عبدالواحد 
يعـــول على المحتـــرف البرازيلي “كوســـتا” والذي 
يمثـــل الخيـــار األول فـــي الهجـــوم مـــن مركـــزي 2 
و1، عـــالوة علـــى ضاربـــي األطـــراف علـــي محمد 

عبدالنبي وأحمد عيسى.
أما النصر بقيادة المدرب الوطني حسن علي فإنه 
يعتمـــد علـــى الورقـــة الرابحـــة يونـــس عبدالكريم 
المعروف بقدرته على تخليص الكرات الهجومية 
من مركـــزي 2 و1 بجانب المحترف األندونيســـي 
والالعب الواعد ابراهيم محمد، كما يشكل حسن 
ضاحـــي العـــب االرتـــكاز مصـــدر قـــوة فـــي الصد 

والهجوم.
فـــي المواجهة الثانيـــة بين داركليـــب الثالث ) 15 
نقطـــة( وعالـــي الســـابع )نقطتين( يســـعى “العنيد” 
لتكرار انتصـــاره بعدما هزم ابنـــاء الفخار بنتيجة 
3/1 بالقسم األول، وفي حال أنهى عالي إجراءات 
تســـجيل محترفه األندونيســـي الجديـــد” ريندي” 

وشارك في اللقاء فإنه ربما يكون منافسا قويا.

داركليب بقيادة مدربه البرازيلي “سيرجيو” يملك 

العديـــد مـــن مفاتيح الفـــوز ابرزهم علـــي ابراهيم 

ومحمـــود عبدالواحـــد وعبدهللا محمـــد جعفر في 
األطـــراف، مع وجود العب الخبـــرة صانع األلعاب 
محمـــود حســـن، ويتميـــز الفريـــق بصـــورة عامـــة 
فـــي اســـتقبال الكـــرة األولـــى والدفـــاع والفاعلية 

الهجومية.
أمـــا عالي بقيادة المدرب الوطني عبدهللا عيســـى 

فإنه يعتمد على حســـن عقيل والسيد علي محمد 
وأميـــن محمـــد لتخليـــص الكـــرات الهجومية في 
األطراف، عالوة على عيســـى الشوملي باالرتكاز، 
والليبرو يوســـف عبدالغفار لتأمين استقبال الكرة 

األولى والدفاع.

انطالق القسم الثاني لدوري عيسى بن راشد

من لقاء عالي وداركليب بالقسم األول
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تنطلــق اليــوم )الســبت( منافســات الجولــة الثالثــة مــن دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز 
بإقامــة ثــاث مباريــات تبــدأ في تمام الســاعة 6 مســاًء، إذ يلتقي على اســتاد النادي 
األهلــي فريــق البديــع مــع نظيــره النجمــة، فيما يواجــه فريــق الرفاع الشــرقي نظيره 
األهلــي علــى اســتاد المحــرق، ويلعــب المحرق مــع المنامة على اســتاد مدينــة خليفة 

الرياضية.

وتختتـــم يوم غٍد المنافســـات بمباراَتي 
الرفاع والمالكية والحد مع البســـيتين. 
انطـــالق  قبـــل  الفـــرق  ترتيـــب  ويشـــير 
جولة اليوم: البســـيتين والحد والرفاع 

النجمـــة  نقـــاط(،   4( الشـــرقي  والرفـــاع 
والمحـــرق )نقطتيـــن(، المنامـــة والبديع 
)نقطـــة  المالكيـــة  وأخيـــًرا  واألهلـــي 

واحدة(.

البديع والنجمة

مازال البديع والنجمة يبحثان عن طريق 
االنتصـــار األول فـــي هـــذه المســـابقة بعد 
نقطـــة  يمتلـــك  فـــاألول  جولتيـــن،  مـــرور 
واحـــدة حصدهـــا بالجولة الماضيـــة أمام 
مـــن  نقطتـــان  لديـــه  والثانـــي  المحـــرق، 

تعادلين وآخرهما أمام الرفاع الشرقي.
النجمـــة يأمـــل بتجـــاوز آثـــار خروجه من 
أمـــام  الملـــك  نهائـــي مســـابقة كأس  ربـــع 
الرفاع، وذلك بتحقيق الفوز اليوم، ولكنه 

سيصطدم بحيوية واندفاع العبي البديع 
الذي قد يشكل خطًرا على الرهيب إذا ما 

ظهر بالصورة المطلوبة.

الرفاع الشرقي واألهلي

الشـــرقي بقيادة مدربه الروماني ميتروك 
يبحـــث عن الفوز الثاني وخطف الصدارة 
“مؤقًتـــا” بعدمـــا تعثـــر بالتعـــادل بالجولـــة 
الماضية. الفريق يمتلك )4 نقاط(، ويدخل 
لقـــاء اليـــوم منتشـــًيا بوصوله للـــدور قبل 
النهائـــي لـ “أغلى الكـــؤوس”، وفي المقابل 

األهلي بقيادة البوسني أمير علي، يسعى 
الســـتغالل فـــوزه حالته المعنويـــة العالية 
بهزيمتـــه للمحـــرق وبلوغه نصـــف النهائي 
لـــكأس الملـــك، أن يحقق فـــوزه األول في 
دورينـــا. هـــذه المعطيـــات تعطي مؤشـــًرا 
بلقاء نـــدي وقوي بيـــن الفريقين لتحقيق 

هدف الفوز.

المحرق والمنامة

قد يكون شعار مواجهة المحرق والمنامة 
“التعويـــض”؛ كـــون الفريقيـــن خرجـــا مـــن 

نصـــف  بمرحلـــة  الملـــك  كأس  مســـابقة 
النهائـــي، وأيًضـــا تعثرا بالجولـــة الماضية 
لمســـابقة الدوري، المحرق بنقطة التعادل 
يمتلـــك  المحـــرق  بالخســـارة.  والمنامـــة 
نقطتيـــن ويدخل بقيادة تدريبية “جديدة 
قديمة” متمثلة في عيسى السعدون، وقد 
يكـــون دافًعـــا لعـــودة الفريق إلـــى نصابه، 
والمنامة لديه نقطة واحدة ويشرف على 

تدريبه السوري هيثم جطل.

الممتاز حــمــد  ــن  ب نــاصــر  دوري  ــن  م الــثــالــثــة  الــجــولــة  ــاق  ــط ان ــوم  ــي ال

البديع والنجمة.. الشرقي واألهلي.. المحرق والمنامة

علي مجيد

اللجنة االعالمية

ــيـــســـت لـــــــإدارة  ــة أسـ ــركــ تـــثـــمـــن شــ
النادي  إدارة  مجلس  ثقة  الرياضية 
ــمــشــتــرك بين  ــي بــالــتــعــاون ال ــلـ األهـ
ــذا الــتــعــاون  الــطــرفــيــن، إذ يــأتــي هـ
ــيــس مــجــلــس إدارة  ثــقــة رئ بــفــضــل 
بالكوادر  كانو  خالد  األهلي  الــنــادي 
الوطنية التي تسعى لخدمة الرياضة 
البحرينية والممثلة بشركة أسيست، 
ويأتي هذا التعاون من اجل تطوير 

منظومة العمل الرياضي.
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 “أسيست” 
تثمن “األهلي”

مفاجآت مثيرة بكؤوس “ناس” و7 إســطبات تقاســمت االنتصارات

ناصر بن حمد وخالد بن حمد يشهدان السباق الثامن للخيل

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  بحضـــور 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، والنائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة ونائب 
رئيس المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ 
فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة، نظم 
نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر 
أمس الســـباق الثامن للخيل لهذا الموسم، 
الـــذي أقيـــم على كأســـي المرحوم عبدهللا 
المؤسســـة  نـــاس  وكـــؤوس  نـــاس  أحمـــد 
ومدينـــة الخليج للتنظيـــف وكأس جامعة 
العلوم التطبيقية وكأس مؤسســـة بلودان 
للبيطرة، وذلك على مضمار ســـباق النادي 

بمنطقة الرفة بالصخير.
كأس  علـــى  أقيـــم  األول  الشـــوط  وكان 
“بدعـــم  نـــاس  أحمـــد  عبـــدهللا  المرحـــوم 
شـــركة ســـارنس نـــاس للشـــرق األوســـط”، 
الثانيـــة  الدرجـــات  لجيـــاد  والمخصـــص 
والثالثـــة والرابعـــة والمبتدئـــات مـــن خيل 
البحريـــن العربيـــة األصيلـــة المســـجلة في 
والجائـــزة  متـــر   1400 مســـافة  “الواهـــو” 
2000 دينـــار، وتفـــوق الحصـــان المرشـــح 
“طويســـان 1762” الذي حقق فوزه الثاني 

على التوالي هذا الموسم.
وأقيـــم الشـــوط الثاني علـــى كأس جامعة 
العلـــوم التطبيقيـــة لجيـــاد ســـباق التوازن 
“نتاج محلي” مســـافة 1200 متر مستقيم 
مفاجـــأة  وشـــهد  دينـــار،   2000 والجائـــزة 
التـــي قلبـــت التوقعـــات  الفـــرس “تبيـــان” 
باغتـــت  بعدمـــا  األول  الفـــوز  وخطفـــت 

الجميع. 

وأقيـــم الشـــوط الثالـــث لجيـــاد الدرجتين 
الثالثة والرابعة والمبتدئات لعمر السنتين 
“مســـتورد” مســـافة 1200 متـــر مســـتقيم 
والجائزة 2000 دينار، وأستطاع الحصان 
المرشـــح “يـــوان برنـــس” تأكيـــد جدارتـــه 
وتفوقـــه بالفـــوز الثانـــي علـــى التوالي في 

فئة السنتين.
وأقيـــم الشـــوط الرابـــع علـــى كأس مدينة 
الخليـــج للتنظيف لجياد جميـــع الدرجات 
والمبتدئـــات “نتـــاج محلي” مســـافة 1600 
متـــر والجائـــزة 2000 دينار، واســـتطاعت 
بطلـــة أفـــرس اإلنتـــاج المحلـــي “صابرينا” 
تؤكـــد تفوقها مجـــدًدا بتحقيـــق الفوز في 

مشاركتها األولى هذا الموسم.
وأقيم الشـــوط الخامس على كأس مدينة 
الثالثـــة  الفئـــة  للتنظيـــف لجيـــاد  الخليـــج 
والمبتدئـــات “نتـــاج محلي” مســـافة 2000 

متـــر والجائزة 2000 دينار، حقق الحصان 
هـــذا  الثانـــي  فـــوزه  “بولســـار”  المرشـــح 

الموسم.
كأس  علـــى  الســـادس  الشـــوط  وأقيـــم 
المرحوم عبدهللا أحمد ناس لجياد ســـباق 
متـــر   2200 مســـافة  “مســـتورد”  التـــوازن 
والجائزة 2500 دينار، وشـــهد عودة قوية 
للحصـــان “كارتاغـــو” إلى االنتصـــارات بعد 

غيبة في مشاركته الثانية هذا الموسم.
وأقيم الشـــوط الســـابع علـــى كأس بلودان 
والرابعـــة  الثالثـــة  الدرجتيـــن  لجيـــاد 
والمبتدئات “مســـتورد” مسافة 1800 متر 
مفاجـــأة  وشـــهد  دينـــار،   2000 والجائـــزة 
جديـــدة مـــن الحصـــان “اســـتكمال” الـــذي 
اســـتعاد االنتصارات وخطـــف فوزه األول 

هذا الموسم. 
واتجهـــت األنظـــار نحـــو الشـــوط الثامـــن 

نـــاس  كأس  علـــى  أقيـــم  الـــذي  واألخيـــر 
الدرجـــة  لجيـــاد  والمخصـــص  المؤسســـة 
متـــر   1200 مســـافة  “مســـتورد”  األولـــى 
أقـــوى  وشـــهد  دينـــار،   2000 والجائـــزة 
الحصـــان  بطلهـــا  كان  والتـــي  المفاجـــآت 
“رومان ريفر” الذي قلب التوقعات وانتزع 

فوزه الثاني على التوالي هذا الموسم. 

تتويج الفائزين

وتـــم تتويج الفائزين بكؤوس الســـباق، إذ 
قـــام عبـــدهللا ســـامي نـــاس بتقديـــم كأس 
الشـــوط األول إلـــى المضمر الفائز يوســـف 
طاهـــر، ثـــم قـــدم رئيـــس جامعـــة العلـــوم 
الشـــوط  كأس  عـــواد  غســـان  التطبيقيـــة 
الثانـــي إلـــى المضمـــر الفائـــز ســـمير داود، 
فيما قدم مدير عام شـــركة مدينة الخليج 
للتنظيـــف ســـتيفن وليامـــز كأس الشـــوط 

الرابـــع إلـــى المضمـــر الفائـــز فـــوزي نـــاس 
وكأس الشوط الخامس إلى المضمر الفائز 
هشام الحداد، ثم قدم عضو مجلس إدارة 
شـــركة نـــاس المجموعة وناس المؤسســـة 
فوزي عبدهللا ناس كأس الشوط السادس 
إلى مســـاعد رئيس ديوان صاحب الســـمو 

الملكي ولي العهـــد حمد الرميحي، وكأس 
الشـــوط الثامن إلى ســـمو الشـــيخ ســـلمان 
بن محمد بن عيســـى آل خليفة، فيما قدم 
مديـــر عـــام مؤسســـة بلودان شـــام شـــنكر 
كأس الشـــوط الســـابع إلـــى المضمـــر الفائز 

خالد الخاطري.

سمو الشيخ خالد بن حمدسمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد أثناء حضورهما للسباق

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

حسن علي

النجمة وداركليب 
يسعيان لتكرار انتصارهما 

على النصر وعالي



منافســـات  )الســـبت(  اليـــوم  تنطلـــق 
زيـــن  دوري  مـــن  الخامســـة  الجولـــة 
ألنديـــة الدرجـــة األولى لكرة الســـلة 
بإقامـــة مباراتيـــن على صالـــة اتحاد 
اللعبـــة بـــأم الحصـــم، إذ يلتقـــي فـــي 
األولـــى فريـــق المنامـــة مـــع نظيـــره 

مدينة عيســـى في تمام الساعة 5.30 
مســـاًء، وتليها مباراة األهلـــي واالتحاد 

عند الساعة 7.45.
بمباراتـــي  غـــٍد  يـــوم  المنافســـات  وتســـتكمل 

النويـــدرات وســـماهيج والنجمـــة مـــع الحالـــة، وتختتـــم 
اإلثنين بمواجهتي البحرين وسترة والمحرق مع الرفاع. 
عـــودة لمباراتـــي اليوم، يدخـــل المنامـــة مباراته برصيد 
نقطتيـــن حققهمـــا مـــن فـــوٍز علـــى النويـــدرات بالجولـــة 
الماضيـــة، فيمـــا المدينـــة لديـــه )4 نقـــاط( حصدها من 4 
هزائم. دون شك طموح الفوز مشترك بينهما، ولكن هذا 

يعتمد على ما سيقدمانه بأرضية الميدان.

“حامـــل  األخـــرى،  المبـــاراة  وفـــي 
اللقـــب” األهلـــي الـــذي حقق ثالثة 
نقـــاط(   6( وجمـــع  انتصـــارات 
ســـيكون أمـــام اختبـــار االتحـــاد 
بقيـــادة ريان المحمود الســـاعي 
للفـــوز األول في هذه المســـابقة 
بعدمـــا خســـر ثـــالث مباريـــات )3 

نقاط(.

ترتيب الفرق

المحرق )8 نقاط - 4 مباريات(، سماهيج )7 نقاط 
- 4 مباريـــات(، األهلـــي )6 نقـــاط - 3 مباريـــات(، النجمـــة 
)6 نقـــاط - 3 مباريـــات(، الرفـــاع )6 نقـــاط - 4 مباريات(، 
ســـترة )5 نقـــاط - 4 مباريـــات(، النويـــدرات )5 نقاط - 4 
مباريات(، الحالة )4 نقاط - مباراتين(، البحرين )4 نقاط 
- 4 مباريـــات(، مدينـــة عيســـى )4 نقـــاط - 4 مباريـــات(، 
االتحـــاد )3 نقاط - 3 مباريات( وأخيًرا المنامة )نقطتين 

- مباراة واحدة(.

المنامــة يلتقــي مدينــة عيســى واألهلي يواجــه االتحاد
انطالق الجولة الخامسة لدوري زين للسلة

الرفاع - اتحاد الطاولة:

ينطلــق مســاء اليوم الســبت الموســم الجديــد 2020 - 2021 لــدوري العموم 
لكرة الطاولة على صالة االتحاد بالرفاع في تمام الساعة السادسة مساًء.

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  وأنهـــى   
الطاولـــة كافة اإلجـــراءات الرســـمية 
النطـــالق الـــدوري بعـــد جهـــود كبيرة 
ولجنـــة  اإلدارة  مجلـــس  بذلهـــا 
الفتـــرة  فـــي  والحـــكام  المســـابقات 
مميـــزة  انطالقـــة  لتأميـــن  الماضيـــة 

للدوري.
ضمـــن  مباريـــات   4 اليـــوم  وســـتقام 
منافســـات الجولة األولى، إذ سيلعب 
ضـــد  وعالـــي  البحريـــن،  مـــع  باربـــار 
ســـماهيج، وســـار حامـــل اللقـــب مـــع 

االتفاق، والبسيتين مع توبلي.
المســـابقات  لجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
باالتحـــاد ســـلمان يوســـف أن اتحـــاد 
رئيســـة  مـــن  وبتوجيهـــات  الطاولـــة 

االتحاد الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفـــة قد انتهى مـــن التجهيزات 
الكاملـــة بانطـــالق الموســـم الرياضي 
أن  مبيًنـــا   ،2021  -  2020 الجديـــد 
الفتـــرة الماضية شـــهدت سلســـلة من 
االجتماعـــات لكافة اللجـــان؛ من أجل 
الترتيبـــات الخاصـــة باالنطالقـــة وأن 

اللجان كافة جاهزة لبداية الموسم.
 وأوضح يوســـف أن االتحاد حريص 
علـــى تهيئة األجـــواء المثاليـــة لكافة 
األندية قبل انطالق الدوري، مبينا أن 
الموسم الحالي من المتوقع أن يشهد 
إثارة وندية بين كافة األندية. وأشار 
رئيـــس لجنـــة المســـابقات أن االتحاد 
حرص على إرســـال اســـتمارة خاصة 

بتســـجيل  متعلقـــة  األنديـــة  لكافـــة 
بيانـــات فحوصـــات كورونـــا “كوفيـــد 
- 19، ولـــن يســـمح االتحـــاد بدخـــول 
الفنـــي  الجهازيـــن  مـــن  أو  أي العـــب 
واإلداري داخل الصالة من دون إبراز 

نتيجة الفحص في يوم المباراة.

سلمان يوسف

علـــى صالـــة االتحـــاد وتطبيـــق اإلجـــراءات الصحيـــة
اليوم انطالق دوري العموم لكرة الطاولة

علي مجيد

Sports@albiladpress.com11

اللجنة اإلعالمية

بحضور ورعاية كريمة من عضو مجلس النواب علي إســـحاقي وحضور المستشـــار 
الثقافـــي في الســـفارة اليمنية بمملكـــة البحرين آدم العزيبي وعدد من الشـــخصيات 
الرياضيـــة، افتتحـــت بطولـــة نادي النســـر الذهبـــي الرياضـــي للعيد الوطنـــي المجيد 
2020. وانبهـــر الحاضـــرون مـــن فقـــرات البرنامـــج خصوًصـــا المباراة االســـتعراضية 
لنجـــوم الفـــن واإلعالميين وقدامى العبـــي منتخبنا الوطني، ضـــد أكاديمية الكابتن 
حمد محمد والتي انتهت بفوز النجوم 1/2 في لقاء فني اســـتمتع به الحضور، الذي 

مأل جنبات ملعب نادي النسر الذهبي.

افتتاح باهر لبطولة “النسر الذهبي”

انتصارات لسترة واالتحاد واالتفاق
ــرة ــك ــل ــة ل ــيـ ــانـ ــثـ ــة لـــلـــدرجـــة الـ ــثـ ــالـ ــثـ ــام الـــجـــولـــة الـ ــ ــت ــ خ

منافســـات  الجمعـــة  مســـاء  اختتمـــت 
الجولـــة الثالثة لدوري الدرجـــة الثانية 

لكرة القدم والتي شهدت 3 مباريات.
وفـــي اســـتاد النـــادي األهلـــي، حافـــظ 
بفـــوٍز  الترتيـــب  صـــدارة  علـــى  ســـترة 
ثميـــن علـــى الخالديـــة بهـــدف دون رد، 
أحـــرزه الالعب عبدهللا ســـيف. وبذلك 
حقق ســـترة الذي لعـــب منقوص العدد 
بطرد العبه جاسم الشيخ بالوقت بدل 
الضائع، فوزه الثالث وأصبح رصيده )9 
نقـــاط(، فيما الخالدية تعـــرض للهزيمة 

الثانية وتجمد رصيده عند )4 نقاط(.
وفي مبـــاراة أخرى، أقيمت على ملعب 
نادي النجمة، حقق االتحاد فوزه األول 

في المسابقة وذلك على حساب قاللي 
بــــ 3 أهـــداف لهدفيـــن. وأحـــرز أهداف 

االتحـــاد موســـى مانـــي ومحمـــد أحمد 
“هدفيـــن”، فيمـــا أحـــرز هدفـــي قاللـــي 

وطـــالل  جـــزاء(  )ركلـــة  محمـــد  ناصـــر 
النعـــار. وبذلك أصبح رصيد االتحاد )4 
نقاط(، وقاللـــي الذي ُهزم للمرة األولى 

تجمد رصيده عند )4 نقاط(.
وفـــي المباراة التـــي أقيمت على ملعب 
مدينـــة حمـــد، عـــاد االتفـــاق إلـــى نغمة 
االنتصارات بعدما تخطى عقبة مدينة 
عيســـى بهدفين لهـــدف. وأحرز هدفي 
االتفـــاق مهنـــد شـــوعي وممـــدو جولوا 
فيما أحرز هدف مدينة عيســـى جاسم 
محمـــد. وبذلـــك أصبح رصيـــد االتفاق 
نقـــاط(   7( الثانـــي  فـــوزه  حقـــق  الـــذي 
ومدينة عيســـى الذي تعرض للخسارة 
نقطـــة  عنـــد  رصيـــده  تجمـــد  الثانيـــة 

واحدة.

لقاء االتحاد وقاللي
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اعتماد مشاركة منتخبات السلة في 2021
ــد ــرف واحـ ــت ــح ــاركـــة م ــات ومـــشـ ــئ ــف ــل ــات ل ــق ــاب ــس ــة م ــامـ ــدم إقـ ــ ع

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  تـــرأس 
البحريني لكرة الســـلة وليد العلوي  اجتماعا 
دوريـــا لمجلـــس إدارة االتحاد، يـــوم الثالثاء 

بمقر االتحاد بأم الحصم.
وأشـــاد مجلـــس إدارة اتحـــاد الســـلة بتأهـــل 
منتخبنـــا الوطنـــي للرجـــال إلـــى كأس آســـيا 
2021 وتصفيـــات كأس العالم 2023، مؤكدا 
أن مـــا قدمه العبو المنتخـــب في التصفيات 
يبعـــث علـــى الفخـــر واالعتـــزاز بمـــا تمتلكـــه 
البحريـــن من طاقات شـــبابية رياضية قادرة 
على تشريف المملكة في جميع المحافل عبر 
المســـتويات الفنية المتميزة والروح القتالية 

الكبيرة.
بعدهـــا قـــدم أمين الســـر العام أحمد يوســـف 
لمباريـــات  االتحـــاد  اســـتضافة  عـــن  تقريـــرا 
المجموعتيـــن األولـــى والرابعة مـــن المرحلة 
الثالثة والنافذة الثانية لتصفيات كأس آسيا 

2021، والتـــي أقيمت في الفترة من 27 إلى 
30 نوفمبر الماضي.

 وتـــم أثناء االجتماع اعتماد تشـــكيل اللجان 
العاملـــة باالتحـــاد وهـــم لجنة الحـــكام، لجنة 
المدربين، لجنة االنضباط ولجنة االستئناف.

المنتخبـــات  محمـــد  لجنـــة  رئيـــس  وقـــدم   
مرهون تقريرا عن مشاركة منتخبنا الوطني 
في المرحلة الثاني من التصفيات اآلسيوية. 
واعتمد مجلس اإلدارة مشاركات المنتخبات 
الوطنيـــة للعـــام المقبـــل 2021، إذ سيشـــارك 
منتخـــب الرجـــال فـــي النافـــذة الثالثـــة مـــن 
التصفيات اآلســـيوية التي ستقام في الفترة 
مـــن 18 حتـــى 22 فبرايـــر المقبـــل، وكذلـــك 
مشـــاركته في الدورة الخليجية الثالثة التي 
ســـتقام فـــي الكويت بالفترة مـــن 7 حتى 17 
مارس، إلى جانب المشـــاركة في كأس آســـيا 
2021 التي ســـتقام في إندونيســـيا في شهر 

أغســـطس، والمرحلـــة األولـــى مـــن تصفيات 
كأس العالـــم فـــي نوفمبـــر، فيمـــا تـــم اعتماد 
البطولـــة  فـــي  الناشـــئين  مشـــاركة منتخـــب 
الخليجيـــة التي ســـتحتضنها البحرين خالل 
شـــهر يوليو المقبل، وأيضا مشـــاركة منتخب 
الشـــباب في البطولة الخليجية التي ســـتقام 

فـــي الكويت في شـــهر أغســـطس. وتم أثناء 
االجتمـــاع اعتمـــاد الجهـــاز الفنـــي المســـاعد 
لمنتخـــب الرجـــال، والـــذي جـــاء علـــى النحو 
اآلتي: أيمن حمزة وأيوب حاجي مساعدين 

للمدرب األميركي سام فينسنت.
العـــب  مشـــاركة  اإلدارة  مجلـــس  واعتمـــد 
أجنبـــي واحد فقط خالل الموســـم الرياضي 
علـــى  بنـــاء  وذلـــك   ،2021 -  2020 الجـــاري 
مالحظات األندية، ومشاركة من االتحاد في 
تخفيـــف األعبـــاء المادية علـــى األندية، على 
أن يتم دراسة إعادة الالعب األجنبي الثاني 

قبل انطالق الموسم المقبل 2021 - 2022.
وقرر مجلس اإلدارة عدم إقامة أي مســـابقة 
للفئـــات العمريـــة للموســـم الرياضـــي الجاري 
إقامـــة  علـــى  والموافقـــة   ،2021  -  2020
الناشـــئين والشـــباب،  لفئتـــي   3x3 فعاليـــات 

وكذلك إقامة دوري للسيدات.

وليد العلوي  

من منافسات البطولة األولى األسبوع الماضي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

ينظـــم االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة الســـلة 
الثانيـــة   ”3X3“ بطولـــة  الســـبت،  اليـــوم 
صالـــة  علـــى  والســـيدات،  للفتيـــات 
اتحـــاد الســـلة بـــأم الحصـــم، بمشـــاركة 
الجامعـــة  مـــن  وبرعايـــة  فريقـــا،   15
الخليجيـــة وصيدليـــة البحرين ومطعم 
ومشـــويات الشفق. وتأتي إقامة بطولة 
3X3 الثانيـــة، فـــي إطـــار ســـعي االتحاد 

البحرينـــي لكـــرة الســـلة فـــي االهتمـــام 
مـــن  العديـــد  وإقامـــة  الفئـــات  بجميـــع 
البطـــوالت لهـــم خصوصا أن كرة الســـلة 
فـــي البحريـــن باتـــت تحظـــى بحضـــور 
وشـــعبية أكبر من الســـابق خصوصا في 
ظل تشكيل العديد من الفرق النسائية.

ومن المتوقع أن تشهد المسابقة الثانية 
التـــي تنظمها لجنـــة المســـابقات باتحاد 
الســـلة للعبة 3X3 قوة وإثارة كبيرة بين 
المشـــاركات، علـــى أن تكـــون المشـــاركة 

لمن هن فوق 16 عاًما.
خلـــق  علـــى  الســـلة  اتحـــاد  ويحـــرص 
األجـــواء المناســـبة للرياضـــة النســـائية؛ 
من أجـــل أن تكون هناك فرص حقيقية 
لالحتـــكاك وإبـــراز الالعبـــات مـــن أجـــل 
تشـــكيل نواة طيبـــة للرياضة النســـائية 

السالوية.
والجهـــات المشـــاركة وبعدهـــا بأكثر من 
فرق: الجامعـــة الخليجية، نادي الرفاع، 
نـــادي النجمـــة، ألبا، بابكـــو، مركز تمكين 

شباب القادسية، القاعدة األميركية.

“السلة” ينظم بطولة 3×3 الثانية للبنات

الرميحي يحرز لقب المسابقة األولى وأصغر يكسب “الثانية”

مــع انطــالق ثالــث بطــوالت ومســابقات موســم قفــز الحواجــز لالتحــاد الملكــي 
للفروســية وســباقات القدرة ارتفعت حدة المنافســات والندية وشــهدت بطولة 
االتحاد الملكي التي أقيمت تحت رعاية رئيس االتحاد ســمو الشــيخ عيســى بن 
عبدهللا آل خليفة بميدان القفز بالرفة منافســات قوية في مســابقتي الناشــئين 

في الفترة الصباحية.

وهـــي  المســـابقات  أولـــى  وأقيمـــت 
الناشـــئين  لفئـــة  األولـــى  المســـابقة 
التأهـــل  )مســـابقة  األول  المســـتوى 
لمرحلـــة التمايـــز(، وهي مســـابقة جولة 
مع جولـــة تمايز ضد الزمـــن للمتعادلين 
علـــى المركـــز األول وارتفـــاع الحواجـــز 
100 سم منافســـات قوية بين الفرسان 
الذين شـــاركوا فـــي هذه المســـابقة مما 
يؤكـــد اســـتعدادهم الجيـــد لهـــا ولبقيـــة 
الفـــارس  تمكـــن  حيـــث  المســـابقات، 
الناشـــئ ســـلطان عبدالعزيـــز الرميحـــي 

من احتكار المركزين األول والثاني في 
أولـــى المســـابقات، حيـــث أحـــرز المركز 
منهيـــا  بريســـفول،  الجـــواد  مـــع  األول 
المســـلك بزمن بلغ 25.60 ثانية، وأحرز 
المركـــز الثانـــي مـــع الجواد ما شـــاء هللا 
وبلـــغ زمنه 26.17 ثانيـــة، بينما حل في 
المركـــز الثالـــث الفـــارس فـــارس يحيى 
أحمـــد مـــع الجواد آي ترســـت يـــو بزمن 
بلـــغ 27.08 ثانيـــة، فـــي المركـــز الرابـــع 
الفارســـة تشـــارلوت تكوين مـــع الجواد 
أنجـــل آي بزمن بلغ 25.85 ثانية وأربعة 

الخامـــس عبدالعزيـــز  المركـــز  أخطـــاء، 
ســـعود مـــع الجـــواد كوســـميكالي بزمن 
بلـــغ 27.70 ثانيـــة وأربعـــة أخطاء وفي 
المركز الســـادس الفارس يوســـف ميرزا 
مـــع الجواد بـــاز بزمن بلـــغ 26.17 ثانية 

وثمانية أخطاء.

نتائج مسابقة على مرحلتين

المسابقة الثانية فئة الناشئين المستوى 
مرحلتيـــن(  علـــى  )مســـابقة  الثانـــي 
ســـرعة  ســـم   110 الحواجـــز  وارتفـــاع 
المسلك 350 متر/  دقيقة والتي لم تخُل 
من اإلثارة والتشـــويق مع رفع مســـتوى 
اظهـــروا  والذيـــن  للفرســـان  الحواجـــز 
تفوقـــا واضحا والذي يؤكـــد جاهزيتهم 
البطولـــة  لهـــذه  المبكـــر  واســـتعدادهم 
ونواياهـــم البطولية، حيث أحرز المركز 
األول حســـين أصغـــر مـــع جـــواده فيغو 

بوي، منهيا المســـلك بزمن 26.26 ثانية، 
تـــاركا المركـــز الثانـــي ألقرب منافســـيه 
الفارس سلطان عبدالعزيز الرميحي مع 
الجواد بريســـفول، منهيا المسلك بزمن 
بلـــغ 32.18 ثانية مـــع أربعة أخطاء، في 
المركـــز الثالـــث جاء الفـــارس مصطفى 
محمـــد داد هللا مـــع الجـــواد تشـــامبينغ 
بزمن بلغ 39.65 ثانية مع أربعة أخطاء، 
فـــي المركز الرابع الفارس علي حســـين 
البقالـــي مـــع الجواد أنجـــل آي بزمن بلغ 
46.22 ثانيـــة مـــع أربعـــة أخطـــاء، فـــي 
المركـــز الخامس الفارس يوســـف ميرزا 
عبـــدهللا مع الجواد باز بزمن بلغ 54.82 
ثانيـــة مـــع ثمانيـــة أخطاء وفـــي المركز 
السادس الفارس سلطان الرميحي مرة 
أخـــرى، ولكـــن مع الجـــواد ما شـــاء هللا 

وبزمن بلغ 58.73 ثانية مع 8 أخطاء.

ثالث بطوالت موســم قفز الحواجز لالتحاد الملكي للفروســية
تغطية - اللجنة االعالمية

سلطان الرميحي يحقق لقب المسابقة األولى

حسين أصغر يحقق لقب المركز األول في المسابقة الثانية

علي مجيد
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عيد ميالد غير مســبوق حول العالم في ظل تدابير إغالق واسعة

البابا: وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن يجب أن “تهّز الضمائر”

احتفل مئات الماليين حول العالم أمس الجمعة بعيد الميالد في ظل القيود التي فرضها كوفيد19- عبر نسخة مختصرة من العطلة التي لطالما 
طبعها السفر والتجّمعات الكبيرة. وتبدو المعركة لوقف تفشي الوباء الذي حصد أرواح أكثر من 1,7 مليون شخص في العالم بعيدة عن نهايتها 

رغم إطالق حمالت تطعيم واسعة النطاق تعطي األمل بإمكانية عودة الوضع إلى طبيعته في نهاية المطاف.

واعتبـــر البابـــا فرنســـيس أمـــس فـــي 
عظته بمناسبة عيد الميالد التي ألقاها 
عبـــر الفيديو من القصر الرســـولي، أن 
العالـــم “يحتاج إلى التآخـــي” أكثر من 

أي وقت مضى. 
مليـــار  لــــ1,3  الروحـــي  القائـــد  وقـــال 
كاثوليكـــي حـــول العالـــم، “فـــي هـــذه 
تشـــهد  التـــي  التاريخيـــة  اللحظـــة 
أزمـــة بيئيـــة واختـــالالت اقتصاديـــة 
واجتماعيـــة خطيـــرة فاقمتها جائحة 
فيـــروس كورونا، نحتـــاج إلى التآخي 

أكثر من أي وقت مضى”.
إلـــى التضامـــن “خاصـــة  ودعـــا البابـــا 
مـــع النـــاس األكثر هشاشـــة والمرضى 
وجميـــع من وجدوا أنفســـهم في هذه 
الفترة دون عمل أو يواجهون صعوبة 
كبيرة نتيجـــة التداعيات االقتصادية 
للجائحة، ومع النســـاء الالئي تعرضن 
إلى عنف منزلي خالل أشهر الحجر”. 
وأضاف البابا أن وجوه أطفال سوريا 
“يدفعـــون  الذيـــن  واليمـــن  والعـــراق 
ثمـــن الحـــرب الباهظ”، يجـــب أن “تهّز 
الضمائر”. وأقام البابا قداس ليلة عيد 
الميالد في كاتدرائية القديس بطرس 
بحضور أقل مـــن 200 مؤمن يضعون 
كمامات واقيـــة، وأغلبهم يعملون في 
دولـــة الفاتيـــكان. وتـــم تقديـــم موعد 
القـــّداس الـــذي يقـــام عـــادة منتصـــف 
حظـــر  قواعـــد  مـــع  ليتوافـــق  الليـــل 
التجول التي فرضتهـــا إيطاليا. وقبل 
الوبـــاء، كان آالف المؤمنين والســـّياح 
القـــّداس  لحضـــور  تذاكـــر  يشـــترون 

الباباوي.
وبـــدت ســـاحة القديس بطـــرس التي 
تعـــج عـــادة بالنـــاس فـــي ليلـــة عيـــد 
الميـــالد، مهجـــورة مســـاء الخميـــس، 
بينما زّينتها شجرة عيد الميالد وسط 

أضواء سيارات الشرطة. 
الحتـــواء  جديـــدة  قيـــود  وُفرضـــت 
كوفيـــد الخميـــس تّطبق خـــالل فترة 
عيـــد الميالد ورأس الســـنة في أنحاء 
إيطاليـــا، البلـــد األكثـــر تضـــررا جـــّراء 
فيروس كورونا المســـتجد في أوروبا 
وحيث تم تســـجيل أكثـــر من مليوني 
إصابـــة ونحو 71 ألف وفـــاة منذ ظهر 
الوبـــاء.  وبـــدت الكنائـــس فـــي أنحاء 
كوريـــا الجنوبيـــة خاليـــة بمعظمها، إذ 
تجّمـــع المصّلـــون عبـــر اإلنترنـــت فـــي 
وقت ســـّجلت البـــالد حصيلة إصابات 
يوميـــة قياســـية. وفي كنيســـة “يودو 
اإلنجيـــل الكامـــل” فـــي ســـيول التـــي 
تســـتقبل عـــادة مـــا يصـــل إلى عشـــرة 
إال  أمـــس  يحضـــر  لـــم  مصـــٍل،  آالف 
15 شـــخصا جميعهـــم مـــن الموظفين 

وأعضاء جوقة المرتلين.
وقـــال عضو الكنيســـة بـــارك جاي-وو 

لفرانس برس إنه أمر “يفطر القلب”.
الغالبيـــة  ذات  الفلبيـــن  فـــي  أمـــا 
 6,3 بقـــوة  زلـــزال  هـــّز  الكاثوليكيـــة، 

درجـــات البـــالد ليفاقم الوضع ســـوءا 
وســـط حظـــر إقامـــة الحفـــالت وأداء 
كويمبـــو  كايـــن  وقالـــت  الترنيمـــات. 
مالونغا، وهي من سكان مانيال، بعدما 
تابعـــت قـــّداس ليلة عيـــد الميالد عبر 
التلفـــاز بـــدال مـــن حضـــوره شـــخصيا 
خشـــية الفيروس، “أمر محزن للغاية. 
رؤيـــة الجميع بالكمامـــات حتى القس 
وخـــدام المذبـــح. يذكرنـــي األمـــر بأن 
العالـــم كمـــا أعرفـــه تغّيـــر”. وأضافـــت 
بعدمـــا تغّيبـــت عـــن قـــداس منتصـــف 
الليل لمناســـبة عيـــد الميالد ألول مرة 
فـــي حياتها “إنـــه عيد الميـــالد. يجب 
أن يصافح النـــاس ويقبلوا أو يعانقوا 

بعضهم البعض”. 
الرغـــم مـــن حـــرارة الطقـــس،  وعلـــى 
تجّنبـــت الحشـــود على خـــالف العادة 
شاطئ بوندي في سيدني، في غياب 
راكبـــي األمـــواج الذين يرتـــدون عادة 
زي ســـانتا كلوز، بينما راقبت دوريات 
التباعـــد  قواعـــد  تطبيـــق  الشـــرطة 

االجتماعي.

 حشود قليلة في بيت لحم 

وأمـــا بيت لحـــم، فكانت تســـتعد لعيد 
ميالد ال مثيل له في التاريخ الحديث.
ولطالمـــا كان قداس ليلـــة عيد الميالد 
في كنيســـة المهد ذروة موسم األعياد 
اآلالف  مئـــات  خاللـــه  يتوافـــد  الـــذي 
إلـــى المدينة الفلســـطينية فـــي الضفة 

الغربية المحتلة. 
وأقيم القّداس عبر اإلنترنت هذا العام 
إذ لـــم يســـمح إال لرجـــال الديـــن وعدد 
محـــدود من األفـــراد دخول الكنيســـة 

التي تم تعقيمها قبيل المراسم.
لبطريركيـــة  الرســـولي  المدبـــر  وقـــال 
القدس لالتيـــن المطران بييرباتيســـتا 
بيتســـاباال “يشـــعر الجميـــع بأنهـــم في 
وبأنهـــم  واإلرهـــاق  وبالتعـــب  الظلمـــة 
ارتهـــن  الـــذي  الوبـــاء  بهـــذا  مثقلـــون 

حياتنا”.
شـــرق  شـــمال  فـــي  القامشـــلي  وفـــي 
ســـوريا، اســـتبدل مئـــات ســـكان أحـــد 
األحياء الذي تقطنه غالبية مســـيحية 
الميـــالد  عيـــد  بقّبعـــات  الكمامـــات 

لالحتفال بإضاءة شجرة الميالد.

 حجر خالل العطالت

أجبرت ألمانيا على إلغاء أســـواق عيد 
الميـــالد الشـــهيرة لديهـــا بينمـــا أغلقت 
الكنائس في الكويت حتى العاشر من 

يناير.
وبالنســـبة لكثيرين، ســـيتواصل العزل 
الـــذي كان أبـــرز ســـمات العـــام خـــالل 
عيـــد الميالد وبعده، كما هو الحال في 

بلجيكا. 
فـــي األثنـــاء، انقطـــع البريطانيون عن 
أجزاء واســـعة من العالـــم جّراء ظهور 

ساللة جديدة من كوفيد19-.

الفاتيكان ـ أ ف ب

البابا فرانسيس يحمل مبخرة وهو يقود قداس عشية عيد الميالد في الفاتيكان )أ ف ب(

بغداد ـ وكاالت

على الرغم من االستنفار األمني 
الذي تشـــهده جمهوريـــة العراق، 
الدبلوماســـية  للبعثـــات  حمايـــة 
والمراكز الحساســـة، السيما بعد 
هجوم الكاتيوشا األحد الماضي 
فـــي  الخضـــراء  المنطقـــة  فـــي 
بغـــداد، وتأكيـــد وزارة الداخليـــة 
والقـــوات األمنيـــة عزمهـــا علـــى 
تأميـــن الحمايـــة التامـــة للقواعد 
التحالـــف،  وقـــوات  العســـكرية 
السياســـية  الســـلطات  وشـــجب 
اعتـــداء  أي  البـــالد  فـــي  العليـــا 
اإلعـــالم  خليـــة  أعلنـــت  عليهـــا، 
األمنـــي العراقـــي أمـــس الجمعة 
عـــن إصابة شـــخص فـــي تفجير 

اســـتهدف رتال للتحالـــف الدولي 
في الديوانية جنوب البالد.

ونقلـــت وكالـــة األنبـــاء العراقيـــة 
عـــن الخليـــة قولهـــا في بيـــان إن 
عبوة ناســـفة انفجرت في مركبة 
تابعة إلحدى الشـــركات العراقية 
المتعاقـــدة مـــع قـــوات التحالـــف 

الدولي.
تســـبب  الحـــادث  أن  وأضافـــت 
وبأضـــرار  الســـائق  إصابـــة  فـــي 
فـــي المركبـــة التي كانـــت تحمل 
معـــدات لتطوير قـــدرات القوات 
األمنيـــة العراقيـــة علـــى الطريق 
الســـريع الدولـــي، ضمن محافظة 

الديوانية. 

وسط استنفار أمني.. استهداف رتل للتحالف في العراق

تونس ـ أ ف ب

قّرر الرئيس التونســـي قيس سعّيد 
أمـــس الجمعة تمديد حال الطوارئ 
المفروضة منذ 2015 عقب هجمات 

مسلحة، لمدة 6 أشهر إضافية.
وقالت الرئاســـة التونسية في بيان 
قيـــس  الجمهوريـــة  رئيـــس  “قـــّرر 
ســـعّيد، تمديـــد حالة الطـــوارئ في 
كامل البالد لمدة ســـتة أشهر وذلك 
ابتـــداء من يوم 26 ديســـمبر 2020 

والى غاية يوم 23 يونيو 2021”.
وتعلـــن حـــال الطـــوارئ فـــي تونس 
اســـتنادا إلـــى مرســـوم صـــدر العام 

.1978
ســـارية  الطـــوارئ  حـــال  تـــزال  وال 

فـــي البالد منـــذ العـــام 2015 
اســـتهدف  هجـــوم  إثـــر 

حافلة لألمن الرئاســـي 
فـــي العاصمـــة تونس، 
الســـلطات  وتمددهـــا 

تباعا.
وقتل نحـــو 59 ســـائحا ورجل أمن 
العـــام  منفصليـــن  هجوميـــن  فـــي 

2015 تبناهما تنظيم داعش.
األمنـــي،  الوضـــع  تحســـن  ورغـــم 
البـــالد هجمـــات  فـــي  تتكـــرر  لكـــن 

لمتشددين تستهدف قوات األمن.
وبـــرى مراقبون أن توتـــر الوضعين 
السياســـي واالجتماعـــي أثـــر علـــى 
مواجهـــة  فـــي  الدولـــة  مســـاعي 

اإلرهاب الذي تنامى منذ 2011.
وأوقفـــت الســـلطات األمنيـــة يـــوم 
عليـــه  “تبـــدو  شـــخصا  الخميـــس 
أمنيـــا  واجـــه  الّتشـــّدد”  مظاهـــر 
“بســـّكين كبيـــرة الحجـــم” وهو 
الّلـــه  وأكبـــر،  الّلـــه  “يـــرّدد 
وأكبر”، وفقـــا لبيان وزارة 
الداخليـــة صـــدر أمـــس 

الجمعة.

الرئيس التونسي يمدد حال الطوارئ ستة أشهر

طرابلس ـ أ ف ب

أطلقها الجيش الوطنـــي الليبي صريحة، 
بـــال مواربـــة، مخاطبا تركيا، إمـــا الخروج 
سلما، قبل أن تكون حربا. القائد العسكري 
العام، المشـــير خليفة حفتر تحدث خالل 
التاســـعة  الذكـــرى  بمناســـبة  االحتفـــال 
والســـتين الستقالل البالد، أمس الجمعة، 
عـــن أن المواجهة العســـكرية مـــع األتراك، 
باتـــت قريبة، وذلك بعدما حشـــدت أنقرة 

الميليشيات والمعدات. 
وأكـــد حفتـــر أن أنقـــرة هي الطـــرف الذي 
يصـــر علـــى الحـــرب، مدفوعـــة باألوهـــام 
فـــي  واألطمـــاع  القديمـــة،  التوســـعية 
الســـيطرة علـــى حقـــول النفـــط وموانـــئ 
أفـــرادا  الليبييـــن  دعـــا  كمـــا  التصديـــر. 
التكاتـــف  إلـــى  وعســـكريين،  وجماعـــات 
والتخندق، خلف غاية واحدة، وهي طرد 
المحتـــل التركـــي مـــن األراضـــي الليبيـــة. 
وتواتـــرت أنبـــاء عـــن أن أرتـــاال كبيرة من 

المليشيات مدعومة باألسلحة والمعدات 
الثقيلـــة تقوم باإلعـــداد لحرب كبيرة، في 
وقـــت عـــزز الجيش التركـــي وجوده على 
األراضـــي الليبيـــة، مـــن خـــالل الســـيطرة 
الوطيـــة  فـــي  العســـكرية  القواعـــد  علـــى 
ومعيتيقة ومصراتة، في الشـــرق الليبي. 
تلـــك التحـــركات الميدانية ليســـت بعيدة 
عن مصادقة البرلمان التركي على تمديد 

المهمـــات العســـكرية للقـــوات الموجـــودة 
في البلد الغني بالنفط، 18 شـــهرا إضافيا، 
بدايـــة من يناير المقبل. ويخالف التدخل 
التركـــي العســـكري المباشـــر والمعلـــن في 
المتحـــدة  األمـــم  قـــرارات  كافـــة  ليبيـــا، 
ومجلس األمـــن ومقررات مؤتمـــر برلين، 
وجميعها تعلن أنقـــرة عالنية االلتزام بها، 

وتخرقها عالنية أيضا.

عناصر من الجيش الليبي

“الخــروج أو الحــرب”.. الجيــش الليبــي يطلق تحذيــره األخير
حفتر يدعو إلى حمل السالح لـ “طرد المحتل” التركي

عواصم ـ وكاالت

قال المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان، إن 6 مقاتلين مدعومين 
من إيران، قتلوا أمس الجمعة، في ضربات صاروخية إسرائيلية 

على سوريا.
وذكـــر مديـــر المرصـــد، رامـــي عبدالرحمـــن، أن الصواريـــخ التـــي 
أطلقـــت مـــن فـــوق األراضـــي اللبنانيـــة، ضربـــت مواقـــع خاضعة 
لســـيطرة مســـلحين مدعوميـــن من إيـــران في منطقـــة مصياف 
بمحافظة حماه، يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية السورية.

ودّمـــرت الصواريـــخ “مســـتودعات ومراكـــز لتصنيـــع صواريـــخ 
قصيرة ومتوسطة المدى، تابعة للمليشيات اإليرانية في منطقة 
البحـــوث العلميـــة )معامل الدفـــاع(، ضمن منطقـــة الزاوية بريف 
مصيـــاف”، حســـب مـــا نقلت فرانس بـــرس عن المرصد الســـوري 

لحقوق اإلنسان.
 من جانبه، قال الجيش اإلســـرائيلي إنـــه “لن يعّلق على التقارير 
الـــواردة في وســـائل إعـــالم أجنبيـــة”. واعترفت ســـوريا بوقوع 
الهجـــوم اإلســـرائيلي، إذ قالـــت وكالـــة األنبـــاء الرســـمية “ســـانا”، 
إن الدفاعـــات الجويـــة الســـورية اعترضـــت، الجمعـــة، صواريـــخ 
أطلقتها إســـرائيل اســـتهدفت مصياف. وبث التلفزيون الرسمي 
السوري لقطات، قال إنها ُتظهر تصدي الدفاعات الجوية للهجوم 

اإلســـرائيلي. وقد ُســـمع صـــوت تحليق الطيران اإلســـرائيلي في 
األجـــواء اللبنانية. وشـــّنت إســـرائيل مئات الغارات على ســـوريا 

منذ اندالع النزاع عام 2011. 
واســـتهدفت قوات حكومية وأخرى إيرانية ومقاتلين من حزب 

هللا اللبناني.
ونـــادرا ما تؤكد اســـرائيل عملياتها العســـكرية في ســـوريا، لكنها 
تقول إن الوجود العســـكري االيراني يشـــكل تهديدا “ســـتواصل 

الرد عليه”.

غارة إسرائيلية سابقة على سوريا

دّمرت مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ تابعة للمليشيات اإليرانية
مقتل مسلحين بضربات إسرائيلية على سوريا

إسطنبول ـ وكاالت

التركيـــة  المســـاعي  تتواصـــل 
للعمـــل علـــى اســـتعادة العالقـــات 
مـــع إســـرائيل، فقـــد أكـــد الرئيـــس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان، 
أمـــس الجمعـــة، أن بـــالده ترغـــب 
فـــي إقامة عالقـــات أفضل مع تل 
أبيب، مضيفـــا أن المحادثات على 
المستوى االســـتخباراتي مستمرة 

بين الجانبين.
وقـــال للصحافيين في إســـطنبول 
بعـــد صـــالة الجمعة: “التعـــاون مع 
المجـــال  فـــي  مســـتمر  إســـرائيل 

المخابراتي”.
كمـــا أضـــاف “لدينـــا مشـــاكل مـــع 

أشـــخاص في المســـتويات 
العليا. لو لم تكن هناك 

قضايـــا علـــى أعلـــى 
المســـتويات لكانـــت 
مختلفـــة  عالقاتنـــا 

تماما”. وكانت العالقات بين أنقرة 
وتـــل أبيـــب قـــد تدهورت بشـــكل 
األخيـــرة،  الســـنوات  خـــالل  حـــاد 
إثـــر مقتل 10 مدنييـــن أتراك على 
أيـــدي عناصـــر من قـــوة كوماندوز 
إســـرائيلية في عـــام 2010، عندما 
داهمـــت األخيـــرة أســـطوال تركيـــا 
إلـــى  متجهـــا  اإلنســـانية  لإلغاثـــة 
قطاع غزة. وإثـــر الهجوم، طردت 
تركيا سفير إســـرائيل، واستدعت 
سفيرها، وانســـحبت من مناورات 

حربية مشتركة مع تل أبيب.
وقام الرئيس باراك أوباما في ذلك 
الوقت بتســـهيل مكالمة هاتفية 
ثالثية مع نتنياهو وأردوغان 
فـــي عـــام 2013 لمحاولـــة 
تعزيز اتفـــاق المصالحة 

بين الجانبين.

أردوغان يريد “عالقات أفضل” مع إسرائيل
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

أكثـــر من مرة، نفـــت تركيا أن يكون لها 
أي عالقة بأي من التنظيمات اإلرهابية 
أو قياداتهـــا، لكن التقاريـــر المتواترة ال 
تســـعفها في هـــذا النفي، إذ أكـــد تقرير 
مونيتـــور”  “نورديـــك  لموقـــع  جديـــد 
الســـويدي االســـتقصائي، أن الحكومـــة 
التركيـــة غضت الطرف عن التحقيقات 
مع زعيم القاعدة فـــي تركيا، المعروف 
تقريـــر  وقـــال  جعفـــر.  أبـــو  بموســـى 
“نورديـــك مونيتـــور”، إن نظـــام رجـــب 
طيـــب أردوغـــان، ســـاعد “موســـى أبـــو 
جعفـــر” علـــى الهـــروب مـــن تركيـــا إلـــى 
سوريا؛ لمواصلة عملياته اإلرهابية في 
إدلـــب وإلقـــاء خطبه المؤيـــدة للرئيس 

التركي من هناك.
موســـى  ســـجل  وفـــي 

المتطـــرف،  جعفـــر  أبـــو 
المســـاهمة فـــي تجنيـــد 
الشـــباب  مـــن  الكثيـــر 

لالنضمام إلى تنظيمي القاعدة وداعش 
في ســـوريا، وإنشـــاء خلية إرهابية في 
مصر، قبل أن تقوم الســـلطات المصرية 

بالقبض عليه وتسليمه إلى تركيا.
لكـــن تاريخ الرجـــل المتطرف لـــم يمنع 
الحكومـــة التركيـــة مـــن إلغـــاء تحقيـــق 
جنائـــي فـــي قضيتـــه عـــام 2011، بـــل 
حالـــت دون مضي المدعـــي العام قدما 
فـــي األمر. واتهم التقريـــر نظام العدالة 
الجنائية التركي بالفشـــل بشكل وصفه 
بـ”المنهجي والمتعمد”، في القضاء على 

الخاليا المتطرفة لحسابات.
واإلدانـــة الجديدة ســـبقها بأيـــام قليلة، 
بمنـــح  أردوغـــان  اتهـــم  آخـــر  تقريـــر 
الحمايـــة القانونيـــة لخليـــة تابعـــة 
أخـــرى  ومنظمـــة  للقاعـــدة، 
بأعمـــال  معهـــا  متورطـــة 
إرهابية في سوريا وليبيا 

والقوقاز.

تقرير: زعيم القاعدة بتركيا تحت حماية أردوغان

انفجار “كبير” يهز 
مدينة أميركية

وقع انفجار وصف بـ “الكبير” في مدينة 
ناشفيل بوالية تينيسي األميركية، في 
قالت  الجمعة،  صباح  مــن  مبكر  وقــت 
شرطة المدينة إنه كان “متعمدا”، فيما 
ــرت تــقــاريــر إعــالمــيــة أنـــه أدى إلــى  ذكـ

إصابة 3 أشخاص على األقل.
وأوضــــــحــــــت شــــرطــــة نـــاشـــفـــيـــل أن 
عبر  مضيفة  “متعمدا”،  كــان  االنفجار 
المدينة،  وسط  وقع  “االنفجار  تويتر: 
تحقيقا  فتحنا  بــســيــارة.  مرتبط  وهــو 

بالحادثة مع الشركاء الفدراليين”.
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التـــي  المهمـــة  الكتـــب  مـــن 
تصـــدر ترجمتهـــا، حديثـــا، عن 
كتـــاب  الجمـــل  منشـــورات 
“اإلرهـــاب والعولمـــة: مقاربات 
تاريخية” للمؤرخة الفرنســـية 
جانـــي رافليـــك، ترجمـــة معز 
مديونـــي يصـــدر قريًبـــا عـــن 

منشورات الجمل. 
صفحـــة  نشـــرت  وقـــد 
موقـــع  علـــى  “الكتبجـــي” 
االجتماعـــي  التواصـــل 
“تويتر” غـــاف الكتاب في 
الفرنســـية  األصليـــة  لغتـــه 
العربيـــة،  ترجمتـــه  وفـــي 
وعلقـــت الصفحـــة تقـــول: 

تعرضـــت المؤلفة لمعضلة تعريف اإلرهاب 
فـــي كل مؤدياتهـــا السياســـية والفكرية، هذه المعضلة التي ال تســـتبد 
بالمؤرخ فقط، بل باإلنســـان العادي أيضا، في رحلة بحثه عن الســـلم، 
عبـــر مقاربات تاريخيـــة، وتحليات لألوضاع التي ســـادت العالم منذ 

منتصف القرن الماضي حتى يومنا هذا.
وتعطينـــا “رافليـــك” نظـــرة غيـــر مســـبوقة علـــى اإلرهاب الـــذي أصبح 
ظاهـــرة عالمية، فقد فرض علينا اإلرهـــاب اليوم أن نبحث مرة أخرى 
فـــي شـــكل التنظيم السياســـي األنجـــح؛ لضمـــان التعايش بين البشـــر 

وحماية العالم حرياتهم والعالم الذي يبنونه.

يصدر قريًبا.. “اإلرهاب والعولمة”

صدر حديثا عن مشروع النشر 
بالهيئة العامة لقصور الثقافة، 
طـــبـــعـــة جــــديــــدة مــــن كــتــاب 
بن  محمد  الصحاح”  “مختار 
أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، 
وشهرته “زين الدين الرازي”، 
تاج  عن  اختصره  قد  وكــان 
ــعــربــيــة،  الــلــغــة وصـــحـــاح ال
تاركا ترتيب مداخلة حسب 
الترتيب التقليدي، أي بدءا 

بحروف أواخر الكلمات. 
وعــنــي بــتــرتــيــب الــطــبــعــة، 
إذ  خـــــــاطـــــــر،  مـــــحـــــمـــــود 
ــعــامــة  ــة ال ــهــيــئ تــهــديــهــا ال
لــقــصــور الــثــقــافــة لــلــقــارئ 
الــــــــمــــــــصــــــــري؛ إيـــــمـــــانـــــا 

بين  الــمــرمــوقــة  ومكانته  المعجم  هــذا  بقيمة  منها 
المعاجم اللغوية، فهو يجمع من مفردات اللغة العربية ما يحتاجه الطالب 
باإلضافة  عموما،  الــقــارئ  يحتاجه  كما  المتعددة  الــدراســة  مــراحــل  فــي 

وضوحه سهولة تناوله للغة العربية.

طبعة جديدة من “مختار الصحاح”
صدر حديًثا عـــن دار الثقافة الجديدة 
للنشـــر والتوزيـــع، الطبعـــة الثانيـــة من 
روايـــة “القانـــون الفرنســـي”، للروائـــي 

الكبير صنع هللا إبراهيم.
ومن أجواء الرواية: “بدأ رفيق حديثه 
بنبـــرة تهكمية: لم يخطر ببال أحد من 
عندمـــا  المصرييـــن  البيروقراطييـــن 
قرروا المشـــاركة في  االحتفال بمرور 
200 سنة على حملة نابليون بونابرت 

على مصر ســـنة 1798 أنهـــم بذلك قد 
نخســـوا عش الزنابير. كان يشـــير إلى 
االحتفال الذي جرى منذ سبع سنوات 

في كل من القاهرة وباريس.
اســـتطرد: وفيمـــا يبدو أن أحـــًدا منهم 
لم يفكر فـــي األمر بجدية وأنهم كانوا 
واقعيـــن تحـــت تأثيـــر مـــا لقنتـــه لهـــم 
المـــدارس مـــن أن النهضـــة المصريـــة 

الحديثة بدأت بالصدمة الحضارية.

“القانون الفرنسي” لـ “صنع اهلل”

البــد من إعداد األجيال بشــكل جاد ليمتلكــوا الحس الجمالي

ربيع: أي سوق فنية مطبوعة بالعشوائية مصيرها الفشل 2/ 2

في ملتقى الفن التشــكيلي العربي العام 1999 في مســقط ســلطنة عمان التقيته أول مرة، بعدها توالت اللقاءات في البحرين وأصيلة المغربية 
ومدينته تطوان، أثناء لقائنا األول كان يتحدث عن أهمية الصورة الفوتوغرافية بالنســبة للرســام ويســتفيض شــرحا في كيفية تصوير األعمال 
الفنية بدءا من فتحة العدسة واإلضاءة وما يتعلق بهذا األمر، منذ عرفته وهو يعيش بقلبين قلب الرسام وقلب الفوتوغرافي من خاللهما يقبض 
على الزمن والمكان، لكنه ال يقبل أن يبقى أسيرهما، هو حر وشاطح في كل شيء وعلى كل شيء إالّ عشقه األول، مدينة تطوان التي أرضخته 

لشروط حبها وأبقته بين أحضانها. كل المدن التي قطنها لم تستطع إغواءه أبدا.. إنها تطوان يا صديقي عباس يوسف: 

هل الفنان عادل الربيع مع اشتغال  «
الفنان بالسياسة بالشكل المباشر، 

أعني.. أن يكون حزبيا مثال؟

صعـــب الولـــوج إلـــى عالـــم السياســـة 
ودراستي كلها في عالم الجمال.

حياتيا ماذا تعني لك المرأة؟ «

عمـــودي  هـــي  لـــي  بالنســـبة  المـــرأة 
الفقري.
حين أسأل.. من عادل الربيع؟ ماذا  «

ستقول؟

للفنـــون  الوطنـــي  بالمعهـــد  أســـتاذ 
الجميلة.

التجريد.. إلى متى ستبقى في  «
هذا الحقل” الكيان”؟ وإلى أين 

سيأخذك في تقديرك؟

دخلـــت فـــي تجربة جديـــدة، لكني لم 
أعرضهـــا بعـــد، إالّ أنـــي أشـــعر بحرية 
مطلقة في التجريد، فالّلون بالنســـبة 
هـــو األســـاس، أمـــا الخـــط فما هـــو إالّ 

عبارة عن شكل يضم الّلون.
في فترة ما حسبما أظن كانت  «

لوحتك تعتمد المساحات اللونية، 
الحارة بالذات، األحمر مثاال، ما 

مرجعية ذلك؟

العام 1994 قرأت كتاب كندينســـكي، 
روحانيـــات في الفن، بعـــد ذلك كانت 
االنطاقة، يقول كندينســـكي” األحمر 
ال يمكـــن أن يوصـــف، البد من رؤياه”. 
ثمـــة دافـــع آخـــر النطاقة أخـــرى، هو 
زيارتـــي معـــرض الفنـــان روثكـــو فـــي 

مدينة باريس.
هل تعتقد أن الفنان في البلدان  «

لعربية قادر أن يتخذ من الفن 
مهنة يعيش منها؟

مـــن الممكن حصول ذلك، لكنه صعب 

جدا بتقديري إالّ إذا توفر الحظ.
شارك عادل الربيع في الكثير من  «

الملتقيات والفعاليات الفنية، داخل 
المغرب وخارجه، ما الذي أعطتك 
إياه هذه المشاركات وأيها في 

اعتقادك األهم؟

طبعـــا التعـــرف علـــى فنانيـــن آخريـــن 
واالطاع على تجاربهم الفنية، وأهم 
هذه المشـــاركات قاطبة هـــي اإلقامة 
فـــي مدينـــة الفنون فـــي باريس العام 

.1998

 هل توجد سوق حقيقية في  «
البلدان العربية؟

السوق هو إطار منظم تحكمه أعراف 
معينـــة وله احترافيـــة عالية ومعرفة 
باألســـواق العالميـــة، ســـوق مطبـــوع 
بالعشـــوائية مصيـــره الفشـــل ال ريب. 
حيـــن تجـــد كتبـــا فنيـــة ومـــن ضمنها 
عنـــوان  “الفن المعاصر أو التشـــكيلي 
في المغرب، ال الفن المعاصر المغربي. 
هذا دليل على أننا لم نصل بعد لسوق 

فنية حقيقية معترف بها.

بتقديرك كيف يمكن النهوض  «
بمستوى الفن في البلدان العربي؟

البـــد مـــن وضـــع إســـتراتيجية للمدى 
البعيـــد، وإعداد األجيال بشـــكل جاد؛ 
ليمتلكـــوا الحس الجمالـــي والمعرفي 
وحثهـــم وتشـــجيعهم علـــى االطـــاع 
علـــى مـــا تنتجـــه الثقافـــات المختلفة 
األخـــرى؛ لُيكونـــوا أسســـا متينـــة مـــن 
فـــي مناهـــج  مـــواد  الثقافـــة، وخلـــق 
التدريـــس للفنـــون عامـــة تقـــوم على 
أســـس علميـــة تتضمـــن مـــواد تاريخ 
الفن، للموســـيقى والمســـرح والفنون 

التشكيلية.
حدثني عن عالقتك بطالبك في  «

المعهد الوطني للفنون؟ 

عاقتي بالطلبة عاقة أخوية بامتياز 
تقوم علـــى الجدية واإلخاص للعمل 
الفنـــي، مع األخذ فـــي االعتبار إمكان 

كل طالب في التعبير.
ما عالقتك بالمسرح والموسيقى؟ «

طبعا لي عاقة لذيذة بهذه المجاالت 
وتجربـــة طيبـــة فـــي بداية مشـــواري 
الفني، اشـــتغلت في مجال التنشـــيط 
“مســـرح،  الفنـــادق  فـــي  الســـياحي 
موســـيقى، رقص”، فكانت لي تجربة 
في الســـينما، حيث اشتغلت في أحد 
األفام اإلسبانية في مجال الديكور، 
أخـــرى  عـــروض  وردتنـــي  بعدهـــا 
لاشـــتغال فـــي الســـينما، إالّ أنـــي في 
العـــام 1992 قـــررت أن أتابـــع طريقي 
الرســـم  أعنـــي:  الفنـــي،  فـــي مجالـــي 

والتصوير الفوتوغرافي. 

أجرى اللقاء: الفنان عباس يوسف

فنان مغربي، مواليد مدينة تطوان 1967، 

مقيم في المغرب.

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509

“سرديات” تناقش القصة الموجهة لليافعين “مكرونة ومأمون” لحسين خليل
عليها الـــضـــوء  يــســلــط  أو  لــهــا  ــكــتــب  ُي قــلــمــا  الــعــمــريــة  ــفــئــة  ال ــذه  هـ حــســيــن:  فــهــد 

ضمن فعالياتها المتنوعة فيما يخص عالم الســرد، نظمت مجموعة 
ســرديات حلقــة حواريــة تناولــت قصــة موجهــة لليافعيــن للكاتــب 

حسين خليل، وهي بعنوان “مكرونة ومأمون”.

فهـــد  الناقـــد  الجلســـة  اســـتهل 
حســـين، وأشـــاد بإبـــداع النـــص، 
الذي يكشف عن موهبة حقيقية 
تكـــرس نفســـها ألدب اليافعيـــن، 
خصوًصـــا أن هذه الفئـــة العمرية 
قلمـــا ُيكتب لها أو يســـلط الضوء 
علـــى  تضـــيء  القصـــة  عليهـــا. 
جوانـــب متنوعـــة، منها ســـيطرة 
عالـــم التكنولوجيا علينا، وتناول 
الكاتـــب مســـألة مـــاذا لـــو انقطـــع 
اإلنترنـــت عـــن المدينـــة بأكملهـــا، 
مفاصـــل  وكل  ســـيحدث  مـــاذا 

الحياة في جعبة هذه الشبكة؟

ووصف فهد حســـين لغـــة القص 
ســـرًدا ووصًفـــا وتعليًقـــا وحـــواًرا 
بأنهـــا متوافقة كثيًرا مـــع الهدف 
وهـــو  مثـــاال  وضـــرب  المنشـــود، 
مشـــهد األم التـــي تصنـــع الكعكة، 
وينقطـــع اإلنترنـــت فـــي اللحظة 
التـــي كســـرت فيها البيضـــة، ولم 
تســـتطع اســـتكمال عملهـــا؛ ألنهـــا 
أم  البيـــاض  تضـــع  هـــل  تعلـــم  ال 
موجـــودة  والوصفـــة  الصفـــار، 
على الحســـاب االفتراضـــي، هذا 
المشـــهد رأى فيها موقًفا ســـردًيا 

جمياً ومضحًكا أيًضا

كذلك مشهد الســـماء التي تمطر 
أوراًقـــا، وكأننـــا عدنـــا إلـــى أيـــام 

الحرب العالمية األولى.
نقدًيـــا  دراســـته  يمكـــن  النـــص 
مـــن زوايـــا متعـــددة ألنه يســـمح 

بذلـــك، يمكن نقده في ســـياقات 
األمكنـــة، أو فـــي لعبـــة الزمن، أو 
فـــي الفنتازيـــا، أو في الســـياقات 
االجتماعيـــة والتربويـــة، أو مـــن 
مشـــحون  النـــص  اللغـــة.  خـــال 

بالـــدالالت والرمزية التـــي تحفز 
الناقد على دراسته. الكاتب أجاد 
في بناء النـــص موضوًعا وفكرة 
النـــص  أن  كمـــا  ورمزيـــة.  ولغـــة 
يتكـــئ علـــى مرجعيـــات كثيـــرة، 

اجتماعية وثقافية وعلمية.
فهـــد  انتقـــد  الوقـــت  ذات  فـــي 
حســـين عـــدم الوضـــوح فـــي مـــا 
يخص الفئة العمرية المستهدفة، 
فتجـــد فكـــرة تناســـب األطفـــال، 
وأخرى تناسب اليافعين، وثالثة 

تناسب الكبار.
وعنـــد هذه النقطة بالذات توقف 
وطـــرح  رضـــي  زكريـــا  الناقـــد 
تساؤاًل: هل القصة بالفعل سقفها 
القرائي الزمني هو فئة اليافعين؟ 
بالعـــودة إلـــى مســـتقبات اليافع 

سيســـتقبل  بالتأكيـــد  القرائيـــة 
مجازية ببغاء تبتلع مذياًعا، لكنه 
ســـيقف حائًرا أمام ما وراء ذلك، 
أعنـــي مـــا وراء النص، وســـيقف 
حائـــًرا فـــي تتبـــع المســـار الزمني 
والســـردي فـــي القصـــة، بمقدوره 
منـــذ  الحـــدث  فـــي  يســـايرك  أن 
اللحظـــة األولى التـــي ابتلع فيها 
الببغاء ذلك المذياع، لكنه سيتوه 
في اللحظة التي يعود بها مســـار 
يـــزال  الســـرد وراًء ألن عقلـــه ال 
فـــي مرحلـــة التراتـــب المنطقـــي 
تســـير  أن  وبمجـــرد  للحـــدث، 
القصة فـــي زمنيـــن متوازيين أو 
أكثر، فاليافع ســـيصاب بنوع من 
الحيـــرة فـــي تتبـــع الشـــخصيات 

وأين هي اآلن.

فهد حسينحسين خليل
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في الوقـــت الذي يعـــزف الجمهور على 
المتاحـــف فـــي فرنســـا؛ بســـبب  زيـــارة 
انتشـــار فيروس كورونا كوفيد 19 في 
مختلـــف دول العالم، قرر متحف اللوفر 
طرح مـــزاد على حضـــور الفحص الذي 
يجـــري كل عام علـــى لوحـــة الموناليزا، 
وهـــو الفحص الذى لم يحضره أحد من 

الجمهور على اإلطاق.
وقـــد اضطر متحف اللوفـــر إلى اللجوء 

الجمهـــور  لجـــذب  المـــزاد،  ذلـــك  إلـــى 
التـــي  الخســـارة  تعويـــض  ومحاولـــة 
يتعـــرض لهـــا المتحـــف جـــراء امتنـــاع 
الجمهـــور عـــن الزيـــارة، وفـــق مـــا ذكـــر 
رويترز، حيث قرر المتحف إقامة مزاد 
علـــى حضـــور الفحـــص الســـنوي للوحة 
الموناليـــزا، والذهـــاب فـــي جولـــة علـــى 
ســـطح المتحـــف التاريخي؛ للمســـاعدة 

على سد فجوة في اإليرادات.

مــــزاد غـــريــــب للــوفــر
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قــال رئيــس شــركة تويوتــا اليابانيــة للســيارات: إن هنــاك ضجيًجــا 
كبيًرا يحيط بالســيارات الكهربائية؛ الفًتا إلى أن السياســيين حين 
يطالبــون بالتخلــص من الســيارات التــي تعمل بالبنزيــن؛ ال يفهمون 

األزمات المقبلة.

إلى  صحفي،  مؤتمر  في  تويوتا  شركة  رئيس  تــويــودا  إكيو  وأشــار 
إجهاد  شأنها  من  الكهربائية؛  السيارات  لشحن  الالزمة  الكهرباء  أن 
الشبكات وزيادة انبعاثات الكربون، كما أنها ستجعل دولة مثل اليابان 
التحتية  البنية  أن  إلى  إضافة  الصيف،  في  كهرباء  أزمــة  من  تعاني 
مليون   385 يعادل  ما  ستكلف   %  100 بنسبة  الكهربائية  للمركبات 

دوالر بحسب سبق اإلخباري.
تدرس  اليابان  بــأن  يابانية  تقارير  وأفـــادت 

ــع الـــســـيـــارات  ــي ــى ب فــــرض حــظــر عــل
بالبنزين  تعمل  التي  الجديدة 

وأشـــار   ،2030 ــعــام  ال بــعــد 
تويودا إلى أن السياسيين 

يتحدثون  عما  يعلمون  ال 
حين يطالبون بذلك.

ــا: إن  ــال رئــيــس تــويــوت وقــ
التسرع في حظر السيارات 
ــل بـــالـــبـــنـــزيـــن  ــمـ ــعـ الــــتــــي تـ
والديزل من شأنه أن يدمر 
صــنــاعــة الــســيــارات ويــتــرك 
ماليين األشخاص بال عمل.

رئيس تويوتا: التخلص من سيارات البنزين “حماقة”

قبل  مــن  مصممة  كهربائية   SUV ســيــارة  أول   iV إيــنــيــاك  دخــلــت 
شركة سكودا، اإلنتاج في مصنع الشركة بمدينة مالدا بوليسالف، 
بجمهورية التشيك، قبل عمليات التسليم والطرح بأسواق المملكة 

المتحدة، التي من المقرر أن تبدأ في مايو المقبل 2021.
تعد السيارة إينياك Enyaq iV أيضا أول إنتاج للشركة يتبع منصة 
الكهربائية،  السيارة  لبطارية  سعتين  توفر  التي   ،MEB بي  إي  إم 

وتزويدها بمحرك خلفي أو دفع رباعي وأداء رياضي.
“بداية حقبة جديدة لسكودا” هكذا وصفها الرئيس التنفيذي الجديد 
لشركة سكودا توماس شيفر، حيث تتمتع السيارة الرياضية إينياك  
Enyaq iV متعددة االستخدامات، بتصميم خارجي “عاطفي وقوي 

وديناميكي”.
ــت مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي عـــن  ــفــ ــشــ كــ
من  األحـــدث  النسخة  مــواصــفــات 
ــروس”، الــمــقــرر  ــ ــ ــبــس ك طــــراز “إكــل
ــعــام  ــواق بــنــهــايــة ال ــــأســ طـــرحـــه ل

.2021
من الداخل يتوفر بالطراز مساحة 
ــمــقــاعــد  ــال ـــ 5 ركـــــــاب، وب ــ تــكــفــي ل
األمــامــيــة تــتــوفــر مــســاحــة أســفــل 
بــوصــة،   40.9 ـــ  لـ تــصــل  ــمــقــاعــد  ال
الــرأس  المــتــداد  لأعلى  ومساحة 

تصل لـ 39.5 بوصة.

ــت مــيــتــســوبــيــشــي عــلــى  ــرصــ وحــ
على  ملموسة  تحديثات  إدخـــال 
الــنــســخــة الــمــنــتــظــرة مـــن “إكــلــبــس 
كروس”، شملت التصميم الخارجي 
وقدرات تقنية أكثر تطورا. ويعمل 
بــمــحــرك تــوربــيــنــي بسعة  الـــطـــراز 
152 حصانا(   ( لتر، ينتج قوة   1.5
مع  لفة/قدم،   184 دوران  بمعدل 
CVT، ومعدل تسارع  ناقل سرعة 
من صفر حتى سرعة 60 ميال في 

الساعة خالل 8.6 ثانية.

جاءت كيا K5 الجديدة بالعديد من اإلضافات المتطورة، خصوصا 
وهي أكثر سيارات السيدان مبيعا من كيا، ويعد هذا التطور الذي 
جديدة  مرحلة  بداية  المبهر،  الخلفية  مستقيم  بمظهرها  شهدته 
لسيارات كيا، إذ تشهد شركة السيارات الكورية نقلة نوعية، وتعتمد 

توجها جديدا في التصميم.
والمقصورة  المبهر،  الجديد  التصميم  بين  السيارة  هــذه  وتجمع 
الداخلية المركزة على السائق، مع مجموعة من التقنيات المتطورة، 

وخيارات مجموعة نقل الحركة الجديدة كليا.
وتتمّيز سيارة السيدان رياضية الطابع، بإكسسوارات عالية الجودة 
على  المعتمدة  األمــان  ميزات  جانب  إلى  الداخلية،  المقصورة  في 
وسمات  المتقدمة،  التكنولوجيا 
الجديد  القاعدي  الهيكل 
ــة  ــراحـ لــتــحــســيــن الـ
والمتانة.

سكودا إينياك iV 2021 الكهربائية

“إكلبس كروس“ بتعديالت جديدة

كيا K5 الجديدة بتصميم متطور جدا

ــورة  ــتــصــمــيــم الــــكــــوري” مـــن الـــصـ “ال
ــهــنــدســة  ــان ال ــ ــق ــ الـــذهـــنـــيـــة تــجــمــع إت
التكنولوجيا  وجــمــالــيــات  الــمــعــمــاريــة 
األلمانية  األســمــاء  كــبــريــات  تــتــحــدى 
ــوم خـــصـــوصـــا مــع  ــيــ ــ واألمـــريـــكـــيـــة ال
نفسها  تقدم  التي  جينيسيس  عالمة 
ولـــفـــت لجميع  بـــقـــوة  ــبــحــريــن  ال ــي  فـ
األنظار، خصوصا مع موديل الفخامة 
والتي  تماما  الجديدة   G80 الرياضية 
األســبــوع  هـــذا  تجربتنا  تــحــت  كــانــت 
الشرق  بدعوة خاصة من جينيسيس 
البحرين  مــوتــورز  وفيرست  األوســط 

وكالء العالمة بالبالد.
الـــخـــارج بشبك أمــامــي  الــســيــارة مــن 
جديد باهر ومصابيح أمامية مبتكرة 
التقديم  في  عالية  وداخلية  التصميم 
واإلبهار، حيث تقدم في الداخل أول 
شاشة عرض ثالثية األبعاد لمجموعة 
معلومات  وواجـــهـــة  الــقــيــاس  أجــهــزة 
تمرير  مقبض  ذات  جــديــدة  ترفيهية 
جديدة  أخـــرى  تحكم  وعــنــاصــر  دوار 
ــام فيها  ــ ومــريــحــة، أمــضــيــت عـــدة أي
قــرب  عــن  لمعرفة  المملكة  بــشــوارع 

مدى جودة هذا ”االبتكار“.
الــمــوديــل  فــي  نفسها  ــســيــارة  ال تــضــع 
الجديد الذي يتوفر حاليا في البحرين 
جنبا إلى جنب من دون أي شكوك مع 
الفارهة  األلمانية  التجارية  العالمات 
المتوسطة  سيدان  سيارة  والعريقة، 
تشارك  تصميمها  أعيد  التي  الحجم 
منصة وأجــــزاء عــديــدة مــع الــســيــارة 
الـــريـــاضـــيـــة مـــتـــعـــددة االســتــعــمــاالت 
 G80 الــجــديــدة  فــالــســيــدان   ،GV80
لإلعجاب  مثيرة  بصورة  تقديمها  تم 
وتكنولوجيا  الفائقة  بــالــروعــة  تتسم 
ــدا لــنــا بعد  مــبــتــكــرة. مــن الـــواضـــح جـ
بأن  السابق  الناجح  الموديل  تجربتنا 
أداء  بــتــحــســيــن  قــامــت  جــيــنــيــســيــس 
الجيل الجديد من سيارتها باستخدام 
ونظام  جديدة،  تربو  بنزين  محركات 
الطريق  معاينة  مع  إلكتروني  تعليق 
ونظام دفع رباعي، النسخة التي كانت 

بسعة   V6 محرك  بقوة  يدنا  تحت 
حصانا.   375 بــقــوة  ليتر   3.5
ــظـــت عـــلـــى رشــاقــتــهــا  ــافـ وحـ
باستخدام مواد قوية  بذكاء 

تقديم  في  صالبة  وأكثر 
8G80، تم تصميم نظام 
ــعــجــالت  ــــدفــــع بـــكـــل ال ال
ــا  ــا، وتـــــم تـــزويـــدهـ ــهـ ــيـ فـ
بالسرعة  التحكم  بنظام 

الذكي، الذي يتيح للسائق القيادة على 
سرعة ثابتة، وعالوة على ذلك، يراقب 
األمامي  الجزء  في  الموجود  ــرادار  الـ
من السيارة المسافة عن المركبات في 
السرعة  على  تلقائيا  األمــام، ويحافظ 
السائق  يستخدم  أن  دون  الــمــحــددة، 
دواسة البنزين أو المكابح. كما تحتوي 
عــلــى نــظــام الــكــبــح الـــذاتـــي فــي حــال 
السالمة  الطوارئ، وتستخدم خاصية 
االستباقية المتطورة، الرادار الموجود 
الــذكــي،  بالسرعة  التحكم  نــظــام  فــي 
األمامية  الكاميرا  أيضا  تستخدم  كما 
للبقاء  المساعد  النظام  في  الموجودة 
وتجنب  الــســائــق  لتنبيه  الــمــســار  فــي 
حدوث أي اصطدام، من خالل تطبيق 
وتعمل  الحاجة  عند  تلقائيا  المكابح 

بذكاء كبير.
الموجودة  المنقسمة  المصابيح  تقوم 
ــي الـــمـــصـــدات األمـــامـــيـــة بــتــوصــيــل  فـ

األمامية  المصابيح 

والخلفية بنوع من الهالة تضيء حول 
وعند  جـــدا،  بــصــورة جميلة  الــســيــارة 
تعطي  االنعطاف  إشـــارات  استخدام 
نجدها  ال  بــالــعــالمــة  خــاصــة  لــمــســات 
فــي أي ســـيـــارة، وتــســاعــد أيــًضــا في 
العمياء.  النقاط  سالمة  على  الحفاظ 
فالسيارات القريبة في النقطة العمياء 
المؤشر  مــن  أفــضــل  تــراهــا   G80 مــن 
أكثر  الــســيــارة  تجعل  وهــي  الخلفي، 
وضــوحــا فــي مــواقــف عــديــدة فــي كل 

مكان.
األفقية  الــقــيــاس  أجــهــزة  لــوحــة  تمتّد 
عند  لالستخدام  والسهلة  المنخفضة 
األمــامــي، من خالل  السائق والــراكــب 
التهوية  فتحات  من  رقيقة  مجموعة 
عبر المقصورة، كما أن التصميم أنيق 
بــلــمــســات من  أيـــة فــوضــى  مـــن دون 
جلد  مــن  مكسوة  الحقيقي  الخشب 
معلومات  نظام  مــع  مبطنة،  ”نــابــا” 

بوصة   14.5 بقياس  عريض  ترفيهي 
ومجموعة واسعة من أدوات التحكم 
الــعــرض  شــاشــات  مــع  التقنية  عــالــيــة 
الرقمية تشمل المعالم البارزة األخرى 
الجلوس  وإحــســاس  دوار  تحكم  ــة  آل
بموسيقى كالسيكية وأصوات جميلة، 
جلدية  ومقاعد  معدنية  وديــكــورات 

متميزة مع خياطة مميزة.
بــعــض شـــركـــات صــنــاعــة الـــســـيـــارات 
طريق  على  سياراتهم  تقدم  الفاخرة 
القديمة  التكنولوجيا  على  االعــتــمــاد 
عند  لكن  اســتــخــدامــهــا،  يصعب  الــتــي 
جــيــنــيــســيــس األمـــــر مــخــتــلــف تــمــامــا 
فــي هــذه الــزاويــة مــن خــالل التمسك 
للمعلومات  الممتاز  هيونداي  ببرنامج 
الجيل  لهذا  بالنسبة  ولكن  والترفيه، 
الــجــديــد مــن الــعــالمــة الــفــارهــة، فــإن 
التكنولوجيا داخل السيارة تشعر بكل 
شيء على القدر نفسه من الجمع بين 

الكالسيكية والتجديد والعقالنية.
هذه  بسالسة  تمتعنا  التجربة  وأثناء 
جينيسيس  مـــن  الــجــمــيــلــة  الـــســـيـــارة 
األلمان  المصممين  خبرات  خــالل  من 
والــكــوريــيــن الــتــي تــقــدمــهــا الــعــالمــة 
الفاخرة في كوريا الجنوبية، وشخصيا 
 Sport ــدت الــقــايــدة تــحــت وضـــع وجـ
الكبيرة،  الــســرعــات  فــي  كبيرة  ليونة 
الحديثة  الــســيــارة  تــقــدم هـــذه  حــيــث 
الركاب؛ بسبب  أوضاع ممتازة لجميع 
قوي  أســاس  على  جينيسيس  اعتماد 
أداء  بتحسين  أيضا  وقيامها  للمحرك 
الجيل الجديد من سيارتها باستخدام 
ونظام  جديدة،  تربو  بنزين  محركات 
الطريق  معاينة  مع  إلكتروني  تعليق 

ونظام دفع رباعي.
متناغم”  “خط   على  السيارة  تحتوي 
ــن الـــحـــاجـــز األمـــامـــي  طـــويـــل يـــبـــدأ مـ
ــة حـــتـــى الــخــلــف.  ــاقـ ــرشـ ويـــســـتـــمـــر بـ
الــمــقــصــود  إن  جــيــنــيــســيــس  وتـــقـــول 
األنيقة  التصميمية  اللهجة  هــذه  مــن 
ــة الـــســـيـــارات  ــ ــاق ــ هــــو اســـتـــحـــضـــار “أن

الكالسيكية من الماضي”.
باختصار أنت تجلس في سيارة تجمع 
كل ما تطلبه اليوم في سيارة 
على  جــدا  متفوقة  فــارهــة 
منافساتها وبسعر مميز 
بشكلها  تتميز  وأيــضــا 
الــخــاص فــي الــشــارع، 
جميعا  بــأنــنــا  وأعــتــقــد 
أحـــيـــانـــا تــبــحــث عـــن هــذا 
التميز، وهي تراقب كل شيء 
وتكنولوجيا  بــكــامــيــرات  حــولــك 
خيالية تحميك وتحمي كل من معك.

جينيسيس G80 تلفت كل االنتباه!

طرحت شركة سيارات 
جيلي سيارة جيلي 

توغيال الجديدة بالكامل، 
وهي كوبيه كروس أوفر 
فاست باك )قسم خلفي 
منحدر(، أنيقة وفاخرة 

وعالية األداء، ترسي 
معايير جديدة في فئة 

الكروس أوفر الرياضية 
رباعية الدفع.

وصلــت شــفروليه تاهــو 2021 الجديــدة كليا إلى البحريــن، حيث تتميز 
السيارة بحجمها األكبر وشخصيتها الهجومية، وهاكم أبرز ما ُيميزها.

 تجمع السيارة أبرز خصائص الهندسة الجديدة لشاحنة كاملة الحجم، 
مع أنظمة جديدة بالكامل مطورة خّصيصا لتلبية االحتياجات المعاصرة 

.SUV لسائقي ورّكاب مركبات الـ
الحاد  األمــامــي  بشبكها  جليا  يظهر  شــرس  بتصميم   2021 تاهو  تتمتع 
والمصابيح األمامية النحيلة والمصابيح النهارية على شكل حرف U مع 
بوصة.  و22  و20   18 بـ  تتوفر  الجنوط  بينما  عمودية،  خلفية  مصابيح 
أصبحت المقصورة أوسع وأفخم بتصميم عصري ومواد عالية الجودة 
تاهو  وتستمد  ترفيهية،  معلومات  شــاشــة  تــوفــر  مــع  راقــيــة،  وزخـــارف 
الجديدة طاقتها عبر محرك 5.3 لتر 8 سلندرات بقوة 355 حصانا وعزم 
9.8 كيلومتر  10 سرعات باستهالك  بناقل أوتوماتيكي  519 نيوتن متر 
لكل لتر. ويتمّيز الطراز الجديد من هذه المركبة األسطورية، بكونه قد 
خضع لعملية إعادة تصميم كاملة، 
ما جعله أكبر وأفضل للعام 
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اســـتكماال لنجـــاح قنـــاة “البحرين 
لـــوول” وتميزهـــا وشـــهرتها علـــى 
مســـتوى الوطـــن العربـــي، علمـــت 
العراقـــي  المخـــرج  أن  “البـــاد” 
الكبيـــر صاح كرم ســـيهدي القناة 
العراقيـــة  األعمـــال  مـــن  عـــددا 
الكاســـيكية، والمخـــرج كرم يعد 
من أهم المخرجين والفنانين في 
العراق الشـــقيق وقـــدم الكثير من 
المسلســـات واألفام والســـهرات 
التلفزيونيـــة، وحصـــد الكثيـــر من 
الجوائـــز. ومـــن أعمالـــه مسلســـل 
“دائمـــا  “مسلســـل  “الهاجـــس”، 
نحب”، مسلســـل “نادية”، مسلسل 
“أبـــو  مسلســـل  الظـــل”،  “رجـــال 
جعفر المنصور”،  مسلســـل “ســـارة 

خاتون”، مسلســـل “عندما تســـرق 
“الفجـــر  أفامـــه  ومـــن  األحـــام”. 
الحزيـــن”، رصـــاص فـــي الجانـــب 
اآلخر”، “حـــدث في هـــذا الزمان”، 
وفيلم “أحام اليقظة”. والسهرات 

التلفزيونيـــة هـــي “ثاثيـــة الحب” 
“صخب الصمت”، “من تأكل النار”، 
“لن نذبـــح مرتين”، “مـــن يعطيني 
مـــن  الكثيـــر  وغيرهـــا  الشـــمس”، 

األعمال.

حصلـــت أغنيـــة “بالبنـــط العريض” 
للفنان اإلماراتي حســـين الجسمي، 
علـــى أعلى نســـبة اســـتماع ألغنية 
عربيـــة في العام 2020، حســـب ما 

أعلنت المواقع اإللكترونية.
مليـــون   339 األغنيـــة  وتخطـــت 
الرســـمية  القنـــاة  عبـــر  مشـــاهدة، 
منـــذ  “يوتيـــوب”،  علـــى  للجســـمي 
طرحهـــا فـــي أغســـطس الماضـــي، 
وهـــي مـــن ألحانـــه، وكلمـــات أيمن 
بهجـــت قمـــر، وتوزيع تومـــا، وذلك 
بعـــد أن أصبحـــت األغنيـــة “ترنـــد” 
أغانيهـــم  ضمـــن  الجمهـــور،  لـــدى 
المفضلـــة في هذه الفتـــرة، وكذلك 

على مواقع التواصل.
الشـــهر  طـــرح  الجســـمي  وكان 
“لبـــة  الجديـــدة  أغنيتـــه  الماضـــي 

وأشـــعار  ألحانـــه،  مـــن  العيـــون”، 
“جنان”، وتوزيع ومكساج وماستر 

حسام كامل.
وتحمل كلمات األغنية بين أبياتها 
لحظات الحب والشـــوق والحنين، 

والتي جـــاءت مطلعها “لبة العيون 
اللي سحرها ذبحني.. ولبة القلوب 
اللـــي ِتناَيـــــت من ســـنين.. ويا رقة 
د  الشوق اللي بلحظة سرقني.. وعوَّ

سنين الغا تروي لي الحنين”.

لتميزهـــا وشـــهرتها علـــى مســـتوى الوطـــن العربـــي مــشــاهــدة ــون  ــيـ ــلـ مـ  339 األغـــنـــيـــة  تــخــطــت 

كرم يهدي “البحرين لوول” أعماال عراقية كالسيكية “بالبنط العريض” األكثر استماعا في 2020

بدأت الفنانة عبير صبري تصوير أول مشاهدها في فيلم “ليلة العيد”  «
مع المخرج سامح عبدالعزيز في حارة السبكي بالحزام األخضر في 

6 أكتوبر، حيث التحقت بأسرة العمل الذي انطلق تصويره قبل 
أيام، حيث تقدم سيدة لها حكايتها الخاصة بها، السيما وأن العمل 

ويناقش موضوع القهر الذي تتعرض له المرأة في الحياة ولكل سيدة 
حكاية مختلفة.
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“زاوية”.. أول بودكاست عربي سينمائي يناقش الفن السابع من منظور جديد
يستعرض بودكاست زاوية من طياته العديد من المواضيع السينمائية 
بأســلوب وإعــداد فريــد مــن نوعه، وخــال حلقاتــه تمكن فريــق العمل 
مــن حياكــة المواضيع بصورة اســتثنائية وربطها بالعديد من المحاور 

واالهتمامات العلمية والفكرية.

مـــن  عـــددا  البودكاســـت  ويربـــط 
الســـينما  بيـــن  المهمـــة  المواضيـــع 
وخارجهـــا، فقـــد قدم في موســـمه 
األول 12 حلقـــة أثبتـــت لنـــا أنـــه ال 
يمكـــن أن ننظـــر للفـــن مـــن منظور 
واحد، فقد ناقشـــت الحلقة األولى 
“أفضـــل فيلـــم في التاريخ” ســـؤاال 
تكرر كثيـــرا وهو هل يوجد أفضل 
فيلم فـــي التاريخ؟ أما في الحلقة 
الثانيـــة “العـــودة إلـــى المســـتقبل” 
نرى كيف اســـتطاعت الســـينما أن 
تحول أحـــام آينشـــتاين المتعلقة 
بالســـفر عبر الزمن إلى واقع، بينما 
فـــي حلقة “كيـــف يصنـــع الرعب؟” 
تجولنا في أروقة مدينة تشرنوبل 
والمسلســـل الـــذي أنتـــج عبـــر قناة 

.HBO
“لغـــة  الرابعـــة  الحلقـــة  فـــي  أمـــا 
الفضائييـــن”، فجاوبنـــا بودكاســـت 
زاويـــة علـــى تســـاؤل: هـــل يمكـــن 
لعلم اللســـانيات أن يمهد لنا طريقا 
للتحـــدث يوما مـــا مـــع الفضائيين 
فـــي قالب لغـــوي تخيلي، وســـمعنا 
فـــي حلقة “ثورة الوثائقيات” كيف 
اســـتطاع مسلســـل قصير عن كرة 
العديـــد  الســـلة أن يعيـــد صياغـــة 
مـــن المفاهيم حـــول التوثيق وفن 

الوثائقيات. 
أمـــا فـــي حلقـــة “مخـــرج أم قاتـــل 
المخـــرج  أن  اكتشـــفنا  متسلســـل” 
الـــذي  المتسلســـل  بالقاتـــل  أشـــبه 
يلتزم بنمط واحد ونسق ثابت في 

إخراج األفـــام، في حين تطرقت 
األحـــام  “قلعـــة  الســـابعة  الحلقـــة 
والجنـــون” إلـــى أســـتوديو غيبلـــي 
علـــى  الرهيبـــة  وقدرتـــه  اليابانـــي 
إعطائنا تجارب بصرية وشـــاعرية 
خالدة مـــن خال فن األنمي، وفي 
حلقـــة “الملـــل في الســـينما” تطرق 
البودكاست إلى موضوع في غاية 
الغرابـــة، وهو الملـــل، وكيف يمكن 
لهذه الظاهرة النفســـية الغريبة أن 
تكـــون بابـــا نحـــو اإلنجـــازات، في 

إطار علمي النفس واالجتماع.
أما فـــي الحلقة التاســـعة “الطريق 
تنـــاول  فقـــد  الخلـــود”،  إلـــى 
البودكاســـت األعمال الثورية التي 
كان لهـــا الـــدور األبـــرز فـــي تحوير 
مسارات الســـينما وإعطاء األفام 
فـــي  والمرجعيـــة،  الخلـــود  صفـــة 
حين الحلقة العاشرة “تسمع كأنك 
محضـــة،  موســـيقية  ترى..”بـــدت 
وناقشـــت أذواق المخرجيـــن فـــي 
انتقاء الموســـيقى التصويرية. أما 

فـــي حلقـــة “خيـــال علمـــي أو علـــم 
خيالي؟”، فقد ناقش البودكاســـت 
الفيزيائيـــة  األخطـــاء  أبـــرز 
والبيولوجيـــة فـــي األفـــام والتي 
فـــي  كمراجـــع  تســـتخدم  باتـــت 
بحـــث المواضيـــع النقاشـــية، فـــي 
حين الحلقـــة األخيرة “هل بإمكان 
فينـــا؟”  أفكارهـــا  زرع  األفـــام 
تناولـــت بإســـهاب نظريـــة الغـــرس 
الثقافـــي وآليـــات اســـتخدامها من 
خال زوايـــا عدة ومحـــاور علمية 

وتاريخية ونفسية واجتماعية.
ويعتبـــر البودكاســـت األول عربيـــا 
وخليجيـــا الـــذي يتنـــاول القطـــاع 
طاقـــم  عليـــه  عمـــل  الســـينمائي، 
بحرينـــي بالكامل، وهـــو من إنتاج 
وإخـــراج  الرميحـــي  عبدالرحمـــن 
عبدهللا الشـــوملي وإعداد وتقديم 
حســـن خالـــد، ويتوافـــر عبـــر كافة 
منصـــات عالـــم البودكاســـت، بدءا 
مـــن أبـــل وســـاوندكاود وكاســـت 

بوكس وسبوتيفاي.

صالح كرم 

ذاكرة األغنية البحرينية بـ “أسرة األدباء والكتاب”
تقيم أســـرة األدباء والكتاب وضمن فعاليتها األســـبوعية 
عبـــر منصـــة “زووم” فـــي تمام الســـاعة الثامنة من مســـاء 
يـــوم غـــد، فعالية حـــوار مع مؤلـــف كتاب “ذاكـــرة األغنية 
البحرينيـــة” الفنـــان إبراهيـــم راشـــد الدوســـري، وســـيدير 

الحوار راشد نجم.
يذكـــر أن كتاب “ذاكـــرة األغنية البحرينية 1885 – 2011” 
يعتبر مرجعا مهما لتاريخ األغنية البحرينية وللموســـيقى 

بشكل عام بمختلف أنشطتها، حيث 
يعـــرض الباحـــث والفنان الدوســـري العديد مـــن محطات 
الشـــعبي  الطـــرب  رواد  عصـــر  منـــذ  البحرينيـــة  األغنيـــة 
والفنون الشعبية ومراحل إنشاء الفرق الموسيقية وبروز 
العديد مـــن المطربيـــن والملحنين وكتـــاب األغنية، ودور 
إذاعة وتلفزيون البحرين ودعم مؤسســـة صوت وصورة 
وصاحبهـــا الراحـــل أحمـــد إبراهيم جمال ودوره في نشـــر 
األغنيـــة البحرينيـــة فـــي الســـبعينات، ومشـــاركة الفنـــان 
البحرينـــي والفرق الموســـيقية في المهرجانـــات المحلية 
والعربية والدولية، ومشاركات فرقة البحرين للموسيقى 
وفرقة محمد بن فارس على مســـتوى البحرين وخارجها. 
وكذلـــك اإلصـــدارات البحرينيـــة فـــي مجـــال الموســـيقى 

والغناء والفن. 
الكتـــاب القيـــم للدوســـري يشـــتمل علـــى محـــاور مفصلـــة 
تعبـــر عن تطـــور المراحل التاريخية للموســـيقى واألغنية 
الشعبية والحديثة في البحرين، منذ أواخر القرن التاسع 

عشـــر والقرن العشـــرين حتى نهاية العقد األول من القرن 
الحادي والعشـــرين، وتحديدا من مياد المطرب الشـــعبي 
الكبيـــر الراحـــل محمـــد بن فارس ســـنة 1895 حتى ســـنة 

.2001
والمعـــروف أن للباحـــث الدوســـري عددا مـــن اإلصدارات، 
وهـــي: “إعـــام الطـــرب الشـــعبي فـــي البحريـــن”، “الفنون 
الشـــعبية في البحريـــن”، ذاكرة البديع”، “مشـــوار المطرب 
عبدهللا ســـالم بوشيخة”، مشـــوار المطرب يوسف فوني”، 
مرايـــا القصور..مجموعـــة قصصيـــة”، “ الملحـــن عيســـى 

حبيبـــة  “البديـــع  البحرينيـــة”،  األغنيـــة  مهنـــدس  جاســـم 
الشـــمس”، “الفنـــان أحمد الفـــردان غواص في بحـــر اللؤلؤ 

واألنغام”.
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عالج “واعد” للسرطان.. والدواء مضاد لإلسهال
جــّرب العلمــاء فــي حربهــم ضــد الســرطان العديد 
علــى  القضــاء  فــي  تفلــح  لــم  التــي  األدويــة  مــن 
المــرض القاتــل، إال أن عقــارا يســتخدم فــي عالج 
اإلســهال قد يكون المفتاح إلنهاء معاناة الماليين 

المصابين بهذا المرض.
لإلســهال  المضــاد  “لوبيراميــد”  عقــار  ويحظــى 
باهتمــام مــن األطبــاء، وذلــك بعدمــا أثبــت نتائــج 
إيجابيــة فــي عــالج الــورم األرومي الدبقــي، وهو 
نــوع قاتل من الســرطان يمكــن أن يصيب الدماغ 

أو الحبل الشوكي.
وحســبما ذكــر موقــع “بــي جــي آر”، فــإن العلمــاء 
الــدواء  أن  اكتشــفوا  األلمانيــة،  “غوتــه”  بجامعــة 
يحفــز الخاليــا الســليمة علــى التحمــل، ومقاومــة 

تلك الخبيثة.
ووفق ورقة بحث نشــرت أخيرا، فإن “لوبيراميد” 
توليــد  ليتــم  الســرطانية،  الخاليــا  مــع  يتفاعــل 
اإلندوبالزميــة،  الشــبكة  فــي  إجهــاد  اســتجابة 
فــي تخليــق  الرئيســة  الخطــوات  المســؤولة عــن 

البروتين في الجسم.

ويــؤدي اإلجهــاد فــي الشــبكة اإلندوبالزميــة إلــى 
للخاليــا  الذاتــي  بالتدميــر  متبوعــا  تدهورهــا، 

السرطانية الخبيثة.
وتساعد هذه اآللية التي تعرف بــ “االلتهام الذاتي 
للخاليــا”، فــي الحفــاظ علــى صحــة الخاليــا عــن 
طريق إتالف األشياء التي ال تحتاجها أو األجزاء 

التالفة.
وعلى ما يبدو، فإن الخاليا السرطانية ال تستطيع 
التعامل مع هذه اآللية، لينتج عن ذلك تدمير هذه 

الخاليا لنفسها.

مأساة جديدة ضربت عائلة الملياردير 
الروســي إيغور سوســين، إذ عثر عليه 
ميتــا أثنــاء رحلــة كان يقــوم بهــا إلــى 
مدينة زنجبار التنزانية، بعد 5 سنوات 
من مقتل زوجته الثانية على يد ابنه.
وعثــر علــى إيغــور سوســين )53 عاما( 
ميتــا فــي غرفتــه بزنجبــار، التــي كان 
يزورهــا بمناســبة عيــد الميــالد، برفقة 
ابنته البالغة من العمر 18 عاما، وامرأة 

أخرى ال تزال هويتها غير معروفة.
وتأتــي هذه الوفاة، بعد 5 ســنوات من 
إقدام ابن الملياردير )19 سنة حينذاك( 
علــى ضــرب والدتــه وخنقها بواســطة 
ســلك شــاحن الهاتــف المحمــول، فــي 

جريمة هزت روسيا.
ولــم يخضع ابــن المليارديــر للمحاكمة 
قــط، إذ تــم تشــخيصه بعــد الجريمة بـ 
“اضطــراب عقلــي حــاد” دون تحديــد 
نوعــه، وإخراجــه مــن المستشــفى بعد 

أن خضع لـ “عالج نفسي ناجح”.

وفاة غامضة لملياردير 
بعد جريمة هزت روسيا

بيعــت مزرعــة نيفرالنــد الشــهيرة الخاصة 
بـ”ملك موسيقى البوب” األميركي الراحل، 
مايــكل جاكســون، فــي كاليفورنيــا أخيــرا، 
وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من وفاته.

وتخلى جاكسون عن العقار بعد محاكمته 
بتهمــة التحــرش بصبي صغير هناك، وقال 
المتحدث باسمه، إن المستثمر الملياردير، 
لعائلــة  بيــركل، وهــو صديــق ســابق  رون 
مايــكل جاكســون، اشــترى مؤخــرا العقــار 
المترامــي األطــراف الــذي تبلــغ مســاحته 

2700 فدان )1100 هكتار(.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” 
مزرعــة  اشــترى  بيــركل  فــإن  األميركيــة، 
“نيفرالنــد” مقابــل 22 مليــون دوالر، وذلك 
بعدمــا كان ســعرها 100 مليــون دوالر عند 

أول مرة تطرح فيها للبيع بالعام 2015.
وتضم مزرعة “نيفرالند” لمايكل جاكسون 
قصــرا فخمــا، والعديد من وســائل الراحة، 
مثل مســرح ســينمائي يتســع لـ 50 مقعدا، 
دور  مــن  والعديــد  ســلة،  كــرة  وملعــب 
مظلمــة  مزاعــم  تشــوبها  التــي  الضيافــة، 

بشأن التحرش بأطفال.

بيع مزرعة مايكل جاكسون الشهيرة “نيفرالند”

صبيان يشاهدان غطاسًا يسبح أمام شجرة 
عيد الميالد في “حوض جاكرتا” في العاصمة 

اإلندونيسية. )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فتــح مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي 
وهيئــة الطيــران األميركيــة، تحقيقا 
في فيديــو لرجل يحلق على ارتفاع 
3 آالف قدم فوق ساحل كاليفورنيا.

بأكاديميــة  عضــوا  الفيديــو  وصــّور 
“سلينغ بايلوت” أثناء رحلة تدريبية، 
وهــو يطيــر بواســطة محــرك نفــاث 

على ارتفاع كبير.
وعّلــق طيارون مــن األكاديمية على 
يمثــل  الرجــل  إن  قائليــن،  الفيديــو 
خطــرا على حركة الطيــران الجوية، 
خصوصــا أنه حّلــق قرب مطار لوس 
ضــرورة  إلــى  الفتيــن  أنجلــوس، 
إذن  علــى  حصولــه  مــن  التحقــق 
بالطيران قبل الشروع في مغامرته.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” 
آخريــن  طياريــن  فــإن  البريطانيــة، 
أبلغا عن مشــاهدة الرجل الطائر في 
30 أغسطس الماضي، وتحدثا لبرج 

المراقبة بمطار لوس أنجلوس.

غيــر  نــوع  لتصميــم  محاولــة  فــي 
تقليــدي مــن الكمامــات، ابتكــر صائــغ 
تركــي كمامــات مصنوعــة مــن الذهب 

والفضة.
دميرشــي،  صبــري  الصائــغ  أقــدم 
المقيــم فــي إســطنبول، علــى تصنيــع 
قوالــب خاصــة، إلنتاج هــذا النوع من 
الكمامــات التــي تتــراوح كلفتهــا بيــن 

200 و2200 يورو.
وقــال دميرشــي إنــه لــم يجــد نمــاذج 
لهــذا النــوع من الكمامــات، األمر الذي 

استدعى أن يصمم القوالب بنفسه.
هــذه  تصنيــع  فكــرة  أن  إلــى  وأشــار 
الكمامــات راودتــه فــي فتــرة الحجــر 
الصحــي، حيث أقام فــي المنزل لمدة 
شــهرين، وكان لديه متسع من الوقت 

للتفكير.
 4 نحــو  اســتغرق  األمــر  أن  وأوضــح 
أشــهر، حتــى يتمكــن مــن تصنيــع هذا 

القناع، لعدم وجود نموذج سابق.

خطر محدق في 
السماء.. وأميركا تحقق

ابتكار كمامات مصنوعة 
من الذهب والفضة

قالــت الفنانــة المصرية عفاف شــعيب 
إنهــا اكتشــفت أن هناك بعض األزواج، 
خاصــة المتزوجيــن حديثــا، يهتمــون 
باألعمــال المنزليــة بصــورة كبيرة وقد 
يدخــل بعضهــم إلــى المطبــخ ويتولى 

غسل الصحون بنفسه.
وتســاءلت عفــاف شــعيب فــي مقابلة 
مع تلفزيون “اليوم السابع” “أين أهالي 
البنــات، ولمــاذا ال يعلمونهــم االهتمــام 

بالبيت والزوج”.
وأضافــت “فــي مثــل يقول فــي رجال 
يغســل  الــذي  الرجــل  رج،  رج  وفــي 
الصحــون يبقــى رج رج أنصاف رجال 

يعني”.
وتابعــت قائلة “على البنت أن تحافظ 
زواج  وكفايــة  وزوجهــا،  بيتهــا  علــى 
وطــالق، مضيفــة إذا كان الزوج طيبا، 

ساعديه وتعاوني معه”.

عفاف شعيب: الزوج الذي يغسل الصحون ليس رجال

أكدت وسائل إعالم مصرية في الساعات األولى من صباح أمس الجمعة 
أن الفنانة يسرا أصيبت بفيروس كورونا المستجد. وكتبت يسرا عبر 

حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “أتوجه بكل الشكر وخالص امتناني 
لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور لسؤالهم واهتمامهم الكبير 

بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا”.
وواصلت “الست ست والرجل رجل، الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا، هو بينفق، ولو هي 

بتشتغل يفهموا بعض ويتعاونوا”، مشيرة إلى أنه “توجد حاالت طالق من ثاني شهر، وأن نسبة 
الطالق في مصر بتزيد ألن مفيش توجيه صح”.

كشــفت الهيئة العامة لعلم اآلثار في 
منطقة األلزس الفرنســية عن رسالة 
الماضــي،  القــرن  لثالثينــات  تعــود 
وهــي ال تزال مختومة وتعود لطفل 
كتبها لـ “بابا نويل”، إال أنه لم يرسلها.

ونشــرت الهيئــة العامــة لعلــم اآلثــار 
على صفحتهــا على مواقع التواصل 
االجتماعي “فيســبوك” تعليقا مرفقا 
بصور عن الرســالة المكتشــفة وجاء 
علــى  العثــور  رائعــة  “صدفــة  فيهــا: 
قبــل  لوجهتهــا،  تصــل  لــم  رســالة 
واكتشــف  الميــالد”.  عيــد  مــن  أيــام 
علمــاء اآلثار هذه الرســالة المكتوبة 
بخــط يــد طفــل لـــ “بابا نويــل” خالل 
أعمــال تنقيــب أثريــة فــي مطاحــن 

ومدينــة  يتراســبورغ  منطقــة  فــي 
المجــاورة.  إيلكيــرش غرافنســتادن 
وكشــف عــن مضمــون الرســالة التي 
عبر فيها الطفل عن رغبته الشــديدة 
بالحصــول علــى الهدايــا، مشــيرا أنه 
يفعــل المســتحيل مــن أجــل إرضــاء 
أهله. وطلب الطفل في رســالته من 
بابــا نويــل دراجــة هوائيــة ودوامــة 

خيل صغيرة ولعبة مائدة.
ولــم يعثــر علمــاء اآلثــار فقــط علــى 
اكتشــفوا  إنهــم  بــل  الرســالة،  هــذه 
تعــود  المحفوظــات  مــن  العديــد 
أنهــا  إال  الماضــي  القــرن  لثالثينــات 
نتيجــة  فــي وضــع ســيئ  أصبحــت 

التعفن وتعرضها للقوارض.

رسالة مختومة من 100 عام موجهة لـ “بابا نويل”

عثــر عامــل في مجمع لفرز النفايات في روســيا 
علــى قــط فــي كيــس مغلــق عندمــا كان يقــوم 
بمهامــه ويتأكــد مــن عــدم وجــود معــادن فــي 

النفايات.
واألبيــض  األســود  اللونيــن  ذو  القــط  وحصــل 
علــى شــعبية كبيــرة بعــد أن تم إنقــاذه، واعتنى 
المجمــع بالقــط حتــى احتضنتــه وزارة الطبيعة 

واالقتصاد الدوري في أوليانوفسك الروسية.
وقالــت وزيــرة الطبيعــة غولنــارا راخماتولينــا، إنــه مــن اآلن فصاعًدا، ســيكون جميع 
موظفي الوزارة مســؤولين عنه. وقالت اإلدارة إن “القط يعيش في غرفة اســتقبال 
الــوزارة فــي أغلــب األوقــات”. وأصبحــت الوزارة مــكان عمل القط الجديــد. وأصبح 
يشغل منصبا غير رسمي كنائب وزير الطبيعة واالقتصاد الدوري لحماية الحيوانات 
فــي المنطقــة. وكرمت الوزارة منقذ القط ميخائيل توكاش ورئيســه موجهة الشــكر 

“لعملهما الصادق ومساهمتهما في الحفاظ على عالم الحيوان”. 

قط يشغل منصب “نائب وزير”

عالم يفحص خاليا سرطانية
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اشترى مايكل جاكسون مزرعة “نيفرالند” مقابل 19.5 مليون دوالر في العام 1987، وأعطاها 
لمسات خيالية مستوحاة من شخصية “بيتر بان”.


