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الفريق الوطني يقر التعلم عن ُبعد 10 أيام منذ 
الوصول للطلبة المسافرين غير المطعمين
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أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
أن مملكـــة البحرين مســـتمرة في 
تعزيز تعاونها مع الدول الصديقة، 
بما يســـهم في فتـــح آفاق جديدة 
والتنســـيق  التعـــاون  مـــن  لمزيـــد 
المشـــترك في مختلف المجاالت، 
ويحقق النماء واالزدهار بما يلبي 

التطلعات المنشودة.
المملكـــة  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
فـــي  الثابـــت  نهجهـــا  تواصـــل 
ترســـيخ قيم التســـامح وااللتزام 
بمبادئ حسن الجوار، واالحتفاظ 
الـــدول  مـــع  حقيقيـــة  بعالقـــات 
الصديقـــة والمجتمـــع الدولي، بما 
يدعـــم رؤى عاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة. 
جـــاء ذلـــك لدى لقـــاء ســـموه في 
قصـــر الرفاع أمس، بحضور وزير 

الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، 
الســـفراء الجدد لمملكـــة البحرين 

المعينيـــن لـــدى عـــدد مـــن الـــدول 
الصديقة.

االحتفاظ بعالقات حقيقية مع الدول الصديقة
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: ترسيخ التسامح وااللتزام بحسن الجوار

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مستقبال السفراء الجدد بحضور وزير الخارجية

المنامة - بنا
أعربت قرينة عاهل البالد رئيسة 
المجلـــس األعلى للمـــرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
عـــن  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت 
بالـــغ تقديرهـــا وعظيـــم شـــكرها 
وامتنانها لكافة المهنئين بالذكرى 

العشرين لتأسيس المجلس.
تصريـــح  فـــي  ســـموها  وقالـــت   
خاص بهـــذه المناســـبة: “لقد كان 
لما تلقيناه مـــن تهاني وتبريكات 
األمـــر  صـــدور  ذكـــرى  بمناســـبة 
السامي بإنشـــاء المجلس األعلى 
للمـــرأة قبل عشـــرون عام، أطيب 
األثر على أنفســـنا بما حملته تلك 
تمنيـــات  مـــن  الموقـــرة  التهانـــي 
وانطباعات ومشـــاعر طيبة نعتز 
بها أشـــد االعتزاز. ونشكر كل من 
تكـــرم بمشـــاركتنا هذه المناســـبة 
بقيمتهـــا  قلوبنـــا  علـــى  الغاليـــة 
وباعتبارهـــا  الرفيعـــة،  المعنويـــة 

مكانـــة  تحتـــل  وطنيـــة  ذكـــرى 
خاصـــة ضمن المســـيرة التنموية 
الشـــاملة والعامـــرة باإلنجـــاز في 
لصاحـــب  الزاهـــر  العهـــد  رعايـــة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة”.

قرينة العاهل: شكرا لكل من شاركنا 
فرحة االحتفاء بعشرينية المجلس

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

)٠٢(
)٠٣(

منتدى “^” يشهد مشاركات من عرب وأجانب لمناقشة المنظومة األمنية

وزير خارجية مصر األسبق: لتأسيس قوة عربية مشتركة

^ قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة 
المصري األسبق السفير محمد 
عن  “الــبــالد”  بمنتدى  الــعــرابــي 
للخليج  األمــنــيــة  الــمــنــظــومــة 
أنــه جــاء في  العربية  والـــدول 
تــوقــيــت مــهــم جـــــدًا تــمــر بها 

المنطقة والعالم ككل.
الصحيفة  وأضــاف في منتدى 
للدول  األمنية  المنظومة  عــن 
ــان  الــخــلــيــجــيــة والـــعـــربـــيـــة: “كـ
اقــتــراح مــصــري بإنشاء  هــنــاك 
العربية المشتركة، كقوة  القوة 
ــة الـــحـــركـــة،  ــعـ ــريـ خــفــيــفــة وسـ
القوى  مواجهة  منها  مطلوب 
اإلرهابية بالدول العربية، لكنها 
فــكــرة تــم وأدهـــا قبل والدتــهــا 

بساعات”.
ولكن  الــحــرب  نــريــد  “ال  وزاد: 
ــا قــوة  ــن ــدي ل يــجــب أن يـــكـــون 
ذاتية، تستطيع أن تضع اآلخر 
ــوف والـــتـــرقـــب،  ــخـ ــمــوقــف الـ ب
ــلـــون فــي  ــتـــدخـ يـ ــيـــث ال  وبـــحـ
ــتـــوى  ــمـــسـ ــى الـ ــ ــل شــــؤونــــنــــا عــ

القريب”.
واكـــد رئــيــس مــركــز الــدراســات 
نــوري  علي  اإليــرانــيــة  العربية 
بالمنتدى  مداخلته  فــي  زاده 
غاليا  ثمنا  دفعت  البحرين  أن 
بــســبــب جـــرائـــم نـــظـــام واليـــة 

الفقيه وفتن النظام اإليراني.
وأضـــــــــــاف أســــــتــــــاذ الـــعـــلـــوم 
اإلمــارات  دولــة  من  السياسية 

عبدالخالق  المتحدة  العربية 
ــيــج  ــخــل ال دول  أن  ــــدهللا  ــب عــ
ــع الـــثـــورة  ــنــجــاح مـ تــعــامــلــت ب
اإليـــرانـــيـــة طـــــوال الــســنــوات 
ــت األكـــثـــر  ــ ــل ــة، وظــ ــيــ ــاضــ ــمــ ــ ال
التهديدات  كل  رغم  استقرارا 

اإليرانية.
ــتــه أن  واوضـــــــح، فـــي مــداخــل
هو  المتزايد  اإليــرانــي  الخطر 
الثابت الوحيد خالل 40 السنة 
الخليج  منطقة  فــي  الماضية 

فهو قائم منذ العام 1979.

صورة جماعية لعدد من المشاركين بالمنتدى

)٠٤(و)٠٥(و)٠٦( و)07(

عبدالخالق: الخطر اإليراني ثابت منذ 40 سنة... وزاده: 
البحرين دفعت ثمنا غاليا لجرائم نظام والية الفقيه

وزير خارجية مصر األسبق

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم
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صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
مـــن  تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة،  آل 
وزير الداخليـــة الفريق أول ركن 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
خليفـــة؛ بمناســـبة احتفال مملكة 
البحريـــن بمـــرور 20 عاًمـــا علـــى 
تأســـيس المجلس األعلى للمرأة 
الملـــك  جالـــة  قرينـــة  برئاســـة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
ورفع وزير الداخلية في البرقية 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
لصاحـــب  الســـامي  المقـــام  إلـــى 
الجالـــة الملـــك بهـــذه المناســـبة، 
المـــرأة  حققتـــه  مـــا  مســـتذكًرا 
ومـــا  منجـــزات  مـــن  البحرينيـــة 
ســـطرته مـــن نجاحـــات، مؤكـــًدا 
أصبحـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن 
بفضل رؤية جالته مقًرا للتطور 
الحضـــاري ومرتكًزا فـــي التمدن 
فـــي  ذلـــك  وتجســـد  والحداثـــة، 
التشـــريعية  المنظومـــة  تطويـــر 
ومنحهـــا  البحرينيـــة  للمـــرأة 
حقوًقا تمكنها من المشـــاركة في 
لتحقيـــق  المختلفـــة،  القطاعـــات 
طموحهـــا ومســـاهمتها فـــي بناء 
الوطـــن ونهضتـــه. وأشـــاد وزيـــر 
وإســـهامات  بـــدور  الداخليـــة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة 
رئيســـة  البـــاد  عاهـــل  قرينـــة 
المجلس األعلى للمرأة ورعايتها 
الدائمة لتمكين المرأة البحرينية 
فـــي المســـيرة التنموية الشـــاملة 

بقيادة عاهل الباد الملك.
كمـــا أثنـــى في هـــذا الصـــدد على 
احترافيـــة المـــرأة البحرينية في 
تقديـــم جميع الخدمـــات األمنية 
بـــكل انضبـــاط ومهنيـــة، فكانـــت 
الشرطة النسائية عنصًرا أساسًيا 
األمنيـــة، حتـــى  المنظومـــة  فـــي 
بلغـــت المواقع القيادية لتســـاهم 
في أداء الرســـالة األمنية النبيلة، 
داعًيـــا المولى القديـــر أن يحفظ 
ويمتعـــه  ويرعـــاه  البـــاد  عاهـــل 
والســـعادة  الصحـــة  بموفـــور 
التقـــدم  مســـيرة  لمواصلـــة 
واالزدهـــار فـــي مملكـــة البحرين 

بقيادة جالته.

البحرين أصبحت مقرا للتطور الحضاري ومرتكزا للتمدن 
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جاللة الملك يهنئ 
رئيسة مولدوفا

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
جمهورية  رئيسة  إلــى  تهنئة  برقية 
مولدوفا مايا ساندو؛ بمناسبة ذكرى 

استقالل بالدها. 
ــبــرقــيــة عن  ــتــه فـــي ال وأعـــــرب جــالل
موفور  لها  وتمنياته  تهانيه  أطيب 
الصحة والسعادة ولشعب جمهورية 
التقدم  مزيدا من  الصديق  مولدوفا 

واالزدهار.

البحرين تتلقى شكر 
سمو أمير الكويت

تلقـــى عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، برقية شـــكر جوابيـــة من أمير 
دولة الكويت الشـــقيقة صاحب السمو الشيخ نواف األحمد الجابر 
الصباح، رًدا على برقية التعزية والمواساة التي بعثا بهما إليه في 

وفاة الشيخة بدرية األحمد الجابر المبارك الصباح )رحمها هللا(.
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سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

ذكرى وطنية ومناسبة غالية لها مكانة خاصة ضمن البناء الوطني
قرينة العاهل: عظيم الشكر واالمتنان لجميع من شاركنا فرحة االحتفاء بعشرينية المجلس

أعربــت قرينــة عاهــل البــالد رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبة 
الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة، عــن بالــغ 
تقديرها وعظيم شكرها وامتنانها لجميع المهنئين بالذكرى العشرين 

لتأسيس المجلس.

وقالت ســـموها في تصريح خاص 
بهذه المناسبة “لقد كان لما تلقيناه 
بمناســـبة  وتبريـــكات  تهـــاٍن  مـــن 
ذكرى صدور األمر السامي بإنشاء 
المجلس األعلى للمرأة قبل عشرين 
عـــام، أطيب األثر على أنفســـنا بما 
حملتـــه تلـــك التهانـــي الموقرة من 
تمنيات وانطباعات ومشاعر طيبة 
نعتز بها أشـــد االعتزاز. ونشكر كل 
من تكرم بمشاركتنا هذه المناسبة 
بقيمتهـــا  قلوبنـــا  علـــى  الغاليـــة 
وباعتبارهـــا  الرفيعـــة،  المعنويـــة 
ذكـــرى وطنية تحتل مكانة خاصة 
ضمن المســـيرة التنموية الشـــاملة 
والعامرة باإلنجاز في رعاية العهد 
الزاهر لصاحب الجالة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة”.
كما أشادت سموها بحجم التفاعل 
الرســـمية  للمؤسســـات  الكبيـــر 
والخاصـــة والمدنيـــة واإلعاميـــة، 

مـــدى  عـــن  التـــي عبـــّرت بدورهـــا 
البحرينيـــة  بالمـــرأة  اهتمامهـــا 
المؤسســـات  هـــذه  تتـــواله  ولمـــا 
تجـــاه  ومهـــام  مســـؤوليات  مـــن 
ذلـــك  وتثبيـــت  المـــرأة،  مكـــّون 
حجـــم  توضـــح  وأرقـــام  بحقائـــق 
تتمتـــع  الـــذي  والتطويـــر  التغييـــر 
به مســـتويات المشـــاركة النسائية 
البحريـــن، باإلضافـــة  فـــي مملكـــة 
إلـــى مـــا تخصصـــه تلـــك الجهـــات 
مـــن برامـــج ومبـــادرات أو خطـــط 
وسياســـات تعمـــل فـــي محصلتهـــا 
التـــوازن  تحقيـــق  علـــى  النهائيـــة 
المطلـــوب وتقليـــص أيـــة فجوات 
تؤثر على إدماج احتياجات المرأة 
واألسرة في التشـــريعات الوطنية 
وضمـــن السياســـات الحكوميـــة أو 
على صعيد مشـــاركتها في الشـــأن 

المجتمعي.
وجـــددت صاحبـــة الســـمو الملكي 

األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة تأكيدهـــا التـــزام المجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة بنهجه المؤسســـي 
القائم على قيم العدالة والشـــراكة 
والتنافســـية التي تســـعى لها رؤية 
 ٢٠٣٠ االقتصاديـــة  البحريـــن 
لتحقيـــق أقصـــى درجـــات الرخاء 
البحرينيـــة،  لألســـرة  واالزدهـــار 
ومحـــط  نظـــر  تحـــت  هـــي  التـــي 
اهتمـــام ورعايـــة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهد األميـــن رئيس 

يبـــذل  والـــذي  الـــوزراء،  مجلـــس 
أشـــد  نقدرهـــا  مخلصـــة،  جهـــوًدا 
التقدير، لتكون المـــرأة البحرينية، 
اليـــوم، على أعلى ســـلم األولويات 

الحكومية.
ســـموها،  تصريـــح  ختـــام  وفـــي 
أعربت عـــن تقديرها البالغ لنســـاء 
البحريـــن الكرام اللواتي يبذلن كل 
مـــا بوســـعهن للقيام بمســـئولياتهن 
األســـرية  وواجباتهـــن  الوطنيـــة 
على أفضـــل وجه، مكررة شـــكرها 
أفـــراد   - مـــن  للجميـــع  الخالـــص 
تهانيهـــم،  كريـــم  علـــى   - وجهـــات 
اعتزازهـــا  عـــن  كذلـــك  ومعربـــة 
مـــن  العمـــل،  شـــركاء  أبـــداه  لمـــا 
المؤسســـات الوطنيـــة، من حرص 
مبـــادرات  دعـــم  فـــي  باالســـتمرار 
كمرجـــع  ومقترحاتـــه  المجلـــس 
رسمي مســـؤول عن متابعة تنفيذ 
السياسة العامة للدولة على صعيد 
تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة. وتمنـــت 
ســـموها للجميع كل توفيق وسداد 
الرفعـــة  دوام  البحريـــن  ولمملكـــة 

والرخاء.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

وزير الداخلية

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

تلقى ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفـــة برقيـــة تهنئة مـــن وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ 

راشد بن عبدهللا آل خليفة.
ورفـــع وزيـــر الداخليـــة أصـــدق 
إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
العشـــرين  الذكـــرى  بمناســـبة 
األعلـــى  المجلـــس  لتأســـيس 
للمـــرأة، برئاســـة قرينـــة جالـــة 
الملك رئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 

آل خليفة.
وأكـــد أن مـــرور 20 عاًمـــا علـــى 
تأسيس المجلس األعلى للمرأة 
مبعـــث فخر للجميع وتأكيد لما 
تحظى به المرأة البحرينية من 
مكانة بفضل رؤية عاهل الباد 

صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد 
بن عيســـى آل خليفة، ومتابعة 
واهتمام صاحب السمو الملكي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
الوزراء أن تكون المرأة عنصًرا 
أساســـًيا فـــي مســـيرة التنميـــة 
الشـــاملة للنهوض بالوطن نحو 
مزيـــد مـــن النجاحـــات، داعًيـــا 
المولى أن يحفظ سموه ويديم 
عليـــه نعمـــة الصحـــة والعافيـــة 
اإلنجـــاز  مـــن  مزيـــد  لتحقيـــق 
والتقـــدم لمـــا فيه خيـــر الوطن 
الغالـــي في ظـــل قيادة صاحب 

الجالة عاهل الباد.

دانـــت وزارة الخارجيـــة بشـــدة 
اللذين  اإلرهابييـــن  التفجيريـــن 
وقعـــا فـــي محيط مطـــار كابول 
بأفغانســـتان، وأسفرا عن وقوع 
وإصابـــة  الضحايـــا  مـــن  عـــدد 
العشـــرات، في عمل إرهابي آثم 
يتنافى مع كافة القيم والمبادئ 

األخاقية واإلنسانية.

تعـــازي  عـــن  الـــوزارة  وعبـــرت   
مملكـــة البحريـــن ألهالـــي وذوي 
االعتـــداء  جـــراء  الضحايـــا 
وتمنياتهـــا  الجبـــان،  اإلرهابـــي 
العاجـــل،  الشـــفاء  للمصابيـــن 
لعـــودة  تطلعهـــا  عـــن  معربـــة 
األمن واالســـتقرار والسام إلى 

أفغانستان.

مرور 20 عاما على تأسيس “األعلى للمرأة” مبعث فخر للجميع

البحرين تدين التفجيرين بمحيط مطار كابول

الشرطة النسائية شاهد على احترافية المرأة البحرينية

62 % نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية في “الثقافة”

ســـمو قرينـــة جاللـــة الملـــك تتلقـــى برقيـــة تهنئـــة مـــن وزيـــر الداخليـــة

ــة “األعـــلـــى لــلــمــرأة” ــ ــرص عــاكــســة رؤي ــف الــهــيــئــة تــجــســد تــكــافــؤ ال

تلقـــت قرينـــة عاهـــل البـــاد رئيســـة 
صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، برقية تهنئة من 
وزيـــر الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة؛ بمناسبة 
احتفـــال مملكـــة البحرين بمـــرور 20 
عاًمـــا على تأســـيس المجلس األعلى 

للمرأة.

باإلنجـــاز  الداخليـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
الوطنـــي الرفيـــع الـــذي تحقـــق فـــي 
العهـــد الزاهـــر لعاهـــل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، إذ أصبحـــت البحريـــن فـــي 
عهد جالته مقًرا للتطور والحضارة، 
وقـــد تجســـد ذلـــك فـــي منـــح المرأة 
البحرينيـــة حقوقها التـــي تمكنها من 
المشاركة بمختلف القطاعات، مؤكًدا 

أن لصاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الدور 
الكبير فـــي تمكين المـــرأة البحرينية 
واالرتقـــاء بهـــا لتكـــون شـــريًكا فاعًا 

في جميع الميادين.
وبيـــن وزيـــر الداخليـــة أن الشـــرطة 
أساســـًيا  عنصـــًرا  تمثـــل  النســـائية 
فكانـــت  األمنيـــة،  المنظومـــة  ضمـــن 
واقًعا شـــاهًدا علـــى احترافية المرأة 

الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  البحرينيـــة 
وانضباطيـــة،  مهنيـــة  بـــكل  األمنيـــة 
القياديـــة،  المواقـــع  بلغـــت  حتـــى 
وأســـهمت فـــي أداء الرســـالة األمنية 
النبيلة، داعًيا أن يحفظ هللا ســـموها 
ويديـــم عليها موفـــور الصحة وتمام 
الســـعادة لمواصلـــة مســـيرة العطـــاء 
للمـــرأة البحرينية وتحقيق مزيد من 

التقدم والنجاح.

تأســيس  علــى  عقديــن  بمــرور  البحريــن  مملكــة  احتفــاء  إطــار  فــي 
المجلس األعلى للمرأة، تســلط هيئة البحرين للثقافة واآلثار الضوء 
على مكتسبات المرأة البحرينية وما حققته هيئة الثقافة في مجال 
تكافــؤ الفــرص بين الجنســين عبــر بيان تمثيــل المــرأة البحرينية في 
هيــكل اإلدارة العليــا للمؤسســة إلــى جانــب حضورهــا فــي المشــهد 
الثقافــي البحرينــي عموما، وما ســاهمت به من جهود في ســبيل رفع 
مســتوى الوعــي المجتمعــي بأهميــة الثقافــة فــي االرتقــاء بالواجهــة 

الحضارية للبالد.

وبهذه المناســـبة، أعربـــت المدير 
العـــام للثقافـــة والفنون في هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار الشيخة 
خليفـــة  آل  محمـــد  بنـــت  هـــا 
عـــن اعتزازهـــا بمـــا وصلـــت إليه 
المـــرأة البحرينية من مكتســـبات 
الدولـــة  فـــي مختلـــف قطاعـــات 
والـــذي جـــاء بدعـــم مباشـــر مـــن 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، الـــذي 
تعكســـه رؤية قرينة عاهل الباد 

رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة 
فـــي مســـاندة المـــرأة البحرينيـــة 
وتحقيق االســـتقرار األسري، كما 
تمنـــت بدورهـــا للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة بمناســـبة مـــرور 20 عاًمـــا 
على تأسيســـه مزيـــًدا من العطاء 
والعمـــل المســـتدام لخيـــر المرأة 

والعائلة البحرينية.

وقالت الشيخة ها بنت محمد آل 
خليفة إن جهود المجلس األعلى 
للمرأة أســـهمت بشـــكل مؤثر في 
االرتقاء بالوعي المجتمعي بدور 
المـــرأة البحرينيـــة وقدرتها على 
تولـــي األدوار القياديـــة بكفـــاءة 

مؤسســـات  بمختلـــف  واقتـــدار 
تولـــي  نســـبة  تصـــل  إذ  الدولـــة، 
المـــرأة للمناصـــب القياديـــة فـــي 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار 62 

.%
وألقت الشـــيخة هـــا بنت محمد 
المـــرأة  إنجـــازات  علـــى  الضـــوء 
في القطـــاع الثقافـــي البحريني، 
موضحـــة أن تمثيـــل النســـاء في 
اللجـــان الداخليـــة لهيئـــة الثقافة 
يبلـــغ نســـبة 55 %، إلـــى جانـــب 
الثقافـــي  ذلـــك يكشـــف المشـــهد 
فـــي مملكـــة البحرين عـــن وجوه 
نسائية بارزة في اللجان الوطنية 
حضـــور  وفـــي  والخارجيـــة 
الفعاليـــات والمناســـبات الثقافية 

في الداخل والخارج.

المنامة - بنا

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

الشيخة هال بنت محمد

جاللة الملك 
يتلقى تهنئة 

من وزير الداخلية 
بمناسبة مرور 20 
عاما على تأسيس 

“األعلى للمرأة”

سمو ولي العهد 
رئيس مجلس 
الوزراء يتلقى 

برقية تهنئة من 
وزير الداخلية



استقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، 
في مكتبها أمس، سفير جمهورية بنغالديش الشعبية لدى مملكة البحرين محمد 
نذر اإلسالم، بحضور المدير العام للثقافة والفنون بهية الثقافة الشيخة هال بنت 
محمـــد آل خليفـــة، إذ تباحث الطرفان ســـبل التعاون المشـــترك وتعزيز العالقات 
الثقافيـــة مـــا بيـــن الجهتيـــن. وأكدت الشـــيخة مي بنـــت محمد آل خليفـــة أهمية 
الثقافة في بناء جســـور التواصل اإلنســـاني ما بين الشـــعوب، مشـــيرة إلى أهمية 
العمـــل المشـــترك بين البحريـــن وبنغالديش لتحقيق منجزات حضارية مشـــتركة 

تثري الحراك الثقافي في كال البلدين. 

ـــة ـــدول الصديق ـــع ال ـــاون م ـــز التع ـــي تعزي ـــتمرون ف ـــوزراء: مس ـــس ال ـــد رئي ـــي العه ـــمو ول س

local@albiladpress.com

الجمعة 27 أغسطس 2021 - 19 محرم 1443 - العدد 4700
03

المنامة - بنا

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  أكـــد 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة أن مملكة 
البحرين مســـتمرة في تعزيز تعاونها 
مـــع الـــدول الصديقة بما يســـهم في 
فتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون 
والتنســـيق المشـــترك فـــي مختلـــف 
المجـــاالت ويحقق النمـــاء واالزدهار 
بما يلبي التطلعات المنشودة، مشيرا 
سموه إلى أن المملكة تواصل نهجها 
الثابـــت فـــي ترســـيخ قيم التســـامح 
الجـــوار  حســـن  بمبـــادئ  وااللتـــزام 
واالحتفـــاظ بعالقـــات حقيقيـــة مـــع 
الـــدول الصديقة والمجتمـــع الدولي 
بما يدعـــم رؤى عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 

خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه فـــي 
قصـــر الرفـــاع أمـــس، بحضـــور وزير 
الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخارجيـــة 
البحريـــن  الجـــدد لمملكـــة  الســـفراء 
الـــدول  مـــن  عـــدد  لـــدى  المعينيـــن 
مملكـــة  ســـفير  وهـــم:  الصديقـــة، 
جمهوريـــة  لـــدى  الُمعيـــن  البحريـــن 
غســـان  محمـــد  الشـــعبية  الصيـــن 

محمد عدنان شيخو، وسفير مملكة 
جمهوريـــة  لـــدى  الُمعيـــن  البحريـــن 
إندونيســـيا أحمد عبدهللا الهرمسي 
الهاجري، وســـفيرة مملكـــة البحرين 
المعينـــة لـــدى مملكـــة تايلنـــد منـــى 
عباس محمود رضي، وسفير مملكة 
البحريـــن الُمعيـــن لـــدى الجمهوريـــة 

الفرنســـية الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
بن عبدهللا آل خليفة، وسفير مملكة 
جمهوريـــة  لـــدى  الُمعيـــن  البحريـــن 
عبـــاس  بـــدر  االتحاديـــة  البرازيـــل 
ســـموه  هنأهـــم  حيـــث  الحليبـــي، 
بمناســـبة تعيينهـــم فـــي مناصبهـــم، 
متمنًيـــا لهـــم دوام التوفيق والنجاح 

في أداء مهام عملهم.
ونـــوه ســـموه بجهود ســـفراء مملكة 
البحرين في تعزيز مجاالت التعاون 
الثنائي مع مختلف الدول بما يخدم 
المصالح المشتركة، الفتا سموه إلى 
مـــا تقـــوم به البعثـــات الدبلوماســـية 
لمملكة البحرين في الدول الصديقة 

مـــن دور كبيـــر فـــي دعـــم الصـــورة 
الحضاريـــة لمملكة البحرين، وتعزيز 
مكانة المملكة في مختلف المحافل 

الدولية واإلقليمية.
مـــن جانبهم، أعرب الســـفراء الجدد 
عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم لصاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 

يبديـــه  مـــا  علـــى  الـــوزراء  مجلـــس 
ســـموه مـــن حـــرص علـــى مواصلـــة 
مـــع  العالقـــات  مســـيرة  تطويـــر 
مختلف الـــدول الصديقة في جميع 
القطاعـــات، مؤكديـــن لســـموه تعزيز 
عالقـــات المملكـــة الدبلوماســـية بما 

يلبي التطلعات المشتركة.

البحرين تواصل النهج الثابت في ترسيخ التسامح وااللتزام بحسن الجوار

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي بالسفراء الجدد

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل محافظ الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفة، بحضور نائب محافظ 
العميـــد  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
عيســـى الدوســـري، الرائد عبدهللا 
الشـــؤون  إدارة  مـــن  البوفالســـة 
الداخليـــة؛  بـــوزارة  القانونيـــة 
درجـــة  علـــى  حصولـــه  بمناســـبة 
القانـــون  مجـــال  فـــي  الدكتـــوراه 

الجنائي.
ســـمو  تســـلم  اللقـــاء  وفـــي 
محافـــظ الجنوبيـــة، نســـخة مـــن 

رســـالة الدكتـــوراه تحـــت عنـــوان 
ودوره  اإللكترونـــي  “التحريـــض 
فـــي الجرائم الماســـة بأمن الدولة 

الداخلـــي فـــي ضوء التشـــريعات 
البحرينية”.

وأكد ســـمو محافـــظ الجنوبية أن 

الخبرة العملية تسهم في مواكبة 
المســـتجدات والمعطيات األمنية 
وفق أفضل وأحدث الممارســـات 

العلمية المتقدمة، مشـــيًدا ســـموه 
بجهود الرائد عبدهللا البوفالســـة 
فـــي التوعيـــة المتعلقـــة بتطبيـــق 

اإلجراءات االحترازية والوقائية 
وتعزيز الوعي المجتمعي.

من جانبـــه، أعـــرب الرائد عبدهللا 
شـــكره  جزيـــل  عـــن  البوفالســـة 
ومـــا  المحافـــظ  لســـمو  وتقديـــره 
يوليـــه من اهتمام بتعزيز التعاون 
والتواصـــل المســـتمر مـــع رجـــال 
الشـــراكة  لمبـــدأ  تحقيًقـــا  األمـــن، 
المجتمعيـــة مع مختلـــف األجهزة 
األمنية بوزارة الداخلية؛ بمناسبة 
حصولـــه علـــى درجـــة الدكتـــوراه 

في مجال القانون الجنائي.

سمو محافظ الجنوبية يستقبل أحد منتسبي وزارة الداخلية بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي

الخبرة العملية تسهم في مواكبة المستجدات األمنية وفق أفضل الممارسات العلمية المتقدمة

رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار تستقبل سفير بنغالدش لدى البحرين

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، أمس فـــي مكتبه بمقـــر الوزارة، 
ســـفير جمهوريـــة البرازيـــل االتحادية لـــدى مملكـــة البحرين المقيم فـــي الكويت 

فرانسيسكو دي هولند.
ورحب وزير الخارجية بالسفير البرازيلي، متمنًيا له التوفيق والنجاح في مهامه 
الدبلوماســـية، معرًبـــا عن االعتزاز بعالقات الصداقة القائمـــة بين مملكة البحرين 
وجمهوريـــة البرازيـــل االتحاديـــة، التي ترتكز إلى أســـس من االحتـــرام والتقدير 

المتبادل.

وجرى في اللقاء اســـتعراض العالقات الثنائية وســـبل تنميتهـــا واالرتقاء بها إلى 
مســـتويات أوســـع بما يلبي التطلعـــات المشـــتركة للبلدين والشـــعبين الصديقين، 

إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.

أعرب وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، عن تقدير 
مملكة البحرين لقـــرار الحكومة االنتقالية لجمهورية 
بوقـــف  المتعلـــق  القـــرار  إلغـــاء  الشـــقيقة  الســـودان 
ترخيص مشـــروع “خيـــرات البحريـــن” بمحلية الدبة، 
مؤكـــًدا أن هـــذا القـــرار يعكس عمق عالقـــات األخوة 
الوثيقـــة التي تربط بين البلدين الشـــقيقين، مشـــيًدا 

بالجهود التي قامت بها معالي السيدة مريم الصادق 
المهدي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان في هذا 
الخصوص، تعزيًزا للعالقات المتميزة التي تربط بين 

البلدين الشقيقين.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة أن الجهـــات المختصـــة فـــي 
مملكـــة البحريـــن، ممثلة بشـــركة ممتلـــكات البحرين 
القابضة “ممتلكات” بصدد االنتهاء من إعداد دراســـة 

استراتيجية شاملة تشمل مشروع “خيرات البحرين” 
في جمهورية الســـودان، بما يتفق مع أهداف الشركة 
ورؤيتهـــا االســـتثمارية، ولمـــا من شـــأنه تعزيـــز األمن 
الغذائـــي لمملكـــة البحريـــن ضمن توجهـــات الحكومة 
الموقـــرة، معرًبا عن تطلع المملكـــة لمزيد من التعاون 
الثنائـــي بين البلدين وتنفيذ مشـــروعات اســـتثمارية 

تعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين.

استعراض العالقات الثنائية مع البرازيل

وزير الخارجية: نقدر قرار السودان إلغاء وقف ترخيص “خيرات البحرين”

تعزيز التعاون الثقافي مع بنغالدش



^قـــال وزير الخارجية المصري األســـبق 
الســـفير محمد العرابي إن منتدى “البالد” عن 
المنظومـــة األمنيـــة للخليـــج والـــدول العربية 
جـــاء فـــي توقيت مهم جـــًدا تمر بـــه المنطقة 

والعالم ككل.
األخيـــرة  “التطـــورات  أن  العرابـــي  وأضـــاف 
التي حصلت حتى في أفغانســـتان تشير إلى 
مفهوم جديد، بأنه ال أحد ســـوف يحارب من 
أجل قضية آخر، بمعنى أن كل دولة عليها أن 
تتحمـــل مســـؤولياتها في الدفاع عن نفســـها، 

وفي الوقوف أمام أي قدر من العدوان”.
وتابـــع “مـــع أنه وفي نفـــس التوقيـــت، هنالك 
مفهـــوم آخـــر خـــرج وهـــو فكـــرة االســـتدعاء، 
مـــن  أخـــرى؛  دولـــة  تســـتدعي  مـــا  دولـــة  أن 
أجـــل الوقـــوف معهـــا فـــي مواجهة خطـــر ما، 
ســـواء كانت في منطقة الشـــرق األوســـط أو 
القـــارة اإلفريقيـــة، فنحن هنا أمـــام مفهومين 

متضادين”.
الحـــدود السياســـية ال  العرابـــي “إن  ويقـــول 
تقـــي أي دولة مـــن األفكار، وهـــي حائل فقط 
دون انتقـــال األفـــراد من دولة ألخـــرى، ولكن 
تغيـــر المناخ، واإلرهـــاب، األمـــراض بما فيهم 
الكورونـــا، التأثيـــرات االقتصاديـــة، كلها أمور 

عابرة للحدود”.
الســـيبراني،  ويضيـــف “هنالـــك أيضـــا األمـــن 
الـــدرون،  الطائـــرات  ضمنـــه  تدخـــل  والـــذي 
والقنابـــل الموجهـــة، وكلها مخاطـــر مقبلة من 
خـــارج الحـــدود، إًذا نحـــن أمـــام عالـــم متغير 
وجديـــد، يقتضـــي مـــن كل دولـــة أن تكـــون 
حريصة على بناء قوتها الذاتية، وهي ليست 
قـــوة عســـكرية فحســـب، وإنمـــا تبـــدأ بالعصر 
الحديثـــة بالقوة االقتصاديـــة، والمقدرة على 
أن تعيـــش فـــي ظل غلـــق طويل المـــدى، كما 
حـــدث فـــي الكورونـــا، وتوفـــر ألبنائهـــا األمن 

والغذاء والدواء والرعاية االجتماعية”.
للتحالـــف  “بالنســـبة  العرابـــي  ويتابـــع 
االســـتراتيجي بيـــن الصيـــن وإيـــران، أرى أن 
الموقف أكبر من هذا، ففي التحرك السياسي 
الخارجـــي الصيـــن، لديهـــم بـــطء شـــديد في 
التعامـــل مـــع مناطـــق التوتر ثم الدخـــول بها، 
وبالتالي فهو نهج يختلف عن النهج األميركي 
أو الروســـي أو األوروبـــي بالتعامل مع الدول 

صاحبة األزمات، أو صاحبة قضية ما”.
وزاد أن “الصيـــن وبمـــا لها مـــن عالقات طيبة 
مـــع الـــدول العربيـــة، أنـــا ال أرى أنهـــا ســـتصل 
إلـــى مرحلـــة المســـاس بأمن منطقـــة الخليج، 
وإن كانـــت ســـتدخل في مكايدة مـــع أميركا، 

وتحـــاول اســـتقطاب إيـــران إلى صفهـــا، وهو 
مـــا ســـيحصل بالمرحلـــة المقبلـــة. هنالـــك من 
يرى أن األوضاع في أفغانســـتان غير موالية 
للصين، وأنا أرى العكس، إذ ستســـتفيد كثيًرا 
مـــن تـــردي األوضـــاع القائمة في أفغانســـتان 

وفي إطار المكايدة ألميركا”.
والشـــرق  العربيـــة  الـــدول  “منطقـــة  ويقـــول 
األوســـط هي منطقة التفاعالت، سواء كانت 
والجيوسياســـية،  اقتصاديـــة،  أو  عســـكرية 
ويتـــم العمل دائًما على أرضنا، وبدليل أن كل 

القضايـــا القائمـــة لدينـــا، ليبيا، ســـوريا، اليمن، 
كلهـــا قضايا طويلة األمد، وال نتوقع أن تكون 
حلـــول سياســـية ســـريعة، وهـــي تتحـــرك في 
إطار اســـتراتيجية الدول الكبيـــرة التي تضع 

الوضع بمنطقتنا في إطار تأزم، وتوتر”.
مـــن  األميركـــي  “الخـــروج  العرابـــي  ويزيـــد 
أفغانســـتان هـــو في إطـــار فتح منطقـــة توتر 
جديـــدة في المنطقة، ولدفعنـــا للدوران حول 
نفســـنا، وهنـــاك مؤشـــر إيجابـــي وهـــو دعـــوة 
رئيس وزراء العراق لعقد مؤتمر لدول الجوار 

العراقي، في يوم السبت المقبل، والذي يمكن 
أن يكـــون بداية جيدة، وهنالك أيضا التقارب 
المصـــري األردني العراقي، التقـــارب المصري 

السعودي اإلماراتي، كأركان أساسية”.
ويقـــول “كان هنالـــك اقتـــراح مصري بإنشـــاء 
خفيفـــة  كقـــوة  المشـــتركة،  العربيـــة  القـــوة 
منهـــا مواجهـــة  الحركـــة، مطلـــوب  وســـريعة 
القـــوى اإلرهابية بالدول العربيـــة، لكنها فكرة 

تم وأدها قبل والدتها بساعات”.
فكـــر  هنالـــك  يكـــون  أن  “يجـــب  وأضـــاف 

واستراتيجية واحدة، وفي إطار الحديث عن 
التطبيع مع إســـرائيل، فلمصـــر خبرة في هذا 
الشـــأن، وأنا شـــخصيا عملت في سفارة مصر 
في تل أبيب لـ 4 ســـنوات، من سنة 1994 إلى 
ســـنة 1998، وأقول هنا إن إســـرائيل تاريخها 

سيئ وال يمكن إدخالها في أمر كهذا”.
وواصـــل العرابـــي “نحـــن محاطون بــــ 4 دول 
علينـــا،  االنقضـــاض  فـــي  شـــديد  نهـــم  لديهـــا 
وبالتالـــي فإن الفترة المقبلـــة هي فترة العالم 
العربـــي، ولدينـــا تجارب ســـابقة ناجحة، منها 
حـــرب 1973، حيـــن حاربـــت مصـــر وســـوريا 
وقـــوات من الكويت والعـــراق والجزائر. نحن 
ال نريـــد الحـــرب ولكـــن يجب أن يكـــون لدينا 
قـــوة ذاتية، تســـتطيع أن تضـــع اآلخر بموقف 
الخـــوف والترقـــب، وبحيـــث ال يتدخلـــوا في 

شؤوننا على المستوى القريب”.

وزير خارجية مصر األسبق: لتأسيس قوة عربية مشتركة لمواجهة اإلرهاب
سيئ تاريخها  إسرائيل  ويــقــول:  ــب...  ــي أب تــل  فــي  القاهرة  بسفارة  عمل  العرابي 
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وزير خارجية مصر األسبق متحدثا بمنتدى “البالد”

التحالف اإليراني الصيني 
لن يصل لمرحلة المساس 

بأمن الخليج

توقيت منتدى “^” 
مهم في ظل التطورات 

الراهنة بالمنطقة

نحن محاطون بـ 4 دول 
لديها نهم شديد في 

االنقضاض علينا

الشعلة: دول كثيرة تتعاون مع إسرائيل أمنيا... وبعضه غير معلن
^قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة دار “البـــالد” 
للصحافـــة والنشـــر والتوزيع عبدالنبي الشـــعلة 
في كلمته بافتتاح منتدى “البالد” عن المنظومة 
األمنيـــة الخليجيـــة والعربيـــة إن هاجس األمن 
قضية ســـيطرت علـــى الهاجـــس العربي عموما 
منذ تأســـيس الجامعة العربية، وعلى إثرها تم 

توقيع اتفاقات ومعاهدات دفاعية مشتركة.
وزاد الشـــعلة “من هذا المنطلق أصبحت قضية 
األمـــن أكثر إلحاًحا للتطـــرق والنقاش، ومنطقة 
الخليـــج عمومـــا منطقـــة مكشـــوفة ومحدودة 
اإلمكانات من حيث عدد الســـكان والمســـاحة، 
وهـــي بأمـــس الحاجـــة للتعـــاون والتعاضـــد مع 

األصدقاء والحلفاء واألشقاء العرب”.
وأضـــاف “ازدادت قضية األمن إرباًكا بالمنطقة 
نتيجـــة لالتفـــاق الـــذي تـــم أخيـــرا بيـــن الصين 
أمنـــي  اســـتراتيجي  اتفـــاق  وهـــو  وإيـــران، 
اقتصـــادي موســـع جـــًدا، تســـربت الكثيـــر مـــن 
جوانبـــه، وهـــي مقلقـــة بالنســـبة لقضيـــة األمن 
بـــدول مجلس التعاون والتي تســـتدعي إعادة 

النظر في منظومة األمن والدفاع بالمنطقة”.
وأكمـــل “حليفتنـــا الرئيســـة الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة، والدعـــوة اآلن هي لزيـــادة التعاون 
والتنســـيق األمني معها، وبنفس الوقت نســـمع 
أن الواليات المتحدة ليس لديها الرغبة بالبقاء 
فـــي المنطقـــة، وأنهـــا ترغـــب فـــي االنســـحاب 
وتقليـــص وجودهـــا، للتركيـــز علـــى صراعها مع 

الصين”.
وزاد “بعـــد أن تـــم هـــذا التحالـــف بيـــن إيـــران 
والصيـــن، فإنـــه البـــد مـــن التعـــاون والتنســـيق 
القوي مع الشقيقة مصر، بصفتها القوة العربية 
الكبـــرى، ودول الخليـــج مدعـــوة لتقويـــة هـــذا 
التحالـــف والتعـــاون األمنـــي، واالســـتفادة من 

إمكاناتها وقدراتها”.
“يطـــرح اآلن ســـؤال، فيمـــا  الشـــعلة  وواصـــل 
يتعلق بإســـرائيل، وهي قوة ضاربـــة بالمنطقة 
والـــكل يعرف ذلـــك، وأن هنالـــك 5 دول عربية 

اآلن أقامت عالقات دبلوماسية معها، وبنفس 
الوقـــت هنالـــك دول كثيـــرة لديهـــا تعـــاون مع 
إســـرائيل بالقضايـــا األمنيـــة، بعضها مكشـــوف 

وبعضها غير معلن”.

وأردف “ويطـــرح الســـؤال اآلن، لمـــاذا ال يتـــم 
التعـــاون معهـــا؟ وبالطبـــع هنالـــك مـــن يعارض 
ذلـــك بقوة ويقـــول كيف نتحالف مع إســـرائيل 
الشـــعب  حقـــوق  تحتـــرم  ال  هـــي  دامـــت  مـــا 
وهـــي  طرحـــت  أخـــرى  قضيـــة  الفلســـطيني؟ 
التعـــاون مـــع الهنـــد، فالصين عدد ســـكانها 1.4 
مليار نســـمة، بعدها تأتي الهند بعدد 1.3 مليار 

نسمة”.
أخـــذت  الصيـــن  دامـــت  “ومـــا  الشـــعلة  وقـــال 
الجانب اآلخر، وروســـيا معها، فهل تبقى الهند 
كمرشـــحة للدخول معها بتحالفات، وهي دولة 
قويـــة ولديهـــا إمكانـــات نوويـــة؟ هـــذه بعـــض 

األفكار المطروحة هنا”.

عبدالنبي الشعلة

لزيادة التنسيق مع 
مصر لمواجهة التحالف 

الصيني اإليراني

االتفاق الثنائي ُمقلق لألمن 
الخليجي... وإلعادة النظر 

بمنظومة الدفاع 

صورة جماعية لعدد من المشاركين بالمنتدى
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^أكد أستاذ العلوم السياسية من دولة اإلمارات العربية المتحدة عبدالخالق 
عبــدهللا أن دول الخليــج تعاملت بنجاح مع الثورة اإليرانية طوال الســنوات 

الماضية، وظلت األكثر استقرارا رغم كل التهديدات اإليرانية.

منتـــدى  عبـــر  مداخلتـــه  فـــي  واوضـــح، 
الصحيفـــة عـــن المنظومـــة األمنيـــة للدول 
الخليجيـــة والعربيـــة، ان الخطـــر اإليراني 
المتزايـــد هـــو الثابـــت الوحيـــد خـــال 40 
الســـنة الماضية فـــي منطقـــة الخليج فهو 

قائم منذ العام 1979.
وأوضـــح أن إيـــران أصبحـــت تهـــدد أمـــن 
المنطقـــة مـــن جميع الجهـــات وعلى جميع 
المنطقـــة محاطـــة  وأصبحـــت  األصعـــدة، 

بإيران عسكريا وسياسيا .
وافـــاد بـــأن ايـــران  أصبحـــت  اكثـــر ثقـــة 
بنفسها من أي وقت مضى خال السنوات 
الماضية فهي تهدد المنشـــآت وتســـتهدف 
الناقـــات النفطيـــة و الســـفن التجاريـــة و 
تهـــدد مضيق هرمز اكثر من اي وقت اخر، 
وغدت تقول انها شرطي المنطقة بالمعنى 
العســـكري والسياســـي  كمـــا كانـــت ســـابقا 

وعلـــى الـــدول ان تعرف كيـــف تتكيف مع 
هذا الوجود.

وتابـــع “ان الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
تولـــت أمن دول المنطقـــة منذ عام 1971، 
اال انـــه وخال الســـنوات الثـــاث األخيرة 
تعالـــت األصـــوات فيها والشـــواهد بأنها ال 
تســـتطيع ان تقـــوم بذلك وحدهـــا، وهناك 
توجه من واشـــنطن يشـــير الى ان منطقة 
لـــم تعـــد ذات مصالـــح حيويـــة،  الخليـــج 
األمر الذي تبعه انحســـار شـــديد في الثقة 
بالواليـــات المتحـــدة  خاصـــة بعدمـــا جرى 
ذاتهـــا  الثقـــة  تعـــد  فلـــم  أفغانســـتان  فـــي 
بالتقارير واالســـتخبارات األميركية ، وهو 
مـــا قـــد يحـــدث مســـتقبا فـــي تعاملها مع 

إيران. 

ورأى ان الثقة بالزعامة للواليات المتحدة 

والحماية لم تعد كالسابق خال السنوات 
األخيـــرة، متوقعـــا ان تتزعزع هـــذه الثقة 
فـــي الســـنوات الماضيـــة، إال انه اســـتدرك 
ســـتظل  المتحـــدة   الواليـــات  ان  قائـــا 
الشـــريك االســـتراتيجي للمنطقـــة الخليج 
واالتحـــاد األوروبـــي وكل العالم كما انه ال 

بديل  لها في المستقبل القريب.
وتطـــرق عبـــدهللا الـــى االهتمام االســـيوي 

وبـــروز  الخليـــج  بمنطقـــة  التواجـــد  فـــي 
الحضـــور الصيني خال الخمســـة عشـــرة 
شـــريك  أي  مـــن  أكثـــر  الماضيـــة  ســـنة 
قـــوة  تعـــد  لـــم  الصيـــن  ان  آخر،معتبـــرا  
اقتصاديـــة صاعدة  فقـــط ، لكنها أصبحت 
تبرز كقوة عسكرية وسياسية جديدة ولم 
تعـــد تكتفـــي بمحيطها اآلســـيوي بـــل عبر 
البوابـــة اإليرانيـــة أيضا، متوقعـــا ان يزداد 

هذا البروز الصيني في المنطقة. 
وأوضـــح ان وراء هـــذا الحضـــور الصيني 
هـــدف تكتيكـــي ودخولهـــا الـــى عقـــر دار 
الواليات المتحدة في الخليج هو تشتيت 
انتبـــاه الواليـــات المتحدة عمـــا يجري في 
شـــرق وجنوب شرق آســـيا، إضافة الى ان  
ان البعـــد االســـتراتيجي للحضور الصيني 
فـــي دول المنطقة  هو صراع على تنافس  
العالـــم مع الواليات المتحـــدة خال القرن 
ال21، موضحـــا ان الصيـــن تـــود ان تكون 
تكون منطقة الخليج بحيرة صينية خال 
50 ســـنة القادمـــة ،بعـــد ان كانـــت بحيـــرة 
بريطانيـــة خـــال 150 ســـنة ثـــم أصبحت 

بحيرة أميركية خال 50 سنة.
الضخمـــة  التحـــوالت  هـــذه  ان  وأكمـــل 
فـــي العالـــم يجـــب االنتبـــاه اليهـــا ، وعلـــى 
دول الخليـــج التعامـــل مع الخطـــر الثابت 
مـــع  والتعامـــل  اإليرانـــي  التهديـــد  وهـــو 
المســـتجدات المتممثلـــة بانحســـار الثقـــل 
األميركـــي فـــي مقابل البـــروز الصيني في 
الخليـــج  دول  ان  كمـــا  والعالـــم،  الخليـــج 
تعاملت بنجاح مـــع الخطر اإليراني خال 
40 ســـنة الماضيـــة وظلـــت هـــي المنطقـــة 
الصغيرة االمنة المزدهرة في محيط يعج 

بالفوضى.

عبدالخالق عبداهلل: الصين تريد أن يكون الخليج بحيرتها خالل 50 عاما
الخطـــر اإليرانـــي ثابـــت منـــذ 40 ســـنة وعلينـــا التعامـــل مـــع انحســـار الثقـــل األميركـــي بالمنطقة

البحرين دفعت ثمنا غاليا لجرائم نظام والية الفقيه
زاده: اســـتقالة برلمانـــي ايرانـــي بســـبب اتفـــاق بكيـــن مـــع طهـــران

^قــال رئيــس مركز الدراســات العربيــة اإليرانية علي نــوري زاده إن 
اإلســام الثوري المحمدي الخالص صار له اآلن وجهان، وجه في طهران 
اســمه علــي خامنئــي، ووجــه آخــر فــي كابــول، وليس هنــاك فارق مــا بين 

طالبان إيران وطالبان أفغانستان.

اإليرانـــي  “النظـــام  زاده  وأضـــاف 
مرفـــوض من قبـــل غالبية الشـــعب، 
نظـــام يرتكب أبشـــع الجرائـــم، ولقد 
شـــاهدتهم أخيـــرا مـــا يحـــدث فـــي 
ســـجن ايفين، ســـجن الولـــي الفقيه، 
إذ إن مشـــكات وفتن هذا النظام ال 
تنحصر بما يقوم به في إيران، وإنما 
دولكـــم )دول الخليـــج( أيضا تواجه 
فتن هذا النظام، والذي يريد تصدير 
نكبته إليكم، فالبحرين العزيزة التي 

نحبها كثيرا، دفعت ثمنا غاليا”.
تواجـــه  الســـعودية  “اليـــوم  وأردف 
النظـــام اإليرانـــي في اليمـــن، والذي 
يمثل خطـــًرا على منطقتنا، وســـبب 
بســـبب  ليـــس  النظـــام  هـــذا  بقـــاء 
امتاكه قاعدة شعبية، وإنما لوجود 
أنظمة منافقة في واشـــنطن، والذي 
للنظـــام  يرســـل  جمهوريـــا  كان  إذا 
اإليرانـــي طبنجـــة )نوع من الســـاح 
دون البـــارودة وُيعـــَرف أيًضا بالفرد( 
وقطعـــة كيـــك، كما فعل ريغـــان. أما 
أبنـــاء  كان  فعندمـــا  أوبامـــا،  بـــاراك 
إيـــران يقتلـــون، كان يتبادل رســـائل 
الحب مـــع خامنئي، والوضع الحالي 
في إيران ســـيئ مع تفشي الكورونا 
في إيران، والذي بســـببه مات اليوم 

800 شـــخص، وأمس 760 شـــخص، 
وعـــدد المصابيـــن حاليـــا أكثـــر مـــن 
ألـــف،   400 فـــوق  والموتـــى   100
وهـــذا النظام يفكر بإرســـال البترول 
إلـــى لبنان ألنه منافق، فهو ال يشـــعر 
بالمســـؤولية هنـــا تجاه لبنـــان، وإنما 

لتقوية حسن نصر الشيطان”.
اإليرانـــي  “النظـــام  زاده  وأكمـــل 
متورط باليمـــن، كلفة الحرب هنالك 
تصـــل إلـــى 500 مليـــون دوالر كل 3 
أشـــهر، فهنالـــك إحصـــاءات رســـمية 
تصـــل لنا عما يحدث باليمن، وفجأة 
توقـــع إيـــران اتفاقية تعاون شـــاملة 
مـــع الصيـــن الشـــعبية، وقصـــة هـــذه 
االتفاقية والتي لم يعارضها الشارع 
اإليرانـــي فحســـب، وإنمـــا قـــام أحد 
إلـــى  وذهـــب  باالســـتقالة  النـــواب 
بيتـــه، قائـــًا إن مـــا يحـــدث خيانـــة، 

واســـتغال، وروســـيا موجودة اآلن 
في بندر عباس وفي الحرس الثوري 

وأجهزة االستخبارات اإليرانية”.
وتابع “خال زيارة الرئيس الصيني 
لطهران في العـــام 2016، تم تنظيم 
مســـودة هـــذه الوثيقة، وفـــي الدور 
األخير مـــن محادثاته مـــع روحاني، 
أن  أكـــد  خامنئـــي،  مـــع  قبـــل  ومـــن 
هنالك عاقات مبنية على الشـــراكة 
بجميـــع  الشـــاملة،  االســـتراتيجية 

المجاالت الثنائية واإلقليمية”.
ويزيـــد “بعد مرور 24 ســـاعة، ناقش 
مـــع  آشـــناه،  روحانـــي  مستشـــار 
مستشار الرئيســـي الصيني جوانب 
واقتصاديـــة  سياســـية  مختلفـــة 
وأمنية وعسكرية ونفطية، وما بين 
توقيع االتفاقية وإيجاد المسودة 4 
ســـنوات، كان خالهـــا للصيـــن بعض 

التحفظات لبنود أضيفت للمسودة”.
وأوضـــح زادة “منـــذ إقامة العاقات 
السياســـية في 16 أغســـطس 1971 
وأتذكـــر  بالتميـــز،  توصـــف  والتـــي 
بعض إخواننا من اليســـاريين ذهبوا 
إلى الصين عشية الثورة اإلسامية، 
فلقـــد  للشـــاه  اذهبـــوا  لهـــم:  فقالـــوا 
أصبح مثل الماكم الذي سقط على 

األرض، ومن الضروري مساعدته”.
نـــرى  الوثيقـــة  هـــذه  “فـــي  وختـــم 
بعـــض الجوانـــب المهمة فـــي تعزيز 
بمجـــال  اإليرانيـــة،  االســـتثمارات 
النفـــط وغيره، وهنالك بنود خطيرة 
ســـبيل  علـــى  منهـــا  الوثيقـــة  بهـــذه 
بالنظـــام  الصيـــن  اعتـــراف  المثـــال، 
اإليرانـــي اســـتراتيجيا. النظام يفكر 
بإنتـــاج القنبلـــة الذريـــة لمـــاذا؟ ألنه 

يشعر بأن إنتاجها سيضمن بقاءه”.

مجلـــس  عضـــو  ^قـــال 
ان  الدوســـري  بـــدر  النـــواب 
االقتصـــادي  التعـــاون  معاهـــدة 
إيـــران  بيـــن  االســـتراتيجي 
توقيعهـــا  تـــم  التـــي  والصيـــن 
فبرايـــر الماضـــي جـــاءت بهدف 
زيادة نفوذ النفـــوذ الصيني في 

الشرق االوسط.
وأضـــاف الدوســـري انـــه يمكـــن 
بســـهولة رؤية التحديـــات التي 
بيـــن طهـــران  العاقـــات  تعيـــق 
وبكيـــن وهو مـــا يتطلـــب آليات 
ترتيـــب العاقـــات فيمـــا يخص 
االســـتراتيجية،  الشـــراكة 
موضحا انه من الضروري رؤية 
المـــدى  بعيـــد  الصيـــن كحليـــف 
مـــع ماحظـــة ان الصيـــن حتى 
اآلن ليســـت حليفا استراتيجيا 
االتفاقيـــة  ان  معتبـــرا  إليـــران، 
هـــي واحدة مـــن آليـــات إعطاء 
الصبغة االستراتيجية للعاقات 

ونقلها الى مستوى التحالف.
مـــع  إيـــران  صفقـــة  ان  ورأى 

الصين لـــن تكون ســـهلة خاصة 
معاهـــدة  عـــن  الحديـــث  مـــع 
طويلة األمد والتي ســـيكون لها 
تبعاتهـــا، مضيفـــا ان  نجاح ذلك 
مرهون على ضبط ايران قائمة 
أولوياتهـــا بشـــان مـــا تريـــد مـــن 
الصين، مقابل ما ســـوف تقدمه 
لدولة قوية ولمدة 25 عام وهو 
مشـــروط بمدى نجاح المعاهدة 
وقـــدرة إيران على  استشـــراف 

المستقبل.
وأشـــار إلـــى ان الصيـــن ترمـــي 
نشـــاطها  نطـــاق  لتوســـيع 
وزيادة  والعســـكري  االقتصادي 
نفوذهـــا في المنطقة، متســـاءال 
الواليـــات  تعامـــل  كيفيـــة  عـــن 
المتحـــدة مبادرة  طريق الحرير 
وكذلك دول الخليج العربي بعد 
إدراك هذه الدول لما تمثله هذه 
االتفاقيـــة من أخطار وتحديات 
واضحـــة  أمنيـــة  تهديـــدات  و 
علـــى امنهـــا وســـامة مقدراتها 

ومستقبل شعوبها .

الدوسري: كيف سنتعامل مع طريق الحرير الصيني؟
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هرمز أكثر من السابق

 بدر الدوسري

الخليـــج  مركـــز  رئيـــس  ^وصـــف 
لألبحـــاث فـــي المملكة العربية الســـعودية 
عبدالعزيـــز بـــن صقـــر “العاقـــة الصينيـــة 
الخليجية بأنها ليست قديمة، وأنها قويت 
بعـــد انهيـــار االتحـــاد الســـوفيتي، ووجدنا 
الصيـــن أنهـــا ذهبـــت للتفكير حينهـــا كيف 

سيكون مستقبلها؟”.
وأكمـــل “الصين عدلـــت من سياســـتها من 
بعـــد العـــام 1991، وهـــي سياســـة دائما ما 
تكـــون بمنطقتنـــا مســـتترة، بمعنـــى حينما 
تحفظـــت  للكويـــت،  العراقـــي  الغـــزو  كان 
الصيـــن حينها ولم تصوت مع القرار، وفي 
مواقـــف أخـــرى مثـــل موقفها من الســـلطة 
الملـــف  وفـــي   ،1967 العـــام  الفلســـطينية 
الســـوري كانت دائًمـــا خلف روســـيا بكثير 
من القرارات التي صدرت من قبل مجلس 
األمن. حيـــن نفكر باألجندات الصينية من 
منطلـــق األمـــن القومي الصينـــي، هنالك 4 
قضايا أساسية، األولى الحمائية من ناحية 
اقتصادية، ومعظم القضايا الموجودة في 

التجارة العالمية ترتبط بالحمائية، النقطة 
الثانية هي ســـعر الصرف، والنقطة الثالثة 
هي مســـتوى النمـــو، والنقطـــة الرابعة هي 

أمن الباسيفيك”.
وأردف “الســـلطة المركزيـــة فـــي الصين ال 
تملـــك بســـط النفـــوذ الداخلي علـــى كامل 
الواليات الصينية، إال من منظور سياســـي 
ودفاعـــي، ولكـــن بعـــض األقاليـــم بالصين 
لديهـــا قدرات اقتصادية تخرج عن القدرة 

الكاملة لسيطرة الدولة المركزية”.
واســـتطرد أن “األجنـــدات األميركية فيما 
يتعلق بالصين لها أثر مباشر علينا وبشكل 
كبيـــر؛ ألن أميركا مـــن أيام الرئيس ترامب 
بـــدأت تنحـــو منحـــى مختلفا مـــع الصين، 
وبدأت تشـــعر بـــأن التهديـــد الحقيقي آٍت 
مـــن الصين، وحيـــن جاءت أزمـــة كورونا، 
مســـمى  الفيـــروس  علـــى  ترامـــب  أطلـــق 
الفيـــروس الصينـــي، وأعضـــاء الكونغرس 
يريـــدون أن يفرضـــوا عقوبـــات اقتصادية 
ضخمـــة على الصين، بنـــوع من المواجهة؛ 

ألن أميركا تريد أن تبقى المهيمن األساس 
وال تريد بروز قوى أخرى”.

ويقول “كان هنالك تحسب أميركي مسبق 
للصين بأن تصبح أحد البدائل المستقبلية 
األجنـــدات  فـــإن  وعليـــه  الهيمنـــة،  فـــي 
األميركيـــة تنعكـــس بمـــا تريـــده الواليـــات 
المتحـــدة األميركيـــة مـــن حلفائهـــا بـــدول 

الخليج وكيف يتعاملون مع الصين”.
ويكمل صقـــر “الصين عاقاتها تقوم دائًما 
والمشـــتري، عاقـــة  البائـــع  أســـاس  علـــى 
أنـــه وفـــي  إلـــى  اقتصاديـــة، وأشـــير هنـــا 
المقابـــل فـــإن أمننـــا مرتبـــط بشـــكل كبيـــر 
وعليـــه  األميركيـــة،  المتحـــدة  بالواليـــات 
يطرح تســـاؤل هنا، هو أيـــن نقف من هذه 

المنظومـــة؟ خصوصا مع وجـــود التحالف 
الكـــوري  اليابانـــي  األســـترالي  األميركـــي 
هدفـــه  يكمـــن  والـــذي  الهنـــدي  الجنوبـــي 

األساس بالصين”.
ويتابع “الوجود األميركي في أفغانســـتان 
نموذجه هو االنســـحاب مـــن فيتنام، وفق 
انســـحاب، تحييـــد، واحتـــواء،  أســـس،   3
فاليوم فيتنام لم تتجه للمعســـكر الشرقي 
ال الصيـــن وال روســـيا، بـــل أصبحت أقرب 
ألميـــركا، وأفغانســـتان تظـــل مهمـــة بحكم 
موقعهـــا، وبحكـــم دول الجـــوار، وتأثيرها 

على هذه المنظومة”.
وزاد صقـــر “عاقتنـــا مـــع الصين مـــا تزال 
فـــي ســـياق البائـــع والمشـــتري، لـــم تتطور 
هذه العاقة، وهنالك اســـتياء من الموقف 
الصينـــي إزاء البرنامـــج النـــووي اإليراني؛ 
ألنهـــا تنظـــر لمنافعهـــا االقتصاديـــة بدرجة 
أكبـــر، فهـــي تريد االتفاق النـــووي أن يظل 
كما هو، حتى ترفع العقوبات األميركية عن 
إيران، وتستطيع حينها أن تحقق منافعها 

وفائدتهـــا االقتصاديـــة بشـــكل أكبـــر؛ ألنها 
الشـــريك األكبر اقتصاديا إليران. بالنســـبة 
لنـــا، لـــم ينعكس االتفاق الصينـــي اإليراني 
إيجابا على قضايانا، ال بالملف النووي، وال 
بتغييـــر أجندات األمن اإلقليمـــي، كما أنها 
لـــم تلعـــب أي دور يذكر بالمنطقـــة، بالرغم 
مـــن أن 33 % مـــن اســـتيرادها مـــن النفط 
والغـــاز عـــن طريـــق دول الخليـــج التي لم 
تســـتخدم هذه الميـــزة، والصيـــن لم تقدم 
شـــيًئا في مقابلهـــا”. ويتابع صقـــر “االتفاق 
الصيني اإليراني بالنســـبة لي اقتصاديا ال 
يزعجنا، ولكن الســـؤال هل ستتحول هذه 
المصالـــح االقتصادية لنظـــام أمني جديد، 
ســـتحاول الصيـــن مـــن خالـــه أن تفرضه 

لحماية مصالحها؟”.
وأضـــاف “االزدواجية الصينية تريد األمن 
واالستقرار بدول الخليج، واألمن البحري، 
وإيران لم تضرب أي سفينة صينية بحكم 
عاقتهـــا معها، ولكن وفي المقابل ال تحث 

إيران أو تمنعها مما تفعل”.

صينية ســفــيــنــة  أي  تـــضـــرب  ــم  لـ ــران  ــ ــ إي لـــأبـــحـــاث:  ــج  ــي ــل ــخ ال مـــركـــز  رئـــيـــس 
عالقات الصين مع الخليج تقوم على أساس البائع والمشتري

عبدالعزيز بن صقر

علي نوري زاده 

رئيس “الدراسات 
العربية االيرانية”: 

سفينة البترول 
للبنان “نفاق”
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الجنرال عساف: أسلحة إيرانية من إنتاج صيني أصابت إسرائيل
البرنامــج الصينــي فــي معهــد دراســات األمــن  ^ قــال رئيــس 
القومــي فــي جامعــة تل أبيب عســاف اوريــون إن إســرائيل ترى أن 
عالقــات الصيــن وإيــران هــي مفرق اســتراتيجي تلتقي فيه شــريكة 
اقتصادية مهمة إلسرائيل، وهي الصين، مع أقسى وأخطر عدو لها 
وهو النظام اإليراني، موضحا أن سياســة الصين شــرق األوســطية 
هي عبارة عن التعامل مع الكل وعدم التحالف مع أحد، وعموما فإن 
الصيــن ال تدعــم أي طرف في النزاعات في المنطقة، وهذا ما تجلى 

في الحرب العراقية اإليرانية حيث دعمت الجانبين.

وأوضـــح اوريـــون، فـــي مداخلته 
في منتدى “البالد” عن المنظومة 
الخليجيـــة  للـــدول  األمنيـــة 
والعربيـــة، أن الصيـــن تركز حاليا 
النفـــط  مـــن  احتياجاتهـــا  علـــى 
والبريـــة  البحريـــة  والمواصـــالت 
ومشـــروعات  واســـتثماراتها 
المنطقـــة،  فـــي  التحتيـــة  البنيـــة 
وكلها تهدف إلـــى تقدم مصالحها 
المنطقـــة  فـــي  االســـتراتيجية 

وليس مصالحها االقتصادية.
وبين أن سياســـة إسرائيل عموما 

تشـــبه المواصفـــات الصينيـــة، إذ 
حاولـــت أن تفصل بيـــن العالقات 
االقتصادية مع الصين والعالقات 
مـــع  الخاصـــة  االســـتراتيجية 
وتمارســـها  المتحـــدة  الواليـــات 
بالتوازي جنبا إلى جنب، موضحا 
“في الوقت ذاته تحاول إسرائيل 
أن تتعامل مع الصين بغض النظر 
عن عالقاتهـــا الوثيقة مـــع إيران، 
االســـتراتيجية  الظـــروف  أن  إال 
المتطورة تجعل من الصعب على 
إســـرائيل وغيرها أن تســـتمر في 

ممارســـة هذه السياسة، خصوصا 
أن حساســـية الواليـــات المتحدة 
مـــع العالقـــات مـــع الصيـــن ترتفع 

والتهديدات اإليرانية تزداد”.
وأوضـــح أن عالقـــات الصيـــن مع 
إيـــران معقـــدة ومركبـــة وتتضمن 
جهـــة  مـــن  مشـــتركة  مصالـــح 
وتطورات واختالفـــات وتوترات 
إســـتراتيجية من الجهـــة الثانية، 
إذ إن للدولتين مصالح مشـــتركة 
المتحـــدة  الواليـــات  بتحـــدي 
وإضعافهـــا، حيث تســـتفيدان من 
العالقـــات االقتصادية والتجارية 

بينهما.
وأكمل “وفـــي الوقت ذاته الصين 
المنطقـــة  فـــي  االســـتقرار  تريـــد 
االقتصاديـــة،  لمصالحهـــا  لتقـــدم 
بينمـــا تعمـــل إيـــران علـــى زعزعة 
االستقرار ودفع العنف والفتن في 
الشرق األوســـط لتحقيق الهيمنة 
فـــي المنطقـــة وطـــرد األميـــركان، 

في الوقت الذي تســـتفيد الصين 
من وجود أميـــركا لتأمين الطاقة 

والمالحة”.
وأفاد بأن الصين تســـعى لتحقيق 
االعتمـــاد  مـــن  مســـتوى  أدنـــى 
األخـــرى،  الـــدول  علـــى  الصينـــي 
تعتمـــد  أن  الـــدول  مـــن  وتطمـــح 
عليهـــا على أعلى درجـــة، وهو ما 

تســـعى إليه إيـــران أيضا، مشـــيرا 
إلى أن إيران تحتاج إلى عالقات 
اقتصاديـــة مـــع الصيـــن خصوصا 
وذلـــك  العقوبـــات؛  تحـــت  أنهـــا 
لضمـــان تأثيـــر أكبـــر للصيـــن على 

مصالحها. 
وقـــال “من وجهـــة نظر إســـرائيل 
فـــإن هـــذه العالقـــة بيـــن الصيـــن 
موضوعـــات  تشـــمل  وإيـــران 
مقلقـــة، إذ دعمـــت الصيـــن إيران 
في المجـــال النووي والصاروخي 
وبعـــض األســـلحة اإليرانيـــة مـــن 
أهدافـــا  أصابـــت  صينـــي  إنتـــاج 

إسرائيلية في حرب 2006“.
وأشار إلى أن الصين اشتركت مع 
القـــوى العظمى بفـــرض العقوبات 
على إيـــران، إال أنها تدعم موقف 
المفاوضـــات  فـــي  حاليـــا  إيـــران 
النووية وتســـاعدها علـــى تجاوز 
العقوبـــات والعـــزل وتدافـــع عنها 

وتقلل التدخل الدولي عليها.

الصين ال تدعم 
أي طرف 

في النزاعات 
بالمنطقة
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إلنشاء مركز خليجي لألمن السيبراني لتبادل المعلومات
المناعـــي يدعـــو لتقويـــة دول المجلس عســـكريا وأمنيا للتعامل مـــع المتغيرات

^ قــال عضــو مجلــس الشــورى درويــش المناعــي إن عــودة األزمــات 
حديثــا والتحديــات التــي مرت بهــا المنطقــة تتطلب صياغة مفهــوم األمن 
الجماعــي لــدول مجلس التعاون الخليجــي، مؤكدا أن من األهمية تحصين 
البيــت الخليجــي مــن الداخــل، األمــر الــذي ما يــزال من أولويات سياســات 

رؤساء دول مجلس.

وأوضح بمداخلته في منتدى “البالد” 
أن تعزيز قوة ومتانة المجلس يعتبر 
صمام األمان، من خالل إيجاد آليات 
عســـكريا  المجلـــس  لتقويـــة  عمليـــة 
مـــع  متغيـــر،  عالـــم  بمحيـــط  وأمنيـــا 
توحيد مواقفـــه لمواجهة التحديات 
اإلقليميـــة والدولية بموقف خليجي 
بـــه  مـــر  مـــا  “رغـــم  مضيفـــا  موحـــد، 
هـــزات إال أن قادتـــه  مـــن  المجلـــس 
تحملوا مســـؤولياته بجدارة للحفاظ 
المحصـــن،  الخليجـــي  الكيـــان  علـــى 
خصوصـــا أن دول المجلـــس واجهت 
خـــالل العقـــود األربعـــة العديـــد مـــن 
التحديـــات، ومع ذلك تمكن المجلس 
بقيـــادة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وتعاون شقيقاتها من التغلب بنجاح 

على تلك التحديات.
وأوضـــح المناعي فـــي مداخلته في 
منتدى “البالد” أن من أبرز التحديات 
اإليرانـــي،  الصينـــي  االتفـــاق  حاليـــا 
وهـــو مـــا يتطلـــب مـــن دول الخليج 
المحافظـــة على عالقاتهـــا مع الدول 
ومواصلـــة  والصديقـــة،  الشـــقيقة 
التعـــاون مـــن منظـــور اقتصـــادي مع 
الصيـــن، إذ إنهـــا قـــوة اقتصاديـــة لها 
ثقلها، مـــع إمكان التعاون العســـكري 

مع مصر والهندي.
وبيـــن أن مجلـــس التعـــاون يواجـــه 
نتيجـــة  اإلبداعـــي  التطـــور  تحـــدي 
الصحـــوة اإللكترونيـــة والحاجة إلى 
األمن السيبراني، الذي ال يقل أهمية 
عـــن األمن التقليدي، مقترحا إنشـــاء 

الســـيبراني  لألمـــن  خليجـــي  مركـــز 
للتنســـيق وتبـــادل المعلومـــات بيـــن 
دول الخليـــج، يكـــون مقـــره مملكـــة 
البحريـــن؛ لمـــا لهـــا مـــن مكانـــة بهـــذا 

الشأن.
وأفـــاد أن من التحديات التي تواجه 
المنطقـــة هـــو األمـــن الغذائـــي، وهـــو 
أحـــد أبـــرز األولويـــات التـــي أوالهـــا 
قـــادة المجلس، مشـــيرا إلى الخطاب 

الســـامي لعاهـــل البالد جاللـــة الملك 
فـــي  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
افتتـــاح دور االنعقـــاد الثانـــي للفصل 
التشريعي الخامس لمجلس الشورى 
والنـــواب؛ مـــن أجـــل إيجـــاد حلـــول 
ترتقي بجودة حياة اإلنسان وتمتعه 
بالعيـــش الكريـــم عبـــر وضـــع وتنفيذ 
لإلنتـــاج  االســـتراتيجي  المشـــروع 

الوطني للغذاء.

درويش المناعي

^ دعا اللواء الركن المتقاعد من 
الجيـــش الكويتـــي مســـاعد الحمدان 
دول الخليج لتعزيز أســـس فن إدارة 
األزمات عبـــر التخطيط واالتصاالت 
الداخليـــة فيمـــا بينها، مؤكـــدا أن فن 
إدارة األزمـــات يعتمـــد علـــى التنبـــؤ 
الوقائـــي، وهـــو أمـــر مهـــم خصوصـــا 
االستطالع وسياسة بعد النظر، داعيا 
إلـــى إدارة األزمـــة الحاليـــة عبر هذه 
األســـس. وتســـاءل الحمـــدان خـــالل 
مشـــاركته بمنتـــدى “البـــالد” عن مدى 

نجـــاح االتفاقيـــة الصينيـــة اإليرانية 
فـــي ظل الضغـــوط األميركيـــة، وعما 
إذا ســـتكون أفغانســـتان هـــي الورقة 

الرابحة للنظام اإليراني.

لواء متقاعد من الجيش الكويتي: 
لتبني سياسة “التنبؤ الوقائي”

اللواء الركن المتقاعد مساعد الحمدان 

الحمدان: هل تكون 
مجريات أحداث 

أفغانستان الورقة 
الرابحة إليران؟

^ قــال اإلعالمــي الكويتــي محمــد المال إنه يجب أن تتغير ثقافتنا في التعامل مــع الدول، مبينا “عندما نتكلم 
عن أن الصين وقعت شــراكة اســتراتيجية مع إيران، فهي لمصلحة الصين أوال وأخيًرا، حتى تكون إليران بوابة 

للهروب من العقوبات األميركية”.

وأضـــاف المال بمداخلتـــه في منتدى 
صحيفـــة “البـــالد” أن “دول الخليـــج 
اآلن يختلـــف وضعها االســـتراتيجي، 
ويجـــب أن يكون لهـــا ولباقي الدول 
العربية دور في الشـــراكة والتحالف، 
واالتفاق الصيني اإليراني هو اتفاق 
بنطاق نقاط معينة كاســـتمرار تدفق 
النفـــط للصيـــن، وأن يكـــون لها موقع 
اســـتراتيجي فـــي المنطقـــة العربية، 
فـــي  قاعـــدة  للصيـــن  أن  ومعـــروف 
جيبوتي، وها هي اآلن تســـعى لبناء 

قاعدة أخرى في إيران”.
اإليرانييـــن  عـــن  “معـــروف  وأردف 
بأنهـــم ال يحاربون مباشـــرة، فالحرب 
العراقيـــة اإليرانيـــة فرضـــت عليهـــم 
العراقيـــة،  المصالـــح  عـــن  للدفـــاع 
الحـــرب  نظـــام  تســـتخدم  وإيـــران 
المليشـــيات،  وتســـتخدم  بالوكالـــة، 
ومنهـــا فيلـــق القـــدس فـــي ســـوريا، 
وحـــزب هللا فـــي لبنـــان، والحوثيون 
فـــي اليمن، وكذلك عـــن طريق بعض 
الخونة في البحرين، ولقد اســـتطاع 
األمن البحريني أن يوقفهم ويكشف 

مخططاتهم”.
دول  مـــن  “المطلـــوب  المـــال  وأكمـــل 
الكبـــرى  العربيـــة  والـــدول  الخليـــج 
لدينـــا  تكـــون  أن  مصـــر،  خصوصـــا 
رؤية استراتيجية واضحة للتحالف 

للمســـتقبل،  والشـــراكة  والتعـــاون 
لمواجهـــة أي تدخـــالت وأخطـــار تقع 

في منطقتنا الخليجية”.
وقـــال “الواليـــات المتحدة هـــي أكبر 
شـــريك اســـتراتيجي لـــدول الخليج، 
وقواعدهـــا موجـــودة، وتوفـــر األمن 
بالمنطقـــة، ونحـــن نتنفـــق معهـــا في 
بعـــض األمـــور، ونختلف معهـــا بأمور 
أخـــرى، ولكـــن تظـــل هنالـــك عالقـــة 
اســـتراتيجية كبيـــرة بيننـــا لمواجهة 
التحالفـــات الجديـــدة فـــي منطقتنـــا، 
وبـــأن تكون لدينا مبادرات مســـتمرة 

بذلك”.
خططهـــا  وضعـــت  “الصيـــن  وتابـــع 
 ،2049 العـــام  حتـــى  االســـتراتيجية 
لكي تحافظ على وضعها في منطقة 
الشـــرق األوسط، فهي تســـتورد أكثر 
مـــن 20 % مـــن الســـعودية، ثم تأتي 
إيـــران بنســـبة 9 %، ودول الخليـــج 
لديها القـــوة االقتصادية، ولدينا أكبر 
الصناديـــق الســـيادية بالعالـــم، وهـــو 

مـــا ال تملكـــه إيـــران، وال الكثيـــر مـــن 
الدول”.

وقـــال “نتملـــك اليـــوم قوة عســـكرية 
وجـــود  فـــي  ليـــس  نافـــذة،  كبيـــرة 
وإنمـــا  فحســـب،  األســـلحة  أحـــدث 
بتصنيعها، فالسعودية ووفق رؤيتها 
تكتـــف  لـــم   2030 االســـتراتيجية 
بشـــراء األســـلحة، وإنما نقلت تقنية 
صناعتهـــا إليها”. ويزيـــد المال “هنالك 
شـــركة )ادج( لحكومـــة أبوظبي التي 
بأكثـــر  أســـلحة  تصديـــر  اســـتطاعت 
مـــن 5 مليـــارات دوالر، وبأكثـــر مـــن 
25 مصنعـــا، ونحـــن ال نريـــد الحـــرب 
فـــرض  نريـــد  لكـــن  اآلخريـــن،  مـــع 
صاحبـــة  والصيـــن  اســـتراتيجياتنا، 
تجـــارة ومنهـــا طريق الحريـــر، وهي 
اســـتراتيجية بالقوة الناعمة بالعالم، 
وهو أمـــر أثار القلق لدى األوروبيين؛ 
ألنها قد تسيطر على القرار السياسي 

من خالل المشروع االستراتيجي”.
وأكمـــل “يجـــب أال ننســـى بـــأن لدينا 
كبـــرى  دولـــة  مـــع  نافـــذة  عالقـــات 
وهـــي الهنـــد، التـــي تعـــد مـــن أقـــوى 
االقتصـــادات بالعالم وهي من الدول 
العشـــرين، وبشـــأن إســـرائيل مازلنـــا 
متمســـكين بمبادرة الملك عبدهللا بن 
عبدالعزيز بإرجاع الحق الفلسطيني، 
ولكن في المقابـــل يجب على الدول 

التـــي ترتبـــط بعالقات مع إســـرائيل 
أن تتعـــاون معهـــا اســـتخباراتًيا عـــن 
التطور والتدخالت اإليرانية، وعليه 
يجب أن نغير استراتيجيا من حيث 
الرؤية والشراكة مع الدول الكبرى”.

توقيـــع  أخيـــرا  “تابعنـــا  المـــال  وقـــال 
الســـعودية ومصـــر اتفاقـــات تعـــاون 
عســـكرية مـــع روســـيا، ومصـــر تملك 
عالقـــات قويـــة مـــع روســـية، وعليه 
شـــراكة  بخلـــق  نبـــادر  أن  فيجـــب 
اســـتراتيجية بعيدة عـــن المجامالت 

السياسية”.
وفـــي مداخلة أخـــرى، علق اإلعالمي 
محمـــد المـــال، بشـــأن مـــا يجـــري في 
الواليـــات  “إن  قائـــال  أفغانســـتان، 
ووضعـــت  اســـتراتيجيتها  تغيـــرت 
الهند روســـيا والصيـــن والمنطقة في 
محـــك، وإن صمـــت النظـــام اإليراني 

عما يجري في أفغانســـتان يعني أنها 
علـــى خالف مـــع األخيـــرة، حيث إن 
لطهـــران مصالـــح منها ســـرقة المياه 
والمحافظـــة علـــى العالقـــات مع من 
يواليهـــا مـــن داخـــل أفغانســـتان، كما 
أنـــه ليـــس مـــن مصلحتهـــا أن تبقـــى 

أفغانستان تحت سيطرة طالبان”.
وتساءل المال عن دور دول المنطقة 
في مواجهة الوضع في أفغانســـتان، 
ومـــا قدمتـــه في ظل هـــذه التغيرات 
رغـــم شـــراكتها مـــع الـــدول الكبـــرى، 
مؤكـــدا أنـــه علـــى دول المنطقـــة أن 
لحمايـــة  وخططهـــا  رؤاهـــا  تفـــرض 

المنطقة.
وأوضح أن “قوات الواليات المتحدة 
موجـــودة مـــن العـــراق حتـــى عمـــان 
وهـــي من تضع األمن االســـتراتيجي 
للحفـــاظ علـــى دول الخليج”، مضيفا 

الواليـــات  ننتقـــد  أن  نريـــد  “عندمـــا 
أنفســـنا  ننتقـــد  أن  يجـــب  المتحـــدة 
أوال، ففـــي الســـنوات األخيـــرة ومنذ 
الربيع العربي تغيرت االســـتراتيجية 
دولـــة  اعتبـــرت  حيـــث  بالمنطقـــة، 
اإلمارات جماعة اإلخوان المســـلمين 
جماعـــة إرهابية كمـــا اعتبرتها كذلك 
دول  لبعـــض  كان  كمـــا  الســـعودية، 
الخليـــج أمن ســـيبراني قـــوي يواجه 
إيران وأمنها السيبراني القوي”. وقال 
المـــال “ال يجب أن ننظر إلى الماضي، 
بل يجب أن ننظر إلى المستقبل عبر 
خلق شراكات استراتيجية مع الدول 

الكبرى واالتحاد األوروبي”.
وأوضـــح “بالرغم مـــن الخالفات في 
وجهات النظـــر مع الواليات المتحدة 
أو مـــع الصيـــن أو مـــع روســـيا، إال أن 
أكبـــر اســـتثمارات المنطقـــة مـــا تزال 
في الواليات المتحـــدة”، داعيا لخلق 
مســـتقبل أفضل وشـــراكة اقتصادية 
وعسكرية وسياسية واالستفادة من 

قدرات المنطقة وإمكاناتها.
وأضـــاف “بالرغم من أن رؤية الصين 
2049 تقـــوم علـــى أن تســـيطر علـــى 
منطقـــة الخليـــج مـــن خـــالل طريـــق 
لهـــا  المنطقـــة  دول  أن  إال  الحريـــر، 
أن  يجـــب  اســـتراتيجية  شـــراكات 
تســـتثمرها وتحافـــظ عليهـــا وتبعـــد 
رؤيـــة  لتكويـــن  العربيـــة  الخالفـــات 

عربية لحماية المنطقة”.

المال: الصين تريد السيطرة على الخليج بحلول 2049

اتفاق بكين مع طهران بوابة لهروب إيران من العقوبات
جانبا ــات  ــاف ــخ ال ــاد  ــع إب وعلينا  الــمــيــاه...  ســرقــة  تــريــد  ــران  ــ إي ــا:  ــم ال اإلعــامــي 

الصين تستورد 20 
% من السعودية 

و9 % من إيران
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قائد الجيش الهندي يزور دول الخليج ألول مرة
للهند ــي  ــاعـ أكـــبـــر شـــريـــك دفـ ثـــالـــث  إســـرائـــيـــل  الـــســـابـــق:  ــي  ــه ــودل ــي ن وكـــيـــل خــارجــيــة 

^قــال الوكيــل الســابق بوزارة الخارجية الهندي كانوال ســيبال خال مشــاركته بمنتدى “البــاد” إن من الواضح أن 
الهند مهتمة بشدة بالتطورات في هذه المنطقة والتي تعتبر حيوية للغاية لألمن”.

وأضاف “ما أود تأكيده هو أننا كنا 
نلجأ إلى أســـاليب دفاعية موسعة 
مـــع منطقـــة الخليـــج قبـــل وقـــت 
طويل مـــن توقيع الصيـــن وإيران 
التفاقيـــة مدتها 20 عاًما تفاصيلها 

غير واضحة تماًما”.
وتابع “لدينـــا مصلحة أمنية كبيرة 
الخليـــج، وأي عـــدم  فـــي منطقـــة 
الخليـــج  منطقـــة  فـــي  اســـتقرار 
ســـيكون مكلًفا للغاية بالنســـبة لنا؛ 
ألن هذه هي المنطقة التي نحصل 
فيهـــا علـــى إمداداتنـــا مـــن النفـــط 

والغاز، وقوى عاملة بالمنطقة”.
العالقـــات  علـــى  “نعمـــل  وقـــال 
الدفاعيـــة فـــي دول الخليـــج، فقد 
أجرينا مناقشـــات مثمرة للغاية مع 

إماراتييـــن حضـــروا للتدريـــب في 
الهنـــد، وتحدثنا عن االســـتثمارات 
الدفاعيـــة بالهنـــد واإلمـــارات التي 
باإلمكان اســـتيفائها مـــع متطلبات 
دول منطقـــة الخليـــج. وقـــام قائد 
الجيش الهندي بزيارة للمرة األولى 
فـــي التاريخ إلـــى كل من اإلمارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية، كما وقع رئيس الوزراء 
الهنـــدي خالل زيارته إلى ســـلطنة 

عمان بعض اتفاقيات الدفاع”.
اتفاقيـــات  الهنـــد  “وقعـــت  وأردف 
مـــع الواليـــات المتحـــدة وفرنســـا، 
وتحـــدث رئيـــس وزرائنـــا مؤخـــًرا 
فـــي مؤتمر دولـــي كبير عـــن الهند 
كمـــزود أمان شـــبكة فـــي المنطقة، 

وتطـــورت بمرور الســـنوات إلى أن 
أصبحت إســـرائيل اآلن ثالث أكبر 
شـــريك دفاعي للهنـــد، لذا فإن هذا 
يفتـــح أيًضـــا إمكانات جيـــدة جًدا 
فـــي مجال الدفـــاع بالنســـبة لعمل 
إســـرائيل والهنـــد مًعـــا لرؤية كيف 
يمكنهم تعزيـــز الدفاع عن الخليج 

ومواجهة المخاوف”.
المنطقـــة  دول  أن  “أعتقـــد  وزاد 
يجـــب أن تتعاون مًعا أكثر لتحمل 
المســـؤوليات األمنية بمفردها من 
خـــالل التعـــاون المتبـــادل بخالف 
ال  قـــوة خارجيـــة  علـــى  االعتمـــاد 
يبدو أن لديهـــا القدرة على الوفاء 

بالتزاماتها كما في الماضي”.
وقـــال “أعتقد أننا يجب أن نشـــعر 

بالقلق إزاء دخول الصين إلى بحر 
العرب والمحيط العربي من خالل 
الباكســـتانية  االقتصادية  التنميـــة 
لقاعدة عسكرية وسوف يمتد هذا 
المشـــروع مع الصين إلى باكستان 
وأفغانســـتان. لقد طـــورت العالقة 
وأصبحـــت  وإيـــران  الصيـــن  بيـــن 
اآلن قويـــة جـــًدا في هـــذا المجال 
جيـــًدا،  معروفـــة  والطموحـــات 
لذلك يجـــب أن تهتم دول الخليج 
والهنـــد بهـــذا األمـــر، وهنـــاك رغبة 
في توســـعة القواعد فـــي المحيط 
فـــي  قاعـــدة  ولديهـــم  الهنـــدي، 
جيبوتـــي، وهم يبحثون في بعض 
األماكـــن األخرى حيـــث يطرحون 
تحديات خطيـــرة ويحتاجون إلى 
مزيد من التنســـيق واالستشـــارات 

الوكيل السابق بوزارة الخارجية الهندي كانوال سيبالبشأن الهند ودول الخليج”.

 تلفزيون البحرين 
يواكب منتدى “^”

^حرص تلفزيـــون البحرين على مواكبة منتدى 
“البالد” من خالل بث تقرير عن الفعالية.

وقـــال رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشـــعلة 
إن الصحيفـــة مســـتمرة في عقد منتدياتها بمشـــاركة 
متحدثيـــن مـــن البحريـــن وخارجهـــا لمناقشـــة قضايا 

حيوية.
وأكـــد أن تعزيـــز المنظومة األمنية للـــدول الخليجية 
والعربية يمثل هاجســـا لـــدى كل خليجي وعربي بعد 
توقيـــع االتفـــاق الصينـــي اإليراني، الذي ســـيعزز من 

أوجه التنســـيق األمني واالســـتخباراتي والسيبراني 
لدى الدولتين.

وأكـــد ضرورة التعامـــل مع هذا الموقـــف بكل حكمة، 
وأن فعالية “البالد” ساهمت في جمع عديد من اآلراء 
بشـــأن هـــذا الموضوع، وســـيجري تلخيصها وعرضها 
على المشـــاركين تمهيـــدا لرفعها إلى أصحـــاب القرار 

والجهات والشخصيات المعنية.
وشكر الشعلة وزارة شؤون اإلعالم لحرصها المستمر 

على مواكبة التلفزيون لفعاليات “البالد”.

رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشعلة متحدثا لتلفزيون البحرين

المردي: نثق بالصين كبلد 
صديق وال ثقة بإيران

^رحب رئيس تحرير صحيفة “الباد” مؤنس المردي بالمشاركين بمنتدى “الباد” 
عــن المنظومــة األمنيــة للــدول الخليجيــة والعربيــة، وعلــى رأســهم وزيــر الخارجية 
المصــري األســبق الســفير محمــد العربي، ورئيس مركز الدراســات العربيــة اإليرانية 
علــي نــوري زاده، واإلعامــي الكويتــي محمــد الما، ورئيــس مركز الخليــج لألبحاث 

عبدالعزيز بن صقر، وأستاذ العلوم السياسية عبدالخالق عبدهللا.

وقـــال المردي في ســـياق كلمته: يســـرني 
منتـــدى  فـــي  مجـــددا  بكـــم  أرحـــب  أن 
صحيفـــة “البالد”، التـــي دأبت على تنظيم 
منتديات عن بعد بمشاركة شخصيات من 
تخصصات ومشارب عديدة من البحرين 

وعواصم عربية وأجنبية.
وأضاف “عـــودة للتاريخ، فإن العام 1979 
شـــهد تحـــوال دراماتيكيـــا فـــي الجغرافيـــا 
والقـــرار فـــي الصيـــن وإيران، حيـــث أقام 
بينـــج  شـــياو  دينـــغ  الصينـــي  الرئيـــس 
عالقـــات دبلوماســـية مـــع أميـــركا، وفـــي 
نفـــس العـــام ســـقط نظـــام الشـــاه وقامت 
الجمهوريـــة اإلســـالمية في إيـــران. هذان 

التوجهـــات  فـــي  المتعاكســـان  البلـــدان 
الدينية والمبدئيـــة يلتقيان في االقتصاد 
الموضوعيـــة  والقـــراءة  والمصالـــح.. 
ع في 27  للتحالف الثنائي بينهما، الذي وقِّ
مـــارس الماضـــي قد يفتح بـــاب التكهنات 
أنـــه قد يكون ممرا لعبور إيران عبر نافذة 

طريق الحرير الصيني”.
وتابـــع المـــردي “في إيـــران يوجـــد رئيس 
جديد، وقد تختلف الوجوه كل مرة، ولكن 
ال تختلـــف قيـــادة القـــرار المحتكـــرة عنـــد 
شخص واحد فقط، هو من ُيبدِّل البيادق 
على رقعة الشطرنج، أمس روحاني الذي 
زعموا أنـــه معتدل، وقبله نجاد المتشـــدد 

الذي منعوا ترشـــحه، واليوم رئيسي قائد 
محاكـــم المـــوت، كلهـــم مـــن رحـــم توجـــٍه 
واحـــد، مهمـــا اختلـــف لســـانهم، ورئيســـي 
يتولى المسؤولية في ظل غرق االقتصاد 
اإليراني بســـبب العقوبـــات، وعناد طهران 
لالمتثـــال لالتفاق النووي، ووفقا لمؤشـــر 
ايـــران  فـــإن  الدوليـــة  الشـــفافية  منظمـــة 
فـــي المراتـــب المتأخـــرة بالقائمـــة، وتأتي 
بالمرتبـــة 149 من أصل 180 في مســـتوى 

الفساد”.
وزاد “مازالـــت البنـــود األهـــم فـــي االتفاق 
ـــد اإلعالم  الصينـــي اإليراني ســـرية، وتعمَّ
الحكومـــي من طهران وبكين تســـريب ما 

يريدان أن ُيتداول، ولكن األخطر لم ينشر 
بعد، مثل هذا التعاون يقود دول المنطقة 
لئال يكـــون قرارها في التصـــدي للمخاطر 
اإليرانيـــة برد الفعل، وإنمـــا بقيادة الفعل، 
والتقدم خطـــوات ببناء منظومة جديدة، 
وإعادة هيكلة التحالفـــات القديمة، وضم 
حلفـــاء جـــدد يعـــززون مـــن أمـــن الخليج 

والعرب”.
وقال “الجميع يدرك اليوم أن حرب اليوم 
ليســـت تقليديـــة، ولكنها حرب ســـيبرانية 
تضرب أمن المعلومات والبيانات، وأصابع 
االتهام ألكثر القراصنة تتوجه لإليرانيين، 
هـــم أكثر المتورطين في جرائم االختراق 

واإلرهاب اإللكتروني”.
وواصـــل المـــردي “نحـــن نثق فـــي الصين 
كبلـــد صديق لـــدول المنطقـــة، وأن رؤيته 
للتحالفات مع الـــدول الخليجية والعربية 
أكثر عمقا من خالل االنطالق بخطة بكين 
التـــي أعلنها وزير خارجيـــة الصين عندما 
زار عـــددا مـــن البلدان العربيـــة في مارس 
2021 لإلعـــالن عـــن خطـــة بكين للســـالم 
فـــي المنطقـــة، وأن الصيـــن دائًمـــا تراعي 
المصالح االستراتيجية وبناء الثقة، ولكن 
ال نســـتطيع أن نثق في إيـــران التي نراها 

دائًما تستفز وتهدد الخليج”.
وأكمل “كل هذه الهواجس أتوقع حضورها 
من خالل مداخالت المشـــاركين؛ من أجل 
والرصيـــن  الموضوعـــي  النقـــاش  إثـــراء 
عـــن موضـــوع يقلـــق المواطـــن الخليجي 

والعربي في هذه الفترة”.

ــد  ــص واحـ ــخ ــد ش ــي ــران ب ــهـ ــي طـ ــرار فـ ــ ــق ــ ال
ــرة ــاء كـــل م ــ ــرؤس ــ مــهــمــا تـــعـــددت وجــــوه ال
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فريق تغطية منتدى “^”

القراصنة اإليرانيون أكثر المتورطين في جرائم 
االختراق واإلرهاب اإللكتروني

 منسق المنتدى:  
رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني راشد الغائب

 التغطية للموقع اإللكتروني والعدد الورقي: إبراهيم النهام وليلى مال اهلل

 تغريدات التويتر: سيد علي المحافظة

 الصور والترجمة: أمل الحامد

 سكرتارية الفعالية: سميرة المبروك

 إدارة التويتر والموقع اإللكتروني: حسن عدوان

 إدارة الواتساب واإلنستغرام: زينب الدرازي ومحمد الدرازي

  اإلسناد التقني: 
رئيس قسم الموقع اإللكتروني سعيد المبارك، عبداهلل عيسى

 إخراج وتنفيذ الملحق: قسم االنتاج

 التحرير والتصحيح: حسين الغديري، جاسم اليوسف، أحمد نصيف، وكميل عاشور

  إنتاج مقاطع الفيديو القصيرة والتصوير:
 رئيس قسم التصوير أحمد كريم، خليل إبراهيم وحوراء مرهون

 الخدمات: رئيسة الموارد البشرية والخدمات منى المطلق

المردي: حرب اليوم ليست تقليدية ولكنها حرب سيبرانية

https://www.albiladpress.com/news/2021/4700/bahrain/721302.html
https://www.albiladpress.com/news/2021/4700/bahrain/721301.html
http://www.mydsf.com/


تسهيل العبور اآلمن للُمجلون من أفغانستان إلى قاعدة عيسى الجوية
قـــام القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة، أمـــس الخميـــس، بزيـــارة لســـاح 
الجو الملكـــي البحريني، حيث أكد حرص 
قـــوة دفـــاع البحريـــن علـــى تجهيـــز كافـــة 
أســـلحتها ووحداتهـــا بأحـــدث المنظومات 
العســـكرية ذات التقنية المتطـــورة تنفيذًا 
لـــدن حضـــرة  مـــن  الســـامية  للتوجيهـــات 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة عاهل الباد القائد األعلى.
وأكد أنه بفضل تلك التوجيهات السديدة، 
فـــإن العمـــل دائمـــًا مســـتمر علـــى مختلف 
األصعـــدة لتهيئـــة كل اإلمكانـــات لتقديـــم 
البحريـــن  مملكـــة  لجهـــود  الـــازم  الدعـــم 

فـــي األعمـــال اإلنســـانية واإلغاثيـــة علـــى 
المســـتوى الدولـــي وهـــذا مـــا انعكس على 
عمليات تســـهيل العبور اآلمن لألشـــخاص 
الذيـــن تـــم إجاؤهم مـــن أفغانســـتان إلى 
قاعدة عيسى الجوية التابعة لساح الجو 
الملكـــي البحرينـــي بقـــوة دفـــاع البحرين، 
ومـــن ثـــم القيـــام بعملية تأميـــن نقلهم من 

الوجهـــات  إلـــى  الجويـــة  عيســـى  قاعـــدة 
النهائية المقررة لهم.

وأعـــرب القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين 
عن اعتزازه البالغ بتلك الســـواعد الوطنية 
دفـــاع  قـــوة  برجـــال  مشـــيدًا  المخلصـــة، 
تحمـــل  فـــي  الكبيـــر  وتفانيهـــم  البحريـــن 
المســـؤوليات المنوطـــة بهـــم بـــكل كفـــاءة 
وعـــزم، مثمنًا معاليه في هذا الصدد الدور 
الكبير الذي يقوم به منتســـبو ســـاح الجو 
الملكي البحريني مع إخوانهم من مختلف 
أســـلحة ووحدات قوة دفاع البحرين وما 
يبذلونـــه مـــن جهـــود فـــي تأديـــة واجبهـــم 
الوطنـــي على أكمل وجـــه، ويكونون دائمًا 

الدرع المنيع للوطن.

المنامة - بنا

القائد العام: تهيئة 
كل اإلمكانات لدعم 

األعمال اإلنسانية 
واإلغاثية دوليا
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جاسم اليوسف

بناء 50 وحدة بالمرحلة األولى لـ “إسكان الصحافيين”
وزيـــر اإلســـكان: عـــرض المخطـــط العـــام للمشـــروع نهايـــة العـــام الجـــاري

قال وزير اإلسكان باسم الحمر إن مشروع 
باهتمـــام  يحظـــى  الصحافييـــن  إســـكان 
وزارة اإلســـكان؛ بوصفه أحد مكتســـبات 
لصاحـــب  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملـــك الباد، مشـــيرًا إلى أنه مـــن المتوقع 
أن تســـتكمل الجهـــات المعنيـــة إجراءات 
اعتماد المخطط العام للمشروع مع نهاية 
العـــام الجـــاري. وأوضـــح الوزيـــر أنـــه من 
المخطط للمشـــروع أن يتـــم تنفيذه على 
مراحـــل عدة، بحيث تشـــرع الـــوزارة في 
بناء 50 وحـــدة ســـكنية بالمرحلة األولى 

بعد اعتماد المخططات النهائية.
منـــذ  عكفـــت  الـــوزارة  إن  الحمـــر  وقـــال 
صدور التوجيه الملكي الســـامي بإنشـــاء 
إســـكان الصحفييـــن علـــى التنســـيق مـــع 
الجهـــات الخدميـــة ذات الصلـــة؛ بهـــدف 

تنفيذ المشروع، منوهًا أنه قد تم تحديد 
منطقـــة المشـــروع بمنطقـــة هـــورة ســـند، 
وفـــور اكتمـــال اإلجـــراءات التخطيطيـــة 
فـــي  الـــوزارة  ستشـــرع  والتصميميـــة 

التنفيذ.
جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال وزير اإلســـكان 
البحرينيـــة  الصحفييـــن  رئيـــس جمعيـــة 
عيسى الشـــايجي وأعضاء مجلس إدارة 

الجمعية، بمقر مكتبه بوزارة اإلسكان.
وفي اللقـــاء، قدم وزير اإلســـكان التهنئة 
لجمعيـــة  الجديـــد  اإلدارة  مجلـــس  إلـــى 
الصحفييـــن، متمنيـــًا لهـــم دوام التوفيـــق 
خـــال دورتهـــم الحاليـــة، وأشـــاد بالـــدور 
الصحافـــة  بـــه  تضطلـــع  الـــذي  الوطنـــي 
البحرينية إلبراز المكتسبات التي تحققت 
لصاحـــب  الزاهـــر  العهـــد  فـــي  تـــزال  وال 

الجالـــة ملـــك البـــاد، فضـــاً عـــن أهمية 
الصحافـــة في لعـــب دور االتصال الفاعل 
بيـــن الـــوزارات والمؤسســـات الحكوميـــة 

والقطاع الخاص مع المواطنين.
جمعيـــة  رئيـــس  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
الصحفييـــن عن شـــكره واعتـــزازه بتهنئة 
وزيـــر اإلســـكان، منوهـــًا بالدور المشـــهود 
الـــذي تضطلـــع بـــه وزارة اإلســـكان، ومـــا 
حققتـــه الحكومـــة الموقرة مـــن إنجازات 
ومكتسبات على الصعيد اإلسكاني خال 

السنوات الماضية.
وأكـــد الشـــايجي أن الجمعيـــة علـــى أتـــم 
االســـتعداد للتعـــاون مـــع وزارة اإلســـكان 
عمومـــا، وفيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ مشـــروع 
الصحفييـــن خصوصـــا، والـــذي من شـــأنه 
أن يعزز االســـتقرار االجتماعي لمنتسبي 

الصحافة المحلية.

الجفير - جمعية الصحفيين باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  خـــّص 
باإلشـــادة  البـــاد  صحيفـــة  الحمـــر، 
فـــي تجربتهـــا المتفـــردة والنوعيـــة 
والمتمثلـــة فـــي إقامـــة المنتديـــات 
والنـــدوات الدوريـــة التـــي تعقدهـــا 
عبر تقنية االتصـــال المرئي، واصفا 
إياهـــا بالتجربـــة الرائـــدة والنموذج 
المثالـــي لمواكبـــة وســـائل التواصل 

االجتماعي اآلخذة في التسارع.
اســـتقباله  لـــدى  الوزيـــر،  وأشـــار 
أمـــس )الخميـــس(، أعضـــاء مجلس 
إدارة جمعيـــة الصحفييـــن، إلـــى أن 
منتديـــات البـــاد أصبح ينظـــر إليها 
أنها تنقل بشـــكل مميز نبض الشارع 
والعربـــي،  والخليجـــي  البحرينـــي 
مـــن خـــال المحـــاور والموضوعات 
المهمـــة التـــي تســـتعرضها مـــع كبار 

المســـؤولين الذين تتم استضافتهم 
عبر منصاتها اإللكترونية المختلفة.
مســـألة  علـــى  تعقيبـــه  فـــي  وقـــال 
التحديـــات التـــي تواجـــه الصحافة 
الورقيـــة في ظـــل مزاحمة شرســـة 
من وسائل التواصل االجتماعي، إن 
“الباد” أوجدت مناخا رقميا يواكب 
التطـــورات اإلعاميـــة المتســـارعة، 
آما أن تســـتثمر التقنيات الحديثة 
تســـتمر  أن  فـــي  قدمـــا  للمضـــي 
الصحافة المحلية في أداء رسالتها 

السامية تجاه المجتمع.

منتديات “^” نقلة رقمية 
مبتكرة وتنقل نبض الشارع

النعيمي: تأسيس حاضنات لالبتكار وريادة األعمال بالمدارس العام المقبل
”Bahrain Tender“ ثانويـــة مدينة عيســـى للبنين” تفوز بالمركز األول عـــن“

والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة  نظمـــت 
ترويـــج  مكتـــب  مـــع  بالتعـــاون 
التابـــع  والتكنولوجيـــا  االســـتثمار 
للتنميـــة  المتحـــدة  األمـــم  لمنظمـــة 
الصناعية )يونيدو(، الحفل الختامي 
مـــن  الثالثـــة  للنســـخة  االفتراضـــي 
وريـــادة  االبتـــكار  تعزيـــز  مبـــادرة 
األعمال ألهداف التنمية المستدامة 
لمـــدارس المرحلـــة الثانويـــة، والذي 
ُعقـــد بتقنيـــة االتصـــال المرئـــي عن 
التربيـــة  بعـــد، تحـــت رعايـــة وزيـــر 
والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي، وحضور 
االســـتثمار  ترويـــج  مكتـــب  رئيـــس 
األمـــم  بمنظمـــة  والتكنولوجيـــا 
المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو( 

هاشم حسين.
أكـــد  ألقاهـــا،  التـــي  كلمتـــه  وفـــي 
الوزيـــر حـــرص الوزارة علـــى تطوير 
موضوعـــات  وتضمينهـــا  مناهجهـــا 
األعمـــال واالبتـــكار  بريـــادة  تتعلـــق 
والـــذكاء االصطناعـــي، والتي تعتبر 
مـــن المـــواد األساســـية التـــي تؤهل 
الطلبة لانخـــراط في الحياة العامة 
انطاقـــًا  المعرفـــة،  مجتمـــع  وبنـــاء 
مـــن التوجيهـــات الحكيمـــة لحضرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
البـــاد،  عاهـــل  خليفـــة  آل  عيســـى 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  وصاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء؛ ســـعيًا 
نحو إكســـاب الطلبة مهـــارات القرن 
الواحـــد والعشـــرين وبنـــاء كفاءات 
قـــادرة علـــى إنتـــاج أفـــكار إبداعيـــة 
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

عبر ريادة األعمال واالبتكار.
كمـــا أشـــاد الوزيـــر بهـــذه المســـابقة 
التـــي شـــهدت مشـــاركًة واســـعًة من 
والخاصـــة،  الحكوميـــة  المـــدارس 
حيـــث بلـــغ مجمـــوع أعـــداد الطلبـــة 
المشاركين منذ إطاق هذا البرنامج 
1360 طالبـــًا وطالبـــة مـــن مختلـــف 
محافظـــات المملكة، مـــن بينهم لهذا 
العـــام 476 طالبـــًا، منهـــم 45 طالبـــًا 

من المؤسســـات التعليمية الخاصة، 
كمـــا بلـــغ عـــدد المـــدارس المشـــاركة 
فـــي هـــذا البرنامـــج لهـــذا العـــام 41 
مدرسة، من بينها 3 مدارس خاصة، 
إلى جانب مشـــاركة مدارس التعليم 
الفنـــي والمهني ألول مـــرة، وقد بلغ 
عددهـــا 9 مـــدارس، منهـــا 7 للبنيـــن 
للمشـــاركة  للبنـــات، وقـــد تأهـــل  و2 
في هذه المســـابقة 30 مشـــروعًا من 
أصل 85 مشـــروعًا مســـتلمًا من تلك 
المـــدارس، موجهـــًا شـــكره للجهـــات 
المتعاونـــة في تنفيذ هـــذا البرنامج، 
وإلـــى المختصيـــن بقطـــاع التعليـــم، 
والمعلميـــن  المدرســـية  واإلدارات 
وأوليـــاء  المشـــاركين  والطلبـــة 

أمورهم.
ومـــن جانبـــه، ألقـــى رئيـــس مكتـــب 
والتكنولوجيـــا  االســـتثمار  ترويـــج 
للتنميـــة  المتحـــدة  األمـــم  بمنظمـــة 
أشـــاد  كلمـــًة  )يونيـــدو(  الصناعيـــة 
فيهـــا بالشـــراكة االســـتراتيجية مـــع 
وزارة التربيـــة والتعليم لتنفيذ هذه 
المسابقة التي اســـتمرت بالرغم من 
ظـــروف الجائحـــة، مشـــيرًا إلـــى أن 
المنظمـــة قامت بعقد برنامج مكثف 
لتدريب 450 من المعلمين المنسقين 
للمسابقة خال الســـنوات الماضية، 

الـــوزارة  مـــع  باالتفـــاق  تـــم  حيـــث 
احتســـاب الســـاعات التدريبية لهم؛ 
البرنامـــج  إثـــراء  لتشـــجيعهم علـــى 
المتميـــزة،  والتجـــارب  بالمبـــادرات 
مؤكـــدًا أن مملكـــة البحرين هي أول 
دولـــة عربية تطبق منهجـــًا متكاماً؛ 
لتعزيـــز االبتـــكار وريـــادة األعمـــال، 
)يونيـــدو(  منظمـــة  ســـتقوم  حيـــث 
بالتنســـيق مع جامعة الدول العربية 
واتحاد الغرف العربية ببحث آليات 
تطبيـــق هـــذا المنهـــج فـــي عـــدد من 

البلدان العربية.
وأكد أن تعزيز ثقافة االبتكار وريادة 
األعمـــال عبر التعليـــم يعتبر من أهم 
أولويـــات الـــدول، وهذا مـــا حرصت 
مملكة البحرين على تنفيذه، مشيرًا 
إلى ســـعي منظمة )يونيدو( لتوثيق 
هـــذه التجربـــة المتميزة باالشـــتراك 
مع منظمـــة األمم المتحـــدة، مضيفًا 
لريـــادة  البحرينـــي  النمـــوذج  أن 
األعمال وبرنامج االســـتثمار وتنمية 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 
يتـــم تطبيقـــه فـــي )53( دولـــة عبـــر 
العالم؛ نظرًا لتميزه في هذا الجانب.

وقال إن نجاح هذا البرنامج شـــّجع 
المنظمـــة علـــى تأســـيس حاضنـــات 
لألعمال فـــي المدارس خـــال العام 

المقبـــل، مـــع التركيـــز علـــى الـــذكاء 
االصطناعـــي خصوصـــًا في مدارس 
التعليـــم الفنـــي والمهنـــي، معلنًا بأن 
المـــدارس الفائزة بالمراكز الخمســـة 
األولى ســـتحظى بفرصة لاشـــتراك 
فـــي معرض )اكســـبو دبـــي( العالمي، 
و)رالي العرب لابتكار( الذي تشارك 
فيـــه )21( دولة عربية، وذلك لعرض 

مشاريعها الفائزة.  
إعـــان  تـــم  الحفـــل  ختـــام  وفـــي 
مدرســـة  حصلـــت  حيـــث  النتائـــج، 
مدينة عيســـى الثانويـــة للبنين على 
 Bahrain( المركز األول عن مشروع
إلكترونـــي  موقـــع  وهـــو   ،)Tender
مخصص لعـــرض المشـــاريع لألفراد 
وتقديـــم  الصغيـــرة،  والمؤسســـات 
للمنافســـة  والعطـــاءات  العـــروض 
والحصول على المناقصة المحددة، 
وحصلت على المركز الثاني مدرسة 
الوفاء الثانوية للبنات عن مشـــروع 
)Smart Hygiene(، وهـــو عبارة عن 
ســـوار ذكـــي يهتـــز عندمـــا يكتشـــف 
وجود نسبة عالية من الجراثيم في 
اليـــد. أمـــا المركـــز الثالـــث، فحصلت 
عليـــه مدرســـة جدحفـــص الثانويـــة 
مشـــروع  عـــن  للبنيـــن  الصناعيـــة 
وإعـــادة  الصـــرف  ميـــاه  )معالجـــة 
تدويرها لاســـتخدام(، ويهدف إلى 
توفير الميـــاه المهدرة المســـتخدمة 
وإعـــادة تدويرها الســـتخدامها مرًة 
أخـــرى، وحصلت علـــى المركز الرابع 
مدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية 
)المصفـــاة  مشـــروع  عـــن  للبنـــات 
الخضـــراء(، وتتمحـــور فكرته حول 
وضـــع آلـــة فـــي ميـــاه البحـــر تقـــوم 
بســـحب الملوثـــات من تلـــك المياه، 
اإلبـــداع  مدرســـة  حصلـــت  فيمـــا 
الخاصـــة علـــى المركـــز الخامس عن 
مشروع )Relife(، ويهدف إلى إعادة 
تدوير المابس المســـتعملة والبالية 

لصنع مابس وحقائب جديدة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الحمر: أوجدت مناخا 
رقميا يواكب التطورات 

اإلعالمية المتسارعة

“اليونيدو”: البحرين أول دولة عربية 
تضع منهجًا لريادة األعمال

مدينة عيسى - وزارة العمل

استقبل وزير العمل والتنمية االجتماعية، جميل حميدان، في مكتبه أمس، 
الفائزين باســـم مملكة البحرين الذين حققوا 4 مراكز متقدمة في مجاالت 
جائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز في 
نسختها الـ )12(، والتي أطلقها المجلس بالتعاون مع جامعة الدول العربية، 

حيث تم تكريمهم مؤخرًا من بين 30 فائزًا من الدول العربية، في مصر.
 وأكـــد الوزيـــر توجيهـــات الحكومـــة لارتقـــاء بالشـــباب البحرينـــي 

والمؤسسات األهلية للمشاركة الفاعلة في الشأن الوطني.

توجيهات الحكومة تركز على االرتقاء بالشباب

عقدت جمعيـــة المحـــرق التعاونية 
وتـــم  أمـــس.  الســـنوي  اجتماعهـــا 
اعتماد التقريرين اإلداري والمالي.

اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وبيـــن 
محمـــود ســـيادي أن نتائـــج أعمـــال 
الجمعيـــة بينـــت أن مجموع حقوق 
المســـاهمين ارتفع إلى 2,113,210 
مليـــون دينـــار في حيـــن بلغ صافي 
أربـــاح الجمعيـــة للعـــام 2020، 166 

ألفا و269 دينارا.
العموميـــة  الجمعيـــة  واعتمـــدت 
المســـاهمين  علـــى  أربـــاح  توزيـــع 
الســـهم  قيمـــة  مـــن   %  10 بنســـبة 
وبذلـــك يكون مجموع األرباح التي 
حققتهـــا الجمعية منـــذ العام 2010 

حتى العام 2020 يعادل 117,5 % 
من قيمة السهم.

وبيـــن محمود ســـيادي أن الجمعية 
العموميـــة انتخبـــت مجلس اإلدارة 
الـــذي عقـــد اجتماعـــه األول، وتـــم 
توزيع المناصب على النحو التالي: 
لمجلـــس  رئيًســـا  ســـيادي  محمـــود 
اإلدارة، أحمـــد نائًبا لرئيس مجلس 
أميـــن  بوخمـــاس  أحمـــد  اإلدارة، 
الســـر العـــام، صاح العلـــوي األمين 
المالـــي، خالـــد بومطيـــع نائب أمين 
الســـر، أحمـــد الفضالة نائـــب األمين 
المالي، يوســـف سيار عضوا، طارق 
الشـــيباني عضـــوا، هنـــادي الجـــودر 

عضوا.

ارتفاع حقوق مساهمي “المحرق التعاونية” إلى مليوني دينار
محرر الشؤون المحلية



بنـــاًء علـــى توصيـــة الفريـــق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
اللجنـــة  وموافقـــة   )19  - )كوفيـــد 
التنســـيقية، أعلنـــت شـــؤون الطيران 
إجـــراءات  تحديـــث  عـــن  المدنـــي، 
دخـــول مملكـــة البحريـــن عبـــر مطـــار 
البحرين الدولي، بدًءا من يوم األحد 
الموافـــق 29 أغســـطس 2021، حيث 
ســـيتم خفـــض مـــدة الحجـــر الصحي 
مـــن  بـــدالً  أيـــام   5 إلـــى  االحتـــرازي 
10 أيـــام المعمـــول بهـــا حالًيـــا لجميع 
المسافرين غير المتطعمين القادمين 
من الـــدول غير المدرجة على القائمة 
الحمـــراء إلـــى مملكـــة البحريـــن مـــن 
الفئـــة العمرية البالغة من 6 - 12 عامًا 
الذين يتوجب عليهم الحجر الصحي 

االحترازي حســـب اإلجراءات المعلن 
عنها ســـابقًا، مـــع االســـتمرار في بقية 
اإلجـــراءات األخرى التـــي تم اإلعالن 
عنها مســـبقًا لهذه الفئة ومنها تطبيق 
الحجـــر الصحي االحتـــرازي لمدة 10 
أيـــام للقادميـــن مـــن الـــدول المدرجة 
علـــى القائمـــة الحمـــراء، كمـــا يتطلب 
من جميع المسافرين غير المتطعمين 
القادميـــن مـــن الـــدول غيـــر المدرجة 

علـــى القائمـــة الحمـــراء إلـــى مملكـــة 
دون  العمـــر  مـــن  البالغيـــن  البحريـــن 
6 ســـنوات تطبيـــق الحجـــر الصحـــي 
االحتـــرازي لمـــدة 5 أيـــام فقـــط، أمـــا 
جميـــع القادمين من الـــدول المدرجة 
على القائمة الحمراء من البالغين من 
العمر دون 6 سنوات فيتوجب عليهم 
تطبيـــق الحجـــر الصحـــي االحتـــرازي 

لمدة 10 أيام فقط.

المدنـــي  الطيـــران  شـــئون  ونوهـــت 
االلتـــزام  مواصلـــة  بأهميـــة 
ببقية  اإلجراءات المعلن عنها مسبًقا 
لمختلـــف المســـافرين القادميـــن إلـــى 

المملكة.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، وبعـــد موافقـــة 
الفريـــق  أعلـــن  التنســـيقية،  اللجنـــة 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا )كوفيـــد - 19( عـــن إلزاميـــة 
التعلـــم عـــن ُبعـــد لمـــدة 10 أيـــام مـــن 
غيـــر  للمســـافرين  الوصـــول،  تاريـــخ 
مملكـــة  إلـــى  القادميـــن  المتطعميـــن 
البحريـــن، من الطلبـــة المنتظمين في 
المـــدارس ورياض األطفـــال والمراكز 
والـــدور التأهيليـــة، ودور الحضانـــات 
ومراكـــز ومعاهـــد التدريـــب، حفاظـــًا 

على صحة وسالمة الجميع.

المنامة - بنا

الفريق الوطني يقر التعلم عن ُبعد 10 أيام
منذ الوصول للطلبة المسافرين غير المطعمين

“المنشطة” تساهم في خفض مضاعفات الفيروس المؤدية للوفاة
الرئيـــس التنفيـــذي لمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة: الجرعـــة تعزيزيـــة لتقويـــة المناعـــة المكتســـبة

أكـــدت الرئيـــس التنفيذي لمراكـــز الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة جليلة الســـيد أن تقديم 
المضـــاد  للتطعيـــم  المنشـــطة  الجرعـــة 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد - 19( للمؤهلين 
مـــن الفئات العمريـــة المختلفة يأتي ضمن 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  االســـتباقية  الخطـــوات 
مملكـــة البحريـــن ضمـــن جهـــود التصـــدي 
لفيروس كورونا، والذي يؤكد اســـتمرارية 
العمـــل فـــي الحفـــاظ على صحة وســـالمة 
مـــن  الواســـع  باإلقبـــال  مشـــيدًة  الجميـــع، 
جميـــع الفئات المؤهلة علـــى أخذ التطعيم 
والجرعة المنشـــطة منه، مبينة أن الجرعة 
تعزيزيـــة  هـــي جرعـــة  المنشـــطة عمومـــا 
وتنشـــيطية  المكتســـبة  المناعـــة  لتقويـــة 
للذاكـــرة المناعية، مما تســـاهم في خفض 
تـــؤدي  قـــد  التـــي  الفيـــروس  مضاعفـــات 

للوفاة.
وثمنت السيد كل الجهود الوطنية بقيادة 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، للتصدي للجائحة، موصلة شكرها 
للفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
)كوفيد 19( برئاســـة الفريق طبيب الشيخ 
ووزارة  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
الصحـــة والمجلـــس األعلـــى للصحة ولكل 
الكـــوادر الطبية في الصفـــوف األمامية أو 
فـــي كافة مواقـــع العمـــل، وكافـــة الجهات 
أجـــل ســـالمة وصحـــة  مـــن  التـــي تعمـــل 

الجميع.
وأضافـــت أن الفريق الوطني الطبي اتخذ 
خطـــوات اســـتباقية مـــن خـــالل مراجعته 
المعطيـــات والبيانـــات كافة التي يعكســـها 

الوضع الوبائي المحلـــي والعالمي لتترجم 
من خـــالل توجيهات وقرارات مبنية على 
أســـس علمية والتي كان منها مؤخرًا فتح 
التســـجيل للجرعة المنشـــطة لمـــن أكمل 6 
أشـــهر من أخذ الجرعة الثانية من تطعيم 
)فايزر-بيونتيـــك( أو تطعيم )كوفيشـــيلد-
أســـترازنيكا( لمـــن هـــم فـــوق الــــ 60 ولمن 
المناعـــة؛ وذلـــك  نقـــص  أمـــراض  يعانـــون 
لحمايتهم، مبينًة أن الجرعة المنشطة من 
التطعيم تعمل علـــى تعزيز المناعة وتقلل 
من نســـبة نقل الفيـــروس لآلخرين مقارنة 
تكويـــن  جانـــب  إلـــى  المتطعميـــن،  بغيـــر 

المناعة المجتمعية.
أثبتـــت  التطعيمـــات  أن  الســـيد  وبينـــت 
فعاليتهـــا في تقليل نســـب الحـــاالت التي 
المركـــزة  العنايـــة  دخـــول  إلـــى  تحتـــاج 

داخل المستشـــفى وإلى اســـتخدام أجهزة 
التنفس، موضحة بأن رصد ومتابعة نسبة 
الوفيـــات فـــي البحريـــن لـــدى المتطعمين 
بينت أنها أقـــل كثيًرا من غير المتطعمين، 
داعيـــًة جميع الفئات المؤهلة، إلى ضرورة 

التوجـــه ألخـــذ الجرعـــة المنشـــطة لتعزيز 
الجهاز المناعي في مواجهة الفيروس.

جـــاء ذلك في تصريحـــات خاصة للرئيس 
التنفيذي لمراكـــز الرعاية الصحية األولية 
لـــدى  البحريـــن  لتلفزيـــون  الســـيد  جليلـــة 
نعـــود”  “بكـــم  برنامـــج  فـــي  اســـتضافتها 
الســـتعراض آخـــر المســـتجدات المتعلقـــة 
بفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( وتناولـــت 
خاللـــه إنجازات مملكـــة البحرين والفريق 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 

مسارات التعامل مع الجائحة.
مملكـــة  تجربـــة  أن  الســـيد  وأوضحـــت 
البحريـــن فـــي التصـــدي لجائحـــة كورونـــا 
أصبحت تجربة عالمية يحتذى بها، منوهًة 
بـــأن هناك فريقا من األطباء واألكاديميين 
المؤهليـــن فـــي مملكـــة البحريـــن والذيـــن 
والبحـــث  والدراســـة  بالمتابعـــة  يقومـــون 

محليـــا ومـــن خـــالل التعـــاون عالميـــا لكل 
متغيرات الفيروس ومســـتجداته وبشكل 
علمـــي وعلـــى مســـتوى عال لمعرفـــة كافة 
التطـــورات وآليات مواجهتهـــا، مؤكدة أن 
إعطاء مملكة البحرين للجرعة المنشـــطة 
يهـــدف إلـــى الحفاظ على صحة وســـالمة 

الجميع.
الهادفـــة  التوعويـــة  بالحمـــالت  وأشـــادت 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  الحملـــة  ضمـــن 
فيـــروس كورونا التي تدعـــم تطبيق كافة 
اإلجـــراءات الوقائيـــة واالحترازيـــة وأخذ 
وضـــرورة  والحـــذر  الحيطـــة  مـــن  مزيـــد 
مواصلة االلتزام باإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة والقـــرارات الصـــادرة 
عـــن الجهات المعنية؛ حفاظًا على ســـالمة 
الجميـــع من أجـــل القضاء علـــى الفيروس 

والعودة لحياتنا الطبيعية.

جليلة السيد

خفض الحجر االحترازي لمدة 5 أيام 
للمسافرين بعمر 6 - 12 عاما و10 

أيام للقادمين من الدول الحمراء
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استفتاء “^”: 64 % يؤيدون التعلم من المدرسة
أبـــدى عـــدد كبيـــر مـــن أوليـــاء أمـــور الطلبـــة 
رغبتهـــم فـــي إرســـال أبنائهـــم إلى المدرســـة، 
باختيارهـــم ألبنائهم خيار الدراســـة من على 
المقاعد الدراسية في العام الدراسي الجديد 

.2021 - 2022
جـــاء ذلـــك فـــي اســـتطالع أجرتـــه صحيفـــة 
“البـــالد” علـــى موقعهـــا اإللكترونـــي الرســـمي 
ومنصاتهـــا الرســـمية علـــى مواقـــع التواصـــل 

االجتماعي.
وأظهـــرت نتائـــج االســـتطالع أن 64 % مـــن 
أولياء األمور أبدوا رغبتهم في تلقي أبنائهم 

التعليم بشكل نظامي عبر الحضور الشخصي 
إلى المـــدارس والمؤسســـات التعليمية، فيما 

يفضل 36 % تطبيق التعليم عن بعد.
وشـــارك فـــي اســـتطالع “البالد” علـــى منصة 
الصحيفـــة فـــي موقـــع التواصـــل االجتماعي 
“االنســـتغرام” 444 شـــخصا، أّيـــد 236 منهـــم 
 53 المدرســـة، بنســـبة  إلـــى  أبنائهـــم  إرســـال 
%، فيمـــا عـــارض 208 منهم حضـــور أبنائهم 
الشـــخصي إلى المـــدارس مؤيديـــن مواصلة 

تطبيق التعلم عن بعد بنسبة 47 %.
وعلى منصـــة الصحيفة في موقـــع التواصل 
مـــن   %  55 أبـــدى  “تويتـــر”،  االجتماعـــي 
المشـــاركين في االســـتفتاء، اختيـــار التعليم 

عـــن بعـــد ألبنائهـــم، فيمـــا أّيـــد 45 % خيـــار 
الحضور الشخصي لتلقي التعليم عن طريق 

الحضور إلى المؤسسات التعليمية.
ويـــرى أوليـــاء أمور أن نســـبة االســـتفادة من 
التعلم في المدرســـة تكون أكبـــر وأكثر فهما، 
بســـبب قدرة المدرســـين على السيطرة على 
الطالب بطرقهم العلمية، ويعجز األهالي عن 

فعل ذلك.
وأبـــدى معلـــم نصيحـــة بخصـــوص الصفوف 
األولـــى فـــي المرحلـــة االبتدائيـــة، إذ فّضـــل 
إرســـالهم إلـــى المدرســـة؛ لبنـــاء شـــخصيتهم 
وتكويـــن فكرة ممتعة عن المدرســـة بما فيها 
مـــن معلمين وتكويـــن صداقات بين التالميذ 

بعضهم البعض.
وعلـــى الجانب اآلخر، أبدى البعض اآلخر من 
أوليـــاء األمـــور رغبتهم في اســـتمرار التعليم 
عن بعد ألبنائهم، مبررين ذلك ألســـباب عدة؛ 
أبرزهـــا الخـــوف علـــى فلـــذات أكبادهـــم مـــن 
اإلصابة بفيروس كورونا؛ بسبب قرب موعد 
تغير الجو ودخول فصل الشـــتاء ،ما يتسبب 
فـــي إصابة الطالب بالـــزكام وانتقال العدوى 

فيما بينهم.
وكانـــت وزارة التربية والتعليم، قد ســـمحت 
ألولياء األمور باتخاذ قرار عودة أبنائهم إلى 
المقاعد الدراســـية أو اســـتمرارهم في التعلم 

عن بعد.

إلدراج نائب رئيس “اإلسعاف” السابق ضمن شهداء الواجب
ــز ــ ــواف ــ ح وال  ــل  ــ ــم ــ ع ــة  ــ ــ ــاب ــ ــ إص ــه  ــ ــ ل ــرف  ــ ــصـ ــ تـ ــم  ــ ــ ل ــد  ــ ــي ــ ــق ــ ــف ــ ال ــر:  ــ ــيـ ــ ــداألمـ ــ ــبـ ــ عـ

طالبـــت عضـــو مجلـــس النـــواب النائب 
زينـــب عبداألميـــر باعتبـــار نائب رئيس 
خدمـــات االســـعاف بمجمـــع الســـلمانية 
الطبـــي المرحـــوم عيســـى عاشـــور مـــن 
شـــهداء الواجـــب، نظـــًرا لكـــون الفقيـــد 
كان قـــد أصيـــب أثناء قيامـــه بالواجب 
الصفـــوف  فـــي  واإلنســـاني  الوطنـــي 
األماميـــة لمواجهـــة جائحـــة فايـــروس 

كورونا )كوفيد 19(.
وأكـــدت أنهـــا تســـعى بجهـــد عـــال فـــي 
التواصل والنســـيق مع الجهات المعنية 
الطلـــب  هـــذا  بلـــوغ  علـــى  والمختصـــة 
المنشـــود من أجل إكـــرام فقيد الواجب 
فـــي مماتـــه وذلـــك عـــن طريـــق التكرم 
بـــإدراج الفقيـــد الغالـــي ضمـــن شـــهداء 
العمـــل  إصابـــة  واحتســـاب  الواجـــب، 

للفقيد كون أنه أصيب بفيروس كوفيد 
١٩ وهـــو علـــى رأس عمله في الصفوف 
األماميـــة لمواجهة الجائحة، وتســـهيل 
إجراءات تســـوية قرض بنك اإلســـكان 
العقـــاري، والنظـــر فـــي نســـبة المعـــاش 
التقاعـــدي للورثـــة، وضـــم أبنـــاء الفقيد 
ضمن برنامج القادة لولي العهد األمين، 
ومنحـــه وســـام األميـــر ســـلمان بن حمد 
أن  إلـــى  الطبـــي، مشـــيًرة  لالســـتحقاق 
الفقيـــد لم يتحصل علـــى الرتبتين التي 
أمر بهما سمو ولي العهد رئيس الوزراء 

للكوادر الطبية.
وأفـــادت أن الفقيـــد تخرج مـــن برنامج 
التمريـــض العام بكلية العلـــوم الصحية 
عـــام 1996 وبـــدأ مســـيرته المهنية عام 
1997 بـــوزارة الصحـــة كممرض بمجمع 

الســـلمانية الطبـــي في قســـم الحوادث 
والطـــوارئ، ثـــم انتقل بعد ســـنتين إلى 
قسم خدمات االســـعاف كمسعف طبي 
ليتدرج إلى وظيفته األخيرة قبل وفاته 
وهـــي نائـــب رئيـــس خدمات االســـعاف 

وكان  الطبـــي،  الســـلمانية  بمجمـــع 
للمرحـــوم إســـهامات عديـــدة من خالل 
مهنته حيث دأب على العمل بتأســـيس 
الفريق الطبي لسباقات الفورموال واحد 
التابع لالتحاد البحريني للســـيارات منذ 

االتحـــادات  ومســـابقات   2004 العـــام 
الرياضية المختلفة.

لجهـــوده  األكبـــر  النصيـــب  أن  وبينـــت 
كانـــت في الصفـــوف األمامية لمواجهة 
جائحـــة الكورونـــا التي عصفـــت بالعالم 
اجمع، كما أن له العديد من المشـــاركات 
االجتماعية من ورش عمل ومحاضرات 
توعويـــة والتدريـــب علـــى االســـعافات 
األولية، وأيًضا له مشاركات عديدة في 

بعثة وحمالت الحج.
ونوهـــت إلـــى أن الفقيد رحـــل عن عمر 
ناهز 47 ســـنة ليكون أول من يرحل من 
الصفـــوف األمامية في فريـــق البحرين 
متأثًرا بمضاعفات فيروس كورونا وقد 
رحـــل وخلـــف عائلة مكونة مـــن زوجته 

وأربعة أبناء.

المرحوم عيسى عاشور بطل من أبطال 
الصفـــوف األمامية وهـــو أول الراحلين 
إلى الرفيق األعلـــى حيث قضى متأثًرا 
بإصابتـــه أثنـــاء أداء واجبنـــه الوطنـــي 
واإلنساني والوطني بفايروس كورونا.

ونعى المجلس األعلـــى للصحة ووزارة 
خالـــص  عـــن  وأعربـــا  الفقيـــد  الصحـــة 
تعازيهـــم وصـــادق مواســـاتهم ألســـرته 
وأهلـــه، كمـــا حفلـــت وســـائل التواصـــل 
التأبينيـــة  بالمشـــاركات  االجتماعـــي 

للفقيد.
وُعـــرف عن الفقيد عاشـــور حبـــه الكبير 
لمســـاعدة الناس وتلبية نـــداء الواجب 
االجتماعي واإلنساني، إذ زخرت حياته 
االجتماعيـــة بالعديـــد مـــن المشـــاركات 

التطوعية في جميع مناطق البحرين.

زينب عبداألميرعيسى عاشور

بدور المالكي

علوي الموسوي

محمد الدرازي



القيد : 132948
التاريخ : 2021-8-22

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة بي آي بزنس سولوشنز ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
شركة ----- المسجلة بموجب القيد رقم 132948-، طالبين تغيير االسم التجاري

من: شركة بي آي بزنس سولوشنز ذ.م.م
الى: شركة بي آي ستارت اب ادفايزري ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 
يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تاريخ :2021/8/23
) CR2021- 122818( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / عواطف راشد علي خلف بتحويل المحل التجاري التالي: إلى 
السيد/ عبدهللا يوسف عبدهللا كمال

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري: 88 درجة لغسيل  السيارات
رقم القيد: 5-123448

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل
توب سبوت تريدنغ ذ.م.م

 سجل تجاري رقم 133063

توب سبوت  إليها  تقدم  بٔانها  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تريدنغ ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 133063 بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية 

وتعيين السيد محمد صالح عبده احمد محمد كمصفي للشركة.
بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دأيني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 
على  وذلك  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 خالل  الالزمة،  بالمستندات  مدعومة 

العنوان التالي: بيانات المصفي
رقم الهواتف: 39883440

 البريد اإللكتروني: kingsman.bahrain@gmail.com    -   المنامة - البحرين

إعالن بحل و تصفية شركة 
ساحة الفي آر لأللعاب الترفيهية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 127514

بناء على قرار المالك في شررركة سرراحة الفي آر لأللعاب الترفيهية ذ.م.م المسررجلة 
بموجب القيد رقم 127514، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السيدة / امل عبدهللا علي 

ابراهيم الساده مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دأيني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 
على  وذلك  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 خالل  الالزمة،  بالمستندات  مدعومة 

العنوان التالي: عنوان المصفي:
رقم الهاتف: 33366644

alqutami66@hotmail.com:البريد اإللكتروني 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم )109372( لسنة 2021
بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

نقصة الجود فوود ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بٔانه قد تقدم إليها 
السيد / مجدي محمد جعفر عبدالحسين خلف باعتباره المصفي القانوني لشركة 
نقصة الجود فوود ذ.م.م ،المسجلة كشركة ذات مسٔيولية محدودة بموجب القيد 
اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  ٔاعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ،118944 رقم 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  ذلك  و  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد : 133823-1     -    التاريخ : 2021-8-23
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة قولد بارك كو. ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  كو.  بارك  قولد  شركة  اصحاب  السادة 

133823-1 طالبين تغيير االسم التجاري
من: قولد بارك كو. ذ.م.م
الى: فلس اكسبرس ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2021- 123044( إعالن رقم
معاملة مشتركة

ٔاي  لديه  كل من  فعلى   ، معاملة مشتركة  بطلب  ٔادناه  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ياسر جاسم محمد علي النجار

االسم التجاري الحالي : اون الين للمقاوالت والداللة
االســـــم التجـــاري : اون الين للمقاوالت

رقم القيد: 27669-2

التاريخ: 21-8-2021
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة    -  إدارة السجل التجاري

)CR2021- 120684( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : عادل عبدهللا عبدالكريم المير

االسم التجاري الحالي : جريت تويز
االســـــم التجـــاري : جريت فيرنيجر

رقم القيد: 20797-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )68845( لسنة  2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة الصرافة الحديثة ش.م.ب مقفلة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره  عبدالعال  يوسف  حسن  جاسم   / السيد 
مقفلة  بحرينية  مساهمة  كشركة  ،المسجلة  مقفلة  ش.م.ب  الحديثة  الصرافة 
بموجب القيد رقم 91824، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات  اختيارية و شطبها من السجل 
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.                             

تعلن مؤسسة أم الحسن للمواد 
الغذائية والكائنة في منطقة 

المالكية لجميع تجار المواد الغذائية 
والموزعون بوقف التموين بنظام 

الدفع االجل إعتبارا من تاريخه وحتى 
إشعار آخر.

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إعالن بحل وتصفية شركة

 شركة بي أس آي أن كنترول ذ.م.م   
 سجل تجاري رقم  68615

المسجلة بموجب  بناء على قرار الشركاء في شركة  بي أس آي أن كنترول ذ.م.م  ،   
القيد رقم 68615  بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد / يوسف أحمد يوسف أحمد 

العشيري مصفيا للشركة. 
قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا    
وعمال   ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
تقديم  إلى  الشركة  دائني  جميع  المصفي  يدعو  الشركات  قانون  من   335 المادة  بنص 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 

وذلك على العنوان التالي:
  38330210

alasheeri84@me.com

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد محافظ الشـــمالية علي العصفور 
القياســـية  المواصفـــة  رفـــع  أهميـــة 
للمنتـــج الغذائـــي الزراعي والســـمكي 
فـــي هـــورة عالـــي؛ لالرتقـــاء بالمنتـــج 
والوصـــول إلـــى المواصفـــة العالميـــة 
فـــي  المســـاهمة  رفـــع  نحـــو  للغـــذاء 
درجـــة االعتمـــاد إلـــى 80 % لتحقيق 
“رؤيـــة عالي” نحو اعتمـــاد المحافظة 

الشمالية محافظة صحية.
وخالل اللقاء الذي عقدته المحافظة 
عبـــر االتصـــال المرئي بحضـــور نائب 
المحافـــظ العميـــد خالد الدوســـري، و 
ممثـــل مدير شـــركة دار أكـــوا عبدهللا 
الزراعيـــة  التنميـــة  ومديـــر  الفحـــل، 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
حســـين  العمرانـــي  والتخطيـــط 

الليـــث، ومديـــر الخدمـــات الهندســـية 
خالـــد  بالمحافظـــة  واالســـتثمار 
تعزيـــز  واختصاصـــي  عبداللطيـــف، 
صحة منســـق برنامج المدن الصحية 
بـــوزارة الصحة بشـــرى الهندي، وعدد 
أكـــد  بالمحافظـــة،  المســـؤولين  مـــن 

المحافظ أهمية توثيق تجربة شركة 
دار أكـــوا كقصـــة نجـــاح فـــي مجـــال 
دعـــم القـــروض الصغيرة واالســـتثمار 
فـــي الميـــاه فـــي تجربـــة االســـتزراع 
النباتي والســـمكي كشركة قادرة على 
تنمية المهارات والتدريب للمزارعين 

فـــي دعـــم المخـــزون الغذائـــي بطرق 
الحديثـــة،  التكنولوجيـــا  ووســـائل 
وهـــو مـــا يرفـــع مـــن درجـــة التأهـــب 
واالســـتجابة لحـــاالت الطـــوارئ فـــي 
وتوفيـــر  الذاتـــي  االكتفـــاء  تحقيـــق 
األمن الغذائي، إضافة للمســـاهمة في 

االقتصاد الوطني.
مـــن جانبـــه، اســـتعرض ممثـــل مديـــر 
شـــركة دار أكـــوا قصـــة نجـــاح تجربة 
الشـــركة فـــي التنمية المســـتدامة في 
مجال االســـتزراع النباتي والســـمكي، 
ودرجـــة المواصفـــات العاليـــة حســـب 

شـــهادة اآليزو العالميـــة التي تحصل 
اســـتعداده  إلـــى  أشـــار  وقـــد  عليهـــا، 
مركـــز  مـــع  والتنســـيق  للتعـــاون 
المختبـــرات الوطني فـــي دعم جودة 
المنتـــج الغذائـــي النباتـــي والســـمكي 
لمشـــاريع الحاضنـــات الزراعيـــة فـــي 

هورة عالي.
زيـــارة  تنظيـــم  علـــى  االتفـــاق  وتـــم 
ميدانيـــة تجمع كل الجهات المتعاونة 
والمكونة من وكالـــة الزراعة والثروة 
البحريـــة وشـــركة دار أكـــوا ومكتـــب 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  منســـق 
لبرنامـــج المدن الصحيـــة والمحافظة 
الشمالية؛ من أجل دعم جودة المنتج 
الغذائي الســـمكي والنباتي كمواصفة 
مهمة ألحد المحاور الرئيسة لبرنامج 
فـــي  صحيـــة  مدينـــة  عالـــي  اعتمـــاد 

المرحلة القادمة.

محافظ الشمالية: تضافر الجهود لرفع مواصفة الغذاء الصحي العتماد عالي مدينة صحية

المنامة - معهد التنمية السياسية

أشـــاد رئيس األمـــن العام الفريـــق طارق 
الحســـن بدور ومبادرات حضرة صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
مكانـــة  لتعزيـــز  البـــالد،  عاهـــل  خليفـــة، 
مملكـــة البحريـــن على المســـتوى الدولي 
فـــي مختلـــف الجوانـــب، حتـــى أصبحت 
نموذًجا عالمًيا ولها المكانة الرفيعة التي 
يتطلـــع لها الجميع، مثمنا دعم ومســـاندة 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
مملكـــة  فـــي  الشـــباب  لقطـــاع  الـــوزراء، 
البحريـــن من خالل رعاية ســـموه برامج 
تأهيليـــة متعددة، تعزز من دور الشـــباب 
في المؤسسات الرسمية الوطنية، منوهًا 
بالمبادرات المتميـــزة التي يقودها ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، والتـــي حققـــت النجـــاح والتميز 

للقطاع الشبابي في المملكة.
جـــاء ذلك فـــي لقـــاء رئيس األمـــن العام 
ضمـــن  البحريـــن،  شـــباب  مـــن  ونخبـــة 

برنامـــج “رهـــان المســـتقبل”، الـــذي نظمه 
السياســـية  للتنميـــة  البحريـــن  معهـــد 
للشـــباب ضمن الفئـــة العمرية من 18-29 
عامـــًا، وتضمـــن مجموعة مـــن الحوارات 
التفاعلية بين المســـؤولين وصناع القرار 
والشـــباب المشـــاركين، فـــي إطـــار تعزيز 
قيـــم  وتعزيـــز  والـــوالء  االنتمـــاء  روح 

المواطنة بين الشباب.
واســـتعرض رئيـــس األمن العـــام، األدوار 
الرئيســـة التي تقوم بهـــا وزارة الداخلية 
فـــي تعزيز االنتماء الوطني لدى مختلف 
فئات المجتمع، خصوصًا الشباب، مشيرًا 
إلـــى الخطـــة الوطنيـــة لتعزيـــز االنتمـــاء 
الوطنـــي وتكريس قيـــم المواطنة والتي 

أطلقها كمبادرة وزير الداخلية، ويشـــارك 
فـــي تنفيذ مبادرات الخطة التي تتجاوز 
الرســـمية  الجهـــات  مـــن  العديـــد  المئـــة، 

واألهلية.
وأشـــاد الحســـن بالـــدور المجتمعـــي فـــي 
تعزيـــز األمن واألمان، مستشـــهدًا بمقولة 
جاللـــة الملـــك “المواطن هـــو رجل األمن 

األول”، ممـــا يضـــع مســـؤولية كبيرة على 
خصوصـــًا  المجتمـــع،  فئـــات  كل  عاتـــق 
التمســـك  إلـــى  إياهـــم  داعيـــا  الشـــباب، 
بالثوابـــت األصيلـــة للمجتمـــع والحفـــاظ 
علـــى  القائمـــة  الوطنيـــة،  الهويـــة  علـــى 
قيـــم الســـالم والتعايـــش ونبـــذ التطرف 
وقبـــول اآلخـــر، والتـــي تشـــكل الســـياج 

القـــوي لحمايـــة المجتمـــع مـــن التطـــرف، 
والمحافظـــة علـــى اإلنجـــازات الوطنيـــة 

التي حققتها المملكة في العهد الزاهر.
واعتبر أن الشـــباب القـــوة الفاعلة وعماد 
والثـــروة  المســـتقبل،  وعـــدة  الحاضـــر 
الحقيقيـــة التـــي يمتلكهـــا الوطـــن، وهذا 
مـــا يضـــع عليهـــم مســـؤولية إضافية في 
تمثيل الوطن بالشـــكل المناسب وتعزيز 
صـــورة البحريـــن االيجابية فـــي مختلف 

المحافل.
واختتـــم رئيس األمن العام باســـتعراض 
أهـــم التحديـــات التـــي تواجـــه الشـــباب، 
معربًا عـــن قناعته بالقدرة على تجاوزها 
وتحويلهـــا إلى فـــرص حقيقية من خالل 
والمعرفـــة  بالعلـــم  والتســـلح  العزيمـــة 
التـــي  المتنوعـــة  التدريبيـــة  والفـــرص 

توفرها مؤسسات الدولة ذات العالقة.
بعـــد ذلك، أجاب الفريق طارق بن حســـن 
الحســـن عـــن أســـئلة المشـــاركين، والتي 
تناولـــت مجموعة مـــن القضايا التي تهم 
وقطـــاع  عمومـــا،  البحرينـــي  المواطـــن 
منهـــا  يتعلـــق  ومـــا  خصوصـــا،  الشـــباب 

بالجانب األمني في مملكة البحرين.

ــا ــيًـّ ــزز مـــكـــانـــة الـــبـــحـــريـــن دولـ ــ ــة الـــمـــلـــك عـ ــالـ ــس األمــــــن الــــعــــام: جـ ــيـ رئـ

دور مهــم للشبــاب فـي تعــزيــز األمـــن المجتمـــعي

رئيس األمن العام ونخبة من شباب البحرين، ضمن برنامج “رهان المستقبل” رئيس األمن العام متحدثا في اللقاء
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AL DAR ISLANDS RESORT
منتجع جزر الدار 

EVERYDAY 9AM TO 9PM

Beach Shop
Family Rooms

Big Tent

Sea Food
Arabic Food
Indian Food

BBQ

Jaradah Island
Dolphin Watch

Fishing Trip

Jetski
Towable Ride

Kayaking

King Huts
Regular Huts

1 Bedroom
2 Bedrooms
3 Bedrooms

AND MORE

RESTAURANT

BOAT TRIPS

WATER SPORTS

BEACH HUTS

CHALET

متجر الشاطئ 
الغرف العائلية 
الخيمة الكبيرة  

المأكوالت البحرية 
األكل العربي 
األكل الهندي 

المشويات 

جزيرة جرادة 
مشاهدة الدولفين 

رحالت الصيد  

الدراجات المائية 
توبيل 
كايك 

الكوخ الكبير 
الكوخ العادي 

غرفة 
غرفتين 

ثالث غرف 

و المزيد 

المطعم 

الرحالت البحرية 

الرياضات المائية 

األكواخ الشاطئية 

الشاليهات 

Orignal Valid ID is required for everyone upon arival.

Fri-Sat & Public Holiday : 8bd
Sun - Thur : 5bd
 16 years old and above

ADULT
Fri-Sat & Public Holiday : 4bd
Sun - Thur : 2bd
15 years old and below
5 years old and below are FREE

CHILD
39990136
17704600

www.aldarislands.com

@aldarislands

الجمعه - السبت و اإلجازات الرسمية 8 دينار  

األحد الى الخميس 5 دينار 

16 سنه و أكثر 

البالغين 
الجمعه - السبت واإلجازات الرسميه 4 دينار  

األحد الى الخميس 2 دينار 
15 سنه و أقل 

5 سنوات و أقل الدخول مجاناً 

األطفال 

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

للبيع
مقهى ومطعم شعبي

جاهز لالفتتاح
بمنطقة حيوية بسوق المحرق
shutters 2 المحل من بابين

يتواجد فيه تنور للخبز
بالترخيص او بدون ترخيص

يصلح المحل أيضا للمشويات تكة وكباب
وللشيشة 

إيجار المحل معقول جدا

للبيع بسعر مغر ...
هاتف : 37556055

www.g rna t a . com

Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license
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Vacancies Available
PAKARAB CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33527024  or  RAYRAMZAN@GMAIL.COM 

PANDA CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33310333  or  PANDA_TEA_BH@HOTMAIL.COM 

SUNBULA STATIONERY AND COMPUTERS EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17440214  or  Nooralah@hotmail.com 

GALF SEA GARGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  GSTGULF@BATELCO.COM.BH 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

Geolog Surface Logging DMCC 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17568173 

FAST FLOW INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 37771467  or  MAJEED@FASTFLOWGROUPS.COM

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

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17543000  or  HO.HR@bank-abc.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672655  or  manditrading56@gmail.com 

ALBANOOSH COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39660585  or  info@albanoosh.co 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

ALMAHAD SANDWITHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39449583  or  SIMSIMSALES@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 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

California pets 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33593737  or  AL_ASAD62@HOTMAIL.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

Magic Wood carpentry Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33371222  or  magic.altaitoon@gmail.com 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Clay House Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36344460  or  NAVEEDULLAH274@GMAIL.COM 

ACUTA REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36354153  or  MUKESHSEN159@GMAIL.COM 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIR,  HUMAN RESOURCES 
 suitably qualified applicants can contact
 77890025  or  samaha@vidahotels.com 

AMAN SHABBIR FOR REPAIR OF ELECTRONIC CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33702583  or  AMANSHABBIR234@GMAIL.COM 

BLACK & WHITE SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550302  or  VISA@DTCONSULTANCY.NET 

HUSAIN HASAN SALMAN HASAN SALMAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33122428  or  HAUN970.BH@GMAIL.COM 

CLEAR WAY EXPRESS DELIVERY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39133187  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

M A S BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 35357860  or  SHIMAAATHARWAT94@GMAIL.COM 

BAHRAIN INSTITUTE FOR SPECIAL EDUCATION 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17556613  or  INFO@BISED.ORG 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

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

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

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

HOT CERAMICS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17775929  or  dosricsc@gmail.com 

HOT CERAMICS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17775929  or  dosricsc@gmail.com 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ABU JOUDA Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33347702  or  HALA-123-@LIVE.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

CRAVE RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 16030555  or  enhorabi@gmail.com 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

K.P MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

ZEEBA ALMUHANDIS TEXTILES & TAILORING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36699789  or  ZEEBATEXTILES@GMAIL.COM 

ARLA FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

POPULAR MILL FOR FOOD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38284581  or  THAHAPNO@GMAIL.COM 

ADNAN NASIR FOR MARKETING AND BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36881283  or  BAHGOOD@YAHOO.COM 

GULF STRATEGIC PARTNERS COMPANY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 34111343  or  SULTAN@GSPWLL.COM 

HASAN ALI RAMADHAN 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  ALMULLABH795@GMAIL.COM 

KITOPI MANAGEMENT BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 35511112 050 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35091363  or  ASBAHRIYAS33@GMAIL.COM

NEW LINE MARKETING PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39411920 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of
  COMPUTER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact
 17730901  or  ESSAM@BEHZADMEDICAL.COM.BH 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  EAMCO@BATELCO.COM.BH 

Devji & Co. 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17104751  or  PDEVJI@DEVJI.COM 

ABUALHOLL SANDWICHES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344797  or  RANOOSH.TEN@GMAIL.COM 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17401212  or  cv@salamgas.com 

ADLIYA MACHINERY HIRING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@AMHH.COM 

BURGER LAND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 77157777  or  tina@jasgroup.co 

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

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17232646  or  admin@adelsadiq.com 

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

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17543000  or  HO.HR@bank-abc.com 

D V D garden 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17411199  or  AHRAM@BATELCO.COM.BH 

ABDULWAHAB ALBASRI CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 66333181  or  AMIN-1989@LIVE.COM 

YASEEN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17400710  or  ALIESSA68@GMAIL.COM 

Canar Geo Survey Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 39410651  or  ANIL@CANAR.COM.BH 

VALUES ENGINEERING DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  ARCHITECT 
 suitably qualified applicants can contact

 17717571  or  VALUESENGINEERING.BH@GMAIL.COM 

Basheer cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17333379  or  S_HAWAJ90@HOTMAIL.COM 

ALFIRDOUS ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33983340  or  KHLDMATTAR@GMAIL.COM 

BAHAA LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39322275  or  M_ALSHOWAIKH@HOTMAIL.COM 

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

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17458999  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

MILAD CUBAO DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39758800  or  MILAD_FLOWER@HOTMAIL.COM 

YUSHAA 2 FOODSTUFF CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33132772  or  TRADEBAHRAIN2014@GMAIL.COM 

BEAUTY FURNITURE MANUFACTURE 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39466421  or  CLASSIC1317@HOTMAIL.COM 

UNITED CEMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17728596  or  f.shehab@ucc.bh 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

AL FRIE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17331016  or  DANA_GROUP@LIVE.COM 

EAST MALKIYA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39334472  or  SAKKERMP@GMAIL.COM 

MOON STAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250321  or  NROSINTAN@YAHOO.COM 

ALSHJAAR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17785886  or  ALSHAJJARGARAGE1@GMAIL.COM 

HAMEEDA MOHAMED ABDULRAZAQ MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39456969  or  BUZAAL1970@GMAIL.COM 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

CERAMICA DELMON CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17608216  or  md.delmon@gmail.com 

Famous food 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39148975  or  SITRASUN@LIVE.COM 

BUNAYEF SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39855304  or  OMMNAYEF.REST@GMAIL.COM 

SUPER TECH MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENTS MAINTE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39886814  or  alharam62@gmail.com 

ROUNDABOUT 3 CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39932446  or  NJTATEEQ@GMAIL.COM 

Bahrain Gas W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  TECHNICAL PROJECT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17531111  or  HRBG.BAH@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274843  or  HAYWARD.TRADING1@GMAIL.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR OF ADMINISTRATION & FINANCIAL AFFAIRS 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

BATSCO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

BANGKOK INTERNATIONAL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740666  or  RIYASBANGKOK@YAHOO.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

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

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

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39181993  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

Restaurant  Reef  Alyemen 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33579330  or  HOUSE2017.GOLDEN@HOTMAIL.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

INTERLOCK MARKETING CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17296175  or  KTRAMRAJ@GMAIL.COM 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17162244  or  hr@devjiaurum.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

THE FRYING SCOTSMAN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17400210  or  CEO@BAHRAINFRONTLINE.COM 

SAEDAT ALBAYIH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  SAEDATALBAYINB.BH@GMAIL.COM 

BADER TAHER AHMED HAMMAD(FAROOR/5013) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17742400  or  BADEERD1975@GMAIL.COM 

AL AALI MOTORS 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17556862  or  shonezmotors@gmail.com 

Rifa fort bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17772264  or  ADEL33155@HOTMAIL.COM 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17675246  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH 

MAJD ALJAZIRA ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38007071  or  BSHAWAI@GMAIL.COM 

BABA MARZOOK MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33888406  or  ABUFIZAN313@GMAIL.COM 

KATALONI CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274714  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

ALRAZAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39434506  or  ALWAHADCCPR@GMAIL.COM 

HAWA AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39456107  or  AM.AUTO@HOTMAIL.COM 

Arabian Pearl Gulf School 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39445332  or  MALAALI@BATELCO.COM.BH 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

Dhakan Jewllery S P C 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17412041  or  DHAKAN_2005@YAHOO.COM 

ZAHRAT LAHORE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33440999  or  DAM3_AL3UON_93@HOTMAIL.COM 

ALESAAR BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13606006  or  NOOOOR300@WINDOWSLIVE.COM 

CREATIVE STYLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

ADEX INTERNATIONAL LOGISTICS TRADING & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 33115333  or  tylosgroups@hotmail.com 

ALRIDHA TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17550136  or  saharaluminum@gmail.com 

Unichem Chemicals & Asphalt W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMIST (QUALITY CONTROL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17830830  or  arun.a@unichembahrain.com 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

ETS EXCELLENCE TRAINING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17484383  or  NAWAF.ALJISHI@ETS.BH 

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

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

AL SHAHNIA BUILDING CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39862611  or  ALMERZAM_3@HOTMAIL.COM 

JOSCO MARKETING & MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17254315  or  ANTOMJ68@GMAIL.COM 

ETEC BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17227100  or  ETECBAH@BATELCO.COM.BH 

SECURE LINE DOCUMENT CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39841074  or  AZIZJUMA961@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

SALY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39688875  or  MOHD11051@GMAIL.COM 

Colour Glow For Leather Seats Painting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33640300  or  MR.MAHMMOOD@GMAIL.COM 

DAISY DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39444533  or  AMMAR.ALZAIMOOR@NASEEJ.BH 

CLEANING LEADERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

SMART TRACK TECHNOLOGIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17581709  or  JADOON.COMPUTERS@LIVE.COM 

Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural and Mechanical Division 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com 

EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39628077  or  Contracting.ebtehal@gmail.com 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

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

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

BATSCO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

TAV TEPE AKFEN YATIRIM INSAAT VE ISLETME ANONIM SIRKETI 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17402050  or  Fatih.Arslan@tavc.com.tr 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

EMIRATES GIFTS MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39400804  or  EMIRATESGM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  WONDERSERVICESBH@GMAIL.COM 

Nahla beauty centre and spa 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 17233219  or  NAHLA.BEAUTY.SALON@GMAIL.COM 

Nahla beauty centre and spa 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17233219  or  NAHLA.BEAUTY.SALON@GMAIL.COM 

AL MEABAD WOODEN WORK 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39656080  or  Malmabad@gmail.com 

AL-AMIN MEDICAL & INSTRUMENT CO. - ALBAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39333509  or  tmershed@amicogroup.com 

LEENA CARPENTRY FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877314  or  falconplaza@yahoo.com 

GULF SMART SYSTEMS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17241211  or  aliabdulazizaltaweel@gmail.com 

AJEEB PLUS STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17254445  or  AJEEB@BATELCO.COM.BH 

Al Jasmi Laundry 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 33793371  or  abrahamroby@yahoo.com 

Fan Aljohara Kitchens 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17595909  or  ALKHSHRAM@GMAIL.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

TORNADO ELECTROMECHANICAL TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39385821  or  TORNADOO.BH@gmail.com 

New Block Construction - Partnership Co 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280878  or  newblockbuildingconstruction@gmail.com 

PROCCO FINANCIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17567000  or  Eman.ghuloom@pocco.com 

ANFAL ELECTRONIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36315263  or  PERVAIZ.SARWAR123@GMAIL.COM 

ALEMBARATORA PHONE REPAIRING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33334033  or  MOHAMEDJOMA@HOTMAIL.COM 

Al Kahf Glass 
has a vacancy for the occupation of

  GLAZIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39714747  or  mzaya@hotmail.com 

TAURUS AUTO SPARE PARTS AND ACCESSURIES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17400806  or  AWALEXHAUST@GMAIL.COM 

Hypo grapgics 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226656  or  hypo@batelco.com.bh 

AMAL WORLD SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33755539  or  AMALMOURABBI@GMAIL.COM 

FAWZYA CARGO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39801064  or  M.ALDOSARI82@GMAIL.COM 

HALA POINT FOR ELECTRONICS AND PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33366545  or  AHM153@LIVE.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

ARAB VAPE GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36667606  or  MORSLON@HOTMAIL.COM 

Golden vision contracting 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.COM 

GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551909  or  hr@globalits.bh 

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

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

JAITOON DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34240985  or  OMR86N@GMAIL.COM 

ALYOUSIFYA MECHANICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39181883  or  ALYOUSIFYA.@HOTMAIL.COM 

ALSABRY CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34040626  or  ALSABRYABDULMJEED@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39619000  or  METEE@METEEBAH.COM 

Lea spa 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39681555  or  leaspa.bah@gmail.com 

Al Tandoori Night Grills 2 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33303746  or  adeel_rauf2003@yahoo.com 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

AL QAYAM ELECTRICAL EQUIPMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262217  or  ALQAYAMELECTRIC@GMAIL.COM 

USMANS WORLD Personal Events Planners 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33322872  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

MAZAYA 7 STAR Phone 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

ALGHALIA HOLDING B S C C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

FAHAD ALKHALEEJ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34188431  or  LOORD211@HOTMAIL.COM 

Al hara al muharraqia contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 66686866  or  ha_almajed@hotmail.com 

PLATINUM FOR AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34049352  or  BXBBAH@GMAIL.COM  
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

عاش في القرن التاسع عشر وتنبأ بسنة 2000
هنـــاك بعـــض األدبـــاء والكتـــاب يهزهم صـــوت المســـتقبل قبـــل غيرهم، 
ويســـتطيعون قراءتـــه وتفصيلـــه، وكأنهـــم يتصفحـــون كتابـــا بعيدا عن 
الصـــراع الدائـــم بيـــن القديـــم والجديـــد، وترى فـــي كتاباتهم دقـــة تكاد 
تكـــون معمليـــة في تقييـــم جميع األوضـــاع الحالية ووضـــع الحلول لها، 
فالوالـــد محمـــد الماجد رحمـــه هللا وكما يقـــول الفنان والمخـــرج القدير 
أحمد الصايغ، كتب مســـرحية بعنوان “األشـــباح” في عام 1975، تحدث 
فيهـــا عـــن واقعنا الحالي وكأنـــه معنا، وهذا ما جعلـــه يتصدى إلخراجها 
وعرضـــت فـــي افتتاح مهرجان أوال المســـرحي عـــام 2008، وكانت من 

بطولة الفنان الراحل محمد عواد. 
كما تخيل الروائي األميركي الشهير “إدوارد بيالمي” المتوفى في 1898 
ســـنة 2000 ميالديـــة فـــي إحدى قصصه، فيبـــدأ قصته بـــأن أحدا نومه 
تنويما مغناطيســـيا فلم يســـتيقظ إال ســـنة 2000، وكانت له قصة غرام 

مع امرأة سنة 1887، وهو يصل غرامه القديم بحفيدتها سنة 2000. 

تخيل بيالمي في قصته وهو الذي عاش في القرن التاســـع عشـــر كيف 
ستكون الحياة سنة 2000، كطريقة عمل الحكومات وإقبال الناس على 
األعمال السهلة وتجنبهم الصعوبة، وطائفة كبيرة من المتقاعدين الذين 
يعيشـــون عيشـــة الترف ويجوبـــون آفاق العالـــم بفضل المعـــاش الكبير 
الـــذي يتناولونه، أو يمارســـون إحدى الصناعـــات التي يهوونها أو إحدى 
الرياضـــات، وهنـــا يعنى بالمي عناية كبيـــرة بالرياضة، إذ يقول “إذا كان 
الخبز أول حاجات الحياة فإن الرياضة الحاجة الثانية. وتخيل أيضا أن 
لكل عائلة مســـكنها وانتشار المطاعم في الطرقات، وفي المنزل الهاتف 
الذي ال يستعمل للتخاطب فقط، بل لسماع األغاني، ألن له بوقا يضخم 

الصوت، وألمح كذلك إلى الراديو.
أما الروائي الروسي إيفان تورغنيف المتوفى سنة 1883 فقد أذهل القارئ  «

في بعض قصصه بوصفه وجه العلم والتعليم والخدمات الصحية 
والثقافية في روسيا وقدرة المجتمع الروسي على إحداث التغيرات 

المطلوبة في االقتصاد، بل إنه تنبأ بميادين الطاقة.

Osama.almajed
@albiladpress.cOm

أسامة الماجد

عودة طالبان ليست صدفة
الثيوقراطيـــة هـــي نقيض الليبرالية، وهي نظرية ظهرت في القرن الميالدي األول، 
حيـــث تكـــون فيها الســـلطة لرجال الديـــن، وأحد أهـــم المنظرين لتلـــك النظرية هو 
برينجسكي مستشار الرئيس األميركي األسبق كارتر، وأيضا يعتبر منظر السياسة 
األميركيـــة حيـــث طـــرح فـــي أواخر الســـبعينات مـــن القـــرن الماضي فكـــرة تطبيق 
النظريـــة الثيوقراطية كأحد األســـلحة الموجهة ضد االتحاد الســـوفيتي، خصوصا 
أثنـــاء احتدام الحرب البـــاردة بين الواليات المتحدة األميركية والســـوفييت، وبدأ 
برينجســـكي هـــذه النظرية التي مضمونهـــا أن تكون القيادة بيد األحـــزاب الدينية، 
ورأى أنه من الممكن االستفادة من أحزاب اإلسالم السياسي بعد وصولها السلطة، 
مقابـــل إقنـــاع هذه األحـــزاب بمحاربـــة االتحاد الســـوفييتي على أســـاس أنها دولة 
شـــيوعية ملحـــدة، فاتجهت أميركا وفرنســـا وبعض الدول المتحالفـــة مع الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة إلـــى اعتمـــاد دعم قوة اإلســـالم السياســـي، وســـاهموا بشـــكل 
كبيـــر بدعـــم تنظيـــم القاعدة فـــي أفغانســـتان وفي الطـــرف اآلخر هيـــأوا الخميني 
ومجموعته الســـتالم الســـلطة في إيران بعد خروجه وأتباعه من العراق واستقبل 
فـــي فرنســـا، بطريقة جيدة. بـــكل األحوال اســـتفادت أميركا من هـــذه النظرية في 
أفغانســـتان، حيـــث دخلـــت طالبان “الحزب اإلســـالمي المســـيطر على الســـلطة في 
أفغانســـتان” بحرب مباشرة مع السوفييت حتى انسحابها من أفغانستان، ودعمت 
إيران لمحاربة حلفاء السوفييت األقوى في المنطقة العربية، وبدأت بحرب إيران 
مـــع العـــراق، لكن بعـــد انتهاء الحـــرب الباردة ســـنة ١٩٨٩م لم تســـتطع أميركا كبح 
جماح القوة المتطرفة مثل حركة طالبان، حيث بدأت بمهاجمة المصالح األميركية 
في العالم حتى وصلت  في ١١ ســـبتمبر إلى أبراج التجارة العالمية في أميركا، ما 
اضطـــر أميـــركا لالنقضاض على أفغانســـتان كردة فعل مباشـــرة علـــى تلك الضربة، 
واستطاعت تفكيك دولة أفغانستان وطالبان بقيادة المال عمر، وأسرت عددا كبيرا 
مـــن قياداتهم ثم نقلتهم إلى ســـجن غونتنامو ســـيئ الصيـــت، وبقيت أميركا حتى 
اليوم لتأســـيس دولة مدنية معتدلة في أفغانســـتان حتى أغســـطس ٢٠٢١، حيث 
أعلنت انســـحابها وســـلمت الســـلطة بطريقة غير مباشـــرة إلى أعـــداء األمس وهي 
حركـــة طالبـــان وتحديـــدا إلى قياداتهـــا الذين كانوا في ســـجن غونتنامـــو، لكن كل 
هـــذا ليـــس صدف، فبعد فشـــل أميركا مـــع إيران التي بـــدأت تهيمن علـــى كثير من 
القرارات في العراق واليمن ولبنان وســـوريا وتصر على إكمال مشـــروعها الطائفي 
فـــي المنطقـــة أعـــادت أميـــركا طالبان في أفغانســـتان لتحـــول المنطقة مـــرة أخرى 
لصـــراع عقائـــدي بين قطبين حيث لـــم يبق ألميركا حل آخر ســـوى مواجهة إيران. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

فرات البسام

بعـــد أن كان الســـؤال الـــذي يتـــردد منـــذ فتـــرة يتمحـــور حـــول احتمـــاالت نجاح 
مفاوضـــات فيينا في التوصل إلى اختراق يضمـــن إحياء االتفاق النووي الموقع 
بيـــن إيران ومجموعـــة “1+5” عام 2015، بات الســـؤال اآلن، وتحديدًا منذ تولي 
إبراهيم رئيســـي منصبه خلفًا لحســـن روحاني، هو هل ُتســـتأنف المفاوضات من 
األســـاس أم يكتفـــي الماللـــي بمـــا ُعقد من جوالت ســـت ســـابقة لم يتـــم التوصل 

خاللها إلى نتائج نهائية؟
الشـــواهد تقـــول إن الشـــكوك التـــي كانـــت تحاصر جوالت فيينا الســـابقة بشـــأن 
إمكانية التوصل إلى سيناريو يرضي األطراف جميعها، تحولت إلى شكوك حول 
إمكانية مواصلة التفاوض، حيث نقلت مجلة “بوليتيكو” عن المبعوث األميركي 
إلى إيران روبرت مالي تشـــكيكه في عودة إيران إلى محادثات فيينا، والواضح 
أن نظام الماللي لم يقدم حتى اآلن أية مقترحات بشأن موعد استئناف جوالت 
التفـــاوض، وال تلـــوح في األفـــق أية بادرة علـــى محاوالت تواصـــل إيجابية بين 

حكومة إبراهيم رئيسي والعواصم الغربية.
بالطبـــع هناك تفســـيرات عـــدة للجمود التفاوضي الراهن حيـــث يصعب القفز إلى 
اســـتنتاجات قاطعـــة بشـــأن مـــوت ســـريري أو إكلينكـــي لمفاوضات فيينـــا، وفي 

مقدمـــة هذه االســـتنتاجات رحيـــل الفريق التفاوضي الـــذي كان يقود مفاوضات 
فيينا، وفي مقدمتهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي كان يعد المحرك 
الرئيســـي للعالقـــات مـــع القوى الكبرى، حيث شـــغل منصبه لمدة ثماني ســـنوات، 
بينما يحتاج من يحل محله إلى بعض الوقت لدراسة الموقف التفاوضي وعرض 
تصوراته بشـــأن ما هو قادم، وهنا تجب اإلشـــارة إلى أن ظريف كان يلعب دورًا 
بـــارزًا فـــي التواصل مع الغـــرب تحديدًا، وقد ترك فراغًا يصعب على من ســـيأتي 
بعده شغله بسهولة، بالنظر إلى قدرات ظريف وخبراته الشخصية الكبيرة، فضال 
عـــن عالقاتـــه الواســـعة مع السياســـيين في العالـــم. وفي ضوء ما ســـبق يبدو أن 
“تشـــاؤم” المبعوث األميركي بشـــأن مصير المفاوضات النووية لم يأت من فراغ 
وليـــس ناتجـــًا عن تأخيـــر نظـــام الماللي فـــي تحديد موعـــد الجولـــة التفاوضية 
الســـابعة فقط، بل يرتبط باألســـاس بتوجهات إبراهيم رئيسي الذي اختار حسن 
أميـــر عبداللهيـــان وزيرًا للخارجية خلفـــًا لظريف، ضمن تشـــكيل حكومي يطغى 
عليه التشـــدد والتطرف، وهنا تكفي اإلشـــارة إلى أن الحكومة اإليرانية الجديدة 
تضـــم عـــددا من الـــوزراء الذين ينتمـــون إلى الحـــرس الثـــوري، والمدرجين على 

الئحة العقوبات األميركية شأنهم في ذلك شأن رئيسي ذاته!. “إيالف”.

سالم الكتبي

هل يعود الماللي إلى فيينا؟

تحتفـــي المـــرأة والمجتمـــع البحرينـــي خـــالل هـــذه األيـــام بالذكـــرى 
العشـــرين لتأســـيس المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، عقدان حققـــت فيهما 
المـــرأة البحرينية وبدعم من القيادة الرشـــيدة العديد من اإلنجازات 
بتبـــوء أعلى المناصب القيادية في جميـــع المجاالت بعدما اقتحمت 
أصعـــب المياديـــن، خصوصًا تلك التي لم يعهـــد المجتمع رؤية المرأة 
كعنصـــر فعال تســـتطيع العمل واإلنجـــاز والتميز فيهـــا. ويعد المجال 
الرياضي أحد هذه المجاالت، فنادي النجمة البحريني كان له الســـبق 
والريـــادة فـــي دعم المـــرأة البحرينية بيـــن األنديـــة البحرينية، حيث 
قامت إدارة النادي برئاســـة الشـــيخ عبدالرحمن بـــن مبارك آل خليفة 
بخطـــوات مشـــهود لها في الدفع بالمرأة بين أروقـــة النادي، بداية مع 
وصول الدكتورة ســـعاد ياســـين لمجلـــس اإلدارة وانتخابها نائبًا ثانيًا 
للرئيس، لتتولى بعد ذلك رئاسة جهاز كرة السلة كأول امرأة بحرينية 
في األجهزة اإلدارية في ناد رياضي بحريني. واســـتمرارًا في دعمها 

وإيمانها بالكوادر النسائية قامت إدارة نادي النجمة بتعيين اإلعالمية 
شيماء رحيمي كمدير للتسويق في النادي، في خطوة تعكس إيمانها 
التـــام بقدرات ومؤهالت المرأة على االنخـــراط واإلبداع في المجال 
الرياضـــي بجميع جوانبـــه. إدارة نادي النجمة لم تكتـــف بدعم المرأة 
لذلك الحد، ففي خطوة جريئة جدًا تم تعيين المدربة فاطمة رياض 
كمســـاعد مـــدرب للفريـــق األول لكـــرة الســـلة، خطـــوة لم يكـــن لمتابع 
للوســـط الرياضي أن يراها قادمة في الســـنوات القليلة القادمة، لكن 
لكفـــاءة المرأة البحرينيـــة وإيمان نادي النجمة الكبيـــر بالمرأة تحقق 
ذلك اإلنجاز اليوم لنختصر ســـنوات طـــوال، خصوصًا في ظل توافر 

العناصر النسائية المؤهلة.
يستحق نادي النجمة من المجتمع البحريني اليوم اإلشادة والعرفان  «

نظراً لدعمه الكبير للمرأة البحرينية وتشجيعه الالمحدود للكفاءات 
النسائية في المجال الرياضي النسائي، متمنين للمرأة البحرينية أن 

تحظى بمزيد من الدعم من جميع األندية البحرينية.

بدور عدنان

تمكين المرأة في المجال الرياضي.. نادي النجمة أنموذجًا

bedoor.articles
@gmail.com

أفغانستان... من يمأل الفراغ
تهاوت المدن والمحافظات األفغانية الواحدة تلو األخرى في أيدي حركة “طالبان” 
بشـــكل مفاجـــئ، بينما كانـــت توقعات االســـتخبارات األميركيـــة أن تصمد حكومة 
كابول ســـتة أشـــهر على أقل تقدير قبل أن تكون الحركة قد أحكمت قبضتها على 
العاصمـــة، وأدى هـــذا االنهيار لحدوث فراغ اســـتراتيجي، وأثار قلقًا كبيرًا الســـيما 

لدى دول الجوار األفغاني.
لكن في عام 2021 هل ســـتكون طالبان نســـخة معدلة من الســـابق، وهل سنشـــهد 
تغييـــرات حقيقيـــة فـــي سياســـاتها داخليـــًا وخارجيـــًا، فـــي الواقـــع إن الخطابـــات 
التـــي صـــدرت من بعض قـــادة طالبان ومنهـــم المتحدث باســـمها ذبيح هللا مجاهد 
فـــي أول مؤتمـــر صحافي للحركة تضمنـــت تطمينات وتعهـــدات للداخل والخارج، 
حيـــث تعهـــدت الحركة بإعطـــاء النســـاء حقوقهن في العمـــل والتعليـــم، وإلزامهن 
فقـــط بارتداء الحجاب في إطار قوانين الشـــريعة اإلســـالمية، وهو مفهوم مطاط 
وعام، كما أصدرت الحركة عفوًا عامًا عن موظفي الحكومة وكذلك قوات الجيش 
والمتعاونيـــن مع القـــوات األميركية وقوات حلف الناتو، وطالبت الشـــباب األفغان 
بالبقاء في أفغانستان لتنمية بلدهم، إضافة إلى تعهد الحركة بأال تكون أفغانستان 
نقطـــة تهديـــد للـــدول الخارجيـــة أو دول الجـــوار، بمـــا يعنـــي أنهـــا لن تكـــون مأوى 
للتنظيمات اإلرهابية مثل داعش والقاعدة، لكن على المســـتوى العملي فإن الدول 
الخارجيـــة والغربية اتســـم موقفها بالحذر من تعهدات وتصريحـــات قادة طالبان، 
ورهنوهـــا بتغيير حقيقي في ســـلوك الحركة علـــى أرض الواقع، أي ترجمة األقوال 
إلى أفعال. في المقابل، أطلق االنســـحاب األميركي من أفغانستان سباقًا بين عدة 
توازنـــات إقليميـــة لملء الفـــراغ، حيث بدأت باكســـتان وإيران وتركيـــا ناهيك عن 
روسيا والصين كل منها تعد نفسها لمرحلة ما بعد أميركا، فباكستان البلد المجاور 
ســـيزداد نفـــوذه بحكـــم العالقة التاريخية، وســـتعمل إيران علـــى أن تحقق موطئ 
قـــدم لهـــا في أفغانســـتان عبر أقلية الهزارة، بينما ستســـعى تركيا إلى دور عبر بناء 
تواصـــل مع حركـــة طالبان وتقديم الدعم األمني الذي تحتاجـــه الحركة، كما تلوح 
بـــوادر تفاهـــم بيـــن بكين وحركة طالبـــان من ناحية، وروســـيا وطالبـــان من ناحية 
أخرى تتمثل في تأكيد الحركة أنها لن تتدخل في قضية “اإليغور” المســـلمين في 
الصين باعتبارها أمرًا داخليًا، كما أكدت الحركة أنها ستعمل على تحسين عالقتها 
مع روســـيا. هكذا مرت األعوام العشرة للوجود السوفيتي، تمامًا كما مرت األعوام 
العشـــرون على الغزو األميركي وقبلها االحتالل البريطاني في القرن التاســـع عشر 
من دون أن يغير ذلك شيئًا من طبيعة األفغان، وكأن الشعب األفغاني يقول يأتي 

من يأتي ونحن باقون.

Yas.adc@gmail.com

يوسف الحداد



يخوض منتخبنا الوطني للناشئين للكرة 
الطائـــرة مواجهتـــه الثالثة فـــي البطولة 
الخليجيـــة السادســـة التـــي تســـتضيفها 
الجـــاري  أغســـطس   30 المملكـــة حتـــى 
عندمـــا يلتقـــي اليـــوم أمـــام الســـعودية 
الســـاعة 7 مســـاء على صالة عيســـى بن 
راشـــد الرياضية، وذلك ضمن منافسات 

الجولة الثالثة من الدور التمهيدي.
وتعتبـــر مواجهـــة البحرين والســـعودية 
وسترســـم  البطولـــة  فـــي  األقـــوى  هـــي 
مالمـــح البطـــل بصـــورة كبيـــرة كمـــا أن 
لقاء اليوم ســـيحدد هوية متصدر الدور 
التمهيـــدي والـــذي ســـيواجه الرابـــع في 
الـــدور نصـــف النهائـــي أمـــا الثانـــي فإنه 

ســـيالقي الثالث وفقا لنظام البطولة، ما 
يعني أن خسارة أحد المنتخبين ال تعني 
نهاية المطاف حيث باإلمكان التعويض 

في نصف النهائي والنهائي.
ويتساوى منتخبي البحرين والسعودية 
فـــي النقاط بواقـــع )6 نقاط( لـــكال منهما 
من دون خســـارة أي شـــوط في البطولة 
بعدما تغلبا على اإلمارات والكويت في 
الجولتيـــن الماضيتيـــن بنفـــس النتيجـــة 
3/0 بيد أن منتخبنا يتفوق بفارق نسبة 

نقاط األشواط.
البرازيلـــي ليونـــاردو  المـــدرب  ويســـعى 
باالعتمـــاد  االنتصـــار  لتحقيـــق  ألفيـــس 
علـــى ذات التشـــكيلة التـــي خـــاض بهـــا 
فـــي  والمتمثلـــة  الماضيـــة  المواجهـــات 
ضاربـــي مركز )4( ســـيد هاشـــم عيســـى 
حبيـــب  علـــي  أو  فـــالح  هاشـــم  وســـيد 
)2( حســـين  مـــع ضـــارب مركـــز  العـــرب 
علـــي، وإشـــراك صانـــع األلعـــاب صـــادق 

جعفـــر مرهـــون، والعبي االرتكاز حســـن 
عليـــوي وعلي حســـين والليبرو حســـين 

عبدالرضا.
ويتطلـــع األحمـــر لتحقيـــق الفـــوز لينهي 
الـــدور التمهيـــدي فـــي صـــدارة الترتيب 
النهائـــي  نصـــف  الـــدور  ودخـــول  العـــام 

بمعنويات عالية.

الكويت تلتقي اإلمارات

الثالثـــة مـــن  ضمـــن منافســـات الجولـــة 
الدور التمهيدي يلتقي منتخبي الكويت 
إذ  مســـاء،   5:00 الســـاعة  واإلمـــارات 
أول  لتحقيـــق  المنتخبيـــن  كال  يطمـــح 
الخليجـــي  المعتـــرك  فـــي  انتصاراتهمـــا 

بعدما خســـرا في الجولتيـــن الماضيتين 
من السعودية والبحرين.

فحوصات للمشاركين

عـــن  الصـــادرة  التعليمـــات  علـــى  بنـــاء 
الجهـــات الصحية فـــي مملكـــة البحرين 
الفحـــص  إجـــراء  ضـــرورة  والمتضمنـــة 
الســـريع للكشـــف عـــن فيـــروس كورونـــا 
)كوفيد 19( للوفود الرياضية المشـــاركة 
بالمنافســـات الرياضيـــة بعـــد 3 أيـــام من 
وصولها، أجرت اللجنة المنظمة سلســـلة 
من الفحوصـــات للوفود المشـــاركة يوم 
الخميـــس بفنـــدق جلـــف كـــورت، وذلـــك 
وفـــق المواعيـــد المجدولـــة ســـلفا لـــكل 
مـــن وفـــد منتخـــب اإلمـــارات ومنتخب 
الكويت ومنتخب الســـعودية ومنتخب 
البحريـــن؛ وذلـــك حفاظـــا علـــى ســـالمة 

جميع المشاركين في البطولة.

ناشئو الطائرة يواجهون السعودية

منتخبنا الوطني لناشئي الكرة الطائرة

منتخب السعودية للكرة الطائرة
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اللجنة اإلعالمية

تخـــوض الالعبـــة روبـــا العمـــري يوم غـــد )الجمعة( مشـــاركتها في مســـابقة رمـــي القرص 
للسيدات “فئة F55”، كما يخوض الالعب أحمد مشيمع مشاركته في مسابقة رمي الرمح 

للرجال “فئة F38” ضمن مشاركة المملكة في دورة األلعاب البارالمبية طوكيو 2020 
وأوضـــح المـــدرب حســـن مفتاح أن التواصـــل دائم والمتابعة مســـتمرة مـــع رئيس الوفد 
رئيـــس اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينية الشـــيخ محمد بـــن دعيج آل خليفـــة، الذي يحرص 
يوميـــا علـــى تفقد أحوال الوفد، مشـــيرا إلـــى أن اهتمامـــه البالغ بالمشـــاركة يعطي دافعا 
للجميـــع لبـــذل أقصـــى الجهـــود من أجـــل تحقيـــق نتائج مشـــرفة، وتقدم بخالص الشـــكر 
والتقديـــر لشـــركة إبراهيم خليل كانو الســـباقة دوما في دعم الشـــباب البحريني الواعد، 

على دعمهم لالعبي الوفد.

وفد ذوي العزيمة يبدأ مشوار طوكيو

حقـــق الخالديـــة فـــوزا ثمينـــا ومســـتحقا علـــى 
حســـاب البديـــع بهدفيـــن دون رد، فـــي المبـــاراة 
التـــي أقيمـــت بيـــن الطرفيـــن، الخميـــس، علـــى 
استاد البحرين الوطني، ضمن منافسات الجولة 
األولى لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم. 
حميـــدان  مهـــدي  الخالديـــة  هدفـــي  وســـجل 
وإســـماعيل عبداللطيـــف فـــي الدقيقتين )62( و 
)80(. أدار المبـــاراة الحكـــم محمد خالد، وعاونه 
سيد جالل محفوظ وعلي سعد، والحكم الرابع 

حسين الشويخ.
وعلـــى اســـتاد مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة، فـــاز 
المنامة على الرفاع الشرقي بهدف حمل إمضاء 
الالعـــب مهدي عبدالجبار مـــن ركلة جزاء.  أدار 
المبـــاراة الحكـــم محمـــد بونفـــور، وعاونه ســـيد 

فيصـــل علوي وعبدهللا يعقـــوب، والحكم الرابع 
سيدعدنان محمد. 

وفـــي لقـــاء ثـــان احتضنـــه ذات الملعـــب، تعادل 

الحد مع الحالة سلبًيا بال أهداف. 
أدار المبـــاراة الحكم إســـماعيل حبيـــب، وعاونه 
صـــالح جناحـــي وأحمد ســـيف، والحكـــم الرابع 

محمد مرشد.
وبنـــاًء على ذلك يكون ترتيـــب الدوري كاآلتي: 
الخالديـــة والمنامـــة 3 نقـــاط لكل واحـــد منهما، 

والحـــد  واألهلـــي  والنجمـــة  والرفـــاع  المحـــرق 
والحالة نقطة واحدة لكل منهم، الرفاع الشرقي 

والبديع بال نقاط.

من مباراة الحالة والحد من مباراة الخالدية والبديع من مباراة المنامة والرفاع الشرقي

والحالــة الحــد  بيــن  ســلبي  وتعــادل  بجزائيــة...  الشــرقي  الرفــاع  يكســب  المنامــة 

فــوز ثنــائي للخــالديــة عــلى البــديــع

حسن علي
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الملــك جاللــة  كأس  نهائــي  ثمــن  أطــراف  اكتمــال 

سترة والبحرين يتخطيان الدور التمهيدي

محمد بن دعيج يلتقي رئيس “األلعاب البارالمبية”

تأهل ناديا ســـترة والبحرين إلى الدور 
الملـــك،  جاللـــة  لـــكأس  النهائـــي  ثمـــن 
لكـــرة القدم للموســـم الرياضي 2021 - 
2022، وذلك بتخطيهما ناديي االتحاد 
فـــي ختـــام  التوالـــي،  والشـــباب علـــى 
مباريات الـــدور التمهيدي التي أقيمت 

مساء الخميس.
على ملعب نادي الرفاع، تعادل ســـترة 
مع االتحاد بهدفين لكليهما في الوقت 
األصلي للمباراة، قبل أن يحســـم سترة 
الترجيـــح  بـــركالت  لصالحـــه  التأهـــل 
بنتيجـــة )5 - 4(. وســـجل لســـترة فـــي 
المباراة: ســـيد جاســـم عبـــدهللا وأحمد 

جميل، فيما ســـجل لالتحاد: فيكتوري 
ومحمـــود جعفـــر. أدار المبـــاراة الحكم 
أحمـــد خليل، وعاونه عبدالســـالم فواز 
ومحمود الديري، والحكم الرابع خليل 

فارس.
تمكـــن  حمـــد،  مدينـــة  ملعـــب  وعلـــى 
البحرين من حســـم تأهله على حساب 
الشـــباب بـــركالت الترجيـــح أيًضـــا بعد 
انتهـــاء الوقت األصلي بالتعادل بهدف 
للجانبين. وسجل للبحرين في المباراة 
حسين ريان وللشباب حسن مدن. أدار 
المباراة الحكم عبدهللا قاســـم، وعاونه 
غـــازي،  ومحمـــد  األحمـــد  عبدالـــرزاق 

والحكم الرابع محمد دالور.
وبنـــاًء على ذلك، تكون أطـــراف الدور 
ثمـــن النهائـــي لـــكأس جاللـــة الملك قد 
اكتملـــت، واألنديـــة هي:الرفاع، الرفاع 
 ، الحـــد  المحـــرق،  المنامـــة،  الشـــرقي، 
المالكيـــة،  النجمـــة،  البديـــع،  األهلـــي، 

البســـيتين، الحالة، الخالديـــة، االتفاق، 
سترة، البحرين وقاللي.

وســـتجرى خالل الفتـــرة المقبلة قرعة 
األدوار المتبقيـــة التـــي ســـتحدد هوية 
المباريـــات بنظام إخـــراج المغلوب من 

لقاء واحد.

التقـــى رئيـــس الوفد رئيـــس اللجنة 
البارالمبية البحرينية الشـــيخ محمد 
بن دعيج آل خليفة برئيســـة اللجنة 
المنظمـــة لدورة األلعـــاب البارالمبية 
طوكيـــو 2020 ســـيكو هاشـــيموتو؛ 
المشـــتركة  الموضوعـــات  لمناقشـــة 

بين الجانبين. 
البارالمبيـــة  اللجنـــة  وأشـــاد رئيـــس 
للجنـــة  الكبيـــر  بالجهـــد  البحرينيـــة 
االســـتضافة  حســـن  مـــن  المنظمـــة 

واإلجـــراءات والتجهيـــزات، وتلبية 
جميع االحتياجات ونجاحهم الباهر 
في اســـتضافة أكبر محفل بارالمبي 

رياضي على مستوى العالم. 
مـــن جانبهـــا، أثنـــت رئيســـة اللجنـــة 
مملكـــة  اهتمـــام  علـــى  المنظمـــة 
البارالمبيـــة  بالرياضـــة  البحريـــن 
بجميـــع أنواعهـــا، متمنيـــًة التوفيـــق 
نتائـــج  بتحقيـــق  البحرينـــي  للوفـــد 

طيبة.

اللجنة البارالمبية

من مباراة البحرين والشباب من مباراة سترة واالتحاد

فرحة العبي سترة بالتأهل

جانب من اللقاء

احمد مشيمع

روبا العمري

اللقاء يحدد مالمح 
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انطلقــت تحضيــرات الطواقم التحكيمية لكرة الســلة؛ اســتعداد للموســم الرياضــي الجديد 2021 - 2022، وذلــك بعد أن وقفت لجنة 
الحكام على جهوزية جميع الترتيبات الالزمة لمراحل تحضيرات الحكام للموسم الرياضي المقبل، ضمن اهتمام ودعم اتحاد اللعبة 

لقضاة كرة السلة.

باالتحـــاد  الحـــكام  لجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
ناصـــر  محمـــد  الســـلة  لكـــرة  البحرينـــي 
النعيمـــي أن اللجنة وقفت على جهوزية 
لمراحـــل  الالزمـــة  الترتيبـــات  جميـــع 
تحضيـــرات الحـــكام للموســـم الرياضـــي 
المقبـــل، الذي يأتي ضمـــن اهتمام ودعم 
اتحـــاد اللعبة لقضاة كرة الســـلة، مشـــيرا 
إلى أن الحكام ســـيخضعون خالل فترة 
التحضيـــرات إلـــى تدريبـــات بدنية لرفع 

جهوزية الحكام فنيا وبدنيا.
وأضـــاف النعيمـــي أن تحضيـــرات قضاة 
كـــرة الســـلة التـــي ســـتمتد إلـــى نحـــو 3 
محاضـــرات  علـــى  ستشـــتمل  أســـابيع، 

وورش عمل نظرية طوال فترة اإلعداد، 
ومرحلـــة التحضيـــرات ســـتحقق الفوائد 
المرجـــوة منهـــا، ودور لجنـــة الحكام في 
االتحاد يكمن في تقديم مزيد من الدعم 

للحكام.
وقال “نمتلك العديد من الحكام الدوليين 
المباريـــات  مـــن  العديـــد  أداروا  الذيـــن 
القاريـــة الهامـــة، ونأمـــل من خـــالل هذه 
التحضيرات أن نعزز الجوانب اإليجابية 
الحاليـــة تعـــد مرحلـــة  لديهـــم، والفتـــرة 
الرياضـــي  للموســـم  مهمـــة  تحضيريـــة 
ستســـتمر  الحـــكام  وتدريبـــات  المقبـــل، 
بواقع 5 وحدات تدريبية أسبوعيا، حتى 

موعد انطالقة الموسم.
وأكد النعيمـــي أن لجنة الحكام باالتحاد 
البحرينـــي لكرة الســـلة تحرص على بدء 
اإلعداد للحكام بمدة زمنية مناسبة قبل 
انطالقـــة المســـابقات المحليـــة للموســـم 
الجديد؛ للوقوف على الجهوزية البدنية 
بأحـــدث  وتزويدهـــم  للحـــكام  الفنيـــة 
التغييـــرات فـــي النظـــام التحكيمي لكرة 
السلة األمر الذي يمهد إلى تحقيق فوائد 
عديـــدة ومرجـــوة فـــي نجـــاح مباريـــات 
الموسم وضمان إيصالها من قبل الحكام 

إلى بر األمان.
االتحـــاد  إدارة  أن مجلـــس  إلـــى  ولفـــت 

يولـــي اهتمامـــا خاصـــا بالحـــكام، مثنيـــا 
علـــى الدعـــم الكبيـــر الـــذي تلقـــاه اللجنة 
من قبل مجلس اإلدارة برئاســـة القبطان 
وليـــد العلـــوي، والمجلس يضع في ســـلم 
أولوياتـــه االهتمام بقطـــاع الحكام، وهو 
حريـــص علـــى وضـــع الخطـــط الكفيلـــة 

بتطويرهـــم وزيـــادة عـــدد الحـــكام مـــن 
خـــالل االهتمام بهـــم باعتبارهـــم عنصرا 
رئيســـا في تطوير كرة الســـلة البحرينية 
وشـــريكا أساســـا فيها، مضيفا أن الحكام 
البحرينييـــن يثبتـــون كفاءتهم في إدارة 
الخارجـــي  المســـتوى  علـــى  المباريـــات 

ودائمـــا مـــا يحصلـــون على اإلشـــادة في 
هـــذه المشـــاركات وهـــو ما جعـــل الحكم 
البحريني مطلوبا في مختلف البطوالت 
الخليجية واآلســـيوية واكتســـب ســـمعة 
طيبـــة على المســـتوى الخارجـــي نفتخر 

بها جميعا.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

انطالق إعداد حكام كرة السلة

صورة جماعية خالل التدريبات

سعد الفضلي

أحمد مهدي

االتحاد البحريني لكرة القدم

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

شارك االتحاد البحريني للكيك بوكسينغ 
ممثـــال بالمديـــر الفنـــي المـــدرب الوطني 
حمـــد الســـليم ورئيـــس لجنـــة األنشـــطة 
باالتحـــاد، في دورة الحـــكام لفئة القتال 
على البســـاط األرضـــي “التتامـــي”، التي 
نظمهـــا االتحاد الدولي للكيك بوكســـينغ 

عبر تقنية االتصال المرئي. 
وأكد رئيس االتحاد أحمد الوزان حرص 
االتحاد على المشـــاركة بجميع الدورات 
التحكيـــم؛  دورات  وتحديـــدا  الدوليـــة، 
للوقـــوف علـــى آخـــر التعديـــالت لقانون 
التحكيـــم، من أجـــل رفد حـــكام االتحاد 
بمـــا هو جديد، ما يعـــود بالفائدة الكبيرة 

على تطوير وارتقاء لعبة الكيك بوكســـينغ 
البحرينية. 

وأشـــار الـــوزان إلـــى أن اتحـــاد الكيـــك بوكســـينغ 
عمـــل فـــي الفترة الســـابقة علـــى تطويـــر الكوادر 
مختلـــف  خـــالل  مـــن  االتحـــاد،  فـــي  المختلفـــة 
الـــدورات التـــي نظمهـــا بالتعـــاون مـــع االتحادين 
العربـــي والدولي، بما يتماشـــى مـــع خطة االتحاد 
لتطويـــر هـــذه الرياضـــة علـــى المســـتوى المحلي 

والنهـــوض بها؛ لتواكـــب التطلعات والـــرؤى التي 
رســـمها النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، وفـــق رؤيـــة ســـموه، 
والتي رســـمت خارطة الطريق لجميع الرياضات 
للوصـــول للعالمية وتعزيـــز مكانة مملكة البحرين 

في خارطة الرياضة الدولية.

“الكيك بوكسينغ” يشارك في دورة الحكام الدولية

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  تلقـــى 
االتحـــاد البحرينـــي لكرة القدم 
الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة بـــن 
أحمـــد آل خليفـــة، برقية تهنئة 
مـــن رئيـــس الهيئـــة التنفيذيـــة 
لالتحـــاد األردنـــي لكـــرة القدم 
ســـمو األمير علي بن الحسين؛ 
بمناسبة تزكيته رئيًسا لالتحاد 
البحرينـــي لكرة القـــدم للدورة 
االنتخابية الممتدة حتى العام 

.2024
وتقدم رئيس الهيئة التنفيذية 
لالتحـــاد األردنـــي لكـــرة القدم 
والتبريـــكات  التهنئـــة  بعظيـــم 
إلـــى الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة 
بن أحمـــد آل خليفة؛ بمناســـبة 
الثقـــة  إلـــى  مشـــيًرا  تزكيتـــه، 
التـــي يســـتحقها لمـــا يتمتع به 

مـــن خبـــرات مميـــزة وكفـــاءة 
مشهودة.

وقـــال ســـمو األميـــر علـــي بـــن 
الحسين في برقيته “وإذ أبارك 
التـــي  المســـؤولية  بهـــذه  لكـــم 

أنتـــم أهـــل لهـــا، فإننـــي أتمنـــى 
لكـــم التوفيق والنجـــاح، مؤكًدا 
حرصنـــا علـــى توطيـــد أواصـــر 
الشـــباب  يخـــدم  بمـــا  التعـــاون 
الرياضي في بلدينا الشقيقين”.

بمناسبة تزكيته رئيًسا لالتحاد البحريني لكرة القدم

رئيس “االتحاد األردني” يهنئ علي بن خليفة
ســـيدير الحكم الكويتي الدولي سعد 
خليفة، المبـــاراة الوديـــة الدولية بين 
منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة القدم 
ونظيـــره األردنـــي، والمقـــررة إقامتها 
يـــوم 7 ســـبتمبر المقبـــل علـــى اســـتاد 
البحرين الوطنـــي، ضمن أيام “الفيفا” 
المبـــاراة  وتعتبـــر  المقبـــل.  للشـــهر 
الودية هي الثانية لمنتخبنا في شـــهر 
ســـبتمبر، علًمـــا أن منتخبنـــا الوطنـــي 
ســـيخوض أولى مبارياته الودية في 
شـــهر ســـبتمبر أمام منتخـــب هاييتي 

يوم 1 سبتمبر المقبل.

صافرة كويتية

Sports@albiladpress.com

الجمعة 27 أغسطس 2021 - 19 محرم 1443 - العدد 4700
15

اللجنة اإلعالمية

أصبح لقب بطولة “BRAVE CF” للوزن الخفيف الثقيل بال بطل مرة أخرى بعد 
 ”BRAVE CF 52“ أقــل مــن شــهر مــن منحه إلى محمد ســعيد المعلم في بطولــة
فــي األول مــن أغســطس في ميالنو، إيطاليا. والســبب يعود بــأن المباراة التي 
لعبــت بيــن محمد ســعيد معلم ومحمد فخر الدين قد تــم االطالع عليها من قبل 
االتحــاد اإليطالــي للمصارعــة وفنون القتال المختلطة وقد تم رفض احتســاب 

نتيجتها. 

جـــاء القرار بعد شـــكوى رســـمية قدمها 
فخـــر الديـــن وفريقـــه تزعـــم أن المعلـــم 
ســـدد ضربـــات غيـــر قانونية عـــدة على 
مؤخـــرة الـــرأس خـــالل المواجهـــة التي 

انتهت بالضربة القاضية. 
وجـــاء فـــي البيـــان الرســـمي أنـــه “بعـــد 
إجراء تحقيق وتحليـــل دقيقين، اعتبر 
للمصارعـــة وفنـــون  االتحـــاد اإليطالـــي 
غيـــر  الضربـــات  أن  المختلطـــة  القتـــال 
مـــن  الـــرأس  مؤخـــرة  علـــى  القانونيـــة 
قبـــل محمد ســـعيد معلم في التسلســـل 
النهائي للقتال، وقد ساهمت في توقف 

المباراة”.
ومـــع قلـــب النتيجة، تم تحديث ســـجل 
فخـــر الديـــن إلـــى 14 فـــوًزا و4 خســـائر 
ومباراتيـــن بـــال نتيجة. وأصبح ســـجل 
محمـــد ســـعيد معلـــم هـــو اآلن 11 فوًزا 
وخســـارتان ومبـــاراة بـــال نتيجـــة.  ولم 
يؤكد مسؤولو “BRAVE CF” حتى اآلن 
مـــا الخطوة التالية لقســـم الوزن الثقيل 
الخفي، وال لكل من فخر الدين وســـعيد 
معلم، لكن المسار الطبيعي هو مواجهة 
بعضهـــم البعض مرة أخرى داخل قفص 

“BRAVE CF” في حدث مقبل.

 رفض احتساب نتيجة 
مباراة فخر الدين والمعلم

خليل بوسيف بطاًل لتصنيفية السنوكر 2021
ــل نــهــايــة ــض ــأف ــزة ب ــي ــم ــم ــوده ال ــهـ ــوج جـ ــ ــم الــصــاعــد ت ــج ــن ال

توّج نجـــم منتخبنا الوطني الشـــاب 
خليل إبراهيم بوسيف بلقب بطولة 
بنســـختها  التصنيفيـــة  الســـنوكر 
األولـــى للعام 2021، التـــي اختتمت 
منافســـاتها يـــوم األربعـــاء الماضـــي 

على صالة كيو إن بالمنامة.
وجـــاء ذلـــك بعدمـــا تغلـــب بوســـيف 
علـــى نظيـــره الخبـــرة حبيـــب صباح 
في المبـــاراة النهائية بنتيجة ) 5/4 ( 
ليحصد كأس المركز األول، فيما نال 
حبيـــب صبـــاح كأس المركـــز الثاني، 
وخطـــف يونـــس صقـــر كأس المركز 
الثالث بعـــد فوزه على جعفر الريس 

بنتيجة )3/4(.
وفـــي الختـــام، قـــام رئيـــس االتحاد 
والســـنوكر  للبليـــارد  البحرينـــي 
والدارتـــس ســـعيد اليمانـــي بجانـــب 
أمين الســـر إحســـان حاجي واألمين 
ومديـــر  يوســـف  محمـــد  المالـــي 
المنتخبات حسين بوبشيت بتكريم 
الفائزيـــن، وســـط حضـــور جماهيري 
مميـــز اســـتمتع بمنافســـات البطولـــة 

عموًما ومباراتّي الختام خصوًصا.
وعـــزز خليـــل بوســـيف الصاعـــد في 
البحرينيـــة،  الســـنوكر  لعبـــة  ســـماء 
وجـــوده وقوتـــه الفنيـــة مـــن خـــالل 
بالمســـتويات  الحافـــل  مشـــواره 

ومنهـــا  القويـــة،  والنتائـــج  المميـــزة 
عبـــور الـــدور قبـــل النهائـــي بجـــدارة 
يونـــس  علـــى حســـاب  واســـتحقاق 
صقـــر؛ ليضـــرب موعـــًدا مثيـــًرا مـــع 
النجـــم حبيـــب صبـــاح فـــي الختام، 

ويخطف الفـــوز وكأس البطولة بعد 
مواجهة ماراثونيـــة امتدت قرابة 4 

ساعات تقريًبا.
كمـــا أفـــرزت البطولـــة وجًهـــا مميـــًزا 
متمثـــل فـــي الالعـــب جعفـــر الريس 

للـــدور  الوصـــول  مـــن  تمكـــن  الـــذي 
نصف النهائي، وذلك بالعطاء الكبير 
الذي قدمـــه خالل دور المجموعات، 
وتغلبـــه  النهائيـــة  لـــأدوار  وصـــواًل 
علـــى بعـــض عناصر الخبـــرة، إضافة 
فـــي  بصعوبـــة  خاســـًرا  لخروجـــه 
مباراتّي الدور قبل النهائي وتحديد 

المركز الثالث والرابع.
وفي الســـياق ذاته، أبدى أمين السر 
رضـــاه  حاجـــي  إحســـان  باالتحـــاد 
للمســـتويات التي قدمهـــا الالعبون، 
تعـــد  البطولـــة  هـــذه  أن  خصوًصـــا 
األولى بعـــد التوقف الـــذي دام عاما 

ونصف العام بسبب وباء كورونا.
وبيـــن حاجـــي أن مثل هـــذه البداية 
تبشـــر بالخيـــر وتعطـــي انطباًعا بأن 
أكثـــر  ســـتكون  المقبلـــة  البطـــوالت 
تنافًسا وقوة بين الالعبين؛ من أجل 

تحقيق أهدافهم الفنية والمعنوية.
وبارك حاجي لالعب المستقبل خليل 
بوســـيف بفـــوزه بلقـــب التصنيفيـــة 
األولـــى، مؤكـــًدا في الوقـــت ذاته أن 
بوســـيف وحبيب صبـــاح موجودان 
فـــي البطوالت الثـــالث وهي “العالم، 
آســـيا، الخليج” التي ستقام جميعها 
فـــي  المقبـــل  ســـبتمبر  شـــهر  فـــي 

العاصمة القطرية )الدوحة(.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

رئيس وأعضاء االتحاد خالل تتويج خليل بوسيفخليل بوسيف بطل تصنيفية السنوكر

صورة تجمع أصحاب المراكز األربعة األولى

فخر الدين أمام المعلم

أبطال المراكز الثالثة األولى

علي بن خليفة األمير علي بن الحسين
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منظمة العفو ترصد “أدلة واضحة” على تقاعس الدوحة المزمن

غموض يكتنف مالبسات آالف الوفيات من العمال في قطر

طالبت منظمة العفو الدولية )أمنستي( أمس الخميس قطر التي تستضيف العام المقبل بطولة كأس العالم في كرة القدم بالتحقيق في مالبسات 
وفاة العديد من العمال المهاجرين، مؤكدة حصول سلسلة وفيات في الدولة الخليجية ظلت بال تفسير.

المنظمـــات  توجـــه  مـــا  وغالًبـــا 
اإلمـــارة  إلـــى  الدوليـــة  الحقوقيـــة 
بســـبب  انتقـــادات  الخليجيـــة 
الظـــروف التـــي يعمـــل فيهـــا مئات 
آالف العمـــال، الســـيما اآلســـيويون 
منهـــم، فـــي مواقـــع بناء المنشـــآت 
الضخمـــة التـــي ستســـتضيف أحد 
أهم األحداث الرياضية في العالم.
وفـــي تقريـــر بعنـــوان “فـــي مقتبل 
العمـــر: تقاعس قطر عـــن التحقيق 
في حـــاالت وفاة العمـــال األجانب 
والتعويض عنها وتفادي حدوثها”، 
قالت أمنســـتي “هناك أدلة واضحة 
علـــى تقاعـــس قطـــر المزمـــن عـــن 
تفادي حاالت وفاة العمال األجانب 

والتحقيق فيها والتعويض عنها”.
الحقوقيـــة  المنظمـــة  وأوضحـــت 
غيـــر الحكوميـــة أن تقريرها “يضع 
آالف الوفيـــات التـــي ال تفســـير لها 
في صفـــوف العمال األجانب طيلة 
العقـــد الماضـــي فـــي ســـياق مقلق 

جًدا”.

ولفـــت التقرير إلى أنـــه “على مدى 
العقـــد الماضي، توفي آالف العمال 
وغيـــر  مفاجـــئ  بشـــكل  األجانـــب، 
متوقـــع، فـــي قطر، علـــى الرغم من 
الطبيـــة  الفحوصـــات  اجتيازهـــم 

اإللزامية قبل السفر إلى البلد”.
وأضـــاف أنه “على الرغم من األدلة 
الواضحة على أن اإلجهاد الحراري 
قـــد شـــكل مخاطـــر صحيـــة كبيرة 
للعمـــال، إال أنه ما يزال من الصعب 
األشـــخاص  عـــدد  معرفـــة  للغايـــة 
لظـــروف  نتيجـــة  توفـــوا  الذيـــن 
الســـلطات  ألن  وهـــذا  عملهـــم. 
القطريـــة، فـــي معظم الحـــاالت، ال 
تحقـــق فـــي الســـبب الكامـــن وراء 

وفاتهم”.
وأكدت أمنســـتي فـــي تقريرها أنه 
“بـــداًل من ذلك، ُيذكر في شـــهادات 
الوفـــاة عـــادًة أن الوفاة لـ )أســـباب 
طبيعيـــة( أو )ســـكتة قلبيـــة(، وهي 
أوصـــاف ال معنـــى لهـــا تقريًبـــا في 
إثبـــات الوفيـــات- وبالتالـــي ال يتم 

ربط الوفاة بظروف عملهم”.
ولفتـــت العفو الدوليـــة إلى أنه في 
نظام رعاية صحيـــة جيد التمويل 
كالنظـــام الصحـــي القطـــري يجـــب 
تحديـــد  الممكـــن  مـــن  يكـــون  أن 
ســـبب الوفاة فـــي جميـــع الحاالت 
باســـتثناء 1 %، لكـــن هذه النســـبة 
ترتفع في قطـــر في حاالت العمال 
األجانب إلى 70 % وفًقا لسجالت 
اطلعت عليها أمنســـتي في البلدان 

األصلية للمهاجرين.
وقالـــت أمنســـتي إنهـــا حللـــت 18 
شـــهادة وفاة صدرت عن السلطات 
القطرية بين عامي 2017 و2021، 
بينها 15 شـــهادة اســـتخدمت فيها 
مصطلحـــات غامضـــة بينها “قصور 
فـــي القلـــب غير محـــدد” و “فشـــل 

تنفسي حاد ألسباب طبيعية”.
ونقلـــت المنظمة عن ديفيـــد بيلي، 
االختصاصـــي فـــي علـــم األمراض 
وعضـــو “مجموعـــة العمـــل المعنية 
بشهادة الوفاة” في منظمة الصحة 

العالمية قوله إنه “بشـــكل أساسي، 
فـــإن الجميـــع يموتون فـــي النهاية 
بســـبب فشـــل في الجهاز التنفسي 
أو القلـــب. هـــذه العبـــارات ال معنى 

لها إن لم ُتقرن بتفسير للسبب”.
تقريرهـــا  فـــي  أمنســـتي  وطالبـــت 
خصوًصـــا  القطريـــة  الســـلطات 
“بإجـــراء تحقيق مســـتقل وشـــامل 
وشـــفاف فـــي جميـــع حـــاالت وفاة 
آليـــة  وإنشـــاء  األجانـــب  العمـــال 
لتقديـــم تعويض كاف ألســـر جميع 
العمـــال األجانـــب المتوفيـــن الذين 
ربمـــا أســـهمت أوضـــاع عملهـــم في 

وفاتهم”.
بشـــدة  نفـــت  الدوحـــة  وكانـــت 
فبرايـــر  فـــي  أوردتهـــا  معلومـــات 
البريطانيـــة  الغارديـــان  صحيفـــة 
ومفادهـــا أن أكثر مـــن 6500 عامل 
مهاجر لقـــوا حتفهم فـــي قطر منذ 
2010، العـــام الـــذي حصلـــت فيـــه 
شـــرف  علـــى  الخليجيـــة  الدولـــة 

استضافة كأس العالم.

لندن - وكاالت

“العفو الدولية”: آالف الوفيات من العمال األجانب بال تفسير في قطر  

دبي - قناة العربية

قالـــت الرئاســـة التركيـــة، أمـــس الخميـــس، إن أنقرة “ترغـــب بعالقات 
طيبة مع جميع دول الخليج”، وأضافت أن اللقاءات مع مصر مستمرة 

“ويمكن االنتقال إلى خطوات ملموسة قريًبا”.
ونقـــل تلفزيـــون “تـــي آر تـــي” عـــن المتحـــدث باســـم الرئاســـة التركية 
إبراهيـــم قالـــن، قولـــه إن بـــالده لديها رغبـــة في أن تكـــون لها عالقات 

طيبة مع دول الخليج كافة.
وأضـــاف قائال إنـــه جرى االتفاق خـــالل زيارة أجراها مستشـــار األمن 
الوطنـــي اإلماراتـــي الشـــيخ طحنـــون بـــن زايد أخيـــرا ألنقـــرة على أن 
“تكـــون العالقات المتبادلـــة بين تركيا واإلمارات، وكذلك دول الخليج 
األخـــرى، قائمة على المصالـــح المتبادلة واالحتـــرام”، معربا عن أملهم 
فـــي رؤية نتائج ملموســـة لهذا في المجاالت كافة، وأنهم مســـتعدون 

التخاذ جميع الخطوات في هذا الصدد، بحسب التلفزيون.
وبخصـــوص العالقـــات مـــع مصر، قـــال قالـــن “اللقاءات مســـتمرة بين 
الجانبيـــن لوضع تلـــك العالقات على أرضية ســـليمة”، مشـــيرا إلى أنه 

يمكن اتخاذ خطوات ملموسة بهذا المجال في المستقبل القريب.

الرئاسة التركية ترغب بعالقات طيبة مع جميع دول الخليج

بيروت - وكاالت

ســـّطر المحقق العدلي في قضية 
القاضـــي  بيـــروت  مرفـــأ  انفجـــار 
طارق بيطار مذكرة إحضار بحق 
رئيس حكومـــة تصريف األعمال 
حّســـان ديـــاب، بعـــد امتناعه عن 
الحضـــور إلى جلســـة اســـتجواب 

كانت مقررة أمس الخميس.
وقـــال مصـــدر قضائـــي إن بيطار 
كّلف القوى األمنية إحضار دياب 
العـــدل،  فـــي قصـــر  إلـــى دائرتـــه 
قبل 24 ســـاعة من موعد جلســـة 
االستجواب المقبلة التي حددها 

في 20 سبتمبر.
وجاءت خطـــوة بيطار المفاجئة، 
والـــذي يواجـــه أخيـــرا اتهامات بـ 
”تسييس” التحقيق، صدر أبرزها 

عن حزب هللا، غداة تلقيه كتاًبا 
من األمانة العامة لمجلس 

علـــى  رًدا  الـــوزراء، 

مذكرة اســـتدعاء دياب الذي كان 
بيطار قد حدد موعد استجوابه، 

بحسب المصدر القضائي.
وذكر المصـــدر أن الكتاب تحّدث 
“ثمـــة موانـــع دســـتورية  أّن  عـــن 
رئيـــس  مثـــول  دون  تحـــول 
الحكومـــة أمام القضـــاء العدلي”. 
“ال  أنـــه  اعتبـــر  بيطـــار  إن  وقـــال 
قيمـــة قانونية” للجـــواب، وأصدر 
إجـــراء  إلـــى  مســـتنًدا  المذكـــرة 
 106 المـــادة  تجيـــزه  قانونـــي 
مـــن قانـــون أصـــول المحاكمـــات 

الجزائية.
وأدى انفجـــار ضخـــم فـــي مرفـــأ 
بيـــروت فـــي 4 أغســـطس 2020، 
إلـــى مقتـــل 214 شـــخصا على 
مـــن  أكثـــر  وإصابـــة  األقـــل 

6500 آخرين بجروح.

مذكرة إحضار بحق حسان دياب في قضية انفجار بيروت

واشنطن/ كابل ـ وكاالت

أكـــد البنتاغـــون، أمـــس الخميـــس، وقوع 
انفجـــار خارج مطار كابـــل، وقال إن عدد 
الضحايا غير واضح، فيما أشارت تقارير 

أولية إلى أنه انتحاري. 
وذكر مســـؤول أميركي أن االنفجار ناجم 
عن هجوم انتحاري شنه تنظيم “داعش”.
عـــن  أفغانيـــة  مواقـــع  تحدثـــت  وبينمـــا 
باالنفجـــار،  11 قتيـــاًل وجريًحـــا  ســـقوط 
أعلـــن مســـؤول فـــي “طالبـــان” مقتـــل 13 
على األقل بينهم أطفال وإصابة كثير من 

حرس الحركة.
وفي وقت ســـابق، ذكر مســـؤول أميركي 
لرويتـــرز أن أفرادا مـــن الجيش األميركي 
من بين المصابين في انفجار أفغانســـتان 
أن  وأضـــاف  أوليـــة.  لمعلومـــات  وفقـــا 
االنفجار أســـفر عن قتلـــى ومصابين لكن 
لـــم يتضـــح بعـــد العـــدد. وتابـــع أنـــه وفقا 
لمعلومـــات أوليـــة فـــإن مـــا يصـــل إلـــى 3 

المصابيـــن،  بيـــن  مـــن  أميركييـــن  جنـــود 
أحدهـــم حالتـــه حرجـــة. وتوقع مســـؤول 
آخـــر ارتفـــاع عـــدد الضحايـــا األميركيين 

وفقا لمعلومات أولية.
من جانب آخر، أفادت شبكة “سي إن إن” 
األميركيـــة بـــأن حركـــة “طالبـــان” اتخذت 
إجراءات بحق الرئيس األفغاني الســـابق 
حامـــد كـــرزاي، ورئيس المجلـــس األعلى 

للمصالحة الوطنية عبدهللا عبدهللا.

وذكـــرت الشـــبكة أمـــس نقـــال عـــن مصدر 
مطلع تأكيـــده أن “طالبان” نزعت االثنين 
الماضـــي أســـلحة الفريـــق األمنـــي العامل 
على حراســـة كرزاي وصادرت ســـياراته، 
مـــا دفـــع الرئيـــس الســـابق لالنتقـــال إلـــى 

منزل عبدهللا.
وعبـــدهللا  كـــرزاي  أن  الشـــبكة  وذكـــرت 
يقعـــان اآلن فعليا تحـــت اإلقامة الجبرية 

دون حراسهما وتحت رحمة “طالبان”.

“طالبــان” تضــع كــرزاي وعبداهلل تحــت اإلقامــة الجبرية
مقتل وجرح العشرات بانفجار مطار كابل

سكاي نيوز عربية

أصـــدرت محكمة عســـكرية يمنيـــة حكما 
باإلعـــدام رميا بالرصـــاص على عبدالملك 
الحوثي، و173 آخرين من قادة الميليشيا 

الحوثية اإلرهابية.
كما تضمـــن الحكم، مصادرة جميع أموال 
المدانيـــن، وفـــق مـــا نقلـــت وكالـــة األنباء 
السعودية، عن وكالة سبأ اليمنية لألنباء، 

أمس الخميس.
العســـكرية  العامـــة  النيابـــة  واتهمـــت 
اليمنيـــة، زعيـــم الحوثييـــن عبدالملك بدر 
الديـــن الحوثي، و174 آخريـــن باالنقالب 
الجمهـــوري  النظـــام  علـــى  العســـكري 
والدســـتورية،  الشـــرعية  والســـلطات 
والتخابـــر مـــع إيـــران، وارتـــكاب جرائـــم 

حرب وعسكرية.
وقضـــت المحكمـــة أيضا بإعـــدام الضابط 
حســـن  اإليرانـــي  الثـــوري  الحـــرس  فـــي 
لـــدى  طهـــران  ســـفير  إيرلـــو،  إدريـــس 

الحوثييـــن “بتهمـــة الدخـــول متنكـــرا إلى 
أراضـــي الجمهورية اليمنية والتجســـس، 
واالشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي، 
وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب”.

كذلك قضـــت المحكمـــة بتصنيف جماعة 
إرهابيـــة،  إجراميـــة  منظمـــة  الحوثـــي 
وحظر أنشـــطتها وحلهـــا ومصادرة جميع 
ممتلكاتها، ونزع جميع األسلحة والذخائر 
والعتاد العســـكري منها، وتســـليمه لوزارة 

الدفاع اليمنية.
ومن جهـــة أخرى، أمـــرت المحكمة أيضا، 
بمقاضـــاة إيـــران أمـــام القضـــاء الجنائـــي 
الدولـــي، “لثبـــوت اشـــتراكها مـــع جماعـــة 
الحوثـــي فـــي الجرائـــم محـــل الدعـــوى”، 
بوضـــع  اليمنيـــة،  الحكومـــة  وألزمـــت 
اســـتراتيجية وطنية شاملة للقضاء على 
التمييـــز بيـــن اليمنيين بســـبب العـــرق أو 
اللون أو األصل أو المذهب، وفق الوكالة.

اتهم باالنقالب العســكري على النظام الجمهوري والتخابر مع إيران
محكمة يمنية تقضي بإعدام زعيم الحوثيين

واشنطن ـ وكاالت

جـــو  األميركـــي  الرئيـــس  يســـتقبل 
الـــوزراء اإلســـرائيلي  بايـــدن، رئيـــس 
بـــأول  يقـــوم  الـــذي  بينيـــت،  نفتالـــي 
زيـــارة رســـمية إلـــى واشـــنطن أمـــس 
الخميـــس عقب توليه رئاســـة الوزراء 
اإلســـرائيلية. ومن المتوقـــع أن يكون 
قمـــة  علـــى  اإليرانـــي  التهديـــد  ملـــف 
أولويـــات المناقشـــات. ويعتزم رئيس 
الـــوزراء اإلســـرائيلي الجديـــد الضغط 
عـــن مســـاعيه  للتخلـــي  بايـــدن  علـــى 
اإليرانـــي.  النـــووي  االتفـــاق  إلحيـــاء 
وقبـــل وصولـــه إلى واشـــنطن، أوضح 
بينيت أن األولوية القصوى من زيارة 
البيـــت األبيض هي إقناع بايدن بعدم 
العـــودة إلـــى االتفـــاق النـــووي، بحجة 
فـــي  بالفعـــل  تقدمـــت  قـــد  إيـــران  أن 

تخصيب اليورانيوم، وأن تخفيف 
إيـــران  ســـيمنح  العقوبـــات 

المزيد مـــن الموارد لدعم 

أعداء إســـرائيل في المنطقة. والتقى 
رئيـــس الـــوزارء اإلســـرائيلي وزيـــري 
الدفاع والخارجيـــة األميركيين، لويد 
أوســـتن وأنتوني بلينكـــن، وكان ملف 
إيـــران النـــووي وأنشـــطتها المزعزعـــة 
لالستقرار في منطقة الشرق األوسط، 
حاضـــرا على الطاولة. وكان مســـؤول 
ملتزمـــة  واشـــنطن  أن  أكـــد  أميركـــي 
هنـــاك  وأن  إيـــران  مـــع  بالمفاوضـــات 
مســـارات أخرى إذا فشـــلت، الفًتا إلى 
أن الرئيس األميركي بايدن سيناقش 
مـــع رئيس الوزراء اإلســـرئيلي بينيت 
عـــن  إيـــران  خـــروج  بشـــأن  مخاوفـــه 
الســـيطرة. يأتي ذلك فيما شـــدد وزير 
الدفـــاع األميركـــي، في وقـــت متأخر 
األربعاء، على ضرورة محاسبة إيران 
علـــى تهديداتهـــا للمنطقـــة والمياه 
الدوليـــة، معرًبـــا عـــن قلقـــه إزاء 

الخطوات النووية لطهران.

مواجهة تهديدات إيران على طاولة بايدن وبينيت
بغداد - وكاالت

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، أمس الخميس، إن مؤتمر 
الـــذي  والشـــراكة،  للتعـــاون  بغـــداد 
ســـتبدأ أعمالـــه الســـبت المقبـــل، يعد 
حدثا مهما للعراق والمنطقة بأكملها، 
مشـــددا علـــى أن بـــالده تســـعى إلـــى 
إقامة أفضـــل العالقات مع محيطها، 
داعيا إلى تكاتف دول المنطقة لحل 

تحديات كثيرة.
وقـــال مصطفـــى الكاظمي فـــي بيان 
إن “هناك تحديات كثيرة نعاني منها 
في المنطقـــة، وعلينا جميعا التعاون 
والتكاتـــف فـــي حلهـــا، والعبـــور نحو 
خلـــق تكامـــل اقتصـــادي واجتماعي 

بين شعوب المنطقة”.
وأعـــرب عن تطلعه إلى مؤتمر بغداد 

للتعـــاون والشـــراكة، وما ســـينتجه 
العـــراق  لـــدور  دعـــم  مـــن 

إرســـاء  فـــي  التاريخـــي 

السالم.
وأضاف “يجســـد هـــذا المؤتمر رؤية 
العـــراق فـــي ضـــرورة إقامـــة أفضـــل 
ومـــع دول  مـــع محيطـــه،  العالقـــات 
دوره  بأخـــذ  العـــراق  بـــدأ  العالـــم. 
التاريخي، ليكون أحد ركائز الســـالم 
يخلـــق  أن  ويمكنـــه  المنطقـــة.  فـــي 
جســـرا للتواصل والتعاون والتكامل 

الشامل، مع جميع دول المنطقة”.
وصراعـــات  حروبـــا  “كفـــى  وتابعـــك 
وخالفات، فالعراق يدعو جميع دول 
المنطقة إلى بناء السالم على أساس 

التكامل بين شعوب المنطقة”.
كمـــا شـــدد الكاظمـــي علـــى أن هنـــاك 
“فرصا كبيرة في العراق يمكن لدول 
المنطقـــة التعـــاون والمســـاهمة فيها، 
وخلق مساحة جديدة لكل شعوب 
الســـالم  تبنـــي  كـــي  المنطقـــة، 

واالستقرار لها”.

الكاظمي: مؤتمر بغداد للتعاون حدث مهم للمنطقة

القبض على قيادي داعشي 
في أربيل العراقية

أربيل ـ وكاالت

أعلن جهاز مكافحة اإلرهاب في العراق، 
أمـــس الــخــمــيــس، اعــتــقــال قــيــادي بــارز 
أربيل،  في  اإلرهابي  داعــش  تنظيم  في 

بالتعاون مع قوات األمن الكردية.
إنـــه تم  ــال جــهــاز مكافحة اإلرهــــاب  وقـ
ــو مــنــصــور”،  ــ اعــتــقــال قــيــادي يــدعــى “أب
يحمل لقب ما يسمى بـ “إداري عام والية 
الجنوب” في تنظيم داعش. وأوضح أن 
عملية االعتقال تمت بالتنسيق مع جهاز 
إلى  الفتا  أربيل،  في  اإلرهــاب  مكافحة 
أن اإلرهابي كان يتحرك بهويات مزورة.

مشهد لحظة وقوع االنفجار في محيط مطار كابل حكم بإعدام زعيم الحوثيين
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تشــغيل دار الكرامة للرعاية االجتماعية بـ 371.4 ألف دينار

لتطوير طرق المنطقة الصناعية جنوب ألبا

تنافست 16 شركة في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات 
أمــس مناقصــة لشــؤون األشــغال بــوزارة األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمراني لتنفيذ أعمال المرحلة األولى 
لمشــروع تطويــر طــرق المنطقة الصناعية جنــوب ألبا بمجمع 
951 وذلــك خــال مــدة 28 أســبوًعا، وكان أقــل عطــاء بنحــو 

639.8 ألف دينار وأكبرها بقرابة 1.2 مليون دينار.

إنشـــاء  األعمـــال  وتشـــتمل 
أمتـــار   8 بعـــرض  مســـارين 
لطريق في مسار واحد لرصف 
إجمالـــي  بطـــول  األســـفلت 
تقريبـــي يبلـــغ 3,100 متر في 
منطقة جنـــوب ألبا الصناعية. 
وتشـــمل أعمـــال الحفر والردم 
والصـــرف الصحـــي وتركيـــب 
األرصفـــة الخرســـانية ورصف 
ممـــرات  وتركيـــب  األســـفلت 
عالمـــات  وتركيـــب  المشـــاة 
الطرق وأعمال إنارة الشوارع.

وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن 
أخرتيـــن لـ”شـــؤون األشـــغال”، 
الصيانـــة  ألعمـــال  أولهمـــا 
للمســـطحات الخضراء لمجمع 
ديـــوان صاحب الســـمو رئيس 
 3 عليهـــا  تنافســـت  الـــوزراء 
شركات وكان أقل عطاء بنحو 
والثانيـــة  دينـــار،  ألـــف   25.9
لتزويـــد  الزمنيـــة  للمقاولـــة 
المواد ألعمال الطرق للعامين 
تنافســـت   )2022  –  2021(
عليهـــا 7 شـــركات وكان أقـــل 
عطاء بنحو 132.3 ألف دينار.
مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
والتنميـــة  العمـــل  لـــوزارة 
االجتماعيـــة إلدارة وتشـــغيل 
للرعايـــة  الكرامـــة  دار 
 3 لمـــدة  وذلـــك  االجتماعيـــة 
ســـنوات تقدمت إليها جمعية 
دار الحكمـــة البحرينية بقيمة 

371.4 ألف دينار.

وكذلك فتح المجلس مزايدة 
لتأجيـــر  المحـــرق  لبلديـــة 
وتشغيل 6 مواقع إعالنية من 
)نـــوع يونـــي بـــول( بمحافظة 
ألـــف   109.9 بنحـــو  المحـــرق 
تنافســـت  قـــد  وكانـــت  دينـــار 
ومزايـــدة  شـــركات،   3 عليهـــا 
والتجـــارة  الصناعـــة  لـــوزارة 
ســـبائك  لبيـــع  والســـياحة 
وقشـــارات الذهب بنحو 82.1 
ألف دينـــار لمجوهرات صدف 
وكان قـــد تقـــدم إليهـــا عطـــاء 

وحيد.
وتم إجماال فتـــح 15 مناقصة 
مناقصـــة   13( ومزايـــدة 
ومزايدتين( تابعـــة لـ 9 جهات 
حكومية بإجمالـــي 83 عطاء، 
فـــي حين تم تعليـــق عطاءين 
وبلـــغ  لمناقصتيـــن.  تابعيـــن 
العطـــاءات  أقـــل  مجمـــوع 
مليـــون   2.2 نحـــو  المقدمـــة 

دينار.
وفتـــح المجلـــس 3 مناقصات 
الخليـــج،  طيـــران  لشـــركة 
أولهـــا لتعييـــن مقـــدم خدمـــة 
األرضيـــة  المناولـــة  لخدمـــات 
والشـــحن والصالـــة فـــي مطار 
بن غوريـــون الدولي تل أبيب 
في إســـرائيل، تنافست عليها 
3 شـــركات وتم تعليـــق عطاء 
والثانيـــة  الشـــركات،  أحـــد 
لتعيين مقـــاول فرعي لصيانة 
 ( األرضيـــة  الخدمـــة  معـــدات 

GSE( الفنيـــة لطيران الخليج 
شـــركات   5 عليهـــا  تنافســـت 
وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 262 
ألـــف دينار، واألخيـــرة لتعيين 
الفنـــي  الدعـــم  مـــزود خدمـــة 
للطائـــرات وصيانـــة الخطوط 
 )ATH( الدولـــي  أثينـــا  بمطـــار 
في اليونان تنافســـت عليها 4 

شركات.
وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن 
للبتـــرول،  تطويـــر  لشـــركة 
أولهمـــا إلبـــرام اتفاقية شـــراء 
لوازم تخزين وتنظيف مباني 
الشـــركة، تقدمت إليها شـــركة 
ألـــف   205.6 بنحـــو  وحيـــدة 
دينـــار، والثانيـــة لتوريد جهاز 
مراقبة اللهب تنافســـت عليها 
4 شـــركات وكان أقـــل عطـــاء 

بنحو 42.2 ألف دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن 
لهيئة الكهربـــاء والماء، أولهما 
الميـــاه  نقـــل  أنبـــوب  إلزالـــة 
قطـــر 500 ملم والخرســـانات 

االســـمنتية المثبتة له في قاع 
البحر في خليج العكر الغربي، 
شـــركات   6 عليهـــا  تنافســـت 
 114.1 بــــ  عطـــاء  أقـــل  وكان 
ألـــف دينـــار، والثانيـــة لتوريد 
وتركيـــب مصابيـــح مـــن نـــوع 
LED High Bay Lights فـــي 
المخـــازن المركزيـــة تنافســـت 
أقـــل  17 شـــركة وكان  عليهـــا 

عطاء بنحو 20.7 ألف دينار.
مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
للدواجـــن  العامـــة  للشـــركة 
لتوريـــد وتركيب نظـــام أرفف 
)ســـتااليت(  اآلليـــة  بالعربـــات 
شـــركات   7 عليهـــا  تنافســـت 
العطـــاءات  أحـــد  تعليـــق  تـــم 
بنحـــو  عطـــاء  أقـــل  وكان 
82.1 ألـــف دينـــار، ومناقصـــة 
لبوليتكنـــك البحريـــن للتأمين 
وعائالتهم،  لموظفيهـــا  الطبي 
شـــركات   5 عليهـــا  تنافســـت 
وكان أقل عطاء بنحو 108.7 

ألف دينار.

أخبار متفرقة

“هواوي” تنضم لعضوية “البحرين لشركات التقنية”

“ألواني البحرين” تنظم زيارة لرجال أعمال بحرينيين لمعرض في أزمير

جهـــود فـــي إعـــداد التشـــريعات ورســـم السياســـات واالســـتراتيجيات

ــاء  ــس ــواد اإلك ــ ــاع الـــرخـــام والــحــجــر وم ــط ــات ق ــرك ــم ش ــمــعــرض ض ال

أعلنت جمعية البحرين لشـــركات التقنية 
“هـــواوي”  شـــركة  انضمـــام  عـــن  “ِبتـــك” 
مـــن  خطـــوة  فـــي  الجمعيـــة،  لعضويـــة 
شـــأنها تحقيـــق األهداف المشـــتركة لدى 
الجانبيـــن بتعزيز التعاون بين الشـــركات 
فـــي  العاملـــة  البحرينيـــة  والمؤسســـات 
قطـــاع تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت، 
وتكامـــل منتجاتهـــا وخدماتهـــا، وزيـــادة 
اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى  تنافســـيتها 
والعالمية، وبما يســـهم في نهاية المطاف 
بزيـــادة مســـاهمة هذا القطـــاع في تنويع 
مصادر الدخل وتنمية االقتصاد الوطني.

ورحـــب رئيـــس “بتك” عبيدلـــي العبيدلي 
لعضويـــة  هـــواوي  شـــركة  بانضمـــام 
الجمعية، مؤكدا اســـتعداد “ِبتـــك” الدائم 
المعلومـــات  تقنيـــة  شـــركات  لمســـاعدة 
واالتصاالت على تطويـــر الخدمات التي 

توفرهـــا والمنتجات الخاصة بها، وتوفير 
االستشارات لشركات التقنية العاملة في 
البحرين، ومســـاعدة تلك الشـــركات على 
زيـــادة التشـــبيك فيمـــا بينهـــا، وتشـــجيع 
األعمال والمبادرات التي يطرحها الرواد 
فـــي قطاع التقنيـــات والمعلومات، وعلى 

وجه الخصوص الشباب منهم.

وأضاف العبيدلي مشـــيرا إلى أن انضمام 
شـــركة هواوي لجمعية البحرين لشركات 
التقنيـــة ســـيعزز من حضور الشـــركة في 
القطـــاع التقنـــي البحرينـــي، كمـــا يدعـــم 
التشـــريعات  إعـــداد  فـــي  “بتـــك”  جهـــود 
واالســـتراتيجيات  السياســـات  ورســـم 
ذات العالقة بهذا القطاع بهدف االرتقاء 
بأدائـــه وتطويـــر الخدمـــات والمنتجـــات 
عـــن  معربـــة  شـــركاته،  توفرهـــا  التـــي 
االســـتعداد الدائم للمســـاهمة الفاعلة في 
كل المبـــادرات والمشـــاريع التـــي تنفذها 

الشركة.
وأكـــد علـــى صعيـــد ذي صلـــة أن تجمـــع 
المزيـــد مـــن شـــركات تقنيـــة المعلومـــات 
واالتصـــاالت فـــي مملكـــة البحرين تحت 
مظلـــة “بتك” من شـــأنه المضي قدما في 
وضـــع وتنفيذ خطط ترمـــي إلى التكامل 
والخـــاص  العـــام  القطـــاع  جهـــات  بيـــن 

واألهلـــي؛ من أجـــل تطوير قطـــاع تقنية 
مملكـــة  فـــي  واالتصـــاالت  المعلومـــات 

البحرين.
يشـــار إلى أن جمعية “بتـــك” تعمل ممثلة 
فـــي  إشـــهارها  ومنـــذ  أعضائهـــا  بجميـــع 
العـــام 2012 علـــى تعزيـــز مكانـــة مملكـــة 
البحرين في أســـواق تقنيـــات المعلومات 
والعالـــم،  المنقطـــة  فـــي  واالتصـــاالت 
وتطويـــر كفـــاءة االقتصـــاد الوطنـــي في 
هـــذا الجانـــب، وتســـعى لتحقيـــق رؤيتها 
أن تكـــون رافعـــة رئيســـة لتعزيـــز مكانـــة 
شـــركات تقنيـــة المعلومـــات في الســـوق 
البحرينيـــة كخطـــوة أولـــى، علـــى طريق 
مســـاعدتها كـــي تشـــغل المكانـــة المميزة 
التي تســـتحقها فـــي األســـواق اإلقليمية 
والدوليـــة، ولكونهـــا جمعية متخصصة ال 
تتوخى الربح فإنها تبذل قصارى جهدها 

لتحقيق هذه األهداف النبيلة.

نظمـــت جمعيـــة “ألواني البحريـــن” زيارة 
لوفد بحريني ضم رجال وسيدات أعمال 
من مختلف القطاعات التجارية لمعرض 
للرخـــام يقـــام حاليـــا فـــي مدينـــة أزميـــر 
بتركيـــا. وتـــرأس الوفـــد رجـــل األعمـــال 

الوجيه جواد الحواج.
وجـــال الوفـــد البحريني علـــى أركان هذا 
المعـــرض الـــذي يعتبر من بيـــن األكبر من 
نوعه عالميا، ويضم العديد من الشركات 
العارضـــة المتخصصة فـــي قطاع الرخام 
ومـــواد  األرضيـــات  الطبيعـــي  والحجـــر 
اإلكســـاء ذات الصلـــة مـــن تركيـــا ودول 
المختصيـــن  آالف  ويـــزوره  مختلفـــة، 
والمشتغلين في هذا القطاع من المنطقة 

والعالم.
وعقد أعضاء الوفد البحريني اجتماعات 
ثنائيـــة عمـــل مـــع نظرائهم األتـــراك ومن 

دول مختلفـــة حـــول العالـــم جـــرى فيهـــا 
تجاريـــة  فـــي عالقـــات  الدخـــول  بحـــث 
وعقـــود عمـــل وتمثيـــل وكاالت تجاريـــة، 
إضافـــة إلى عـــرض ما لـــدى البحرين من 
فـــرص حاليـــة ومســـتقبلية واعـــدة فـــي 

قطاع اإلنشاءات عموما.
وأوضـــح رئيس جمعية ألوانـــي البحرين 

عمـــار عواجـــي أن زيـــارة رجـــال األعمال 
البحرينيين لمعرض إزمير للرخام تجري 
بتنظيـــم مـــن جمعيـــة ألوانـــي البحريـــن 
بالتنســـيق مع شـــركة إنتركـــس للعالقات 
العامـــة وجمعيـــة المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة البحرينيـــة، مشـــيرا إلى أن 
نجـــاح هـــذه الزيـــارة يقـــدم نموذجا على 

الدور الذي يمكن أن تنهض به الجمعيات 
االهتمامـــات  ذات  البحرينيـــة  األهليـــة 

التجارية واالقتصادية.
من جانبه، أشـــار الوجيـــه الحواج إلى أن 
زيـــارة معـــرض إزميـــر للرخـــام تأتـــي في 
إطـــار الحرص علـــى اإلطالع على أحدث 
مواد البناء واإلكساء حول العالم، خاصة 
وأن هذا القطاع بدأ بالتعافي واســـتعادة 
النشـــاط مجددا فـــي البحريـــن والخليج 
العربـــي بعـــد جائحـــة كورونـــا، منوها بما 
يقدمـــه المعرض مـــن تنـــوع وتكامل في 
إزميـــر  مدينـــة  تعتبـــر  إذ  المعروضـــات، 
واحـــدة من أكثـــر مدن المنطقـــة مالءمة 

لتصدير الحجر الطبيعي.
فيمـــا قـــال  رجـــل األعمال خلـــف حجير: 
إن قطـــاع مـــواد البناء والرخـــام والحجر 
الطبيعـــي تحديـــدا يمثـــل ســـوقا نشـــطة 
يمكن تطويرها أكثر بين البحرين وتركيا

المنامة - بتك

المنامة - الواني

الرياض - ارقام

توقعـــت مجموعـــة “جـــي إف إتش” 
المالية أن يتم تحقيق نتائج جديدة 

في الفترة المتبقية من العام.
جـــاء ذلـــك ضمـــن النـــدوة التـــي تـــم 
بثهـــا على اإلنترنت يـــوم اإلثنين 16 
أغسطس بخصوص البيانات المالية 

للربع الثاني من 2021.
وأشـــارت المجموعـــة إلـــى أنه يوجد 
لديهـــا العديـــد مـــن المعامـــالت التي 
ستســـاهم فـــي تحقيـــق دخـــل مـــن 
الصيرفـــة االســـتثمارية فـــي الفتـــرة 
المتبقيـــة مـــن العـــام. وبينـــت أنـــه ال 

فـــي  مســـتجدات  أي  لديهـــا  يوجـــد 
الوقت الحالي بخصوص االنسحاب 
مـــن بورصـــة الكويت، الفتـــة إلى أن 
آخر المســـتجدات التي تـــم تقديمها 
الجمعيـــة  بعـــد  ســـيكون  للســـوق 
العمومية. وأضافت أنه سيتم إبالغ 
الســـوق بأيـــة مســـتجدات فـــي هـــذا 
الخصوص حـــال توافرها. وتوقعت 
الخليجـــي  المصـــرف  يحقـــق  أن 
التجـــاري دخـــالً لــــ “جـــي إف إتش”، 
وأن يساهم بشـــكل أكبر في النتائج 

المالية لـ “جي إف إتش”.

“جي إف إتش” تتوقع أن يتم تحقيق 
نتائج جيدة في الفترة المتبقية من العام

المنامة - نيويورك - ايون ديجتال

شـــركة  ديجيتـــال”،  “أيـــون  أعلنـــت 
التكنولوجيـــا الماليـــة الرائـــدة التـــي 
ا لها، و  تتخذ من مملكة البحرين مقرًّ
“كاسيستو”، صانعة منصات التجربة 
الرقميـــة الرائـــدة، عـــن إبرام شـــراكة 
اســـتراتيجية تعيـــد تعريـــف طريقة 
تعامـــل المســـتهلكين مـــع البنوك في 

منطقة الشرق األوسط.
التـــي  المبتكـــرة  الحلـــول  تســـتخدم 
قامـــت أيـــون ديجيتـــال بتطويرهـــا 
مـــن قبـــل المؤسســـات الماليـــة فـــي 
عـــدة دول، منهـــا اإلمـــارات العربيـــة 
المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة 
العربية الســـعودية، والكويت، لتقدم 
تجارب مصرفيـــة رقمية قّل مثيلها. 
وتشـــمل هـــذه الحلول منصـــة أيون 
وهـــي   ،)Aion Rubix( روبكـــس 
عبـــارة عـــن برنامـــج وســـيط فريـــد 
واجهـــة  يربـــط  الطبقـــات  ومتعـــدد 
أماميـــة متعـــددة القنـــوات باألنظمة 
المصرفيـــة األساســـية القديمـــة، مـــا 
يمّكـــن العمـــالء مـــن تقديـــم حلـــول 
رقميـــة بســـرعة وفعاليـــة مـــن حيث 
التكلفـــة. كما يعمل نهج الشـــركة في 
فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء  تســـخير 

الخدمات المصرفية على المحافظة 
علـــى تجـــارب العمـــالء فـــي صميـــم 
لضمـــان  الرقميـــة  اســـتراتيجيتها 

تجارب عمالء استثنائية.
 )KAI( ويأتـــي دمج أيون لمنصة كاي
أيـــون  منصـــة  فـــي  كاسيســـتو  مـــن 
روبكس كأحدث خطوة للشركة نحو 
تقديم إمكانـــات الذكاء االصطناعي 
إذ  الســـوق،  فـــي  ابتـــكاًرا  األكثـــر 
تســـتخدم منصة كاي وسائل الذكاء 
المبتكـــرة  التحـــاوري  االصطناعـــي 
إلنشـــاء مســـاعدات رقميـــة متفاعلة 
عبـــر مختلـــف القنـــوات والخدمـــات 

المصرفية.
وقـــال الرئيس التنفيذي والمؤســـس 
المشـــارك في شـــركة كاسيســـتو زور 
لتقديـــم  مًعـــا  نعمـــل  “ن  غوريلـــوف 
التحاوريـــة  المصرفيـــة  الخدمـــات 
ومنصة كاي للمؤسســـات المالية في 
جميـــع أنحـــاء منطقـــة دول مجلس 
هـــذه  وتلبيـــة  الخليجـــي  التعـــاون 
الحاجـــة الرقميـــة المهمـــة. لقد غدت 
الرقميـــة  منصـــة كاي والمســـاعدات 
تقـــدر  ال  قيمـــة  ذات  تدعمهـــا  التـــي 

بثمن،”

“أيون ديجيتال” البحرينية و“كاسيستو” 
تطلقان تجربة الذكاء االصطناعي التحاوري

أكـــد رئيـــس جمعيـــة رجال األعمـــال البحرينيـــة أحمد عبدهللا بـــن هندي على 
أهميـــة تعزيـــز الروابط االقتصادية والعمـــل على زيادة التبـــادل التجاري بين 
مملكة البحرين وجمهورية بنغالديش مشيًدا بمتانة العالقات التي تربط بين 

البلدين الصديقين في مختلف المجاالت.
وأعـــرب بن هندي أثناء اجتماعه مع ســـفير جمهورية بنغالديش لدى المملكة 
محمد نذر اإلسالم بحضور أمين سر الجمعية نبيل أجور عن حرص الجمعية 
لتفعيـــل دور القطـــاع الخـــاص فـــي كال الجانبيـــن مـــن أجل خلق اســـتثمارات 
مشـــتركة واالســـتفادة مـــن الفـــرص االســـتثمارية فـــي العديد مـــن القطاعات 
التجاريـــة الواعـــدة ال ســـيما فـــي قطـــاع المنتجـــات الغذائيـــة والمنســـوجات 
والطاقـــة المتجددة وتقنية المعلومات، مؤكًدا اســـتعداد الجمعية للتعاون مع 

السفارة في كل ما يسهم في تطوير الروابط االقتصادية بين الجانبين.
ن الســـفير نذر اإلســـالم دور رجال األعمال في دعم المشـــاريع   مـــن جهتـــه، ثمَّ
المشتركة وتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين على مستوى القطاع الخاص 
معرًبا عن اســـتعداده لتقديم مختلف التســـهيالت الممكنـــة إلنجاح الفعاليات 
المســـتقبلية بين رجال األعمال فـــي بنغالديش ونظرائهم في المملكة والعمل 
على توطيد الصالت بينهم من أجل زيادة التبادل التجاري ورفع مســـتويات 

التعاون بين البلدين.

رجال األعمال البحرينية تستعرض مع سفير 
بنغالديش تعزيز الروابط االقتصادية

أسعار النفط تواصل 
تراجعها بأكثر من 1 %

أثناء  تراجعها  النفط  أســعــار  واصــلــت 
من  بأكثر  وهبطت  الخميس،  تعامات 
الطلب  تباطؤ  مــخــاوف  ظــل  فــي   ،%  1
بيانات  وكشفت  ــخــام.  ال على  العالمي 
تراجع  أمــس،  الطاقة،  معلومات  إدارة 
المتحدة  الواليات  النفط في  مخزونات 
الماضي،  األسبوع  في  برميل  مايين   3
 2.2 بمقدار  البنزين  مــخــزونــات  وكــذلــك 
التداوالت،  صعيد  وعلى  برميل.  مليون 
تــراجــعــت الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام “بــرنــت” 

القياسي تسليم أكتوبر 1.3 %

الرياض - أرقام

عبيدلي العبيدلي

640
ألـــــف دينـــــار

أمل الحامد

مزايدة لبيع 
سبائك وقشارات 

الذهب 

مناقصة إلدارة 
وتشغيل دار الكرامة 

للرعاية االجتماعية
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نقد ــاك  هــن يــكــون  فــلــن  الــبــلــد  ــي  ف موسيقي  نــشــاط  يــوجــد  ال  طــالــمــا  ــري:  ــدوسـ الـ

إن الفــن بــكل أشــكاله يعتمــد فــي الدرجــة األولــى أن يتخــذ مــن النقــد محــورا أساســا لــه، فالنقــد يتنــاول 
بالتوضيح والتعليل واالندفاع الجميل لما ينبئ عنه العمل الفني من أصالة وقوة، والنقد يعين دائما على 
ارتقاء الطريق الروحاني الصاعد إلى ُذرا الخيال وقمم الفكر والجمال، والنقد الملتزم والمفيد تتحسسه 
النفس المرهفة ويدركه العقل، ويكون دافعا لالرتقاء بمستوى التعبير عما تنبض به ذات المبدع الصامتة 

العميقة في ساعات الكشف والمعاناة.
إذا كان العمل اإلبداعي أيا كان، معاناة روحية موصولة يصحب فيها المبدع ذاته، فإن النقد بكل ما فيه 
مــن عمــق ومعنــى يضفي على العمل الفني ســحر الجمال وروعة الفرح، ومهمــة الناقد مهمة رائد الطريق، 
إنه ال يملي، ولكن يهيئ الجو للنماء، والناقد الفنان هو الذي يستوعب هذا اإلبداع الفني، ويقول لنا لماذا 

هــو حســن وأيــن مواضــع الحســن فيــه، ولماذا هــو رديء وأين مكان الــرداءة فيه، أي أن النقــد البد له من 
أصول تقوم بجانب الذوق الشخصي فتحد من غلوائه.

لمــاذا ال يوجــد نقــد للموســيقى فــي البحريــن كســائر الفنون األخرى؟ فالتشــكيل لــه نقاده، وكذلك الشــعر، 
والقصة، إال الموســيقى. ثم أين هم األكاديميون وأســاتذة الموســيقى وما ســبب احتجابهم عن الساحة؟ 

وهل باإلمكان ونحن نعاني من هذا الصدى الخافت إصدار مجلة مختصة بالموسيقى؟
هذه 3 محاور طرحتها “البالد” في ندوة “أزمة النقد الموسيقي في البحرين”، وشارك بها الفنان والباحث 
إبراهيم راشــد الدوســري، والفنان والمؤلف محمد حداد، والمطرب الشــاب دعيج الدوســري، فيما اعتذر 

كل من المايسترو القدير خليفة زيمان، والفنان والمؤلف جمال القائد؛ لظروف خارجة عن اإلرادة. 

“ ^” تنظم ندوة عن أزمة النقد الموسيقي في البحرين

أسامة الماجد

إبراهيم الدوسري:

فـــي البدايـــة أود أن أشـــكر صحيفـــة 
“البالد” على هذه الندوة المهمة، التي 
تطـــرح موضوعـــا غايـــة فـــي األهمية 
وهـــو النقد الموســـيقي. كما نعرف أن 
للبحريـــن تاريخا طويـــال وعريقا في 
رائـــدة  وقفـــزات  الموســـيقى  مجـــال 
منـــذ المطربيـــن األوائـــل مـــن أمثـــال 
محمد بن فارس لغاية اليوم، وكذلك 
هـــواة  أســـرة  كفرقـــة  الفنيـــة  الفـــرق 
الفـــن، ووصـــوال إلـــى فرقـــة البحرين 

للموسيقى التي نفتخر بها. 
الموســـيقى،  بالنقـــد  يتعلـــق  وفيمـــا 
يمكنني القول إن وجود النقد مرهون 
موســـيقي،  وحـــراك  نشـــاط  بوجـــود 
فمتى ما وجد النشاط والعجلة تدور 
من المؤكد سيكون هناك نقد وتبادل 
ســـواء  األطـــراف  جميـــع  مـــن  آراء 
المطـــرب أو المؤلف أو الملحن، ولكن 
مـــع األســـف الشـــديد ظلـــت الســـاحة 
الفنية في البحرين خالل الـ 30 ســـنة 
الماضيـــة تســـير ببطء ملحـــوظ رغم 
وجود المواهـــب والطاقات والعقول، 
ومن األسباب وإن كنا نعتبرها أسبابا 
جانبيـــة، ابتعـــاد إذاعـــة البحرين عن 
الميـــدان وذلـــك بعـــدم أخذهـــا أعمال 
وكذلـــك  البحرينييـــن،  المطربيـــن 
التلفزيـــون لـــم يعـــد يصـــور األغاني، 
وكان  الموســـيقية  الفـــرق  وتوقـــف 
آخرهـــا فرقـــة “أجـــراس” التـــي غابت 

عن الساحة منذ سنوات.
لذلـــك أقـــول: طالمـــا ال يوجد نشـــاط 
موســـيقي في البلـــد، فلن يكون هناك 
نقد لألعمال الموسيقية، وهذا شيء 

طبيعي ومتعارف عليه.

محمد حداد:

النقد بشكل عام في البحرين ضعيف 
لـــكل الفنـــون، وهـــذا أمـــر مســـلم بـــه، 
وأتفق مـــع إبراهيم أن الحركة الفنية 
في السابق كانت نشطة وهذا ما أفرز 
حركة نقدية جادة وموازية للنشـــاط 
حتى لو لم تكن كثيرة، ولكنها عميقة 
وتتناول الحقول الفنية كلها بما فيها 
الموســـيقى وإن كانت تأخذ النصيب 

األقل. 
قضيـــة أخرى البد مـــن طرحها، وهي 

أن آليـــة إنتاج وعمـــل الجيل الجديد 
اختلفـــت بتغييـــر طبيعة اإلنتـــاج، ما 
جعـــل األعمـــال التي تقـــدم تضيع وال 
تعـــرف فـــي الوســـط الفنـــي، فأبنـــاء 
فـــي  العمـــل  ينجـــزون  اليـــوم  جيـــل 
المنزل ومن ثم ينشرونه في مختلف 
وســـائل التواصل االجتماعي ســـواء 
كان العمل “ســـنقل” أو “ألبوم”. بمعنى 
أنها أعمال غير موجودة لكي يسمعها 

المختص ويقيمها.
والنقطـــة الثانيـــة التـــي أود اإلشـــارة 
إليها، هي أن الكثير من الشباب اليوم 
يقدمـــون أعمالهم باللغـــة اإلنجليزية، 
وهذا سبب كبير في عزلتهم عن النقد 
والتقييـــم من قبل أهـــل االختصاص، 
وهـــذه عزلة البد من تجاوزها؛ ألنه ال 
توجد هناك قنوات واضحة تســـتقبل 
الكتابـــات النقديـــة أو المقـــاالت عـــن 
األعمال التي تقدم باللغة اإلنجليزية.
موضـــوع آخـــر ينبغـــي ذكـــره، وهـــو 
جعـــل  النقديـــة  الحركـــة  غيـــاب  أن 
مـــن الشـــباب فـــي أي حقل مـــن حقل 
الفنـــون يلجأ إلـــى البديـــل ليثبت أنه 
موجـــود في الســـاحة ونشـــط، وذلك 
عبر نشـــر نتاجه في وسائل التواصل 
االجتماعـــي ليحصـــل علـــى “ اليـــك” 
وهذه “الاليكات” مع األسف أصبحت 
بديلـــة إلظهار الفنان. ومـــا زاد الطين 
بلـــة هـــو تركيـــز اإلعـــالم علـــى هـــذا 
األمر.. فنسمع مثال أن “ترند” األغنية 
الفالنيـــة وصـــل إلـــى 3 ماليين في 3 
أيـــام وهكذا.. علمـــا أن الـ 3 ماليين ال 
تقيـــم العمل وإنما تشـــاهده فقط وال 
تـــدل مـــن أي زاويـــة مـــن الزوايـــا عن 
الجودة، وهذه اإلشـــكالية جعلت من 

هذا الفنـــان أو ذاك يتصور أنه أصبح 
معروفا وشهيرا بفضل الرقم.

دعيج الدوسري:

شـــابا  وكونـــي مطربـــا  نفســـي  عنـــي 
أتصـــور أننـــا فـــي حاجـــة ماســـة إلـــى 
النقد والتوجيه، فعلى األقل ستكون 
ألن  بهـــا؛  نسترشـــد  بوصلـــة  أمامنـــا 
الســـاحة الفنيـــة اليـــوم أصبحت لكل 
مـــن هـــب ودب، وكل شـــخص أطلـــق 
علـــى نفســـه مطربـــا بمجرد تســـجيله 
مـــن  واألغـــرب  اثنتيـــن،  أو  أغنيـــة 
ذلـــك هـــو أن بعض المنابـــر اإلعالمية 
تمجدهم وتمدحهـــم وهم ال يفقهون 

أي شيء في عالم الفن.
أتفـــق مـــع إخوانـــي أن قلـــة النشـــاط 
الفنـــي في البحرين ســـاهمت بشـــكل 
كبيـــر ومؤثـــر فـــي اختفـــاء الكتابات 
النقدية، وكلنا أمل أن تعود الكتابات 

وتسهم في إثراء الساحة.

إبراهيم الدوسري:

المتعلـــق  الثانـــي  للمحـــور  بالنســـبة 
ليـــس  أنـــه  أتصـــور  باألكاديمييـــن، 
األكاديمـــي  يكـــون  أن  بالضـــرورة 
فللنقـــد  ناقـــدا،  الموســـيقى  وأســـتاذ 

خصائص مختلفة وقدرات معينة. 
نعـــم.. فـــي الســـابق وتحديـــدا أواخر 
التســـعينات  وبدايـــة  الثمانينـــات 
كانـــت هناك كتابـــات نقديـــة من قبل 
األكاديمييـــن فـــي المالحـــق الثقافية 
بالصحافـــة، أســـماء معروفـــة كانـــت 
إلـــى  نعـــود  ولكننـــا  وتحلـــل،  تكتـــب 
نقطة البداية، ونقول إن قلة النشـــاط 
الفني ســـبب غيـــاب النقـــد والكتابات 

واختفاء األكاديميين.

محمد حداد:

فاألكاديمـــي  إبراهيـــم،  قـــال  كمـــا 
ناقـــدا،  ليـــس  الموســـيقى  وأســـتاذ 
فلـــم ُيطلـــب مثال مـــن بيتهوفـــن وأم 
كلثـــوم وموتزارت كتابـــة مقاالت، بل 
طالبوهـــم بتقديم أعمـــال فنية فقط؛ 
ألن هنـــاك مرصـــدا آخر يقـــوم بعملية 
النقد. فكما نعلم أنه ليس كل شخص 
لديـــه ملكة وموهبـــة التحليل والنقد، 
ومع ذلك كانت هناك كتابات وتجارب 
“لـــم تكـــن فـــي مســـتوى النقـــد، ولكن 
بمســـتوى طرح وجهة نظر فنية”، من 
اإلخوة منهم عصـــام الجودر، وأحمد 
الغانـــم وأنـــا شـــخصيا كتبـــت وبعض 

الصحافيين المتخصصين في الفن.
وأرى أيضا أنه يفترض على الناقد أال 
يحبس نفســـه في إطـــار المحلية، بل 
عليـــه أن يتوســـع ويكتب عـــن أعمال 
فنيـــة خارجيـــة إذا كانت تســـتهويه، 
ولكـــن دعنا نعتـــرف بحقيقـــة وواقع، 
وهـــي أن صغر حجـــم البحرين جعل 
النـــاس تتفـــادى الكتابة عـــن األعمال 
صديقـــي  هـــذا  أن  بحكـــم  الفنيـــة 
ومـــن غير الالئـــق أن أنتقـــده، فدائما 
يؤخـــذ على الكتابـــة النقدية المنظور 
وهـــذا  التقييـــم،  وليـــس  الشـــخصي 
إشـــكال نـــراه فـــي الكثير مـــن حقول 

الفن عندنا.

دعيج الدوسري:

الوســـط  فـــي  مهـــم  دور  لألكاديمـــي 
لـــم نســـتفد  الشـــباب  الفنـــي، ولكننـــا 
منهم، قد ال أكون في مســـتوى خبرة 

األســـاتذة، ولكنـــي أرى أن من يحمل 
شهادة عالية في الموسيقى عليه أن 

يضع بصمته ويقدم أكثر من غيره.

إبراهيم الدوسري:

تعنـــى  التـــي  المجلـــة  بخصـــوص 
بالموســـيقى، فأنا مع هـــذا التوجه أو 
األمنيـــة إن صـــح التعبيـــر، خصوصـــا 
بعد توقف المالحق الثقافية والفنية 

في صحفنا المحلية.
شـــخصيا.. وبما أنني مهتم بالتوثيق، 
فقـــد أصـــدرت مجموعة كتـــب توثق 
مسيرة األغنية البحرينية والمطربين 
رغـــم  وغيرهـــا،  والفـــرق  الشـــعبيين 
أن تخصصـــي علـــم نفـــس وفلســـفة، 
للموســـيقى  وعشـــقي  حبـــي  ولكـــن 
ومثابرتـــي جعلني أميل إلـــى الكتابة 
التوثيقية منـــذ الثمانينات، خصوصا 
أن اإلصدارات التوثيقية آنذاك كانت 
شـــحيحة جـــدا، ولكـــن اليـــوم اجتهد 
الكثيـــر من اإلخوان فـــي هذا المجال 
أيضـــا.  وأصـــدروا كتبـــا ذات أهميـــة 
وحبذا لو تكون هناك أيضا إصدارات 
تعليمية برؤى جديدة كإصدار كتاب 
المكتوبـــة  الغنائيـــة  يرصـــد األعمـــال 

بالنوتة مع شرح مبسط.

محمد حداد:

أثـــر غيـــاب المالحـــق الثقافيـــة  لقـــد 
علـــى الكتابات النقدية، وهذه حقيقة 
يجـــب االعتـــراف بها، وعندمـــا نتكلم 
عـــن إصـــدار مجلـــة متخصصـــة فـــي 
الموســـيقى، فهـــذا مـــن وجهـــة نظري 
عـــودة  أتمنـــى  ولكـــن  عـــال،  ســـقف 

المالحق الثقافية بهيئتها السابقة. 

وأمر آخـــر يجب االلتفـــات إليه، وهو 
ضـــرورة تهيئـــة القـــارئ للمجلـــة التي 
قصـــورا  هنـــاك  ألن  إصدارهـــا؛  نـــود 
فـــي المـــدارس فيمـــا يتعلـــق بتعليـــم 
الموســـيقى، ومـــازال األمـــر متـــروكا 
لمـــزاج ولـــي األمر فـــي اختيـــار مادة 
الموســـيقى البنـــه، بمعنـــى أن هنـــاك 
أهميـــة  عـــدم  علـــى  يتربـــى  جيـــال 
الموســـيقى وهـــذا أمـــر خطيـــر جـــدا، 
حيـــث مـــع الوقـــت يبـــدأ هذا الشـــاب 
أو الطالـــب فـــي التقليـــل مـــن شـــأن 
الموســـيقى والعمـــل الفنـــي، كمـــا أن 
هنـــاك قصورا فـــي المواد التي تنشـــر 
فـــي اإلعالم، بحيث ال نشـــاهد أعماال 
كالســـيكية غربية، واالهتمام منصب 
فقـــط على األعمال الشـــرقية ســـواء 
كانـــت خليجيـــة أم عربيـــة، وعندنـــا 
كذلك قصور في االهتمام بموســـيقى 
األفـــالم، وهـــذه قضية أخـــرى، ولكن 
لهـــا تأثيـــر كبيـــر علـــى مخيلـــة وذوق 

المتلقي.
مـــا أريـــد قولـــه: ال أعتقـــد أن طريـــق 
وســـننجح  معبـــدا  ســـيكون  المجلـــة 
فـــي تســـويقها مـــا لـــم نتجـــاوز تلـــك 

اإلشكاالت.

دعيج الدوسري:

مـــن  أبعـــد  إلـــى  ننظـــر  أن  نريـــد  ال 
خاصـــة  مجلـــة  كإصـــدار  طموحنـــا، 
بالموســـيقى، ولكننا علـــى أقل تقدير 
نريد من الصحافـــة المحلية أن تعيد 
بكامـــل  الثقافيـــة والفنيـــة  المالحـــق 
زينتهـــا؛ حتى تقـــوم بدورها الطليعي 
في نشر الثقافة الموسيقية وتساهم 

في إثراء الساحة الفنية.

دعيج: نتمنى عودة 
المالحق الثقافية 

حتى تقوم بدورها 
الطليعي

حداد: النقد 
بشكل عام في 
البحرين ضعيف 

لكل الفنون
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زينب العسكـري تتحـدث عـن سبـب اعتـزالهـا الفن
خرجـــت الفنانـــة زينـــب العســـكري فـــي مقطـــع فيديو 
نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي 
مؤخرا، وتحدثت عن سبب اعتزالها التمثيل، قبل نحو 

12 عاما وأكدت أن زواجها كان السبب.
زينب أوضحت أنها تركت مجال التمثيل قبل سنوات 
وذلـــك بعد أن جمعها النصيب بشـــريك حياتها، بالرغم 
مـــن أن كل منهمـــا يعيـــش فـــي بلـــد مختلـــف بعيد عن 
اآلخر، إال أن القدر والنصيب جمعهما ببعضهما البعض، 
رغم االختالف بينهما ســـواء في مجال العمل أو حتى 
بعض األفكار، إال أنها شـــعرت بأن هذا اإلنســـان ســـوف 
يناســـبها، ليصبـــح الثنائـــي زوجيـــن فيمـــا بعـــد وتبتعد 

زينب عن التمثيل.
وأضافت زينب العسكري في الفيديو: “مجاله يختلف 
عـــن مجالي وفي بعض األمـــور نحن نختلف فيها، لكن 
هللا كاتب لنا نصيبنا وما في شـــي يوقفنا وكل شـــيء 
بيمشـــي بالنصيـــب”، كمـــا وجهـــت نصيحـــة للمتابعات 
لهـــا من الفتيـــات، وأكدت أنـــه حتى لو وضعـــت الفتاة 
شـــروًطا كثيـــرة في زوجها المســـتقبلي، لن ترى ســـوى 

المقدر لها.
والقـــى مقطـــع الفيديو انتشـــارا بيـــن متابعيهـــا، الذين 
أشـــاد بعضهـــم بقرارها في تـــرك الفن مـــن أجل تكوين 
أســـرة، فيما عبر البعض عن مدى اشـــتياقهم لتواجدها 

فـــي بعـــض األعمـــال الفنية. يذكـــر أن الفنانـــة المعتزلة 
كانـــت قـــد تحدثـــت مـــن قبـــل عـــن فكـــرة تراجعها عن 
االعتـــزال والعـــودة للتمثيـــل، من خالل مقطـــع فيديو 

أوضحـــت خالله أنهـــا لم تعد للفن حتى هـــذه اللحظة، 
الفتة إلى أنها عندما تقرر العودة لهذا المجال، فتتمنى 
العـــودة من خالل الكتابة أو اإلنتـــاج، بينما التمثيل لم 

يعد يستهويها كما كان يفعل من قبل.
وأضافـــت حينهـــا: “ابغـــى ارجـــع للكتابة واإلنتـــاج ألنه 
شـــيء وايـــد أحبه، بـــس الحيـــاة األســـرية خدتني من 
الكتابـــة.. وإذا برجـــع برجـــع للكتابـــة، أمـــا التمثيـــل مـــا 
أدري ألنـــه قعـــدت فترة طويلـــة ما في هـــا الهوس زي 
مـــن قبل، كان في هوس بالتمثيل، دلوقتي ال ما احس 
ان فينـــي ارجـــع للتمثيـــل مـــرة ثانيـــة“ بحســـب مجلـــة 
هـــي، كما تحدثـــت زينب كذلك في مقطـــع فيديو آخر 
قبـــل عدة أســـابيع، عـــن المواقف الصعبة التـــي تمر بها 
وتحديـــدا بعـــد إصابة ابنتهـــا بفيـــروس كورونا، حيث 
كشـــفت الفنانـــة البحرينية عـــن حالة الخوف الشـــديد 
الذي تعيشـــه بســـبب قلقهـــا. كما أكـــدت أن األزمات لم 
تتوقف عند إصابة ابنتها الصغرى بفيروس كورونا، بل 
تواجه والدتها أزمة صحية بسبب دخولها المستشفى 
مـــن أجـــل الخضـــوع لعمليـــة غســـيل كلـــى، وأوضحت 
زينب العســـكري أنها ترتبط بوالدتها بعالقة قوية ولم 
تفارقهـــا أبدا إال بســـبب هـــذا المرض الذي تســـبب في 
حزن والدتها نتيجة دخولها المستشفى وتركها ابنتها، 

إلى أن تجاوزت والدتها مرحلة الخطر فيما بعد.

تم تأجيل إطالق فيلم “ألين” في الصاالت الفرنسية إلى نوفمبر  «
2021. أي لنحو سنة، وهو فيلم من إخراج الفرنسية فاليري ميرسييه 

وبطولتها، يستلهم حياة النجمة سيلين ديون. وكان من المقرر أصاًل 
أن يكون نوفمبر 2020.
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ســيعرض رســميا قريبا المسلســل الخليجي “كف ودفوف“ للنجمة هدى حســين والذي تم تصويره مؤخرا في البحرين بمشاركة 
النجوم عبدهللا ملك، وقحطان القحطاني، وخالد البريكي ومي البلوشي وشيماء علي وإبراهيم الحساوي وآالء شاكر، وروان 

مهدي، وأحمد شعيب، ومنيرة محمد، وفهد البناي، وهو من تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزغبي.

الكبيـــر  النجـــم  مؤخـــرا  وتحـــدث 
عبـــدهللا ملك عن مشـــاركته في هذا 
العمـــل المنتظـــر وتحدث عـــن الدور 
المهـــم للمخـــرج منيـــر الزغبـــي الذي 
اعتبره من المخرجيـــن البارزين في 
الدرامـــا الخليجية، وقال: “مسلســـل 
)كـــف ودفـــوف( مـــن التجـــارب التي 
اســـتمتعت فـــي العمل بهـــا وأحببتها 
وعادة ال أتفاءل، لكن هذا المسلسل 
أنا متفائل به جدا، وهدى حسين من 
النجـــوم الملتزمين وجادة، وســـعيد 
للتعاون معها وإن شاء هللا اهتمامها 

وجديتها تنعكس على هذا العمل”.
وأضـــاف عبدهللا ملك: “منير الزغبي 
الذيـــن  القالئـــل  المخرجيـــن  مـــن 
يهتمـــون بجميـــع الشـــخصيات وكل 
صغيرة وكبيرة، ولقد عملت معه منذ 
أن كان مخرجـــا منفذا في مسلســـل 
)دمـــوع الرجـــال( فـــي العـــام 2002، 
واعتبره مخرجا رائعا وسر تألقه هو 
حرصـــه علـــى العمـــل وتفاصيله، فال 
يغفـــل عن كلمـــة أو جملـــة أو زاوية، 
فالبعـــض يهتم بالشـــكل فقـــط، لكنه 

مخرج يهتم بالشكل والمضمون”.
النجم الكبير عبدهللا ملك في حديثه 
لمجلـــة هـــي مؤخـــرا رفض الكشـــف 
عـــن تفاصيـــل دوره فـــي المسلســـل، 

لكنه أوضـــح أن العمل يحمل العديد 
لكـــون  للجمهـــور؛  المفاجـــآت  مـــن 
شـــخصياته تأتـــي من بيئة لـــم يعتد 
الجمهـــور عليهـــا، فقال: “ال نســـتطيع 
أن نكشـــف عن تفاصيـــل األدوار في 
المسلســـل وذلك حســـب االتفاق مع 
صناعه، لكن جميع الشـــخصيات في 
العمل قد أخذت من بيئة غير معتادة 
شـــخصيات  فهـــي  مألوفـــة،  وغيـــر 
غريبـــة وهناك جزئيات مـــن حياتهم 
ســـتفاجئ الجمهور وسوف تسعده، 
عـــن موعـــد  نعلـــن  أن  نســـتطيع  وال 
االنتهاء من تصوير المسلسل بسبب 
الظـــروف التي قد تتطـــور في وقت 

نعيش فيه أزمة كورونا”.
عـــن  أيضـــا  كشـــف  ملـــك  عبـــدهللا 

أجـــل  مـــن  يضعهـــا  التـــي  الشـــروط 
له، فقـــال:  يقـــدم  دور  بـــأي  القبـــول 
“فـــي هـــذه الســـن يجـــب أن أحرص 
علـــى اختيار أدواري، ومعروف أنني 
مـــن أكثـــر الممثلين الذيـــن يعتذرون 
عـــن األدوار التـــي تقـــدم لهـــم، حيث 
لـــدي مبدأ معين وشـــروط أبرزها أن 
يكـــون العمـــل مميـــزا وكذلـــك الدور، 
وهـــذا باإلضافـــة أن يكـــون التقديـــر 
المعنـــوي والمـــادي مرضيـــا، فلســـت 
محتـــاج للشـــهرة وال للمال، لكن أريد 
أن اســـتمتع بالعمـــل وأن يضيف لي، 
وال أخفـــي أنـــه خـــالل هـــذا الســـباق 
 4 أو   3 عـــن  اعتـــذرت  الرمضانـــي 
أعمـــال ألســـباب مختلفـــة، لكـــن هذا 

العمل وافقت عليه إلعجابي به”.

وتحدث عبدهللا ملك عن تأثير أزمة 
كورونا في ســـير تصوير المسلســـل، 
فقـــال: “الكورونا أثرت بالتأكيد على 
الدرامـــا التـــي تضـــررت منهـــا، وفـــي 
هذه المرحلة استطعنا حتى اآلن أن 
نتجـــاوز هذه األزمة أثنـــاء تصويرنا 
مسلســـل )كف ودفـــوف(، وأعتقد أن 
الدرامـــا ســـاعدتها بالتأكيد المنصات 
فـــي  الخاصـــة  الرقمية والقنـــوات 
تجـــاوز هـــذه المحنـــة التـــي ال نعرف 
متى ســـوف تنتهى وأتاحت الفرصة 
وتحديـــدا  األعمـــال  مـــن  للعديـــد 
األعمـــال التي تقل عـــدد حلقاتها عن 

10 حلقات”.
وها هو مسلســـل “كـــف ودفوف” قد 
اقتـــرب من دائـــرة العـــرض، وفق ما 
باحـــت بـــه بطلتـــه هدى حســـين عبر 
حســـابها على “تويتر”، حيث أشارت 
فـــي تغريدة لهـــا أن العمل ســـينطلق 
فـــي 5 ســـبتمبر المقبل، على شاشـــة 

ام بي ســـي، ومنصة شاهد. نت. عبر 
مشاهد هذا العمل تأخذ هدى حسين 
جمهورها نحو عقـــد الثمانينات، في 
رحلـــة تعاين جانبًا مـــن تاريخ الفرق 
الشـــعبية، وتســـرد طرفًا مـــن الحياة 
الشخصية ألفرادها، فأحداث العمل 
تدور حول فرقتين شعبيتين، األولى 
نســـائية تقودهـــا “ســـليمة” )الممثلـــة 
رجاليـــة،  والثانيـــة  حســـين(،  هـــدى 
لنشـــهد مـــا يـــدور بيـــن الفرقتين من 
صراعـــات، ونعاين طبيعـــة العالقات 
بيـــن أفرادهـــا، فيمـــا يتطـــرق العمـــل 
إلـــى قضايا اجتماعيـــة أخرى، بقالب 

جريء وجديد. 
هدى حســـين التـــي منحها جمهورها 
لقب “ملكة الشاشة الخليجية” كانت 
قـــد نشـــرت أيضـــًا عبر حســـابها على 
“انســـتغرام” البوستر الخاص بالعمل 
الجديـــد، لينـــال إعجـــاب نحو 6000 
متابع، في غضون أقل من ساعتين، 

في وقت انهمرت تعليقات الجمهور 
علـــى هـــدى، وجلهـــا حملـــت عبارات 

التهنئة بالعمل الجديد.
الكويتيـــة  لألنبـــاء  حديثـــه  وفـــي 
تحـــدث المخرج منيـــر الزعبي حول 
ســـبب التصوير في البحرين، وقال: 
”تـــدور أحـــداث المسلســـل في حقبة 
الثمانينات وصوال إلى األليفة، وفي 
البحرين هناك وفرة كبيرة في مواقع 
التصوير التي تناسب هذه الحقب“، 
وعـــن وجود أكثـــر من عمـــل كويتي 
تـــم تصويـــره فـــي البحريـــن أوضح: 
”بالفعل خالل وقـــت تصويرنا كانت 
النجمـــة الكبيـــرة حياة الفهـــد تصور 
مسلســـلها ”مارغريـــت“ مـــع المخـــرج 
باســـل الخطيـــب، وحدثـــت زيـــارات 
متبادلة بيننا، وهذا شيء جميل في 
حـــد ذاته لم يشـــعرنا بالغربة، بالرغم 
وشـــعبها  عمومـــا  البحريـــن  أن  مـــن 

الجميل ال تشعر معه بالغربة“.

الفنان عبداهلل ملك: شخصيات المسلسل الخليجي “كف ودفوف” ستفاجئ الجمهور!
العمل صور بالكامل في البحرين بنجوم المنطقة وبإخراج المبدع منير الزغبي
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علماء فلك: “عالمات وشيكة” على الحياة خارج األرض
رجح علماء فلك في بريطانيا، أخيرا، أن تظهر عالمات على 
وجــود حيــاة خارج مجموعتنا الشمســية، في غضون عامين 
أو 3، وهــو مــا يعنــي أن األمــر بات وشــيكا للغايــة، فيما يعود 
الفضل في هذا التقدم إلى مراجعة “بعض المعايير” العلمية.

وبحسب صحيفة “غارديان”، فإن العلماء البريطانيين قدموا 
هذه التقديرات بعدما أعادوا النظر في طبيعة الكواكب التي 

يمكن أن تكون مأهولة.
وقــال العلمــاء إنهــم ركزوا علــى كواكب تضاهــي األرض، من 

حيث الحجم والكتلة والحرارة وتركيبة الغالف الجوي.
وشــرح علماء فلك مــن جامعة كامبــردج البريطانية، مؤخرا، 
أنــه قــد تكــون ثمــة فــرص أكبــر للحيــاة خــارج المجموعــة 
الشمســية، بعدما كشــفت بحــوث حديثة عــن معايير جديدة 
إلمكانيــة الحيــاة خارج كوكبنا. وأوضــح العلماء، أن المعايير 
الجديدة تقول إن كوكبا مثل “نبتون الصغير”، يقارب ضعفي 
نصــف قطــر األرض، بينما يزيد حجمه بـ 8 مرات عن الكوكب 

الذي نعيش فوقه، يمكن أن يكون مأهوال وقابال للحياة.
وحــدد العلمــاء فئــة جديــدة مــن الكواكــب القابلــة ألن تكون 
مأهولة، وهي عبارة عن كواكب ساخنة ومغطاة بالمحيطات 

مع غالف جوي غني بالهيدروجين.
وهــذه الكواكــب موجــودة بكثــرة ويمكن رصدها بشــكل أكبر 

مقارنة بالكواكب التي تشبه األرض. “و”نبتون الصغير” الذي 
يعــرف علميــا بـــ “K2-18b” واحــد مــن تلــك الكواكــب، وربمــا 

تكون منه نسخ كثيرة في الكون.
وقــال الباحــث فــي جامعــة كامبــردج، نيكو مادوســودان، إن 
هــذه الكواكــب التــي تدخــل فــي الفئــة الجديــدة، عبــارة عــن 
عوالم من الماء مع غالف جوي غني بالهيدروجين. وأوضح 
الباحث في علم الفلك، أن التركيز على هذه الكواكب سيؤدي 
إلى تســريع مســاعي البحث عن كواكب قابلــة للحياة، خارج 
األرض. وأضاف أنه في غضون عامين أو 3، ربما تكون هناك 
عالمــة علــى وجود الحياة فــي واحد من تلك الكواكب، قائال 
إن تلســكوب “جيمس ويب” الذي يرتقب إطالقه في نوفمبر 

المقبل، سيساعد على إجراء المزيد من البحث.

توفيــت أمــس الخميــس المعمــرة نــا 
خيــرة أملعــز، بمســقط رأســها ببلديــة 
صــدوق في واليــة بجايــة الجزائرية، 
وهــي أكبــر معمــرة بالجزائــر عاشــت 
قرنــا و9 ســنوات، حســب مــا أفــادت 

صحيفة النهار الجزائرية.
كقابلــة  زمنهــا  فــي  أملعــز  وشــغلت 
معروفة كما أنها تقوم بغســل الموتى، 
تاركــة وراءهــا إرثــا عائليــا كبيــرا مــن 
أوالد وأحفاد يعدون بالعشــرات، وقد 
لقيــت طــوال عمر عجزها استحســانا 
رمــزا  باعتبارهــا  واليتهــا  فــي  كبيــرا 

للبركة ومن الزمن الجميل.

وفاة أكبر معمرة 
في الجزائر

ضجت األوساط السودانية في 
الســاعات الماضية، بخبر ســيدة 
قتلــت طفال وامرأة، بعد ادعائها 
عبــر  المرضــى  وعــالج  النبــوة، 

ضربهم.
وفــي التفاصيل، ألقت الشــرطة 
الســودانية في “ريفــي أبو قوتة 
بواليــة الجزيــرة”، جنوب شــرق 
العاصمة الخرطوم، القبض على 
ســيدة “ادعــت النبــوة”، وزعمت 
أنهــا تعالج المرضى، ما أدى إلى 

وفاة شخصين، امرأة وطفل.
بيــان،  فــي  الشــرطة  وقالــت 
إنهــا تمكنــت مــن ضبــط شــبكة 
إجراميــة متخصصة في الدجل 
 30 مــن  تتكــون  والشــعوذة 
والنســاء  الرجــال  مــن  شــخًصا 
مــا  وفــق  المــرأة،  تلــك  تديرهــا 

نقلت وسائل إعالم محلية.
بــأن  ورد  “بالغــا  أن  وأضافــت 

امرأة تقيــم في منطقة “الكمبو” 
الريفية، ادعت أنها رأت الرسول 
فــي المنــام، وصدقهــا الجيــران 
والنــاس، وراحــت تدعــي عــالج 
المرضى، عبر جلدهم، ما تسبب 

في وقوع وفيات.
ذلــك  ضــوء  علــى  أنــه  وذكــرت 
تــم اســتخراج أمــر تشــريح مــن 
وإرســال  المختصــة  النيابــة 
الجثتيــن إلى المشــرحة لمعرفة 

أسباب الوفاة.
هذا وشهد السودان في الماضي 
حاالت عــدة مماثلة، حيث روج 
أشــخاص عبــر مواقــع التواصل 
يعالجــون  أنهــم  االجتماعــي 
المرضــى بطــرق غريبــة، فضــال 
وعــادة  النبــوة،  ادعائهــم  عــن 
هــذه  ادعاءاتهــم  انتهــت  مــا 
الشــرطة  قبــل  مــن  بمالحقتهــم 

السودانية ومعاقبتهم.

صدمة في السودان.. سيدة تدعي 
النبوة وتقتل طفال وامرأة

أفغان يؤدون صالة الجمعة في 
المسجد الجامع في هرات )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تــداول نشــطاء على مواقــع التواصل 
يظهــر  فيديــو  مقطــع  االجتماعــي 
أفعــى داخل أحد مستشــفيات مدينة 
البصرة جنوبي العراق. وفي الفيديو، 
تظهــر األفعــى التــي أثــارت حالــة من 
الفــزع بين مرتادي المستشــفى، بينما 
بأحذيتهــم.  قتلهــا  البعــض  يحــاول 
وكتــب عدنــان البيــدري، وهــو ناشــط 
عراقــي، علــى “تويتــر”، أن األفعى من 
نــوع رقطــاء وأنهــا فاجــأت المرضــى 
بالبصــرة.  الموانــئ  مستشــفى  فــي 
أن  الفيديــو  علــى  معلقــون  واعتبــر 
وصول األفعى إلى داخل المستشفى 
التي يفترض أن تكون مالذا للمرضى 
وتــردي  اإلهمــال  حالــة  عــن  يكشــف 
الخدمــات فــي المستشــفيات. وقــال 
أحــد المعلقين متحســرا علــى أوضاع 
“هــذا  قائــال  العراقيــة،  المستشــفيات 
حال مستشفياتنا واحنا بسنة 2021”.

ألمانيــة  أزيــاء  عارضــة  نمــر  هاجــم 
تدعى جيســيكا ليــدوف، أثناء إحدى 
جلســات التصويــر، التــي كانــت تقوم 
مــع  بــه  الخــاص  القفــص  داخــل  بهــا 
مالكتــه، ما أدى إلى تعرضها إلصابات 

عديدة في منطقة الرأس.
وقالت وكالة األنباء األلمانية “دي بي 
إيه”: إن الشــرطة األلمانية تحقق في 
مالبســات الحــادث، الــذي تعرضت له 
ليــدوف، 36 عامــا، خصوصــا أنــه نتج 

عن إهمال من مالكة النمر.
شــيرواكرونيكال”  “ذا  موقــع  وقــال 
األميركــي، في تقرير عن الحادث، إن 
الحــادث وقــع فــي واليــة “ساكســونيا 
فتــح  تــم  أنــه  إلــى  مشــيرا  أنهالــت”، 
نقــل  بعــد  النمــر،  مالكــة  مــع  تحقيــق 

جيسيكا ليدوف إلى المستشفى.

أفعى تقتحم 
مستشفى في 

العراق وتثير الذعر

نمر يهاجم عارضة 
أزياء ألمانية في 

جلسة تصوير
العراقييــن  الفنانيــن  نقابــة  نعــت 
الــذي  أحمــد،  هللا  فتــح  الموســيقار 
توفــي عــن عمــر ناهــز 64 عامــا متأثرا 

بإصابته بفيروس كورونا.
ولــد أحمــد بمدينــة كركــوك فــي يوليو 
1957 ألبويــن تركمانييــن وانضــم إلى 
الفرقــة القوميــة التركمانية، التي كان 
لهــا أكبــر األثــر فــي مشــواره الفني ثم 
الفرقــة الســيمفونية العراقيــة كعازف 

على آلة التشيللو العام 1977.

والســياحة  الثقافــة  بدائــرة  عمــل 
العديــد  فــي  يحاضــر  وكان  العراقيــة 
مــن الجامعات، كما شــغل في الســابق 
الدراســات  معهــد  عميــد  منصــب 

الموسيقية بالعراق.
تعــاون مــع عــدد مــن المغنيــن العــرب 
وقاد لفترة طويلة الفرقة الموســيقية 
للمطــرب كاظم الســاهر، وقــام بتوزيع 
المطربيــن  الكثيــر مــن أغانــي  ألحــان 

العراقيين.

كورونا تنهي حياة الموسيقار العراقي الكبير فتح اهلل أحمد

تعرضت الفنانة المصرية منى زكي للهجوم من بعض األشخاص عبر 
موقع التواصل االجتماعي “فيسبوك” وذلك بعد حديثها عن زوجها أحمد 

حلمي. وقالت منى زكي أثناء لقائها مع الفنانة إسعاد يونس وتعقيبها 
على عالقتها بالفنان أحمد حلمي “أحمد حلمي مثقف ومتفتح رغم أنه من 

بنها”، األمر الذي أثار استياء أبناء مدينة بنها. من أشهر األغاني التي وزعها للساهر )سالمتك من اآله( و)في مدرسة الحب( و)زيديني عشقا( 
و)قولي أحبك( و)حبيبتي والمطر( و)المحكمة(.

الــذي ظهــر  إلــدن،  يقاضــي سبنســر 
كطفل عار على أحد أغلفة األلبومات 
األكثــر شــهرة فــي موســيقى الروك، 
تعــرض  أنــه  مدعيــا  نيرفانــا،  فرقــة 
كان  عندمــا  الجنســي  لالســتغالل 
القضائيــة  الدعــوى  وفــي  طفــال. 
المرفوعــة في محكمــة مقاطعة في 
كاليفورنيا ضد العديد من األطراف، 
بمــا في ذلــك أعضــاء فرقــة نيرفانا، 
وأرملة كورت كوبين، كورتني لوف، 
وشركات التسجيل التي أصدرت أو 
وزعــت األلبــوم فــي العقــود الثالثــة 
الماضيــة، يزعــم إلــدن أن المتهميــن 
أنتجــوا مــواد إباحيــة لألطفــال مــع 
الصورة التي يظهر فيها وهو يسبح 
عاريــا باتجاه ورقــة دوالر مع ظهور 

عضوه التناسلي.
عليهــم  المدعــى  الدعــوى  وتتهــم 
الجنســي  “االســتغالل  بارتــكاب 
كان  أن  منــذ  لــه  تجاريــا  لألطفــال 
قاصــرا حتــى يومنــا هــذا... المدعى 
عليهــم أنتجــوا عــن عمــد، وامتلكــوا 
وأعلنــوا عــن مــواد إباحيــة تجاريــة 

لألطفال تصور سبنسر”.
يبلــغ مــن  الــذي كان  إلــدن،  ويقــول 
العمــر 4 أشــهر عند التقــاط الصورة، 
إنــه عانــى مــن “أضرار مــدى الحياة” 
مــن غــالف األلبــوم لعــام 1991، بمــا 
فــي ذلك “الضيــق العاطفي الشــديد 
الجســدية”،  المظاهــر  مــع  والدائــم 
إضافــة إلى فقــدان التعليم واألجور 

و”التمتع بالحياة”.

بعد 30 عاًما... طفل ألبوم “نيفيرمايند” يقاضي الفرقة

نجــح الــدراج العالمــي روبــي 
ماديســون فــي عبــور مضيــق 
الناريــة  بدراجتــه  البســفور 
التي يمكنها السير على الماء.
 ونشــرت قنــاة “تــي أر تــي”، 
يــوم األربعــاء مقطــع فيديــو 
يظهر فيــه الدراج األســترالي 

وهو يعبر مضيق البسفور بدراجته النارية.
وأشــارت القنــاة إلــى أن روبي ماديســون تمكــن من تطويــر دراجته بطريقة 
مبتكــرة حتــى تتمكن من الســير على الماء. وتشــير تقاريــر صحفية إلى أن 
ماديســون تمكــن من الســير على المــاء بدراجته بعدما أضــاف لها زخافات، 
إضافة إلى إطارات ذات بروز تستخدم في المعتاد لركوب الكثبان الرملية.
وذكــرت أنــه أجــرى العديد من التجارب الفاشــلة التي انتهــت بغرق دارجته 

قبل أن ينجح في تطويرها بالشكل الذي سمح لها بالسير على الماء.

أسترالي يعبر مضيق البسفور بدراجته النارية الفجر:  

الظهر: 

العصر: 
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