
تعقيبا على ما تتداوله بعض  «
الحسابات على مواقع التواصل 

االجتماعي واالدعاء بوقوع 
اعتداءات بالضرب على عدد من 

النزالء بمركز اإلصالح والتأهيل في 
“جو”، أكدت اإلدارة العامة لإلصالح 

والتأهيل أنه ال صحة لالدعاءات.

انخفض معدل البطالة بين  «
السعوديين في الربع الثالث من 
العام 2020 إلى 14.9 % من 15.4 

% في الربع الثاني من العام ذاته.  
كما انخفض المعدل اإلجمالي 

إلى 8.5 %.

عّلق موقع “تويتر” أمس الجمعة  «
حسابا مرتبطا بالمرشد اإليراني 

األعلى علي خامنئي، وفق ما 
نقلته “رويترز”. وقالت شركة 
“تويتر”، أمس، إنها لم تعلق 

الحساب الشخصي للزعيم األعلى 
اإليراني آية الله علي خامنئي.

قالت اختصاصية التغذية العالجية  «
والحميات أبرار عمران لـ “مسافات 

البالد” إن الحرمان، تغيظني 
جًدا الفكرة الشائعة عن األنظمة 

الغذائية أنّها مبنية على الحرمان 
وتقليل األكل بطريقة مبالغة أو 

حذف نوع من األغذية لتنزيل الوزن.

تمكن فريق المنامة من اجتياز  «
نظيره الرفاع بنتيجة )80/93( 

في المباراة التي جمعتهما 
مساء الجمعة في ختام 

الجولة العاشرة من دوري 
زين ألندية الدرجة األولى لكرة 

السلة.
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قطر لم تبد 
أي بادرة 

تجاه حلحلة 
الملفات 

العالقة مع 
البحرين 
)أرشيفية(

لويد أوستن

أكد رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس 
النـــواب النائـــب محمد السيســـي البوعينين أن قطر لم تســـع لمد يدها 
إلى البحرين بعد أن أرســـلت األخيرة خطابا رســـميا معتمدا؛ من أجل 
التفاوض على الملفات العالقة بين البلدين ومن بينها مشكلة البحارة.

وأفاد في تصريح لـ “البالد” أن وزير الخارجية عبداللطيف الزياني أكد 
أن البحرين أرســـلت خطاًبا رسمًيا إلى نظيره القطري وزير الخارجية، 
إال أن قطـــر لـــم تبد أي بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع البحرين، 

ما يعني مواصلة االنتهاكات واالعتداءات على البحارة.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

عـــدد  أن  الحمـــر  باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  أكـــد 
الطلبـــات اإلســـكانية ألهالي الدائرة الخامســـة 
في المحافظة الشـــمالية بلـــغ 2191 طلبا، منهم 
2052 طلبا لوحدة سكنية، و113 طلبا لقسيمة 

سكنية و26 طلبا لشقة تمليك.
جـــاء ذلـــك في رده علـــى ســـؤال برلماني حول 
عدد الطلبات اإلسكانية في خامسة الشمالية.

وقـــال الوزيـــر إنـــه “مـــن المقـــرر أن يتـــم تنفيذ 
1705 وحدات سكنية في مدينة سلمان خالل 
برنامـــج الحكومـــة الجـــاري والتي مـــن المؤمل 

وســـيتم   ،2022 فـــي  منهـــا  االنتهـــاء  يتـــم  أن 
تخصيصها لطلبات المحافظة الشمالية”.

وبحســـب الحمـــر، فإنـــه مـــن المؤمـــل أن يتـــم 
تنفيذ مشـــروع إســـكاني في الحجر بعدد )16( 
وحـــدة ســـكنية في العـــام 2022 حســـب توافر 

الميزانية”.

أعمالهـــا  الحوثـــي  ميليشـــيات  تواصـــل 
القومـــي  لألمـــن  وتهديدهـــا  العدائيـــة 
اإلقليمـــي والممر البحـــري الدولي، حيث 
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في 
اليمـــن، أمس الجمعـــة، عن إحبـــاط عدة 
عمليـــات إرهابيـــة. فقـــد أعلـــن التحالـــف 
العربـــي لدعـــم الشـــرعية فـــي اليمن عن 

حاولـــت  إرهابيتيـــن  عمليتيـــن  إحبـــاط 
صبـــاح  تنفيذهـــا  الحوثـــي  ميليشـــيات 
الجمعة. كمـــا أعلن التحالـــف العربي عن 
اعتـــراض وتدميـــر زورق مفخخ جنوبي 
البحر األحمر. وأشار التحالف إلى تدمير 
طائـــرة بـــدون طيـــار مفخخـــة، أطلقتهـــا 
إليـــران  المواليـــة  الحوثـــي  ميليشـــيات 

باتجاه السعودية.

“التحالف” يحبط عدة عمليات إرهابية حوثية1705 وحدات في مدينة سلمان ألهالي “الشمالية”

عقـــدت صحيفـــة البـــالد نـــدوة عـــن بعـــد تناولـــت 
موضـــوع جهـــود معالجـــة ظاهـــرة انتشـــار الكالب 
المناطـــق وذلـــك بمشـــاركة  مـــن  بالعديـــد  الضالـــة 
وحكومييـــن  وبلدييـــن  برلمانييـــن  مســـؤولين 

وقيادات مؤسسات المجتمع المدني المعنية.
وقـــال رئيس قســـم العيادات ومكافحـــة األمراض 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط  
العمرانـــي عباس الحايكي أنه منذ ديســـمبر 2017 
وحتـــى ديســـمبر 2020 تـــم اصطيـــاد مـــا مجموعه 
 571 العاصمـــة،  بمحافظـــة   985( كلـــب   3049

بالمحرق، 717 بالجنوبية، 776 بالشمالية(.
وتحـــدث عـــن إعـــادة توطيـــن الـــكالب فـــي مأوى 
الكالب الضالة الذي تم تسميته حديقة الحيوانات 
األليفـــة وســـيكون هنـــاك حديقـــة مفتوحـــة للعامة 

والمهتمين بحيازة مثل هذه الحيوانات.
وذكر رئيـــس جمعية الرفق بالحيوان محمود فرج 
أن الجمعيـــة تســـتقبل قرابـــة 20 بالغـــا يوميا ضد 

كالب ضالة.
واقتـــرح النائـــب عبدالـــرزاق حطـــاب بعـــد أن يتـــم 

اخصـــاء الكالب تصديرها الى الـــدول المهتمة في 
تربيتهم.

مسؤول بـ “البلديات”: حديقة حيوانات تضم كالبا ضالة مخصية
ندوة “^”: اصطياد 3049 سائبا.. وحطاب يقترح تصديرها للدول المهتمة

حصلـــت  رســـمية  وثائـــق  كشـــفت 
أن  منهـــا  نســـخة  علـــى  “البـــالد” 
وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيط العمراني ال تلتزم بخطة 
إلحـــالل  المدنيـــة  الخدمـــة  ديـــوان 
العمالة البحرينية بدال من األجنبية.

وجـــاء فـــي الوثائـــق الصـــادرة عـــن 
ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة إلـــى وزير 
األشـــغال عصـــام خلـــف أن الديـــوان 
رفـــع العديـــد مـــن القوائـــم مـــن أجل 
إال  الـــوزارة  فـــي  الوظائـــف  بحرنـــة 
توظيـــف  بعمليـــات  تقـــوم  ال  أنهـــا 

البحرينيين.
وجاء في خطاب مرفوع من رئيس 
ديـــوان الخدمة المدنية أحمد الزايد 
للوزيـــر خلف أن الديـــوان لن يوافق 
على إعـــادة تجديد عقـــود موظفين 

أجانـــب في الوزارة كما طلب الوزير 
وهم متدنو المستوى.

ديـــوان  أن  إلـــى  الوثائـــق  ولفتـــت 
الخدمـــة أخطـــر الوزارة عـــدة مرات 
لكـــن  الوظائـــف  بحرنـــة  أجـــل  مـــن 
الوزارة لم تلتزم بهذا األمر، وقدمت  
طلبـــات جديـــدة حتى الربـــع األخير 
من العام 2020 بشـــأن تجديد عقود 
60 أجنبيـــا في وظائف رفع الديوان 
فيها قوائم من أجل بحرنتها. وعاود 
مطالبـــة  المدنيـــة  الخدمـــة  ديـــوان 
الوزير عصام خلـــف بضرورة التقيد 
البحرينيـــة  العمالـــة  إحـــالل  بخطـــة 
محل العمالة األجنبية، بعد أن رفض 
الديوان للوزارة أكثر من طلب بشأن 
إعـــادة تجديـــد عقـــود هـــذه العمالـــة 

لمدة عام واحد.

“^” تكشف تجديد عقود 60 
أجنبيا من متدني المستوى الوظيفي

المنامة يجتاز الرفاع بدوري زينأبرار عمران: ضد الحرمان“تويتر” يعلق حساًبا مرتبًطا بخامنئيتراجع البطالة بين السعوديين إلى 14.9 %ال اعتداءات على نزالء “جو”
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المنامة - بنا

والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  أّكـــدت 
وأمانـــة العاصمة في بيان مشـــترك 
أّنـــه ســـيتم حـــل مشـــكلة متأخرات 
مـــن  عـــدد  علـــى  البلديـــة  الرســـوم 
الســـوق  فـــي  التجاريـــة  المحـــالت 
فواتيـــر  نطـــاق  خـــارج  المركـــزي 

الكهرباء والماء.
وأكـــد البيـــان أن الخدمـــات البلدية 
المقدمة مقابل رسوم وفقا ألحكام 
قانون البلديات والئحته التنفيذية، 
قديمـــة  المتأخـــرات  كانـــت  وإن 
ومتراكمة يجب تسويتها في إطار 
مـــا يكفلـــه وينظمـــه القانـــون؛ مبيًنا 
أنه ال يتم قطع خدمة الكهرباء في 

حال تقسيط المتأخرات.
وأوضـــح البيـــان أنـــه لم يتـــم قطع 
المحـــالت  عـــن  الكهربـــاء  خدمـــة 
المنامـــة  ســـوق  فـــي  التجاريـــة 

المركـــزي كما تم تداوله، باســـتثناء 
محـــل واحد وتمت إعـــادة الخدمة 

له.
وأشـــار البيان إلى استمرار الحرص 
على مصالح التجار والمســـتهلكين 
وحفـــظ المـــال العام ، حيث ســـيتم 
التنســـيق مـــع  أصحـــاب المحـــالت  
بشـــأن المتأخرات الخاصة برســـوم 

البلدية.

حّل مشكلة متأخرات البلدية لمحالت 
المركزي ووقف قطع الكهرباء

واشنطن ـ وكاالت

األميركـــي  الشـــيوخ  مجلـــس  وافـــق 
أمس علـــى تعيين الجنـــرال المتقاعد 
لويـــد أوســـتن وزيـــرا للدفـــاع، ليكون 
ثاني مرّشح من قبل الرئيس الجديد 
جـــو بايـــدن للحكومة تتـــم المصادقة 
على تعيينه وأول أميركي من أصول 

إفريقية يتولى المنصب. 
وحصل أوســـتن على دعم واســـع من 
الديموقراطييـــن والجمهورييـــن على 
الســـواء، الذين صوتـــوا لصالحه بـ 93 

صوتا مقابل 2.

الكونغرس يعتمد 
تعيين أوستن 

وزيًرا للدفاع

16 صفحة - 210 فلوس

تفتيشات “الصحة” تثبت التهاون وعدم تطبيق معايير التباعد

انتشار الفيروس بين 51 موظًفا بإحدى الشركات

المنامة - وزارة الصحة

دعت وزارة الصحة كافة أفراد المجتمع من المواطنين 
والمقيمين إلى مواصلة الحذر للحد من انتشار فيروس 
كورونا “كوفيد 19”، وذلك من خالل االلتزام بالتعليمات 
واإلرشادات واالحترازات الوقائية الصادرة من الفريق 
الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس “كورونـــا” والجهات 
المعنيـــة، وأهمهـــا االلتـــزام بمعايير التباعـــد االجتماعي 
وتجنـــب التجمعات فـــي كل األوقات، وااللتـــزام بلبس 
الكمامـــات وتعقيم اليديـــن، باإلضافة إلى أخذ التطعيم 
للمســـاهمة في القضاء على هذه الجائحة، وذلك ســـعيًا 

نحو تحقيق السالمة وحفاًظا على صحة الجميع.
وأفـــادت وزارة الصحـــة بأنها رصدت انتشـــاًرا لفيروس 
كورونـــا فـــي إحـــدى الشـــركات، بســـبب عـــدم تطبيقهـــا 
للتدابيـــر الوقائيـــة والتهـــاون فـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات 
االحترازيـــة، الفتًة الوزارة إلى أنه عند زيارتها للشـــركة 
تبّيـــن عدم االلتـــزام باإلجراءات االحترازيـــة والتدابير 
الوقائيـــة في مقر العمل؛ وعـــدم تطبيق معايير التباعد 
االجتماعـــي والتعليمـــات الصادرة في هذا الشـــأن لمنع 
انتشـــار الفيروس ما أدى إلى انتشـــار الفيروس بين 51 

موظًفا يعملون في الشركة.
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تراجعـــت واردات البحريـــن من 
التبـــغ والتـــي تشـــمل  منتجـــات 
الســـجائر و”المعســـل” فـــي العام 
2020 مع فتـــرة إغالق المقاهي 
خالل العـــام واالتجـــاه المتزايد 
نحو استخدام المنتجات البديلة 

مثل “السجائر اإللكترونية”.
مـــن  البحريـــن  واردات  وبلغـــت 
والمعســـل  الســـجائر  منتجـــات 

7.2 مليون كيلوغرام في 2020 
مقارنة بـ 16.7 مليون كيلوغرام 
فـــي 2019، أي بتراجـــع بلـــغ 57 

.%
وبلغـــت قيمـــة واردات منتجات 
التبـــغ نحو 32 مليـــون دينار )86 
مليون دوالر( في العام الماضي 
مقارنـــة بــــ 59 مليـــون دينار في 

العام السابق 2019.

واردات السجائر والمعسل

)06(

محرر الشؤون المحلية
علي الفردان

مليون دينار
32

ليلى مال اهلل وزينب العكري

)٠٤( و )٠٥(

علوي الموسوي

)03(

)02( )12(

)12(

ليلى مال اهلل
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المنامة - بنا

البرهان يشكر 
المملكة

الجاللة  صــاحــب  ــبــالد  ال مــلــك  تلقى 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
جوابيتين  شكر  برقيتي  خليفة  آل 
من رئيس مجلس السيادة االنتقالي 
بــجــمــهــوريــة الـــســـودان الــفــريــق أول 
البرهان عبدالرحمن  ركن عبدالفتاح 
التهنئة  برقيتي  على  ا  ردًّ الــبــرهــان، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

جاللة الملك 
يتلقى شكر 
أمير الكويت

تلقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة برقية شـــكر جوابية مـــن أمير 
دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف األحمد 
ا علـــى برقيـــة التعزيـــة  الجابـــر الصبـــاح، وذلـــك ردًّ
والمواســـاة التـــي بعث بهـــا جاللته إليـــه في وفاة 

الشيخة فضاء جابر األحمد الصباح رحمها هللا.

المنامة - بنا

سمو أمير دولة الكويت جاللة الملك

البحرين تهنئ الرئيس الجزائري
بعـــث ملـــك البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمـــد آل خليفـــة برقيتي تهنئة 
إلى رئيـــس الجمهوريـــة الجزائرية 
الديمقراطية الشـــعبية عبدالمجيد 
تبـــون الشـــقيقة، ضمناهـــا خالـــص 
التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح 

العملية الجراحية التي أجريت له، 
متمنين له موفور الصحة والعافية 
وللشـــعب الجزائري الشقيق مزيدا 
مـــن التقـــدم واالزدهـــار فـــي ظـــل 

قيادته. 

بعمـــق  وســـموه  جاللتـــه  وأشـــاد 
العالقـــات األخوية الوطيـــدة التي 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  تربـــط 
الشـــقيقين وما تشـــهده مـــن تطور 

ونمو في مختلف المجاالت.

المنامة - بنا

انتشار الفيروس بين 51 موظًفا بإحدى الشركات
تفتيشـــات “الصحـــة” تثبـــت التهـــاون وعـــدم تطبيـــق معاييـــر التباعـــد

دعـــت وزارة الصحة كافة أفراد المجتمع 
مـــن المواطنين والمقيميـــن إلى مواصلة 
الحـــذر للحد من انتشـــار فيروس كورونا 
“كوفيـــد 19”، وذلـــك مـــن خـــالل االلتزام 
واالحتـــرازات  واإلرشـــادات  بالتعليمـــات 
الوقائيـــة الصـــادرة مـــن الفريـــق الوطني 
“كورونـــا”  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
االلتـــزام  وأهمهـــا  المعنيـــة،  والجهـــات 
وتجنـــب  االجتماعـــي  التباعـــد  بمعاييـــر 
التجمعـــات فـــي كل األوقـــات، وااللتـــزام 
اليديـــن،  وتعقيـــم  الكمامـــات  بلبـــس 

باإلضافـــة إلى أخـــذ التطعيم للمســـاهمة 
فـــي القضـــاء على هـــذه الجائحـــة، وذلك 
سعيًا نحو تحقيق السالمة وحفاًظا على 
صحـــة الجميـــع. وأفـــادت وزارة الصحـــة 
بأنهـــا رصـــدت انتشـــاًرا لفيـــروس كورونا 
في إحدى الشـــركات، وذلك بســـبب عدم 
تطبيقها للتدابيـــر الوقائية والتهاون في 
الفتـــًة  االحترازيـــة،  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
الوزارة إلى أنه عند زيارتها للشركة تبّين 
عـــدم االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة 
والتدابيـــر الوقائية في مقر العمل؛ وعدم 
االجتماعـــي  التباعـــد  معاييـــر  تطبيـــق 

والتعليمـــات الصـــادرة فـــي هـــذا الشـــأن 
لمنع انتشـــار الفيروس ما أدى إلى انتشار 
الفيـــروس بيـــن 51 موظًفـــا يعملـــون في 

الشركة.
ميدانيـــة  زيـــارات  الـــوزارة  وأجـــرت 
اخاصاصيـــي  ِقبـــل  مـــن  الشـــركة  إلـــى 
الصحـــة العامـــة لعمـــل الالزم مـــن إجراء 
الفحوصات والتفتيش وحث المسؤولين 
علـــى االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة 
وتنفيـــذ اإلجـــراءات المطلوبـــة للحد من 
انتشـــار الفيـــروس، وتـــم خـــالل الزيـــارة 
رصـــد عدد من المخالفـــات واتخاذ الالزم 

الصحـــة  وزارة  وجـــددت  بخصوصهـــا. 
دعوتهـــا إلـــى الجميـــع بضـــرورة االلتـــزام 
والتعليمـــات  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
الصادرة، ألن تهاون واستهتار فرد واحد 
يســـبب انتشـــاًرا للفيروس في المجتمع، 
مـــا يشـــكل خطـــًرا علـــى الجميـــع خاصـــة 
األطفال وكبار السن وأصحاب األمراض 
المزمنـــة، الفتـــًة إلـــى أن الحـــذر لتفـــادي 
خطـــر اإلصابة بالفيروس وانتشـــاره بين 
مســـؤولية  ُيعتبـــر  البحرينـــي  المجتمـــع 
تحملهـــا  الجميـــع  علـــى  ينبغـــي  وطنيـــة 

حفاظًا على صحة وسالمة الجميع.

المنامة - وزارة الصحة

“كورونـا” غّيرت مجـرى الحيــاة... لألفضــل
مبتكر بشكل  األفـــكـــار  تــرتــيــب  إلعــــادة  ســانــحــة  ــة  ــرص ف ــد:  ــزايـ الـ

نّظمت لجنة الشباب في المجلس األعلى 
ا عن بعد، ضمن برنامج  للمرأة لقاًء تفاعليًّ
اســـتثمار  ضـــرورة  حـــول  دقيقـــة”   30“
ظـــروف جائحـــة كورونا في إعادة رســـم 
األهداف المستقبلية والتخطيط لإلنجاز 
والنجـــاح، خاصـــة بعد التغيـــرات الكبيرة 
التي أحدثتها الجائحة في ســـوق العمل، 
وزيـــادة وتيرة التحـــول الرقمـــي وزيادة 
االعتماد على تطبيقات الثورة الصناعية 
علـــوم  نحـــو  الســـريع  والتوجـــه  الرابعـــة 

المستقبل.
وتطرقت الفعالية إلى أثر تلك التغييرات 
على الفتاة والمرأة بشكل خاص للتعرف 
علـــى فرص وصولها للمـــوارد الالزمة في 
بناء قدراتهـــا الفكرية والعلمية والعملية، 
ومـــا هـــي المجاالت التي يمكـــن أن تبدع 
فيها أكثر في ظل التغيرات في مجاالت 
بيئة الدراســـة والعمـــل والمجتمع لناحية 
تكافؤ الفرص واســـتدامة حضـــور المرأة 

في تلك المجاالت.

وتحدثـــت عضـــو اللجنـــة شـــيخة الزايـــد 
خالل اللقاء عما يمكن تسميته بـ “الجانب 
اإليجابـــي لجائحـــة كورونـــا” التـــي تفتح 
آفاًقـــا جديـــدة أمـــام العديد من الشـــباب 
والفتيـــات للوصـــول ألهدافهـــم وتحقيق 
نجاحات اســـتثنائية، وقالت إن الجائحة 
وفرت فرصة ســـانحة أمام الكثيرين من 
أجل إعـــادة ترتيب أفكارهـــم وصياغتها 
بشـــكل مبتكـــر، كما حملـــت فوائد عديدة 
ســـاهمت في خلق إيجابيات وسلوكيات 
جديدة لم تكن لتطرأ على حياتنا لوالها.
إلـــى  اللقـــاء  خـــالل  الزايـــد  وتطرقـــت 
تعريـــف مفهـــوم النجـــاح وأهميـــة خلـــق 
عـــادات إيجابية مســـتمرة للوصـــول إلى 
المـــدى  علـــى  أكانـــت  ســـواء  األهـــداف 
بنـــاء  علـــى  فضـــالً  البعيـــد،  أم  القريـــب 
خطـــط عمـــل رئيســـية ومســـاندة تدمـــج 
مـــا بيـــن المرونة في مواجهـــة التحديات 
والصبـــر  وااللتـــزام  المعرفـــة  واكتســـاب 
كأولـــى الخطـــوات فـــي طريـــق النجـــاح، 
مستعرضة في حديثها بعضًا من قصص 

النجـــاح الملهمة. إلى ذلـــك، جرى التأكيد 
خـــالل المداخـــالت التـــي تضمنهـــا اللقاء 
على أهمية الجهود المتميزة التي يبذلها 
المجلس األعلى للمرأة من خالل برنامج 
اإلرشـــاد الوطنـــي للمـــرأة البحريني “ إي. 
جديـــدة  عمـــل  مســـارات  لبـــدء  إرشـــاد” 
ورصـــد أفضـــل الممارســـات والتطبيقات 
والتـــي بدت جلية خـــالل جائحة كورونا 
حيث عملت على رســـم وتعزيز ترســـيخ 

مفاهيم متجددة للنجاح العملي.
هـــذا وتقـــوم فكـــرة برنامـــج “30 دقيقة” 
الـــذي تم إطالقـــه في شـــهر يوليو 2020 
لمناقشـــة مواضيـــع ذات اهتمام الســـاعة 
تنظمه لجنة الشباب في المجلس األعلى 
للمـــرأة بهدف عـــرض جوانب من خبرات 
األعضـــاء واســـتقطاب عدد مـــن الخبراء 
فـــي المجاالت المختلفة لعقد محاضرات 

وورش عمل ألعضاء اللجنة.

الرفاع-  المجلس األعلى للمرأة

الثقافة األمنيـة
مًعا للحد من الحوادث المرورية

من السمات الحضارية والمتقدمة التي تتحلى بها الشعوب 
الواعيــة والصاعدة مدى إلمامها بالوعي والثقافة المرورية، 
أرواح  بســالمة  وثيــق  ارتبــاط  ذات  الثقافــة  هــذه  إن  إذ 
وممتلكات تلك الشعوب، والوسيلة الفاعلة لتجنب الخسائر 
جــراء  والمعنويــة  الماديــة  الشــعوب  ومقــدرات  البشــرية 
الحــوادث المروريــة وما ينتج عنهــا من تكاليف باهظة تضر 
بالصالــح العــام، وإن التــزود بالثقافة المرورية يترك شــعورا 
بالطمأنينــة لصاحبهــا؛ كونــه يعمــل علــى تحقيــق الســالمة 

المرورية له ولآلخرين من مستخدمي الطريق.
ونســتطيع الجــزم أن احتــرام األنظمــة والقواعــد المروريــة 
وتجنب ارتكاب السلوكيات المرورية الخاطئة دليل واضح 
علــى تمتــع الفــرد الملتــزم باألنظمــة والقواعــد المرورية من 
حس ومسؤولية، إذ تسهم هذه السلوكيات في نشر الوعي 
والسالمة المرورية وتكون نموذًجا للشخصية المثالية التي 

تحتذي بها األجيال الصاعدة.
وأصبحــت الثقافــة المروريــة حاجــة ماســة يســعى الجميــع 
لتحقيقهــا بــل وأصبحــت حاجــة ملحــة يطلبهــا الجميع؛ من 
أجــل تحقيــق أقصــى درجات األمــن المروري علــى الطريق، 
لهــذا كان لزامــا علــى القائميــن علــى الجهــاز المــروري وضــع 
الخطــط واالســتراتيجيات والبرامــج التوعويــة التــي تدفع 
العامــة  اإلدارة  إليــه  عمــدت  مــا  وهــذا  االتجــاه،  هــذا  فــي 
للمــرور متمثلة فــي إدارة الثقافة المرورية، من خالل تنفيذ 
مشــاريعها التوعوية طوال العام في كل المواقع واســتغالل 
كل المحافــل لنشــر الوعــي والثقافــة المروريــة لكافــة فئات 
مســتخدمي الطريــق بمختلــف فئاتهــم العمريــة، مــا انعكس 
ذلــك علــى وعــي وســالمة كافــة مســتخدمي الطريــق وبــث 
الثقافــة المروريــة فــي نفوســهم حفاظا علــى أرواح الجميع 

من خطر الحوادث المرورية المؤسفة.
وبــات مــن المهــم أن يتحلــى كل ســائق بالمســؤولية أثنــاء 
قيادتــه للمركبــة علــى الطريق العــام، وذلك بااللتــزام بتنفيذ 
القوانيــن واألنظمة المرورية وعدم التهاون أو التراخي في 
اتباعها حتى ال تقع الحوادث ونفقد األرواح نتيجة اإلهمال 
أو الخطأ، إذ تعتبر القيادة بسرعة وتجاوز اإلشارة الحمراء 
وعــدم االنتبــاه عنــد التجــاوز وعدم تــرك مســافة األمان من 

أهم مسببات الحوادث.

أفـــاد البلـــدي أحمـــد المقهـــوي بـــأن 
وزارة الصحـــة قـــررت تأخير إعالن 
وحـــدات  تواجـــد  وأوقـــات  مواقـــع 
لفيـــروس  العشـــوائي  الفحـــص 

كورونا.

وبيـــن أن ســـبب هـــذا اإلجـــراء مـــا 
بالفتـــرة  الفحـــص  مواقـــع  شـــهدته 
الماضية من ازدحام شـــديد، مؤكدا 
أن هـــذا اإلجـــراء يتوخـــى مصلحة 

وسالمة وصحة الجميع.

االزدحام يؤخر إعالن مواعيد الفحص العشوائي

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل محافظ المحافظة الشـــمالية 
علي العصفور، ســـفير مملكة البحرين 
لدى روسيا االتحادية أحمد الساعاتي.
وتـــم أثناء اللقـــاء، بحث مدى إمكانية 
توقيـــع اتفاقية توأمـــة بين المحافظة 
الشـــمالية ومدينة سوتشي السياحية 
الســـاحلية والتـــي تقـــع جنـــوب غـــرب 
روســـيا علـــى ضفـــاف البحـــر األســـود، 
إذ أشـــاد المحافـــظ بـــدور الســـفير في 
توطيـــد العالقات الثنائية بين البلدين 

في كافة المجـــاالت بما يحقق التقدم 
واالزدهـــار للجانبيـــن، متمنًيا للســـفير 

دوام التوفيق والنجاح.
من جانبه، أعرب سفير مملكة البحرين 
لدى روســـيا االتحادية عن بالغ شـــكره 
وتقديره لمحافظ المحافظة الشمالية 
علـــى حفـــاوة االســـتقبال، ومـــا تناوله 
مكانـــة  تعـــزز  مواضيـــع  مـــن  اللقـــاء 
البحرين الدولية وعالقاتها مع روسيا 

االتحادية.

اتفاقية توأمة بين “الشمالية” و “سوتشي” ال اعتــداءات بالضــرب على نــزالء “جــــو”

مقترح خطة الفصل الثاني “مجرد مسودة”

تعقيبا على ما تتداوله بعض الحســـابات 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
واالدعـــاء بوقـــوع اعتـــداءات بالضـــرب 
علـــى عدد مـــن النـــزالء بمركـــز اإلصالح 
والتأهيل في “جـــو” تؤكد اإلدارة العامة 
لإلصـــالح والتأهيـــل أنـــه ال صحـــة لهذه 

االدعـــاءات . وأوضحـــت أن خمســـة من 
النـــزالء، وأثناء نقلهم من مبنى إلى آخر 
وفقـــا لمعاييـــر ايـــداع و توزيـــع النـــزالء 
المقـــررة فـــي قانـــون مؤسســـة االصالح 
و التأهيـــل والئحتـــه التنفيذيـــة، رفضوا 
االمتثال لإلجراءات، وبالرغم من القيام 
بتوضيـــح قانونيـــة هذه االجـــراءات، إال 

أنهـــم رفضـــوا التنفيـــذ وقامـــوا بإحداث 
الفوضـــى، األمـــر الـــذي اســـتدعى اتخاذ 

اإلجـــراءات القانونية المقـــررة في مثل 
هـــذه األحـــوال. وأكـــدت اإلدارة العامـــة 
لإلصـــالح والتأهيل، حرصهـــا التام على 
ســـالمة كافـــة النـــزالء، الفتة فـــي ختام 
بيانهـــا إلى ضـــرورة اســـتقاء المعلومات 
الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم 

االلتفات ألي شائعات وأنباء مغلوطة.

عقبـــت إدارة العالقات العامة واإلعالم بـــوزارة التربية 
والتعليـــم، علـــى ما ورد في موقـــع صحيفة البالد امس 
بعنـــوان “البالد تنشـــر مقترح الخطة الدراســـية للفصل 
الثانـــي”، أن “مـــا تـــم نشـــره، هـــو مجـــرد مســـودة خطة 
جـــرى  داخليـــة،  ومناقشـــات  مراســـالت  وردت ضمـــن 

تداولها إلكترونيا بيـــن القطاعات واإلدارات المختصة، 
وأن الـــوزارة تعلـــن الخطـــط الدراســـية عبـــر المـــدارس 
ومـــن خالل اإلدارات المعنية فقط، وعندما تصبح هذه 
الخطـــط نهائيـــة ومعتمدة، يتم إرســـالها إلـــى المدارس 
واإلدارات المختصـــة، لمتابعـــة تنفيذهـــا، وفـــي جميـــع 
األحوال ال يتم نشـــرها في الصحافـــة، خاصة أن ما تم 

نشـــره بهـــذه الصـــورة، ليس نهائيـــا وما يـــزال في طور 
الدراسة”.

ونبـــه البيـــان الصـــادر عـــن العالقـــات العامـــة واإلعـــالم 
بوزارة التربية والتعليم إلى أن أية معلومات أو خطط 
أو تعليمـــات غيـــر معتمدة، ويتم نشـــرها أو تداولها من 

خارج القنوات الرسمية ال يعتد بها.

المنامة - وزارة الداخلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

5 رفضوا االمتثال 
لالجراءات وأحدثوا فوضى

محرر الشؤون المحلية



ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

عقبت وزارة شـــؤون الشباب والرياضة 
علـــى الخبـــر المنشـــور بصحيفـــة البـــاد 
تحـــت عنوان “إنشـــاء محكمـــة رياضية 
فـــي فبرايـــر وهيئـــة مســـتقلة بالرياضة 

قريبا”. وأفادت الوزارة باآلتي:
الصحيفـــة  موضـــوع  نـــص  فـــي  ورد 

“مـــن المشـــرعات المهمة التي ســـيجري 
إطاقهـــا قريبا إنشـــاء محكمة رياضية، 
 ،”2021 فبرايـــر  نهايـــة  قبـــل  وستنشـــأ 
والصحيـــح هـــو “إنشـــاء مســـار تحكيم 
خـــاص للنظر فـــي المنازعـــات الرياضية 

)التحكيم الرياضي(”.

“الشباب” موضحة: تحكيم رياضي وليس محكمة

local@albiladpress.com
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“الخدمة” يرفض توظيف أجانب طلبتهم “البلديات”
قانوني ومستشار  ومــهــنــدس  وبستاني  ســائــق  ــوظــائــف:  ال بين  مــن 

كشفت وثائق رسمية حصلت “الباد” على 
نســـخة منها أن وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي ال تلتزم 
بخطـــة ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة إلحال 

العمالة البحرينية بدال من األجنبية.
وجـــاء فـــي خطـــاب مرفـــوع مـــن رئيـــس 
الديـــوان أحمد الزايـــد للوزير غصلم خلف 
أن الديوان لـــن يوافق على إعادة تجديد 
عقـــود موظفين أجانـــب في الـــوزارة كما 

طلب الوزير وهم )متدني المستوى(.
ولفتـــت الوثائـــق إلـــى أن الديـــوان أخطـــر 
أجـــل بحرنـــة  مـــن  مـــرات  عـــدة  الـــوزارة 
الوظائـــف لكـــن الـــوزارة لـــم تلتـــزم بهـــذا 
األمـــر، وقدمـــت  طلبـــات جديـــدة حتـــى 
الربع األخير من العام 2020 بشأن تجديد 
عقود 60 أجنبي في وظائف رفع الديوان 

فيها قوائم من أجل بحرنتها.
وعـــاود الديـــوان مطالبـــة وزيـــر األشـــغال 

بضـــرورة التقيـــد بخطـــة إحـــال العمالـــة 
البحرينيـــة محل األجنبيـــة، وذلك بعد أن 
رفـــض الديـــوان للـــوزارة أكثـــر مـــن طلب 

بشأن إعادة تجديد عقود هذه العمالة.
أنـــه ســـيتم التعامـــل مـــع القائمـــة  وبيـــن 
األخيـــرة التـــي رفعـــت مـــن الـــوزارة على 
نحـــو مختلف حيـــث وافق الديـــوان على 
تجديد عقود بعض األجانب لمدة تتراوح 

بيـــن ســـنة ونصف الســـنة ولكنهـــا موافقة 
أخـــرى  مـــرة  التجديـــد  بعـــدم  مشـــروطة 

وبحرنة هذه الوظائف.
وأكـــد الديـــوان أنه ســـبق وأن رفـــع قوائم 
الـــوزارة  أجنبـــي طالبـــت   20 مـــن  بأكثـــر 
بتجديد عقودهم حيث جاء في الوثائق: 
“ســـنوافق على تجديد هـــؤالء الموظفين 
لســـنة واحدة على أن يتـــم إيجاد البدالء 

البحرينييـــن المناســـبين للوظائـــف، علًمـــا 
بقوائـــم  ســـابًقا  تزويدكـــم  تـــم  قـــد  بأنـــه 
مرشـــحين بحرينييـــن، وســـيتم تزويدكم 
بقوائـــم تضمن مرشـــحين منافســـين لكل 

الوظائف”.
وأكـــد الديـــوان على وزير األشـــغال خلف 
موافاتـــه بخطـــة األخـــال حســـب الخطة 
ســـابًقا،  للـــوزارة  الديـــوان  رفعهـــا  التـــي 
مشـــيًرا إلى أن جميع الموظفين األجانب 
المتعاقديـــن مـــع الـــوزارة خـــارج المملكة 
سيتم إنهاء خدماتهم وفًقا ألحكام )إنهاء 
العقـــد( بموجـــب نمـــاذج عقـــود التوظيف 

المبرمة معهم.
ومن بيـــن الوظائف التي طالبـــت الوزارة 
بتجديـــد عقـــود األجانـــب فيها عـــدد من: 
فني هندســـة معمارية، سائق عربة ثقيلة، 
بســـتاني، عامـــل مهنـــي، مصلـــح، مهندس 
ميكانيكـــي، محلل نظام حاســـب، مســـاح 
كميـــات، أخصائي تطبيقات حاســـب آلي، 

مستشار قانوني، أخصائي حاسوب.

قال وزيـــر التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمـــي إن الـــوزارة واجهـــت مـــع 
ديـــوان الخدمـــة المدنية إشـــكالية 
 10 تســـکین  تعـــذر  فـــي  تتمثـــل 
موظفيـــن فقط مـــن موظفي معهد 
نظـــرا  )BTI(؛  للتدريـــب  البحريـــن 
المطلوبـــة  الشـــروط  توافـــر  لعـــدم 
وفقـــا  الشـــاغرة  الوظائـــف  لشـــغل 

لقانون الخدمة المدنية.
وأوضح ردا على السؤال البرلماني 
البحريـــن   معهـــد  موظفـــي  بشـــأن 
للتدريب الذيـــن تم إلغاء وظائفهم 
مـــن الهيـــكل التنظيمـــي أن الوزارة 
تعمـــل حاليا وبالتنســـيق مع ديوان 
الخدمـــة؛ مـــن أجل إيجـــاد الحلول 
المناســـبة لهـــم، وبمـــا ال يمـــس مـــن 

حقوقهم الوظيفية والمالية”.
وأكـــد الوزيـــر أنه تم تســـکین 137 

التنظيمـــي  الهيـــكل  علـــى  موظفـــا 
وجـــاري  للمعهـــد،  المســـتحدث 
المتعلقـــة  اإلجـــراءات  اســـتكمال 
بتســـكين بقيـــة الموظفيـــن؛ للنظـــر 
تســـكين الموظفين الذين تم إلغاء 
وظائفهـــم فـــي الهيـــكل التنظيمـــي 
الجديد للمعهد، ونقلهم إلى وظائف 
أخـــرى بالـــوزارة بمـــا يتناســـب مـــع 
مؤهاتهم وخبراتهم العملية، وفقا 

لقانون ونظام الخدمة المدنية”.
 وذكر أن الوزارة قامت بالتنســـيق 
مـــع ديـــوان الخدمـــة بدراســـة كل 
حالـــة علـــى حـــدة، ومـــن ثـــم نقـــل 
كل موظـــف مـــن جـــداول الرواتب 
جـــداول  إلـــى  بالمعهـــد  الخاصـــة 
وفقـــا  المدنيـــة  الخدمـــة  رواتـــب 
الوظيفـــة  فـــي  المقـــررة  للدرجـــة 

المسكن عليها.

”BTI“ تعذر تسكين 10 من موظفي

قطـــر... للعنـــاد ســـر... وللمكـابــرة در
البحـــارة يواصلـــون تقديـــم إفاداتهـــم عـــن وحشـــية الدوحـــة: رأينـــا المـــوت

أكـــد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
بمجلـــس  الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع 
السيســـي  محمـــد  النائـــب  النـــواب 
البوعينين أن قطر لم تسع لمد يدها إلى 
البحرين بعد أن أرســـلت األخيرة خطابا 
رســـميا معتمدا؛ من أجل التفاوض على 
الملفـــات العالقة بيـــن البلدين ومن بينها 

مشكلة البحارة.
وأفـــاد فـــي تصريح لــــ “البـــاد” أن وزير 
أكـــد  الزيانـــي  عبداللطيـــف  الخارجيـــة 
أن البحرين أرســـلت خطاًبا رســـمًيا إلى 
إال  الخارجيـــة،  وزيـــر  القطـــري  نظيـــره 
أن قطـــر لم تبـــد أي بادرة تجـــاه حلحلة 
الملفـــات العالقـــة مع البحريـــن، ما يعني 
مواصلة االنتهـــاكات واالعتداءات على 

البحارة.
مـــن  عـــدد  أكـــد  الصعيـــد،  ذات  وعلـــى 
البحـــارة أن قطـــر أثبتت للجميـــع أنها ال 
تســـع إليجـــاد حل ألي قضيـــة وملف مع 
البحريـــن، وينعكـــس هـــذا الســـلوك على 
المشـــارب كافـــة، ومـــن جملتهـــا قضيـــة 
توقيف البحارة البحرينيين التي مضى 

عليها أكثر من 20 سنة.
ولفتـــوا إلى أن البحريـــن كانت وال تزال 
مملكة ســـام قيادة وشعًبا، إذ ورغم كل 
االنتهاكات القطرية في حق البحرين ما 
زالت البحرين تمد يدها لقطر، خصوًصا 
بعـــد مؤتمـــر القمة فـــي العا بالشـــقيقة 

الكبرى المملكة العربية السعودية.
وبينـــوا أن مجلـــس الـــوزراء وجه دعوة 
إلـــى التفاوض الثنائي المباشـــر مع دول 
قطـــر؛ مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى اتفـــاق 
بشـــأن اســـتمرارية الســـماح للصياديـــن 
في البلدين بممارســـة نشـــاطهم وفق ما 
هـــو متعارف عليه، إال أن قطر تكابر وال 

تريد إيجاد حلول لهذا الملف.
وذكـــروا إلى أن ملـــف اعتقال الصيادين 
مـــن  الكثيـــر  يكبدهـــم  قطـــر  قبـــل  مـــن 
الخســـائر؛ كـــون أن الســـلطات القطريـــة 
تقـــوم بوضـــع اليـــد علـــى عـــدد الصيـــد 

والقـــوارب والبوانيـــش التـــي يشـــتريها 
طريـــق  عـــن  البحرينيـــون  الصيـــادون 
القروض البنكيـــة، ناهيك عن دفع مبالغ 

كبيرة من أجل الكفالة أو اإلفراج.
وبينوا أن لدى السلطات القطرية سلوك 
عدوانـــي فـــي مواجهـــة البحـــارة، وهي 
تقـــوم بالدخـــول إلـــى الميـــاه اإلقليميـــة 
الصياديـــن  ومحاصـــرة  البحرينيـــة 
واقتيادهـــم إلـــى قطـــر بحجـــة دخـــول 

المياه اإلقليمية القطرية.

اعتداء وحشي

وعلـــى هذا المنـــوال، أكـــد الصياد جعفر 
عبدالوهاب في حديثه مع “الباد” “لوال 
ستر هللا لكنت ميت أنا وولدي والعامل 
اآلسيوي الذي كان على القارب معي، إذ 
تعرضنا لوابل مـــن إطاق الرصاص من 

قبل خفر السواحل القطرية”.
وتابع “نحمد هللا ونشكره جل تعالى أن 
الرصـــاص أصـــاب )الطـــراد( والمحركات 
وســـط ذهول مني ومن ولدي والعامل، 
قامـــوا بتصفيدنـــا  النـــار  إطـــاق  وبعـــد 
وســـط البحر كأننا مرتكبين جرما كبيرا، 
مـــع العلـــم بأننـــا لـــم نخالـــف ولـــم ندخل 
المياه القطرية، ولدينا شواهد على هذا 

األمر”.
وبيـــن “أنه رغم هذا االعتداء الوحشـــي 
علينـــا قدمتنـــا الســـلطات القطريـــة إلى 
القضاء لديهـــم بحجة ارتـــكاب جريمة، 

بدال من تعويضنـــا على األضرار المادية 
والجسدية والنفسية التي لحقت بنا”.

وأضاف “تمت مصادرة قواربنا ومعدات 
غرامـــات  ودفـــع  والمحـــركات  الصيـــد 
كبيـــرة؛ مـــن أجـــل اإلفـــراج وصلـــت إلى 
20000 دينـــار عـــن كل الموجودين على 

القارب”.

خسائر فادحة

وعلـــى ذات الصعيد، أكـــد البحار حبيب 
عبـــدهللا أن خســـائره مـــن اعتقالـــه فـــي 
قطر وإتـــاف قاربه )طراده( مع معدات 
الغرامـــات  ودفـــع  والمحـــركات  الصيـــد 

وصل ألكثر من 40 ألف دينار.
وأوضح أن الســـلطات القطرية تتعسف 
وتتفنن بمضايقة الصيادين ومحاربتهم 
فـــي أرزاقهم، مشـــيًرا إلى أن الســـلطات 
القطريـــة اقتادته مـــن الميـــاه اإلقليمية 
البحرينيـــة وتعاملـــت معه بقســـوة وتم 
أيـــام، وبعدهـــا   10 فـــي قطـــر  توقيفـــه 
دفـــع مبلغا لإلفـــراج عنه لكن الســـلطات 
الصيـــد  معـــدات  صـــادرت  القطريـــة 

والقارب والمحركات.
وتقـــدم نائـــب رئيس جمعيـــة الصيادين 
البحرينيـــة عبداألميـــر المغنـــي بالشـــكر 
داعًيـــا  تعالـــى  ســـبحانه  هللا  إلـــى  أوال 
جالتـــه أن يحفـــظ القيـــادة السياســـية 
في الباد والحكومة الرشيدة ويوفقهم 
ويســـددهم على كل مـــا يبذلوه في حق 

الوطن والمواطنين السيما الصيادين.
وقـــال “نحـــن نعتز بالقيـــادة السياســـية 
عنـــا  تدافـــع  طالمـــا  التـــي  والحكومـــة 
وتســـأل عنـــا وعـــن ظروفنـــا ويطمئنون 
علـــى أحوالنا ويرفعون عنا أي أمر يعكر 
صفوتنا”، مؤكـــًدا أن الصيادين جميعهم 
يقفـــون مـــع القيـــادة يـــد بيد مـــع جالة 
الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء”.

تعويض البحارة

أشـــاد رئيس جمعيـــة قالـــي للصيادين 
محمـــد الدخيل بما صـــدر من توجيهات 
لمجلس الوزراء بقيادة سمو ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وقال “نشـــكر القيادة على بالغ اهتمامها 
ومتابعـــة  الصياديـــن  أمـــور  ومتابعتهـــا 
الجهات المعنية في اإلســـراع في تكملة 
اإلجراءات للوصـــول لحقوق الصيادين 
الفتـــرة  فـــي  الموقوفيـــن  ومتابعـــة 
األخيرة، خصوًصا البطل سامي الحداد 
واالثنيـــن اآلخرين اللذيـــن أفرجا عنهما 

والموقوفين السابقين من البحارة”.
وتابع “نشيد بالخطوة غير الغريبة على 
ســـموه في دعـــم الصياديـــن”، مؤكًدا أن 
الصياديـــن ســـيحصلون علـــى حقوقهم 
وســـيكون هنالـــك تعويـــض للصياديـــن 
في األمور التي فقدوها أثناء الصيد أو 

أثناء التكسب من البحر”.

عزيمة لبلوغ الغايات.. “فريق 
البحرين” على نهج قيادتنا

Û  كثيرة هي الخطط والبرامج االستراتيجية التي وضعتها الدولة نصب أعينها
مــن أجــل تلبية وتحقيق طموحات المواطنين، وليــس غريًبا أن هذا االهتمام 
الكبيــر مــن جانب قيادتنا، فملك الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، يؤكــد دائًمــا على أهمية تعزيز مســيرة التنميــة والبناء التي تصب 
في صالح الوطن والمواطن، وكذلك على صعيد تعزيز مكانة مملكة البحرين 
المتميزة في تكامل الخدمات وتوفير البيئة المناســبة لاســتثمار التي تســهم 
فــي خلــق الفرص النوعية للمواطنين، وترســيخ قواعد الدولة المدنية القائمة 

على العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات واحترام القانون.
Û  ،المواطن، كما هي مكانته لدى قيادتنا الحكيمة، هو محور التنمية وأساســها 

وأن كل جهــد وإســهام مــن المواطــن في رفعة الوطن دعما للمســيرة التنموية 
الشــاملة هــو جهــد مقدر ومصدر فخــر واعتزاز للجميع نحــو توفير المزيد من 
الحياة الكريمة للمواطنين والحرص على استدامة توفير الخدمات المتكاملة 
علــى حقــوق  المحافظــة  مــع مراعــاة  الوطنيــة  للمــوارد  األمثــل  والتوظيــف 

ومكتسبات المواطنين.
Û  ولــو عدنــا إلــى ظــروف العــام الماضــي 2020، فباإلمــكان أن نعــود أيًضــا إلــى

مــا أكــد عليــه جالــة العاهل، مــن أن مملكــة البحريــن حكومة وشــعًبا واجهت 
بعزيمة وبإرادة وثبات تحديات الظروف القاسية التي فرضتها هذه الجائحة 
العالميــة، وحرصــت على التخفيف من حــدة وطأتها بتوحيد الجهود الوطنية 
لمواجهــة انعكاســاتها على المســتوى المحلي بما يراعــي ويحافظ على صحة 
وســامة المواطنيــن والمقيميــن بالتــوازي مــع العمــل علــى اســتمرار عجلــة 
االزدهار والتقدم تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين وذلك 
بإطاقنــا البرامــج والمبــادرات التــي تضمنتهــا الحزمــة الماليــة واالقتصادية، 
ورســمت البحرين في إدارتها ألزمة جائحة الكورونا قصة نجاح لفتت انتباه 
العالــم فــي التكيف والتحكم في تحديات الظروف االســتثنائية التي فرضتها 
الجائحة دون مصاعب تذكر ودون فرض قيود على حرية االنتقال أو اللجوء 

إلى عزل أو إغاق مناطق حتى هذه اللحظة.
Û  ومــن األهميــة بمكان، أن أشــير إلى ما يمثله اللقــاء الذي التقى فيه ولي العهد

رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة برئيســة مجلــس النواب فوزية عبــدهللا زينل، وفيه أكد ســموه أهمية 
مواصلــة البنــاء علــى مــا تحقــق في ظــل المســيرة التنموية الشــاملة لصاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة مــن خــال تعزيــز مســارات العمل 
المشــترك بين الســلطتين التنفيذية والتشــريعية ارتكاًزا على أن المواطن هو 
دوًما هدٌف للتنمية وغايٌة لها وإليه توجه كافة الخطط والبرامج والمشــاريع 
الحكوميــة، والســعي لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين ســنواصل مســيرة 
العمــل الوطنــي بثوابتهــا وأولوياتهــا التي تتطلــب عزًما متجــدًدا وهمًة عالية 
ال تثنيهــا التحديــات، فعزيمة فريق البحرين بروٍح واحدة مســتمرة حتى نبلغ 

الغايات بما يصب في مصلحة الجميع.
Û  وبــا ريــب، نســتذكر في هــذا المقام الذكــر المعطر للمغفور له بــإذن هللا تعالى

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، طيــب هللا ثراه 
وجعــل الجنــة مثــواه، في مســيرة ســموه لتحقيــق تطلعات المواطنيــن، فكان 
رحمه هللا يؤكد على أن جميع مناطق المملكة تشهد نهضة عمرانية وتطويرية 
في شتى المجاالت الصحية والتعليمية واإلسكانية والطرق والبنية التحتية 
وغيرها، فمســيرة التنمية التي يقودها صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، ال حــدود لهــا، وغايتهــا أن ينعــم شــعب البحريــن بأعلى مســتويات 
الرفاهيــة والرخــاء، ولقــد تــم إنجــاز العديــد مــن المكتســبات، وال يــزال العمل 
متواصــًا بــكل عــزم وإرادة مــن أجــل حاضــر ومســتقبل أكثــر نمــاء وازدهاًرا، 
وأهــم مــا ُتركز عليــه الحكومة في خططها واســتراتيجياتها هو العمل بوتيرة 
أســرع لتنفيذ المشــروعات بمختلف المناطق وبمســتويات من الجودة تضمن 
توفير أرقى الخدمات للمواطنين، وما نقوم به من أجل الوطن وشعبه واجب 
علينا، وسقف طموحنا ال يقف عند حدود، وغايتنا أن نصل بالوطن إلى أعلى 
درجــات التقــدم والنمــاء، وإننــا على ثقة في أن ذلك ســوف يتحقق، ألن لدينا 

ـ ولله الحمد ـ شعب يمتلك وعًيا وإحساًسا كبيًرا بالمسئولية تجاه الوطن.

عادل المرزوق

أحمد الزايدعصام خلف

علوي الموسوي

محرر الشؤون المحلية

البحرين كانت وال تزال مملكة سالم قيادة وشعًبامحمد السيسي

تدريـــب العاطليـــن بالوزارات.. صعـب
العملي ــتــدريــب  ــل ل ــة  ــادي ــم ال اإلمـــكـــانـــات  ــر  ــواف ــت ت ال  “الـــعـــمـــل”: 

علـــى  الخدمـــات  لجنـــة  وافقـــت 
االقتـــراح بقانون بقانـــون التأمين 
ضـــد التعطـــل يهـــدف إلـــى تهيئـــة 
المواطنيـــن الباحثيـــن عـــن العمـــل 
فـــي  الوظيفيـــة  الشـــواغر  لشـــغل 
الـــوزارات الخدمية حـــال توافرها 
مـــن خـــال  عـــن طريـــق دمجهـــم 
التدريـــب الميدانـــي فـــي المواقـــع 

والمراكز الحكومية.
مـــن جهتهـــا، أفـــادت وزارة العمـــل 
والتنميـــة االجتماعيـــة إلى تحقق 
الغاية من التعديل المقترح، حيث 
إن المادة )2/ 3( من قانون التأمين 
ضـــد التعطـــل تلزم الـــوزارة، ضمن 
بتوفيـــر  المقـــررة،  اختصاصاتهـــا 

التدريب المناسب للعاطلين.

المعنيـــة  الجهـــة  أنهـــا  وأوضحـــت 
العاطليـــن  وتدريـــب  بتأهيـــل 
إلدماجهم في سوق العمل بالقطاع 
األهلي، وتوفير التدريب المناسب 
للعاطليـــن المســـجلين لديهـــا، مـــن 

خال معاهد التدريب الخاصة.
تتوافـــر  ال  انـــه  الـــوزارة  وأكـــدت 
اإلمكانات المادية ألغلب الوزارات 
لتوفيـــر  الحكوميـــة  والجهـــات 
للباحثيـــن عـــن  العملـــي  التدريـــب 
عمـــل، ومـــن ثـــم يصعـــب تطبيـــق 
تعديـــل المقتـــرح حال إقـــراره من 

الناحية العملية.
أنهـــا  الصحـــة  وزارة  وأفـــادت 
تقـــوم بالتدريـــب الميدانـــي لطلبة 
الطـــب  بكليـــات  التخـــرج  ســـنة 
التابعـــة للجامعـــات المحليـــة، وأن 
التدريـــب بالوزارة رهيـــن بالطاقة 

الطبيـــة،  لألقســـام  االســـتيعابية 
وأشـــارت إلى أن التعديل المقترح 

يخرج عن اختصاصات الوزارة.
المواصـــات  أشـــارت وزارة  فيمـــا 
الجوانـــب  إلـــى  واالتصـــاالت 
اإليجابية  للمقترح، ومنها اإلسهام 
في إعـــداد كـــوادر وطنيـــة مؤهلة 
قادرة على المســـاهمة فـــي عملية 
وتســـهيل  والتطويـــر.  التنميـــة 
المرشـــحين  اختيـــار  إجـــراءات 
المناســـبين لشـــغل الوظائـــف فـــي 
الـــوزارة حســـب خطـــة التوظيـــف 
إســـهام  عـــن  فضـــا  المعتمـــدة، 
الباحثيـــن  تأهيـــل  فـــي  الـــدورات 
عـــن عمـــل، وتزويدهـــم بمختلـــف 
وتســـريع  المهنيـــة،  المهـــارات 
إدماجهم في مختلـــف القطاعات، 
علـــى  حصولهـــم  فـــرص  وزيـــادة 

وظائـــف في القطاعيـــن الحكومي 
األعبـــاء  وتخفيـــف  والخـــاص، 
المالية وتحقيق االستغال األمثل 

للميزانية.  
ومـــن جانـــب آخـــر، بيّنت الـــوزارة 
فـــي  الصعوبـــات  بعـــض  أن هنـــاك 
التطبيـــق؛ وذلك بســـبب التزامات 
الوزارة بعدة مشاريع إستراتيجية 
دورات  تنفيـــذ  إمـــكان  مـــن  تحـــّد 
تدريبية، إال أنه من الممكن تطبيق 

التدريب الميداني.
من جانبهـــا، أفـــادت وزارة التربية 
والتعليـــم أنهـــا تقوم بالتعـــاون مع 
وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 
لتنفيـــذ برنامج )تكويـــن( للتدريب 
الميداني، بمـــا يوفر دورات عملية 
لطلبـــة التعليم الفني والمهني لدى 

200 مؤسسة.

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل
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^عقــدت صحيفــة البــاد نــدوة عــن بعــد تناولت موضــوع جهود معالجــة ظاهرة 
انتشــار الكاب الضالة في العديد من المناطق. وشــارك في هذه الندوة، التي أدارتها 
منســقة الندوة الزميلة بدور المالكي، برلماني والمســؤول المعني من وزارة األشــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وقيادات مؤسسات المجتمع المدني المعنية. 

وشهدت الفعالية مشاركة 24 شخصا.

خطة العمل

قـــدم رئيـــس قســـم العيـــادات ومكافحـــة 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  األمـــراض 
عبـــاس  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
الحايكـــي خطة العمل الجارية بتخصيص 
خط ســـاخن لتلقي بالغات الكالب الضالة 
بيـــن األحيـــاء الســـكنية مـــن قبـــل األهالي 
والمقيمين، ويقوم الخط الســـاخن بشـــكل 
البالغـــات علـــى شـــركة  يومـــي بتحويـــل 
األحيـــاء  مـــن  الـــكالب  لجمـــع  مختصـــة 
الســـكنية وتم التعاقد معها من قبل وزارة 
الشـــركة  أن  وأضـــاف  البلديـــات.  شـــؤون 
عندمـــا تصطاد الـــكالب تحولهـــا أو تنقلها 
لعيـــادة خاصـــة إلجـــراء عمليـــات التعقيم 
الجراحـــي؛ للحـــد مـــن تكاثر هـــذه الكالب 

ووجودها في األحياء السكنية.
وتابـــع أنـــه بعـــد أن يتـــم إجـــراء العمليات 
الجراحيـــة للـــكالب، تأتي الشـــركة نفســـها 
وتنقلهـــا مـــن األحياء الســـكنية إلى أحياء 
غيـــر ســـكنية، لتكـــون بعيـــدة عـــن وجـــود 
التجمعات الســـكانية. وأشـــار إلـــى أنه منذ 
ديســـمبر 2017 حتـــى ديســـمبر 2020، تم 
اصطياد ما مجموعه 3049 كلبا، وبحسب 
كل محافظة في المملكة، فقد تم اصطياد 
985 كلبا من محافظـــة العاصمة، المحرق 

571، الجنوبية 717 والشمالية 776.

إخصاء وتعقيم

وأوضـــح أن مجمـــوع الـــكالب التـــي تـــم 
إجـــراء عمليـــات اإلخصـــاء والتعقيـــم لها، 
والتـــي بدأت منـــذ 29 ينايـــر 2019، إذ تم 

إخصاء وتعقيم 2138 كلبا.
ولفـــت إلـــى أن المرحلة األولى مـــن بداية 
للـــوزارة  االصطيـــاد  عمليـــات  مشـــروع 
كان أن يتـــم اصطيادهـــا وإعـــادة إطالقها 
فـــي المناطـــق غيـــر المأهولة أو الســـكانية 
أو الصناعيـــة، علـــى أمـــل أن يتـــم البـــدء 
بالمرحلة الثانية المستقبلية للمشروع في 

القريب العاجل.
ســـتكون  الثانيـــة  المرحلـــة  أن  وأضـــاف 
مـــع الخـــط الســـاخن واالصطياد مـــن قبل 
شـــركة مختصة ومن ثـــم عمليات التعقيم 
توطيـــن  إعـــادة  إلـــى  إضافـــة  الجراحـــي، 
الـــكالب في مـــأوى الـــكالب الضالـــة، الذي 
تـــم تســـميته بحديقة الحيوانـــات األليفة، 
وتهيئـــة  توطيـــن  إعـــادة  فيـــه  وســـيكون 
لمثل هذه الكالب، وســـتكون هناك حديقة 
مفتوحة للعامـــة والمهتميـــن بحيازة مثل 

هذه الحيوانات.

الميزانية مرصودة

وذكر أن الشـــركة الجديدة التي ستســـتلم 

تغطيـــة بالغات جمـــع واصطيـــاد الطالب 
الضالـــة ســـتوفر خطـــا ســـاخنا وســـيعمم 
وســـيكون للحـــاالت الضرورية. وســـتقوم 
الشـــركة بتغطيـــة لــــ 24 ســـاعة علـــى مدى 
7 أيـــام. ومـــن ضمن بنود االتفـــاق مع هذه 

الشـــركة، ســـتكون هناك حمالت تنشيطية 
واســـتباقية الصطيـــاد الـــكالب وبتعـــاون 
الجميع كجهـــات أهلية وأفراد فاعلين في 

المجتمع والجمعيات.
وعـــن الوقـــت المحـــدد لبـــدء العمـــل مـــع 

الشـــركة الجديدة، أكد أنه جار العمل على 
التوقيـــع واســـتكمال اإلجـــراءات إداريـــة، 
الفًتـــا إلى أن الميزانيـــة مرصودة بموافقة 
وتـــم  والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 

الحصول عليها.

كورونا والكالب

وأكـــد الحايكـــي أنه ال عالقة مباشـــرة بين 
تفشي جائحة كورونا وازدياد عدد الكالب 
الضالـــة، موضحـــا أنـــه أثناء ذروة تفشـــي 
جائحـــة كورونـــا فـــي البحرين تـــم إيقاف 
عمل فرقتين في شـــركة صيد الكالب من 
أصـــل 3 فرق؛ لكونهـــم في الحجر الصحي 
وتأثـــرت عمليـــة صيـــد الـــكالب فـــي هـــذه 
الفترة، إال أن الوضع لم يدم إال أســـبوعين 

فقط ورجعت وتيرة العمل كالسابق. 
خـــروج  علـــى  أثـــرت  الجائحـــة  وتابـــع: 
الناس مـــن المنازل وتولـــدت لديهم بعض 
االهتمامـــات، من بينها تربيـــة الحيوانات، 
فـــزاد اقتناؤهـــا في تلك الفترة، وســـجلت 
الشـــارع  فـــي  الحيوانـــات  تـــرك  حـــاالت 
وذلـــك للخلـــل فـــي أصـــل االقتنـــاء، الـــذي 
لـــم يقم علـــى عالقة تبادلية بين اإلنســـان 
والحيوان، بل كان االقتناء إللهاء الوقت، 
ومتى ما انتفت الحاجة يتخلص من هذه 
الحيوانـــات، فضـــال عـــن تســـجيل حـــاالت 
األجانـــب الذيـــن يتركـــون حيواناتهم عند 

مغادرتها البلد في الشارع.
 وبيـــن أن الحـــاالت التي ســـجلت بكورونا 
فـــي بعـــض الحيوانـــات األليفـــة فـــي دول 
مختلفـــة أكـــدت اكتســـابها مـــن اإلنســـان، 
وليـــس هنـــاك دليـــل علـــى نقلها لإلنســـان، 
موضحـــا أن كورونا هو فيروس مســـتجد 
يحتاج إلى مزيد من األبحاث والدراسات، 
إال انـــه حتـــى اآلن ال وجـــود لدليـــل علمي 
قاطـــع علـــى انتقـــال الفيروس مـــن الكلب 

لإلنسان.

رئيس قسم العيادات ومكافحة األمراض بوزارة البلديات

فتح حديقة للحيوانات األليفة تضم كالًبا ضالة مخصية
مسؤول بـ “البلديات” في ندوة “^”: إيقاف فرقتين الصطياد الكالب بذروة كورونا لدخولهما الحجر

فريق التغطية:

منسق ندوة “^” عن بعد: بدور المالكي

التغطية: ليلى مال اهلل وزينب العكري

   اإلسناد التقني: عباس إبراهيم    |    اإلخراج الفني: محمد الستراوي 

أكثر الكالب الضالة المصطادة بالعاصمة.. وأقلها بالمحرق

عدد الكالب المصطادةالمحافظة

985العاصمة

776الشمالية

717الجنوبية

571المحرق

3049المجموع

نقل الكالب بعد اإلخصاء 
ألحياء غير سكنية

اصطياد 3049 كلًبا.. 
وأكثرهم بالشمالية.. 

وأقلهم بالمحرق

 تعقيم 2138 كلًبا 
في عامين

خط ساخن على مدار 
الساعة لتلقي بالغات 

عن وجود الكالب

تسجيل حاالت ترك 
للحيوانات بالشارع بفترة 

كورونا وسفر األجانب

ال دليل على أن الكالب 
تنقل كورونا لإلنسان

رئيس “الرفق بالحيوان”:  بالغ ضد صاحب كلب جرح 3 أطفال في الحد
الواشي بهوية المتهم بحرق قط صديقه بالقهوة.. وأغرته مكافأة األلف دينار

^ قـــال رئيس جمعية الرفـــق بالحيوان محمود فرج 
خـــالل مشـــاركته في نـــدوة صحيفة البالد عن بعد بشـــأن 
موضوع معالجة ظاهرة انتشـــار الكالب الضالة إن عملية 
اصطياد الكالب ليســـت سهلة ومن الممكن بعض األحيان 
أن يكـــون هنـــاك تقصيـــر مـــن الجهـــة المعنيـــة دون تعمد، 
مبيًنـــا أنه فـــي اليوم الواحد يتم اســـتالم نحـــو 20 بالغا. 
وأضـــاف أن ظاهـــرة الكالب الضالة ليســـت حديثة، حيث 
تمـــت مناشـــدة الجهـــات المعنية مـــن قبل 20 ســـنة، ولكن 
دون اهتمـــام، ولكـــن بدأنا أولى الخطـــوات اإليجابية منذ 

أكثر من سنتين.

مجهود شخصي

وتابع أنه تم البدء بالمشروع في البداية بمجهود شخصي 
ومن جيب أعضاء الجمعية، وقامت المنظمة بالمســـاعدة 
بمبلغ بســـيط للبدء بالمشـــروع؛ حتى تتضـــح النظرة لدى 
الجهـــة المســـؤولة، وهـــي وزارة البلديـــات، وأن هناك حل 
لهـــذا الموضـــوع، وبدأنـــا في العـــام 2014 وكانـــت العملية 
تكلفنا ألف دينار شـــهرًيا، وكانت هنـــاك وعود من الجهات 
المعنية، ولكننا لم نســـتطيع االستمرار بالمشروع حتى تم 
توقيفه وبدأنا بمشـــروعنا الخاص، وهو أي شـــخص لديه 
كلـــب ضال يجلبه لنا ونقوم بإجـــراء العملية الجراحية له 

بالمجان ومن ثم يأخذه إلعادته لمكانه. 
وأوضـــح أن جمعيـــة البحرين للرفق بالحيـــوان هي أقدم 
جمعيـــة في الخليج والشـــرق األوســـط وتأسســـت بالعام 
1979، ويهمهـــا حماية اإلنســـان بالمرتبة األولـــى ولو قمنا 
بحل مشكلة الكالب، فأنا بذلك أحل مشكلة إنسان يعاني 
منها بشـــكل يومي، الفًتا إلى أن ديننا التســـامح والرحمة 
والخيـــارات العنيفـــة ال فائدة منها، فهي تســـيء للبحرين 

ولإلسالم.
وشـــدد فرج على عدم السماح الرجوع للمربع األول بقتل 
الـــكالب الضالـــة أو غيرهـــا مـــن الحيوانـــات مثل الســـابق، 

ويوجد تشريع يحظر القتل وال يمكن تجاوزه.

ال استجابة

وقـــال إن الجمعيـــة اقترحت على الجهـــات المعنية بالعام 
2012 تخصيـــص 500 دينار لـــكل محافظة للبدء في حل 
مشـــكلة الكالب الضالة وحلها خالل 5 ســـنوات، إال لم يتم 
االســـتجابة لنا.  وأكمل “تعانـــي الجمعية من قلة مواردها 
الماليـــة، حيـــث تصل المصاريف التشـــغيلية إلى 150 ألف 
دينـــار ســـنويا، في حين أنها ال تحصـــل على أي دعم مالي 
مـــن أي جهة حكومية”. وتابع أن “جائحة كورونا تســـببت 
فـــي إلغاء الفعاليات التي تعتمـــد عليها الجمعية في دعم 
ميزانيتها”، مؤكدا اســـتعداده لتقديم الحلول القائمة على 
الدراســـات واألبحـــاث وتعتمـــد علـــى الخبـــرات الدوليـــة، 
والفتـــا إلى أن الرئيس التنفيذي للجمعية شـــخص أجنبي 

لديه 35 سنة خبرة في اإلدارة. 

قصص البالغات

وقـــال “إن الجمعيـــة تتلقـــى الكثيـــر مـــن البالغـــات إلنقاذ 
شـــكوى   100 مـــن  أكثـــر  الحيوانـــات، ورفعـــت شـــخصيا 
للشرطة لمن يسيئون للحيوانات، منها قضية مؤخرا ضد 
صاحـــب كلب قام بإطالقه في حديقة الحد وتســـبب في 

جرح 3 أطفال، ولله الحمد لم يعضهم”.

وروى جانبـــا من من مجريات تعامـــل الجمعية مع حادثة 
وقعت في العام 2017 عندما حرق شخص قطا محبوسا 
فـــي قفص حديدي، ونشـــر الفيديو عبر وســـائل التواصل 
االجتماعـــي، وذلك بعد أكل القط لحمام وعصافير المتهم 
بالحرق، ومشـــيرا إلـــى أن الجمعية رصـــدت مكافأة بمبلغ 
100 دينـــار للكشـــف عن الجانـــي، ثم رفعـــت المكافأة إلى 
ألـــف دينـــار، وتلقـــت الجمعية معلومات عـــن الفاعل، ومن 
بينهـــا معلومـــة عن رقمـــه الشـــخصي، وبعـــد التواصل مع 

المعنيين بوزارة الداخلية، تبين أن المعلومة دقيقة.
وأشـــار إلـــى أنه أبدى اســـتغرابه مـــن المعلومـــات الدقيقة 
التـــي وصلـــت بشـــأن تحديـــد هويـــة الجانـــي، فتبيـــن أن 
المتصـــل للحصـــول علـــى المكافـــأة صديق المتهـــم بحرق 
القطـــة، ويجلـــس بجانبه في أحـــد المقاهي، ولـــم يتمالك 

نفسه عندما علم أن مبلغ مكافأة التبليغ ألف دينار.
يشـــار إلـــى أن القضاء حكم بحبس متهميـــن اثنين بحرق 

القط المحبوس داخل قفص حديدي لمدة شهرين.

الزميلة بدور المالكي خالل ندوة صحيفة البالد )تصوير: رسول الحجيري( رئيس جمعية الرفق بالحيوان

^ قال رئيـــس لجنة الخدمات 
والمرافـــق بمجلس أمانـــة العاصمة 
محمـــد الهندي خالل مشـــاركته في 
ندوة صحيفة البالد عن بعد بشـــأن 
موضـــوع معالجـــة ظاهـــرة انتشـــار 
الـــكالب الضالـــة إن المجلس يتلقى 
يوميـــا،  المواطنيـــن  مـــن  شـــكاوى 
والتقينـــا فـــي الفتـــرة الماضيـــة مع 
الحلـــول،  مـــن  لمزيـــد  الجمعيـــات 
الوســـطى  المحافظـــة  أن  مبيًنـــا 
ســـابقا والتـــي أدمجـــت مجمعاتهـــا 
بمحافظـــة العاصمـــة هـــي أكثـــر من 
تعانـــي مـــن هـــذه المشـــكلة وتزداد 

فيها الشكاوى.
وأوضـــح أن هنـــاك جهـــودا كثيـــرة 
مـــن  أو  البلديـــات  مـــن  ســـواء 
الجمعيـــات المعنيـــة، ومؤيدا توفير 
الضالـــة  للـــكالب  مخصـــص  مـــكان 
بأسرع وقت ممكن بحيث أن يكون 
مكانـــا مالئمـــا ومجهزا ويســـتوعب 

االعداد الكبيرة التي تتزايد.
وأضـــاف نتمنـــى أن تكون الشـــركة 
ومقـــدرة  إمـــكان  أكثـــر  الجديـــدة 

على صيـــد الـــكالب؛ ألن الكثير من 
مالحظـــات  لديهـــم  كان  المعنييـــن 
على الشـــركة السابقة وعلى طريقة 
الصيـــد، إذ كانـــوا يكتفـــون بوضـــع 
األقفـــاص، ولكن الـــكالب حيوانات 
مـــن  كلـــب  صيـــد  تـــم  وإذا  ذكيـــة 
الصعوبـــة أن يتم اصطياد اآلخرين 
في نفس المنطقـــة بنفس الطريقة، 
أفـــكار  هنـــاك  تكـــون  أن  ويجـــب 

جديدة بالصيد.

الكالب حيوانات ذكية وال لالكتفاء بصيد األقفاص

الهندي: يجب أن 
يكون مأوى الكالب 

مستوعبا لألعداد 
الكبيرة المتزايدة

لتوفير مكان 
مخصص للكالب 

بأسرع وقت ممكن

20 بالغا يوميا عن الكالب.. 
و100 شكوى إساءة

محمد الهندي 
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شركة هولندية متخصصة توقعت ارتفاع عددها بالبحرين إلى 15 ألف

حطاب يقترح تصدير الكالب الضالة للدول المهتمة بتربيتها

^ قـــال النائب عبدالـــرزاق حطاب 
خـــال مشـــاركته فـــي نـــدوة صحيفـــة 
الباد عن بعد بشـــأن موضـــوع معالجة 
إن  الضالـــة  الـــكاب  انتشـــار  ظاهـــرة 
الطريقـــة الســـابقة للتخلـــص منهـــم عن 
طريـــق قتلهم وهـــي طريقة تســـتخدم 
مـــع  ولكـــن  ســـنة،   50 مـــن  أكثـــر  منـــذ 
مـــرور الوقـــت وظهور جمعيـــات الرفق 
بالحيـــوان والجمعيـــات المهتمـــة بهـــذا 
األمر أصبـــح هناك إيجـــاد حلول أخرى 

غير القتل.
وأضـــاف أنـــه فـــي اجتمـــاع مـــع وزارة 
الداخليـــة خـــال العـــام 2010، عندمـــا 
كان رئيســـا للمجلـــس البلـــدي للمنطقـــة 
الوســـطى، بين أن طريقة القتل ليســـت 
الطريقة الصحيحـــة وقدمنا مقترحات 
منهـــا إخصـــاء الـــكاب وإيجـــاد مواقع 
خاصـــة لجمـــع هـــذه الـــكاب وتربيتهم 
وتصديرهـــا إلـــى الـــدول المهتمـــة فـــي 

تربيتهم.

مسح هولندي

واســـتذكر حطاب معلومـــة وردت على 
لســـان رئيس العمليات بشركة هولندية 
متواجـــدة  كانـــت  “انمدكـــس”  اســـمها 
إلجـــراء  2009؛  العـــام  فـــي  بالبحريـــن 
مســـح عـــن موضـــوع الـــكاب الضالـــة، 
عـــدد  أن  اإلحصـــاءات  قـــدرت  حيـــث 
الكاب الضالة بالمنطقة الوسطى، وأن 
العـــدد ســـيقفز إلـــى 15 ألـــف كلب ضال 

بالبحرين مستقبا.
وتابـــع حطـــاب: عانـــت مناطـــق عديدة 
الـــكاب  مـــن  الوســـطى  بالمحافظـــة 

الضالة، وبخاصة مدينة عيســـى والعكر 
والنويـــدرات والمعاميـــر وهـــي مناطق 
تتواجـــد فيها ورش العمـــل والكراجات 

وبعض المزارع.
وأردف: عندهـــا تواصلـــت مـــع رئيـــس 
جمعيـــة الرفـــق بالحيـــوان محمود فرج 
تـــم العمـــل بالتعـــاون معهـــم والقضـــاء 
علـــى الكثيـــر مـــن الحـــاالت الموجـــودة 

بالمنطقة.
وأوضـــح أن الكاب الضالة تنتشـــر في 
عـــدد من المناطـــق في البحريـــن، األمر 
المواطنيـــن  بيـــن  الرعـــب  يثيـــر  الـــذي 
الذي يخشـــون اعتداءات مفاجئة، وأن 
وجودهـــا فـــي الشـــوارع مصـــدر خطـــر 
يهـــّدد المـــارة واألطفـــال وكبـــار الســـن، 
إضافة إلى تأثيرها على مستوى األمان 
واحتماليـــة  الســـكنية،  المناطـــق  فـــي 

انتشار األمراض. 

كالب مريضة

األحيـــان  بعـــض  فـــي  “تنشـــأ  وأوضـــح 
ظاهـــرة الـــكاب الضالة؛ بســـبب إهمال 
بعـــض مـــاك الـــكاب الذيـــن يريـــدون 
عـــن  وتقاعســـهم  عنهـــا،  التخلـــي 
الذهـــاب بها إلـــى الماجـــئ المخصصة 
للحيوانـــات، ورميهـــا فـــي الشـــوارع ما 
يحولهـــا لكاب مريضـــة تتوالد بطريقة 

عشوائية تسبب األذى لكثيرين”.
وقال “البد من وجود خطة متكاملة من 
قبل وكالة الثروة الحيوانية للتعامل مع 
موضوع الـــكاب الضالة وتحويلها إلى 
ظاهرة غير مقلقة للمجتمع، السيما في 
المناطق المأهولة سكنيا والتي شهدت 
شـــكاوى متكررة، كما أن نجاح عمليات 
صيـــد الـــكاب الضالـــة منـــوط بتعـــاون 
المجتمـــع في عدم تقديـــم الطعام لهذه 
الـــكاب؛ كونها تتجمع في أماكن توافر 

الطعام والماء.

توقفوا عن إطعامها

ولفت إلى أنه البد للقاطنين والمقيمين 
التعـــاون مـــع الـــوزارة فـــي التغلب على 
هـــذه الظاهـــرة مـــن خـــال التوقف عن 
توفيـــر األطعمـــة التـــي تجـــذب الكاب 
تكثيـــف  عـــن  فضـــا  المنطقـــة،  لهـــذه 
الجهـــود للشـــركات المكلفـــة باصطيـــاد 

الكاب الضالة.
 وشـــدد حطاب على الحاجة إلى وجود 
إيـــواء تلـــك  مشـــروع متكامـــل يكفـــل 
الكاب، وبأحدث المعايير الدولية، وبما 
يكفل الحفاظ على الرفق بالحيوانات. 
كما شـــدد علـــى دور الشـــباب البحريني 
من المتطوعين من إداريين وميدانيين 
إلـــى  للوصـــول  واألطبـــاء واإلدارييـــن؛ 
فـــي  المتمثلـــة  المنشـــودة  األهـــداف 

القضاء على ظاهرة الكاب الضالة.

النائب حطاب متحدثا في ندوة صحيفة البالد

مالك الكالب 
المريضة يتحملون 

مسؤولية تركها 
تتوالد عشوائيا

يجب على السكان 
التوقف عن توفير 

األطعمة ألنها 
تجذب الكالب
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رئيس لجنة الخدمات والمرافق بمجلس الشمالية البلدي شبر الوداعي. «  .3

رئيس قسم العيادات ومكافحة األمراض بشؤون الزراعة والثروة  «  .4
البحرية بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عباس الحايكي.

رئيس جمعية الرفق بالحيوان محمود عبدالله فرج. «  .5

رئيسة جمعية البحرين للقطط والحيوانات األليفة هناء عبدالله كانو. «  .6

رئيس جمعية رعاية الكالب عيسى عبدالنبي النشيط. «  .7

المحامية سناء بوحمود. «  .8

المحامية سهى الخزرجي. «  .9

10. وحيدة قراشي. «

أبرز المشاركين في ندوة “البالد” عن بعد

الوداعي: البشر “غزوا” بيئات الكالب وال مكان لها لتعيش

إطعام المتطوعين الكالب بالمناطق السكنية سبب تواجدها

المفترسة ــات  ــوان ــحــي وال ــاب  ــك ال قــتــل  تــوجــه  اســتــبــعــاد  عـــدم  يــجــب 

الحيوانات بحديقة  “الضالة”  لحوم  لتدوير  الكاب:  رعاية  جمعية  رئيس 

^دعا عضو المجلس البلدي الشمالي سيد شبر 
الوداعـــي خال مشـــاركته في نـــدوة صحيفة الباد 
عـــن بعـــد بشـــأن موضـــوع معالجـــة ظاهرة انتشـــار 
الكاب الضالة لدراســـة البعد البيئـــي لتكاثر الكاب 

الضالة.
وأوضـــح أنه لو عدنـــا من الناحيـــة التاريخية لأليام 
الســـابقة، فالبيئـــات الطبيعية كانـــت متاحة لتواجد 
بالمناطـــق  لهـــا  عاقـــة  وال  الضالـــة  الـــكاب  هـــذه 
الســـكنية، والبد أن ندرس مســـألة أننا أساســـا كبشر 
غزونـــا بيئاتهـــا، وبالتالـــي لـــم يعـــد لهـــا مجـــال ألن 
تعيـــش في بيئاتها الطبيعية التي كانت تعيش فيها 
والتـــي كانت تـــأكل من هذه البيئـــات، وبالتالي فهي 
كانـــت تســـاهم في التقليـــل من مخاطـــر الحيوانات 
المتواجدة أو األفاعي أو القوارض وغيرها وتتغذى 
عليها وتساهم بشكل طبيعي في مسألة التقليل من 
المخاطر التي تتعرض لها المناطق الســـكنية، واآلن 
نتيجة للزحف العمراني والسكاني، فإن هذه الكاب 
ليـــس لهـــا مـــكان تتواجـــد فيـــه ومـــن هـــذا المنطلق 

انتقلت للمناطق.
وأشـــار إلى أنـــه كرئيس لجنـــة الخدمـــات والمرافق 

العامـــة فـــي المجلـــس البلـــدي وكونـــه مختصـــا في 
القضايا البيئية ســـيعد مشـــروعا بهذا األمر لدراســـة 
هذه المشكلة وتقديم أوراق عمل، وسيتم النظر مع 
المؤسســـات الرســـمية االجتماعية؛ لمناقشة وتبادل 
اآلراء بحيـــث يتـــم الخـــروج بوثيقة عمل مشـــتركة 
تســـاهم في دعـــم المشـــروع اإلســـتراتيجي لمملكة 
البحرين، والذي هو أساســـا يصب فـــي منهج إنجاز 

أهداف المشروع الوطني للتنمية المستدامة.
ودعـــا الوداعـــي إلـــى إيجـــاد تشـــريع ينظـــم عمليـــة 
اقتناء الحيوانات المفترســـة التي تدخل من ضمنها 

الـــكاب، فضـــا عن تشـــريع لحماية اإلنســـان وعدم 
التعدي على حقوق الحيوان.

وأوضـــح أنه يمكـــن االســـتفادة من خبـــرات البلدان 
األخرى في معالجة هذه المشكات ووضع التشريع 
بحيث يتم األخذ باالعتبار حماية المصلحة الوطنية 

والمصلحة االجتماعية والحق اإلنساني.
الـــكاب  قتـــل  إلـــى  التوجـــه  عـــدم  “مراعـــاة  وأكـــد 
والحيوانـــات، ولكـــن ال نســـتبعد فـــي ذات الوقـــت 

قتلها”، معتبرا أن استبعاد القتل خطأ إجرائي.
وأوضح “ال أدعو لقتل الكاب، ولكن البد من إيجاد 
تنظيـــم لحل المشـــكلة ليـــس من منطلـــق العواطف، 
بـــل مـــن منطلـــق إيجـــاد حلـــول إداريـــة وتنظيميـــة 

وقانونية”.

^ أكد رئيس جمعية رعاية الكاب عيســـى النشـــيط 
خـــال مشـــاركته في نـــدوة صحيفة الباد عن بعد بشـــأن 
موضوع معالجة ظاهرة انتشـــار الكاب الضالة إن إيجاد 
حلـــول لمشـــكلة الـــكاب الضالـــة يســـتدعي االبتعـــاد عـــن 
المجامـــات وإيجـــاد حلـــول جذرية للمشـــكلة المتشـــعبة 

وبعيدا عن العواطف.
واعتبـــر النشـــيط أن منتـــدى صحيفـــة الباد هـــو الخطوة 
األولـــى باجتماع ذوي الشـــأن مـــن جهات رســـمية وأهلية 

للتصدي لهذه الظواهر والخروج بحلول بشأنها.
وقـــال إن مشـــكلة الكاب الضالـــة تعود للعـــام 2001 وقد 
أهملت حتى تفاقمت في 2017 وصعب الســـيطرة عليها، 
ومعتبرا أن إخصاء وتعقيم الكاب الضالة ثم إعادتها إلى 
اإلحياء السكنية ال يحل المشكلة بل يفاقمها، ومشيرا إلى 
أن المتطوعيـــن يخلقون بمشـــكلة بإطعامهم هذه الكاب 
فـــي األحيـــاء الســـكنية، فتتحول بيئة خصبـــة لتواجدهم 

وتكاثرهم فيها.

6 آالف 

وذكـــر أن تخلص أصحـــاب الحيوانات منهـــا بإطاقها في 
الشوارع ال يشكل 1 % من ظاهرة الكاب الضالة، مؤكدا 
أن كلفـــة شـــراء بعـــض أنـــواع الـــكاب تصـــل إلـــى 6 آالف 
دينـــار، وال يمكـــن تركها بســـهولة فـــي الشـــوارع. وتحدث 
النشـــيط عـــن غـــاء أســـعار العيـــادات البيطريـــة وأطعمة 
الضرائـــب  ذلـــك الرتفـــاع  والـــكاب، ويعـــود  الحيوانـــات 

والرســـوم على المحات الخاصـــة بالحيوانات، داعيا إلى 
المزيد من التســـهيات  للعيادات والمحات والصالونات، 
وذلـــك لما تقدمه هذه المحـــات من دعم للمربين وتقديم 

الخصومات للجمعيات وأصدقائها والمتطوعين. 

تدوير اللحوم

واعتبـــر أن إخصاء الكاب وإيواءهـــا ليس حا خصوصا 
وأن منها ما يعمر حتى 25 ســـنة، موضحا أن هناك فائضا 

يخـــل بالتوازن البيئي والبد من إيجاد حل للتخلص منها، 
مؤكـــدا أن كل الـــدول تتخلـــص مـــن الحيوانـــات الفائضة 
الـــكاب  كأســـتراليا. واســـتدرك “ال ندعـــو للتخلـــص مـــن 
بالفوضـــى والعشـــوائية أو القتـــل غير المنظـــم وبما يخل 
بالتـــوازن البيئـــي، اال أن حياة اإلنســـان مقدمة على حياة 
الحيـــوان، فضـــا عـــن أنـــه يمكـــن االســـتفادة مـــن الكاب  
بتدويـــر لحومهـــا خاصة مـــع المرحلة الثانية من مشـــروع 

وزارة البلديات بشأن حديقة الحيوانات.

^دعـــت المحاميـــة ســـهى 
مشـــاركتها  أثنـــاء  الخزرجـــي 
فـــي نـــدوة صحيفـــة البـــاد عن 
بعـــد، بشـــأن موضـــوع معالجـــة 
ظاهـــرة انتشـــار الـــكاب الضالة 
بشـــأن  المجتمـــع  توعيـــة  إلـــى 
اقتنـــاء وتربية الحيوانات التي 
تتعـــرض للرمـــي في الشـــوارع، 
بعـــد تزايد االلتزامـــات المترتبة 
البيـــوت،  فـــي  تربيتهـــا  علـــى 
للتخلـــص منهـــا فـــي  واالتجـــاه 
الشـــوارع يخلق مشـــكلة أخرى، 
الـــكاب  هـــذه  اعتـــداء  مـــن 
وتوحشها بعد تعرضها للظروف 

القاسية في الشارع.
القوانيـــن  إيجـــاد  وأيـــدت 
الرادعـــة والملزمـــة بحـــق مربي 

الحيوانات.
ســـناء  المحاميـــة  وأوضحـــت 
اإلعـــدام  عقوبـــة  أن  بوحمـــود 
موجـــودة في القوانين، وأن كل 
الجرائـــم لها عقوبـــات متدرجة، 
إال  اإلعـــدام  نحبـــذ  ال  كنـــا  وان 
أنه يقبل في حالة التســـبب في 
الموت أو العاهات المســـتديمة، 
وتمنـــت أن يكون هناك تشـــريع 
يتـــدرج فـــي التعامـــل مـــع هذه 

الحاالت.

^ لفـــت أميـــن ســـر جمعيـــة 
والحيوانـــات  للقطـــط  البحريـــن 
خـــال  المـــاص  محمـــد  األليفـــة 
صحيفـــة  نـــدوة  فـــي  مشـــاركته 
البـــاد عـــن بعـــد بشـــأن موضوع 
معالجـــة ظاهـــرة انتشـــار الكاب 
الضالـــة أن الجمعيـــة تأوي قرابة 
معاقـــون  وأغلبهـــم  كلـــب   300

وجاري تأهيلهم.
وذكـــر أن الوضـــع فـــي البحريـــن 
التســـبب  حـــد  إلـــى  يصـــل  لـــم 
بجرم القتل بحق إنســـان بســـبب 
الـــكاب، لذلك ال يمكـــن أن نصل 
وجـــود  مـــع  الـــكاب  قتـــل  إلـــى 
الحلول واآلليـــات التي تعتمدها 

الجمعية من دول أوروبية.
ولفـــت إلى بعـــض الحلـــول التي 
كإخصـــاء  الجمعيـــة  تعتمدهـــا 
مـــن  يحـــد  وتعقيمهـــا  الـــكاب 
خطرهـــا وعدوانيتها على البشـــر 
اإللكترونيـــة؛  الشـــرائح  ووضـــع 
الـــكاب وهويـــة  علـــى  للتعـــرف 
فـــي  ومحاســـبتهم  أصحابهـــا 
حـــال التفريـــط بهـــا مؤكـــدا قيام 
الجمعية بوضـــع ما يعادل 1000 
إلكترونيـــة  تعريـــف  شـــريحة 

للكاب الضالة.

شـــؤون  وزارة  بـــدور  وأشـــاد 
البلديـــات ووزارة الداخليـــة فـــي 
اســـتبعاد الحيوانـــات الخطرة أو 
المهجـــن التـــي دخلـــت المملكـــة 
بطرق غير شـــرعية وقد تســـبب 
المشـــكات واتخـــاذ اإلجـــراءات 
ومحاكمتهـــم،  أصحابهـــا  بحـــق 
بالمتطوعيـــن  إعجابـــه  مســـجا 
الذيـــن يقدمـــون الطعـــام للكاب 
الســـكنية،  غيـــر  المناطـــق  فـــي 
الرفـــق  جمعيـــات  عـــن  فضـــا 
مـــن  بـــه  تقـــوم  ومـــا  بالحيـــوان 
جهـــود للســـيطرة علـــى الظاهرة، 
مؤكـــدا أن هذا التعـــاون مطلوب 
في المراحـــل القادمـــة خصوصا 
ميزانيـــة  تخصيـــص  عـــدم  مـــع 
كبيـــرة للشـــركات صيـــد الـــكاب 
وشـــهدت  للبلديـــات.  التابعـــة 
الندوة متابعة من رئيسة جمعية 
والحيوانـــات  للقطـــط  البحريـــن 

األليفة هناء عبدهللا كانو.

بوحمود: القانون يجيز إعدام الحيوانات

جمعية الحيوانات تأوي 300 كلب وأغلبهم معاقون
سيد شبر الوداعي

المحامية سناء بوحمود  المحامية سهى الخزرجي

هناء كانو محمد الماص

إليجاد تشريع ينظم اقتناء 
الحيوانات المفترسة 

وحماية اإلنسان

رئيس جمعية رعاية الكالب )ارشيفية(

ال للمجامالت وإليجاد حلول 
جذرية للمشكلة المتشعبة

لوضع شرائح إلكترونية للتعرف على 
الكالب وهوية أصحابها ومحاسبتهم

إخصاء الكالب ثم إعادتها ألحياء 
غير سكنية “ال يحل المشكلة”

غالء أسعار العيادات البيطرية 
وأطعمة الحيوانات والكالب

استراليا تتخلص من 
الحيوانات الفائضة

الخزرجي: لتوعية 
المجتمع عند اقتناء 

الحيوانات

وضع 1000 شريحة 
تعريف إلكترونية 

بكالب ضالة
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تعقد وزارة العمل في سلطنة عمان، 
صحفيـــا  مؤتمـــرا  المقبـــل  األربعـــاء 
وبالتنســـيق مع الجهـــات المعنية في 
القطاعيـــن العام والخـــاص في إطار 
حـــرص الـــوزارة علـــى التواصـــل مع 
المجتمع وإيضاح الجوانب المتعلقة 

بسوق العمل وخطط التوظيف.
وأشـــارت العمـــل العمانيـــة، إلـــى أنها 
القـــرارات  مـــن  عـــدد  عـــن  ســـتعلن 
المتعلقـــة بتوطيـــن عـــدد مـــن المهن 
عمـــل  عـــن  للباحثيـــن  والوظائـــف 
التـــي  والخـــاص  العـــام  بالقطاعيـــن 
ســـيتم اإلعالن عنها تباعا خالل هذا 

العام.
وأفـــادت الـــوزارة فـــي بيـــان نقلتـــه 

وكالة األنباء الرســـمية في السلطنة، 
بأنه ســـيتم خـــالل المؤتمـــر اإلعالن 
عن خطـــط الوزارة للعام 2021 التي 
تتضمـــن مـــا تـــم التوصـــل إليـــه فـــي 
الفتـــرة الفائتـــة مـــن تحليـــل الوضـــع 
والتشـــغيل  العمـــل  لســـوق  الراهـــن 
معالجـــة  فـــي  الـــوزارة  وخطـــط 
التحديات التي تواجه سوق العمل.

يتضمـــن  المؤتمـــر  أن  وأضافـــت 
اإلعالن عن فرص عمل، والعديد من 
المبـــادرات واإلجـــراءات التي تعمل 
أوضـــاع  لتصحيـــح  الـــوزارة  عليهـــا 
ســـوق العمـــل وتحقيـــق تـــوازن بين 
أعـــداد الباحثين عن عمـــل والفرص 

المتوفرة للتشغيل.

ُعمان تعلن قرارات توطين بعض المهن

البالد - وورك سمارتالمحرر االقتصادي

تســـتضيف مملكـــة البحريـــن في العاشـــر 
من فبراير القادم إحدى محطات “الجولة 
العالميـــة لمهارات الحوســـبة الســـحابية”، 
بعـــد  عـــن  يقـــام  افتراضـــي  تجمـــع  فـــي 
ويتنـــاول بشـــكل رئيســـي دور الحوســـبة 
الســـحابية فـــي تســـريع عمليـــة التحـــول 
الرقمـــي بين النـــاس في مملكـــة البحرين 
مـــن خـــالل التركيز على تدريـــب وتأهيل 
الكفـــاءات الوطنيـــة وبنـــاء قدراتهـــا فـــي 

مختلف مجاالت الحوسبة السحابية.
ومن المرتقب أن يشـــارك في هذا التجمع 
الـــذي يعقد ألول مرة في مملكة البحرين 
المســـؤولين  كبـــار  مـــن   2000 مـــن  أكثـــر 
وصناع القرار في مجال األعمال والتعليم 
البشـــرية والمرشـــدين  المـــوارد  وخبـــراء 
التقنيين واالستشـــاريين، وينظم التجمع 
رابطة “رواد شـــركاء التعلم” بالتعاون مع 

شركة “ثينك سمارت” البحرينية.

“كأس  عـــن  اإلعـــالن  الفعاليـــة  وتتضمـــن 
البحرين السحابية للمهارات” حيث يمكن 
للمشاركين من مملكة البحرين التسجيل 
والتنافـــس فـــي هـــذه البطولـــة وقيـــاس 
قدراتهم في خمس دقائق فقط، وسيمثل 
بلدهـــم  المشـــاركين  بيـــن  مـــن  الفائزيـــن 
فـــي بطولـــة العالـــم للمهـــارات الســـحابية 
التي ســـتقام في يونيـــو 2021 بالواليات 

المتحـــدة األميركيـــة “غيـــر موجـــودة في 
النص اإلنجليزي”

الرئيس التنفيذي لشركة “وورك سمارت” 
أحمد عطية هللا الحجيري قال إن أهمية 
هـــذه الفعالية تأتي فـــي وقت أثبتت فيه 
مملكـــة البحريـــن صوابيـــة توجههـــا نحو 
اعتمـــاد مبـــدأ “الســـحابة أوال”، وما حققه 
هـــذا التوجـــه من نجاح كبيـــر على صعيد 
التحـــول الرقمـــي فـــي المملكـــة وخفـــض 
خدمـــات  وتقديـــم  التشـــغيل  تكاليـــف 
موثوقـــة  معلومـــات  وتقنيـــة  اتصـــاالت 
ومتقدمـــة جـــدا تســـهم علـــى الـــدوام في 
تطويـــر ســـائر القطاعـــات األخـــرى مثـــل 
التعليـــم والصحـــة واألعمـــال والخدمات 

الحكومية.
اســـتثمار  أهميـــة  الحجيـــري  وأكـــد 
فرصـــة اختيار البحريـــن ضمن جولة 
العالميـــة  التعلـــم”  شـــركاء  “رواد 

للحوسبة السحابية.

ارتفــع رأس مــال قطــاع صناديــق التحوط مع ختــام عام 2020 المليء بالتذبذب، إذ ســاهمت أرباح األداء الضخمة 
في تحقيق إنجازات بارزة جديدة على مستوى أصول صناديق التحوط العالمية، وباألخص استراتيجيات تحوط 

حقوق الملكية.

ســـجل إجمالـــي رأس مال صناديـــق التحوط وثبـــة كبيرة لتصل 
قيمتـــه إلـــى 3.6 تريليون دوالر في نهاية العـــام، أي بواقع زيادة 
ربـــع شـــهرية تعادل 290 مليار دوالر، وهـــو النمو األكبر من نوعه 
لألصول في تاريـــخ القطاع، وذلك طبًقا للبيانات الصادرة اليوم 
عـــن مؤسســـة أبحاث صناديـــق التحـــوط )HFR(، وهي الشـــركة 
العالمية الرائدة في توفير المؤشرات واألبحاث والتحليالت في 
قطـــاع صناديق التحوط على المســـتوى العالمـــي. وتقدر القيمة 
اإلجمالية لصافـــي التدفقات الواردة لألصول بحوالي 3.0 مليار 
دوالر، لتصـــل بذلـــك إجمالـــي التدفقـــات الـــواردة خـــالل النصف 

األخير من عام 2020 إلى 16.0 مليار دوالر.
ســـجل مؤشـــر “HFRI 500” للمركـــب المرجـــح للصناديـــق القابل 
لالستثمار ارتفاًعا مقداره 9.0+ % خالل الربع األخير من العام، 
ليواصل بذلك مسيرة األرباح التي حققها خالل الربع الثالث من 
العـــام ويتعافـــى من الخســـائر التي تكبدها مـــع أوائل عام 2020 

وتصل أرباح أداء المؤشر خالل العام التقويمي ككل إلى 10.0+ 
%. وبذلك فإن العائد الســـنوي للمؤشـــر يتفوق على مؤشـــر داو 
جونـــز الصناعـــي بما يقرب 275 نقطة أســـاس ويتخطى مؤشـــر 
“فوتســـي 100” بمـــا يربـــو على 2400 نقطة أســـاس. كما ســـجل 
مؤشـــر HFRI للمركـــب المرجـــح للصناديـــق، وهـــو المؤشـــر الذي 
تستخدمه مؤسسة أبحاث صناديق التحوط على مستوى قطاع 
صناديق التحوط العالمي، ارتفاًعا مقداره 10.7+ % خالل الربع 
األخيـــر مـــن العـــام، ليواصل بذلـــك مســـيرة األرباح التـــي حققها 
خالل الربع الثالث من العام ويتعافى من الخســـائر التي تكبدها 
مع أوائل عام 2020 وتصل أرباح أداء المؤشر خالل عام 2020 
إلى 11.6+ %. وبذلك فإن العائد الســـنوي لمؤشر HFRI للمركب 
المرجـــح للصناديـــق يتفوق على مؤشـــر داو جونـــز الصناعي بما 
يزيد عن 400 نقطة أســـاس ويتخطى مؤشـــر “فوتسي 100” بما 

يوازي 2600 نقطة أساس تقريًبا.

تتضمــن اإلعالن عــن كأس البحرين الســحابية للمهارات 2020 العــام  نهايــة  مــع  دوالر  تريليــون   3.6 بلغــت 

البحرين تستضيف جولة “رواد شركاء التعلم” العالمية للحوسبة السحابية رأس مال صناديق التحوط يرتفع إلى مستوى قياسي

انخفــاض بنســبة 57 % مع إغــالق المقاهي أثنــاء الجائحة

واردات السجائر والمعسل تتراجع إلى 32 مليون دينار

تراجعــت واردات البــالد مــن منتجــات التبغ والتي تشــمل الســجائر و”المعســل” في العــام 2020 مع فترة إغالق المقاهــي خالل العام 
واالتجاه المتزايد نحو استخدام المنتجات البديلة مثل “السجائر اإللكترونية”.

مـــن  البحريـــن  واردات  وبلغـــت 
منتجات السجائر والمعسل 7.2 
 2020 فـــي  كيلوجـــرام  مليـــون 
مقارنة بـ 16.7 مليون كيلوجرام 
فـــي 2019، أي بتراجـــع بلـــغ 57 

.%
وبلغـــت قيمـــة واردات منتجات 
التبغ نحـــو 32 مليون دينار )86 
مليون دوالر( في العام الماضي 
مقارنـــة بــــ 59 مليـــون دينار في 

العام السابق 2019.
مقاهـــي  البحريـــن  وأغلقـــت 
الشيشـــة والمطاعـــم التـــي كان 
عـــدد منهـــا تقـــدم الشيشـــة في 
فتـــرة الجائحة عدة أشـــهر قبل 
بافتتاحهـــا  الســـماح  تعيـــد  أن 
وســـط شـــروط محددة في ظل 
جهـــود المملكـــة للســـيطرة على 

انتشار الجائحة.
وتصـــدرت تركيـــا أكبـــر مصـــدر 
لمنتجات السجائر إلى البحرين، 
 3.5 نحـــو  اســـتيراد  نـــم  حيـــث 
 2020 فـــي  كيلوجـــرام  مليـــون 

بقيمة 12.7 مليون دينار.
وجـــاءت سويســـرا كثانـــي أكبر 
 1.2 بنحـــو  للســـجائر  مصـــدر 

مليـــون كيلوجرام بقيمـــة 11.7 
مليون دينار. ثم باكستان بنحو 
مليـــون كيلوجـــرام وبقيـــة   1.5

3.4 مليون دينار.
مـــن  المملكـــة  اســـتوردت  كمـــا 
 106 مجموعـــه  مـــا  ألمانيـــا 
كيلوجرامـــات وذلـــك بقيمة 1.2 

مليون دينار.
واردات  قيمـــة  إجمالـــي  وبلـــغ 
المعسل والتبغ من غير السجائر 
نحـــو 440 ألف كيلوجرام بقيمة 
تصـــدرت  وقـــد  دينـــار،  مليـــون 
اإلمارات قائمـــة المصدرين إلى 
اســـتيراد  تـــم  حيـــث  المملكـــة، 

كيلوجـــرام  ألـــف   198 قرابـــة  
بقيمـــة 665 ألف دينار، ثم مصر 
بنحـــو 212 ألف كيلوجرام بمبلغ 

356 ألف دينار.
يشـــار إلـــى أن البجريـــن بـــدأت 
الضريبـــة  قانـــون  بتطبيـــق 
العـــام  مطلـــع  االنتقائيـــة 
التبـــغ ومشـــتقاته  علـــى   ،2018
ومشـــروبات الطاقة بنسبة 100 
%، وعلـــى المشـــروبات الغازية 
بنســـبة 50 %، وذلك بعد صدور 
القانـــون رقـــم )39( لســـنة 2017 
بشـــأن التصديق على االتفاقية 
االنتقائيـــة  للضريبـــة  الموحـــدة 
لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليـــج العربيـــة، والقانون رقم 
)40( لسنة 2017 بشأن الضريبة 

االنتقائية.
وقد أدت الضريبة إلى تغيير في 
أنماط االستهالك في المنتجات 
التي شـــملتها الضريبة، ولكن لم 
يتخذ قرار لإلقالع عن التدخين 
حيـــث  األســـعار،  ارتفـــاع  رغـــم 
تهـــدف الضريبـــة إلـــى تخفيض 
اســـتهالك الســـلع المضرة ودعم 

إيرادات الدولة.

دبي - سي ان بي سي

تراجع معدل البطالة بين 
السعوديين إلى 14.9 %

انخفض معدل البطالة بين السعوديين 
إلى   2020 العام  من  الثالث  الربع  خالل 
14.9 % من 15.4 % في الربع الثاني من 

ذات العام.
اإلجمالي  البطالة  مــعــدل  انخفض  كما 
 8.5 إلــى  السعوديين  وغير  للسعوديين 
البطالة  معدل  ارتفع  المقابل  وفــي   ،%
من  الــثــالــث  بــالــربــع  مــقــارنــة  للسعوديين 

العام 2019 بمقدار 2.9 نقطة مئوية.

تداول أسهم وسندات بقيمة 3.7 مليون دينار خالل أسبوع
والســـندات  األســـهم  كميـــة  بلغـــت 
الــــمتداولة فـــي “بورصـــة البحريـــن” 
خـــالل األســـبوع الماضـــي 26 مليونا 
و190 ألفا و175 سهما وسندا بقيمة 
و750  مالييـــن   3 قدرهـــا  إجماليـــة 
ألفـــا و804 دنانيـــر بحرينيـــة، نفذهـــا 
الوســـطاء لصالـــح المســـتثمرين من 

خالل 411 صفقة.
وتـــداول الــــمستثمرون خـــالل هـــذا 
األســـبوع أسهم 23 شركــــة، ارتفعت 
أســـعار أســـهم 5 شـــركات، فـــي حين 
انــــخفضت أسعار أسهم 10 شركات، 
واحتفظـــت باقي الشـــركات بأســـعار 

أقفالـها السابق. 
واســـتحوذ علـــى المركـــز األول فـــي 
قطـــاع  األســـبوع  هـــذا  تعامـــالت 
قيمـــة  بلغـــت  حيـــث  االســـتثمار، 

أســـهمه المتداولة مليونـــا و375 ألفا 
ـــا أو ما نســـبته  و623 دينـــارا بحرينيًّ
36.68 % من إجمالي قيمة األســـهم 
المتداولة وبكميـــة قدرها 18 مليونا 
و588 ألفـــا و76 ســـهما، تـــم تنفيذها 

من خالل 166 صفقة.
أمـــا المرتبـــة الثانيـــة فقـــد كانت من 
نصيب قطاع البنوك التجارية، حيث 
بلغت قيمة أســـهمه المتداولة مليونا 
بحرينيـــا  دينـــارا  و166  ألفـــا  و163 
بنســـبة 31.01 % مـــن إجمالي قيمة 
البورصـــة  فـــي  المتداولـــة  األســـهم 

وبكميـــة قدرهـــا 5 مالييـــن و46 ألفا 
و815 ســـهما، تـــم تنفيذها من خالل 

106 صفقات.
أمـــا علـــى مســـتوى الشـــركات، فقـــد 
اتـــش  اف  جـــي  مجموعـــة  جـــاءت 
الماليـــة فـــي المركـــز األول من حيث 

القيمة إذ بلغت قيمة أســـهمه مليونا 
بحرينيـــا  دينـــارا  و865  آالف  و205 
وبنســـبة 32.15 % من قيمة األسهم 
المتداولة وبكميـــة قدرها 17 مليونا 
و957 ألفـــا و348 ســـهما، تم تنفيذها 

من خالل 144 صفقة.

وجـــاءت فـــي المركـــز الثاني شـــركة 
البحريـــن لالتصـــاالت )بتلكـــو( بقيمة 
دينـــارا  و435  آالف   807 قدرهـــا 
بحرينيا وبنسبة 21.53 % من قيمة 
األســـهم المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 
مليـــون و351 ألفـــا و13 ســـهما، تـــم 

تنفيذها من خالل 64 صفقة.
وبخصـــوص الشـــركات األكثر تداوال 

من حيث القيمة
جـــي  مجموعـــة  مـــن  كل  تصـــدرت 
اف اتـــش الماليـــة وشـــركة البحرين 
لالتصاالت )بتلكو( حيث اســـتحوذتا 
علـــى نصـــف التـــداوالت تقريبـــا في 
حين اســـتحوذ البنك األهلي المتحد 

على 15.86 % من حجم التداول 
وبخصـــوص حركة تداول الســـندات 
العقاريــــة،  والصناديـــق  والصكـــوك 
هـــذا  خـــالل  المســـتثمرون  تـــداول 

األســـبوع علـــى الســـندات المدرجـــة 
فـــي بورصـــة البحرين بقيمـــة قدرها 
4 آالف دينـــار بحريني أي ما نســـبته 
اإلجماليـــة  القيمـــة  مـــن   %  0.11
لألوراق المالية المتداولة خالل هذا 
األســـبوع، فـــي حين بلغـــت الكمية4 
آالف ســـند، تـــم تنفيذهـــا مـــن خالل 

صفقة واحدة.
التـــداول  معـــدالت  إلـــى  وبالعـــودة 
خـــالل األســـبوع مـــن خـــالل 5 أيـــام 
عمـــل، بلغ المتوســـط اليومـــي لقيمة 
بلـــغ  المتداولـــة  األســـهم والســـندات 
750 ألفـــا و161 دينـــارا بحرينيـــا في 
حيـــن كان المتوســـط اليومي لكمية 
 5 المتداولـــة  والســـندات  األســـهم 
ماليين و238 ألفا و35 ســـهما وسندا 
أما متوســـط عـــدد الصفقـــات خالل 

هذا األسبوع فبلغ 82 صفقة.

المنامة - بورصة البحرين

قطاع االستثمار 
األكثر نشاًطا في 

البورصة

أحمد الحجيري

تركيا وسويسرا وباكستان أكبر الدول 
الموردة للمملكة

أكبر الدول الموردة لمنتجات السجائر إلى المملكة

الكمية بالكيلوجرامقيمة الوارداتالدولة

 3,449,519 12,715,727تركيا

 1,260,746 11,754,527سويسرا

 1,564,857 3,473,453باكستان

 106,484 1,251,802ألمانيا

علي الفردان
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البرنامج الوطني وتوفير 25 ألف وظيفة
النســـخة الثانيـــة مـــن البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف التي أطلقهـــا صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء 
والتـــي تهـــدف إلى خلق 25 ألف وظيفة في عام 2021 إضافة إلى الفرص 
التدريبيـــة تعد مبادرة حضارية وطموحة تؤكد حرص الحكومة وجديتها 
فـــي معالجة مشـــكلة البطالـــة، وتصب فـــي ذات الوقت في دعـــم البحرنة 
وإحـــالل الكفـــاءات الوطنيـــة فـــي الوظائف التي تتناســـب مـــع مؤهالتهم 

وخبراتهم.
وللتدليل على جدية المبادرة فإّنه تم تخصيص مئة وعشرين مليون دينار 
بحريني من صندوق العمل “تمكين” لصالح مشروع التوظيف المشار إليه 
وقوائـــم العاطلين. إّن هذا المشـــروع الحضاري يرمي إلى إحالل الطاقات 
البحرينيـــة وجعلهـــا الخيـــار األمثـــل للتوظيـــف، وهـــذا يؤكد اهتمام ســـمو 
ولـــي العهـــد رئيس الوزراء بالكفاءات البحرينيـــة وإيمانه بما تتمتع به من 
قـــدرات، هـــذه الخطوة أثلجت قلـــوب الباحثين عن عمـــل وفتحت اآلفاق 

أمامهم بأّن المستقبل يحمل لهم بشائر الخير واألمل.
إّن برنامـــج التوظيـــف الوطنـــي فـــي نســـخته الثانيـــة يعـــد إنجـــازا وطنيا 
خصوصا أنه يأتي في ظل ظروف جائحة كورونا وما تشكله من تحديات 
على اقتصادات العالم برمته، ومن هنا فإّن الحكومة استطاعت أن تحول 
هـــذه التحديـــات الكبيـــرة إلى فرص أمـــام الشـــباب البحريني، ومن شـــأن 
خطـــوة كبيرة كهذه أن تســـهم في إحـــالل آالف الخريجين الجامعيين من 
كل التخصصات في سوق العمل، ما يحقق االستقرار االقتصادي المنشود.

وإلنجاح هذه المبادرة الوطنية الكبيرة على أصحاب الشركات والمؤسسات  «
التقليل من استقدام العمالة األجنبية وأن تكون األولوية للعناصر الوطنية 

كونه واجبا وطنيا يؤدي إلى االستقرار الوظيفي بالدرجة األولى ولما سيحققه 
من نهوض لالقتصاد الوطنّي ثانيًا. لسنا بحاجة إلى التأكيد على أّن الكوادر 
الوطنية هي كوادر قادرة على العطاء في العديد من المواقع، وأكد الكثير 

منهم جدارته فيما أنيط له من مهمات ومسؤوليات. ويبقى القول إنّه يجب 
إلزام أصحاب األعمال بمراعاة أفضلية التوظيف لإلنسان البحريني ألداء 

العمل الذي يتناسب مع ما يحمل من مؤهالت، وعلى وزارة العمل مسؤولية 
المراقبة الدقيقة في عملية التوظيف لدى القطاع الخاص ونعتقد أن األمر 

من صميم واجباتها.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

اليوم الدولي للتعليم
تحتفـــي األمـــم المتحـــدة ومنظمـــة اليونســـكو ودول العالـــم باليـــوم الدولي 
للتعليـــم فـــي 24 ينايـــر، لما للتعليـــم من دور أساســـي في بنـــاء المجتمعات 
وتحقيـــق األهـــداف التنمويـــة، وحتى يتحقـــق هذا الهدف البـــد من إحداث 

تغيير شامل وعادل في نمط التعليم وتوفير تعليم جيد وفعال للجميع.
وتدرك الدول أن للتعليم دوًرا حاسًما في القضاء على األمراض االجتماعية 
والعـــوارض االقتصاديـــة، كتوفيـــر الوظائـــف المناســـبة وتحســـين األحوال 
المعيشـــية وتحســـين صحة الناس وتطويـــر مهاراتهم الوظيفيـــة، والتعليم 
التنميـــة  إلـــى  والســـبيل  االجتماعيـــة،  القضايـــا  لمختلـــف  الحلـــول  أفضـــل 
المســـتدامة التـــي يطمـــح إلـــى تحقيقهـــا المجتمـــع الدولـــي، وينـــص الهدف 
الرابـــع علـــى “ضمان توفيـــر تعليم جيد وشـــامل وتعزيز فـــرص التعلم مدى 
الحيـــاة للجميـــع بحلـــول عـــام 2030م”. ولتحقيـــق هـــذا الهدف فـــإن الدول 
تســـعى لتحقيق نمط التعليم الجيد، ليكون ركيزة أساسية للتنمية الوطنية 
وأساًسا لبناء القدرات البشرية المتعلمة التي تعتبر من أهم عناصر التنمية، 
فالتعليم الجيد ُيشجع الُمتعلم ويكون حافًزا له لإلبداع واالبتكار والتطوير، 
وهـــو حـــق من حقوق اإلنســـان، وُيحقق أفضـــل المنافع للمجتمع، ويؤســـس 
رفاهيـــة مجتمعية عالية، ويكـــون رافًدا للتقدم في مختلف مجاالت الحياة 

واالزدهار االقتصادي والسالم االجتماعي.
إن التعليم الجيد والفعال يحتاج إلى بروز تشريعات للنظم التعليمية  «

وتسخير استثمارات كبيرة لقطاع التعليم، لينال جميع الطلبة حقهم في 
التعليم الجيد والفعال الذي يتوافق مع سوق العمل والتطور االقتصادي 

واالجتماعي، وليجعل الطلبة ذوي فكٍر خالق وقادرين على مواجهة 
التحديات االقتصادية واالجتماعية بطريقة تحقق لهم القدرة ولوطنهم 
التقدم، فالتعليم ُوِجَد من أجل البشر والحجر والشجر، والتعليم الجيد 

والعادل والشامل يحدث التغيير اإليجابي الدائم في حياة اإلنسان، وآمنت 
البحرين بأن التعليم الركيزة األساسية للتنمية الشاملة وأساس بناء 

القدرات البشرية التي تعتبر من أهم عناصر التنمية، لذلك، فإنها تبذل 
ما بوسعها في سبيل إرساء نهضة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية 

وتتفاعل مع التطور التكنولوجي وصواًل لتحقيق األهداف المنشودة 
لمستوى متقدم من التنمية البشرية ألبنائها، كما أنها تسعى لتحسين 

معايير التعليم ليكون سنًدا حقيقًيا للتنمية االجتماعية واالقتصادية 
وتحسين جودة التعليم وحماية حقوق الطلبة التعليمية.

عبدعلي الغسرة

“وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة”
حفلـــت صحفنا المحلية وعلى صـــدر صفحاتها األولى بخبر إعالن القيادة 
العامـــة لقـــوة دفاع البحرين فتح بـــاب التطوع للمدنييـــن لاللتحاق بالقوة 
االحتياطيـــة، وذلك ألقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين 

والحرس الوطني من أبناء العسكريين والمدنيين.
حاضـــرا كل جيـــوش العالـــم مهما كانـــت تمتلك مـــن ترســـانة وتكنولوجيا 
عســـكرية متطورة في صنوف أســـلحتها المختلفة فهي ال يمكن بأي شكل 
مـــن األشـــكال أن تســـتغني عـــن وجـــود قـــوات مســـلحة احتياطيـــة تكون 
دائمـــا على أهبة االســـتعداد عندما تتطلب الحالة االســـتعانة بها كي تقوم 

بالمهمات العسكرية التي تسند إليها.
مملكـــة البحريـــن واحـــدة من تلك الـــدول التي خطت خطـــوات كبيرة في 
هـــذا االتجـــاه وذلـــك منذ ســـنوات طويلـــة، إذ قامـــت القيادة العامـــة لقوة 
دفـــاع البحرين متمثلـــة في المديريـــات المختصة بهذا األمـــر بعقد الكثير 
مـــن الـــدورات التدريبيـــة العســـكرية الســـنوية ألفـــراد القـــوة االحتياطية 
وذلـــك بمركـــز تدريب قوة الدفـــاع الملكـــي، وحققت تلك الـــدورات نتائج 
مشـــرفة نالت رضا واستحســـان كبار القادة العسكريين في هذه المؤسسة 

العســـكرية العريقـــة، وأشـــاد بها الكثيـــر مـــن المتابعين والمهتمين بالشـــأن 
العسكري البحريني.

وال يفوتنـــي هنـــا أن أقـــول إن أول وحـــدة عســـكرية تأسســـت فـــي قواتنا 
المسلحة هي مركز تدريب قوة الدفاع الملكي وكانت تحظى هذه الوحدة 
باهتمام ومتابعة مباشـــرة من لدن عاهل البالد المفدى القائد األعلى، وقد 
أشـــرف جاللته خالل ســـنوات الســـتينات من القرن الماضي على استقبال 
أول دفعة مجندين من أبناء الوطن تلتحق بهذا المركز العريق الذي خرج 
أجياال من العسكريين، ومنه تشكلت اللبنات األولى للوحدات والمديريات 

وجميع أسلحة قواتنا المسلحة الرئيسة الجوية والبحرية والبرية.

اليوم مصنع الرجال األبطال ورمز التضحية والفداء والفخر والشموخ يدعو  «
أبناء الوطن كي ينالوا شرف الجندية واكتساب الجاهزية القتالية واالنخراط 

في الحياة العسكرية كالتدريب وتعلم الرماية وإتقانها واحترام القانون 
وقدسية الوقت وااللتزام بالضبط والربط والعلوم العسكرية واللياقة البدنية 

وإطاعة األوامر وتنفيذها كي يكونوا على أهبة االستعداد للدفاع عن ثرى 
الوطن وحماية مكتسباته وإنجازاته الحضارية. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

لـــم تكن الســـنوات األربع لعهد الرئيـــس األميركي الجمهـــوري المنتهية واليته 
دونالـــد ترامـــب فترة عاديـــة من التاريـــخ األميركي الحديث، بل كانت أشـــبه 
بحقبـــة تاريخيـــة لمـــا أحدثـــه مـــن انقـــالب جـــذري تمثـــل فـــي قرارات أشـــبه 
بالصدمـــات غيـــر المعهودة فـــي السياســـتين الداخلية والخارجيـــة خالل كل 
عهود الرؤســـاء الجمهوريين والديمقراطيين  على الســـواء منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية 1945، وبنفس السرعة التي اتخذ فيها تلك القرارات وإن في 
فترات قصيرة متباعدة قام سلفه بايدن فور تنصيبه بإلغائها في ثوان بجرة 
قلم من توقيعه، ومن أبرزها: إعادة تثبيت انضمام أميركا إلى اتفاقية المناخ، 
عودة االنضمام لمنظمة الصحة الدولية، وقف العمل بالجدار على الحدود مع 
المكســـيك، إلغاء قرار حظر دخول مواطني ســـت دول إســـالمية للبالد، قرار 

بحماية أطفال المهاجرين من الترحيل وهو القرار الذي صادره ترامب.
حزمـــة قرارات بايـــدن الالغية لقرارات ســـلفه وإن قوبلت بترحيب محلي 
ودولـــي باعتبارهـــا تتفـــق مـــع المعاييـــر اإلنســـانية، لكن لألســـف ال تشـــمل 
القـــرارات الصادمـــة المتعلقة بالقضية الفلســـطينية التي لم يجرؤ أســـالفه 

على اتخاذها ورفضتها الدول العربية والســـلطة الفلســـطينية، ومن أبرزها 
االعتـــراف بالقـــدس عاصمـــة إلســـرائيل ونقـــل الســـفارة األميركيـــة إليهـــا، 
واالعتراف بضم الجوالن الســـوري إلسرائيل، وغض النظر عن االستيطان 
ومباركتـــه صراحة أو ضمنيًا، وبهذا ســـتظل القضية الفلســـطينية الخاســـر 
األكبر من إصالحات بايدن، ألنه ببســـاطة لن يجرؤ العدول عن مكتســـبات 
جديدة نالتها حليفة بالده إســـرائيل. مهما يكن ثمة تحديات كبرى تواجه 
إصالحاته الموعودة، فالتركة الترامبية ثقيلة، في مقدمتها تخفيف وطأة 
كارثة “كورونا” التي أودت بحياة ما يقرب من نصف مليون إنسان، توحيد 
البـــالد الممزقة بين اليمين بقاعدته العريضة المشـــمولة بالفئات العنصرية 
بمختلف أنواعها واليســـار بمختلف قواه الليبرالية واليســـارية الراديكالية 
المعبرة عن الفئات الُدنيا والســـود. والحق فإن ما أفســـده الدهر هو أطول 
مـــن حقبة ســـلفه، بـــل ما ال يقـــل عن قرن مـــن صعود بـــالده كدولة عظمى 
بمـــا يصعـــب إصالحه بقرارات ترقيعية ما لم تكن جذرية تنزع عن الطبقة 

الحاكمة صفة الهيمنة داخليًا وخارجيًا.

بعد أن أصدر خامنئي األمر الالإنســـاني التاريخـــي في 8 يناير 2021 المتعلق بحظر 
اســـتيراد لقـــاح كورونا المعتمد عالمًيـــا ووعده الوهمي بتوفير لقـــاح من صنع والية 
الفقيـــه، دخلنـــا في مرحلـــة جديدة من اإلبـــادة الجماعية الصارخة للشـــعب اإليراني 
المنكوب على أيدي اللصوص، ووصل األمر مداه من الجبروت لدرجة أنهم اعترفوا 
مباشـــرة داخل نظـــام الماللي بـ “قتل الناس”. فعلى ســـبيل المثال، اعترف علي رضا 
رئيسي، المتحدث باسم المقر الحكومي لمكافحة وباء كورونا في اجتماع هذا المقر 
بأنـــه “ال ُيراعـــى أي نوع مـــن البروتوكول الصحـــي في مدينة قـــم، وأن أولئك الذين 
يقيمـــون احتفاالت دينية فـــي قم ينتهكون البروتوكـــوالت، وال يكافئون المواطنين 

بل يقتلونهم”.
وفـــور اعتـــراف المتحدث باســـم المقر الحكومـــي لمكافحة وباء كورونـــا بقتل أبناء 
الوطـــن انطلقـــت صيحـــات النبـــاح من جميـــع الجهـــات، فعلى ســـبيل المثـــال، أبدت 
الجمعية المزعومة بـ “المقر الحوزوي للثورة اإلسالمية” رد فعلها على هذه الحقائق 
المعترف بها ووصفت في رســـالتها تصريحات رئيســـي بأنها مبالغ فيها وغير علمية 
وغيـــر عادلـــة، واعتبروا اعترافات المتحدث المغلوب علـــى أمره بأنها مثيرة للخوف 
والرعب، وطالبوا مباشرة بإقالته وحتى محاكمته. )المقر اإلخباري “آفتاب يزد”، 18 

يناير 2021(.

“هـــل تتوقعون أننا نصـــدق أن حياة وصحة أطفال الوطن لهـــا قيمة في أذهانكم؟”، 
هـــذا اعتـــراف صادر من داخل النظام الذي يقمع أي صوت معارض، لكن ماذا يحدث 
عندمـــا يتـــم اآلن االعتـــراف بهذه الحقائق الســـرية مـــن داخل النظام؟ مـــم يخافون 
حتـــى يضطروا إلى ســـحق نقاط ضعفهم بالمطرقة على هـــذا النحو؟ يرجى االنتباه 
إلـــى العبارات األخـــرى التالية: في صحيفة “همدلي” الحكوميـــة في 18 يناير 2021 
)يتصرف بعض المديرين المحترمين على نحو يشعر منه المرء وكأن قلوبهم تتمزق 
ألًمـــا على ارتفـــاع عدد وفيات وباء كورونـــا. يبدو أن اختبار جميع أنواع األســـاليب 
فـــي موضـــوع صحة أبناء الوطـــن وحياتهم فرصة لتقييـــم المديرين والوقوف على 
أخطائهـــم(. هـــذا هو االعتـــراف الذي يمكن للمـــرء أن يدرك فيه مقتطًفا من الســـلوك 

العام لنظام الماللي في التعامل مع وباء كورونا منذ اليوم األول حتى اآلن.
وفي مثال آخر، نجد أن تجنب عناصر نظام الماللي األمر اإلجرامي لخامنئي  «

واضح كالشمس، فعلى سبيل المثال، تقول مينو محرز، التي تم تعيينها في 
اللجنة العلمية في مقر مكافحة وباء كورونا كمسؤولة عن التقييم العلمي 

للقاح كورونا “كل دولة لديها أي لقاح معتمد فهو فعال ويجب حقنه”. إذا 
هناك خوف من انفجار غضب الشعب اإليراني المحروم المضطهد والرعب 

من جيش الجياع والفزع من الشباب ومعاقل االنتفاضة والخوف من الغضب 
المتراكم؛ في المدن التي انطلقت منها هذه االعترافات الحتمية. “مجاهدين”.

رضي السّماك

عبدالرحمن مهابادي

بايدن وما أفسده الدهر

سماع صوت تصدع جدار نظام خامنئي بحظر استيراد لقاح كورونا
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Vacancies Available
MAHFOODH SALON 

has a vacancy for the occupation of
  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact
 36690057  or  sayedyousif@gmail.com 

Last Touch Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  HENNA MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33889930  or  almadeh99@gmail.com 

AL JARMAL BAKERY & COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36789994  or  AYYS9@HOTMAIL.COM 

EFALID BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17401705  or  KADHEM.AHEMED@GMAIL.COM 

Lati for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34421018  or  latiforservice@gmail.com 

B.LINK COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38839336  or  ALSAHELBH@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

INTER MEDIA CONSULTANCY Bahraini PARTNERSHIP Co OWNED BY SAYED M 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39550042  or  SILVER4REALSTA@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

AYSHA BAHLOOL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39632221  or  AYSHA@BAKEORTAKE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  RADIOGRAPHY TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

Acacia Palace contracting 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 34569085  or  acaciapalace97@gmail.com 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

Al Hilal Multi Specialty Medical Center -Manama 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17824444  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

GOLDEN MAJESTIC CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39043725  or  AKRAMMADAN@HOTMAIL.COM 

NIRVAIR SINGH REPAIR OF MACHINERY CO S.P.C Owned by NIRVAIR SING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38011006  or  JAGGAMOUD@GMAIL.COM 

GULF PROJECT SOLUTIONS FOR GENERAL TRADING & CONTRACTING - IZZ Y 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36990956  or  BALSHARIEF@GPS-GULF.COM 

ZAMZAM DHAHI KHAMIS ALDOSERI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39982239  or  ZAMZ5652@GMAIL.COM 

Brush & Polish Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36364774  or  BRUSHANDPOLISH@GMAIL.COM 

YOUSIF MOHAMMED ABDULKADER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39081101  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

MADAM BEAUTY Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33548005  or  MADAM138973@GMAIL.COM 

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33755623  or  ABRAHIM4321@gmail.com 

Z . m samiei contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 34442522  or  DRZOOZO@YAHOO.COM 

INTER MEDIA CONSULTANCY Bahraini PARTNERSHIP Co 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39550042  or  SILVER4REALSTA@GMAIL.COM 

GULF TISSUES 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17874730  or  info@gulftissues.com 

Red mountain restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33046043  or  44TRACONT@GMAIL.COM 

HARBOUR CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17216099  or  JAMZI@HOTMAIL.COM 

Lalabella flowers 
has a vacancy for the occupation of

  CHOCOLATE MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17471111  or  accounts@lalabellabh.com 

AL RAQYA FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17781078  or  ALRAQYA@OUTLOOK.COM 

SANDUH LINE CONSTRACTION CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242566  or  MH2990M@GMAIL.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

I 1 MART GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  ADELABDULLA23@GMAIL.COM 

SHOOQ TALEB MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33188597  or  SHOOQTALEB17@GMAIL.COM 

SAHARA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17211102  or  BABHOTELBH@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

FAWAZ ALSHAMMARI FOR Renting and operational leasing of machiner 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR FOR OPERATIONS 

 suitably qualified applicants can contact
 37178818  or  FAWAZ@FTE.COM.SA 

LAZURD  SERUISE 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17242566  or  MH2990M@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

Power steel Cabling systems W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268638  or  KHAMIS@POWERSTEELBH.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Piston Car Service -partnership co 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36677709  or  BUZAHRAA@HOTMAIL.COM 

Universal Cold Store Trgd .Co .LTd Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36103031  or  HR_BAHRAIN@UNIVERSALCSC.COM 

BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17723100  or  careers@bdutyfree.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

Trisons For Tyre Retreading S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  TIRE MAKER AND VULCANISER 
 suitably qualified applicants can contact

 39872123  or  HAFEZAYOUB@GMAIL.COM 

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

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17626183  or  adminofficer@bakemart.bh 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33773374  or  Mohameda@themeatco.com 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17229824  or  ARJUN@DEVJI.COM 

FAREEQ BIN AQOOL RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  MKHONJI@FANDBCREATIONS.COM 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33773374  or  Mohameda@themeatco.com 

KASHWAR MANAGMEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39808365  or  MASOOMADOC2014@GMAIL.COM 

Regency hotel 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17227777  or  MOHAMMED.SANAD@IHG.COM 

REMYA Management S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39831380  or  REMYAMADAN@YAHOO.IN 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591881  or  AMZUHAIR@HOTMAIL.COM 

House Me Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17721111  or  AMMAR@HOUSEMEONLINE.COM 

Sport to Door 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 66926692  or  F.ALBINALI@OUTLOOK.COM 

AL KHUWAITER EXCAVATON EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

LOVE AND PEACE READYMADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17670610  or  UMMER084@YAHOO.COM 

ZESHAN TARIQ INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35638486  or  MR.ZESHANTARIQ07@GMAIL.COM 

ELLIE BUSINESS SUPPORT SERVICES. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34672657  or  ELLIEBSERVICES@GMAIL.COM 

Rozite Home Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17620026  or  alkhshram@GMAIL.COM 

NIAZI METALS SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17704637  or  azizniazi@niazitrading.com 

LOVE AND PEACE READYMADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17670610  or  UMMER084@YAHOO.COM 

ANWAR SARAA GENT SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 35462709  or  WARRIACH323@GMAIL.COM 

NAIBTECH Industrial Services Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33220131  or  SPARKLINKBH@GMAIL.COM 

Rozite Home Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17620026  or  alkhshram@GMAIL.COM 

KAMAYAN SA BICOL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33694867  or  WALEEDBANGASH1967@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

GOLDEN PLATES RESTAURNT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17234265  or  E-YASSIN@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

AMINA AGRICULTURE AND LIVESTOCK EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39288259  or  SAYED.AMIR33@GMAIL.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

AL HUBAIL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36122296  or  ehsanhubail@gmail.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

LOUMAGE HOTEL & SUITES S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293232  or  hks-m@hotmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

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

Ahmadi Industries B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

Farfasha flower & print 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39414663  or  EELYA1971@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Medi Cap for Marketing co wll 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 37777701 

AL JAZIRA COLD STORES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  STORE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720700  or  SHAIMAABBASSHAHEEN@GMAIL.COM

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

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

THE BUTTERFLY WINGS BUILDING AND INDUSTRIAL CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33516649  or  SYEDKALEEMULLAH7@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17700356  or  altakatuf.bh@gmail.com 

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

  WAREHOUSE KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17461033  or  shabib@agility.com 

JURDAB MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN (COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17681138  or  jurdabmarket2009@gmail.com 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

SABHA SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39646419  or  AHMEDMUSAH933@GMAIL.COM 

Houses Protection Cleaning Services 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66993690  or  MAKI.KADHEM@HOTMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

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

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

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

Liya Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944530  or  RIGHTWINGBH07@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

RADEEM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636622  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

Houses Protection Cleaning Services 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66993690  or  MAKI.KADHEM@HOTMAIL.COM 

Alfadaa building material 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39185129  or  AQEELALSAHAB@GMAIL.COM 

8555 CLEAANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33878555  or  HANI8555@HOTMAIL.COM 

ALBURAIMA ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39460468  or  SHAJISCRAP@GMAIL.COM 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (NIGHT DUTY (HOTEL)) 

 suitably qualified applicants can contact
 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.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 

NATURAL BEAUTY MEDICAL CENTER S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DOCTOR(SURGERY CONSULTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17773037  or  MUNA.DENTALCARE@GMAIL.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33503313  or  redxhr@redxindustries.com 

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

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

SADIQ ABAD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35060195  or  WEAKPOINT37@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SADIQ ABAD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35060195  or  WEAKPOINT37@GMAIL.COM 

TEBODIN MIDDLE EAST LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  BRANCH MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700544  or  TEBODIN@BATELCO.COM.BH 

Irish specialisty clinics center 
has a vacancy for the occupation of

  DENTAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 77185006  or  EBRAHIMALAWADHI@HOTMAIL.COM 

Golden Marsa Restaurant WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(KEBAB) 
 suitably qualified applicants can contact
 17541459  or  JINNA1234@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 35531722  or  INFOCORPB@GMAIL.COM 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33556920  or  naziamalik692@gmail.com 

WHITE FISHES FOR FRESH FISHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39442151  or  RSHARAF76@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39799895  or  ALLUJAIN_CO@YAHOO.COM 

ALZAMAN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33904584  or  HUSAINRAMADHAN707@GMAIL.COM 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33556920  or  naziamalik692@gmail.com 

Cafeteria Zahrat AlZuhoor 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33439999  or  TAISSER77@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34424340  or  RIZWAN99991@GMAIL.COM 

Falafel Palace cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33022259  or  ALWANI007@HOTMAIL.COM 

REEM EVENTS MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17420052  or  suzanne@reemcompany.com 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33556920  or  naziamalik692@gmail.com 

Blitz Trading WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

Tea gate cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39501060  or  MUATH-AHMED@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34424340  or  RIZWAN99991@GMAIL.COM 

ZAHRAT JID ALI CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33439999  or  TAISSER77@GMAIL.COM 

HIGH TOP BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39148048  or  EBUSHEHAB@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 35531722  or  INFOCORPB@GMAIL.COM 

MONALISA ADVERTISING DISING & MARKTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37102424  or  BATUTAB5@YAHOO.COM 

Jack & Jill Property Management Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35531722  or  JACKANDJILLWLL@GMAIL.COM 

ARAB VAPE GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403744  or  MORSLON@HOTMAIL.COM 

AFRAN ABU AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39374294  or  HASGHAR87@LIVE.COM 

RAJBOOT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17224042  or  NINTHMARCH_ILU@YAHOO.COM 

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

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

GALAXI AUTO SERVICES CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 39655007  or  HKARIMI67@GMAIL.COM 

THE NEW HOUSE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280737  or  KHAIBERCARGO@YAHOO.COM 

SAYED MAHMOOD S.AHMED ALALAWI INHERITANCE 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17234171  or  HEIRS.ALALAWI@GMAIL.COM 

Zinc Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36292663  or  admin@zinc-bh.com 

Maraseel Phone 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39639797  or  MARASEEL.OFF@GMAIL.COM 

PINK ROSE SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 32227775  or  murtada9@me.com 

Manama Corner Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37239999  or  abufizan313@gmail.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460926  or  MUBARAK@olympic.bh 

BLOCKBUSTER CONSULTING SERVICES S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17255130  or  BAHRAINBLOCKBUSTER@GMAIL.COM 

SALMA MOBILE ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17671926  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39460926  or  MUBARAK@olympic.bh 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460926  or  MUBARAK@olympic.bh 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252163  or  tariqba6@gmail.com 

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17460047  or  SAAD.HARBAN@MOVENPICK.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

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

HOTERS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

IQBAL MOHAMMED TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17253954  or  HAJIASHFAQ40@GMAIL.COM 

NASAMAAT ALSABAH FIX SATELLITE 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Cafe Lilou 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 34399991  or  hrvp@alghalia.com 

ALTASHREEQ GATE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17342291  or  ALNAJEMCO@YAHOO.COM 

HOTERS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

Smart Operations for Trading 
has a vacancy for the occupation of

  STORE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456568  or  OTHMAN@UIC.COM.SA 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

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

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

MEJBEL COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39873266  or  S.SHARAFBH@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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 

UP DATE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33200511  or  ALFARDAN2003@HOTMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@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 

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17874756  or  alafoo@batelco.com.bh 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

TURK HEAVY TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT OPERATIONS MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  HR@TURK.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66613536  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

LIFE PALACE for sale of construction materials, hardware, plumb
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33332012  or  CAPETA320@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

AL ALAYAN fruits and vegetables 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39337343  or  ASIAALA7ZAN@GMAIL.COM 

Prime Care Medical Center s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17499955  or  dralhellow@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Peniel for electical and electrons 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17442629  or  JAFFALBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

MIRZA HASAN MANSOOR HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact

 39440170  or  FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

9667 contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33009736  or  BU-KHALID-@HOTMAIL.COM 

Al OOLA Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39672126  or  MOHAMED.ISA750@GMAIL.COM 

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

CEBARCO BAHRAIN S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

Extra cargo and trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39599996  or  AQEELAFARDAN78@GMAIL.COM 

AL MAHMOOD PEARLS & JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17225346  or  ALMAHMOODPEARLS@GMAIL.COM 

YUM YUM KIDS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  M.ALRAMIL@LIVE.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

AL SAADI REFRIGIRATION AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39785177  or  Moammed.shammery@cgs.com.sa 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ANANYA PETS CARE & SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33849471  or  ANANYACLEARANCE@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36746666  or  HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Al reef corner for electronics toys and gift 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39877225  or  MHMA75@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

Manguard Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

Moon Star Auto Spare Parts 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17612389  or  EBRAHIM.ALASHAR@YAHOO.COM 

Red house garage 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36305165  or  mtahirnawaz786@GMAIL.COM 

Manguard Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

RIO INTERNATIONAL MARKETING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34546774  or  SALEHM@ANSEGLOBAL.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  cfmbah@gmail.com 

Eye craft design and decor 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17440032  or  ABDULLA.K@eyecraftbh.com 

PRIVE HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 77177166  or  fadi@prive-hairdressing.com 

UNIVERSAL ROLLING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17467477  or  amin.hameed@unirol.com 

Spicy Food Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

Cafe Lilou 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 34399991  or  hrvp@alghalia.com 

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

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

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 13103333  or  jahmed14@slb.com 

CHARM LADIES BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33447899  or  BLACKGSKY@GMAIL.COM 

Pax Dome Co SPC Owned by Muhammed Haneefa Adaparambath 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17331633  or  HANIFPEACE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

Steps Rehabilitation Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  THERAPYST (SPEECH) 
 suitably qualified applicants can contact

 17246256  or  WARASHDAN@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17140119 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.COM

AWAL REFRIGERATION & AIRCONDITIONING WOR 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

ABDULAMIR MANSOORI TRADING &CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17256116  or  A-MANSOORI@HOTMAIL.COM 

Landmark Fitness W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SPORTS / PLAY GAMES INSTURCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17116219  or  fatima.mohd@fitnessfirst-me.bh 

ALMAHZORA COLDSTORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39470291  or  almahzora@gmail.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

LANDMARK FITNESS W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SPORTS / PLAY GAMES INSTURCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17116211  or  fatima.mohd@fitnessfirst-me.bh 

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17580517  or  ATEQA@TAHACORP.COM 

AL TAKWEER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36944476  or  JAFFAR72@MSN.COM 

Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

Alif Mart Supermarket W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292393  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

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

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17728151  or  hr.dgfbh@dhl.com 

WADI ALMELOK GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33982567  or  JSARHAN123@GMAIL.COM 

Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

MANAF & HAMZA TRADING  company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 38387566  or  MANAF.THARAMAL@GMAIL.COM 

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38734606  or  zawraqalalwan@hotmail.com 

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17460047  or  SAAD.HARBAN@MOVENPICK.COM 

NET CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17179698  or  mahesh@netcleaningcontracting.com 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33773374  or  Mohameda@themeatco.com
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حافـــظ الرفاع على صـــدارة دوري ناصر بـــن حمد الممتاز 
لكـــرة القـــدم، بعـــد أن حقق فوزه الســـادس علـــى التوالي، 
وذلـــك على حســـاب األهلي بثالثـــة أهداف مقابـــل واحد، 
فـــي المباراة التي جمعـــت الطرفين، الجمعة، على اســـتاد 

البحرين الوطنيش، ضمن منافسات الجولة 7 للمسابقة.
ولم يجد الرفاعيون صعوبة في حســـم المباراة لصالحهم، 
إذ أنهـــوا الشـــوط األول متقدميـــن بهدفيـــن دون رد حمل 
األول إمضـــاء الالعب ســـيد هاشـــم عيســـى فـــي الدقيقة 
)12(، قبـــل أن يضاعف مهدي حميدان النتيجة بهدف في 
الدقيقة )44(. وفي الشـــوط الثاني، سجل إيمانويل هدف 
التقليص لألهلي في الدقيقة )58(، قبل أن يســـجل مهدي 
حميـــدان الهـــدف الثالث الرفـــاع والثاني له شـــخصيا عند 

الدقيقة )69(.
وشـــهدت المبـــاراة إلغاء هـــدف لالعب الرفـــاع هزاع علي 
)19(؛ بداعـــي التســـلل وبقـــرار مـــن الحكم المســـاعد األول 

سيد جالل محفوظ.
وصل الرفاع إلى 19 نقطة، وبقي األهلي بـ 5 نقاط.

أدار المبـــاراة الحكـــم أحمـــد خليـــل، وعاونـــه ســـيد جـــالل 
محفوظ وعبدهللا يعقوب، والحكم الرابع عيسى عبدهللا.

الرفاع يحافظ على صدارته بثالثية

كسب المالكية فوزه األول في دوري 
ناصـــر بـــن حمـــد الممتاز، وذلـــك على 
حســـاب حامل اللقب الحـــد، بهدفين 
التـــي  المبـــاراة  فـــي  واحـــد،  مقابـــل 
جمعت الطرفين، الجمعة، على استاد 
اليخ علي بن محمد آل خليفة، ضمن 

منافسات الجولة 7 للمسابقة.
فـــي  مثيـــرة  المبـــاراة  وجـــاءت 
مجرياتهـــا، إذ تمكـــن الحد من التقدم 
بهـــدف للمحـــرق إيريك فـــي الدقيقة 
)30(، قبل أن يـــدرك المالكية التعادل 
عـــن طريق العـــب الحد أحمـــد ميرزا 
بالخطأ في مرمـــاه في الدقيقة )35(. 
وفي الشوط الثاني، سجل فيكتوري 

الهدف الثاني للمالكية.
عبدالعزيـــز  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
شريدة، وعاونه فيصل علوي وأحمد 

جابـــر، والحكم الرابع حســـين البحار، 
وتسلم البحار مهام إدارة المباراة في 
الشـــوط الثاني، بعد أن غادر شـــريدة 

متأثًرا بإصابته.

وصـــل رصيـــد المالكية إلـــى 5 نقاط، 
فيمـــا بقـــي الحـــد بــــ 8 نقـــاط، وهـــي 
 4 آخـــر  فـــي  لـــه  الثالثـــة  الخســـارة 

مباريات.

من المباراة

من لقاء الرفاع واألهلي

الحــد تعــرض للخســارة الثالثــة فــي آخــر 4 مباريــات
المالكية يحقق فوزه األول بعد 7 جوالت

بهـــدف  والبســـيتين  البديـــع  تعـــادل 
لكليهمـــا، فـــي المباراة التـــي أقيمت بين 
الطرفيـــن، الجمعة، على اســـتاد الشـــيخ 
علـــي بن محمد آل خليفة، ضمن افتتاح 
منافســـات الجولـــة 7 لـــدوري ناصـــر بن 

حمد الممتاز لكرة القدم.
بعـــد أن  الفـــوز  فـــي  البســـيتين  وفـــرط 
أضاع الالعب جوناثـــان ركلة جزاء في 
الدقيقـــة )88( مفوتا على فريقه 3 نقاط 

مهمة في رصيده النقطي.
وتقـــدم البســـيتين فـــي النتيجـــة بهدف 
في الشـــوط األول حمل إمضاء الالعب 
عبدالعزيز الشـــيخ في الدقيقة )31( من 
الشوط األول، وفي الشوط الثاني تمكن 
البديع من تســـجيل هـــدف التعادل عبر 
كرة ثابتـــة نفذها الالعب خليل ســـلمان 

وغالطـــت الدفاع والحارس البســـيتيني 
أحمد عبدالرسول عند الدقيقة )77(.

أدار المبـــاراة الحكـــم إســـماعيل حبيب، 
وعاونـــه ســـلمان طالســـي وعبدالـــرزاق 

األحمـــد، والحكـــم الرابـــع ســـيد عدنـــان 
محمد.

ووصل رصيد البديع 9 نقاط والبسيتين 
6 نقاط.

من المباراة

ــة جــزاء  ــل ــة رك ــاع ــإض ــرط فــي الــفــوز ب ــف “الــســفــيــنــة الـــزرقـــاء” ت
البديع والبسيتين يكتفيان بالتعادل

الجولـــة  منافســـات  الســـبت  تختتـــم 
الســـابعة لدوري ناصر بن حمد الممتاز 
لكرة القـــدم للموســـم الرياضي -2020
علـــى  لقاءيـــن  بإقامـــة  وذلـــك   ،2021

استاد البحرين الوطني.
فـــي المبـــاراة األولـــى، يلعـــب المنامـــة 
مـــع الرفاع الشـــرقي عنـــد 4.40 عصًرا، 
النجمـــة  يلتقـــي  الملعـــب  ذات  وعلـــى 
بالمحرق عند 7.10 مســـاًء في المباراة 

الثانية.
بالعـــودة إلـــى المبـــاراة األولـــى، فإنهـــا 
بيـــن  ا  جـــدًّ قويـــة  مواجهـــة  ســـتكون 
فريقيـــن قريبين مـــن نقاطهما البعض، 
إذ يملك الرفاع الشرقي 13 نقطة، فيما 
يملـــك المنامـــة 11 نقطـــة. كان الرفـــاع 
الشـــرقي فاز في الجولة الماضية على 
المحـــرق بهـــدف دون رد، فيمـــا فـــّرط 

المناميـــون بفـــوز أمـــام الحـــد، بعـــد أن 
اســـتقبلوا هدًفا في الدقائـــق األخيرة؛ 
لتنتهـــي المباراة بالتعـــادل )2-2(. يقود 
الفريقيـــن مدربـــان أجنبيان: الســـوري 
هيثـــم جطـــل مـــع المنامـــة والروماني 

فلورين موتروك مع الرفاع الشرقي.
 وفي المبـــاراة الثانيـــة، يدخل النجمة 
والمحرق برغبة مشـــتركة في تعويض 

الجولـــة  لهـــا  تعرضـــا  التـــي  الخســـارة 
الماضية، إذ خســـر النجمـــة من الرفاع 
)1-2( والمحـــرق مـــن الرفـــاع الشـــرقي 
)0-1(. وال يـــزال الفريقـــان يبحثان عن 
منافســـات  فـــي  وضعيتهمـــا  تحســـين 
الـــدوري، إذ وّدعا مبكًرا مســـابقة كأس 
جاللـــة الملـــك “أغلى الكـــؤوس”، وبقي 
تنافســـهما على مســـتوى هذه البطولة. 
يملك النجمـــة 5 نقاط، فيما المحرق 8 
نقاط. يقود الفريقين مدربان وطنيان: 
خالـــد الحربـــان مـــع النجمـــة وعيســـى 

السعدون مع المحرق.
ويتوقع أن تكـــون مباريات اليوم على 
مســـتوى من اإلثـــارة والنديـــة، خاصة 
مـــع هـــدف الفريقين الـــذي يرتكز على 
تحقيـــق النقـــاط الثـــالث وعـــدم هـــدر 

المزيد.

المنامــة يالقــي الرفــاع الشــرقي والنجمة أمــام المحرق
ختام الجولة السابعة بلقاءين

أحمد مهدي  أحمد مهدي تصوير: عبدالرسول الحجيري

عيسى بن سلمان يشهد السباق الـ 12 للخيل
بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة 
العليــا لنــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل، نظــم النــادي بعــد ظهــر اليوم 
الســباق الثاني عشــر لهذا الموســم والذي أقيم على كؤوس اللكزس “برعاية 
شــركة إبراهيــم خليل كانو”، وكأس فطيس الهاجــري للجياد العربية، وكأس 

النادي الملكي للغولف، وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة بالصخير.

كمـــا حضـــر الســـباق عـــدد مـــن أصحـــاب 
السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق. 

كأس  علـــى  أقيـــم  االول  الشـــوط  وكان 
لجيـــاد  والمخصـــص  الهاجـــري  فطيـــس 
الدرجـــة الثالثة والرابعـــة والمبتدئات من 
خيل البحرين العربية األصيلة المســـجلة 
في “الواهو” مســـافة 1200 متر والجائزة 
1500 دينار، واستطاع الحصان المرشح 
“كحيـــالن أم زريـــر 1797” تحقيـــق فوزه 
الثاني في مشاركته الثانية على التوالي.
وأقيم الشـــوط الثاني على كأس اللكزس 
للجيـــاد المبتدئات “نتاج محلي” مســـافة 
 2000 والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1000
دينـــار، وتمكـــن الحصان المرشـــح “دانس 

مونكي” تسجيل اولى انتصاراته.
ســـباق  لجيـــاد  الثالـــث  الشـــوط  وأقيـــم 
التوازن “نتاج محلي” مســـافة 1200 متر 
مســـتقيم والجائـــزة 2000 دينار، وشـــهد 

عودة الفرس “محايده” لألنتصارات.
وأقيم الشـــوط الرابـــع على كأس اللكزس 
والمبتدئـــات  الدرجـــات  جميـــع  لجيـــاد 
“مســـتورد” مســـافة 1200 متـــر مســـتقيم 
والجائـــزة 2000 دينار، وســـجلت الفرس 

الجديدة “فولو سبرت “ االنتصار. 
كأس  علـــى  الخامـــس  الشـــوط  وأقيـــم 
اللكزس لجياد ســـباق التوازن “مســـتورد” 
مســـافة 1400 متر والجائزة 3000 دينار، 
وشـــهد عودة قوية للحصان “مســـار زين” 

الى االنتصارات بعد غيبة. 
وأقيم الشوط السادس على كأس النادي 
الملكـــي للغولـــف لجيـــاد ســـباق التـــوازن 
“نتاج محلي” مسافة 1600 متر والجائزة 
2500 دينـــار، وأســـتطاع الحصـــان “هـــاي 

بيم” تسجيل أولى أنتصاراته.
كأس  علـــى  الســـابع  الشـــوط  وأقيـــم   
اللكزس لجيـــاد الدرجات الثالثة والرابعة 
والمبتدئات “مستورد” مسافة 1600 متر 

والجائـــزة 2000 دينـــار، وتمكـــن الحصان 
“كالود درفـــت” انتـــزاع فـــوزه األول فـــي 

مشاركته الرابعة هذا الموسم.
وأقيـــم الشـــوط الثامـــن أقيـــم على كأس 
اللكزس لجياد ســـباق التوازن “مســـتورد” 
مســـافة 2400 متر والجائزة 3000 دينار، 
وشهد مفاجأة قوية بطلها الحصان “بتار” 
الـــذي قلب التوقعات بتفوقه على الجياد 

المرشحة. 
واتجهت األنظار صوب الشـــوط التاســـع 
واألخير الذي أقيم على كأس نادي راشد 
للفروســـية وســـباق الخيـــل لجيـــاد جميع 
الدرجات والمبتدئات “مســـتورد” مسافة 
 3000 والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1200
دينار، وشهد مفاجأة قوية بطلها الحصان 
“غرافيت ســـتورم” الذي قلـــب التوقعات 

وأنتزع فوزه الثاني هذا الموسم.
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  تســـلم  وقـــد 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة كأس فطيس 
الهاجـــري مـــن أحمد بـــن راشـــد الهاجري، 
كما تســـلم ســـموه كأس اللكزس للشـــوط 
الســـابع مـــن عيســـى كانـــو عضـــو مجلس 
إدارة شـــركة إبراهيـــم خليـــل كانو والذي 
قام بتقديم كؤوس اللكزس إلى الفائزين 
حيـــث قدم كأس اللكزس للشـــوط الثاني 
إلـــى المضمـــر الفائـــز فوزي نـــاس، وكأس 
اللكزس للشـــوط الرابع إلـــى المالك الفائز 

حمد الرميحي، وكأس الشـــوط الخامس 
إلى الشـــيخ خليفـــة بن راشـــد آل خليفة، 
وكأس اللكزس للشـــوط الثامن إلى سمو 
الشـــيخ نـــادر بن محمـــد آل خليفـــة، فيما 
قام مـــارن ممثل النـــادي الملكـــي للغولف 

بتقديـــم كأس النـــادي إلى المضمـــر الفائز 
ألـــن ســـميث، ثـــم قام الشـــيخ ســـلمان بن 
راشـــد آل خليفـــة المدير التنفيـــذي لنادي 
راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل بتقديم 
كأس النادي إلى المضمر الفائز علي جان.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
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سمو الشيخ عيسى بن سلمان يتابع السباق

... وسموه مع إحدى الجياد الفائزة

سمو الشيخ عيسى بن سلمان خالل التتويج

... وسموه في مقدمة الحضور لسباق الخيل

انتصارات مثيرة 
تخطف كؤوس 

“اللكزس” و”الملكي” 
والهاجري

أحمد مهدي تصوير:عبدالرسول الحجيريأحمد مهدي

حميدان قاد السماوي لفوز سادس على التوالي بتسجيله هدفين



الصباحيـــة  الفتـــرة  مســـابقات  شـــهدت 
للناشـــئين من بطولة ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفـــة النائب األول لرئيس 
والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
والتـــي أقيمـــت بميـــدان الرفـــة باالتحاد 
قويـــة  منافســـات  العســـكري  الرياضـــي 
ومشاركة واسعة ضمن خامس بطوالت 

موسم قفز الحواجز الجديد. 
وأقيمت المســـابقة األولى لفئة الناشيئن 
المســـتوى األول )مسابقة التأهل لمرحلة 
التمايـــز(، وهي مســـابقة جولـــة مع جولة 
علـــى  للمتعادليـــن  الزمـــن  ضـــد  تمايـــز 
 105 الحواجـــز  وارتفـــاع  األول  المركـــز 
ســـم وســـرعة المســـلك 350 متر/دقيقـــة 
وشـــهدت منافســـات قوية بين الفرســـان 
هـــذه  فـــي  شـــاركوا  الذيـــن  والفارســـات 
المســـابقة ممـــا يؤكد اســـتعدادهم الجيد 

لهـــا ولبقيـــة المســـابقات، وحقـــق المركـــز 
األول فيهـــا الفـــارس ســـلطان عبدالعزيز 
انطالقـــة  فـــي  تألـــق  الـــذي  الرميحـــي 
المسابقات وكسب المركز األول والثاني، 
حيث حقق لقب هذه المسابقة مع جواده 
ماشـــاء هللا مـــن إســـطبل عوالـــي، منهيا 
المســـلك بأفضل زمن وبلـــغ 40.66 ثانية 
ودون أي خطـــأ، وأحـــرز المركـــز الثانـــي 
مـــع جـــواده بريســـفول بزمن بلـــغ 34.81 
ثانيـــة وبأربعة أخطـــاء، بينما ترك المركز 
الثالث للفارســـة إيميلي هاندرتمارك من 
إســـطبل دلمـــون مـــع جوادهـــا كونتنـــدر 
فـــي  وجـــاء  ثانيـــة،   35.84 بلـــغ  بزمـــن 
المركـــز الرابع الفارس حســـين أصغر من 
إســـطبل األصيل مع الجـــواد كاتاليا، في 
المركـــز الخامـــس عبدالعزيـــز ســـعود من 
إســـطبل الكيان مع الجواد كوســـميكالي 
وفي المركز الســـادس الفارسة تشارلوت 
تكوين من إسطبل المها مع الجواد أنجل 

آي. 
وفـــي المســـابقة الثانيـــة لفئـــة الناشـــئين 
المســـتوى الثاني )مســـابقة جمـــع النقاط 
مـــع حاجـــز الجوكـــر( وارتفـــاع الحواجـــز 
115 سم سرعة المسلك 350 متر/دقيقة 
المـــرة  هـــذه  والنجوميـــة  التألـــق  وكان 
للفارس الناشئ حسين أصغر الذي حقق 
لقـــب البطولة وأحرز المركز الثاني أيضا، 
حيث أحرز المركز األول مع الجواد فيغو 
بوي من إســـطبل األصيل، منهيا المسلك 
بأســـرع زمن وبلغ 35.85 ثانية وحاصدا 

الــــ 44 نقطـــة كاملـــة دون أي خطأ، وفي 
المركـــز الثانـــي أيضـــا جاء أصغـــر، ولكن 
هـــذه المـــرة مـــع الجـــواد كالتاليـــا، منهيا 

المســـلك بزمـــن بلـــغ 35.79 ثانيـــة وبـ 44 
نقطـــة. أما المركـــز الثالث، فقـــد كان من 
نصيـــب الفارس فارس يحيـــى أحمد مع 

الجـــواد آي ترســـت يو بزمن بلـــغ 38.61 
ثانيـــة و44 نقطة، المركـــز الرابع الفارس 
عبدالعزيز ســـعود عبدالعزيـــز مع الجواد 
كســـميكالي بزمن بلغ 40.91 و40 نقطة، 
مصطفـــى  الفـــارس  الخامـــس  المركـــز 
محمد دادهللا مع الجواد تشامبين بزمن 
بلـــغ 45.28 ثانيـــة و40 نقطـــة والمركـــز 
الســـادس جاءت الفارسة غريس رودني 
مـــع الجـــواد كابتايـــن بزمـــن بلـــغ 51.33 

ثانية و40 نقطة. 
مـــن  المبتدئيـــن  الثالثـــة فئـــة  المســـابقة 
العموم المســـتوى األول، وهي )مســـابقة 
علـــى مرحلتيـــن( وارتفـــاع حواجزها من 
60 وحتى 80 ســـم وسرعة المسلك 350 
المســـابقة  متر/دقيقـــة، وســـتكون هـــذه 
خاصة للفرسان الجدد الذين لم يشاركوا 
من قبـــل وللخيل الجديـــد لالعتياد على 

أجواء المسابقات والميدان.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

الرميحي الصغير يحقق لقب ووصافة المسابقة األولى

جانب من المنافسات

حسن علي

علي مجيد

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اعتمدت اللجنة التنظيمية لدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة لكـــرة 
الســـلة، برنامـــج البطـــوالت والفعاليـــات 
اجتمـــاع  خـــالل  وذلـــك   ،2021 للعـــام 
اللجنـــة عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، 
والذي ترأســـه رئيـــس اللجنة التنظيمية 
عبداللطيـــف  الســـلة  لكـــرة  الخليجيـــة 
الفردان بمشاركة وسام عبدالعزيز نائب 
رئيس مجلـــس إدارة االتحاد البحريني 
لكـــرة الســـلة، عضـــو اللجنـــة التنظيمية، 
وممثلـــي اتحـــادات كـــرة الســـلة بـــدول 
البرنامـــج  وتضمـــن  التعـــاون.  مجلـــس 
للناشـــئين  المنتخبـــات  بطولـــة  إقامـــة 
بمملكـــة البحريـــن فـــي الفتـــرة مـــن 10 
إلى 18 أغســـطس المقبـــل، وهي مؤهلة 
لبطولة آســـيا تحـــت 16 عاما، فيما تقام 
بطولة األندية األبطال )المؤهلة لبطولة 
آســـيا( وبطولـــة األنديـــة لثالثيـــات كـــرة 
الســـلة منتصف العام الجـــاري بقطر في 
الفتـــرة من 4 إلى 12 يونيـــو 2021، كما 
تســـتضيف الدوحة االجتماع التشاوري 

لكـــرة  الخليجيـــة  االتحـــادات  لرؤســـاء 
الســـلة  تنظيميـــة  واعتمـــدت  الســـلة. 
الســـلة  كـــرة  منتخبـــات  بطولـــة   إقامـــة 
3x3 بطريقـــة التجمـــع )رجـــال، شـــباب، 
ســـيدات، شـــابات( بمشـــاركة على األقل 
فريـــق واحد من كل دولـــة، على أن تتم 
مخاطبة االتحاد الكويتي لالســـتضافة، 
وفـــي حال تعـــذر دلك يتم عـــرض األمر 
لالســـتضافة  البحرينـــي  االتحـــاد  علـــى 
علـــى هامـــش بطولة منتخبـــات الخليج 

للناشئين للمنتخبات.

بطولة الخليج لناشئي السلة في البحرين

يسعى فريق عالي لضمان بقائه ضمن دوري عيسى 
بن راشد ألندية الدرجة األولى للكرة الطائرة عندما 
يواجه بني جمرة اليوم السبت في افتتاح منافسات 
الجولة الثالثة عشر من المسابقة، فيما يأمل النجمة 
في اإلطاحـــة باألهلي عندما يلتقيان الســـاعة 7:30 
مســـاء ليبقي علـــى آماله في التأهـــل للمربع الذهبي 
والمحافظة على مركزه الرابع، وستقام المواجهتان 

على صالة عيسى بن راشد الرياضية.
فـــي المواجهـــة األولـــى يدخل بني جمـــرة المواجهة 
أمـــام عالـــي بمعنويـــات عالية بعـــد أن ضمـــن البقاء 
بـــدوري األضـــواء إثر فـــوزه األخير على البســـيتين 
وهـــو مرشـــح لإلطاحـــة بمنافســـه بعدمـــا هزمه 3/1 
فـــي القســـم األول ذهابـــا، ويملـــك “الجمراويـــة” في 
رصيدهـــم 8 نقـــاط وهـــم يحتلون المركز الســـادس، 
بينمـــا يمتلـــك عالـــي 5 نقـــاط بالمركـــز الســـابع )قبل 

األخير(.
يقـــود عالي المدرب الوطني عبدهللا عيســـى والذي 

يأمل في كسب ولو نقطة واحدة لتعزيز موقفه في 
البقـــاء بـــدوري الكبار ليترك البســـيتين فـــي مؤخرة 
الترتيـــب، وهـــو يعول علـــى المحترف اإلندونيســـي 
“رينـــدي” وخبرة حســـن عقيـــل والســـيد علي محمد 
كاظـــم، أما بني جمرة تحت قيـــادة المدرب الوطني 
محمـــد جـــالل فإنه يعتمـــد على المحتـــرف الفلبيني 

“اسبيديو” وعلي حمزة في حال تعافيه من اإلصابة 
وأمين محمد في مركز )2( وباقي العناصر.

وفي اللقاء الثاني يبدو األهلي الوصيف بـ 34 نقطة 
مرشحا بقوة لهزيمة النجمة الرابع بـ 18 نقطة بعدما 
تجـــاوزه ذهابـــا 3/0، فالنســـور ضمنـــوا بلـــوغ المربع 
الذهبـــي، بينمـــا يطمح النجمة في كســـب ولو نقطة 
واحـــدة لتعزيز موقعه بالمركز الرابع ليوســـع الفارق 

أمام أقرب مالحقيه النصر.
يشـــرف على قيـــادة األهلي المدرب التونســـي منير 
بـــن قارة والذي يملك مجموعة من العناصر الدولية 
البـــارزة في مقدمتها الشـــقيقان ناصر ومحمد عنان 
في األطـــراف مع قوة العبي االرتـــكاز، حيث يوجد 
علـــي الصيرفي وعباس الخباز وباقـــي العناصر. أما 
النجمـــة، فيقوده المدرب الوطنـــي فؤاد عبدالواحد، 
وهـــو يعـــول علـــى خدمـــات علـــي محمـــد عبدالنبي 
جعفـــر  وحســـن  “كوســـتا”  البرازيلـــي  والمحتـــرف 

باالرتكاز.

راشــد بــن  عيســى  بــدوري  النجمــة  علــى  تفوقــه  لتكــرار  يطمــح  األهلــي 

بـنـي جـمـرة يـرصـد نـقـاط عـالـي
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المنامـة يجتـاز الرفـاع بـدوري زيـن
ــرة ــاشـ ــعـ ــة الـ ــ ــول ــ ــج ــ ــام ال ــ ــت ــ ــرة فــــي خ ــ ــت ــ ــزم س ــ ــه ــ ــة ي ــ ــال ــ ــح ــ ال

تمكــن فريــق المنامــة مــن اجتيــاز نظيــره الرفــاع بنتيجــة )80/93( فــي المبــاراة التــي جمعتهمــا مســاء الجمعة في ختــام الجولة 
العاشــرة مــن دوري زيــن ألنديــة الدرجــة األولــى لكــرة الســلة. وجائت نتائــج األشــواط األربعة كاآلتــي: )20/22 الرفــاع، 20/25 
المنامــة، 21/22 المنامــة، 19/26 المنامــة(، وبذلــك واصل المنامة طريق االنتصارات محقًقا انتصــاره الثامن على التوالي ليرفع 

رصيده إلى )16 نقطة(، والرفاع تجرع الخسارة الخامسة وصار رصيده )15 نقطة(.

وبـــرز فـــي المنامـــة محمـــد حســـين 
وكريـــم عز الديـــن بتســـجيلهما )22 
نقطـــة( لـــكل منهمـــا، وفـــي الرفـــاع 
بيتمـــان )42 نقطة(، مهيـــد أمير )13 

نقطة(.
وجـــاء الشـــوط األول متكافًئـــا في 
األداء الفني بأرضية الميدان، إال أن 
الرفاع تمكن من خطف نتيجة الربع 
والمنامـــة  نقطتيـــن،  بفـــارق  األول 
كســـب الربع الثاني بفـــارق 5 نقاط. 
الفريقـــان عمدا في الهجـــوم بنفس 
االختـــراق   وهـــي  االســـتراتيجية 
لتســـجيل النقـــاط تحـــت الحلق مع 

تصويبات ثالثيات قليلة. 
ولـــم يتغير حال الفريقين كثيًرا في 
الربـــع الثالـــث، حيث ســـعى المنامة 
فـــي أخـــذ أفضلية التقدم وتوســـيع 
الفارق ونجح في ذلك إال أن الرفاع 
سرعان ما عاد لتقليصه. وفي الربع 
األخير، اشـــتدت األعصـــاب وكثرت 
األخطـــاء بينهما وخصوًصـــا الفنية 
التـــي طالـــت الرفـــاع وأثـــرت عليه، 
ويحـــرز  الوضـــع  المنامـــة  ليســـتغل 
تقدًما بالنتيجة وســـط مالحقة من 
الرفاع الذي عانى في التسجيل من 
جهـــة وإيقاف الهجـــوم المنامي من 

جهة أخرى ليخرج خاسًرا.

الحالة وسترة 

طريـــق  إلـــى  الحالـــة  فريـــق  عـــاد 
االنتصـــارات وهـــذه المرة مـــن بوابة 
ســـترة حينمـــا تغلـــب عليـــه بنتيجـــة 
)60/79( وبواقـــع األشـــواط )10/29، 
9/19، 11/25 سترة، 16/20 الحالة(. 
وبذلـــك حقـــق الحالـــة فـــوزه الرابـــع 
ليصبـــح رصيـــده )15 نقطـــة(، فيمـــا 
ســـترة تلقى الخســـارة الثامنة وصار 

رصيده )12 نقطة(.
وبرز في الحالة بوست بتسجيله )26 

نقطة(، سيد كاظم ماجد )20 نقطة(، 
وفي سترة حسين صفر بإحرازه )22 

نقطة(، ديالو )19 نقطة(.
ولم يجد العبي الحالة صعوبة تذكر 
للبدايـــة  الفـــوز، نظـــًرا  فـــي تحقيـــق 
القوية التي حققهـــا باألداء الدفاعي 
الـــذي حد من خطـــورة خصمه، وفي 
الهجـــوم نجـــح فـــي تســـجيل النقاط 
بصـــورة كبيرة، جعلته يوســـع الفارق 
لصالحه ويســـيّر فيما بعد المجريات 
كيفما أراد. في المقابل، عانى ســـترة 
كثيـــًرا في الجانـــب الدفاعي اليقاف 
المـــد الحاالوي، كمـــا هي المعاناة في 
بســـبب  النقـــاط  الهجـــوم وتســـجيل 
وغيـــاب  واألخطـــاء  االســـتعجال 
التركيز رغم مساعي العبيه بأرضية 

لقاء المنامة والرفاعالميدان.

مشاركة واسعة 
للناشئين في 

بطولة خالد بن 
حمد لقفز الحواجز

“أحمر اليد” يالقي قطر بمونديال العالم
ــز ــ ــرك ــ الـــــــمـــــــبـــــــاراة تــــمــــثــــل مــــنــــعــــطــــًفــــا لــــلــــحــــصــــول عـــــلـــــى أفــــــضــــــل م

يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد مباراته الثانية في الدور الرئيس لبطولة العالم الســابعة والعشــرين، عندما يلتقي المنتخب 
القطري في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم )السبت( ضمن منافسات المجموعة الثانية في هذا الدور.

ويبحـــث منتخبنا عن الخروج 
بنتيجة إيجابية في مشاركته 
المبـــاراة  تمثـــل  إذ  العالميـــة، 
منعطًفـــا مهًما للحصـــول على 
أفضـــل مركـــز ممكـــن وهـــو ما 
يتحقـــق في حـــال الفوز اليوم 
فـــي  اليابـــان  علـــى  والتغلـــب 

المباراة القادمة.
لخســـارة  منتخبنـــا  وتعـــرض 
أولـــى في الـــدور الرئيس على 
يـــد المنتخـــب الكرواتي، الذي 
منتخبـــات  أفضـــل  مـــن  يعـــد 

العالـــم فـــي كـــرة اليـــد، وعلى 
الرغم من تلك الخسارة إال أن 
األحمر البحريني قدم مستوى 
جيًدا في معظم فترات اللقاء، 
رغم إراحـــة عدد من الالعبين 
باإلمـــكان  وكان  األساســـيين، 
الخـــروج بنتيجـــة أفضـــل لوال 
التراجـــع، الذي أصـــاب الفريق 
مـــن  العشـــر  الدقائـــق  فـــي 

األخيرة من زمن اللقاء.
وفي المقابل، خســـر المنتخب 
األولـــى  مباراتـــه  القطـــري 

كبيـــر  بفـــارق  الدنمـــارك  أمـــام 
مـــن األهـــداف، وفقـــد فرصـــة 
التأهـــل إلـــى األدوار النهائيـــة، 
إذ انحصرت المنافسة منطقًيا 
األرجنتيـــن  منتخبـــات  بيـــن 
والدنمـــارك وكرواتيا، وحققت 
األرجنتيـــن نتيجة الفوز أيًضا 
فـــي  اليابـــان  حســـاب  علـــى 
الجولة األولى من هذا الدور.

وعودة إلى مباراة اليوم، فإنها 
لن تقـــل صعوبة عن ســـابقتها 
مـــن المباريات وعادة ما تمتاز 

بالنديـــة  المنتخبيـــن  لقـــاءات 
التقـــارب  ظـــل  فـــي  واإلثـــارة 
آخـــر  وفـــي  بينهمـــا،  الفنـــي 
مواجهتين جمعت المنتخبين 
حقق منتخبنا الفوز على قطر 
اآلســـيوية  التصفيـــات  فـــي 
طوكيـــو  ألولمبيـــاد  المؤهلـــة 
والتي أقيمـــت في دولة قطر، 
فيما خسر مباراته الثانية في 
التصفيات اآلســـيوية األخيرة 
التي أقيمت في دولة الكويت 

قبل عام.

اللجنة اإلعالمية

شعار دوري عيسى بن راشد

منتخبنا الوطني األول لكرة اليد

وسام عبدالعزيز
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الئحة االتهام بالتحريض على اقتحام الكابيتول سترفع االثنين لمجلس الشيوخ

بعد مغادرة المنصب.. الديمقراطيون يحددون موعد محاكمة ترامب

فـــي  الديمقراطييـــن  زعيـــم  أعلـــن 
مجلـــس النـــواب األميركي، تشـــاك 
شـــومر، أمـــس الجمعـــة، أن الئحـــة 
الســـابق  الرئيـــس  بحـــق  االتهـــام 
يـــوم  ســـتحال،  ترامـــب  دونالـــد 
الشـــيوخ  مجلـــس  علـــى  االثنيـــن، 
الذي تعود إليه صالحية محاكمته 

بتهمة “التحريض على التمرد”.
وأوضح شـــومر، أن رئيسة مجلس 
النـــواب نانســـي بيلوســـي “أبلغتني 
أن الئحـــة االتهام ســـتحال االثنين 

على مجلس الشيوخ”.
ويواجـــه ترامب اتهامـــا بتحريض 
مبنـــى  اقتحـــام  علـــى  أنصـــاره 
الكابيتول في الســـادس من يناير، 
الكونغـــرس  أعضـــاء  كان  فيمـــا 
مجتمعيـــن للمصادقة على فوز جو 

بايدن في االنتخابات الرئاسية. 
وأضـــاف شـــومر فـــي حديـــث مـــن 
محاكمـــة  أن  الكونغـــرس،  قاعـــة 
مجلـــس  فـــي  ســـتجرى  ترامـــب 
الشيوخ و”ســـيكون هناك تصويت 
إدانـــة  يجـــب  كان  إذا  مـــا  علـــى 
الرئيـــس، لقد تحدثت إلى رئيســـة 
مجلس النواب )نانســـي( بيلوســـي، 
التـــي أبلغتنـــي أن المـــواد سُتســـلم 
إلى مجلس الشيوخ يوم االثنين”.

ولكن لم تصدر حتى ظهر الجمعة، 
لبيلوســـي  علنيـــة  تصريحـــات  أي 
الرئيـــس  عـــزل  إجـــراءات  بشـــأن 

األميركي السابق.
ولـــم يتطـــرق شـــومر إلـــى الجدول 
أمـــام  ترامـــب  لمحاكمـــة  الزمنـــي 
مجلـــس الشـــيوخ، حيـــث يناقـــش 
الالزمـــة  المـــدة  الديمقراطيـــون 
لالنتهاء من العملية، لكن المحاكمة 
يجب أن تبدأ في الساعة الواحدة 
ظهر اليوم التالي لتســـلم المجلس 

مواد العزل.
ويأتي إعالن شـــومر، ليؤكد رفض 
طلبـــا  الديمقراطييـــن،  المشـــرعين 

من زعيم الجمهوريين في مجلس 
الشيوخ، ميتش ماكونيل، بتأجيل 
محاكمـــة عزل ترامب إلى منتصف 

فبراير.
وبموجـــب جـــدول زمنـــي مقتـــرح 
فـــي  الجمهورييـــن  تكتـــل  علـــى 
الشـــيوخ، أراد ماكونيـــل االنتظـــار 
حتـــى 28 يناير، لقراءة مواد العزل 
في المجلس، على أن يؤدي بعدها 
أعضاء المجلس القســـم كمحلفين، 
اســـتدعاء  مذكـــرة  إصـــدار  ويتـــم 

لترامب.

ما يقوله الدستور األميركي

جامعـــة  فـــي  القانـــون  أســـتاذ  يـــرى 
أن  فالديـــك،  ســـتيفان  تكســـاس، 
محاســـبة ترامب بعد مغادرته البيت 
فحســـب  ممكنـــة  ليســـت  األبيـــض، 
مـــن الناحية الدســـتورية بـــل واجبة 

وضرورية.
ويوضـــح البنـــد الثاني من الدســـتور 
أن  الرابـــع،  قســـمه  فـــي  األميركـــي، 
ونائـــب  المتحـــدة  الواليـــات  رئيـــس 
الرئيـــس وكافـــة الضبـــاط المدنيين، 
ُيعزلـــون من المنصـــب ويدانون عند 
الخيانـــة  مثـــل  أمـــور  فـــي  التـــورط 
والفســـاد والجرائم األخرى وإســـاءة 

التصرف.
وعند االعتماد، بشـــكل حصري، على 
هـــذا البنـــد مـــن الدســـتور األميركي، 
فإن المستفاد هو أن إجراءات العزل 
تصبـــح غيـــر قابلـــة للتطبيـــق عندما 

يكون المسؤول قد غادر المنصب.
لكـــن القســـم الثالـــث من البنـــد األول 
في الدســـتور األميركي يوضح أمرا 
مجلـــس  صالحيتـــي  بشـــأن  مهمـــا، 
الشـــيوخ في إجـــراء محاكمة العزل، 
وهمـــا اإلزالـــة المنصـــب، إضافة إلى 
نزع الثقة وحرمان المسؤول المدان 
من أي تشـــريف أو منصـــب فيدرالي 

في الواليات المتحدة.
ويعد هـــذا البنـــد بيت القصيـــد، ألنه 
بشـــكل واضـــح، صالحيتـــي  يحـــدد 
مجلس الشـــيوخ، ورســـالته واضحة 
فـــي أن إجـــراءات العـــزل ال تقتصـــر 
المنصـــب،  مـــن  اإلزالـــة  علـــى  فقـــط 
وإنما الحســـم بشـــأن الحق في تولي 

مناصب فيدرالية مستقبال.
ويوضـــح األكاديمـــي األميركـــي، أن 
مجلس الشـــيوخ صوت ثماني مرات 
على إجراء العزل من المنصب، لكنه 
لـــم يصـــوت علـــى نـــزع الثقة ســـوى 
ثـــالث مـــرات فقـــط، وهـــذا يعني أن 

المسارين مختلفان.

وتبعا ذلك، فإنه من الممكن دستوريا 
أن يكـــون ثمـــة تصويت لنـــزع الثقة 
مـــن ترامـــب عندمـــا يصبـــُح رئيســـا 
ســـابقا، وهـــذه الخطوة فـــي مجلس 
أي  شـــغل  مـــن  ســـتحرمه  الشـــيوخ 

منصب فيدرالي مستقبال.
نـــزع  قـــرار  أن  األكاديمـــي  وأوضـــح 
الثقة هو الذي جعل الدستور يسمح 
بإجـــراءات العـــزل فـــي حـــق ضباط 
ســـابقين، ألن األمـــر ال يقتصـــر علـــى 

اإلزالة من المنصب.
ولـــو لم تكن األمور علـــى هذا النحو، 
الســـتطاع أي مســـؤول أميركي كبير 
أن يتفـــادى نزع الثقة منه، من خالل 
االســـتقالة، قبـــل أن يقـــوم مجلـــس 

الشيوخ بعزله.
وقطع الدســـتور األميركـــي، الطريق 
أمـــام التهرب من “نـــزع الثقة”، فأتاح 
إكمـــال إجـــراءات العـــزل حتـــى بعد 

مغادرة المنصب.
في ســـنة 1876، مثال، اســـتقال وزير 
بنكنـــاب،  وليـــام  وقتئـــذ،  الحـــرب، 
تصويـــت  مـــن  قليلـــة  دقائـــق  قبـــل 
مجلـــس النواب علـــى عزلـــه، وتقرر، 
حينهـــا، أن تســـتمر إجـــراءات العزل، 
ألن اســـتقالته ال يمكـــن أن تتحـــدى 

سلطات الكونغرس.

واشنطن ـ وكاالت

ترامب وزوجته في الخطاب األخير

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

تواصل ميليشيات الحوثي أعمالها العدائية وتهديدها لألمن القومي 
اإلقليمــي والممــر البحري الدولي، حيث أعلــن التحالف العربي لدعم 
الشرعية في اليمن، أمس الجمعة، عن إحباط عدة عمليات إرهابية.

فقد أعلن التحالف العربي لدعم 
الشـــرعية في اليمـــن عن إحباط 
حاولـــت  إرهابيتيـــن  عمليتيـــن 
تنفيذهـــا  الحوثـــي  ميليشـــيات 
أعلـــن  كمـــا  الجمعـــة.  صبـــاح 
التحالـــف العربـــي عـــن اعتراض 
وتدميـــر زورق مفخـــخ جنوبـــي 

البحر األحمر.
وأشار التحالف إلى تدمير طائرة 
بـــدون طيـــار مفخخـــة، أطلقتها 
المواليـــة  الحوثـــي  ميليشـــيات 

إليران باتجاه السعودية.

يذكر أن التحالف العربي كان قد 
اعترض األســـبوع الماضي ودمر 
مفخخـــة،  مســـيرة  طائـــرات   3
الحوثـــي  ميليشـــيات  أطلقتهـــا 

باتجاه األراضي السعودية.
دانـــت  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
اإلمـــارات والكويـــت وعبرتا عن 
اســـتنكارهما الشديدين لمحاولة 
ميليشـــيات الحوثـــي اإلرهابيـــة 
عبـــر  الســـعودية،  اســـتهداف 
إطالق طائـــرات مفخخة صوب 

أراضي المملكة.

التحالف العربي يحبط عدة عمليات إرهابية حوثية

واشنطن ـ رويترز

عّلق موقع “تويتر” أمس الجمعة حسابا 
مرتبطا بالمرشـــد اإليرانـــي األعلى علي 
خامنئي، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وقالـــت شـــركة “تويتر”، أمـــس الجمعة، 
إنها لم تعلق الحساب الشخصي للزعيم 
األعلى اإليرانـــي آية هللا علي خامنئي، 
مضيفة أنهـــا علقت حســـاب )خامنئي_

النتهاكـــه  بخامنئـــي  المرتبـــط  ســـايت( 
بالتالعـــب  المتعلقـــة  “تويتـــر”  سياســـة 
والرســـائل غير المرغـــوب بها، خصوصا 

ما يتعلق بإنشاء حسابات مزيفة. 
وكان الحســـاب المرتبط بخامنئي نشر 
أمـــس الجمعـــة صـــورة العـــب غولـــف 

يشـــبه الرئيـــس األميركي الســـابق 
وتعهـــد  ترامـــب،  دونالـــد 

بالثـــأر لمقتـــل قائد فيلق 
القدس الســـابق، قاسم 

سليماني.
المنشـــور  وحمـــل 

تصريحا لخامنئي في ديسمبر الماضي 
قـــال فيـــه إن “الثـــأر حتمـــي”، مجـــددا 
األولـــى  الذكـــرى  قبـــل  بالثـــأر  تعهـــده 
لمقتل القائد العســـكري اإليراني الكبير 
الجنرال قاســـم ســـليماني، فـــي هجوم 

بطائرة مسيرة أميركية في العراق.
وقـــت  فـــي  “تويتـــر”  موقـــع  وحـــذف 
ســـابق تغريـــدة لخامنئي قـــال فيها: إن 
اللقاحات األميركية والبريطانية الصنع 
ال يمكـــن االعتمـــاد عليهـــا، وربما تهدف 

إلى “تلويث دول أخرى”.
يشـــار إلـــى أن موقـــع تويتـــر محجوب 
رســـميا فـــي إيـــران، على الرغـــم من أن 
العديد من المســـؤولين اإليرانيين، 
حســـن  الرئيـــس  فيهـــم  بمـــن 
الخارجيـــة  روحانـــي ووزيـــر 
ظريـــف،  جـــواد  محمـــد 
لديهم حســـابات موثقة 

عليه.

“تويتر” يعلق حسابا مرتبطا بخامنئي

القدس المحتلة ـ أ ف ب

أعلن الجيش اإلســـرائيلي أمس الجمعة أنه أســـقط طائرة بدون 
طيار دخلت مجاله الجوي آتية من لبنان، وذلك بعد ساعات من 

قصف صاروخي على سوريا ُنسب إلى اسرائيل.
 وقال بيان الجيش االسرائيلي إن “القوات االسرائيلية اسقطت 

طائرة مسيرة عبرت من لبنان الى االجواء االسرائيلية”.
 وأشـــار البيان إلـــى أن “الجيش اإلســـرائيلي كان يراقب الطائرة 

بدون طيار طوال تلك الواقعة”.
وقـــال إن “الجيـــش اإلســـرائيلي سيســـتمر فـــي العمـــل لمنـــع أي 
محاولـــة النتهـــاك الســـيادة اإلســـرائيلية”، دون تقديـــم مزيد من 

المعلومات حول الطائرة بدون طيار.
وفي نوفمبر قال الجيش اإلســـرائيلي إنه أســـقط طائرة مسيرة 
تابعـــة لحزب هللا اللبنانـــي عبرت من “لبنان إلـــى المجال الجوي 

اإلسرائيلي”.
في وقت ســـابق الجمعة، أعلنت وكالة األنباء الســـورية الرسمية 
)ســـانا( إن هجوما صاروخيا إسرائيليا قتل أربعة مدنيين، بينهم 

طفالن، استهدف محافظة حماة في وسط سوريا.
واســـتهدفت الغارات اإلسرائيلية، وفق المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان، مواقع عسكرية وأسفرت عن “تدمير” خمسة منها على 

األقـــل تتبع للجيش الســـوري فـــي محيط مدينة حمـــاة، يتواجد 
فيهـــا أيضـــًا مقاتلون إيرانيـــون وعناصر من حـــزب هللا اللبناني. 

ولم يصدر أي تعليق من الجانب االسرائيلي حول الضربات.
وكّثفت اســـرائيل في األشـــهر األخيرة وتيرة اســـتهدافها لمواقع 
عسكرية وأخرى للقوات اإليرانية والمجموعات الموالية لها في 

مناطق عدة في سوريا.

مقتل أربعة مدنيين جراء قصف صاروخي في وسط سوريا
إسرائيل تعلن إسقاط درون “أطلقت من لبنان”

إسطنبول ـ األناضول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بالده قد تتدخل 
بنفســـها مـــن أجل إخـــراج إرهابيي منظمة “بـــي كا كا” من قضاء 

سنجار شمالي العراق.
وقال أردوغان في تصريحات للصحافيين في مدينة إسطنبول 
“لـــدي عبـــارة أقولها دائما: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة”، في 
إشـــارة إلى إمكانية تنفيذ عملية تركية مباغتة لطرد اإلرهابيين 

من سنجار، بحسب وكالة “األناضول”.
وقبـــل أيام أجـــرى وزير الدفاع التركي خلوصـــي آكار، مباحثات 
مع المســـؤولين في إقليم كردستان العراق. وتركزت المباحثات 
حســـب مصـــادر رســـمية، علـــى ســـبل تعزيـــز التعـــاون األمنـــي 

والعسكري المشترك بين الطرفين.
وأكـــد الجانبان على أهميـــة تطبيق اتفاقية ســـنجار وبما يضمن 
خروج الميليشيات والقوات المسلحة غير النظامية من المدينة؛ 
بهـــدف تطبيع أوضاعهـــا وإتاحة الفرصـــة للنازحيـــن للعودة إلى 

ديارهم.
وقـــال أكار “نكافح “بي كا كا” اإلرهابية وعلينا تعزيز تعاوننا في 
هـــذا الخصـــوص، هدفنا هو دحـــر اإلرهابيين والعيـــش بأمان مع 

جيراننا”، وفقا لوكالة “األناضول”.

وكثفـــت تركيـــا مـــن عملياتها العســـكرية في شـــمال العـــراق منذ 
منتصف يونيو الماضي، وأطلقت عليها “مخلب النسر” و”مخلب 

النمر”؛ لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني.
وأنشـــأت تركيا عشـــرات النقاط العســـكرية في مناطق عملياتها 
شـــمالي العـــراق، لكن بغـــداد اعترضت علـــى العملية العســـكرية، 

وطالبت بسحب قواتها من األراضي العراقية.

لوح بتنفيذ عملية عسكرية مباغتة لطرد اإلرهابيين من سنجار
أردوغان يهدد بشن هجوم على شمال العراق

بغداد ـ وكاالت

الرباط ـ وكاالت

القـــوات المســـلحة العراقيـــة،  أعلنـــت 
أمـــس الجمعـــة، انطـــالق عمليـــة “ثـــأر 
بقايـــا  تســـتهدف  والتـــي  الشـــهداء”، 

تنظيم “داعش” اإلرهابي.
ويشـــرف علـــى العمليـــة التـــي جاءت 

للقـــوات  العـــام  القائـــد  مـــن  بتوجيـــه 
المســـلحة، مصطفى الكاظمي، رئيس 

جهاز مكافحة اإلرهاب.
بقايـــا عصابـــات  العمليـــة  وتســـتهدف 
معلومـــات  مـــن  مســـتفيدة  “داعـــش”، 
دقيقـــة ووفق أوامر قضائية، حســـبما 
جاء في بيان لجهاز مكافحة اإلرهاب.

بـــدأ طرفـــا النـــزاع الليبـــي مســـاء 
الجمعـــة، فـــي جولـــة جديـــدة مـــن 
الحوار الليبـــي - الليبي في مدينة 
بوزنيقة المغربية، مباحثات حول 
تقاســـم الســـلطة تهـــدف للتوصـــل 
التفـــاق بشـــأن تعييـــن قـــادة جدد 

لمؤسسات سيادية.

وقال مصـــدر في وزارة الخارجية 
هـــذه  تســـتضيف  التـــي  المغربيـــة 
االجتمـــاع  إن  المفاوضـــات 
التشـــاوري الرابع في بوزنيقة بين 
مجلـــس النـــواب ومجلـــس الدولة 
األعلـــى ســـيتم خاللـــه “اســـتكمال 
مناقشـــة اختيار المرشحين لتولي 
المناصـــب العليـــا في المؤسســـات 

السيادية”.

العراق.. إطالق عملية أمنية تستهدف بقايا “داعش”

بدء اجتماع ليبي في بوزنيقة حول تقاسم السلطة

واشنطن ـ وكاالت

وافق مجلس الشـــيوخ األميركي أمس 
الجمعة على تعييـــن الجنرال المتقاعد 
لويـــد أوســـتن وزيـــرا للدفـــاع، ليكـــون 
ثاني مرّشـــح من قبـــل الرئيس الجديد 
جـــو بايـــدن للحكومـــة تتـــم المصادقـــة 
علـــى تعيينـــه وأول أميركي من أصول 

إفريقية يتولى المنصب. 
وحصـــل أوســـتن علـــى دعم واســـع من 
علـــى  والجمهورييـــن  الديموقراطييـــن 
الســـواء، الذيـــن صوتوا لصالحـــه بـ 93 

صوتا مقابل 2. 
أول  المتقاعـــد  الجنـــرال  وســـيكون 
يقـــود  إفريقـــي  أصـــل  مـــن  أميركـــي 

وزارة الدفـــاع، ويتولـــى المنصـــب 
فـــي وقـــت يـــرى البنتاغـــون 

حاجـــة إلـــى بـــذل جهود 
أكبر الجتثـــاث التمييز 
وإعطـــاء  الرتـــب  فـــي 
مزيـــد من الفـــرص في 

المناصب القيادية لألقليات. 
أوســـتن،  األميركـــي  الرئيـــس  واختـــار 
وأّيده مجلس الشـــيوخ، على الرغم من 
القانون الذي ينص على أن يقود مدني 
الجيـــش األميركـــي، أو يمكـــن تنصيب 
أن  شـــرط  ســـابق  عســـكري  مســـؤول 
يكـــون خـــرج من الخدمة منـــذ 7 أعوام 
علـــى األقـــل، من أجـــل ضمان ســـيطرة 

المدنيين على الجيش.
وهـــذا يعنـــي أنـــه تعّيـــن على مجلســـي 
الكونغرس منح استثناء ألوستن الذي 

تقاعد في 2016. 
وخدم أوســـتن، خريج ويســـت بوينت، 
4 عقـــود فـــي الجيـــش، وكان قائد 
القـــوات األميركيـــة فـــي العراق 
ثم رئيـــس القيـــادة المركزية 
التي تغطي منطقة الشرق 
األوســـط من 2010 إلى 

.2016

الكونغرس يعتمد تعيين أوستن وزيًرا للدفاع

السعودية تحبط تهريب 
كمية ضخمة من المخدرات

المديرية  باسم  الرسمي  المتحدث  أعلن 
الـــعـــامـــة لـــمـــكـــافـــحـــة الــــمــــخــــدرات فــي 
الــســعــوديــة، الــنــقــيــب مــحــمــد بـــن خــالــد 
الــنــجــيــدي، أمـــس الــجــمــعــة، عــن إحــبــاط 
ــة تـــهـــريـــب كــمــيــة ضــخــمــة مــن  ــاولـ ــحـ مـ
المخدرات. وأوضح النقيب النيجيدي أن 
لنشاطات  االستباقية  األمنية  المتابعة 
التي تمتهن تهريب  الشبكات اإلجرامية 
أسفرت  المملكة  ــى  إل الــمــخــدرة  الــمــواد 
ــريـــب نــحــو  ــهـ عــــن إحــــبــــاط مـــحـــاولـــة تـ
مخدر،  أمفيتامين  قرص   )20,190,500(

مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
جانب من حدود إسرائيل ولبنان

الرياض ـ واس
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أحد الطموحات 
تأليف أعمال 

موسيقية من 
البيئة المحلية

سعادتي رؤية 
سيمفونية تعزف 

في حب الوطن 
والسالم 

أسامة الماجد

ـــراس ـــة أج ـــيس فرق ـــة لتأس ـــكلت أرضي ـــن ش ـــة والف ـــة الثقاف ـــري بأهمي ـــي األس ـــان: الوع زيم
ذات يــوم قلــت إن موســيقى المايســترو خليفــة زيمــان كأنهــا األنــوار 
القوية البيضاء التي تفيض بضوئها على الجليد، وكأن الجليد يعكس 
اســتضاءته علــى وجه الســماء، فتبدو فــي عمق الليل كســماء الفجر. 
موسيقاه مسيرة نبيلة وتظاهرة حضارية تحفر في المستقبل آثارها 
الشــامخة. موســيقاه طريق نحو عالم أكثر إنارة واحتضان لإلنســان 
يشــمخ فيــه برأيــه وكيانــه، دون ادنــى خــوف من عســف أو إرهاق أو 

مستقبل مجهول.
نعم.. واليوم أستضيف المايسترو خليفة زيمان في هذا الحوار الذي 
يلبس تاج طهر الموســيقى في الشــرق، وينقلنا إلى مستعمرات الفرح 
ويجعلنا كالمسافرين في العاصفة. فمع خليفة زيمان عرفنا أبجديات 
الموســيقى التــي ال تهجــأ، واأللغــاز التــي ال تفــك، والســاعات التــي ال 

تقف، والروعة التي تلذع القلب، وخزائن الجمال التي ال تنفد.
مع موسيقى خليفة زيمان نعانق زرقة الموج، وتشع عصافير الرعشة 
في خاليا أجسادنا. إنها كسيدة الضوء الذي تسكبه فجرا على قلوب 

المحبين. وفيما يلي نص الحوار:

هل تعتقد أننا اعتنينا أشد  «
العناية بالموسيقى خصوصا 

من زاويتها العلمية؟

الموســـيقى األكاديميـــة تحتـــاج إلى 
تكاتف جميع أفراد المجتمع المتمثلة 
فـــي هيئاتهـــا التعليمية ومؤسســـات 
الدولـــة التـــي تعنى بالشـــأن الثقافي 
خصوصا من ذوي الخبرة في مجال 

الموسيقى. 

ما الجدل القديم القائم على  «
قضية ربع التون.. بودنا إطالع 

القارئ على ذلك؟ 

هـــو االختالف األساســـي الـــذي يميز 
بيـــن الموســـيقى العربيـــة والغربيـــة 
يظهـــر جليا في “الربـــع تون”، والتون 
هو المسافة الواقعة بين نغمة وأخرى 
مثال بيـــن الدو والري والـــري والمي، 
الغربيـــة  فالموســـيقى  ذلـــك  وعلـــى 
تســـتعمل النص تون والشرقية الربع 
تون. كمثال سلم دو ما جير )الغربي( 
و)الراســـت( الشرقي، وعند االستماع 
إلـــى كالهمـــا تســـتطيع األذن التمييز 
مـــن أول وهله حســـيا ومعرفة ما هو 

الربع تون في الموسيقى العربية.

كيف تنظر إلى مناهج  «
التعليم الموسيقي في 

مدارسنا وذلك لما له من 
تأثير مباشر في تطوير الحراك 

الموسيقي؟

إلـــى الكثيـــر مـــن التطويـــر  يحتـــاج 
مالئـــم  منهـــج  لوضـــع  والدراســـة؛ 

للحياة العصرية

بصراحة ... كيف تجد التذوق  «
الموسيقي بين المواطنين؟

مـــا  عـــادة  الموســـيقى  التـــذوق 
آخـــر  إلـــى  شـــخص  مـــن  يختلـــف 
حســـب اســـتعداده ومعرفته بأنواع 
الموســـيقى التـــي يتلقاهـــا وخلفيته 
الثقافية ووعيه والتي تؤثر مباشرة 
برفـــع ذائقتـــه الموســـيقية، وبمـــا أن 
جيـــل اليـــوم وإذا أردنـــا أن نخـــص 
البحريـــن بالشـــك فهـــو جيـــل مؤمن 
غيـــره  كمـــا  العالـــم  علـــى  باالنفتـــاح 
ووســـائل الميديا بـــكل أنواعها أثرت 
وشكلت ذائقتهم بشـــكل يتزامن مع 
العصرنـــة ونجدهـــا في موســـيقاهم 

وأغانيهـــم مـــع حفـــاظ البعـــض على 
هوية الموسيقى المحلية ونستطيع 
أن نأخـــذ فرقة البحرين للموســـيقى 

نموذجا.

يقول أحد النقاد: الحضارة ال  «
تزهو وال تنمو ما لم يكتمل 

بناؤها العلمي والفني 
والذوقي، واأللحان من 

أسمى متمماتها، وما كنا 
لنجد في زاوية من زوايا 

التاريخ مجتمعا متحضرا مهذبا 
ينقصه وجود فطاحل من 

الملحنين يقفون إلى جانب 
أئمة اللغة والفقه ونوابغ 

العلوم الرياضية ... ما رأيك؟

تاريخّيـــا  الموســـيقى  انتشـــار  أعتمـــد 
علـــى مرورها بعّدة عصـــور، ومن أهم 
هـــذه العصور في الموســـيقى الغربية 

والعربية.
الرومانـــي  العصـــر  موســـيقى   .1
اإلغريقـــي: ومـــن أشـــهر الشـــخصيات 
الرومانّيـــة التـــي اهتّمت بالموســـيقى 

أرسطو وأفالطون وفيثاغورس.  
2. موســـيقى عصـــر البـــاروك: )-1600
1750( من أشـــهر الشخصيات، جيليو 
كاتشـــيني، كالوديـــو مونـــت فيـــردي، 

يوهان سيباستيان باخ وغيرهم. 
الوســـطى:  العصـــور  موســـيقى   .3

 .)1400 500-(
 ( الكالســـيكي:  العصـــر  موســـيقى   .4
1820-1750( لودفيـــج فان بيتهوفن، 
باغانينـــي، بيرليـــوز، فاني مندلســـون، 

شوبان، شومان، ليدز، برامز وغيرهم.
5. موســـيقى عصر النهضة: )-1600
1420( جيلس بن جويس، ألكســـندر 

أجريكوال وغيرهم.
الحديـــث:  العصـــر  موســـيقى   .6
شـــتراوس  ريتشـــارد   )1949  1860-(
الحديثـــة(  للمدرســـة  مؤســـس  )أول 

وجوستاف ماهلر
أهم العصور في الموسيقى العربية

العصر الجاهلي
العصر العباسي

العصر األندلسي
العصر الحديث

األغنية تشكل ركنا من أركان  «
الثقافة.. كيف تنظر إلى واقع 

األغنية البحرينية اليوم؟

مثل أي مجتمـــع عرفت البحرين الفن 
منـــذ القـــدم، ارتبطـــت األغنيـــة “بـــكل 
مظاهـــر الحيـــاة االجتماعيـــة، فهنـــاك 
والزراعـــة  والـــزواج  الغـــوص  أغانـــي 
المرتبطـــة  األغانـــي  مـــن  والكثيـــر 
بالمناســـبات المتنوعـــة فـــي المجتمـــع 

البحريني.
فـــي  األســـطوانات  ظهـــرت  حيـــن 
عشـــرينات  فـــي  وذلـــك  األســـواق، 
بـــدأ  حيـــث  العشـــرين،  القـــرن  مـــن 
عهـــد جديـــد لألغنيـــة فـــي البحرين 
المصريـــة  األغانـــي  وانتشـــرت 
واللبنانيـــة والعراقية في األســـواق، 
الخفيفـــة  األغانـــي  مـــن  وكانـــت 
والطقاطيـــق، وهي وإن لم تعبر عن 
واقـــع الفن الخليجي، إال أنها فتحت 
أمامـــه آمـــاال ومجاالت جديـــدة من 
الظهور واالنتشار بعد أن بدأ مطربو 
الخليج في تســـجيل أغنياتهم على 

األسطوانات، وكان أول مطرب فعل 
ذلك هو الراحل محمد زيدون العام 
1929م. وتـــاله المطربـــان الراحالن 
محمـــد بن فـــارس وضاحي بن وليد 

العام 1932.
أول  افتتحـــت   1941 العـــام  وفـــي 
إذاعة )التلغراف( فـــي منطقة الحورة 
العالميـــة  الحـــرب  إبـــان  بالمنامـــة 
الثانيـــة، حيـــث اســـتضافت المطربين 
وصالتهـــم  لتقديـــم  البحرينييـــن 
الهـــواء  علـــى  مـــرة،  ألول  الغنائيـــة 
مباشـــرة، فتنطلق مـــن خاللها أصوات 
بن فـــارس ومحمد زويـــد وعبدالعزيز 
بورقبـــة ومحمد عيســـى عاليه، ويبدأ 
المطربـــون الشـــباب فـــي ذلـــك الوقت 
وعلـــي  فونـــي  يوســـف  أمثـــال  مـــن 
وأحمد خالد، ومحمد راشـــد الرفاعي، 
وفرحـــان بشـــير، وعبدهللا بوشـــيخه، 
وعنبـــر طرار، وعبدهللا أحمد وغيرهم 
، فـــي التحرك بحيوية ونشـــاط إلبراز 
قدراتهـــم الفنيـــة الغنائيـــة ومواهبهم 
في التلحين والغناء والعزف على آلة 
العود، ويتنافسون فيما بينهم بتقديم 
الغنـــاء  ُدور  فـــي  للجمهـــور  أغانيهـــم 

الشعبية وُدور السمر.
كمـــا اهتـــم القائمـــون علـــى تلفزيـــون 
البحريـــن باألغنية البحرينية منذ بدء 
اإلرســـال بتلفزيون البحرين في العام 
1973م. حيث تـــم تصوير العديد من 
األغاني العاطفية والوطنية للمطربين 
الموســـيقية  والفـــرق  البحرينييـــن، 
الحديثـــة والشـــعبية، وألـــوان عديـــدة 
من أغاني التراث الشـــعبي البحريني، 
واالحتفـــاالت والمهرجانـــات الوطنية 
الغنائيـــة، كما أنتـــج تلفزيون البحرين 
والبرامـــج  الســـهرات  مـــن  العديـــد 

تعنـــى  التـــي  والمنوعـــة  الثقافيـــة 
باألغنية البحرينية.

الحـــال  بطبيعـــة  ذلـــك  كل  وأدى 
إلـــى نقلـــة مهمـــة فـــي واقـــع األغنية 
جهـــة،  مـــن  وتطويرهـــا  البحرينيـــة 
إلـــى  ووصولهـــا  انتشـــارها  وزيـــادة 
قطاعات أوســـع بكثير من المتلقين، 
مـــا كان لـــه أكبـــر األثـــر فـــي تحقيـــق 
نهضة غنائية وموسيقية في مراحل 
الحقـــة علـــى أيـــدي جيـــل جديد من 
فنانـــي البحريـــن، بمـــا فيهـــم الذيـــن 
تيســـرت لهم دراســـة الموسيقى في 
الكليات والمعاهد العليا المتخصصة 

في البلدان العربية.
درس  مـــن  األول  الجيـــل  منهـــم 
الموســـيقى فـــي أوائـــل الســـبعينات، 
جاســـم  الجميـــري،  أحمـــد  المطـــرب 
محمـــد بن حربان، محمـــد علي باقر، 
خالـــد خليفة، علي الديـــري، إبراهيم 
علـــي، وغيرهـــم كثيـــرون، والجيـــل 
الثاني من أوائـــل الثمانينات، خليفة 
بـــن زيمـــان، هـــدى عبـــدهللا، عصـــام 
الخاتـــم وغيرهـــم  الجـــودر، عدنـــان 
كثيرون أيضا، ثم استمر الدعم بهذا 
االتجـــاه الثقافي في مجال دراســـة 

الموسيقى المهم إلى يومنا هذا.   
ولـــو تحدثـــت بصـــورة بانوراميـــه عن 
الفنانيـــن الذيـــن ســـاهموا فـــي نهضـــة 
األول  الرعيـــل  البحرينيـــة،  األغنيـــة 
محمـــد بن فـــارس ، ضاحي بـــن وليد، 
محمـــد زويد، عبدهللا بوشـــيخة، عنبر 
يوســـف  بورقبـــة،  عبدالعزيـــز  طـــرار، 
فواني وآخرين، والرعيل الثاني أحمد 
الجميـــري، جاســـم الحربـــان، إبراهيم 
عيســـى  أميـــن،  عبدالصمـــد  حبيـــب، 
الدوســـري،  راشـــد  إبراهيـــم  جاســـم، 
ســـلمان زيمـــان، خالـــد الشـــيخ، مبارك 
الســـيد،  جمـــال  زليـــخ،  أحمـــد  نجـــم، 
الديـــري، محمـــد  علـــي  باقـــر،  محمـــد 
أســـيري، وهـــاب تقـــي، إبراهيـــم علي، 
ســـيد علي، مجيـــد مرهـــون وآخرون، 
والرعيـــل الثالث هدى عبدهللا، عصام 
الجودر، محمد حداد، يعقوب يوسف، 
عـــارف الزيانـــي، نجمة عبـــدهللا، هند، 
حنـــان، علي بحر، خالد الذوادي، خالد 
مطـــر، خالـــد منـــدي، أحمـــد الهرمـــي، 
عـــارف العامـــر، عبـــدهللا عبدالمجيـــد، 
البكـــري،  محمـــد  الحمـــادي،  محمـــد 
فرقـــة أجـــراس، فرقـــة األخـــوة، فرقة 
ســـلطانيز، فرقة البحرين للموســـيقى 

وآخرون.

ما دور اإلذاعة والتلفزيون في  «
الوعي الفني وذوق الجمهور؟

دور أساس بشرط أن يكون العاملون 
في تلك الهيئة من ذوي االختصاص 
والكفاءة في المجال الفني خصوصا 

ونحن في زمن الميديا.

ما كانت الرسالة السامية  «
المقدسة لشقيقكم الفنان 

القدير سلمان زيمان رحمة هللا؟

الكلمة أمانة والوطن أولوية.

أتصور أننا نفتقد إلى حركة  «
النقد الموسيقي ليس في 

البحرين فحسب، وإنما في دول 
الخليج.. ما تعليقك؟

النقـــص فـــي المتعلميـــن األكاديميين، 
وقلة تشجيع الموهوبين والمحترفين 
الثقافـــة  مجـــال  فـــي  والمهتميـــن 
الموســـيقية على تحفيـــز كل العناصر 
التي تساهم في خلق الناقد المؤهل.

عرف عن عائلة زيمان بأنها  «
بيئة موسيقية لجميع الهواة 
ومحبي الفن من األهل.. ما 

السر في ذلك؟

الوعي األســـري بأهمية الثقافة والفن 
األســـرة  مـــن  المتنوعـــة  والمواهـــب 
أساســـية  أرضيـــة  شـــكلت  الواحـــدة 

لتأسيس الفرقة “فرقة أجراس”.

هل تجد أنه من الصعوبة  «
إصدار مجلة للموسيقى مثلما 

توجد مجلة للمسرح ولألدب 
والشعر والسينما في دولنا 

الخليجية، على اعتبار أن النشاط 
الموسيقي ال يقل كثافة وشأنا 

عن بقية الفنون؟

البـــد من إعـــداد المختصيـــن في ذلك 
المجال واتباع السياسة التي ساهمت 
في إصدار المجالت الفنية في الدول 

التي تهتم بذلك الشأن.

بالنسبة لخليفة زيمان اإلنسان..  «
أين الطموح وأين األفق؟

أعمـــال  تأليـــف  الطموحـــات  أحـــد 
موسيقية من البيئة المحلية 

العاشق الوفي يحمل لنا  «
دائما السعادة، ما الذي يحمل 

لخليفة زيمان السعادة؟

أن نـــرى الحياة ســـيمفونية تعزف في 
حب الوطن والسالم.

نقص األكاديميين وقلة تشجيع الموهوبين والمحترفين سبب انعدام النقد الموسيقي

ــراد الــمــجــتــمــع ــ ــ ــف جــمــيــع أف ــات ــك ــى ت ــ ــاج إل ــت ــح ــمــوســيــقــى األكـــاديـــمـــيـــة ت ال

مناهج التعليم 
الموسيقي 

تحتاج إلى الكثير 
من التطوير 

والدراسة

رسالة شقيقي 
سلمان زيمان 

كانت .. الكلمة 
أمانة والوطن 

أولوية

“البالد” تحاور المايسترو خليفة زيمان
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التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  المبيعـــات  ســـيارة تويوتا الندكروزر  تصـــدرت 
الخليجي، لما تمتلكه من إمكانات كبيرة تالئم الطبيعة الصحراوية والجبلية 

والطرقات المختلفة.
وشـــهدت الفتـــرة األخيرة ظهور عـــدد أكبر مما قد تتوقع من ســـيارات تويوتا 
الندكروزر على الطرقات في دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بأي طراز 
آخـــر، حيث باتت تويوتا الندكروزر ســـيارة الطرقات الوعـــرة تتصدر بجدارة 
المبيعـــات فـــي كل من دول اإلمـــارات العربيـــة المتحدة والبحريـــن والكويت 
وعمان. وبحسب دراسة عالمية تستند إلى مؤشرات أرقام المبيعات العالمية 
carin� 2015، أوردها تقريرلموقع  المحققة في أســـواق تلك الدول منذ العام
urance.ae، ونشـــرها موقـــع esquireme، أظهـــرت أن تويوتا الند كروزر هي 
الســـيارة “األكثر شـــعبية” في 10 دول مختلفة، داخل الشرق األوسط، وتأتي 
دول اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ولبنان والكويت والبحريـــن قطر على رأس 
القائمة. فيما تعد الندكروزر ســـيارة الدفـــع الرباعي صاحبة أطول خط إنتاج 
لدى شركة تويوتا، وقد بيع منها ما يتجاوز عشرة ماليين وحدة حول العالم.

تويوتا الندكروزر تتصدر المبيعات في الخليج

تّم تزويد هوندا أوديســـي 2021، بمجموعة متنوعة من التحسينات المبتكرة، 
لترتقـــي بمعاييـــر هـــذه الفئة مـــن المركبـــات إلى أعلـــى المســـتويات، من خالل 
التركيز على الميزات والخصائص التي تسهم في الحفاظ على سالمة السائق 

والرّكاب من أفراد العائلة، وخصوصا األطفال.
وتوفـــر هـــذه المركبـــة، العديد من الميـــزات المتنوعـــة والعمليـــة، باإلضافة إلى 
مجموعة كاملة من المزايا التي تعزز مستويات الراحة، ما يجعلها خيارا مثاليا 
للعائالت العصرية. وشـــهدت العائلية أوديســـي للعـــام 2021، تحديثات عديدة 
َدت بتقنيات وميزات ســـالمة متطورة، ما يعزز  علـــى تصميمها الخارجـــي، وزوِّ
من مكانتها، كأحد أفضل خيارات المركبات العائلية في منطقة الخليج العربي.

 hot hatch 595 طرحت شـــركة فيـــات، المجموعة المحدثـــة من أبـــارث
 Base 595 :للعـــام 2021 في أوروبا، وتضمنت أربعة إصـــدارات مختلفة

.Essesseو ،Turismo ،Competizione
ســـتتوفر فيـــات أبـــارث 595 فـــي كل من اإلصـــدارات هاتشـــباك والقابلة 
للتحويل عبر المجموعة، وهي مدعومة بوحدة توربو رباعي األسطوانات 

.Euro 6D متوافقة مع
ومتوفـــرة بثالثة مســـتويات إخـــراج، اعتمادا على مســـتوى القطع: 143 
حصانـــا (PS 145( لطـــراز 595 ، 163 حصاًنـــا (PS) Turismo 165، و177 

.Essesseو Competizione لطرازات )PS 180) حصاًنا
يأتـــي طراز أبـــارث Competizione 595 بطـــالء Rally Blue غير الالمع 
الجديد، تم تجهيز جميع اإلصدارات بناقل حركة يدوي بخمس سرعات.

تـــم إدخال تعديالت شـــاملة على الطراز الجديـــد بالكامل من رام 1500، ما 
يجعـــل هـــذه المركبة أفضل شـــاحنة حتى اآلن، ويجعلهـــا تحقق المزيد من 
القدرة والقوة واألداء. ولكن حتى هذا التقدم الهائل لم يكن كافيا إلرضاء 
فريـــق رام الهندســـي، وهذا هو الســـبب الذي دفعهم أيضا إلـــى نقل االبتكار 
والتكنولوجيـــا واألناقة آلفـــاق جديدة تماما، مما أحدث ثـــورة في المركبة 

الرائدة للعالمة التجارية فيما يعد أهم تصميم لها على اإلطالق.
وتشـــتمل الشـــاحنة على ميـــزات حصريـــة ال تعد وال تحصى فـــي مجاالت 
معينة في غاية األهمية بالنســـبة للمشـــترين وتجمع بين مستويات جديدة 

تماما من فخامة المقصورة والراحة والتكنولوجيا والقدرة والوظائف.

هوندا أوديسي 2021.. العائلية

فيات أبارث 595 المحدثة

رام 1500 الجديدة بالكامل

متميزة األلمانية مرســـيدس بســـيارتها 
مـــع  خصوصـــا  القـــدم  منـــذ  الكوبيـــه 
الموديـــالت الكالســـيكية الجميلـــة من 
الســـتينات والســـبعينات مـــع موديالت 
 W108 W111 وW114، وفضـــال عـــن 
والتـــي كانت تعتبر رمـــوز عصرهم من 
قبـــل األغنيـــاء والمشـــاهير ليس فقط 
لتصاميمهـــا الجميلة فقـــط، ولكن أيضا 
لقـــوة الصناعـــة القويـــة، والتكنولوجيا 
بالطبـــع  القايـــدة  ومتعـــة  المتقدمـــة، 
خصوصا مع سلســـلة W213 قبل بضع 

سنوات.
بعد كل هذه الســـنوات قدمـــت الرائعة 
مرســـيدس بنز الفئـــة E بتحديث للعام 
2021 مـــع إضافـــة المزيـــد مـــن الطابع 
الفخـــم في الخارج وبعض التحديثات 
الداخـــل  فـــي  الرئيســـة  التكنولوجيـــة 
وقدمتهـــا لزبائنهـــا فـــي البحريـــن فـــي 
ويعتبـــر  مؤخـــرا،  بتوبلـــي  معرضهـــا 
Face�  هـــذا الموديـــل بمثابـــة نســـخة

lift المعدلـــة فـــي الشـــكل والتجهيزات 
من الجيـــل الخامس الحالي للســـيارة، 
والذي بدأ تقديمـــه في 2016 كموديل 

للعام 2017.
ليجمعـــا  الكوبيـــه  طـــراز  تصميـــم  تـــم 
هـــذه  بهـــا  تمتـــاز  التـــي  الســـمات  كل 
الفئـــة الفاخـــرة. فقـــد تم تعزيـــز الطابع 
الرياضي للســـيارة بينما تتألق األجزاء 
األماميـــة بإطاللـــة متجـــددة، ويتميـــز 
طـــراز كابروليه بالرحابـــة ويوفر أعلى 
الرحـــالت  أثنـــاء  الراحـــة  مســـتويات 
الطويلة لما يصل إلى أربعة أشخاص.

المصـــد األمامـــي  مـــع  الســـيارة  تقـــدم 
باالنتفاخات الرياضية وبغطاء المحرك 
ذي التصميـــم االنســـيابي، والمصابيح 
التـــي  المنقحـــة  والخلفيـــة  األماميـــة 
للعالمـــة  متجـــددة  شـــخصية  تنتـــج 
العريقـــة، ويجمع طـــراز كوبيه الجديد 
مـــن الفئـــة E بيـــن الجاذبيـــة والمالمح 
الكالســـيكية للســـيارات كبيرة الحجم 
باإلضافـــة على أحدث التقنيات، وذلك 
بفضـــل التفاصيـــل التـــي تميـــز طـــراز 
كوبيـــه وخطـــوط التصميـــم الواضحة 
وأعلـــى  االســـتثنائية  والجاذبيـــة 

مستويات الراحة لجميع الركاب.
واحـــدة  وتختبـــر  الوصـــف،  هـــذا  كل 
الداخليـــة  التصميمـــات  أرقـــى  مـــن 
الغنيـــة بالتكنولوجيا فـــي هذا المجال، 
وتصميـــم عجلة القيـــادة الجديد الذي 
الجديـــدة،  الســـحب  بضوابـــط  يتميـــز 
تكسبها مكانة أكثر تفضيال بين جمهور 
أوســـع مـــن الشـــباب والكبـــار، وتشـــمل 
تعديـــالت الجيـــل التالـــي مـــن أنظمـــة 
مســـاعدة الســـائق ونظـــام المعلومـــات 
والترفيه MBUX، باإلضافة إلى تطوير 

التصميـــم الداخلي والخارجي بشـــكل 
كامل. وتجمـــع تصاميم المقصورة في 
طـــرازات كوبيـــه والصالـــون دائما بين 
األناقة العصريـــة والفخامة الرياضية، 
حيـــث يرتكز علـــى العناصـــر التزيينية 
بانســـيابية.  باألبـــواب  تتصـــل  التـــي 
وتؤكد المواد ذات الجودة االستثنائية 
ومســـتوى الحرفة الفائق علـــى الطابع 
الرياضي للسيارة وتضفي عليها أعلى 
مســـتويات األناقـــة والرقـــي. كمـــا تـــم 
تجهيـــز المقصـــورة بلمســـات عصريـــة 
جديـــدة تتضمن تطعيمات من خشـــب 
الـــدردار الفضي ذي المســـام المفتوحة 
واأللمنيـــوم الناعـــم الخفيـــف المقـــوى 

بالكربون.
 E إنهـــا ســـيارة أكثـــر أناقـــة فـــي الفئـــة
وحتـــى لـــم تكـــن من فئـــة ايـــه ام جي 
الخالبـــة، بفضـــل التكامل الســـليم في 
التصميم الكامل. مقاعد السيارة رائعة 
لتصميمهـــا المناســـب للعمـــود الفقـــري 
وبصـــورة ديـــة والمفروشـــات الجلدية 
الباذخـــة الفارهة، هنـــاك أيضا اإلضاءة 
المحيطـــة مـــع 64 لوًنـــا (األرجواني هو 
المفضل لدي(، ووظيفة الذاكرة لجميع 
تعديـــالت المقاعـــد األماميـــة والمرايـــا 
الخارجية، وشـــحن الهاتف الالســـلكي، 
ومنافذ USB-C متعددة لكال الصفين. 
تـــم تجهيـــز الفئـــة E الجديـــدة بالجيل 
األحـــدث من أنظمة مســـاعدة الســـائق 
التـــي ابتكرتهـــا مرســـيدس-بنز لتوفـــر 
الدعم للســـائقين. تعمل ميزة استشعار 
رفـــع اليديـــن عـــن عجلـــة القيـــادة اآلن 
بتقنيـــة جديـــدة تعتمد على استشـــعار 
اللمـــس لتعزز من ســـهولة اســـتخدامها 
عنـــد القيادة في وضـــع القيادة النصف 

األوتوماتيكـــي، وتتضمـــن مرســـيدس 
إي كالس كوبيـــه الجديـــدة شاشـــتين 
كبيرتيـــن بحجـــم 12,3 بوصـــة / 31,2 
سم متجاورتين؛ للحصول على شاشة 
عريضـــة. وتعـــزز طريقة العـــرض ذات 
الصور الواضحة من خصائص التحكم 
السلســـة. وتشمل وســـائل الراحة مرآة 
ذاتيـــة التعتيـــم الخلفـــي، دخـــول مـــن 
دون مفتـــاح، حزمة وقوف الســـيارات 
مـــع مســـاعدة حديقة نشـــطة، وماوس 
باللمـــس مرن جـــدا، اضافـــة إلى فتحة 
داكـــن  زجـــاج  مـــع  بانوراميـــة  ســـقف 
الشـــمس والمعـــزول للحرارة، وشاشـــة 
الزجـــاج  إســـقاط  مـــع  رأس  عـــرض 

األمامي للصور االفتراضية.
تعـــزز تعديـــالت التصميـــم فـــي طـــراز 
الكوبيـــه فـــي األجـــزاء األماميـــة، مـــن 
مالمح التحديث الذي شهدته السيارة 
وتضفي المصابيح األمامية المسطحة 
مـــع تقنيـــة MULTIBEAM LED التـــي 
مـــن  مزيـــدا  قياســـي  كتجهيـــز  تأتـــي 
الديناميكيـــة، ويتميز الشـــبك األمامي 
أيضـــا بنقاط مطليـــة بالكـــروم وفتحة 
فـــي  مرســـيدس  نجمـــة  مـــع  واحـــدة 
الجديـــدة  الســـمات  ومـــن  المنتصـــف. 
الجريئـــة  الســـيارة  مؤخـــرة  لتصميـــم 
إعادة تصميم قلب المصابيح الخلفية 
بالكامـــل،  قطعتيـــن  مـــن  المكونـــة 
وتزويدهـــا بتقنيـــة LED، وكذلك دمج 
نجمة مرسيدس مع كاميرا خلفية في 

غطاء صندوق األمتعة.
 E -مـــن ناحيـــة األمـــان، جـــاءت الفئـــة
الســـائق  مســـاعدة  بمجموعـــة  كوبيـــه 
مســـاعد  تتضمـــن  والتـــي  االختياريـــة 
 Active Distance المســـافة  تقديـــر 

Assist Distronic مع تعديل الســـرعة 
نظـــام  وهـــو  الطريـــق.  أســـاس  علـــى 
متكيـــف للتحكم فـــي الســـرعة يتباطأ 
مـــن  الســـيارة  اقتـــراب  مـــع  تلقائًيـــا 
والمنعطفات  والتقاطعـــات  المنحنيات 
الخـــروج.  وطـــرق  الرســـوم  وأكشـــاك 
تتضمن الحزمة أيًضا مساعد التوجيه 
النشط الذي يســـاعد في حركة المرور 
الســـريع  الطريـــق  علـــى  المتواصلـــة 
بســـرعات أقـــل مـــن 60 كـــم / ســـاعة. 
النقطـــة  رصـــد  نظـــام  أيًضـــا  وهنـــاك 
Active Blind Spot As-  العميـــاء

sist مـــع تحذيـــر الخـــروج. يوفـــر هـــذا 
األخير تحذيًرا مســـموًعا ومرئًيا إذا تم 
إيقاف التشغيل واقترب راكب دراجة 
ناريـــة أو مركبـــة مـــن الخلـــف. تتضمن 
الحزمة أيًضا مســـاعد وقوف الســـيارة 
النشـــط مـــع Parktronic وكاميرا 360 
درجـــة. توفر الكاميرا اآلن صوًرا “أكثر 
واقعيـــة” ، في حين تمـــت ترقية نظام 
للوقـــوف  النشـــط  الســـيارات  وقـــوف 
تلقائًيا على أســـطح ملحوظة من دون 
 E200 مركبات مجـــاورة. يأتي موديل
بقـــوة  أســـطوانات   4 بنزيـــن  بمحـــرك 
مـــن  نيوتـــن متـــر  197 حصانـــا و320 
عـــزم الـــدوران، وينتمـــي هـــذا المحرك 
البســـيطة؛  الهجينـــة  المحـــركات  لفئـــة 
ألنه يضـــم نظامـــا كهربائيـــا 48 فولت، 
والذي يشـــمل محـــركا يعمـــل عند بدء 
إدارة الســـيارة وأيضا كمولـــد كهربائي 
لتشـــغيل أنظمتهـــا، باإلضافـــة لقدرتـــه 
علـــى منح الســـيارة قـــوة إضافية تبلغ 
14 حصانـــا عند الحاجة، ويتواجد هذا 
E200 4MA-  المحـــرك أيضـــا بموديـــل

TIC المزود بخاصية الدفع الكلي.

بدأت الكهربائية 
األمريكية تسال تسليم 

“موديل واي” التي 
تنتجها في مصنعها 

بمدينة شنغهاي الصينية، 
وتستطيع قطع مسافة 

600 كيلومتر تقريبا قبل 
الحاجة إلى إعادة شحن 

بطاريتها.

خضعت هافال H6 الجديدة للعديـــد من للتغييرات الخارجية والداخلية مما 
تجعلهـــا ســـيارة محبوبة جـــدا في البحريـــن، حيث تتمتع من الخـــارج بفتحة 
سقف بانورامية ومصابيح خلفية LED وغطاء محرك عائم متكامل وعجالت 
معدنيـــة رياضية R19 وماســـحات الزجاج األمامـــي األوتوماتيكية. بينما من 
الداخـــل، فإنها تتميز بمنفـــذي يو-اس-بي في المقاعد الخلفية ونظام تكييف 
الهـــواء األوتوماتيكـــي يتـــم التحكم فيه بشـــكل مســـتقل ونظام HMI لعرض 

معلومات السيارة ووظائفها. 
تتمتـــع ســـيارات هافـــال الجديدة بالعديد مـــن ميزات الســـالمة واألمان مثل؛ 
نظام التحذير من مغادرة المســـار ومســـاعد تغيير المســـار مع مراقبة النقاط 
العمياء وكاميرا الرؤية المحيطية 360 درجة من خالل 4 كاميرات لمساعدة 
السائق على اصطفاف السيارة بأمان وسهولة وكذلك تأتي مع فرامل االنتظار 

اإللكترونية ونظام إنذار ضد السرقة. 

هافال H6 الجديدة.. السيارة المحبوبة في البحرين

مقدمــة بشــبكة أماميــة بأبعــاد جديــدة وداخليــة خيالية

 مرسيدس
 E-Class

كوبيه

جديد المعارض: 

طارق البحار
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اليوم انطالق “العين السينمائي” بمبادرات وتكريمات وأفالم
اختارت النسخة الثالثة من مهرجان العين 
الســـينمائي والذي يقام تحت شعار “سينما 
بـــن  ســـلطان  الشـــيخ  برعايـــة  المســـتقبل“ 
طحنون آل نهيان، ويرأســـه مؤسسه عامر 
ســـالمين المـــري، 12 فيلمـــا ضمـــن برنامـــج 
علـــى شاشـــات  لعرضهـــا  العالـــم”،  “ســـينما 
المهرجان طوال فترة فعالياته، رشح منها 
أيضا 4 أفـــام فـــي أوســـكار 2021، وهـــي 
الفيلم الجزائري “هيليو بوليس” والمصري 
“لمـــا بنتولد” والتونســـي “الرجـــل الذي باع 
ويشـــمل   .Arracht واأليرلنـــدي ظهـــره” 
برنامـــج ســـينما العالـــم 3 أفام مـــن الدول 
العربيـــة، وهـــي الجزائـــري “هيليوبوليـــس” 
إخراج جعفر قاسم، والمصري “لما بنتولد” 
إخراج تامر عزت، والتونسي “الرجل الذي 

باع ظهره” إخراج كوثر بن هنية.
أمـــا العالمـــي، فتـــم اختيـــار 9 أفـــام هـــي، 
Pri� والبرتغالي ،la Isla minima  اإلسباني

 ،Mr. Jones والبولنـــدي  ،vate Mihoes
Summer Sur�و  ،The Boat  والمالطـــي
 Homo والاتيفـــي لتوانيـــا،  vivors مـــن 
“بـــاري”  الفرنســـي  واليونانـــي   ،Novus

 ،Palazzo di Gistizia واإليطالـــي
.Arracht واأليرلندي

الســـينمائي”  العيـــن  “مهرجـــان  أن  يذكـــر 
ســـيكرم في دورته الثالثة هـــذا العام روح 
الكاتب والسيناريســـت البحرينـــي الراحل 
“فريد رمضان” واســـتحدث باســـمه جائزة 
“فريـــد رمضـــان” ألفضـــل ســـيناريو لفيلـــم 
العـــام  هـــذا  خليجـــي طويـــل، وسيشـــارك 
378 فيلما تنافس على جوائز المســـابقات 
الرسمية، وهي: “الصقر اإلماراتي القصير” 

والقصيـــر”  الطويـــل  الخليجـــي  و”الصقـــر 
و”الصقـــر ألفـــام الطلبـــة” و”الصقـــر ألفام 
المقيميـــن”، ومســـابقة “اصنـــع فيلمـــك في 
الثالثـــة  بالـــدورة  زمـــن كورونـــا” الخاصـــة 
للمهرجـــان.  وتكـــرم الدورة ضمـــن برنامج 
مـــن  نخبـــة  الفنانيـــن”  إنجـــازات  “تكريـــم 
الفنانيـــن تقديـــرا لمســـيرتهم الحافلـــة في 
الشـــيخة  وهـــم:  الســـينما،  صناعـــة  عالـــم 
إليازيـــة بنت نهيـــان، المخرجـــة اإلماراتية 
نجوم الغانم. وتم توقيع اتفاقية مع مكتب 
»االتحـــاد األوروبي«، ووفقـــا لها يتم عرض 
باقـــة مـــن األفـــام الســـينمائية األوروبيـــة 
المميزة التي القت نجاحًا في أوروبا وفي 
بعـــض المهرجانـــات الســـينمائية العالميـــة، 

إذ أبـــدت مجموعـــة مـــن الـــدول األوروبية 
اســـتعدادها للتعاون مـــع المهرجان؛ بهدف 
هـــذا  فـــي  والثقافـــات  الخبـــرات  تبـــادل 
المجـــال، وتقديـــم فرصـــة لمشـــاهدة أفام 
مختلفـــة ذات قيمـــة فنية رفيعـــة للجمهور 
اإلماراتي والخليجي، وسيتولى المهرجان 
مـــن خـــال برنامجـــه الصيفي مـــن العطل 
األسبوعية، تخصيص أسبوع لدولة معينة 
لعـــرض مجموعة من األفـــام الخاصة بها، 
إلـــى جانـــب تنظيـــم ورش من قبـــل صناع 
األفـــام مـــن العديد من البلـــدان األوروبية 
بحسب ما عنه كشف المدير الفني لبرنامج 
ســـينما العالم في المهرجان المخرج سعيد 

سالمين.

أكدت كيتي بيري أنها تشعر اآلن بأنها أصبحت أكثر تعقال ومرونة  «
وتعلمت أن النجاح والنضوج يعني السقوط والنهوض من األرض، 

منوهة بأنها سقطت كثيرا على وجهها في الماضي، وأشارت إلى 
أنها تريد أن تنشر األمل واإليجابية في مواجهة العداوة والبغضاء، 

لمواجهة الظروف الصعبة.

15

tariq_albahhar

أرادت أن تكــون قريبــة مــن الناس بطبيعتها االجتماعية وتســعى دائًما لقضاء حوائجهم وفي ذات 
الوقــت لــم تســطع الخروج من حلم الطب، لكن شــاءت الظروف أن تحول بينهــا وبين ُحلمها. ولكن 
طبيعتهــا القويــة والطموحــة أبــت أن تتنازل عنــه فاتخذت طريًقا آخر، مســافات البالد كان لها هذا 

اللقاء مع اختصاصية التغذية العالجية والحميات أبرار عمران للتعرف على طريقها الجديد: 

لماذا تخصص التغذية العالجية والحميات؟  «

الطـــب ولطالمـــا  صراحـــًة، كنـــت أحلـــم بدراســـة 
تخّيلت نفســـي بالاب كوت وأنـــا أعالج المرضى 
وأقدم االستشـــارات لهم، ولكـــن لم يكتب هللا لي 
هـــذا التخصص، رغم أنني قّدمت في جامعة في 
الصين وتّم قبولي ولكن شـــاءت الظروف أاّل يتّم 
هذا األمر. ما جعلني أســـأل أكثر عن التخصصات 
األخـــرى في مجال الطب والصحة، ثم أرشـــدتني 
إحدى أقاربي وهي تعمل طبيبة في المستشـــفى 
إلى دراسة تخصص )التغذية العاجية(؛ ألنه مهم 
جـــًدا وهو يدمـــج ما بين الطـــب والتغذية، أي أنه 
عـــاج لألمراض والمشـــكات الصحية عن طريق 
الحميات والغذاء الصحي، وهذا ما شـــّد انتباهي 
كثيـــًرا، حيـــث إّننـــي أميـــل للمواضيـــع المتعلقـــة 
باألنظمـــة الغذائية والنمط الصحـــي؛ لذلك قّررت 

واخترت هذا التخّصص دون ترّدد!  
ما المفهوم الذي تريدين كسره في عالم  «

التغذية؟ 

الحرمـــان، تغيظنـــي جـــًدا الفكـــرة الشـــائعة عـــن 
األنظمة الغذائية أّنها مبنية على الحرمان وتقليل 
األكل بطريقـــة مبالغة أو حـــذف نوع من األغذية 
فقـــط لتنزيـــل الوزن، هذه المعلومـــات مبنية على 
الشـــائعات وانتشـــرت بشـــكل كبيـــر جـــًدا وليـــس 
لهـــا أســـاس علمي، لكـــن الناس بـــدأت ُتغيـــر هذه 

النظـــرة واســـتطاعت اســـتيعاب أّن التـــوازن فـــي 
الغـــذاء هو الحل للمواصلة والحصول على نتائج 
صحيـــة ودائمـــة. كذلـــك الخوف من الغـــذاء، البد 
مـــن اســـتيعاب أمر واحـــد أن الطعام ليـــس عدًوا 
ولـــن يؤذيك، وال يوجـــد صنف منه يعتبـــر مدّمًرا 
فـــي  أســـرفت  أذا  إاّل  للســـمنة،  ومســـّبًبا  للجســـد 
اســـتخدامه ولم تتحّكم بالكمية وطريقة الطبخ. 

لذلك االعتدال هو ما سيجنّبك 
الصحيـــة  المشـــكات 

والسمنة. 
يرى البعض أن اتباع  «

نظام غذائي يعني 
حرمان، ما رأيك 

في ذلك؟ 

الحرمان يعني التقييد 
ــر ال يــمــكــن  ــ ــذا األمــ ــ وهــ

حياة،  أسلوب  يكون  أن 
نواجهها  التي  المشكلة 

دائــًمــا مــع الـــوزن 
ــج  ــائ ــت ــن هــــو ال

قـــــصـــــيـــــرة 
الــــمــــدى، 

فــي فترة  الــمــنــاســب  ــوزن  ــل ل تــصــل  أنـــت  بمعنى 
الزيادة  وتكون  تسترجعه  ثم  وسريعة  بسيطة 
ومبنيا  خاطًئا  كان  النظام  أساس  ألّن  مضاعفة؛ 

على الحرمان.
 وهذا ما يجعل اإلنســـان يخسر العضات 
والســـوائل الموجودة في الجســـم وهذا 
مـــا يجعله يســـترجع الوزن بســـرعة. أّما 
بالنتائـــج  والرضـــا  األكل  فـــي  التـــوازن 
البطيئة على الميزان ســـيجعلنا نحافظ 
علـــى النتائـــج لفتـــرات طويلـــة، ويجّنبنا 
ونقـــص  كاإلمســـاك  الصحيـــة  المشـــكات 
واألعـــراض  والمعـــادن  الڤيتامينـــات 

الجانبية المصاحبة. 
في فترة الجائحة اتجه  «

الجميع لممارسة الرياضة 
واألنظمة الغذائية كيف ترين 

ذلك؟ وما نصيحتِك لهم؟ 

نافعـــة(  ضـــارٍة  )رّب  يقـــال 
أرى أّن فترة الكورونا كانت 

مثـــل جـــرس اإلنـــذار للجميـــع، موضـــوع الصحة 
أصبـــح يترأس كل المواضيـــع وجميع المجالس، 
صار النـــاس يهتمون له ويخافون على أنفســـهم 
ويحرصـــون علـــى تقوية الجهاز المناعي بشـــّتى 
الطـــرق. باإلضافـــة إلـــى انجـــذاب واضـــح وكبير 
للرياضـــة واألنظمـــة الغذائيـــة رأيتـــه فـــي هـــذه 
الفترة وأعجبني كثيًرا هذا األمر. الحمد لله على 
هـــذا البـــاء الـــذي فّتح عيـــون النـــاس على هذه 
النعمـــة التـــي كانـــوا غافليـــن عنها. ولألشـــخاص 
الذيـــن اتجهـــوا للتغيير في هـــذه الفترة: بوركت 
جهودكـــم المبذولة أنا فخورة جًدا بكم، ُيعجبني 
اإلنســـان الذي ينتبه لصحتـــه ويعرف ماذا يأكل، 
اســـتمروا علـــى هـــذا الـــدرب، الصحـــة والجهـــاز 
المناعي القوي اســـتثماٌر كبير للمســـتقبل ووقت 
األزمـــات وكل التوفيـــق لكـــم فـــي هذا المشـــوار 
الجميـــل ونصيحتي لكم اســـتمتعوا بكل لحظة؛ 

ألنها اختيار وليست إجبارا. 
هل أثبتت األنظمة الغذائية العالجية  «

فعاليتها؟ 

مهمـــا  األشـــخاص  أّن  والدليـــل  بالتأكيـــد،  نعـــم 
توّجهـــوا للبدائـــل الســـريعة والعمليـــات يعودون 
لألنظمـــة الغذائيـــة؛ ألنهـــا الحـــل األول واألخيـــر 
حتى اليوم ونحن في بدايات العام ٢٠٢١ مازلنا 
نحتـــاج للنظـــام الغذائـــي الصحـــي. كل مجاالت 
الطب ينصحـــون بااللتزام بنظام غذائي صحي. 
مشـــكات الهرمونـــات والحمـــل، مرض الســـكري 
والســـكري أثنـــاء الحمـــل، ارتفـــاع ضغـــط الـــدم 
واألمـــراض القلبيـــة والكوليســـترول، مشـــكات 
مشـــكات  والكلـــى،  والكبـــد  الهضمـــي  الجهـــاز 

العظام والمفاصل كل األطباء من هذه المجاالت 
يحرصـــون على تنبيه مرضاهم بااللتزام بأنظمة 
صحيـــة إلى جانب العاج للحصـــول على نتائج 
جيـــدة وينصحون األشـــخاص الذين يعانون من 
الســـمنة بتخفيـــف أوزانهـــم عـــن طريـــق النظـــام 

الغذائي الصحي والرياضة.
عالَم يقوم النظام الغذائي الذي تقدمينه  «

للمراجعين؟ 

يقـــوم علـــى احتيـــاج الشـــخص مـــن الســـعرات 
الحراريـــة واحتياجـــه مـــن مصـــادر الطاقـــة، أي 
الكربوهيـــدرات والدهون والبروتين، وبناًء على 
نتائـــج فحوصات الدم ونســـبة الدهـــون المئوية 
والكتلـــة العضليـــة مـــن جهـــاز مكونات الجســـم. 
ونأخـــذ فـــي االعتبار المشـــكات الصحيـــة التي 
يواجههـــا الشـــخص واألدويـــة التـــي يأخذونهـــا 
مســـّببات  عـــن  ونبتعـــد  األكل  مـــن  ومفّضاتـــه 
الحساســـية في األكل أو األغذية غير المناســـبة 

للمراجع. 
أصبح المجتمع اليوم أكثر وعيا بأهمية اتباع  «

نظام غذائي متوازن مع اختصاصي تغذية، ما 
رأيك بذلك؟ 

نحمد هللا على هذا األمر والفضل يعود لشبكات 
التواصل االجتماعي التي جعلتنا نوصل فكرتنا 
للعالـــم بكبســـة زر، ومهـــم أن نشـــّدد علـــى هـــذه 
النقطة في ظل انتشار األنظمة القاسية والمبنية 
علـــى الحرمـــان، وفـــي ظـــل انتشـــار الشـــائعات 
واألفـــكار الخاطئة في التغذية، البد من الرجوع 
ألهـــل االختصاص، وهـــذا أمر مهم جـــًدا لتجّنب 

الضرر والمشكات الصحية.

أنظمتــي الغذائيــة تقــوم علــى احتيــاج المراجــع مــن الطاقــة والســعرات الحراريــة

أبرار عمران: الحرمان هو القاعدة التي أريد كسرها لدى المراجعين

وديعة الوداعي
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مزارع يعمل في أكبر مورد للزهور في منطقة دلتا 
ميكونغ جنوب فيتنام )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بفيروس  مصابان  بريطانيان  قرر 
داخــل  ــــزواج  ال المستجد،  كــورونــا 
كينز  مــيــلــتــون  جــامــعــة  مستشفى 

للعزل.
وأصــيــب الــبــريــطــانــيــان إلــيــزابــيــث 
أوبراين،  وسايمون  عاما،   31 كير، 
ــا، وتم  36 عــامــا، بــفــيــروس كــورون
اإلسعاف  سيارة  نفس  في  نقلهما 
انخفض  بعدما  المستشفى،  إلــى 
مستوى األكسجين بشدة، بحسب 

صحيفة “ذا ميرور”.
وساءت حالتيهما، األمر الذي دفع 
زواجهما  لترتيب  الطبي  الــطــاقــم 
حــاجــة  رغـــم  األوان،  ــوات  فــ قــبــل 
العناية  إلــى وحــدة  للنقل  أوبــرايــن 
حــالــتــه  ازدادت  بــعــدمــا  الـــمـــركـــزة 
سوءا. وقرر الطاقم الطبي، إرجاء 
التنفس  جهاز  على  أوبراين  وضع 
الصناعي قليال حتى إتمام مراسم 

الزواج.

زواج يتحدى الوباء.. في “العناية المركزة”

وتحسنت حالة أوبراين، والتأم شمل العروسين مجددا في قسم مرضى “كوفيد 
- 19”، إذ يتعافى االثنان وإن كانا ال يزاالن يتلقيان األكسجين، فيما عقدت مراسم 

الزواج يوم 12 يناير، بعد 3 أيام من وصولهما إلى المستشفى.

قالت عارضة األزياء يائيل شلبيا، المصنفة “أجمل فتاة في العالم”، إنها 
يهودية من أصول تونسية.

وتصدرت الشابة البالغة من العمر 19 عاما، قائمة “تي سي كاندلر” السنوية 
كـ “أجمل 100 وجه في العام”.

النجمة  محبو  ــداول  ــ ت
العربية القديرة، فيروز، 
أطلقوا  فــيــديــو  مقطع 
تعد  “فيروز  اسم  عليه 
واســع  بشكل  الكنافة” 
التواصل  وســائــل  على 
ــاعـــي وحــصــد  ــمـ ــتـ االجـ

آالف المشاركات.
الكبير  الشبه  وتسبب 
لسيدة أميركية بأيقونة 
السيدة  العربي،  الغناء 
فيروز، بحصول مقطع 
فــيــديــو نــشــرتــه شــابــة 
أمــيــركــيــة ألمـــهـــا على 
توك”،  “تيك  في  قناتها 

بحصد  “الكنافة”  الشهيرة  العربية  الحلويات  أطباق  أحد  تعد  وهي 
آالف المشاهدات والتعليقات والمشاركات.

ولم تتوقع ابنة السيدة األميركية، التي قيل أنها من أصول لبنانية، أن 
يحصد المشهد الصغير آالف اإلعجابات والمشاركات والمشاهدات، 
أمها  بين  الكبير  الشبه  لكن  قناتها،  على  نشره  عند  قصير  بوقت 

والسيدة فيروز كان محط إعجاب المتابعين.
وبحسب موقع قناة “أم تي في” اللبنانية، يسمع في خلفية المشهد 
أغنية للسيدة فيروز “سلملي عليه” في خلفية الفيديو ما أثار إعجاب 
القصير،  الفيديو  مع  وتفاعلهم  فيروز  النجمة  ومحبي  المشاهدين 
الذي أطلقوا عليه “فيروز تعد الكنافة”، وتم مشاركته بشكل واسع 

على جميع وسائل التواصل االجتماعي.

“فيروز تحضر الكنافة”... وتحصد آالف المشاهدات

من  الجديد  الفيلم  إطالق  أرجئ 
سلسلة مغامرات جيمس بوند مرة 
كوفيد19-،  جائحة  بسبب  أخرى 
جي  “إم  استديوهات  أعلنت  إذ 
للموت”  إم” أن عــروض “ال وقــت 

ستبدأ في 8 أكتوبر 2021. 
السري  العميل  بداية على حساب  الثالث  التأجيل  اإلعــالن عن هذا  وُنِشر 
البريطاني الشهير في شبكة “تويتر”، مرفقا بملصق الفيلم الذي يظهر فيه 

الممثل دانييل كريغ مرتديا بزة بوند.
أنحاء  مختلف  في  السينما  دور  من  اآلالف  إقفال  في  الجائحة  وتسببت 
العالم وأّدت إلى اإلخالل بالجدول الزمني لعروض معظم اإلنتاجات الكبرى، 
فيما ارتأى بعض الشركات عرض أفالمه بواسطة البث التدفقي للحد من 
خسارة اإليرادات. وكان منتجو بوند أعلنوا في الخريف أن إطالق الفيلم 

الخامس والعشرين من السلسلة أرجئ إلى 2 أبريل 2021.

تأجيل ثالث لفيلم جيمس بوند الجديد الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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05:14

06:44
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اإلجهاد يدفع نحو الوجبات المسببة للسمنة
حقا  يتوقون  الناس  أن  حديثة  دراســة  أكــدت 
إلى تناول األكالت الخفيفة والوجبات السريعة 
في  األحــداث  بسبب  للتوتر؛  يتعرضون  عندما 

حياتهم.
ــنــدا  وقـــــام بـــاحـــثـــون مـــن أســـتـــرالـــيـــا ونــيــوزيــل
عــاداتــهــم  حـــول  بــالــغــا   137 آراء  بــاســتــطــالع 
الغذائية ومشاعر التوتر والرغبة الشديدة في 

تناول الطعام على مدار أسبوع واحد.
وأفاد المشاركون عن شغفهم لمزيد من الطعام، 
عموما،  السريعة  الوجبات  من  المزيد  وتناول 
في  منه  يعانون  كانوا  الــذي  التوتر  زاد  عندما 

يوم معين.
والصحية  الرياضية  الباحثة  الدراسة  وأجــرت 
بيرث  أستراليا في  ليو من جامعة غرب  شينا 
وزمــالئــهــا. وكــتــب الــفــريــق “قـــد تـــؤدي مشاعر 
ــى تغيير الــســلــوك الــغــذائــي”.  الــتــوتــر والــقــلــق إل
“أنــواع  أيضا على  يؤثر  اإلجــهــاد  أن  وأضــافــوا 
األطعمة التي يستهلكها األفراد، كل من األفراد 
الذين يعانون من اإلجهاد واألكل العاطفي غالبا 
أطعمة ومشروبات مستساغة  يبحثون عن  ما 

كثيفة الطاقة غنية بالسكر أو الدهون المشبعة 
هو  العاطفي  األكل  أن  وأوضحوا  والمتحولة”. 
إلى  يميلون  الــذيــن  بأولئك  يتعلق  الـــذي  ذلــك 
للمشاعر  استجابة  الطعام  تناول  في  اإلفــراط 
السلبية، خصوصا، عند مواجهة القلق والتوتر.

المشاركين  من  الباحثون  الدراسة، طلب  وفي 
اإلبالغ عن مستويات التوتر والقلق لديهم وفقا 
لمقياس محدد والذي يركز على حاالت الشعور 

بالقلق والعصبية والذعر والقلق.
أبلغوا  المشاركين  أن  الفريق  تحليل  وكشف 
الكربوهيدرات  تــنــاول  فــي  رغــبــة شــديــدة  عــن 
والحلويات واألطعمة السريعة في األيام التي 

شعروا فيها بمزيد من التوتر.

أعلن فريق ريال مدريد اإلسباني 
لكرة القدم، أمس الجمعة، إصابة 
زيــدان،  الدين  زين  الفني،  مديره 
ــا الــمــســتــجــد  ــ ــورونـ ــ بـــفـــيـــروس كـ

“كوفيد 19”.
ــب الــــنــــادي عـــلـــى صــفــحــتــه  ــتـ وكـ
ــر”، مــســاء  ــتـ ــويـ ــرســمــيــة فـــي “تـ ال
ــادي ريــــال  ــ ــ ــلـــن نـ ــعـ ــعـــة: “يـ ــمـ الـــجـ
الفني  المدير  إصــابــة  عــن  مــدريــد 
زيــــن الـــديـــن زيـــــــدان، بــفــيــروس 
كوفيد19-”، لينضم لقائمة طويلة 
ــذيــن أصــيــبــوا  مــن الــريــاضــيــيــن ال

بالفيروس نفسه.
للنادي  اإللكتروني  الموقع  وأشار 
أنـــه مــن الــمــقــرر أن يــقــود دافــيــد 
الفريق  زيـــدان،  مساعد  بيتوني 
أمام أالفيس؛ بهدف تحقيق الفوز 

في غياب مواطنه الفرنسي.

إصابة زين الدين 
زيدان بفيروس 

كورونا
قصر مطلي من الذهب من الداخل، مع طاه خاص ورفيقته األجنبية، عرض للبيع مقابل 

أقل من 3 ماليين دوالر فقط.
بالتأكيد يمكن القول إن السعر “خيالي” للقصر المصمم وفق الهندسة المعمارية الباروكية 

واإلمبراطورية، الكائن في منطقة إيركوتسيك الروسية، وذلك بكل معنى الكلمة.
ولكن كما هو معروف أيضا، إذا عرف السبب بطل العجب، ذلك أن المشتري لهذا القصر 
الفخم سيتعين عليه أن يتحمل العيش في ظل درجات حرارة تقل عن 50 درجة مئوية 

تحت الصفر في فصل الشتاء.

قصر “مطلي بالذهب” للبيع بـ 2.88 مليون دوالر


