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مواصلة النجاح..
بمواصلة االلتزام

حققـــت مملكـــة البحرين قفـــزة نوعية بمعـــدل 23 مرتبة 
 2021 لعـــام  االقتصاديـــة  الحريـــة  مؤشـــر  فـــي  عالمًيـــا 
الصـــادر عـــن “مؤسســـة هيريتـــج” األميركيـــة، لتحل في 
المرتبـــة 40 عالمًيـــا من أصل 178 دولة تـــم تصنيفها، ما 
يجعلها في مصاف الدول المتقدمة التي شهدت تحسًنا 
كبيًرا مـــن حيث معدالت الحرية االقتصادية. وشـــهدت 
النتيجة الكلية لمملكة البحرين تحســـًنا بواقع 3.6 نقطة 
لتصبـــح 69.9 %، ما يجعلها تتفـــوق على معدل الحرية 
االقتصاديـــة لمنطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا 
والمعـــدل العالمي. وأكد التقريـــر أن مملكة البحرين تعد 
من ضمن الدول األكثر تحســـًنا فـــي الحرية االقتصادية 
علـــى مســـتوى دول منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 

إفريقيا، ما يضعها في المرتبة الرابعة ضمن المنطقة.
يذكـــر أن مؤشـــر الحريـــة االقتصاديـــة للـــدول يحدد عن 
طريق قياس أدائها في 12 مؤشـــًرا فرعًيا مندرًجا تحت 
4 ركائـــز، هي: ســـيادة القانـــون، حجم الحكومـــة، فعالية 

اإلجراءات، األطر التنظيمية وانفتاح السوق.

البحرين تقفز 23 مرتبة بمؤشر الحرية االقتصادية
دولـــة  178 بــيــن  مـــن  عــالــمــًيــا   40 الـــــ  احــتــلــت 

مؤشر الحرية االقتصادية للدول يحدد عن طريق قياس أدائها في 12 مؤشًرا فرعًيا 

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحرين إطـــاق الميليشـــيا الحوثية 
 6 إيـــران  مـــن  المدعومـــة  اإلرهابيـــة 
طائرات مســـيرة علـــى مدينة خميس 
مشـــيط بالمملكة العربية الســـعودية، 
اآلمنيـــن  المدنييـــن  مســـتهدفة 
المدنيـــة،  والمنشـــآت  والمناطـــق 
فـــي انتهـــاك صـــارخ للقانـــون الدولي 

اإلنساني.
تضامـــن  عـــن  الـــوزارة  أعربـــت  وإذ 
مملكـــة البحريـــن مع المملكـــة العربية 
الســـعودية فيمـــا تتخـــذه مـــن تدابير 
وإجـــراءات مـــن أجـــل مواجهـــة تلك 
االعتـــداءات اإلرهابيـــة الجبانة، فهي 
تؤكـــد علـــى ضـــرورة قيـــام المجتمـــع 
ميليشـــيا  علـــى  بالضغـــط  الدولـــي 
الحوثي لوقـــف االعتداءات المخالفة 

للقوانين واالتفاقات الدولية.

التضامن مع السعودية لمواجهة اعتداءات الحوثي

البابا يحّث على وقف العنف والتحزبات
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6062 متطوعا منذ ظهور الجائحة و199 ألف عملية تطهير
قال رئيس شـــعبة التخطيط والتطوير 
بـــاإلدارة العامة للدفـــاع المدني النقيب 
حمد ســـوار خالل اســـتضافته ببرنامج 
“األمـــن” اإلذاعـــي أن اإلدارة تعمل على 
إعـــداد برامـــج تدريبيـــة بشـــكل يومي 
للعامليـــن فـــي الدفـــاع المدنـــي حـــول 
كيفيـــة التعامل مـــع المخاطـــر التي قد 
يتعرضون لها مثل التعامل مع الحريق 
وما يتبعه من إجهـــاد حراري والتعامل 
المـــواد الســـامة وخطـــر الســـقوط  مـــع 
وغيرهـــا مـــن المخاطر، حيـــث بلغ عدد 
البالغات التي باشـــرتها اإلدارة 16579 

بالغا خالل العام الماضي.
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  بـــأن  وأضـــاف 
المدنـــي وفي إطـــار جهودهـــا للحد من 
نفـــذت  قـــد  كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار 
199073 عمليـــة تطهيـــر اعتبارا من 26 

فبراير 2020 شملت الشوارع والمباني 
التجاريـــة  والمحـــالت  والمنشـــآت 
والمرافـــق العامـــة والخاصـــة، كمـــا تـــم 
تدريـــب 2219 شـــخصا مـــن القطاعين 
بعمليـــات  للقيـــام  والخـــاص  العـــام 
التطهيـــر، باإلضافة إلى االســـتمرار في 
عقد دورات تدريبية باســـتخدام تقنية 

االتصال المرئي.
كمـــا أوضـــح رئيـــس شـــعبة التخطيـــط 
للدفـــاع  العامـــة  بـــاإلدارة  والتطويـــر 
للقيـــام  المتطوعيـــن  عـــدد  أن  المدنـــي 
بشـــكل  ازداد  قـــد  التطهيـــر  بعمليـــات 
ملحـــوظ منـــذ بدايـــة الجائحـــة، إذ بلـــغ 
عدد المتطوعين 6062 متطوعا ابتداء 
مـــن تاريخ 23 مـــارس 2020 كما قامت 
اإلدارة باإلشـــراف علـــى عـــدة عمليـــات 
تطهير مع شـــركات التنظيـــف بمختلف 
محافظـــات المملكـــة، ومن جهـــة أخرى 

الحمـــالت  مـــن  العديـــد  اإلدارة  نفـــذت 
التوعويـــة، ومنهـــا حملـــة الســـالمة في 
الســـكن المشـــترك، حملـــة الســـالمة في 
تركيـــب ســـخان الميـــاه، حملـــة التأكـــد 
مـــن اشـــتراطات الســـالمة فـــي األندية 

الرياضية وبرك السباحة.
كمـــا أكـــد النقيـــب ســـوار علـــى حـــرص 
علـــى  المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة 
التعـــاون والتنســـيق مـــع إدارات وزارة 
الداخلية ومع مختلف الجهات المعنية 
كوزارة الصحة، الهيئة الوطنية لتنظيم 

المهـــن والخدمـــات الصحيـــة، المجلس 
األعلـــى للبيئـــة، وغيرهـــا مـــن الجهـــات 

األخرى.
عـــدد  تقديـــم  البرنامـــج  تضمـــن  وقـــد 
والتوعويـــة  األمنيـــة  الفقـــرات  مـــن 
واالجتماعية، حيث تم تســـليط الضوء 
خـــالل فقـــرة “األمـــن في أســـبوع” على 
أبـــرز البالغـــات التـــي تم التعامـــل معها 
وذلك من خالل االتصال المباشر بغرفة 
العمليـــات الرئيســـة وغرفـــة العمليـــات 

والمراقبة المرورية.

كمـــا ناقش البرنامج في فقرة “دردشـــة 
الوعـــي  تعزيـــز  موضـــوع  الخميـــس” 
فيـــروس  مواجهـــة  فـــي  المجتمعـــي 
كورونـــا، واســـتضافت فقـــرة “إشـــراقة 
قانـــون  مـــن  المنتفعيـــن  أحـــد  أمـــل” 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة وعـــرض 
مدى اســـتفادته من هذه التجربة، التي 
انعكســـت إيجابا على حياته كونه اآلن 
مع أسرته كما استفاد من انخراطه في 
دورات متعـــددة فـــي برنامـــج “ تمـــام” 
لتأهيـــل المحكوميـــن وإدماجهـــم فـــي 

المجتمع.
“شـــخصيات”  فاصـــل  تضمـــن  فيمـــا 
التعرف على إحدى الشخصيات البارزة 
في تاريخ شـــرطة البحرين وهو اللواء 
أحمـــد عبدالرحمن محمـــد بوعلي الذي 
بـــدأ مســـيرته الوظيفيـــة فـــي شـــرطة 
البحريـــن العـــام 1955م برتبة مســـاعد 

مفتش ثان، وخالل فترة خدمته تولى 
عـــدة مناصـــب وظيفيـــة منهـــا: مـــدرب 
المرشـــحين  تدريـــب  عـــن  ومســـؤول 
الضباط في مدرســـة تدريـــب الضباط، 
ضابط فـــي إدارة التحقيقات الجنائية، 
آمر شـــرطة المطار، آمر شرطة المحرق 
القيـــادة  فـــي  األول  اإلداري  والمطـــار، 
العامة لألمن العام، مساعد المدير العام 
لألمـــن العام ومدير عـــام اإلدارة العامة 
مـــن  بالعديـــد  التحـــق  كمـــا  للعمليـــات، 
الـــدورات التدريبيـــة األمنيـــة واإلدارية 
داخل وخـــارج البالد، ونال على العديد 
العســـكرية  واألنـــواط  األوســـمة  مـــن 
وتـــدرج فـــي الرتـــب العســـكرية حتـــى 

حصل على رتبة لواء.
كما تخلل البرنامج تقديم جوائز نقدية 
للمســـتمعين وذلـــك من خـــالل االتصال 

والمشاركة في المسابقة.

المنامة - وزارة الداخلية

16 ألف بالغ لـ 
“الدفاع المدني” ... 
أبرزها حاالت الحريق

السبت 6 مارس 2021 - 22 رجب 1442 - العدد 4526

المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ غانا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية 
وذلـــك  آدو،  أكـــوفـــو  ــانـــا  نـ ــا  ــانـ غـ

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
أطيب  عــن  فيها  جــاللــتــه  أعـــرب 
تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور 
الصحة والسعادة بهذه المناسبة 

الوطنية.

القانــون المقتــرح يتضمــن منحهــا الصالحيــات لتطبيــق 

النواب يناقش إنشاء شرطة البيئة ... الثالثاء

يناقـــش مجلـــس النـــواب في جلســـته المقبلـــة تقرير 
لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة والدفاع واألمـــن الوطني 
والـــذي أوصى فيـــه بالموافقـــة على االقتـــراح برغبة 
ن االقتراح برغبة  بشـــأن إنشاء شرطة بيئية.  ويتضمَّ
إنشـــاء شـــرطة بيئيـــة ومنحهـــا الصالحيـــات الالزمة 
لتطبيـــق القوانين واألنظمـــة المتعّلقة بالبيئة، أســـوًة 
بتجـــارب العديـــد مـــن الـــدول في هـــذا المجـــال مثل 

الواليات المتحدة األمريكية وأستراليا واألردن.
رة لَعرض  وجاء في اعتبارات المصلحـــة العامة المبرِّ
االقتراح برغبة تحقيق األمن البيئي وحماية وصون 

الموارد الطبيعية والثروات البيئية في جميع األماكن 
ســـواء في المدن والمجمعات الحضرية والمتنزهات 
كل  ووقـــف  والمحميـــات،  والســـواحل  والحدائـــق 
الجائـــر  الصيـــد  مثـــل  للبيئـــة  المدمـــرة  الممارســـات 
أفـــادت وزارة  والكـــراف واالحتطـــاب. مـــن جهتهـــا، 
الداخليـــة إن إنشـــاء إدارات أو أجهـــزة جديـــدة أمـــر 
ره جهة اإلدارة وفق مبدأ )الفصل بين السلطات(،  تقدِّ
ويتعلَّـــق بالســـلطة التقديرية للســـلطة التنفيذية في 
تحديد احتياجاتها، وَرسم سياساتها وطرق تنفيذها 

كونها أكثر ارتباطا بالواقع العملي واحتياجاته.
ع البحرينـــي أفـــرد تنظيمـــا  واشـــارت إلـــى أن المشـــرِّ
ـــم مجـــال البيئة، وأســـند لجهات  قانونيـــا خاصـــا ينظِّ

دة تنفيذ أحكامه من خالل )المرســـوم رقم )21(  محدَّ
لســـنة 1996 بشـــأن البيئـــة(. كمـــا أصـــدر وزيـــر العدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف قرارا بمنح موظفي 
الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة صفة مأموري 
الضبط القضائي، وعليـــه فإنه ال حاجة لجهة جديدة 
تعمـــل على حمايـــة البيئة. وأفادت ان الـــوزارة تعمل 
جاهـــدة علـــى مكافحـــة الجريمـــة عمـــالً بنـــص المادة 
)1( من )المرســـوم بقانون رقم )3( لســـنة 1982 بشأن 
قانـــون قوات األمن العـــام وتعديالته(، ومعاونة كافة 
الجهات لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها في 
مختلف المجاالت ومنهـــا البيئة، باعتبار قوات األمن 

العام مأموري ضبط عام.

فرق من األهالي في كل منطقة لحماية المتنزهات
ــحــدائــق” ــاء ال ــدقـ ــاق مـــبـــادرة “أصـ ــ ــات” يــعــلــن إط ــدي ــل ــب ــر “ال ــ وزي

أكـــد وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلف دور 
الشـــراكة المجتمعيـــة فـــي الحفـــاظ على 
المرافـــق العامـــة وتطويرها، مشـــيرا إلى 
الدور الذي يلعبه “أصدقاء الحدائق” في 

الحفاظ على الحدائق وتطويرها.
وأوضـــح خلف أن الـــوزارة وبالتعاون مع 
المجالس البلدية أطلقت مبادرة “أصدقاء 
الحدائق”، ضمن مســـاعي الوزارة لتعزيز 
مفهوم الشـــراكة المجتمعية في الحفاظ 
على مســـتوى الحدائـــق، الذي يهدف إلى 
تشـــكيل مجموعة من األهالي كأصدقاء 
للحديقة تكون لديهـــم صالحيات معينة 
بالتنســـيق مـــع البلديات مـــن أجل تطوير 
الحدائق والمساهمة في الحفاظ عليها. 

حديقـــة   200 مـــن  أكثـــر  “لدينـــا  وقـــال 
البحريـــن،  مملكـــة  عمـــوم  فـــي  ومتنـــزه 
وجزء كبير من هذه الحدائق تقع وســـط 
األحيـــاء الســـكنية، وقريبـــة مـــن بيـــوت 
أهالـــي المنطقـــة الذين تشـــكل لهـــم هذه 

الحديقـــة متنفســـا ومكانـــا للترفيه، لذلك 
انطلقت فكرة أصدقاء الحدائق من هذه 
الزاوية عبر تشكيل فرق من األهالي في 
كل منطقة يســـاهمون فـــي الحفاظ على 
هـــذه الحدائـــق والمتنزهـــات، ويعملـــون 
إلـــى جانب الوزارة فـــي المحافظة عليها 
مبـــادرة  “تعتبـــر  وأضـــاف  وتطويرهـــا”.  
أصدقـــاء الحدائق من المبـــادرات المهمة 
فـــي تفعيـــل دور المجتمـــع فـــي الحفـــاظ 

علـــى المرافق العامة، الذي تأمل شـــؤون 
البلديـــات مـــن خاللـــه أن نعـــزز مفهوًمـــا 
األهالـــي  بيـــن  الشـــراكة  فـــي  مجتمعًيـــا 
التجـــارب  أن  إلـــى  مشـــيرا  والبلديـــة”، 
التـــي أطلقتها البلديات فـــي هذا المجال 
أكـــدت فاعليـــة كبيـــرة في الحفـــاظ على 
المرافـــق العامـــة وتقليـــل كلفـــة الصيانة، 
مـــا يســـهم فـــي توفيـــر أفضـــل الخدمات 
واستمراريتها من أجل المصلحة العامة”.

وتابع “تهـــدف مبادرة أصدقـــاء الحدائق 
الحفاظ على الممتلكات العامة والمرافق 
العامـــة، مـــا يؤدي بشـــكل مباشـــر خفض 
مـــن موازنـــة الصيانـــة، وتوفيـــر الموازنة 
فـــي  واســـتغاللها  للصيانـــة  المخصصـــة 

مشاريع أخرى تخدم األهالي”. 
وأكد خلـــف أن الوزارة وضعـــت برنامجا 
األهالـــي  تشـــجيع  أجـــل  مـــن  متكامـــال 
لالنخـــراط فـــي هـــذه المبادرة علـــى أكبر 
قـــدر ممكن من الحدائق بالذات التي تقع 

وسط األحياء السكنية. 
وتابـــع “انبثقـــت فكـــرة مبـــادرة أصدقـــاء 
الـــوزارة  إيمـــان  مـــن  انطالًقـــا  الحدائـــق 
وبالتعـــاون مع المجالس البلدية بضرورة 
المجتمعيـــة،  الشـــراكة  مبـــدأ  تأصيـــل 
وصياغة فكر جديد مضمونه أن الحدائق 
والرقـــع الخضـــراء هي ملـــك لألهالي في 

المقام األول”.
وقـــال “نعمـــل علـــى تعزيـــز التعـــاون بين 
جيـــل  لبنـــاء  األهلـــي  والقطـــاع  الـــوزارة 
يتمتع بالمسؤولية تجاه المرافق العامة”.

140 ألــف دينــــــــار لدعـــم 14 أنــديــــــة “الوالــديــــــن”
علـــى  بالموافقـــة  الخدمـــات  لجنـــة  أوصـــت 
االقتـــراح برغبة بشـــأن تخصيـــص دعم مادي 
ســـنوي لألنديـــة االجتماعيـــة للوالديـــن والذي 
يهدف إلى تخصيص دعم مادي سنوي لألندية 
للوالديـــن، يضمـــن اســـتمراريتها  االجتماعيـــة 
فـــي تقديـــم خدماتهـــا التي تســـهم فـــي إبقاء 
كبار الســـن ضمـــن دائرة التواصـــل المجتمعي، 

باإلضافـــة إلـــى تمكينهـــا مـــن تشـــغيل النـــادي 
وتقديـــم برامـــج نوعيـــة متجـــددة وخدمـــات 

أفضل لكبار السن.
ورأت وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة أن 
أهـــداف المقتـــرح متحققة علـــى أرض الواقع، 
وأفـــادت بـــأن الحكومـــة تولـــي اهتمامـــا كبيرا 
بفئة المسنين )كبار المواطنين( في العديد من 
م لهـــا، إذ يصل  الخدمـــات المختلفـــة التـــي تقدَّ

عـــدد األندية االجتماعية للوالدين إلى 14 دارا 
وناديـــا، وتقوم مملكـــة البحرين بتقديم الدعم 
السنوي لهما بمبلغ 140 ألف دينار سنويا ضمن 
برامـــج الشـــراكة المجتمعية والمنـــح الخاصة 

بإدارة عدد من هذه النوادي ودور الرعاية.
وأشـــارت الوزارة إلى أنها تقـــوم حاليا بإجراء 
دراســـة متكاملة؛ من أجـــل حصول بقية الدور 

واألندية على الدعم السنوي.

وأوضحـــت أنهـــا تقـــّدم الـــوزارة الدعـــم الفني 
ور مـــن َدورهـــا اإلشـــرافي عليها؛ من  لهـــذه الدُّ
أجـــل تذليـــل الصعوبـــات التي تواجههـــا، ومن 
ور والمرافق الخاصة  ذلك المتابعة الدورية للدُّ
بكل منها والتأكد من سالمة المبنى، مع تقديم 
كل أوجه الدعم في هذا الشـــأن، باإلضافة إلى 
إعـــداد البرامـــج والخدمـــات المختلفـــة التـــي 
تقـــدم لهـــذه الفئـــة. وأفـــادت جمعيـــة البحرين 

لرعاية الوالدين بتوافقها مع المقترح، مشـــيرًة 
إلـــى أهميـــة وكثافة العمـــل الذي تقـــوم به من 
خـــالل البرامـــج واألنشـــطة والمشـــاريع التـــي 
تنفذهـــا لرعايـــة كبـــار المواطنيـــن، األمـــر الذي 
يتطلب تخصيـــص الكثير من المـــوارد المالية 
والبشـــرية لتنفيذ الرعاية علـــى الوجه األكمل، 
في ظـــل محدوديـــة مـــوارد الجمعيـــة القائمة 

على تبرعات أهل الخير.

خلف: ال أضرار بيئية لصيد الروبيان بـ “الحظرة”
قـــال وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراني عصام خلف “إنه ليســـت هناك أضرار بيئية 
معروفة بالنسبة لصيد الروبيان عن طريق “الحظرة”، 
إذ إن صيد الروبيان بتلك الوســـيلة قد تعاقبت على 

استعماله أجيال من الصيادين البحرينيين”.
وأكد أن الحظر الموســـمي لصيد الروبيان سواء عن 
طريق “الحظرة” أو غيرها من وسائل الصيد لم يكن 
بســـبب تأثيره على البيئة البحرية بل بســـبب موسم 
التكاثـــر كمـــا هو معلوم. وجـــاء في رده على ســـؤال 
برلمانـــي للنائب علي اســـحاقي أنه يحظر اســـتخدام 

شـــباك الجـــر القاعيـــة الكـــراف فـــي الصيـــد البحـــري 
مطلقـــًا، وأن حضـــر صيـــد الروبيان يســـري فقط في 
مدة الحظر بمختلف طرق الصيد بما فيها شباك الجر 

القاعية وغيرها، وعليه يمنع صيده في فترة الحظر 
بكافة الطرق والوسائل استخراج الثروة البحرية.

وأشـــار إلـــى أنـــه ال يمكـــن منـــع أي كائـــن بحـــري مـــن 
الدخـــول للحظـــرة والوزارة ليســـت بصـــدد منع ذلك، 
لكـــن المنع يقع علـــى الصياد من اســـتخراج الكائنات 
البحريـــة من الحظـــرة في فترة الحظـــر، موضحا أن 
رمـــي أو إرجـــاع الروبيان الموجود فـــي الحظرة إلى 
البحر ال يشكل ضررًا على البيئة البحرية، إذ إن ذلك 
الروبيـــان يعتبـــر غـــذاًء لألســـماك واألحيـــاء البحرية 

األخرى.

علي إسحاقيعصام خلف

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

الثقافة األمنيـة
الدفاع المدني ودوره في الحد من الخسائر

حرصت وزارة الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للدفاع المدني على مشاركة دول العالم 
االحتفــال باليــوم العالمي للدفاع المدني والــذي يصادف األول من مارس في كل عام، 
كمــا حرصــت المنظمــة الدوليــة للحماية المدنية على إطالق شــعار في كل عام يســلط 
الضــوء علــى أحدى مجاالت عمــل الدفاع المدني اإلنســانية والعملياتيــة لتقوم أجهزة 
الدفــاع المدنــي فــي الــدول األعضــاء بتفعيــل مضمــون هذا الشــعار؛ وذلــك لتعزيز دور 

األجهزة في االرتقاء في أدائها االحترافي.
وقــد عملــت اإلدارة العامــة للدفاع المدني على االحتفــال بهذا اليوم في كل عام وذلك 
مــن خــالل مشــاركة كافة الجهــات المعنية مــن القطاعيين العام والخــاص، حيث تقوم 
اإلدارة العامــة للدفــاع المدني في مملكة البحرين بتحديث وتطوير اآلليات والمعدات 
والكــوادر البشــرية وذلــك لمواكبــة ما وصلــت له مملكة البحرين من تقــدم نفخر به في 
كافــة القطاعــات ولكــي يســاهم الدفــاع المدنــي فــي دعــم منظومــة االقتصــاد الوطني 

والمحافظة على اإلنجازات الوطنية.
إن الدفــاع المدنــي يلعب دورا أساســيا في الحد من الخســائر فــي األرواح والممتلكات 
ومجابهــة مختلــف الظروف واألحوال ســواًء في حاالت الكــوارث أو الحوادث الكبرى 

أو الظروف األمنية الطارئة.
وعملــت اإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي علــى االرتقــاء بمســتوى األداء الــذي يطمــح له 
الجميع وفي هذا العام ومن خالل بعض األنشــطة والفعاليات والورش التفاعلية التي 
تهدف لرفع مستوى الوعي الوقائي لدى المواطنين والمقيمين، وكما عملت على إشراك 

عدد من القطاعات الوطنية لكي تعزز من مفهوم التشاركية بين مختلف الجهات.
وتحقيقــًا لمبدأ الشــراكة تعمــل االدارة على إعداد وتحضير الكفــاءات المدنية للوقاية 
من الكوارث، وتشــجيع تشــكيل الفرق التطوعية وتدريبها على عمليات اإلنقاذ لتكون 
رديفا لفرق الدفاع المدني، وبخاصة في الكوارث التي تتطلب سرعة التدخل، كما أن 
تأهيــل مؤسســات المجتمــع المدنــي من شــأنه زيادة مســتوى الوعي وكيفيــة التصرف 
عنــد وقــوع الكوارث والتعامــل معها وبخاصة االســتعداد الحتمال وقوعهــا، والمبادرة 
بالتصرف المناسب لتقليل الخسائر، إضافة إلى زيادة كفاءة عمليات اإلنقاذ وتنظيمها.

شـــرطة  لمديريـــة  العـــام  المديـــر  صـــرح 
المحافظة الجنوبية بأن شرطة المديرية 
تمكنـــت مـــن القبـــض علـــى آســـيوي )36 
مـــن  عـــدد  مقتنيـــات  لســـرقته  عامـــا(، 

السيارات المتوقفة بمنطقة الرفاع.
وأوضـــح أن المديريـــة وإثـــر تلقيها عددا 
مـــن البالغـــات فـــي هذا الشـــأن، باشـــرت 
عمليات البحث والتحري والتي أســـفرت 
عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه، 
وأنـــه جـــاٍر اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 

الالزمة تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة 
العامة.

شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر  وأهـــاب 
المحافظـــة الجنوبية بســـائقي الســـيارات 
أخـــذ الحيطة وعـــدم ترك ســـياراتهم في 
حالة التشـــغيل أثنـــاء قضاء االحتياجات 
مـــن المحال التجارية مثـــالً أو ركنها دون 
قفـــل األبـــواب األمر الـــذي قد يـــؤدي إلى 
ســـرقتها أو سرقة محتوياتها من مترصد 

لذلك.

القبض على آسيوي سرق سيارات متوقفة بالرفاع

ليلى مال اهلل
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سياسيون سعوديون لـ “^”: محاوالت مس سيادة الرياض.. فشلت
ــًدا ــعودية_بيت_العرب_الكبير” غـ ــدى “^” “#السـ ــل لمنتـ ــي متواصـ ــب خليجـ ترقـ

قال سياســـيون ســـعوديون لـ”البالد” إن 
اإلجماع الشـــعبي والحكومي السعودي 
األمريكيـــة  االســـتخبارات  لتقريـــر 
المســـيس أظهـــر للعالـــم اجمـــع الموقف 
السعودي الداخلي موحدا وهو يصطف 
خلـــف قيادته، مؤازرا ومســـاندا وداعما 

ورافضا كل أشكال االستهداف.
وأشـــاروا إلـــى أهميـــة منتـــدى “البـــالد” 
الخليجـــي المقـــرر انعقـــاده صبـــاح يوم 
األحـــد بمشـــاركة واســـعة مـــن رؤســـاء 
تحريـــر الصحف الخليجيـــة وبرلمانيين 

وقامات إعالمية عربية.

قلنا كلمتنا

 وأكـــد الرئيـــس الســـابق للجنـــة حقـــوق 
اإلنســـان العربية بجامعة الدول العربية 
وعضو مجلس الشورى السعودي هادي 
اليامـــي أنـــه “وبإجمـــاع منقطـــع النظيـــر 
قابل السعوديون، حكومة وشعبا برفض 
قاطـــع تقريـــر االســـتخبارات األميركية 
الذي تم تزويد الكونجرس األميركي به 
بشـــأن مقتل المواطن الســـعودي جمال 
خاشـــقجي – رحمه هللا – في إسطنبول 
عام 2018. وظهـــر للعالم اجمع الموقف 
السعودي الداخلي موحدا وهو يصطف 
خلـــف قيادته، مؤازرا ومســـاندا وداعما 

ورافضا كل أشكال االستهداف”.
وشدد اليامي في تصريح لـ”البالد” على 
قـــوة اللحمـــة الوطنيـــة التـــي تربط بين 
القيادة الســـعودية والشـــعب، والتقارب 
الكبيـــر الذي يجمع بينهمـــا، وهو العنصر 
الكفيـــل بإجهاض كافـــة محاوالت النيل 
مـــن المملكـــة، وأســـباب رفـــض التقريـــر 
كثيـــرة ومتعـــددة، ولعـــل أبرزهـــا أنه لم 
يـــأت بجديـــد، وهـــو يجتـــر األســـطوانة 
الصدئـــة المكرورة التي ال تحمل ســـوى 
اتهامات واهية تفتقر إلى األدلة وتبتعد 
عن األســـانيد وتجافي المنطق وحقيقة 

األشياء”.
وتابع “ال يعدو التقرير كونه استنتاجات 
خاطئـــة وكالمـــا مرســـال يبتعد عـــن لغة 
القانـــون التـــي تلتـــزم بالدليـــل وتكتفي 
بالبرهـــان وتتعزز بالحيثيات، وال عجب 
في ذلك إذا نظرنا إلى الفترة التي صدر 
فيهـــا، وهـــي فترة كانت تشـــهد ســـجاال 
وتصفية حســـابات بين عناصر الحزبين 
الديمقراطـــي والجمهوري،  األميركيين، 
المشـــرعين  بعـــض  حـــاول  ولألســـف 
مقتـــل  حادثـــة  إدراج  األميركييـــن 
خاشقجي ضمن ذلك السجال الحزبي”.

للحادثـــة  “المتتبـــع  اليامـــي  وأكمـــل 
المؤســـفة يجد أن المملكـــة التزمت منذ 
البدايـــة بجانـــب الشـــفافية، وتمســـكت 
بالسير وفق ما يقتضيه نظامها القانوني 
العريق من إجـــراءات واضحة، وأعلنت 
ولـــم  والصراحـــة،  الوضـــوح  بمنتهـــى 
تتـــردد الســـلطات الســـعودية فـــي إدانة 
الجريمـــة فـــور وقوعها ووصفتهـــا بأنها 
نكراء وتبتعد عن قوانين البالد وقيمها 
الراســـخة التي تنأى عن العنف واإلكراه 

وتتمسك باألنظمة والتشريعات”.
الفريـــق  أعضـــاء  تصرفـــات  “أن  وزاد 

علـــى  واضحـــا  تعديـــا  شـــكلت  المعنـــي 
أنظمـــة المؤسســـات التـــي يعملـــون بها، 
وتمـــت  جميعـــا،  توقيفهـــم  تـــم  لذلـــك 
بواســـطة  الفـــوري  للتحقيـــق  إحالتهـــم 
األجهـــزة المختصـــة. ولم يكتـــف النائب 
العـــام بمـــا تـــم بثه عبـــر وســـائل اإلعالم 
مـــن حيثيات رافقت وقوع الحادثة، بل 
قـــام برفقة فريق مختـــص بزيارة موقع 
الجريمـــة، وجمع من األدلة ما كان كافيا 

للوصول إلى مرحلة اليقين”.
وواصل “اســـتكماال لسلســـلة اإلجراءات 
القانونيـــة، قامت النيابـــة بتوجيه تهمة 
لمحكمـــة  وأحالتهـــم  للمتهميـــن  القتـــل 
األعـــراف  جميـــع  راعـــت  مفتوحـــة 
بصـــورة  أحداثهـــا  وجـــرت  القانونيـــة، 
علنية ومفتوحة ُســـمح لممثلي عدد من 
الســـفارات الغربيـــة بحضورهـــا، إضافة 
إلـــى أولياء الـــدم وغيرهم من المهتمين 
بالشأن القضائي، وقد أجمع هؤالء على 
أن المحكمـــة اســـتوفت كافـــة المعاييـــر 

القانونية المطلوبة”.
حيـــال  القانونيـــة  اإلجـــراءات  وعـــن 
حادثـــة خاشـــقجي، علق اليامـــي “كانت 
األحـــكام رادعة بما يتناســـب مع فداحة 
الجرم، حيث قضـــت المحكمة الجزائية 
تقضـــي  ابتدائيـــة  أحكامـــا  بالريـــاض 
بقتـــل )5( مـــن المدعى عليهـــم قصاصا، 
فـــي  والمشـــتركون  المباشـــرون  وهـــم 
قتـــل المجني عليه، وتـــم تخفيضها من 
محكمـــة االســـتئناف بعـــد عفـــو أوليـــاء 
الـــدم ليصبح ٢٠ ســـنة لـــكل واحد منهم 
والحكـــم بعشـــر ســـنوات لمتهـــم واحـــد 

وسبع سنوات لمتهمين اثنين”.
وأضـــاف “أصبح الحكـــم نهائيا وواجب 
)212( مـــن نظـــام  للمـــادة  النفـــاذ طبقـــا 
اإلجـــراءات الجزائيـــة، وهـــو مـــا قوبـــل 
برضـــا واســـع من كافـــة األطـــراف وفي 
والـــرأي  خاشـــقجي،  عائلـــة  مقدمتهـــا 
العـــام العالمـــي الذي أكـــد أن المملكة قد 

انتصرت للفقيد وعائلته”.
وقال اليامي “رغـــم التحفظات العديدة 
على التقرير واألخطـــاء الواضحة التي 
صاحبتـــه، والرفض الواســـع الذي قوبل 
ـــل أيضـــا صفعـــة قاســـية  بـــه، إال أنـــه مثَّ
فـــي وجوه أعداء الحقيقـــة الذين كانوا 
ينتظـــرون خطوات أكثر منـــه، فالتقرير 
أغلـــق ملـــف القضيـــة إلـــى األبـــد، ألنـــه 
الورقـــة األخيرة التـــي كان يراهن عليها 
بالغـــل والحقـــد،  امتـــألت قلوبهـــم  مـــن 
بوســـائل  لإلفـــك  يروجـــون  وطفقـــوا 

عديدة ووسائل إعالم مأجورة”.

 تصعيد مسيس 

فـــي الســـياق، قـــال الكاتـــب الســـعودي 
األول  الدافـــع  ان  العلمـــي  عبـــدهللا 
الستهداف سمو األمير محمد بن سلمان 

أمـــن  لتقويـــض  مبعثـــرة  محاولـــة  هـــو 
واســـتقرار المملكـــة العربية الســـعودية، 
مضيفـــا “أن التصعيد األمريكي ليس إال 
تكهنـــات ظنيـــة محشـــوة بالتخيالت. ال 
توجـــد معلومة واحدة مؤكـــدة وإال لتم 
نشرها وإثباتها. التقرير إنشائي وإعادة 
صياغة تســـريبات وفرضيات خالية من 

األدلة أو البراهين”.
وأضـــاف العلمـــي أن “الموقف الخليجي 
والعربي من التصعيد األمريكي الُمتعثر 
واضـــح، وهـــو الوقوف بجانـــب حكومة 
المملكة في كل ما اتخذته من إجراءات 
قضائيـــة متعـــارف عليهـــا للتحقيـــق مع 
المجموعـــة المتهمـــة بقتـــل خاشـــقجي، 
وصـــدرت  للمحاكمـــة  تقديمهـــم  تـــم 
بحقهـــم أحكام نهائية كما رحبْت أســـرة 

خاشقجي باألحكام وأنتهى األمر”.
فاشـــل  األمريكـــي  التصعيـــد  وزاد” 
قانونيًا وقضائيًا، بل هو محاولة بائســـة 
لتســـييس جريمة جنائية. إضافة لذلك، 
اســـتنتاجات التقريـــر األمريكي ال قيمة 
لها أمام القضاء وأمام الشعب السعودي 
الـــذي يقـــف خلـــف قيادتـــه بقـــوة وعزم 
وصالبة، إلن هذه االستنتاجات اكذوبة 
مبنيـــة على توقعات واهية لالســـتغالل 

السياسي”.
التعـــاون  “وقفـــت دول مجلـــس  وقـــال 
والـــدول العربيـــة مـــع الريـــاض موقفـــًا 
صلبًا، بينما رقص الشـــتامون والمرتزقة 
مـــن العـــرب والعجـــم فرحـــا. ال جديـــد، 
فحكوماتهـــم أدمنـــت النفـــاق حتى بات 

عدم كذبهم استثناء مشبوها”.
وتابـــع العلمـــي “هـــؤالء ال يتعلمـــون من 
األول  همهـــم  ألن  الفاشـــلة،  تجاربهـــم 
واألخير تفجير العالم العربي الستكمال 

مشاريعهم التخريبية”.
واســـتطرد “كشـــفت قيـــادة المملكة عن 
بـــكل  الشـــنعاء  الجريمـــة  مـــع  تعاملهـــا 
تفاصيلهـــا، فهـــذه المبـــادئ نابعة من نبذ 
الســـعودية للعنـــف والتطرف وتمســـكها 
بسياســـة االعتـــدال والوســـطية. كذلك 
الالزمـــة  الخطـــوات  الريـــاض  اتخـــذت 
لضمـــان عدم تكـــرار مثل هـــذه الحادثة 
مـــدى  وعلـــى  ذلـــك،  ومـــع  االجراميـــة. 
عامين متتاليين، حاول الفاشلون مرات 
عديدة زلزلة اســـتقرارنا، فباؤوا بالفشل 

والخزي والهزيمة”.
وزاد “رفضـــت حكومـــة المملكـــة رفضـــا 
قاطعـــا مـــا ورد فـــي التقريـــر األمريكـــي 
من اســـتنتاجات وأكاذيب مسيئة وغير 
بتنفيـــذ  التزمـــت  الريـــاض  صحيحـــة. 
لمحاكمـــة  الجنـــاة  وخضـــع  القانـــون، 
حضرهـــا ممثلـــون مـــن الـــدول الخمـــس 
دائمـــة العضويـــة فـــي مجلـــس األمـــن، 
ومنظمات حقوقية وممثل تركيا وأبناء 

المواطن خاشقجي”.

كل  الدولـــة  اتخـــذت  “كمـــا  وأردف 
اإلجـــراءات لمحاســـبة المتورطيـــن في 
القضيـــة عبر قضاء مســـتقل مشـــهود له 
باإلنصـــاف والنزاهـــة. فـــي نهايـــة األمر، 
والمحاكمـــات  التحقيقـــات  إجـــراء  تـــم 
حســـب القانـــون. الحكـــم القضائي قطع 
ضبابية الشكوك، ولكن في نفس الوقت 
أثـــار حفيظـــة التائقين لتفتيـــت اللحمة 

الوطنية”. هدوء الصادقين
وأوضـــح الكاتـــب الصحافـــي محمد بن 
ربيع أنه “بعد أحداث ســـبتمبر الشـــهيرة 
تزايـــدت حـــدة التصريحـــات األميركية 
تجـــاه بالدنا، ونفـــخ فيهـــا أعداؤنا نفخا 
واجهتـــه المملكـــة بهـــدوء الصادقين مع 
فالســـعوديون  غيرهـــم،  ومـــع  أنفســـهم 
الذيـــن شـــاركوا فـــي تلك األحـــداث هم 
أعضـــاء فـــي تنظيمـــات خارجـــة علـــى 
القانون المحلي والعالمي، متغيبون عن 
بلدهم وحتى عن أهاليهم وقد بان ذلك 
لكل أمريكـــي حتى وأن جاء ذلك الفهم 

متأخرا”.
وتابـــع بـــن ربيـــع “فـــي مســـألة المرحوم 
الســـعودي  التصـــرف  جـــاء  خاشـــقجي 
هادئا هدوء الصادقين مع أنفســـهم ومع 
غيرهـــم، وبنفس الهـــدوء كان رد وزارة 
الخارجيـــة على التقريـــر الذي تم تزويد 
الكونغرس به حول المسألة ذاتها، فبّين 
الـــرد أنها جريمـــة نكراء شـــكلت انتهاكا 
صارخـــا للقوانيـــن الســـعودية وألنظمـــة 
الجهـــة التي يعملـــون فيها، وقد اتخذت 
كافـــة اإلجراءات وصـــدرت بحق الَفَعلة 
أحكاما قضائية نهائية رضي عنها أفراد 

أسرة المرحوم خاشقجي”.
وأكمـــل “المســـألة شـــأن ســـعودي بحت، 
ورّد وزارة الخارجيـــة يغنـــي عن كل رّد، 
لكن الجهات التي تنفخ في الرماد غالبا 
مـــا تطـــرح الســـيناريوهات التـــي تفســـر 
مناســـبة بعـــث التقريـــر الخائـــب الذكـــر 
فـــي أول أيام بايدن فقالوا: هو محاولة 
للضغـــط على الســـعودية التـــي لم تصل 
إليها موجة االعتراف بإسرائيل، وقالوا: 
هـــو محاولـــة للضغـــط علـــى الســـعودية 
لتبتعـــد عن مســـار االتفـــاق النـــووي مع 

إيران”.
وتابـــع بـــن ربيع “لن أنكـــر أن بالدنا تقف 
من مســـألة العالقات مع إسرائيل موقفا 
تاريخهـــا،  ومـــع  مكانتهـــا  مـــع  ينســـجم 
وأن بالدنـــا تقـــف موقف الخبيـــر بإيران 
لهـــا  ســـماح  أي  ومغبـــة  ومخططاتهـــا 
بالتمـــادي فـــي نواوياتها وبالتســـتياتها، 
فـــي الوقـــت الـــذي تكـــرس فيـــه أمريكا 
فيـــه  ويكـــرس  إســـرائيل،  لتوطيـــد 
عالقتهـــم  لتطبيـــع  الديموقراطيـــون 
بإيـــران ضمـــن سياســـاتهم االحتوائيـــة 

المعروفة”.
وواصـــل “لن أنكر شـــيئا من ذلـــك، لكني 
اعتقـــد أن كل مـــا يحدث في مطلع عهد 
بايـــدن هـــو محاولـــة لالنتقام من ســـلفه 
ترامب الذي أشبعه سخرية واستخفافا، 
بل طالما وصمه بعبارته )جو الكسالن(”.

إبراهيم النهام

سفيرة النوايا الحسنة خلود فرحان: العمل التطوعي في دمي
خلـــود عبـــدهللا فرحـــان، امـــرأه بحرينيـــة 
من المحرق، توجت بلقب ســـفيرة النوايا 
الحســـنة مـــن قبـــل الجمعيـــة النرويجيـــة 
للعدالـــة والســـالم ومقرهـــا فـــي النرويـــج 
توجزهـــا  عـــدة،  ألســـباب  2020؛  العـــام 
“البـــالد” فـــي تقريرهـــا اليـــوم مـــن “وجـــه 
مـــن العامـــة” والـــذي يســـلط الضـــوء على 

الكفاءات والمواهب البحرينية.
تقـــول خلود وهي ربة منزل وأم لخمســـة 
أوالد: بأنها ومنذ صغرها كان لديها شغف 
كبيرة في المشاركات باألعمال التطوعية، 
حيـــث  المدرســـة،  فـــي  كانـــت  والبدايـــة 
كانـــت تســـاعد المعلمـــات، وزميالتهـــا في 
المدرســـة، وتعلق ضاحكة “كانت المعلمة 
اذا تطلب أحد يمســـح السبورة، أتقدم أنا 

أول وحـــدة”. وتضيف: “كما كنت أســـاعد 
فـــي أعمـــال تنظيـــف ســـاحات المدرســـة، 
وأســـاعد زميالتي في مراجعة دروســـهم 
وفـــي حـــل واجباتهـــم؛ ألننـــي كنـــت أجد 
نفســـي ومنذ نعومـــة أظفاري فـــي خدمة 
اإلنســـان، وفـــي مد يـــد العـــون لآلخرين”. 
وتوضـــح: “بعـــد الـــزواج، مررت لســـنوات 

عدة بفتور تجاه العمل التطوعي، قبل أن 
أعود اليه مجـــددا أقوى من ذي قبل، بعد 
وفاة شـــقيقي العام 2013 بمرض عضال، 
حيث أعادت لي هذه التجربة الرغبة في 
تقديـــم الخدمـــات التطوعيـــة فـــي ثوابـــه 

رحمه هللا”.
وتتابـــع خلـــود: “البداية كانـــت مع جمعية 
الســـنابل الخيريـــة فـــي البســـيتين، حيث 
تطوعـــت إلعـــداد تنظيم فعاليـــة عن يوم 
اليتيـــم، حيـــث ُكلف كل متطوع بخمســـة 
أطفال؛ لكي يشـــاركهم اللعب في حديقة 
الحـــد، ومـــن بعدهـــا انضممـــت لعضويـــة 

المحـــرق  ودار  الطيبـــة،  الكلمـــة  جمعيـــة 
باألولـــى  فأصبحـــت  الوالديـــن،  لرعايـــة 
لجنـــة  ســـر  وأمينـــة  اجتماعيـــة  باحثـــة 
المشـــاريع الخيرية، وفي الثانية مشـــرفة 
إدارية لكبار الســـن، لفترة تجاوزت السبع 

سنوات، كلها تطوعيا”.
وتكمـــل: “بالرغـــم مـــن االنشـــغاالت التـــي 
يوجدهـــا العمـــل التطوعـــي عـــن األســـرة 
ألنـــه  بذلـــك؛  ملتزمـــة  أننـــي  إال  واألوالد، 
فـــي دمي، كما أنني وجـــدت تفهما ودعما 
)شـــوق(  منهـــم  وأوالدي،  زوجـــي  مـــن 
و)حصـــة( اللتـــان وجدتـــا لنفســـيهما مكانا 

بهـــذا المضمـــار الخّيـــر، وأنـــا فخـــورة بهما 
وبمساعدتهما اآلخرين”.

وتمضـــي قائلة: “أثنـــاء حضـــوري لمؤتمر 
والســـالم  للعدالـــة  النرويجيـــة  للجمعيـــة 
في إمارة الشـــارقة العـــام 2019، تقدمت 
بعـــدد مـــن المشـــاريع والمســـاعي بطريقة 
تطوعية، خالل الســـنوات الماضية وذلك 
بنـــاء علـــى طلبهـــم، بعدها بفتـــرة وجيزة، 
تـــم اختيـــاري كســـفيرة للنوايـــا الحســـنة 
في المملكـــة البحرين، وهـــو أمر أفرحني 

وأوجد بداخلي التقدير”.
وتردف: “كما تم اختياري بفضل من هللا، 
كسفيرة للمنظمة الدولية للعمل التطوعي 
ومقرها في جمهورية مصر العربية، ولقد 
جاء ذلك بترشيح من البحرين”. وتختتم 
خلـــود بالقول: “من الصعب أن أجلس في 
بيتي، وأنا مرتاحة البال، وبداخلي إدراك 
تـــام بـــأن هنالك مـــن يحتـــاج المســـاعدة، 
للقمة، للدواء، للتعليم، وبأن هنالك أيتاما 
وأرامـــل وفقـــراء ينتظرون صنـــاع األمل، 
ومحفزيـــه؛ لذا أنـــا موجودة، وسأســـتمر، 
وآمـــل من أبنـــاء بلدي بأن يقدمـــوا للعالم 
دروســـا خيرة وعظيمة في ميادين العمل 

التطوعي، وهم أهل لذلك”.

فقراء ينتظرون 
صناع األمل

وجه
من العامة

علـــى  الضـــوء  تســـلط  زاويـــة 
مبادرات ألشخاص في الظل.. 
عـــن  وبعيـــدون  ملهمـــون.. 

األضواء.

السعودية... الثقل االستراتيجي 
للخليج والعالم العربي واإلسالمي

Û  تمثــل المواقف الثابتة لمملكة البحرين تجاه الشــقيقة الكبرى المملكة
العربية السعودية، نموذًجا راسًخا يقوم على عدة ركائز منها أن قيادتي 
البلدين وعلى مر الســنين والمراحل، جســدتا مبدئًيا “الموقف الواحد 
المتطابــق” وبنــاًء عليــه تعــززت مواقــف الشــعبين الشــقيقين، ومنهــا 
أيًضــا أن البحرين تقدر عالًيا الثقل االســتراتيجي للســعودية بالنســبة 
لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي واإلسالمي، ومنها 
أيًضا الدور الكبير الذي لعبته وال تزال، المملكة العربية السعودية، في 

الوقف مع بالدنا في مختلف الظروف والمراحل.
Û  يتجســد كل ذلــك بشــكل عميــق فــي مقــام االعتبــار لمكانــة المملكــة

العربيــة لــدى عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، وولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
بالعالقــات  وعرفاًنــا  اعتــزاًزا  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر 
التاريخيــة النوعيــة بيــن القيادتين والشــعبين، والتوافــق في وجهات 
النظــر تجــاه القضايا الكبرى، فجاللة العاهل وســمو ولــي العهد رئيس 
والمواقــف  والبيانــات  التصريحــات  فــي  نــرى  كمــا  الــوزراء  مجلــس 
يؤكــدان علــى محورية الدور الســعودي في تحقيــق االزدهار للمنطقة 
وجهودها في رفد التضامن والتعاون الخليجي والعربي واإلســالمي، 
والتعبير عن التقدير والثناء الدائمين على مســيرة مشــرفة من الدعم 
لمملكة البحرين من جانب الشقيقة الكبرى، وهو أمر تسجله المواقف 

التاريخية على مر العهود.
Û  وبــدا واضًحــا موقف مملكة البحرين الــذي ال يحيد في تبيان تأييدها

للسعودية، وعلى مختلف المستويات، من قيادة البالد إلى المؤسسات 
واألفراد، بعد صدور بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية 
بشــأن التقريــر الخــاص بمقتــل المواطــن الســعودي الصحفــي جمــال 
خاشــقجي رحمــه هللا، فالمملكــة دولة مؤسســات وقانــون، ولم تتوان 
فــي إحقــاق الحق من خالل العدالة والقضاء، وبالتالي، ال يمكن قبول 
أي موقــف أو بيــان يســيء إلــى اإلجــراءات التــي تتخذهــا المملكــة 
العربية السعودية، وهذا موقف كل مواطن بحريني، ذلك ألن اإلساءة 
إلــى الشــقيقة الكبرى له مآرب وأهــداف وغايات، ولهذا يتعزز الموقف 
الداعــم، وهــو ليــس مــن بــاب اإلعــالم، بــل مــن بــاب الموقــف الراســخ 

والمبدئي الذي تعلمناه من قيادتنا.
Û  وتعلمنــا أيًضــا مــن فقيــد الوطــن الراحــل الكبيــر المغفــور لــه بإذن هللا

تعالى، صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، طيب 
هللا ثــراه، االعتــزاز والتقدير لخادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا- والقيادة والشــعب الســعودي، 
ومواقــف المملكــة الصلبة مــع البحرين وكأنه ينســج قصيدة في حب 
المملكة وشــعبها، وأن ما يربط بين بلدينا وشــعبينا الشــقيقين أبلغ من 
أن تعبــر عنــه الكلمــات، ومكانــة أرض الحرميــن فــي قلوبنــا ووجداننا 
ال يمكــن أن نختصرهــا فــي بضــع كلمــات، فهم األخوة والســند والدرع 
العربيــة  الحصيــن لألمتيــن اإلســالمية والعربيــة، ومواقــف المملكــة 
السعودية تجاه البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
وســائر الــدول العربية واإلســالمية فــي مختلف الظــروف تبرهن على 
نهــج راســخ فــي نصــرة الحق ولــم الشــمل والحفــاظ على كيــان األمة 

وسيادتها.
Û  إن وقــوف البحريــن مــع المملكــة العربيــة الســعودية فــي كل الظروف

والمنعطفــات، يكشــف اإلدراك التــام بالشــقيقة الكبــرى كمحــور للثقــل 
والمكانة العالية في العالمين العربي واإلسالمي ألنها حاضنة الجميع، 
وهــي التــي تعبــر بالدول الشــقيقة والصديقــة والشــعوب المحبة على 
طريــق توجيــه الجهــود مــن أجــل االســتقرار والتنميــة علــى الصعيــد 
اإلقليمــي والدولــي والعالمي، وال يمكن إنــكار هذه المكانة وهذا الدور 

الذي يتجدد وفق ما تتطلبه التحوالت مهما كان مداها.
Û  بعــون هللا، ســتمضى الشــقيقة الكبــرى فــي القيــام بدورهــا بــكل ثبات

وعزيمــة، والحقيقــة التــي ال تغيــب هــي أن كياًنــا كالمملكــة العربيــة 
الســعودية، هــو فــي أركانه الكيــان الذي يحمل مســؤوليته تجاه األمة 

العربية واإلسالمية.

عادل المرزوق

أثناء مشاركة فرحان إلحدى الفعاليات الشعبية بمعية عدد من كبار السنتكريم أحد ذوي االحتياجات الخاصةمن إحدى رحالت دار المحرق لرعاية الوالدين

إبراهيم النهام

محمد بن ربيعهادي الياميعبدالله العلمي



خـالـــد بـــن خليفـــة لـ “^”: عهـــد سمــو الشيــخ عيســـــــــــــــــى بـــن سلمـــان... بــــزوٌغ للنهضــــة
قال نائب رئيس مجلس األمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة إن األمير الراحل صاحب 
العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة باني النهضة الحديثة وراعي مسيرة التقدم الحضاري، إذ شهدت البحرين إبان عهده 
التحول العصري في كل المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية والثقافية، والشيخ عيسى صاحب الفضل في 

انطالقة البحرين نحو العالمية وشريك دولي في السالم واستقرار المنطقة.

وأضـــاف فـــي تصريحـــات لــــ “البالد”، 
بمناســـبة ذكرى رحيلـــه التي تصادف 
6 مـــارس، أن مركـــز عيســـى الثقافي 
الـــذي تشـــرف بحمـــل اســـمه الغالـــي 
علينـــا جميعا، يســـتذكر عهـــده الزاهر 
بالمنجـــزات الحضاريـــة، ونســـتحضر 
التـــي خلدتهـــا  معـــا شـــواهد عصـــره 
الصـــروح وأيـــادي أبناء هـــذا الوطن، 
فنســـتلهم منهـــا القـــوة والثبـــات على 
فـــي  والتفانـــي  األرض  هـــذه  حـــب 

خدمتها.
وأشـــار إلـــى أن عطاء األميـــر الراحل 

وخارجـــه،  وطنـــه  ألهـــل  وافـــرا  كان 
شـــهما  الخصـــال،  نبيـــل  رجـــالً  وكان 
ومتواضعـــا، محبا للخير والبذل، وقد 
تـــوارث رحمه هذه الخصال الحميدة 
كابـــرا عـــن كابـــر مـــن آبائه وأجـــداده. 
وقـــد انعكس ذلك علـــى منهاج حكمه 
الرشيد الذي امتاز بالحنكة السياسية 
فـــي رســـم سياســـات الدولـــة وإدارة 
شـــؤونها بمـــا يعزز من مكانة الشـــعب 

وازدهار الوطن في كافة فروعه.
ولفت الشـــيخ خالد بن خليفة إلى أن 
البحريـــن نهضت في عهده رحمه هللا 

وخطـــت بخطـــى واثقـــة ســـريعة في 
ســـبيل التقـــدم وازدهار، ففـــي عهده 
شـــهدت المملكـــة تدشـــين المزيد من 
عـــن  فضـــال  والجامعـــات،  المـــدارس 
البعثـــات الدراســـية الخارجيـــة التـــي 
بالمؤهليـــن  تزخـــر  البحريـــن  جعلـــت 
والمؤهـــالت فـــي جميع فـــروع العلم، 
وفـــي عهـــده أصـــدرت البحريـــن أول 
ُعْملـــة وطنيـــة، كمـــا واحتلـــت مركـــزا 
مهمـــا فـــي مجـــال الصيرفـــة، وأصبح 
دعامـــة  والمصـــارف  البنـــوك  قطـــاع 
رئيســـة من دعائم االقتصاد الوطني، 

ومع وجود االســـتقرار السياســـي في 
البـــالد، أصبحـــت مـــن أكبـــر المراكـــز 
المالية في المنطقة، وامتدت النهضة 
لكـــي تربـــط البحريـــن بجاراتهـــا دول 
الخليـــج وأضحت شـــريكة فاعلة في 
مسيرة النمو والذي تجسد في إنشاء 

منظومة مجلس التعاون.
المشـــروعات  ننســـى  ال  أننـــا  وأكـــد   
كشـــركة  العمالقـــة  اإلســـتراتيجية 
ألمنيـــوم  وشـــركة  البحريـــن  نفـــط 

البحرين، وشـــركة الخليج للصناعات 
العربيـــة  وشـــركة  البتروكيماويـــة، 
ومينـــاء  )اســـري(،  الســـفن  إلصـــالح 
سلمان وشركة غاز البحرين الوطنية 
وغيرهـــا مـــن المشـــروعات الضخمـــة 
التـــي وضعت البحرين على الخارطة 
العالميـــة، وكانت البحريـــن رائدة في 

تدشين مشروعات السكنية، وأبرزها 
مدينة عيســـى ومدينة حمد ومدينة 
زايد وغيرها من المشاريع اإلسكانية، 
إذ كان رحمـــه هللا حريصـــا علـــى أن 
يمتلـــك كل مواطـــن بيتـــا خاصـــا بـــه 

وبأسرته.
واختتم نائـــب رئيس مجلس األمناء 
عيســـى  لمركـــز  التنفيـــذي  المديـــر 
الثقافي، الشـــيخ خالد بـــن خليفة آل 
خليفة بالقول بأن نهضة البالد طالت 
في عهـــده جميع القطاعـــات األخرى، 
الصحـــة، والعـــدل، واألشـــغال،  مثـــل 
والمواصـــالت،  والمـــاء،  والكهربـــاء، 
عدهـــا  يمكـــن  ال  والتـــي  وغيرهـــا 
وإحصاؤها في هذه السطور القليلة، 
إذ كان همه األول رحمه هللا االرتقاء 
بالوطـــن والمجتمـــع بالمســـتوى الذي 

يليق به عالميا.
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فعاليـات وطنيـة تستذكــر “أميــــــــــر االستقــالل” بـذكـــرى رحيلــه
للوطـــنيســـتقبل المواطنين ببشاشة ويناديهم “أبنائي” ويحاورهم عن حاجاتهم “صنويـــن” عاشـــقين  بـــن ســـلمان  وشـــقيقه خليفـــة  كان 

 واســـتدرك: لـــم أَر في حياتي شـــخصية 
تحمل “اإلنســـانية” مثله أبدا، تمتلك كل 
هـــذا الحـــب والرحمـــة والتواضـــع، يهرع 

لمساعدة من يعرف ومن ال يعرف.
واســـتذكر: كان لي شـــرف مقابلة األمير 
الراحـــل العـــام 1980 وحتـــى رحيله في 
العـــام 1999، وللعلـــم فـــإن مركـــز القلـــب 
هو مشـــروعه وفكرتـــه، كان محبا للطب 
واألطبـــاء، ويتابع التطـــور الطبي خالل 
زياراتـــه الرســـمية بالخـــارج، ولذلك أراد 
للبحريـــن أن تكـــون فـــي مصـــاف الدول 
الكبـــرى فـــي التقـــدم الطبـــي، وان تضـــم 
أول مركـــز ألمـــراض وجراحـــات القلب، 
عنـــد  شـــرطين  علينـــا  اشـــترط  ولكنـــه 

انطـــالق العمـــل بالمشـــروع، أولهمـــا، أن 
يكـــون مشـــروعا وصرحـــا طبيـــا ورياديا 
غير مســـبوق تفتخـــر به البحريـــن، وهو 
مـــا تحقـــق علـــى أرض الواقـــع، وثانيهما 
أن يقـــدم المركـــز خدماتـــه مجانـــا لـــكل 
من يحتاجها من الفقـــراء والمحتاجين، 
مردفا “ونحن ســـائرون ولحـــد اليوم بما 

أوصى به األمير الراحل وسنستمر”.
تكفينـــا  فـــال  الذكريـــات  وعـــن  وذكـــر: 
كان  الراحـــل،  مناقـــب  لذكـــر  مجلـــدات 
يقـــف بالســـاعات الطويلـــة، ليســـلم على 
من يحضر لمجلســـه، وكانوا يتجاوزون 
3500 مواطن ومقيم، كان يحب الناس، 
يستقبلهم ببشاشة وجه يعرفها الجميع، 

ويداعبهـــم،  األطفـــال  يســـتقبل  كان 
متواضعـــا حليمـــا كريمـــا محبـــا للجميع، 
ينـــادي مواطنيـــه “أبنائـــي”، ويحاورهم 
عـــن حاجاتهـــم، أحبـــه شـــعبه وبادلهـــم 
الحـــب، كان فـــارس البحرين وســـيبقى 

كذلك.

نصير العمال

إلـــى ذلـــك، قـــال األميـــن العـــام لجمعيـــة 
اإلنســـان،  حقـــوق  لمراقبـــة  البحريـــن 
فيصـــل فوالذ: لقـــد ارتبط اســـم الراحل 
بحقبـــة مهمة في تاريخ الحركة العمالية 
البحرينيـــة التـــي عاصرتهـــا  وأن رئيس 
اللجنـــة العامـــة لعمال البحريـــن “-1996

1998” وعضـــو مجلـــس الشـــورى، فقـــد 
كان الراحـــل نصيـــرا للعامـــل البحرينـــي 
وُسنت خالل عهده الميمون التشريعات 
التـــي حافظـــت علـــي حقـــوق  العماليـــة 

العمال.
وأضـــاف: اتســـم عهـــده بذكـــرى الكرامة 
والعـــزة والمحبـــة والمـــودة، وهي ذكرى 
الدولـــة البحرينيـــة التـــي بناهـــا بمعيـــة 
أخيـــه وعضـــده المغفـــور لـــه بـــإذن هللا 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة، وكان الراحل يتســـم 
بحبه لشـــعبه والسؤال عنهم وبالتواضع 
والكـــرم،  األخـــالق  وســـمو  والبســـاطة 
وهـــو مـــا جعله يعتبـــر أميًرا لالســـتقالل 

والقلوب. 
وتابع: قاد الراحل البحرين سنوات عدة 
وخاللها عمل على أحداث تغييرات مهمة 
على صعيد العمـــران والتنمية الصناعية 
واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة والحقـــوق، 
حيث تأسست الدولة الحديثة وتعززت 
التنميـــة والتحديـــث فـــي دولـــة أراد لها 
أن تكـــون نموذجـــا للتعايش والســـماحة 
والمحبـــة بين األطياف والمذاهب كافة، 
وإنســـانيته  ومواقفـــه  أخالقـــه  فكانـــت 

الدليل لشعبه.

مالذ الجميع

القعـــود،  خالـــد  األعمـــال  رجـــل  ويـــروي 

ذكريـــات والده وجده مـــع األمير الراحل، 
فيقـــول: مـــن خـــالل صـــور تحتفـــظ بهـــا 
العائلـــة، كان والـــدا للجميع، أحب شـــعبه، 
وجمعهم تحت ظله، وكان يلتقي بهم في 
مجلسه في الرفاع الغربي، حتى يحسوا 
أنهـــم فـــي بيتهـــم الصغيـــر، آالف الصـــور 
جمعـــت األميـــر الراحـــل بكبـــار الرؤســـاء 
والمســـؤولين، جمعتـــه أيضا بشـــعبه وهو 
يشـــاركهم كل المناســـبات، كان كريما في 
عطائه وفي ســـيرته العطرة التي مازالت 
حاضرة في ذاكرة شعبه حتى اليوم، كان 
يحب األطفال، ويسأل عن من يتأخر عن 
حضـــور مجلســـه ويطمئن علـــى الجميع، 

كان أميرا وإنسانا ومالذا للجميع.

يصـــادف اليـــوم ذكـــرى رحيـــل صاحـــب 
الســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة  )رحمـــه هللا(، ولـــد الراحـــل فـــي 
قريـــة الجســـرة، فـــي الثالـــث مـــن يونيو 
العـــام 1933، وتعلـــم بمـــدارس البحرين 
ثم سافر إلى أوروبا لمزيد من التحصيل 
العلمي، وأصبح وليا للعهد في الخامس 
مـــن يوليو 1957، وتولـــى مقاليد الحكم 

بعد وفاة والده )رحمه هللا(.
نشر األمير الراحل ظالل األمن وتطورت 
اإلدارة فـــي عهـــده، وازدهـــرت التجارة، 
وامتدت يد اإلصالح لكل مرافق الحياة 
وألكثـــر من 30 عاًما من العمل المســـتمر 

لصروح ما زالت شاخصة حتى اليوم.
كان األميـــر الحكيـــم يتبع مبـــدأ “الحكمة 
أســـاس الحكـــم”، وهـــو الرجـــل المحنـــك 
والسياسي الذي اتصف بالكرم والسماحة 
والتواضـــع وســـيرة الملـــوك، فـــورث عـــن 
آبائـــه وأجـــداده تلـــك الصفـــات الكريمـــة، 
ورث عـــن أبيه الهدوء واالتزان وحصافة 
الـــرأي وامتاز بالرقة والســـماحة واللطف 
شـــخصية  فأصبـــح  الباســـمة،  والطلعـــة 

محبوبة من جميع األوساط الشعبية.
هذا وشـــهدت البحرين فـــي عهده تقدما 
شـــمل المجال االقتصـــادي واالجتماعي 
والثقافي والسياســـي، وســـعى من اجل 
اســـتقالل البحرين حتى نالت استقاللها 
فـــي 14 أغســـطس 1971، وقـــام بتنويع 
النشـــاط االقتصـــادي ممـــا أدى إلى بروز 
البحريـــن كمركـــز للوحـــدات المصرفيـــة 

الخارجية.
العالـــي،  بالتعليـــم  حكومتـــه  اهتمـــت 
فافتتحـــت جامعة البحريـــن عام 1984، 
والمستشـــفى العسكري، ومطار البحرين 
الدولـــي، وميناء ســـلمان، وأرســـى حجر 
وتأســـيس  عيســـى،  لمدينـــة  األســـاس 
قوة دفـــاع البحرين والتـــي تحولت إلى 
وزارة الدفاع، وافتتح متحف البحرين، 
مجلـــس  بتأســـيس  مرســـوما  واصـــدر 
الدولـــة وتعييـــن صاحب الســـمو الملكي 
آل خليفـــة  بـــن ســـلمان  األميـــر خليفـــة 

رئيســـا له، وصدرت الصحف البحرينية، 
وافتتح الحوض الجاف، وتأســـس مركز 
ســـموه  وافتتـــح  التاريخيـــة،  الوثائـــق 
مجمعـــي وزارة العـــدل ووزارة اإلعـــالم، 
ووضـــع حجر األســـاس لمشـــروع جســـر 
الملـــك فهـــد، ومدينة حمـــد ومركز احمد 

الفاتح اإلسالمي.

الدموع قبل المآثر

قـــال الرئيـــس المؤســـس، رئيس مجلس 
أمناء الجامعة األهلية، عبدهللا الحواج: 
عندمـــا يكـــون الحديث عـــن أمير بحجم 
الشـــيخ  تعالـــى  هللا  بـــإذن  لـــه  المغفـــور 

عيســـى بـــن ســـلمان مؤســـس البحريـــن 
الحديثـــة )طيب هللا ثـــراه(، فإن الدموع 
قبل المآثر، وشجن القلوب قبل الحديث 
عن الذكريات، فهي التي تحكم وتتحكم 
في غـــزارة الدموع عندما ال تهون، وفي 

سلوان النفس حين ال تفارق عزيز.
جـــدا  قريـــب  لقائـــد  رمـــًزا  كان  وأردف: 
مـــن النـــاس ومثـــال يحتذى بـــه للتواضع 
والتقارب وااللتحام مع شؤون وشجون 
كل مواطـــن وكل مقيم، وكان رحمه هللا 
وشقيقه األمير الراحل خليفة بن سلمان 
آل خليفة  طيب هللا ثراه حجرا أســـاس 
لمســـيرة شـــعب، وصنوين عاشقين لهذا 

الوطن.
للمحبـــة  أميـــرا  كان  قائـــال:  واسترســـل 
وأميـــًرا  البروتوكـــوالت،  عـــن  والتنـــازل 
بحميميـــة  وقريبـــا  جمعـــاء،  لإلنســـانية 
ال تصـــدق مـــع كل النـــاس ولـــم يقتصـــر 
مجلســـه علـــى يـــوم واحد في األســـبوع 
لكنه امتد لثالث مرات أســـبوعيا وأكثر، 
وحضـــره الجميـــع وبـــال اســـتثناء ليـــس 
للســـالم على سموه فحســـب إنما لتبادل 
األحاديـــث الودية، التي تنبع من الصلب 
والـــى القلب، ال مســـافات لديـــه مع أحد، 
الجميـــع كانـــوا قريبين منـــه، وكان قريبا 
دقائـــق  أدق  عـــن  يســـأل  الجميـــع،  مـــن 

فـــي مســـاعدة أي  يتـــردد  حياتهـــم، وال 
محتاج، ولم يتغافل عن حق، ولم يتأخر 

عن مكرمة.
ومضـــى يقـــول: الذكريـــات مـــع األميـــر 
الراحل عيسى بن سلمان، يشاركني فيها 
والـــدي رحمة هللا عليهمـــا، فالوالد طيب 
هللا ثراه كان يشـــرف على “بشوت” سمو 
أميـــر البـــالد الراحل، وكان ســـموه يكلف 
والـــدي كـــي يجهـــز لـــه “البشـــوت” التـــي 
يصطحبهـــا معـــه عنـــد الســـفر، وأذكر أن 
سموه قام بتكليف والدي بمهمة تصميم 
وحياكة “بشـــت” خاص بمناســـبة ســـفره 
إلى فرنســـا، وأشـــرف الوالد بنفسه على 

تفصيل وحياكة البشـــت وقـــام بخياطة 
جزء بيده، حيث تم إطالق اســـم جديد 

على هذا “البشت” تحت كلمة “معلمة”.
وتابـــع: والـــدي كان مـــن أشـــد المعجبين 
بســـموه ومواظبا على حضور مجالســـه 
حتـــى امتـــد هـــذا الحضور لي شـــخصيا 
ومـــن  كنـــت  حيـــث  جميعـــا،  وإلخوتـــي 
حســـن الطالـــع قريبا من الراحـــل لدرجة 
أن ســـموه كان يستشـــيرني فـــي بعـــض 
األمـــور وشـــركني في المواقـــف، وكانت 
تغمرني الســـعادة والفخر بان أمير البالد 
يقربني منه وإنا ببداية طريقي في عالم 

األكاديمية والعلوم والثقافة العامة.
وأردف الحـــواج: وال يخفـــى علـــى احـــد 
بـــان عالقـــة أمير البـــالد الراحل عيســـى 
خليفـــة  األميـــر  بشـــقيقه  ســـلمان  بـــن 
بـــن ســـلمان رحمـــة هللا عليهمـــا وثيقـــة 
وحميميـــة، فتحابا علي خير هذا الوطن 
ووضعا يديهما فـــي أيدي بعضهما بعضا 
وخاضـــا غمار التحـــدي وبأقل اإلمكانات 
وفي أصعـــب المفترقات ليقيمـــا البنيان 

المرصوص لدولة البحرين الحديثة..
واختتـــم الحـــواج قائال: ولقـــد امتد هذا 
اإلرث التاريخـــي اإلنســـاني التليد لينهل 
منـــه عاهل البـــالد جاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة منـــذ تســـلمه مقاليـــد 
الحكـــم فـــي البـــالد ليؤكد من مشـــروعه 
اإلصالحـــي الكبير الذي دشـــنه في العام 
2001 قيم القداسة والتراحم والتعايش 
والتســـامح والنزول عنـــد رغبة المواطن 

واالنحياز لمصالحه.

فارس البحرين

المدير التنفيذي لمركز الشـــيخ محمد بن 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة التخصصي 
للقلب، ريســـان البـــدران، يطـــرز ذكرياته 
األمير الراحل، بخيوط من ذهب إذ قال: 
كان الراحـــل، أميرا بكل ما تحمل الكلمة 
مـــن معـــان، كان عربيـــا وأصيـــال وكريما 
فـــي تعامله مع كل من كانوا حوله، محبا 

للجميع من أبناء شعبه وللمقيمين.

الحواج: رمز لقائد 
قريب جدا من 

الناس ومثل يحتذى 
به في التواضع

البدران: مركز القلب 
“مشروعه”... 

 
ّ

وسائرون بحِس
وصاياه

فوالذ: اتسم عهده 
الزاهر بذكرى 

الكرامة والعزة 
والمحبة والمودة

القعود:  أحب 
شعبه وجمعهم 
تحت ظله وكان 

ومالًذا للجميع
ــن ســلــمــان ــ ــر خـــلـــيـــفـــة بـ ــ ــيـ ــ ــده األمـ ــ ــضـ ــ ــة بـــمـــعـــيـــة أخــــيــــه وعـ ــ ــ ــدول ــ ــ بـــنـــى ال

كان األمير 
الحكيم يتبع مبدأ 
“الحكمة أساس 

الحكم”

شهدت البحرين 
في عهده 

تقدما في شتى 
المجاالت

ال يخفى على أحد أن عالقة صاحب الســمو الشــيخ عيســى 
بــن ســلمان آل خليفة رحمه اهلل بشــقيقه صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رحمه اهلل وثيقة 
وحميمية، فتحابا علــى خير هذا الوطن ووضعا يديهما في 
يــدي بعضهما البعــض وخاضا غمــار التحدي فــي أصعب 

المفترقات ليقيما البنيان المرصوص للبحرين الحديثة

والدة المشروعات 
العمالقة... 

واالزدهار يالمس 
كل القطاعات

الشيخ خالد بن خليفة
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أدور في حلقة مفرغة وال أعرف أين أتجه 
كي أجد حال لمشكالت أنا لست سببا فيها، 
بل أنا دوما وفي كلها المجني عليه، ولكن 
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك ال أجد “مســـؤوال” 
يأخـــذ حقي، حتـــى أصبحت ال أنـــام الليل 
خوفـــا مما قـــد يحصل لـــي أو لعائلتي من 

وضع غير صحيح، ومن هضم لحقوقي.
هكذا يشـــتكي المواطـــن “م.ك” لــــ “البالد”، 
مؤكـــًدا أن الظلـــم الذي وقـــع عليه ما يزال 
مســـتمرا حتى اليوم، مردفا: لدي شـــكوى 

بداية على البلدية.

 وفي التفاصيل يقول: حين حصلت على 
الموافقـــة مـــن البلدية بنيت بيتـــي الواقع 
في مدينة عيسى سنة ١٩٩٨م، ومنذ تلك 
الســـنه إلى ســـنة ٢٠١١م لـــم تواجهني أي 

مشاكل مع البلدية نفسها.
ويضيـــف: ولكـــن فـــي ســـنة ٢٠١١، قمـــت 
بترميم المطبخ وصباغة المنزل، وكالعادة 
الصباغـــة  مخلفـــات  العمـــل جمعـــت  بعـــد 
الفارغـــة، وكان يـــوم “جمعـــة” فـــي الليـــل، 
وضعتهـــا خـــارج المنـــزل، لكنـــي فوجئـــت 
صبـــاح يوم الســـبت بمخالفة مـــن البلدية، 
وتســـاءلت فـــي نفســـي هل كانـــت البلدية 
تراقبنـــي وأنـــا أعمـــل وهـــل كانـــت ترصـــد 

حياتـــي وعملي داخل المنـــزل؟ هل يجب 
أن آخـــذ موافقـــة مـــن البلديـــة ألتمكن من 
ممارســـة حياتي اليومية وحياة عائلتي؟ 
أرفـــق لكـــم المخالفـــة التي حصلـــت عليها 
مـــن البلدية يوم الســـبت وكان يوم عطلة. 
قمـــت  إذ  انحـــل،  الموضـــوع  ويســـتدرك: 
بإزالة المخلفات بنفســـي ونظفـــت المكان 

الخارجي التابع للمنزل.
ويســـتتبع قائـــال: مـــا هو “أفظـــع” أن جاري 
اتصـــل بي وأنا في منزلي في مدينة حمد 
وهددنـــي بالقتـــل أو قتـــل أي أحـــد يدخل 
منزلـــي، وعليه تقدمت ببـــالغ ضده بمركز 
مدينـــة حمد الشـــمالي. ويســـتطرد: بعدها 

بتاريخ ١ مارس ٢٠٢١، البلدية ترســـل لي 
مخالفـــة تتضمن إشـــغال طريـــق واعتداء 
علـــى أمـــالك الدولـــة، مفادهـــا غلـــق ممـــر 
غيـــر نافذ وضمـــه للمنزل. وقـــال: ما ذنبي 
بعـــد أن حصلـــت على موافقة مـــن البلدية 
ودفعت الرســـوم أحصل على مخالفة بعد 
24 عاما؟. ويمضي المواطن قائال: تكررت 
المخالفات ضدي، جراء حصول أي ســـوء 
تفاهـــم أو شـــجار تافـــه عن الزراعـــة أو أي 
ســـبب غير مقنع مع جاري، ألجد المخالفة 
من البلدية في وجهي صباح اليوم الثاني، 
لدرجه أنني تركـــت منزلي وأخذت والدّي 
للســـكن في شقة إيجار بسبب المضايقات 

من الجـــار، ومخالفات البلديـــة، ولقد قمنا 
بعـــرض البيـــت للبيـــع، مختتمـــا: “أصبحت 
خائفا على والدي ووالدتي وأفراد أسرتي 

خصوصا أني رجل مسالم”، آمال بأن يفهم 
جـــاري أن حريـــة الشـــخص تنتهـــي عنـــد 

حرية اآلخرين.

جــاري يهددنــي بالقتــل.. وقدمت بالغا ضده بمركز الشــرطة

مواطن لـ “^”: البلدية تخالفني بعد مرور 24 عاما

هل يجوز خصم 89 % من الراتب وإيداع 29 ديناًرا فقط؟!
^أنــا مواطــن أبلــغ من العمــر 42 عاًما، وفصلت مــن العمل قبل عامين 
بسبب عداء من مدير بالشركة. هذا هو ملخص قصتي التي أعرضها على 

قراء “البالد” وأناشد المسؤولين المعنيين التحرك لحل مشكلتي.

وتفاصيل قصتي أنني كنت رافًضا نقلي 
مـــن الدائـــرة التـــي أعمـــل بها إلـــى دائرة 
إلـــى عـــداء  أخـــرى، وهـــذا الســـبب أدى 
مـــع مديـــر أجنبي بالشـــركة، والـــذي أراد 
توظيف ابن خالته في موقعي الوظيفي 

بالدائرة التي كنت أرفض مغادرتها.

ومن أجل الضغط علي للقبول باالنتقال 
للدائرة األخرى فقد تم توقيف راتبي ثم 
بعد موافقتي على االنتقال خسرت 150 

ديناًرا من مبلغ راتبي.
 لـــم أكن مؤيًدا لقرار االنتقال ألنني أعلم 
بـــأن راتبـــي ســـينخفض وســـيؤثر ذلـــك 
علـــى ميزانيـــة أســـرتي. ولكنني 
لقـــرار  لالمتثـــال  اضطـــررت 
االنتقال بعد الضغوط علي ومن 
أجـــل الحفاظ علـــى مصدر قوت 

أسرتي.
فوجئـــت بعد موافقتـــي االنتقال 
للدائرة األخرى أن المدير المذكور 
استمر في مضايقاته اإلدارية لي، 
وزعـــم أننـــي غيـــر ملتـــزم بالعمل، 
بالرغـــم مـــن أن تقييم الشـــركة لي 
“ممتاز”، وهذه هـــي المفارقة التي 
قدمتها الحًقا للمسؤولين المعنيين 
بوزارة العمل والتنمية االجتماعية 

بعـــد قرار الشـــركة فصلي، ولألســـف فإن 
الموظفيـــن المعنييـــن رفضـــوا تســـجيل 

الشكوى عندما ذهبت إليهم.
كان المديـــر المذكور يوقفنـــي عن العمل 
ويمنع دخولي مقر الشركة لثالثة أسابيع 
ثم يحتســـبني غائًبـــا ومنقطًعا عن العمل 
من أجـــل اتخاذ قرار فصلـــي تحت مبرر 
عـــدم االنتظـــام بالعمـــل وهـــذا األمر غير 
صحيـــح. راتبـــي بالشـــركة 832 دينـــاًرا، 
ولكـــن تســـّببت قـــرارات المديـــر المذكور 
بأحـــد  دينـــاًرا   743 قرابـــة  خصـــم  فـــي 
األشـــهر )صورة كشـــف الراتب مرفقة مع 

الموضـــوع(، وأودع فـــي حســـابي راتـــب 
بمبلغ قرابـــة 29 ديناًرا فقط! ولم أتصور 
الفجـــور فـــي الخصومة لهـــذا الحد الذي 
أدى اللتهام 89 % من راتبي.. وهل ذلك 

إجراء قانوني أصالً؟!.
افتقـــرت  العمـــل  مـــن  فصلـــي  ورســـالة 
االســـتناد إلى المـــواد القانونية المرتبطة 
بقانـــون العمـــل فـــي القطـــاع األهلـــي بما 
يؤكد عدم مشروعية قرار الفصل، حيث 
كتبـــوا بـــأن أدائـــي بالعمـــل غيـــر مرضي 
وأنـــا حاصل علـــى تقييم ممتـــاز، وكتبوا 
بأنهم نصحوني بااللتزام بالنظام والعمل 

حســـب المتطلبات ولكنني لم أنصع إليها 
بالرغم من امتثالي مجبًرا لقرار االنتقال 
لدائـــرة أخرى وخفض راتبـــي بمبلغ 150 
يـــروا أي  لـــم  بأنهـــم  دينـــاًرا، واتهمونـــي 
تحســـن أو جديـــة في عملـــي وهم الذين 
منعونـــي من دخول الشـــركة ليحتســـبوا 
في ســـجلي المهني بأنني منقطع وغائب 

عن العمل ليفصلوني.
منـــذ قـــرار فصلي فـــي 11 يوليـــو 2018 
وســـائل  فـــي  بقصتـــي  التشـــهير  وبعـــد 
التواصـــل االجتماعي لتشـــويه ســـيرتي 
المهنيـــة فإننـــي مـــا زلت أعاني مـــن لعنة 
عـــدم توظيفـــي بـــأي موقـــع وهـــذا ظلـــم 
آخـــر يالحقنـــي وأعاني منـــه. وتعرضت 
لمضايقات من المدير بالشـــركة من بينها 

تســـريب معلوماتـــي الشـــخصية بالعمـــل 
لوســـائل التواصـــل االجتماعـــي من أجل 

الضغط علي.
ومـــا يثير الغضب في داخلي أن من حّل 
بوظيفتي بالشركة عامل أجنبي، ولو كان 
ا لكان سيهّدئ من انفعالي، ولكن  بحرينيًّ
كيـــف يســـمحون بأن يحـــل أجنبي محل 
المواطـــن فـــي ظـــل دعـــوات متصاعـــدة 
ببحرنـــة الوظائف، ولكن الســـبب كما هو 
معـــروف أن وجود المســـؤولين األجانب 
فـــي إدارات المـــوارد البشـــرية يؤثر على 

قرارات التوظيف.
إنني أطالب المسؤولين بوزارة العمل أن 
ينصفونـــي ويجدوا لي عمالً مناســـًبا. أنا 
اليـــوم عاطل عن العمل وأريد االنتصاف 

لحقي من الشركة وعودتي لوظيفتي.
إن الظـــروف االقتصاديـــة صعبة وتأمين 
الوظيفـــة المناســـبة فـــي فتـــرة انتشـــار 

جائحة كورونا أصعب.
وأرجـــو من المســـؤولين أن يقـــرأوا هذه 
البـــالد  بصحيفـــة  المنشـــورة  الرســـالة 

ويتحركوا فوًرا.
بيانات الموضوع لدى المحرر

 )HR( مواطن: مدير
أجنبي بشركة 

ضايقني ثم أقالني 
لتوظيف ابن خالته

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 

االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

^أنــا أم لثالثــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصة وزوجي مريض مصاب بالســكر وهو اليوم طريح الفــراش. تعاني ابنتي علياء )32 عاًما( من 
تأخر في القدرات العقلية وال تستطيع التكلم أو الشرب أو االستحمام أو الذهاب لدورة المياه بمفردها.

طيلـــة 35 عاًمـــا من عمري اهتميت برعاية شـــقيقا علياء، وجرى 
ضمهمـــا لمراكـــز الرعاية، ولكـــن علياء ظلت معي بســـبب قواعد 
العمـــل بهـــذه المراكـــز. صحتي في انهيـــار وأصبحـــت أعاني من 
مرض الديســـك وال أقوى على الحركة بشـــكل كبير وال أســـتطيع 
رعاية علياء بالشكل المناسب. أما زوجي المريض فقد تم بترت 
أصابع رجله اليمنى وبترت رجله اليسرى بسبب االصابة الحادة 

بالسكر. كما أصيب بالفشل الكلوي ويعاني من أمراض أخرى.

لقد اختار هللا أمانته بوفاة أحد أوالدي الثالثة في شهر ديسمبر 
2020. وأنـــا في وضع نفســـي صعب. وما أطالـــب به هو أن تنال 
ابنتـــي عليـــاء الرعايـــة الصحية المناســـبة.  وأشـــكر وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة علـــى جهودهـــا وتواصلهـــا معـــي لتقديم 
الرعايـــة البنتـــي، ولكـــن عرضهم أن تكـــون بمركـــز الرعاية بفترة 
مؤقتة ليومين أســـبوعيا، ولكنني أريدها أن تكون بالمركز طيلة 

األيام من أجل صحتها وسالمتها.

أمها تعاني من الديسك.. وأبوها معاق بعد بتر قدميه

علياء الثالثينية مرفوضة بمركز الرعاية

بدور المالكي

علياء تعاني من تأخر في القدرات العقلية

خالل زيـــارة الزميل ســـلمان طربوش 
ســـيدة  اســـتوقفته  المالكيـــة  لســـاحل 
بحرينية تعمـــل في صنع منتجات من 

التراث الشعبي من سعف النخيل.
الموجـــودة  المنتجـــات  أبـــرز  ومـــن 
التـــي  “الحصيـــر”  مناســـبة  وبأســـعار 
تســـتخدم للجلـــوس عليها عنـــد تناول 
الوجبـــات، والســـالل من الســـعف التي 

تستخدم لحمل األغراض.
بيتهـــا  أمـــام  فاطمـــة  أم  وتجلـــس 

الحصيربالمالكية لبيع هذه المنتجات.

المعروضات أمام بيت أم فاطمةسالل 

ألوان مبهجة للمنتجات

أم فاطمة سيدة بيع منتجات سعف النخيل بالمالكية
تصوير: سلمان طربوش

صافي الراتب 29 دينارًا فقط!

رسالة الفصل من الشركة
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

صناعة القرار لدى إدارة بايدن
من المتعارف عليه سواء سياسيا أو بالتحليل اإلعالمي أو بالتاريخ، 
أن يقضي أي رئيس كان وأعضاء إدارته سنوات الحكم المقررة، ومن 
ثـــم يتم تقييـــم أدائه والحكم على كل ما فعله خالل ســـنوات واليته 
ســـواء ســـلبا أو باإليجاب، لكن أن يتم الحكم على رئيس ما وإدارته 
خالل شـــهر أو شهرين فهذا يعني أمرين: إما أن المقيمين والمحللين 
ال يفهمـــون وهـــذا مســـتبعد، أو أن هـــذا الرئيس وإدارتـــه من الضعف 
والتخبـــط مـــا يجعـــل المحلليـــن والمقيمين يدركـــون أنه من الســـهل 

الحكم عليه نتيجة هذا التخبط وسوء اإلدارة وافتقاد الحكمة.
مـــن هـــذا المنطلـــق علينـــا أوال أن نشـــخص عقليـــة وفلســـفة اإلدارة 
األميركية الجديدة، ثم بعد ذلك علينا استنتاج ما ستقوم بفعله هذه 
اإلدارة، اتقاء لتخبطها وسياساتها التي ستصيب األمة العربية عالوة 
على إصابتها الشـــعب األميركي الصديق نفســـه، ومن ثم مواجهة كل 
ما من شـــأنه المســـاس بأمن المجتمـــع العربي وهويتـــه وقيمه، حتى 
ال تتكـــرر مأســـاة مؤامـــرة الربيـــع العربـــي التـــي قادها تحالـــف أوباما 
وخامنائي والعثمانيين، وبعض الجهات العربية كاإلخوان المسلمين.

بدايـــة إن بايـــدن ال يمتلك صالبة اتخـــاذ القرار مثل ترامـــب، فالقرار 
األميركي هو نتيجة دمج ثالث جهات، بايدن ثالثون بالمئة، وطاقم 
إدارتـــه ثالثـــون بالمئة، والخطـــوط الخلفية، وأعنـــي أوباما وهيالري 
وبيـــل كلنتون وبقيـــة الديمقراطيين أيضا أربعون بالمئة. ومن شـــأن 
هـــذا األمـــر أن يجعل قـــرارات البيـــت األبيـــض متخبطـــة نتيجة هذا 
االختـــالف بالرؤى، وخير مثال رفع بايـــدن تصنيف الحوثي كجماعة 
إرهابيـــة ومـــن ثـــم معاقبة قادتهـــا، وكذلـــك تضـــارب التصريحات أو 
باألحـــرى تضـــارب الـــرؤى والتصريحـــات بيـــن البنتاغـــون )ملتزمـــون 
بأمن الســـعودية ضـــد هجمات الحوثي( وبيـــن وزارة الخارجية )على 
الســـعودية وقف الحـــرب باليمن والعمل على حل سياســـي(. وتهديد 
هـــذه اإلدارة الريـــاض ثم تراجعها بخصوص قضية خاشـــقجي. لهذا، 
فـــإن هـــذه اإلدارة ســـتكون أضعـــف وأســـوأ إدارة مرت علـــى التاريخ 
السياســـي للواليـــات المتحـــدة، وستشـــجع إيـــران وكوريـــا الشـــمالية 
وروسيا والصين على زيادة تحديها أعظم دولة بالعالم، بسبب إدارة 

بايدن.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

ال أســـتطيع أن أخفـــي إعجابي بالحراك السياســـي الـــذي تقوده النائب 
بالبرلمـــان التونســـي الســـيدة عبيـــر موســـى، وهـــي التـــي تقـــود حراكا 
سياســـيا داخـــل البرلمان، في هـــذا المقال لن أتطـــرق لتفاصيل الحملة 
والمطالب التي تنادي بها عبير موســـى وإن كنت أمتلك رأيًا شـــخصيًا 
فـــي ذلك، لكنني البد أن أســـلط الضوء عليها كامرأة تصدرت المشـــهد 
السياســـي في تونـــس لتدخل أعنـــف المعارك في ســـبيل إثبات وجهة 

نظرها.
لتونس خصوصية سياسية بالنسبة للدول العربية كونها الدولة األولى 
التـــي انطلقـــت منها شـــرارة أحـــداث 2011، ومن خاللهـــا يمكن قياس 
العديـــد مـــن التحديات السياســـية ومـــدى نجاحها فـــي تخطيها، وفي 
ضـــوء ذلك يمكن إســـقاط أوضاع المرأة ومـــدى نجاحها في االنخراط 
بالعمـــل السياســـي مـــن خـــالل القياس على مـــا تقوم به عبير موســـى، 
فهـــي برهنـــت في منظوري الخـــاص وإن لم تظفر بجـــل مطالبها حتى 
اليوم بأن المرأة عنصر فاعل ومؤثر في األوساط البرلمانية والحزبية 

والسياسية.
السيدة عبير تخوض معركة شرسة في تونس إذ إنها تمتلك مجموعة 
مـــن المطالب تحركت في ســـبيل تحقيقها علـــى جميع األصعدة داخل 
البرلمـــان وخارجه، بـــل إنها دائمًا ما كانت تتصدر التحركات شـــخصيًا 
وفـــي ذلـــك تفنيد لنظرية ضعف المرأة جســـديًا وفكريـــًا وعدم قدرتها 

على تحمل الضغوط السياسية.
هنـــا البـــد أيضًا من اإلشـــادة بالنظام السياســـي في تونس الذي ســـمح 
بحريـــة جميـــع تلك المظاهر التـــي إن دلت على شـــيء فإنها تدل على 
المســـار الصحيح للديمقراطية في هذه الدولة، كما أن عبير لم تتمكن 
من تصدر المشهد السياسي والوصول لسدة حراكها الحزبي لوال وعي 
الشـــعب في تونس واندثار التفرقة العنصرية التي كان من الممكن أن 
ال تصل بها لســـدة القيادة الحزبيـــة فقط كونها امرأة، أعتقد أن تونس 
اليـــوم باتـــت خير نمـــوذج للديمقراطية الصحيحة فـــي الوطن العربي 
والتي ال تكتمل دون وجود المرأة كعنصر فاعل يشارك في صنع القرار.

بدور عدنان

المرأة العربية في الحراك السياسي.. عبير موسى أنموذجًا

bedoor.articles
@gmail.com

بيـــن إرادة فـــي العمـــل وعزيمة متوجهـــة لتحويل األمـــر إلى فعٍل 
يتحقـــق، فكلمـــا اقترب الفعل مـــن تحقيق أهدافـــه تجلت اإلرادة 
التـــي تصقلهـــا التجارب، ما يجعل األمر فعـــاًل وعماًل نافًذا ونافًعا، 
وفـــي اللقاء الصحافي لصاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء تتجلى اإلرادة 
وقـــوة العزيمـــة، وهـــي صفات اكتســـبها من خـــالل المســـؤوليات 
الوطنيـــة فـــي ظل عهد والـــده جاللة الملك وعمـــه الراحل الكبير، 
وهي تجارب أضافت إليه الكثير من سمات ُحسن القيادة، وساعد 
فـــي ذلك إتقانه ما يعمل وثقته بمن حوله وعزمه تحقيق أهدافه 
الوطنيـــة، يـــده دائًما في يد اآلخرين يتجـــاوز معهم كل عقبة في 
ســـبيل تحقيـــق األهـــداف المرجوة فـــي النفع والخيـــر والمصلحة 

العامة. 

إن تحقيـــق األهـــداف يتطلـــب عمال متواصـــال ونهجـــا ترفع عليه 
صـــروح المجـــد والمنعة، ويتقـــدم ذلك كله التـــوكل على من بيده 
ـــِه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ  ْل َعَلـــى اللَّ ملكـــوت كل شـــيء “َفِإَذا َعَزْمـــَت َفَتَوكَّ

ِليَن” ــ آل عمران 159. اْلُمَتَوكِّ
يقـــود األمـــم الناهضـــة أصحـــاب العزائـــم القوية، وتتطـــور بالهمم 
العاليـــة، واألهـــداف واآلمـــال الكبيرة ال ُتنـــال إال بالعـــزِم العظيم، 
واإلصرار القوي، والجهد الشديد. وبقراءة متأنية ثانية وثالثة لما 
ورد في اللقاء الصحافي لسموه الكريم نستيقن عزم سموه على 
تحقيق الكثير مما تطمح إليه البحرين وشعبها بإرادة المخلصين 
وعـــزٍم ُمبيـــن، مســـتنهًضا بقـــول رســـول هللا صلى هللا عليـــه وآله 
ْشِد”. َباَت ِفي اأَلْمِر، َواْلَعِزيَمِة َعَلى الرُّ وسلم “اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك الثَّ

عبدعلي الغسرة

اإلرادة وقوة العزيمة

عام على انتشار الجائحة عالميًا
فـــي مثـــل هذا الوقت من شـــهر مـــارس العـــام الماضي ضربت 
جائحـــة كورونـــا التي انطلقـــت من الصين في ديســـمبر 2019 
بأطنابهـــا العديـــد من بلدان العالم، وخـــالل أبريل بلغت معظم 
أقطار المعمورة. الدول التي توهمت أنها ســـتكون بمنجاة من 
شـــرها لم تســـتطع صدها، فيما بعضهـــا - كالواليات المتحدة - 
لـــم يتورع عن الشـــماتة بالصينيين واتهـــام قيادتهم بالضلوع 
فـــي تصنيـــع الوبـــاء؛ بينما طـــاول أعـــدادًا هائلة من شـــعوبها، 
وعجـــزت حكوماتهـــا أن تكـــون علـــى درجـــة مـــن المســـؤولية 
الوطنيـــة في التعامل معه، وأضحى كورونا ميدانا للتجاذبات 
السياســـية الدوليـــة؛ كما الداخليـــة. وعند انتشـــار الوباء على 
امتداد البسيطة لم يفّرق بين دولة وأخرى؛ صغيرها وكبيرها، 
المتقدمـــة والناميـــة، فهـــو يتســـلل إلـــى كل منهـــا مباغتة دون 
اســـتئذان وبـــال “فيزا”، فيما فشـــل المجتمـــع الدولي في حصر 
الوبـــاء داخل الصيـــن والحيلولة دون انتشـــاره عالميًا، ولو لم 
يفشـــل فـــي ذلك لما تحـــول الوباء إلـــى جائحة تجتـــاح بلدان 
العالـــم تباعًا، ولما ســـّبب كل هذه المآســـي البشـــرية واألزمات 
االقتصاديـــة، وألمكن علـــى األقل حصره في بلـــدان محدودة 
توطئـــة للتخلـــص منـــه ُكليـــًا. ومـــن المعيـــب أن تتفاجـــأ دول 
متقدمة بتسلل الوباء إليها دون أن تتجهز مسبقًا ضده بشتى 
الوســـائل الممكنة، وأولها صد دخوله من خالل ضبط رحالت 
المغادرين والقادمين، حينها كان الشـــغل الشاغل لمعظم دول 
العالـــم المنكوبـــة بـــه - بدرجة أو أخـــرى - ضبط تنقـــل األفراد 
منهـــا وإليها، وفرض إجراءات العـــزل االجتماعي؛ عالوة على 

إجراءات الوقاية األخرى.
أما وقد توصل عدد من الدول المتقدمة لتصنيع لقاحات ضد 
“كورونا” فقد بات التطعيم على رأس وســـائل مكافحة كوفيد 
- 19، جنبًا إلى جنب مع التدابير االحترازية وإجراءات العزل 
االجتماعي. والريب في ان الدول الهادفة إلى تعميم التلقيح 
على شـــعبها والمقيمين فيها مجانـــًا هي األكثر نجاحًا في هذا 
الصـــدد، ومنهـــا بالدنا البحريـــن. ومن هنا نهيب بـــكل مثقفينا 
وكّتابنا بذل ما في وســـعهم من دور وطني وتوعوي في هذه 
المعركـــة ضـــد عـــدو البشـــرية كورونـــا، وأن يبـــادروا وأطباؤنا 
بالتطعيـــم ممن لم تســـنح لهـــم الظروف بعد؛ وذلـــك لما له من 

أهمية قصوى.

رضي السّماك

مقترحات مخجلة
يتـــداول بيـــن األوســـاط الشـــعبية مثل قديـــم مفرداتـــه تقول 
“أشـــحادك يا المســـمار قـــال المطرقة”، هنا أنصـــح بالتعبير عن 
“النائـــب بمثابـــة المطرقـــة اللي تـــردح فوق يافـــوخ المواطن”، 
ووقع اختيارنا على هذا المثل كونه من األمثال الشعبية التي 

تدخل في تفاصيل حياتنا اليومية.
أمامنـــا اليـــوم ما يصدرعـــن بعـــض النـــواب ومقترحاتهم التي 
تـــدل على أن “هذي حد يوشـــهم”، وأقل مـــا يقال عنها إن هذه 
المقترحـــات أصبحت وأمســـت تثير غضب الشـــارع باإلضافة 
لهذا األداء البعيد عن دورهم األساســـي الذي وصلوا من أجله 
لتلبية احتياجات المواطنين المعيشية والحياتية الضرورية. 
هنا أجد نفسي مجبرا على عدم ذكر تلك المقترحات المخجلة 
فـــي المجلس الحالي ومن تقـــدم بها كي ال نعطي لمن صدرت 
عنـــه أكبـــر من حجمـــه الحقيقي الذي يســـتحقه، وأساســـا هي 
معروفة ومتداولة وال أريد الخوض في تفاصيلها المتشـــعبة، 

أيضا ال تتسع الزاوية لعرضها “من كثرتها”.
اليوم وبعد مرور سنوات طويلة نعيد الطرح مرة أخرى ونركز 
على أهميـــة دور اللجان األهلية الفاعلة والنشـــطة من النخب 
المثقفـــة التي تهمها بالدرجة األولى مصلحة وســـمعة وتاريخ 
وحضـــارة ومكانـــة وتقـــدم وازدهار ونمـــو البحريـــن ورفاهية 
وراحـــة شـــعبها، وبمـــا أن تلك النخـــب متوافرة بأعـــداد كبيرة 
فـــي جميع الدوائر االنتخابية ومن منطلق حرصنا على مكانة 
المجلـــس فإننـــا ندعوا كل هؤالء بالمســـاهمة الفاعلة في إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه بمراقبة ومتابعة ومحاســـبة النواب. وعساكم 

عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر
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القيد: 10133 -    التاريخ: 4-3-2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )000( لسنة 2021
بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
ورثة المرحوم حســن ســلمان عبدهللا احمد المالك لـ مٔوسســة ابوزاهر للمقاوالت 
)مٔوسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 10133 طالبين تحويل المٔوسسة 
الفردية ٕالى شركة ذات مسٔيولية محدودة برٔاسمال وقدره 8,800 دينار ، لتصبح 
الشــركة مملوكة من قبل الورثه . و تحت اســم تجاري شــركة ٔابو زاهر للمقاوالت 

ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن لسنة 2020 م
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية شركة مسٔوولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم 
القيــد  بموجــب  والمســجلة  ذ.م.م  الصناعيــة  لإلستشــارات  ميــك  تيــك  ٕاليهــا 
130735طالــب نــي ٕاشــهار انتهــاء اعمــال تصفيــة ال رشــكة تصفيــة اختيارية 
وشــطبها من الســجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون ال رشــكات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون )21( لسنة 2001.

التاريخ: 2021/03/04 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل 

 )CR2021 -25059 (  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا الســيدة المعلنة أدناه :   زينب محمد يوســف عبدالحســن الشــخص 
بطلــب تحويــل المحــل التجــاري التالــي إلى الســيدة : أزهار ســلمان أحمد ســلمان 

محمد    
 فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري : البوابة الزرقاء لمقاوالت الديكور

رقم القيد : 1-96358

التاريخ: 2021/03/01 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

 CR2021 -37792 إعالن رقم 
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ، فعلى كل من لديه أي 
اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
  اســـــــم التاجـــــــــــر:    علي عبدالهادي يوسف السباع

االسم التجاري الحالي:  مطعم أون تيم
االســـــم التجـــاري المطلوب : أون تايم للتجارة 

رقم السجل : 7-81744

السبت 6 مارس 2021 - 22 رجب 1442 - العدد 4526 08



Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) 

 suitably qualified applicants can contact
 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

LAILAI RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17621621  or  kmhijris@yahoo.com 

PUNJABI TADKA RESTAURANT AND GRILL 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39120524  or  NOREENYASIN@YMAIL.COM 

CLEAN & PEST LINKS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT SERVICES TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17532210  or  CLEANPESTLINKS@GMAIL.COM 

LALABELLA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17471111  or  accounts@lalabellabh.com 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Arsan for veterinary services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact
 37777245  or  ARSANVET@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

Meisei Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17720016  or  H.ALJAD@NASSERPHAMRACY.COM 

Meisei Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720016  or  H.ALJAD@NASSERPHAMRACY.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

WAHEED RASHID MOHAMMED ALDOSERI /  CRUZER 8495 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17323380  or  ZAFAR2676@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

SUPER GLOBAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33506525  or  samialmajedbh@gmail.com 

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

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66677333  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

ALHASHIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33567813  or  nomannomi335@gmail.com 

Clinic care 
has a vacancy for the occupation of

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

Harmony Homes Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33509696  or  HARMOONYHOMES@GMAIL.COM 

AL TAYYAR TRAVEL & TOURS CO. S.P.C Owned by HUSAIN MOHAMED HASAN ALRAEESI 
has a vacancy for the occupation of

  TICKETING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17632222  or  ALRAEESIH@GMAIL.COM 

SULTANA STAR LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  YOUSAFABDULLAH95@GMAIL.COM 

KHK Sports SPC 
has a vacancy for the occupation of

  SPORTS TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact
 17000038  or  accounts@khkmma.com 

Bahar Aljood foodstuff 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33595528  or  HASAN.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Seven Days Contracting Co. SPC owned by Mohaamad Akhtar Mian 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

PEACH CONSTRUCTIONS & PROPERTIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17810484  or  WPARKAR.79@GMAIL.COM 

FIORI WORLD Projects W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17645777  or  fgroup.bh@gmail.com 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

SHIFA DAR KULAIB MEDICAL CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

Eathai restaurant Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 13112210  or  EATHAI.BAHRAIN@GMAIL.COM 

Eathai restaurant Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 13112210  or  EATHAI.BAHRAIN@GMAIL.COM 

ABU AZAAN AC REPAIR WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35105488  or  FAIZAL.BH2016@GMAIL.COM 

Qaisar palace construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33843488  or  QAISERUSMAN973@GMAIL.COM 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

EUROPEAN CLEAN CARE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17262541  or  eitcobahrain@gmail.com 

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

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39529961  or  ALMENDINEL@GMAIL.COM 

Skn house of solution and maintance w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39415566  or  ABDOALSARI@HOTMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 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 

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

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON 
 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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Capital security services s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66646662  or  ABDULLA_ALASOOMI@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

HEDGE ACCOUNTING CONSULTANCY CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 34127571  or  hedgebahrain@gmail.com 

SELVAN INTERIOR DECOR  & REAL ESTATE CO. S.P.C. Owned by Muthami 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33123434  or  MATHA_TRADING@YAHOO.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33766777  or  BLUEDINFO@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33766777  or  BLUEDINFO@GMAIL.COM 

BEST OFFER FOR MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33334579  or  METWALLYM48@YAHOO.COM 

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

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 16001600  or  abeer@amwaj.bh 

AL MASHARIQ Saudi For Trading & Contracting CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact
 33332973  or  SAAD@ALMASHARIQ.COM 

ALSABAH TRAVEL 
has a vacancy for the occupation of

  TICKETING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17229040  or  ARABIANAGENCY1@YAHOO.COM 

BBQ STATION THAI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 33548005  or  BBQ13191@GMAIL.COM 

PAN FOCUS INTERIOR DECORATIONS CO. S.P.C OWNED BY PAUL GEORGE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35033476  or  PAUL.GEORGE969@GMAIL.COM 

DREAM UP INTERIOR DECOR CO. Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34035317  or  SURMASYL16@GMAIL.COM 

EASTERN STYLE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33797548  or  SERVICEANSBH@GMAIL.COM 

Kauffee World Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36658280  or  KAUFFEE.CAFE@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL ENGINEER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38888020  or  yousif@BINSANADHOLDING.COM 

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

  ARCHITECT 
 suitably qualified applicants can contact

 38888020  or  yousif@BINSANADHOLDING.COM 

AL SHADOOD GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 36424614  or  ALMOBDEA.200@GMAIL.COM 

SHAHIN STAR CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 37275995  or  JSCREATIVE6@GMAIL.COM 

Pentium Tower Construction Of Buildings W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34489258  or  NITHINGLIDER@GMAIL.COM 

LAR DESIGN  for Interior Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 34064346  or  LS.ALSABT@GMAIL.COM 

QUMARUZZAMAN MARKETING & PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36069782  or  QUMARZAMAN85@GMAIL.COM 

O M G FOR REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17254191  or  MAHMOUDGALAL47@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

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

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17291154  or  ALYASEENELECTRICAL@GMAIL.COM 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

CUBE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33200037  or  ahmedalbanbali58@gmail.com 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

JAMEEL JASSIM MOHSIN SALEH 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 34651634  or  JAMEELJASSIM.MS@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

MACDONALD 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALD 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALD 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALD 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

KEY CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17713177  or  arunvarma54@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 

AL TAQWA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39458665  or  khalil2121354@gmail.com 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39555554  or  MAIN@3LINESGROUP.COM 

CENTRAL RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17263271  or  CENTRALCAFE.CO.WLL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

Pebbles Gate Cleaning 1 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Al enma house for security services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

Samz star hair and beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33719225  or  MS.MANAGEMENTSPC@GMAIL.COM 

NDT Global W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77992828  or  info@NDTGLOBALWLL.COM 

HOT LOOK  SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 34339786  or  TOCHAGREWAL@GMAIL.COM 

JUICE BARREL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17645777  or  FGROUP.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33553766  or  PROUDHRD@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33051349  or  EMAHMOOD421@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33451945  or  RANANDEEM20001@GMAIL.COM 

HAYU PARADISE BOUTIQUE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33286657  or  HAYATSADA777@GMAIL.COM 

GHAFER MARKETING AND INTERIOR DECORATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35100286  or  GHAFER.BH@GMAIL.COM 

ART LINK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66612224  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

FLYING JUT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37344333  or  NFLIX346346@GMAIL.COM 

BLACK OUT MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTOR VEHICLES 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
 suitably qualified applicants can contact

 34133630  or  ALHABIB.1717@GMAIL.COM 

SAIF SAEED KHALIFA ALBAINALI / ALSAFAH 5209 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33612633  or  alhamoor000@gmail.com 

YOUSIF GHULOOM RIDHA MAHMOOD SHANBEH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345634  or  YASSER260112@GMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

MOHAMAD MUHANA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

ULTIMATE VENATION GATE  CAR POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39300265  or  NAEEMABHR2018@ICLOUD.COM 

S A AND N I W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 66633465  or  SAANDNIBH@GMAIL.COM 

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

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 36438267  or  MASKATI@MASKATIMEDICALGROUP.COM 

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

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Haji ALi  Haji  Electric Control Systems Industries W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17822722  or  hr.hah@hahco.net 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

BAHRAIN SWITCHGEAR & LIGHTING INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17732136  or  BSLI@BATELCO.COM.BH 

HADDAR CONTRACTING  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17410402  or  JOSEJOHANNAN@YAHOO.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

ALQAED TRADING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17233165  or  hameedmanya@gmail.com 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALMAAMEERI CONTRACTING & MAINTENANCE EST 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701084  or  maameeri_est@hotmail.com 

ALMAAMEERI CONTRACTING & MAINTENANCE EST 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701084  or  maameeri_est@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

ABDULAZIZ GOLDSMITHS 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17253012  or  BALUSHI1371@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

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

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17875600  or  JSA@BPC.BH 

HEMPEL PAINTS (BAHRAIN) S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMISTRY TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36040705  or  MAGI@HEMPEL.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

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

MANDI TRADING co. S.P.C owned by  MOHAMED EBRAHIM MOHAMED MANDI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672655  or  manditrading56@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786828  or  TAWFEEK@BATELCO.COM.BH 

AGRO FLORA 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact
 39453393  or  santoshpc66@gmail.com 

WIRES INTERNATIONAL CO WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

SINGAPORE ROSES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17505486  or  GOLDEN_A@HOTMAIL.CO.UK 

NATIONAL TRADING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39290440  or  HUSSAINAMRALLA9@GMAIL.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17458999  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

NASS LANDSCAPES 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

AL DHAIF RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17277074  or  EBRAHIMWADI@HOTMAIL.COM 

THE DIP STOP AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39665855  or  MIRZA1010@HOTMAIL.COM 

SITRA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33804311  or  JAFFER_MARZOOQ@OUTLOOK.COM 

HAISAM MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39857850  or  SIMSIMSALES@GMAIL.COM 

ALMARSOOL Forwarding and stevedoring 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311137  or  OSAMABH142@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

UM ANAS ELECTRICAL & MAINTENANCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35303839  or  ALIDURAZI@HOTMAIL.COM 

MISTER MACHINE B.S.C c 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

TURATH CLEANINGS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33452525  or  HA.MANSOOR60@GMAIL.COM 

ALPRINCE ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33381833  or  ALHAMMADI67@LIVE.COM 

ABUHASANAIN CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 39455083  or  ABUHASANAIN_CARP@HOTMAIL.COM 

SHALLAL ALBAHRAIN BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 9464260

FRSAN PLAZA 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17295555  or  FRSAN@BATELCO.COM.BH

Splash palace pool contracting 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 36111060  or  ALHARAM62@GMAIL.COM 

Fast solution AC services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008304  or  A.SAIF@W.CN 

BLACK JEWEL CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77022223  or  blackjewel.consruction@gmail.com 

MIX GREEN FOOD CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39683992  or  KAREEMAHAYKI@GMAIL.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

ABUL 4 COLDSTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39302039  or  salahabul18@gmail.com 

Easy and Fast Trade 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36606610  or  EASYFAST.BH@GMAIL.COM 

LUQMAN ALHADDAD CONTRACTING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730091  or  SWEETLOQ@YAHOO.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

AL - KARAMA SANDWICHES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

HASAN MULLA AHMED ABDULRAHIM GLAF 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17873364  or  HAMEEDKAVA@YAHOO.COM 

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232275  or  oommenzo@gmail.com 

EAST PARK RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39681440  or  alhaiky_m22@hotmail.com 

KASHKOOL SWEETS & REFRESHMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39172533  or  ALRAJA_BH@HOTMAIL.COM 

FADHEL A - HUSSAIN KHAMIS TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33822322  or  fadelkhamiss@gmail.com 

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

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17755105  or  HUSSAIN_SALEM_HASSAN@BAPCO.NET 

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

  CLERK(CORRESPONDENCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

SARENS NASS MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

S.HUSSAIN ALALAWI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39322445  or  ahmedma_200@hotmail.com 

AESHA MOHAMED YOUSAF BAIQ EST. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39018789  or  AESHAYOUSAFBAIQ@GMAIL.COM 

FAJER ALHIDD FOR VEGETABLES &FRUITS COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39463398  or  KHLDMATTAR@GMAIL.COM 

Golden tree decore 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39863521  or  JSHALAWI@YAHOO.COM 

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39333509  or  tmershed@amicogroup.com 

Pasta Express 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

6BITE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

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

HIBA CONSTRUCTION AND INTERIOR DECORATION co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17234240  or  RIZWAN@HIBA-CONSTRUCTION.COM 

HIDD POWER CO. B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT OF POWER PLANT OPERATION 
 suitably qualified applicants can contact

 17679414  or  HR@hpc.com.bh 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN GALVANIZING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622495  or  finance.bgf1@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCH DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SUPERVISOR (WHOLESALE TRADE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

ANWAR SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39153006  or  FAZALAHMAD.BH12@YAHOO.COM 

YAQOOB AHMADI CONTRACTING. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

FAME Car Auto Repair W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39469263  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

Cook house for food 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33324333  or  COOKHOUSE08@GMAIL.COM 

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

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

IDEA Publicity & Advertising Co. Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17550231  or  TARADA14@GMAIL.COM 

Auburn contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33014809  or  gm@naztcc.com 

AL RABEEA DENTAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39338879  or  nisarta@gmail.com 

QUALITY CORNER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33955255  or  F_T55@HOTMAIL.COM 

ASRAR ALWADI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34342928  or  MH2990@HOTMAIL.COM 

SALON MY GLITTER 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39405005  or  MUHARRAQ70@GMAIL.COM 

FOOD LAND RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33686863  or  BSSA999@HOTMAIL.COM 

FOOD LAND RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33686863  or  BSSA999@HOTMAIL.COM 

SMART SCREENING TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17213958  or  INFO@SST-NDT.COM 

San marco contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 77700128  or  MJCOMPANY@GMAIL.COM 

Fuji Electric Co Ltd- Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17564569  or  dhanya.anup@fujielectric.com 

RIFFA YOUTH CARS REPAIRING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33960060  or  SALMAN_60060_@HOTMAIL.COM 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

Burj Al Hashim furnitures 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 34169404  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

HISO ALUMINIUM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17414978  or  ALJAD25@HOTMAIL.COM 

AL RAOOF FOR  MOTOR CYCLES AND BICYCLES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33120021  or  MONAISA.77@HOTMAIL.COM 

KARACHI STAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33949195  or  Karachistar392@gmail.com 

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

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

North salmabad restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35126768  or  SITRASUN@LIVE.COM 

MOHAMMAD OMER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39776763  or  MOHAMMEDOMER1990@GMAIL.COM 

Arcapita Investment Management B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17218333  or  SMAKAREM@ARCAPITA.COM 

Ateqa real estate 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37220124  or  BAHRAIN394@YAHOO.COM 

M A P Rental Equipment Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17333384  or  ashif@map-rental.com 

Dilmunia Mall Development Company  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17203067  or  careers@mallofdilmunia.com 

Al Rabeea Dental Center Isa Town WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39338879  or  NISARTA@GMAIL.COM 

SPRING SPIRIT GENTS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33083005  or  HAWRAA.JAFFAR89@GMAIL.COM 

AL AHIBAH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36784141  or  AHMEDYD123@GMAIL.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77322288  or  APSHUKLA@ELECTROSTEEL.COM 

Seven Star Sweet Water 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33764045  or  MUSARATIZATULLAH@GMAIL.COM 

Pure Skin Spa 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17642655  or  ALHATEEM.INFO@GMAIL.COM 

Mannat Consultancy & General Trading 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33166119  or  M.ADEL@YAOOTDEIGN.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

HUSSIN ALHAMMALI  ACTIVITIES OF HEAD OFFICES OR MANAGEMENT OFFICES 
has a vacancy for the occupation of 

WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 
38380081  or  ALH312321@GMAIL.COM

Aryam beauty saloon
 has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact 

36226215  or  om_ahmed100@hotmail.com
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ناصر بن حمد: تأكيد على مكانة القدرة البحرينية خارجيا

ســجل فريــق فيكتوريــوس اســمه بأحرف ذهبيــة بحصولــه على المركزيــن األول 
والثانــي فــي مهرجان ســمو الشــيخ ســلطان بن زايــد آل نهيان للقــدرة الذي أقيم 
فــي منطقــة بــو ذيب بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة لمســافة 104 كم 

دولي بمشاركة واسعة.

 وبهذه المناسبة، أكد ممثل جاللة الملك 
لالعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذا 
اإلنجاز يجســـد مكانة القدرة البحرينية 
ويؤكـــد  الخارجيـــة  المشـــاركات  فـــي 
مكانتهـــا المرموقـــة، مشـــيرا ســـموه إلى 
أن اإلنجـــاز جاء ليؤكد بأن المشـــاركات 
البحرينيـــة هدفهـــا دائمـــا الصعـــود على 
منصـــة التتويج في مختلـــف البطوالت 

الخارجية.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفة أن اإلنجـــاز الذي حققه فريق 

فيكتوريوس دافع كبير لمواصلة حصد 
اإلنجـــازات الخارجيـــة في المشـــاركات 
التـــي  القـــدرة  رياضـــة  فـــي  القادمـــة 
أصبحت ذات طابع خاص لدى الرياضة 
البحرينيـــة والتـــي تحمـــل فـــي طياتهـــا 
أفـــراح وأمجـــاد وكتابـــة أســـطر نجـــاح 

جديدة في المحافل الخارجية.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أنـــه حريـــص على تقديـــم كامل 
الدعـــم لفريق فيكتوريوس في مختلف 
المشـــاركات، مبينـــا أن الفريـــق حـــرص 
ســـمو  مهرجـــان  فـــي  المشـــاركة  علـــى 

الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة 
فـــي ظل معرفـــة الفريق بـــأن المهرجان 
ومنافســـة  واســـعة  بمشـــاركة  يحظـــى 
أمـــام  فيكتوريـــوس  ويكـــون  قويـــة 
اختبار حقيقـــي لتأكيد مكانته المتميزة 

وقدراته العالية.
حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وبيـــن 
تقـــام  التـــي  الســـباقات  أن  خليفـــة  آل 
فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
الشـــقيقة تحظى بمشـــاركة واســـعة من 

فرســـان العالـــم، وتشـــهد منافســـة قوية 
علـــى المراكـــز األولى، معربا ســـموه عن 
فيكتوريـــوس  بتواجـــد  ســـعادته  بالـــغ 
علـــى منصـــة التتويـــج والحصـــول على 

المركزين األول والثاني.
وتمكن فيكتوريوس من الحصول على 

المركزيـــن األول والثانـــي فـــي الســـباق، 
حيـــث جـــاء فـــي المركـــز األول الجـــواد 
الجـــواد  الثانـــي  والمركـــز  فيالبيريكـــو 
الســـباق  وشـــهد  ألوتـــز،  دي  دبلوماتـــي 
مشاركة أكثر من 50 فارسا وفارسة من 

مختلف دول العالم.
سمو الشيخ ناصر بن حمد

لقطة لفريق فيكتوريوس للقدرة

تغطية - المكتب اإلعالمي

اجتاز فريق الدير نظيره توبلي بنتيجة )29/37( في المباراة التي جمعتهما 
مســاء الجمعــة لحســاب الجولــة الخامســة مــن المجموعــة الثانيــة لــدوري 

أندية الدرجة األولى لكرة اليد.

بنتيجـــة  األول  الشـــوط  وانتهـــى 
ارتقـــى  وبذلـــك   ،)18/18( التعـــادل 
 11( برصيـــد  الثانـــي  للمركـــز  الديـــر 
نقطـــة( ويتمســـك بأمل بلـــوغ المربع 
شرط أن يخسر سماهيج لقاءه أمام 
االتحـــاد، فيما أنهى توبلـــي مبارياته 
في هذه المجموعة بتلقيه الخســـارة 
ليصبـــح  التوالـــي  علـــى  الخامســـة 

رصيده )5 نقاط(.
متكافًئـــا  األول  الشـــوط  وجـــاء 

فيمـــا بيـــن الفريقيـــن بـــاألداء الفنـــي 
واألخطاء التي تم ارتكابها، ما جعل 
النتيجة متقاربة ومتقلبة على مدار 
30 دقيقـــة، والتـــي شـــهدت أهداًفـــا 
كثيرة لكليهما رغم إضاعتهما لفرص 
عديـــدة وصحوة الحارســـين حســـن 
عيسى في الدير ويوسف جعفر في 

توبلي.
وفـــي الشـــوط الثانـــي، ضـــرب الدير 
خـــالل حراســـته  مـــن  كبيـــرة  بقـــوة 

المتميـــزة ودفاعـــه القـــوي وهجومه 
وتمكـــن  والســـريع،  المنظـــم  الفعـــال 
من توســـيع الفـــارق لصالحه بشـــكل 
تدريجـــي إلى أن حقق الفوز، وســـط 
أخطـــاء وهبـــوط فـــي األداء الفنـــي 
والبدنـــي لتوبلـــي، الـــذي عانـــى فـــي 
مجاراة الدير رغـــم اجتهادات بعض 
هـــذه  فـــي  ليخـــرج خاســـًرا  العبيـــه 

المباراة.
العشـــيري  علـــي  الديـــر  فـــي  وبـــرز 
بتسجيله )11 هدفا(، حسين عبدهللا 

)10( حســـن مـــدن )10 أهداف(، وفي 
أهـــداف(،   9( علـــي  حســـين  توبلـــي 

محمد المدوب )4 أهداف(.

مباراة اليوم

تقـــام اليوم الســـبت مباراة لحســـاب 
المجموعـــة  مـــن  الخامســـة  الجولـــة 
االتحـــاد  فريقـــي  تجمـــع  الثانيـــة 

وسماهيج في الساعة 6.30 مساًء.
وال  الفـــوز  عـــن  ســـماهيج  ويبحـــث 
ســـواه مـــن أجل دخـــول تاريـــخ كرة 

اليـــد البحرينية بوجـــوده في المربع 
وذلك ألول مرة في تاريخ مشاركاته 
 8( ســـماهيج  ويمتلـــك  بالمســـابقة. 
نقـــاط( واالتحـــاد )6 نقـــاط(، األخيـــر 
قد تكـــون له هـــذه المواجهـــة إثبات 
الوجـــود، لكن ســـماهيج هـــي بمثابة 

يخـــرج  أن  والبـــد  العمـــر،  مبـــاراة 
بنتيجتهـــا اإليجابيـــة إذا مـــا أراد أن 
يضع قدمه فـــي المربع، خصوًصا أن 
فريًقـــا آخر متمثل فـــي الدير يتمنى 
ســـقوطه اليوم ليدخل هـــو بدالً منه 

في المربع.

الديــــر يجتـــاز توبلــي بدوري اليـــد

لقاء الدير وتوبلي

60 دقيقة تفصل سماهيج عن 
مزاحمة الكبار

سموه: القدرة 
البحرينية تكتب أسطر 

نجاح متواصلة في 
المشاركات الخارجية

علي مجيد

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

نظم نادي راشـــد للفروسية وسباق الخيل 
عصـــر أمـــس الســـباق الثامـــن عشـــر لهـــذا 
الموســـم، الـــذي أقيـــم علـــى كـــؤوس بنـــك 
البحرين الوطني وذلك على مضمار سباق 
النادي بمنطقة الرفـــة بالصخير، وبحضور 
عـــدد مـــن أصحـــاب الســـمو وممثلـــو بنـــك 

البحرين الوطني الجهة الراعية للسباق. 
وشـــهد الســـباق نتائـــج متفاوتـــة مـــا بيـــن 
االنتصـــارات المتوقعـــة للجياد المرشـــحة 
جيـــاد  حققتهـــا  التـــي  المفاجـــآت  وبيـــن 
اســـطبل العفـــو فـــي الشـــوطين الخامـــس 
والســـابع، فيما شهد الســـباق تألق الفارس 
 3 بتســـجيله  مكـــي  حســـين  البحرينـــي 
انتصـــارات “هاتريـــك “، وكذلـــك الفـــارس 
ليواصـــالن  بفوزيـــن  فيصـــل  عبـــدهللا 
منافســـتهما على المركزيـــن األول والثاني 

في قائمة الفرسان.
وشهد الشوط السابع الذي أقيم على كأس 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي للفئـــة الثانية من 
جياد الدرجة األولى “ مســـتورد “ مســـافة 
 5000 والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1200
دينـــار، أقـــوى منافســـات الســـباق بصـــراع 
الســـرعة بيـــن الجيـــاد، إذ فجـــر الحصان “ 
ســـن ســـبرايت “ الســـطبل العفـــو مفاجـــأة 
قويـــة عندما خطـــف الفوز بصـــورة مثيرة 
ليســـتعيد نغمـــة االنتصـــارات بعد سلســـلة 
مـــن المراكـــز المتأخـــرة، وظهـــر الحصـــان 
بصورة قويـــة وبقيادة موفقة من الفارس 
المتألق عبدهللا فيصل في قيادة الحصان 
نحـــو الفوز عبر اندفاع مباغت في األمتار 
األخيـــرة والتـــي دخـــل فيهـــا علـــى خـــط 
الصراع القوي مع الجياد المرشحة وحسم 
الفـــوز لصالحـــه متفوًقا على المرشـــحين “ 
بفرزون “ السطبل فيكتوريوس الثاني، و” 

دارك شادو” السطبل المحمدية ثالًثا.
وحقق اســـطبل العفـــو مفاجـــأة أخرى من 

خـــالل فـــوز الحصـــان “ المختـــار ســـتار “ 
بالشـــوط الخامس، الذي أقيـــم على كأس 
ســـباق  لجيـــاد  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك 
التـــوازن “ مســـتورد “ مســـافة 1400 متـــر 
والجائـــزة 3000 دينـــار، ليخطف الحصان 
أولـــى انتصاراتـــه عندمـــا نجـــح الفـــارس 
اليابانـــي داســـيكي فوكوموتو فـــي قيادة 
الحصان نحو المقدمة من المسار الداخلي 
ليباغت الجميع ويخطف الفوز في األمتار 
األخيـــرة من أمام الحصـــان “ وات أ بزنس 
“ بقيـــادة عبدهللا فيصل، الـــذي انطلق في 
المقدمة منذ البداية حتى األمتار األخيرة 
التـــي فقـــد فيهـــا الفوز وحـــل ثانًيـــا بفارق 

رقبة. 
وشـــهد الشـــوط الثانـــي الـــذي أقيـــم علـــى 
كأس بنـــك البحرين الوطني لجياد ســـباق 
التـــوازن “ نتـــاج محلـــي “ مســـافة 1200 
دينـــار،   2000 والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر 
فـــوًزا مفاجًئـــا للحصان “ هايل “ الســـطبل 
النوايـــف، الـــذي قلـــب التوقعـــات بتفوقـــه 
أولـــى  وســـجل  المرشـــحة  الجيـــاد  علـــى 
انتصاراته بعدما باغت الجميع بانطالقته 
نحـــو المقدمـــة في األمتـــار األخيـــرة التي 
اشـــتدت فيها المنافســـة وحسمها “ هايل “ 
لصالحـــه بفارق طول ونصف عن الحصان 

المخضـــرم “ نرديـــن “، الـــذي ظهـــر بصورة 
جيـــدة فـــي ختـــام مشـــواره في ســـباقات 
الخيل، الذي اســـتمر ســـنوات عدة وسجل 
خاللهـــا 10 انتصـــارات، فيما جـــاء “ وهاج 

“ ثالًثا. 

انتصارات الجياد المرشحة

بنـــك  كأس  علـــى  األول  الشـــوط  وأقيـــم 
المبتدئـــات  للجيـــاد  الوطنـــي  البحريـــن 
العربيـــة  البحريـــن  خيـــل  مـــن  لألفـــرس 
األصيلـــة “ الواهـــو “ لمســـافة 1200 متـــر 
والجائـــزة 2000 دينـــار، وجـــاءت النتائـــج 
اســـتطاعت  إذ  التوقعـــات  مـــع  متماشـــية 

الفرس المرشحة األولى “ المعنقية 1789 “ 
ملك KHK ريسنغ وبقيادة الفارس حسين 
مكي انتزاع أولى انتصاراتها بعد منافسة 
قويـــة وبفـــارق نصـــف رأس عن منافســـها 
الحصان المرشـــح الثاني “ الكروش 1751 

“ بقيادة عبدهللا فيصل. 
وأقيـــم الشـــوط الثالـــث علـــى كأس بنـــك 
البحريـــن الوطنـــي لجياد الدرجـــة الرابعة 
والمبتدئـــات “نتاج محلي” لمســـافة 2000 
واســـتطاع  دينـــار،   2000 والجائـــزة  متـــر 
الحصان المرشح األول “ ليفنغ آرت “ ملك 
عبدهللا فوزي ناس وبقيادة حســـين مكي 
تأكيـــد جدارته بتحقيق أولـــى انتصاراته، 

الـــذي جـــاء عبـــر اندفاعـــه القوي فـــي آخر 
200 متـــر وانتزع الفوز مـــن أمام الحصان 
“ المختار “ بقيـــادة الفارس المتمرن أحمد 
مكـــي والـــذي ظهر بصـــورة جيـــدة وحقق 

أفضل نتائجه بالمركز الثاني.
بنـــك  علـــى كأس  الرابـــع  الشـــوط  وأقيـــم 
البحريـــن الوطنـــي لجياد الدرجـــة الرابعة 
والمبتدئات “ نتاج محلي “ مســـافة 1400 
واســـتطاع  دينـــار،   3000 والجائـــزة  متـــر 
الحصـــان المرشـــح “ إبـــك “ ملـــك عبـــدهللا 
فوزي ناس تســـجيل أولـــى انتصاراته في 
مشـــاركته الثانية ليؤكـــد قدومه كحصان 
واعد من ساللة طيبة في اإلنتاج المحلي، 

إذ نجـــح الفـــارس المتألـــق حســـين مكـــي 
فـــي قيادة الحصـــان والتوقيت المناســـب 
النطالقته نحو المقدمة في آخر 400 متر 

ليحسم الفوز.
وأقيم الشـــوط الســـادس علـــى كأس بنك 
البحريـــن الوطنـــي للفئة الثانيـــة من جياد 
الدرجة األولى “ مســـتورد “ مســـافة 1800 
متـــر والجائـــزة 3000 دينـــار، وشـــهد فوًزا 
صريًحا للحصان المرشـــح الثاني “ ميدال 
وينـــر “ الســـطبل المحمدية وبقيـــادة بادي 
مـــاذرز، الـــذي ســـجل انتصـــاره الثاني في 
المضمـــار البحرينـــي بأداء قـــوي خصوًصا 
عبـــر انطالقتـــه القويـــة في آخـــر 400 متر 
والتـــي تمكـــن مـــن خاللهـــا التحليـــق فـــي 
الفـــوز  ويحقـــق  منافـــس،  دون  المقدمـــة 
بفارق 4 أطـــوال متفوًقا على ثالثي جياد 
اســـطبل فيكتوريـــوس “ جزيـــل – مكاك – 
فيـــل دو ســـول “ والتي جاءت في المراكز 

الثاني والثالث والرابع.

تتويج الفائزين

وقـــام الرئيـــس التنفيذي جان كريســـتوف 
للحســـابات  التنفيـــذي  والرئيـــس 
الوطنـــي  البحريـــن  ببنـــك  االســـتراتيجية 
الفائزيـــن  بتتويـــج  األحمـــد  عبدالعزيـــز 
بكؤوس البنك، إذ تم تقديم كأس الشوط 
األول إلـــى المضمـــر الفائـــز هشـــام الحداد، 
وكأس الشـــوط الثاني إلـــى المضمر الفائز 
عبـــدهللا كويتـــي، كمـــا تـــم تقديـــم كأســـي 
إلـــى  والرابـــع  الثالـــث  للشـــوطين  البنـــك 
المالك الفائز عبدهللا فوزي ناس، وكأســـي 
الشوطين الخامس والســـابع للمالك الفائز 
كأس  تقديـــم  تـــم  فيمـــا  العفـــو،  إبراهيـــم 
الشـــوط السادس إلى سمو الشيخ سلطان 

الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة.

الفارســـــان فيصـــــل وحســـين مكـــي يواصـــان تألقهمـــا فـــي الســـباق 18 للخيـــل

”NBB“ جياد العفو” تفجر المفاجآت وانتصارات قوية بكؤوس“

لقطات من التتويج
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لــلــقــدرة ــد  ــ زاي ــان ســلــطــان بــن  ــرج ــه ــي م ــي ف ــان ــث وال فــيــكــتــوريــوس يــحــقــق األول 



قــدم الفرســان الناشــئون المشــاركون فــي بطولــة عــز الخيــل البطولــة الثامنــة من 
موســم مســابقات وبطــوالت االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة لقفــز 
الحواجــز تحــت رعاية ســمو الشــيخ عيســى بن عبــدهللا آل خليفة مســتويات فنية 
راقية ضمن برنامج مسابقات الناشئين في الفترة الصباحية والتي أقيمت بميدان 

االتحاد الرياضي العسكري بالرفة.

حيـــث أقيمـــت أولـــى المســـابقات، وهي 
المسابقة األولى لفئة الناشيئن المستوى 
األول )مســـابقة التأهل لمرحلـــة التمايز(، 
وهي مســـابقة جولة مع جولة تمايز ضد 
األول  المركـــز  علـــى  للمتعادليـــن  الزمـــن 
وســـرعة  ســـم   105 الحواجـــز  وارتفـــاع 
المســـلك 350 متر/دقيقة، والتي شهدت 
منافســـات قوية بين المشـــاركين، حيث 
تمكـــن من خطـــف لقبها الفارس الناشـــئ 
المتميـــز حســـين أصغـــر منهيـــا المســـلك 
بأســـرع زمـــن مـــع جـــواده كاتاليـــا وبلـــغ 
زمنـــه 28.07 ودون أخطـــاء، بينمـــا جاء 

في المركـــز الثاني الفارس فارس يحيى 
أحمـــد مـــع الجـــواد آي ترســـت يـــو بزمن 
بلـــغ 30.26 ثانيـــة، وفـــي المركـــز الثالث 
جـــاء الفـــارس حســـن هانـــي اليابس مع 
الجـــواد يونيك بزمـــن بلـــغ 32.45 ثانية، 
فـــي المركز الرابع جاءت الفارس إيميلي 
هاندرتمـــارك مـــع الجـــواد كونتـــدر بزمن 
بلـــغ 33.26 ثانيـــة، فـــي المركـــز الخامس 
الفـــارس بـــدر محمد جناحي مـــع الجواد 
ثانيـــة   34.42 بلـــغ  بزمـــن  كولـــر  كابـــري 
وفـــي المركـــز الســـادس جاءت الفارســـة 
تشـــارلوت تكويـــن مـــع الجـــواد أنجل آي 

بزمن بلغ 33.17 وأربعة أخطاء.
وفـــي المســـابقة الثانيـــة لفئـــة الناشـــئين 
الثانـــي  المســـتوى  الثانـــي  المســـتوى 
وارتفـــاع  مرحلتيـــن(  علـــى  )مســـابقة 
الحواجز 115 ســـم ســـرعة المسلك 350 
متر/دقيقـــة والتـــي لـــم تخُل مـــن اإلثارة 
والتشـــويق مـــع رفـــع مســـتوى الحواجز 
للفرســـان والفارســـات والذيـــن أظهـــروا 
تفوقـــا واضحـــا والذي يؤكـــد جاهزيتهم 
واســـتعدادهم لهذه البطولـــة، فقد تمكن 

الفارس الناشـــئ حسين أصغر من الظفر 
باللقب مع الجواد كاتاليا، منهيا المســـلك 
بأسرع زمن وبلغ 34.22 ثانية ومن دون 
أخطـــاء، في المركز الثانـــي جاء الفارس 
مصطفـــى دادهللا مـــع الجـــواد تشـــامبين 
بزمـــن بلـــغ 35.48 ثانيـــة ودون أخطـــاء، 
بينمـــا جاءت في المركز الثالث الفارســـة 

غريـــس رودني مع الجـــواد كابتين بزمن 
بلـــغ 41.40 ثانيـــة وبأربعـــة أخطـــاء، في 
المركـــز الرابع الفارس ســـلطان الرميحي 
مـــع الجـــواد بريســـفول بزمن لـــغ 36.85 
ثانيـــة و8 أخطـــا، فـــي المركـــز الخامـــس 
الفـــارس علي حســـين البقالي مع الجواد 
أنجل آي بزمن بلغ 49.98 ثانية وتســـعة 

أخطـــاء، وفـــي المركز الســـادس الفارس 
عبدالعزيز ســـعود مع الجواد كوســـمكلي 
بزمـــن بلـــغ 37.87 ثانيـــة ومنيهـــا فقـــط 

الجولة األولى بأربعة أخطاء.
وتوج الفائزين في مســـابقتي الناشـــئين 
هـــدى جناحي صاحبة شـــركة عز الخيل 
لمســـتلزمات الفروســـية وأحمد الهاشلي 
بحضـــور مديـــر البطولـــة محمـــد داد هللا 
ورئيس لجنـــة التحكيم عايـــض الغيالن 
وعلـــي غلـــوم المفوض المعتمـــد من قبل 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
قفـــز  وبطـــوالت  لمســـابقات  القـــدرة 
الحواجـــز والحكـــم الدولي في ســـباقات 
القدرة مســـابقات بطولة االتحاد الملكي، 
وقام الفرسان بعد تتويجهم مع جيادهم 
بأخذ لفة حول الميدان، وهم متوشحون 
بألقـــاب المراكـــز األولـــى وســـط تصفيق 

وتحية من الحضور على ما قدموه.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

أصغر يخطف لقب مسابقتي األولى والثانية لقفز الحواجز

علي مجيد

أحمد مهدي

Sports@albiladpress.com

السبت 6 مارس 2021 - 22 رجب 1442 - العدد 4526
11

فوز شبابي.. وتعادل البحرين مع االتفاق
ــة ــي ــان ــث ال ــة  ــ ــدرجـ ــ الـ لــــــــدوري   11 الـــجـــولـــة  خـــتـــام  الــــيــــوم 

تعـــادل البحريـــن واالتفاق بهدفيـــن لكليهما، فـــي المباراة 
التـــي أقيمـــت بينهمـــا، الجمعة، علـــى ملعب مدينـــة حمد، 
ضمن افتتاح منافســـات الجولة 11 لدوري الدرجة الثانية 

لكرة القدم.
وخطف االتفاق التعادل أمام البحرين بعد أن حول تأخره 
بهدفيـــن نظيفيـــن إلى تعـــادل بهدفين للجانبيـــن محافظا 
على موقعه في الصدارة دون خســـارة حتى اآلن. وتقدم 
البحريـــن بهدفي والتـــر وأحمد عابد، فيما ســـجل لالتفاق 
يوســـف ســـاتومي، ودانييل من ركلة جزاء. وأدار المباراة 
الحكـــم حســـين البحـــار، وعاونـــه عبدالرحمـــن الدوســـري 

صالح بوعالي، والحكم الرابع علي هالل.
ووصل رصيد االتفاق إلى 25 نقطة، والبحرين 11 نقطة.
وفـــي لقـــاء احتضنه اســـتاد النادي األهلي، حقق الشـــباب 
فوزا ثمينا ومهما على حساب قاللي بهدف دون رد حمل 
إمضـــاء الالعب ســـيد ضياء علـــوي في الدقائـــق األخيرة 
من الشـــوط الثاني عبر كرة رأســـية. وأدار المباراة الحكم 

محمد مرشـــد، وعاونه عبدهللا يعقوب وحســـين الشويخ، 
والحكـــم الرابـــع محمد إبراهيـــم. ووصل الشـــباب إلى 21 
نقطـــة، وقاللـــي 11 نقطـــة. وتختتـــم الســـبت منافســـات 
الجولـــة 11 بإقامـــة 3 مباريـــات عند 6.30 مســـاء. ويلعب 

التضامن )نقطة واحدة( مع مدينة عيسى )16 نقطة( على 
ملعب مدينة حمد، الحالة )19 نقطة( مع سترة )15 نقطة( 
علـــى ملعـــب الرفـــاع، الخالديـــة )19 نقطة( مـــع االتحاد )7 

نقاط( على استاد األهلي.

من لقاء الشباب وقاللي من لقاء االتفاق والبحرين

تتويج الفارس حسين أصغر بالمركز األول في مسابقة الناشئين األولى

الناشئون يبدعون 
بمستويات فنية 
راقية ببطولة عز 

الخيل

اللجنة اإلعالمية

هنأ صالح بن هندي المناعي مستشار 
الشـــباب  لشـــؤون  الملـــك  جاللـــة 
والرياضة فريق نادي الرفاع بمناسبة 
لكـــرة  الملـــك  جاللـــة  كأس  تحقيقـــه 
القـــدم، مشـــيدا بالمســـتويات الراقية 
التـــي قدمهـــا الفريـــق خـــالل المباراة 
النهائيـــة ألغلـــى الكؤوس وبمشـــواره 
بالكأس الغالية األمر الذي ســـاهم في 
حصولـــه على المركـــز األول وتحقيق 
لقـــب “أغلـــى الكـــؤوس”، مشـــيرا إلى 
أن األداء الـــذي قدمـــه الفريـــق أهلـــه 

لتحقيق اللقب بجدارة واستحقاق. 
رئيـــس  بدعـــم  هنـــدي  بـــن  وأشـــاد 
وأعضاء مجلس إدارة النادي للفريق 
وتهيئـــة البيئـــة المثاليـــة أمـــام العبي 
الفريق من أجـــل تحقيق هذا اإلنجاز 

الكبيـــر.  وبـــارك بـــن هنـــدي لالتحـــاد 
البحريني لكرة القدم برئاســـة الشيخ 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة التنظيم 
الكـــؤوس  أغلـــى  لمســـابقة  المتميـــز 

وإخراجها بحلة زاهية.

بن هندي يهنئ الرفاع

سمو رئيس الحرس الوطني يهنئ “الرفاع”
عــالــيــة ريــاضــيــة  روح  ــن  مـ تــخــلــلــهــا  ــا  ــ وم ــوى  ــت ــس ــم ــال ب ــاد  ــ أشـ

هنأ رئيس الحرس الوطني الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد 
الشيخ  الرفاع  نــادي  إدارة  مجلس  رئيس  خليفة،  آل  عيسى  بن 
والجهازين  الفريق  منتسبي  وجميع  خليفة  آل  خالد  بن  عبدهللا 
اإلداري والفني بمناسبة الفوز بلقب “أغلى الكؤوس”، كأس جاللة 
الملك للموسم الرياضي 2020 - 2021، وذلك بعد فوزه على فريق 

نادي األهلي في المباراة النهائية. 

ــيــس الــحــرس  ــاد ســمــو رئ ــ  وأشـ
الـــوطـــنـــي بـــالـــدعـــم واالهـــتـــمـــام 
ــة الـــريـــاضـــة  ــركـ ــحـ ــلـ ــر لـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
عاهل  يوليها  الــتــي  والشبابية 
الــجــاللــة الملك  ــبــالد صــاحــب  ال
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة،  حــمــد بـ
األمـــر الـــذي ســاهــم فــي تحقيق 
العديد من اإلنجازات الرياضية 

ــمــتــمــيــزة عــلــى الــمــســتــويــيــن  ال
المحلي والدولي. 

 وبـــــارك ســمــو رئــيــس الــحــرس 
الــوطــنــي جــهــود مــمــثــل جــاللــة 
الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  الشباب 
تحفيز  فـــي  خــلــيــفــة  آل  حــمــد 
األندية ورفع مستوى التنافسية 

فيما بينها، منوها بحضور النائب 
األعلى  المجلس  لرئيس  األول 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة للمباراة 
النهائية وتتويج الفائزين، مثمًنا 
التنفيذية  اللجنة  دور  ســمــوه 
لمسابقة كأس الملك في إبرازها 
ــائـــي بــمــســتــوى  ــهـ ــنـ بـــالـــشـــكـــل الـ

تنظيمي متميز. 
ــيــس الــحــرس   وأشـــــاد ســمــو رئ
كانت  الــذي  بالمستوى  الوطني 
ــاراة الــنــهــائــيــة ومــا  ــبـ ــمـ عــلــيــة الـ
عالية  رياضية  روح  من  تخللها 
لفريق  متمنًيا  الــفــريــقــيــن،  بــيــن 
نادي الرفاع المزيد من التوفيق 
والنجاح في مسيرته الرياضية.

اللجنة اإلعالمية

الدور التمهيدي لكأس خليفة بن سلمان للسلة
البحرين ــه  ــواج ي ــدرات  ــوي ــن وال سماهيج  يلتقي  ســتــرة 

تفتتح اليوم )الســبت( منافســات الدور التمهيدي لمســابقة كأس خليفة بن سلمان 
لكــرة الســلة للموســم الرياضــي 2021/2020 بإقامــة مباراتيــن، فــي األولــى يلتقي 
ســترة وســماهيج عنــد الســاعة 5.30 مســاًء وتعقبهــا مبــاراة يواجــه فيهــا فريــق 
النويــدرات نظيــره البحريــن فــي الســاعة 7.45 وذلــك علــى صالة اتحــاد اللعبة بأم 

الحصم.

وتســـتكمل المنافســـات يـــوم اإلثنيـــن 8 
مارس بمواجهتّي الحالة ومدينة عيســـة 
والرفـــاع مـــع المنامـــة، علـــى أن تختتـــم 
يوم اإلربعاء 10 مـــارس بلقاءي االتحاد 
والمحـــرق، ويكـــون  والنجمـــة واألهلـــي 
يوم األحد 14 مارس مســـرًحا للدور ربع 

النهائي.
عـــودة لمباريات اليوم، فإن المســـتويات 
الفـــرق  بيـــن  فيمـــا  متكافئـــة  الفنيـــة 
المتباريـــة، عطًفـــا على مـــا قدموه خالل 

الدور التمهيدي لـــدوري زين عموًما ولما 
حققوه من خالل مواجهاتهما المباشـــرة. 
ســـترة تمكن مـــن عبور ســـماهيج بفارق 
مـــن  تمكـــن  والبحريـــن  بســـيطة  نقـــاط 
التغلـــب على النويـــدرات، وهذا يعني أن 
لقاءي اليوم سيكون أكثر شراسة بسبب 

خطف الفوز واالنتقال للمرحلة الثانية.
قـــد  األربعـــة  الفـــرق  أن  المفتـــرض  مـــن 
أعدت العدة بالشكل الصحيح لموقعتي 
الســـابقة  الفتـــرة  أن  وخصوًصـــا  اليـــوم 

تعتبـــر كافية للتحضيـــر والتجهيز الفني 
والذهني، للظهور القوي الذي يليق بهم.

يشرف على تدريب سترة الوطني زهير 
حبيـــل فيما يقود ســـماهيج علي حســـن 
ويـــدرب فريـــق البحرين علـــي عبدالغني 

وفي النويدرات عقيل ميالد.

سمو الشيخ محمد بن عيسى 

السيد صالح بن عيسى بن هندي

القضيبية - مجلس الشورى

الشـــباب  شـــؤون  لجنـــة  رفعـــت 
الشـــورى  بمجلـــس  والرياضـــة 
برئاسة ســـبيكة خليفة الفضالة، 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
لنادي الرفاع الرياضي، بمناسبة 
فوزه بكأس كـــرة القدم لحضرة 
صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، عاهل البالد 
ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  المفـــدى 
بعد فـــوزه على منافســـه النادي 
المبـــاراة  فـــي  بهدفيـــن  األهلـــي 
مســـاء  أقيمـــت  التـــي  النهائيـــة 

)الخميس(.
وثّمنـــت لجنـــة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة المكانة الرفيعة التي 
تحظـــى بهـــا الحركـــة الرياضيـــة 
بفضـــل  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
الكبيرتيـــن  والرعايـــة  االهتمـــام 
من لدن حضرة صاحب الجاللة 

آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
المفـــدى  البـــالد  عاهـــل  خليفـــة، 
حفظـــه هللا ورعـــاه، واالنعكاس 
الكبير لذلك على مستوى األداء 
والمشاركات الرياضية بمختلف 
العديـــد  وتحقيـــق  المســـابقات، 
مـــن اإلنجـــازات المشـــّرفة علـــى 
الداخليـــة  الرياضيـــة  خارطـــة 

والخارجية.

وباركـــت اللجنـــة لمجلـــس إدارة 
هـــذا  الرياضـــي  الرفـــاع  نـــادي 
اإلنجاز الرياضـــي الكبير، مهنئًة 
آل  خالـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  خليفـــة 
النـــادي، وســـمو الشـــيخ خليفـــة 
بـــن علي آل خليفـــة نائب رئيس 
جهـــاز  رئيـــس  اإلدارة  مجلـــس 
كـــرة القدم، بالفوز الثمين بأغلى 

الكؤوس.
وأكـــدت لجنـــة شـــؤون الشـــباب 
الشـــورى،  بمجلـــس  والرياضـــة 
أن فـــوز نـــادي الرفـــاع الرياضي 
المفـــدى،  الملـــك  بـــكأس جاللـــة 
والكفـــاءات  القـــدرات  يعكـــس 
الرياضيـــة العاليـــة التـــي يتمتـــع 
بهـــا العبو النادي، وما تحظى به 
هـــذه اللعبـــة من دعم ومســـاندة 
عالية من اإلدارة العليا بالنادي.

“الشباب والرياضة” بالشورى ُتهنئ الرفاع

سبيكة الفضالة

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

تشـــارك الحكم البحرينية إيمان 
مباريـــات  إدارة  فـــي  الثقفـــي 
الدوري السعودي النسائي لكرة 
السلة، في الفترة من 27 فبراير 
الماضي وحتى 8 أبريل المقبل.

وتأتي مشـــاركة الحكـــم الثقفي 
في تحكيـــم منافســـات الدوري 
الســـعودي الســـالوي، بنـــاًء على 
طلـــب االتحـــاد الســـعودي فـــي 
االســـتعانة بالثقفـــي، بنـــاًء على 
التعـــاون الدائم بيـــن االتحادين 

الشقيقين.
مـــن  الثقفـــي  إيمـــان  والحكـــم 
الكفاءات البحرينية الشابة في 
تحكيـــم منافســـات كرة الســـلة، 
إذ كانت العبـــة في البداية لدى 
عدة فرق نسائية محلية ومثلت 
المنتخـــب أيًضا، قبل أن تلتحق 
بســـلك التحكيـــم قبـــل أكثر من 

عشـــر ســـنوات، وتدرجـــت فـــي 
تحكيم مباريات الفئات العمرية 
قبـــل أن ُتديـــر أول مبـــاراة على 
 ،2013 فـــي  الرجـــال  مســـتوى 
وســـبق أن شـــاركت فـــي إدارة 

نهائي كأس زين لكرة السلة.

الثقفي بالدوري السعودي النسائي

إيمان الثقفي
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اإلمارات تصــف اعتداء االنقالبيين بـــ “التصعيد الخطير” والكويــت تدعو لتحرك دولي

“التحالف” يدمر 6 مسيرات حوثية أطلقت نحو خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشـــرعية في اليمن، 
اعتـــراض وتدمير 6 مســـيرات حوثية 
أطلقتهـــا  الجمعـــة،  أمـــس  مفخخـــة، 
خميـــس  تجـــاه  الحوثـــي  ميليشـــيات 
مشـــيط، فـــي حيـــن أعربـــت اإلمـــارات 
والكويـــت ومصـــر عن إدانتهـــم لهجوم 
الحوثيين وسعيهم في تقويض األمن 
واالســـتقرار بالمنطقة، وأكدت الكويت 
المجتمـــع  لتحـــرك  الماســـة  “الحاجـــة 
الدولـــي الســـيما مجلـــس األمـــن للجم 

هذه الجرائم ووضع حد لها”.
وأفاد المتحدث الرســـمي باســـم قوات 
التحالـــف العميد الركن تركـــي المالكي 
أن قـــوات التحالف المشـــتركة تمكنت 
مـــن اعتـــراض وتدميـــر طائـــرات دون 
الميليشـــيا  طيـــار “مفخخـــة” أطلقتهـــا 
مـــن  المدعومـــة  اإلرهابيـــة  الحوثيـــة 
الســـتهداف  متعمـــدة  بطريقـــة  إيـــران 
المدنيين تجاه مدينة خميس مشيط.

كمـــا أوضـــح أنه تـــم اعتـــراض وتدمير 
مـــا مجموعـــه )6( طائـــرات دون طيار، 
المحـــاوالت  تلـــك  جميـــع  أن  مؤكـــدا 
اإلرهابية تستهدف المدنيين واألعيان 
وتمثـــل  ممنهجـــة  بطريقـــة  المدنيـــة 
جرائم حـــرب. وأكد أن قوات التحالف 
تتخـــذ وتنفـــذ اإلجـــراءات العملياتيـــة 
الالزمـــة لحمايـــة المدنييـــن واألعيـــان 
القانـــون  مـــع  يتوافـــق  بمـــا  المدنيـــة، 

الدولـــي اإلنســـاني وقواعـــده العرفية. 
أتـــى ذلك، بعد ســـاعات علـــى اعتراض 
أطلقتـــه  باليســـتي  صـــاروخ  وتدميـــر 
جـــازان  منطقـــة  تجـــاه  الميليشـــيات 
محاولة اســـتهداف المدنيين واألعيان 
المدنيـــة بطريقـــة ممنهجـــة ومتعمدة. 
الخارجيـــة  اســـتنكرت  جانبهـــا،  مـــن 
اإلماراتية في بيان لها بشدة محاوالت 
المدنييـــن  “اســـتهداف  الحوثييـــن 
واألعيـــان المدنيـــة بطريقـــة ممنهجـــة 
ومتعمدة” في خميس مشيط، مشددة 
هـــذه  ومواصلـــة  “اســـتمرار  أن  علـــى 
الهجمـــات فـــي اآلونـــة األخيـــرة يعـــد 
تصعيـــدا خطيـــرا، ودليال جديـــدا على 
ســـعي هـــذه المليشـــيات إلـــى تقويض 

األمن واالستقرار في المنطقة”.
وحـــذر البيـــان مـــن أن أمـــن اإلمـــارات 
وأمـــن الســـعودية يمثـــل “كال ال يتجزأ” 

وأن أي تهديـــد أو خطر يواجه المملكة 
لمنظومـــة  تهديـــدا  اإلمـــارات  تعتبـــره 

األمن واالستقرار فيها.
من جانبها، أشارت الخارجية الكويتية 
في بيان لها إلى أن هجمات الحوثيين 
األخيرة تمثل “جرائم يؤكد استمرارها 
مواصلـــة الجماعـــة تصعيدهـــا الخطير 
الســـعودية  بأمـــن  اإلضـــرار  وعزمهـــا 
وتقويض  اســـتقرار المنطقـــة وتحديها 
للقانـــون الدولي واإلنســـاني وتجاهلها 
للجهـــود الدولية التي تبذل في ســـبيل 
إنهـــاء الصراع الدائـــر عبر التوصل إلى 

حل سياسي”.
ولفـــت البيـــان الكويتـــي إلـــى أن هـــذه 
الماســـة  “الحاجـــة  تؤكـــد  التطـــورات 
لتحرك المجتمع الدولي السيما مجلس 
األمـــن للجم هـــذه الجرائـــم ووضع حد 
لها”. وأعربـــت اإلمارات والكويت على 

حد سواء عن تضامنهما مع السعودية 
إجـــراءات  مـــن  تتخـــذه  مـــا  كل  فـــي 
واســـتقرارها  أمنهـــا  علـــى  للحفـــاظ 
وســـيادتها. من جهتهـــا، أصدرت وزارة 
الخارجيـــة المصرية، بيانـــا أعربت فيه 
عـــن بالغ إدانتهـــا واســـتنكارها لتعرض 
الســـعودية لهجوم جوي واسع من قبل 
الحوثييـــن. وقال البيـــان “تعرب مصر 
عن بالغ إدانتها واســـتنكارها الستمرار 
تصعيدهـــا  فـــي  الحوثـــي  ميليشـــيا 
وهجماتهـــا اإلرهابيـــة الموجهـــة تجـــاه 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  أراضـــي 
آخرهـــا  مـــن  كان  والتـــي  الشـــقيقة، 
إطـــالق صـــاروخ باليســـتي وعـــدد من 
الطائـــرات المفخخة دون طيار باتجاه 
المناطـــق الجنوبيـــة بالمملكـــة، والتـــي 
لتحالـــف  المشـــتركة  القـــوات  تمكنـــت 
دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها 

وتدميرها جميعا بنجاح”.
وتابع البيان “تشـــدد مصر مجددا على 
رفضهـــا الكامل لهذه األعمـــال العدائية 
تســـتهدف  التـــي  الجبانـــة  اإلرهابيـــة 
المناطق المدنية والمدنيين بالشـــقيقة 
السعودية، وما ُتمثله من انتهاك صارخ 
لقواعـــد القانـــون الدولـــي ومـــن تهديد 

مباشر لألمن واالستقرار اإلقليميين”.

عواصم ـ وكاالت

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي

بيروت ـ وكاالت

تواصـــل العملـــة الوطنيـــة اللبنانية 
انهيارهـــا مقابـــل الـــدوالر لتتجاوز 
عتبـــة  الماضيـــة  الســـاعات  فـــي 
العشرة آالف ومئة ليرة، مقابل كل 

دوالر.
الشـــوارع  االنهيـــار  هـــذا  ويؤجـــج 
اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، 
إذ يقطـــع محتجـــون الطـــرق فـــي 
مـــن  اللبنانيـــة  المناطـــق  معظـــم 
مـــروًرا  الجنـــوب،  إلـــى  الشـــمال 

بالبقاع وجبل لبنان.
ويســـتخدم المحتجـــون اإلطارات 
المطاطيـــة ومســـتوعبات النفايات 
لقطـــع الطـــرق كل ليلـــة مـــع توقـــع 
منحـــى  االحتجاجـــات  تأخـــذ  أن 

نهايـــة  عطلـــة  فـــي  تصعيدًيـــا 
دعـــوات  تـــداول  بعـــد  األســـبوع، 
عبـــر مواقـــع التواصـــل االجتماعي 
للنزول إلى الشوارع بكثافة، اليوم 

السبت.
التحـــركات  فـــي  الفًتـــا  ويبـــدو 
مـــن مناطـــق  مشـــاركة محتجيـــن 
مواليـــة لحـــزب هللا، وحركـــة أمـــل 

في بيروت، وجنوبي البالد.
وفيمـــا يبـــدو واضًحـــا التوجه إلى 
يســـجل  لـــم  الميدانـــي،  التصعيـــد 
أي خـــرق فـــي المشـــهد السياســـي 
المأزوم والمقســـوم علـــى حاله بما 
يحـــول دون والدة حكومـــة رغـــم 

المخاطر التي تحدق بالبالد.

لبنان.. الليرة تواصل انحدارها والشوارع “مشتعلة”

طهران ـ وكاالت

أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة اإليراني محمد 
جواد ظريف، أمس الجمعة، أنه سيقدم 
قريبا خطـــة عمل ملموســـة وبناءة من 
خالل القنوات الدبلوماســـية المناســـبة 
بصفتـــه كبيـــرا للمفاوضيـــن النووييـــن 

حول االتفاق النووي.
إلـــى ذلك، قـــال ظريف: إن المســـؤولين 
اإليرانييـــن يعبـــرون عـــن آراء مختلفة، 
لكن ينبغي عدم الخلط بين هذه اآلراء 

وسياسة الدولة.
وأعلـــن ظريـــف الخميـــس الماضـــي، أن 
بالده لـــن تعود للتفـــاوض على االتفاق 
النووي. وعبر “تويتر”، اعتبر ظريف أنه 
ال يمكـــن إعادة التفـــاوض على االتفاق 
دون تغييـــر ميثـــاق األمـــم المتحـــدة، 

وتنفيـــذ  النقـــض،  حـــق  وإزالـــة 
المشـــتركة  العمـــل  خطـــة 

الشاملة.
ظريـــف  إعـــالن  وجـــاء 

الرئيـــس  اشـــتراط  مـــن  ســـاعات  بعـــد 
الخميـــس،  اإليرانـــي حســـن روحانـــي، 
رفـــع العقوبـــات قبـــل عـــودة بـــالده إلى 
فـــي  عليهـــا  المنصـــوص  التزاماتهـــا 
االتفاق النووي، وهو ما رفضته اإلدارة 
األميركية مرارا. وفي ما يشـــبه اإلقرار 
بعمليـــة ابتـــزاز الوكالة الدوليـــة للطاقة 
تنمـــوي  اجتمـــاع  أثنـــاء  قـــال  الذريـــة، 
بـــوزارة الداخلية، في طهران “في حال 
رفعـــت الواليـــات المتحـــدة العقوبـــات 
عـــن طهـــران، ستتحســـن عالقاتنـــا مـــع 
الوكالة الدولية، وســـيتمكن مفتشـــوها 
من القيام بمهام المراقبة ضمن القانون 

دون أي مشاكل”.
إلـــى ذلك، أعلن أن أي تغيير لن يطرأ 
على االتفـــاق النووي، ولن يضاف 
إليه أي شـــيء. وقـــال مخاطبا 
أال  “عليهـــم  إن  الغربييـــن، 

يخطئوا في حساباتهم”.

ظريف: سأقدم خطة عمل بناءة حول الملف النووي

الجزائر ـ أ ف ب

خرج آالف الجزائريين في مسيرة وسط العاصمة الجزائرية 
في األســـبوع الثاني بعد استئناف تظاهرات الحراك الشعبي 
المناهـــض للنظـــام التـــي توقفـــت قبـــل عـــام بســـبب األزمـــة 

الصحية، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.
وبعـــد انتهاء صـــالة الجمعة تعالت أصـــوات “هللا أكبر” معلنة 
بدايـــة مســـيرة األســـبوع الــــ 107 منـــذ بـــدء التظاهـــرات ضد 

النظام في 22 فبراير.
وفي مســـجد ابن باديس بوســـط العاصمة خرج المئات وهم 
يـــرّددون “دولـــة مدنية وليـــس عســـكرية” و”أكلتـــم البلد أيها 
اللصـــوص”. ثـــم ســـاروا علـــى طول شـــارع عبـــان رمضان ثم 
شارع عسلة حسين نحو ساحة البريد المركزي مهد الحراك.

كمـــا انطلقـــت مســـيرة ثانيـــة أكبـــر ضمـــت اآلالف من شـــارع 
ديدوش مراد، الشـــارع األكبر وســـط العاصمة، وكان من بين 
المتظاهريـــن الصحافي والمعتقل الســـابق خالد درارني، كما 

ظهر في صور تم نشرها على وسائل التواصل االجتماعي.
وعاد شعار “مخابرات إرهابية” بالرغم من الجدل الذي أثاره، 
حتـــى أن وجوه بارزة من الحراك انتقدته وطالبت بـ “تهذيب 

الشعارات حتى ال ينحرف الحراك”.
وعلـــى الرغـــم مـــن منـــع التجّمعـــات رســـميا بســـبب جائحـــة 

كوفيد19-، عادت مســـيرات الحراك بمناســـبة الذكرى الثانية 
لبدايته، في العديد من أنحاء البالد.

وانتشـــرت قـــوات الشـــرطة على طول مســـار التظاهـــرة، كما 
بـــدأت مروحيـــة فـــي التحليـــق فـــوق العاصمة منـــذ منتصف 

النهار.
ورغـــم مد يده للحوار منذ وصوله إلى الســـلطة في ديســـمبر 
2019، مـــازال الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون فـــي نظـــر الحراك 
رئيسا غير شرعي، وهم يرّددون “تبون مزّور جاء به العسكر 

وال يملك الشرعية”.

فــي األســبوع الثانــي مــن اســتئناف مســيرات الحــراك
آالف الجزائريين يتظاهرون مطالبين بدولة مدنية

بغداد ـ أ ف ب

التاريخيـــة  زيارتـــه  فـــي مســـتهل  البابـــا فرنســـيس  دعـــا 
إلـــى العـــراق أمـــس الجمعـــة إلى وقـــف “العنـــف والتطرف 
ضـــرورة  علـــى  مشـــددا  التســـامح”،  وعـــدم  والتحزبـــات 

“التصدي آلفة الفساد” و”تقوية المؤسسات”.
وقال البابا في القصر الرئاســـي في بغداد، حيث اســـتقبله 
الرئيـــس برهـــم صالـــح، “إننـــي ُمْمَتـــنٌّ إلتاَحـــِة الُفْرَصِة لي 
ة، التي طـــاَل انِتظاُرها”،  ألْن َأُقـــوَم ِبهـــذِه الِزيارة الرســـولِيَّ
مضيفا “أنا ُمْمَتنٌّ ألنني استطعُت أْن آِتَي إلى هذِه األْرض، 
َمْهِد الَحَضـــاَرة، والُمْرَتِبَطِة ارِتباًطـــا َوثيًقا، ِمن ِخالِل أِبينا 
ابراهيـــم والَعِديِد ِمن األْنِبياء، ِبتاريـــِخ الَخالِص والَتَقاليِد 

ِة الُكبرى”. الِديِنيَّ
َبـــات َوَعَدُم َتَســـاُمح!  فـــا َوَتَحزُّ وأضـــاف “َكَفـــى ُعْنفا َوَتَطرُّ
لُنْعِطـــي الَمجـــاَل لـــُكلِّ الُمواِطنيَن الذيَن ُيريـــدوَن أْن َيْبُنوا 
َمًعا هذا الَبَلد، في الِحوار، وفي ُمواَجَهٍة َصريَحٍة َوَصاِدَقٍة 

َوَبنَّاَءة”.
وتوقـــف عنـــد محاولـــة العـــراق خـــالل الســـنوات األخيرة 
“إْرساَء األُســـِس لُِمْجَتَمٍع ديُمْقراطي”، مشددا على أنه من 
ُروري أْن َنْضَمَن ُمشـــاَرَكَة َجميِع الِفئاِت  أجل ذلك، “ِمَن الضَّ
ـــَن الُحقـــوَق  ـــة، وأْن ُنَؤمِّ ـــِة والدينيَّ ِة واالجِتماعيَّ الِسياســـيَّ

َة لَِجميِع الُمواطنين. َيِجُب أاّل ُيْعَتَبَر أَحٌد ُمواِطًنا  األساِســـيَّ
ة”. ِمَن الَدَرَجِة الثاِنيَّ

مـــن جهة أخـــرى، دعـــا البابـــا إلى “التصـــدي آلفة الفســـاد” 
و”سوء استعمال السلطة وكل ما هو غير شرعي”.

وقـــال “لكـــن ذلـــك ال يكفـــي”.  وتابـــع “ينبغـــي فـــي الوقت 
نفسه تحقيق العدالة، وتنمية النزاهة والشفافية، وتقوية 
المؤسســـات المســـؤولة عـــن ذلـــك”، وذلـــك بعـــد أكثـــر من 
ســـنة على خروج العراقيين بعشـــرات اآلالف الى الشـــارع 
محتجين على الطبقة السياسية الفاسدة في نهاية 2019.

السلطة  اســتــعــمــال  ــوء  وسـ الــفــســاد  آلفـــة  الــتــصــدي 
البابا يحّث من بغداد على وقف “العنف والتطرف والتحزبات وعدم التسامح”

واشنطن ـ وكاالت

فـــي أول مكالمة مع رئيـــس الوزراء 
اإلســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو منـــذ 
توليهـــا المنصب في ينايـــر الماضي، 
الرئيـــس األميركـــي  نائبـــة  تطرقـــت 
كمـــاال هاريس جـــو بايـــدن إلى ملف 
إيـــران. ووصفـــت، بحســـب مـــا أفاد 
بيـــان صادر عن البيت األبيض أمس 
الجمعـــة، ســـلوك إيـــران “اإلقليمـــي” 
بالخطير، في إشـــارة إلـــى محاولتها 
عبـــر ميليشـــيات موالية لهـــا زعزعة 
أمـــن عـــدد من الـــدول فـــي المنطقة، 
سواء في العراق أو اليمن أو سوريا، 
إضافـــة إلى تطـــورات ملـــف النووي 

اإليراني األخيرة.
كمـــا ذكرت بـ “التـــزام الواليات 

المتحـــدة الراســـخ بأمـــن 
إسرائيل”.

أن  بعـــد  ذلـــك،  أتـــى 
فـــي  نتنياهـــو  ألمـــح 

وجـــود  إلـــى  ســـابقة  تصريحـــات 
خـــالف بينـــه وبيـــن “صديقـــه” جـــو 
بايدن، بحسب وصفه، حول طريقة 
التعاطي مع الملف اإليراني، السيما 

مسألة االتفاق النووي.
إســـرائيل  تفضـــل  حيـــن  ففـــي 
االســـتمرار بنهج العقوبـــات األقصى 
وإن اســـتمرت إيـــران فـــي التراجـــع 
عـــن التزاماتها المنصـــوص عنها في 
االتفاق المبرم العـــام 2015، تحاول 
إدارة بايدن إحياء هذا االتفاق الذي 

بدأ بالتهاوي.
يذكر أن رئيس الوزراء اإلســـرائيلي 
كان عـــارض االتفاق النـــووي المبرم 
أكثـــر  قبـــل  الغربيـــة  الـــدول  مـــع 
مـــن 5 ســـنوات، وأشـــاد بقـــرار 
دونالـــد  الســـابق  الرئيـــس 
ترمب االنسحاب منه في 
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طالـــب وزيـــر اإلعـــالم اليمني معمر 
اإلريانـــي، أمس الجمعـــة، المجتمع 
الدولي واألمـــم المتحدة ومبعوثها 
الخـــاص بالتحـــرك الفـــوري لوقـــف 
اإلجبـــاري  التجنيـــد  عمليـــات 
للمواطنيـــن فـــي مناطـــق ســـيطرة 

ميليشيا الحوثي.
إن  اإلريانـــي:  قـــال  ذلـــك،  إلـــى 
تقـــوم  الحوثيـــة  الميليشـــيات 
ألبنـــاء  وتجنيـــد  حشـــد  بعمليـــات 
والمهمشـــين  واألطفـــال  القبائـــل 
هجمـــات  فـــي  بهـــم  ويزجـــون 

انتحارية بمأرب.
التجنيـــد  عمليـــات  أن  وأوضـــح 

بهـــا  يقـــوم  التـــي  اإلجبـــاري 
الحوثيـــون تســـببت في 

وقـــرى  أســـر  فنـــاء 
بأكملها فـــي عدد من 

مديريات صنعاء.

وجدد وزير اإلعالم اليمني التحذير 
من جرائم إبـــادة جماعية تقوم بها 
ميليشيا الحوثي ألبناء القبائل في 
محافظـــات صنعاء وذمـــار وصعدة 

وعمران وحجة والمحويت.
وكان الناطق باسم الجيش اليمني 
قد دعا جميـــع المواطنين اليمنيين 
في مناطق ســـيطرة الحوثيين إلى 
منع الميليشـــيات من الزج بأبنائهم 
في محارق الموت والدمار وطريق 

الالعودة.
يشـــار إلـــى أن األميـــن العـــام لألمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش عّبر 
عـــن قلقـــه مـــن التصعيـــد الحربـــي 
في محافظـــة مأرب وتداعياته 
الســـكان  علـــى  اإلنســـانية 
إلـــى  إضافـــة  والنازحيـــن، 
عديـــد الضحايـــا الذيـــن 

يسقطون هناك.

اإلرياني: تجنيد الحوثي اإلجباري أباد قرى بصنعاء

“الحرس الثوري” يعلن إحباط 
اختطاف طائرة إيرانية

دبي - العربية.نت

ــرانـــي في  أعــلــن الــحــرس الـــثـــوري اإليـ
بيان، أمس الجمعة، أنه أحبط مؤامرة 
ــيــان أن  ــب اخــتــطــاف طـــائـــرة. وذكــــر ال
تابعة   Fokker 100 الطائرة من طراز
لشركة إيران للطيران، وتأجلت رحلتها 
ــى مــشــهــد ليل  ــ ــن مـــطـــار األهــــــواز إل مـ

الخميس.
إلى ذلك، أضاف أن أمن الطيران الذي 
يــتــواله الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي قام 
من  وتمكن  الخطف  مــؤامــرة  بإحباط 
في مطار  اضطراريا  بالطائرة  الهبوط 

أصفهان وتم اعتقال الخاطف.

عدن ـ وكاالت : دعا وزير الخارجية  «
اليمني أحمد عوض بن مبارك، 

أمس الجمعة، ميليشيات الحوثي 
لتقديم مصلحة البالد على أجندة 

إيران التدميرية. جاء ذلك أثناء لقاء 
وزير الخارجية اليمني مع المبعوث 

األميركي لليمن تيم ليندركنج، 
لمناقشة تبعات استمرار التصعيد 
الحوثي في مأرب والجهود الرامية 

للتهدئة وتحقيق السالم في اليمن. 
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية اليمني، 

استمرار الميليشيات الحوثية 
باستهداف المدنيين في مأرب، 

متجاهلة النداءات الدولية وآخرها 
قرار مجلس األمن رقم 2564، مشيًرا 

إلى أن “العدوان الحوثي يواجه بإرادة 
صلبة من الجيش الوطني وأبناء 

القبائل”. ولفت إلى أن الحكومة 
تمد يدها للسالم إذا وجدت شريًكا 

حقيقا، داعًيا “الميليشيات الحوثية 
لالنصياع لصوت العقل وتقديم 

مصلحة اليمنيين على أجندة إيران 
التدميرية في المنطقة”. من جانبه، 
جدد المبعوث األميركي موقف بالده 

بضرورة وقف الحوثيين لجميع 
العمليات العسكرية في مأرب، 
واالمتناع عن األعمال المزعزعة 

لالستقرار في اليمن واالستجابة 
للجهود الدولية الرامية إليجاد حل 

سياسي ينهي الحرب في اليمن.

“الشرعية” تدعو الحوثي لتقديم مصلحة اليمن على أجندة إيران

متظاهرون يرفعون العلم الوطني أثناء مسيرة خالل مظاهرة مناهضة 
للحكومة في العاصمة الجزائر )أ ف ب(

رئيس الوزراء العراقي مستقبال بابا الفاتيكان لدى وصوله بغداد )أ ف ب(

وزير الخارجية اليمني يلتقي المبعوث األميركي لليمن
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دولــــــة  178 بــــيــــن  مــــــن  عــــالــــمــــًيــــا   40

%  4 ــغ  ــلـ ــبـ تـ ــة  ــونـ ــمـ ــضـ مـ ســـنـــويـــة  ــد  ــ ــوائ ــ ــع ــ ب

البحرين تقفز 23 مرتبة عالمًيا بمؤشر الحرية االقتصادية

الحكومة تطرح سندات للبيع بقيمة 200 مليون دينار

حققــت مملكــة البحريــن قفــزة نوعيــة بمعــدل 23 مرتبــة عالمًيــا فــي 
مؤشــر الحرية االقتصادية لعام 2021 الصادر عن “مؤسســة هيريتج” 
األميركية، لتحل في المرتبة 40 عالمًيا من أصل 178 دولة تم تصنيفها، 
مــا يجعلهــا في مصاف الدول المتقدمة التي شــهدت تحســًنا كبيًرا من 

حيث معدالت الحرية االقتصادية.

وشـــهدت النتيجـــة الكليـــة لمملكة 
البحرين تحســـًنا بواقـــع 3.6 نقطة 
لتصبح 69.9 %، ما يجعلها تتفوق 
علـــى معـــدل الحريـــة االقتصادية 
لمنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 

إفريقيا والمعدل العالمي.
وأكـــد التقريـــر أن مملكـــة البحرين 
األكثـــر  الـــدول  ضمـــن  مـــن  تعـــد 
تحســـًنا فـــي الحريـــة االقتصاديـــة 
على مســـتوى دول منطقة الشرق 

مـــا  إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط 
يضعها فـــي المرتبـــة الرابعة ضمن 

المنطقة.
يذكر أن مؤشر الحرية االقتصادية 
للـــدول يحـــدد عـــن طريـــق قياس 
فرعًيـــا  مؤشـــًرا   12 فـــي  أدائهـــا 
مندرًجا تحت 4 ركائز، هي: سيادة 
القانـــون، حجم الحكومـــة، فعالية 
التنظيميـــة  األطـــر  اإلجـــراءات، 

وانفتاح السوق.

وبحســـب ما ذكـــره التقرير الصادر 
عن “مؤسسة هيريتج” األميركية، 
حظيـــت  البحريـــن  مملكـــة  فـــإن 
بإشـــادة واســـعة مـــن حيـــث أدائها 
ضمـــن ركيـــزة فعاليـــة اإلجـــراءات 
واألطـــر التنظيمية، إذ تم تســـهيل 
اســـتخراج  إجـــراءات  وتحســـين 
تراخيـــص البنـــاء والحصـــول على 
الكهربـــاء والحصول على االئتمان 
العقاريـــة  الملكيـــة  وتســـجيل 
وإنفـــاذ العقـــود وتســـوية حـــاالت 
اإلعســـار، إضافة إلى تعزيز حماية 

المستثمرين األقلية.
وفيما يتعلق بـــأداء المملكة ضمن 
ركيزة انفتاح السوق، أشاد التقرير 
فـــي  لالســـتثمار  العـــام  باإلطـــار 

المملكة الـــذي يعد إيجابًيا ويتمتع 
بالشـــفافية، وذلـــك بإتاحة الفرص 
وإمكانيـــة الوصول إلـــى مجموعة 
الماليـــة  الخدمـــات  مـــن  واســـعة 
للمســـتثمرين األجانب والمحليين، 
إلى جانب الكفاءة التي يتمتع بها 
القطاع المصرفي بمملكة البحرين 
متطلبـــات  اســـتيفاء  ناحيـــة  مـــن 

كفاية رأس المال.
وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، 
أكبـــر  البحريـــن  مملكـــة  حققـــت 
تحســـن لها بواقـــع 17.4 نقطة في 
المؤشـــر “الفعالية القضائية”، الذي 
يقيـــم األطـــر القانونيـــة واألنظمـــة 
تضمـــن  التـــي  الفعالـــة  القضائيـــة 

احترام القوانين.

أنـــه  البحريـــن  بورصـــة  أعلنـــت 
األحـــد  غـــد  يـــوم  مـــن  اعتبـــاًرا 
 ،2021 مـــارس   7 الموافـــق 
وبنـــاء على الدعـــوة التـــي أعلنها 
مصرف البحريـــن المركزي، يمكن 
للمســـتثمرين البحرينييـــن وغيـــر 
البحرينيين االكتتاب مباشرة من 
خـــالل الســـوق األولـــي بالبورصة 
التنميـــة  ســـندات  إصـــدار  فـــي 
الحكومية رقم -)23( بحجم يبلغ 
200 مليـــون دينـــار بحريني الذي 
أصدره مصرف البحرين المركزي 
مملكـــة  حكومـــة  عـــن  بالنيابـــة 
البحرين وذلـــك بإعطاء أوامرهم 
للوسطاء المســـجلين في بورصة 
البحريـــن، ومـــن ثـــم تداولـــه فـــي 
السوق الثانوي من خالل بورصة 
والـــذي  إدراجـــه  فـــور  البحريـــن 
مـــن المتوقـــع أن يتـــم بتاريخ 28 

مارس 2021.

فتـــرة  البورصـــة  حـــددت  وقـــد   
االكتتـــاب فـــي هـــذا الطـــرح مـــن 
خـــالل الوســـطاء المســـجلين في 
البورصـــة ابتـــداَء من يـــوم األحد 
الموافـــق 7 مـــارس 2021 حتـــى 
يوم األربعـــاء الموافق 10 مارس 
فتـــح  ســـيتم  بأنـــه  علًمـــا   ،2021
بـــاب االكتتـــاب مـــن يـــوم األحـــد 

حتى الثالثاء من الســـاعة 09:30 
صباًحـــا حتـــى 1:00 ظهـــًرا وفـــي 
يـــوم األربعاء من الســـاعة 09:30 
حتـــى 10:15 صباًحـــا علًمـــا بـــأن 
الحـــد األدنـــى لالكتتـــاب هو 500 
سند للمكتتب. وسيتم تخصيص 
مكتتـــب  لـــكل  ســـند   10,000
المتبقيـــة  الطلبـــات  وتخصيـــص 

بآلية النسبة والتناسب.
 200 االصـــدار  حجـــم  ويبلـــغ 
بقيمـــة  بحرينـــي  دينـــار  مليـــون 
بحرينـــي  دينـــار  قدرهـــا  إســـمية 
واحد للســـند، في حيـــن تبلغ مدة 
اإلصـــدار 6 ســـنوات اعتبـــاًرا مـــن 
14 مارس 2021 حتى 14 مارس 
2027 )تاريخ االستحقاق(. ويبلغ 
ا،  العائـــد الثابـــت 4.00 % ســـنويًّ
يتـــم خاللهـــا دفع فوائـــد اإلصدار 
كل ســـتة شهور تســـتحق في 14 
مـــارس و14 ســـبتمبر من كل عام 

خالل مدة اإلصدار.
تمثل ســـندات التنمية الحكومية 
مصـــرف  يصدرهـــا  ماليـــة  أداة 
البحريـــن المركـــزي بالنيابـــة عـــن 
حكومة مملكة البحرين. وتضمن 
حكومـــة مملكـــة البحريـــن إصدار 
سندات التنمية الحكومية ضماًنا 

مباشًرا.

المنامة - بورصة البحرين

لندن - رويترز

الدوالر يرتفع مع االتجاه 
نحو الفائدة منخفضة

أشهر  في  مستوى  ألعلى  ــدوالر  ال ارتفع 
ــورو والـــيـــن والــفــرنــك  ــيـ عــــدة مــقــابــل الـ
يبد  لم  بعدما  الجمعة  أمس  السويسري 
االتــحــادي  االحــتــيــاطــي  رئــيــس مجلس 
باول  المركزي األمريكي( جيروم  )البنك 
سندات  شهدتها  بيع  مــوجــة  إزاء  قلقا 
في اآلونة األخيرة، وتمسك بموقفه في 
الــفــائــدة منخفضة  أســعــار  اإلبــقــاء على 

لمدة طويلة.

أخبار متفرقة

العوضي: أهمية توجيه الشباب البحريني نحو المشاريع الرقمية
ــة ــدي ــي ــل ــق ــت ــن الـــوظـــائـــف ال ــ ــًدا ع ــيـ ــعـ أهـــمـــيـــة االتــــجــــاه بـ

يعقـــوب  المعلومـــات  تقنيـــة  أكـــد خبيـــر 
العوضي أهمية توجيه الشباب البحريني 
نحـــو األعمال والمشـــروعات التي تعتمد 
تواكـــب الثورة الصناعيـــة الرابعة القائمة 
علـــى توظيـــف التقنيـــات الحديثـــة مثل 
الـــذكاء الصناعي والحوســـبة الســـحابية 
وانترنـــت األشـــياء والروبـــوت والطباعة 
تقديـــم  فـــي  وغيرهـــا  األبعـــاد  ثالثيـــة 
المنتجات والخدمات، بـــدالً من االكتفاء 
بالســـعي خلـــف توفير كمية فـــرص عمل 

بغض النظر عن نوعيتها.
ونـــّوه العوضي بجهود الحكومة الموقرة 
لتوفير 25 ألف وظيفة عمل أمام الشباب 
البحرينـــي مـــن خـــالل النســـخة الثانيـــة 
للبرنامج الوطني للتوظيف، مشـــيًرا إلى 
أنـــه مـــن الممكن أن يكون هنـــاك نوع من 
االنتقائيـــة فـــي دعـــم تلـــك الوظائف عبر 

توفيـــر دعـــم أكبر للشـــركات التي توظف 
بحرينييـــن فـــي القطاعـــات المســـتهدفة 
بالنمو في البحرين وهي بحسب تصنيف 
مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة الخدمات 
المالية، وتقنيـــة المعلومات واالتصاالت، 
الســـياحة، الخدمات اللوجســـتية، النفط 

والغاز، الصناعات التحويلية.

وأشـــار على صعيـــد ذي صلة إلـــى أهمية 
اســـتدامة فرصة العمل التـــي يحظى بها 
الشاب البحريني بعد انقضاء فترة الدعم 
الحكومـــي لراتبـــه، وقـــال إن هـــذا يعتمد 
علـــى مـــدى التزامـــه بالعمـــل وإنتاجيتـــه 
وقدرته على تحقيق أهداف المؤسســـة، 
معتبـــًرا أن المؤسســـات والشـــركات التي 
تعمـــل في القطـــاع التقنـــي والرقمي هي 
األقدر على النمو والتوســـع وخلق فرص 

العمل.
ولفـــت على صعيـــد ذي صلة إلـــى وجود 
مجزيـــة  برواتـــب  نوعيـــة  تخصصـــات 
تطلبها الشـــركات الكبرى في سوق العمل 
مثـــل “محلل بيانات”، لكن عدد الكفاءات 
الوطنيـــة المؤهلة لشـــغل هـــذه الوظائف 

ا مع األسف. نادر أو محدود جدًّ
التنفيـــذي  الرئيـــس  وهـــو  العوضـــي، 
العالميـــة ألنظمـــة  إن”  “إن جـــي  لشـــركة 

أهميـــة  أكـــد  المتكاملـــة،  المعلومـــات 
تشـــجيع الشـــباب البحريني على االبتكار 
وإنشـــاء المشـــروعات الرقميـــة، بمـــا في 
الخدميـــة  اإللكترونيـــة  المنصـــات  ذلـــك 
إضافـــة  النقـــال،  الهاتـــف  وتطبيقـــات 
بأنظمـــة  الصلـــة  ذات  البرمجيـــات  إلـــى 
المعلومـــات المختلفة، ودخـــول مجاالت 
الســـيبراني، وقـــال  نوعيـــة مثـــل األمـــن 
“نـــرى أن أكبـــر الشـــركات حـــول العالم لم 
تعد المصانع أو الخدمات، وإنما شـــركات 
تقنيـــة المعلومـــات التي انطلـــق معظمها 
من فكرة تقنية بسيطة نمت وتطورت”.

تقنيـــة  مشـــروعات  “نرصـــد  وأضـــاف 
صلـــة  ذات  بحرينـــي  لشـــباب  طموحـــة 
التمريـــن  أو  للتعليـــم  منصـــات  بتوفيـــر 
عـــن بعـــد أو توفيـــر حجـــوزات المالعـــب 
والصاالت أو التسويق اإللكتروني، ونرى 

أنها مشاريع بحاجة لدعم أكبر “. 

المنامة - إن جي إن
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ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة ما يزيد عن 1 %، لتواصل المكاسب التي 
حققتها في الجلســـة الســـابقة، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة 
اإلمدادات في أبريل، إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس 
كورونا. وزادت العقود اآلجلة لخام برنت تســـليم مايو ما يزيد عن دوالر إلى 
67.77 دوالر للبرميل بحلول الســـاعة 0650 بتوقيت جرينتش، وتمضي على 

مسار تحقيق مكاسب نحو 2 % في األسبوع.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي أكثر من دوالر 

إلى 64.87 دوالر.
وارتفـــع الخامـــان القياســـيان أكثـــر مـــن 4 % يـــوم الخميـــس بعـــد أن مـــددت 
منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وحلفاء، المجموعة المعروفة باســـم 
“أوبـــك+”، تخفيضات إنتـــاج النفط إلى أبريل، ومنحوا اســـتثناءات محدودة 
لروســـيا وقازاخســـتان. وقـــال كبيـــر إســـتراتيجي الســـوق لـــدى سي.إم.ســـي 
ماركتس مايكل مكارثي “إنه يظهر فقط المفاجأة في مدى انضباط أوبك+”.
وتفاجأ المســـتثمرون أن السعودية قررت اإلبقاء على خفضها الطوعي البالغ 
مليـــون برميـــل يوميا في أبريل حتى بعد أن ارتفعت أســـعار النفط على مدى 

الشهرين الماضيين.

دعت ســـلطة الســـلوك المالي في بريطانيا أمس الجمعة إلنهاء رســـمي لجميع 
أســـعار فائدة ليبور تقريبا في 31 ديســـمبر كما كان متوقًعا، لتكثف الضغوط 

على األسواق إلتمام أكبر تغيير لها في عقود.
وسيجري استبدال سعر الفائدة بين بنوك لندن أو ليبور بأسعار فائدة تجمعها 
بنـــوك مركزيـــة بعد أن ُغّرم المقرضـــون مليارات الدوالرات لســـعيهم للتالعب 
بما كان ُيلقب في وقت ما بأهم رقم في العالم، والذي ُيســـتخدم في تســـعير 

القروض السكنية وبطاقات االئتمان في شتى أنحاء العالم.
وقال ســـلطة الســـلوك المالي فـــي بيان “هذه خطوة مهمة صـــوب إنهاء ليبور، 
وبنـــك إنجلتـــرا المركزي وســـلطة الســـلوك المالي يحثان أطراف الســـوق على 

مواصلة اتخاذ اإلجراءات الضرورية لضمان استعدادهم”.
وقالت  إن جميع فئات ليبور للجنيه اإلسترليني واليورو والفرنك السويسري 

ستنتهي في 31 ديسمبر.  

صعود أسعار النفط في ظل تمديد “أوبك+”

بريطانيا تدعو إلنهاء رسمي لليبور في ديسمبر
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 )NYSE:GS( رفع جولدمان ســـاكس
كوموديتيز ريســـيرش توقعه لســـعر 
خام برنـــت للربعين الثانـــي والثالث 
أن  بعـــد  للبرميـــل  دوالرات  خمســـة 
اتفاقهـــم  وحلفاؤهـــا  أوبـــك  أبقـــت 
تغييـــر  دون  اإلمـــدادات  لخفـــض 
وقـــال إن “انضبـــاط منتجـــي النفـــط 
الصخـــري” على األرجـــح وراء زيادة 

إنتاج المجموعة بوتيرة أبطأ.
وقال البنك فـــي مذكرة بتاريخ يوم 
الخميـــس إنـــه يتوقـــع اآلن أن تبلـــغ 
أســـعار برنـــت 75 دوالًرا للبرميل في 
الربع الثاني و80 دوالًرا للبرميل في 

الربع الثالث من 2021.
الصخـــري  النفـــط  منتجـــو  وتفاعـــل 
فـــي الواليـــات المتحـــدة ســـريًعا مع 

مكاســـب أســـعار النفط في السنوات 
األخيرة، ليفوزوا بحصة سوقية في 
الوقت الذي خفضت فيه الســـعودية 
ومنتجون آخرون كبـــار اإلنتاج، بيد 
أنهـــم أحجموا عن تعزيز اإلنتاج منذ 
تدمـــر الطلـــب بفعـــل الجائحـــة فـــي 

العام الماضي.
واتفقـــت منظمـــة البلـــدان المصدرة 
يـــوم  وحلفاؤهـــا  )أوبـــك(  للبتـــرول 
معظـــم  تمديـــد  علـــى  الخميـــس 
تخفيضات إنتاج الخام حتى أبريل، 
بعـــد أن قرروا أن تعافـــي الطلب من 
ا. جائحة فيروس كورونا ما زال هشًّ
“اســـتراتيجية  جولدمـــان  وقـــال 
إمـــدادات أوبك ناجحة بســـبب عدم 

توقعها وفجائيتها”.

جولدمان يرفع توقعه لسعر برنت

لندن - رويترز

إلـــى  الجمعـــة  أمـــس  الذهـــب  نـــزل 
أشـــهر  تســـعة  فـــي  مســـتوى  أدنـــى 
تقريًبـــا ويّتجـــه صـــوب االنخفـــاض 
لألســـبوع الثالـــث علـــى التوالـــي، إذ 
ارتفع الدوالر وعوائد الســـندات بعد 
تصريحـــات لجيـــروم بـــاول رئيـــس 
مجلس االحتياطي االتحادي )البنك 
المركـــزي األميركـــي( قـــال فيهـــا إن 
الزيادة في العوائد ال تخل بالنظام.

المعامـــالت  فـــي  الذهـــب  وتراجـــع 
 1692.13 إلـــى   %  0.3 الفوريـــة 
بحلـــول  )األونصـــة(  لألوقيـــة  دوالر 
الســـاعة 0515 بتوقيـــت جرينتـــش، 
بعـــد أن نـــزل ألدنـــى مســـتوى منـــذ 
الثامـــن مـــن يونيـــو عنـــد 1686.40 
دوالر. ومنذ بداية األســـبوع، تراجع 

الذهـــب 2.3 %. وانخفضـــت العقود 
اآلجلـــة األميركيـــة للذهـــب 0.6 % 
بـــاول  وكـــرر  1690.40 دوالر.  إلـــى 
يوم الخميس تعهده بإبقاء االئتمان 
ميســـًرا وقال إنـــه على الرغم من أن 
الزيادة في العوائد كانت “ملحوظة” 
إال أنه ال يعتقد أن المركزي األميركي 

سيتعين عليه التدخل لخفضها.
وقـــال جيفـــري هالي كبيـــر محللي 
السوق لدى أواندا “من الواضح أن 
باول لم يميل إلى التيسير النقدي 
لألســـواق  بالنســـبة  كاف  بشـــكل 
أمـــس، وبطريقـــة مـــا، فإنـــه أعطى 
أكبـــر  الرتفـــاع  األخضـــر  الضـــوء 
للعوائد األميركية بقوله إنه مرتاح 

لذلك.

الذهب يهوي ألدنى مستوى في 9 أشهر

بورصة البحرين ترتفع بنهاية األسبوع على وقع أسهم الخدمات
ــة ــيـ ــوعـ ــبـ األسـ الـــــــتـــــــداوالت  حـــجـــم  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ مـــايـــيـــن   4

بلغت كمية األسهم المتداولة في “بورصة البحرين” خالل األسبوع الماضي 
14 مليوًنا و843 ألًفا و608 أســهم بقيمة إجمالية قدرها 4 ماليين و29 ألًفا 
ا، نفذها الوســطاء لصالح المســتثمرين من خالل 460  و768 ديناًرا بحرينيًّ

صفقة.

 تداول الـمستثمرون خالل هذا األسبوع 
أســـهم 27 شركــــة، ارتفعت أســـعار أسهم 
11 شـــركة، فـــي حين انــــخفضت أســـعار 
باقـــي  واحتفظـــت  شـــركات،   6 أســـهم 

الشركات بأسعار أقفالـها السابق. 
العـــام بقرابـــة  البحريـــن  وارتفـــع مؤشـــر 

التسع نقاط بنهاية تداوالت األسبوع.
اســـتحوذ على المركز األول في تعامالت 
هـــذا األســـبوع قطـــاع الخدمـــات، حيـــث 

بلغـــت قيمـــة أســـهمه المتداولـــة مليوًنـــا 
ـــا أو مـــا  و595 ألًفـــا و225 دينـــاًرا بحرينيًّ
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  39.59 نســـبته 
األسهم المتداولة وبكمية قدرها مليونان 
و250 ألًفـــا و20 ســـهًما، تـــم تنفيذهـــا من 

خالل 218 صفقة.
 أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب 
قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة 
أســـهمه المتداولة 996 ألًفـــا و851 ديناًرا 

ـــا بنســـبة 24.74 % مـــن إجمالـــي  بحرينيًّ
قيمـــة األســـهم المتداولـــة فـــي البورصـــة 
ألًفـــا  و196  مالييـــن   3 قدرهـــا  وبكميـــة 
و865 ســـهًما، تم تنفيذها من خالل 108 

صفقات.
 أما على مســـتوى الشـــركات، فقد جاءت 
شـــركة إي بي إم تيرمينالـــز البحرين في 
المركـــز األول مـــن حيث القيمـــة إذ بلغت 
و527  ألًفـــا  و66  مليوًنـــا  أســـهمه  قيمـــة 
ـــا وبنســـبة 26.47 % مـــن  دينـــاًرا بحرينيًّ
قيمـــة األســـهم المتداولة وبكميـــة قدرها 
711 ألًفـــا و994 ســـهًما، تــــم تنفيذهـــا من 

خالل 145 صفقة.
الشـــركة  الثانـــي  المركـــز  فـــي  وجـــاء   

البحرينية الكويتية للتأمين بقيمة قدرها 
517 ألًفـــا و305 دنانير بحرينية وبنســـبة 
12.84 % مـــن قيمـــة األســـهم المتداولـــة 
وبكميـــة قدرها مليـــون و326 ألًفا و424 

سهًما، تم تنفيذها من خالل صفقتين.
وبالعـــودة إلـــى معدالت التـــداول خالل 
هـــذا األســـبوع من خـــالل 5 أيـــام عمل، 
لقيمـــة  اليومـــي  المتوســـط  بلـــغ  فقـــد 
و954  آالف   805 المتداولـــة  األســـهم 
ا في حين كان الـمتوسط  ديناًرا بحرينيًّ
المتداولـــة  األســـهم  لكميـــة  اليومـــي 
مليونيـــن و968 ألًفـــا و722 ســـهًما أمـــا 
متوســـط عدد الصفقات خالل األسبوع 

فبلغ 92 صفقة.

المنامة - بورصة البحرين
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كما يوحي اسمها، مرسيدس بنز 
GLB تأتـــي من حيـــث التصنيف 
بيـــن جـــي أل أي GLA وجـــي أل 
ســـي GLC، وهـــي تأتـــي بقاعدة 
 111.4 بطلـــو  طويلـــة  عجـــات 

بوصة.
الرياضيـــة  الســـيارة  ســـتكون 
هـــذه  االســـتخدامات  متعـــددة 
مـــن ســـبعة  بمقصـــورة  متوفـــرة 
مقاعـــد، لكـــن مرســـيدس ال تزال 
باعتبارهـــا  الســـيارة  إلـــى  تشـــير 
الســـيارات  “عائلـــة  مـــن  جـــزًءا 

المدمجة“.
وتأتـــي GLB قياســـًيا أيًضـــا مـــع 
زوج من قضبان السقف، ويتميز 
بكتفين عريضين ويمكن للعماء 
عاليـــة   LED كشـــافات  اختيـــار 
األداء لمصابيح GLB ومصابيح 
الضباب األمامية المزودة بتقنية 

.LED
يأتي GLB مزوًدا بأحدث تقنيات 
الشـــركة المصنعـــة للســـيارة فـــي 
المقصورة، مثل نظام المعلومات 

والترفيه MBUX الرائعة.

مرسيدس بنز جي أل بي الجديدة

كشفت لكزس عن سيارتها الرياضية 
IS 500 F Sport Perfor�  الجديـــدة

mance بمحرك طبيعي التنفس.
رياضـــي  بتصميـــم  الســـيارة  تأتـــي 
التطعيمـــات  مـــن  المزيـــد  يوظـــف 
الســـوداء الرياضيـــة وتتميـــز برزمة 
أيروديناميكيـــة خفيفـــة، كمـــا توفر 
مثـــل  الداخليـــة  اللمســـات  بعـــض 
والتطريـــزات   F Sport شـــعارات 

البارزة.

 V8 مكانيكًيا تحمل الســـيارة محرك
ينتج 472 حصانا كواحدة من أقوى 
الســـيارات في فئتهـــا تنافس بي إم 
 IS 500 مـــع تميز لكـــزس M3 دبليـــو
F Sport Performance بنظام دفع 
خلفـــي وديناميكيات قيـــادة معززة، 
وتســـتطيع الســـيارة تحقيق تسارع 
100�0 كم/س فـــي 4.5 ثانية فقط، 
تحصـــل الســـيارة علـــى العديـــد من 

األنظمة القياسية.

ترتقي MG ZST في داخليتها، حيث 
تضيـــف لوحـــة عـــدادات افتراضية 
متطّورة للســـائق، وكاميرا محيطية 
كاملـــة  لرؤيـــة  درجـــة   360 بنطـــاق 
أثناء الرجـــوع للخلف واالصطفاف، 
وأكياس هـــواء ســـتائرية لمزيد من 
الســـامة، ومجموعـــة Trophy التي 
تعـــّزز الخصائـــص الرياضيـــة للطراز 

الجديد.
وأعيـــد تحديث المقصورة الداخلية 

لوحـــة  تصميـــم  وخصوصـــا  أيضـــا، 
العـــّدادات الجديـــدة مـــع اســـتخدام 
زائـــد للمـــواد الناعمة الملمـــس، بينما 
ثنائـــي  المقاعـــد  تصميـــم  يكتمـــل 
بالتطريـــز األحمـــر  األلـــوان األســـود 
والكســـوة الداخليـــة بمظهـــر أليـــاف 
الكربـــون. كمـــا تتوفـــر فتحة ســـقف 
 ،ZST بانوراميـــة كبيـــرة فـــي طـــراز
مما يجعل تجربة القيادة أكثر بهجة 

للرّكاب.

تتميـــز كيـــا كادينـــزا 2021 بتصميم 
مـــن  بدايـــة  جـــدا،  أنيـــق  خارجـــي 
الشـــبكة األمامية الجديـــدة المقعرة 
المستوحاة من السيارات الرياضات 
الخـــط  إلـــى  وصـــوال  الكاســـيكية، 
المنحوت الذي يتدفق من المصابيح 
األمامية إلى المصابيح الخلفية، مع 
أطـــول، والزجـــاج  قاعـــدة عجـــات 
الخلفـــي الـــذي يمتـــد لما بعـــد الباب، 
حيـــث تتميـــز بمصابيـــح أماميـــة إل 

إي دي، وتـــم دمج أضواء االنعطاف 
بشكل أنيق في كا جانبي الصدام.

تـــم دعـــم المظهـــر الخارجـــي المميز 
بتصميم داخلي يبرز أناقة الســـيارة 
ركـــوب  بمســـاحات  وفخامتهـــا 
وتخزيـــن رحبـــة، مع حصولهـــا على 
بمجموعـــة العـــدادات الرئيســـة مـــع 
شاشـــة ملونـــة 4.2 بوصة، وشاشـــة 
عـــرض 8 بوصـــة مـــع مجموعـــة من 

الميزات.

IS 500 F Sport Performance لكزس

MG ZST بداخلية شبابية رائعة

كيا كادينزا 2021 الكورية الفاخرة

أدخلت شركة “جنرال 
موتورز” الشهيرة لصناعة 
السيارات تعديات على 

شعارها استهااًل لعملية تغيير 
لصورتها ككّل، تهدف منها 

إلى إبراز جهودها في مجال 
السيارات الكهربائية و”ينطلق 
من تراث عريق لكنه يتضمن 

لمسة أكثر حداثة وديناميكية 
أضيفت إلى المربع األزرق 
التقليدي لجنرال موتورز”.

 SRT تنضم دودج دورانغو إلى تشالنجر وتشارجر بنسخة إس آر تي هيلكات
Hellcat كالســـيارة رباعيـــة الدفـــع األقـــوى على اإلطاق، وهي ســـيارة جّبارة 

رباعية الدفع لمحّبي سيارات العضات من أرباب العائات.
تـــّم تجهيـــز دودج دورانغو بمحرك هيمـــي هيلكات المؤّلف من 8 أســـطوانات 
علـــى شـــكل V المجّرب ســـعة 6.2 ليتر مـــع ناقل الحركـــة األوتوماتيكي تورك 
فايـــت TorqueFlite 8HP95 ثمانـــي الســـرعات، وتنتـــج 710 أحصنـــة )720 

حصانا بالقياس المتري( مع عزم دوران يبلغ 875 نيوتن.متر.
تتســـارع دورانغـــو إس آر تـــي هيلـــكات مـــن صفر إلـــى 100 كلم بالســـاعة في 
غضـــون 3.5 ثانيـــة، وتتمّتـــع بوقـــت منقضي موافـــق عليه من قبـــل الجمعية 
الوطنيـــة لســـيارات الهـــوت رود للربع ميل يبلـــغ 11.5 ثانية، وســـرعة قصوى 
تبلغ 290 كلم/ســـاعة، وهو أســـرع بثانية ونصف من طـــراز SRT 392 الحالي 
على مسار طريق يبلغ 3.4 كلم، أي ما يناهز طول 9 سيارات بعد لّفة واحدة.

دورانغو أس أر تي هيلكات 2021

بمقدمة جديدة رياضية وداخلية عملية جدا واقتصادية أكثر

تجربة قيادة:

تعتبر الســيارة الشــعبية هيونداي أكســنت أنجح ســيدان صغيرة أربعة أبواب 
والتــي تتنافــس مع الســيارات االقتصادية الســيدان والهاتشــباك األخرى، فقد 
حصلــت  حيــث  الجميــع،  الجديــد  بتصميمهــا  األنظــار   2021 خطفت أكســنت 
على تغييرات  في واجهتها األمامية والخلفية ومقصورتها الداخلية، وجاءت 
أهــم التعديالت في الشــبك األمامــي والمصابيح األماميــة ومصابيح الضباب 
التــي قدمــت بتصميم جديد، الســيارة الكورية كانت تحــت مجهر صفحتنا هذا 
األســبوع؛ للتعــرف عليهــا أكثــر مــن خــالل الســياقة لعــدة أيام بشــكل متواصل 

بدعوة خاصة من ”فيرست موترز“، وكان التالي:

هيونـــداي تركت االنفراد فـــي تصميم 
ســـيارتها وأصبحت تعتمـــد على النهج 
تصميماتهـــا  فـــي  المشـــترك  الواحـــد 
إثـــارة  أكثـــر  مقدمـــة  علـــى  والتركيـــز 
النتـــرا  أمثـــال  الشـــقيقات  وتشـــابه 
وسوناتا، مع داخلية وظيفية إيجابية 
وعمليـــة جـــدا، وزودت بمجموعـــة من 
توصيـــل  خاصيـــة  أبرزهـــا  الكماليـــات 
األجهـــزة الذكيـــة ال ســـلكيا وبلوتـــوث، 
ســـقف  وفتحـــة  للســـرعة،  ومثبـــت 
كهربائية بحســـب الموديات، وجاءت 
الجديـــد  بالشـــكل  أكســـنت  هيونـــداي 
بشاشـــة نظام ترفيهـــي بحجم 8 انش 
وشاشـــة  بالموبايـــل،  ربطهـــا  يمكـــن 
عـــدادات رياضيـــة، مـــع تنجيـــد ممتاز، 
كمـــا تغيـــر تصميـــم فتحـــات المكيـــف 
وجـــاءت  وجميـــل،  بســـيط  بشـــكل 
المقصـــورة معقولـــة ويمكـــن التنبؤ بها 
تمامـــا من الخـــارج، مع مســـاحة ذكية 
لجميـــع الـــركاب، مـــع عـــرض منخفض 

التكلفة.
هيونداي تدفع هذه الســـيارة الشبابية 
بالعجـــات األماميـــة مـــع ناقـــل حركة 
باســـتمرار  متغيـــر  أوتوماتيكـــي 
ســـلس جـــدا تناســـب المحـــرك الصغير 
االقتصـــادي، التـــي تتحرك بـــذكاء في 
بساســـة  وتنتقـــل  الســـرعات  جميـــع 
بحســـب الخطـــوط التـــي تختارها في 
الشـــوارع، لسيارة ذات قاعدة عجات 
قصيـــرة علـــى عجـــات١٦ و١٧ بوصة 
تناســـب األداء العـــام للســـيارة، وهـــي 
تحتـــوي علـــى خيارين مـــن المحركات 
حصـــان   100 لتـــر   1.4 محـــرك  األول 
والثانـــي محـــرك 1.6 لتـــر 123 حصان، 

وتتسارع نسخة أكسنت الجديدة 
مـــن الثبـــات حتـــى 100 كم/س 
خال 13.4 ثانية، قبل أن تصل 
183 كـــم/س،  لســـرعة قصـــوى 
بشـــكل  مثيـــرة  ســـيارة  إنهـــا 
ملحوظ للذين يريدون ســـياقة 
ســـيارة ذكية صالون اقتصادية 
وبأســـعار ذكية. قدمت الســـيارة 

فـــي  األمـــان  وســـائل  مـــن  بباقـــة 
مقدمتها نظام فرامـــل مانعة لانغاق 

الفرامـــل  قـــوة  توزيـــع  نظـــام   ،ABS
إلكترونيا EBD، باإلضافة إلى وســـائد 
هوائية للســـائق والراكب األمامي، كما 
زودت الســـيارة بخاصيـــة التحذير من 

التصادم الخلفي.
إنهـــا ســـيارة جميلـــة المظهـــر بطريقـــة 
بســـيطة وغيـــر معقـــدة، وهـــذا واضح 
من خال خطوط الســـيارة الواضحة، 
يتحقـــق ذلـــك مـــن خـــال المصابيـــح 
علـــى  المعـــادة   LED األماميـــة 
اإلصـــدارات العليـــا، مع ســـقف منحنى 
بلطف، والمصابيح الخلفية على شكل 
boomerang، وهـــذا مـــا يعجبنـــي في 
األكسنت، فهي متواضعة جدا وعملية، 
لم يتم ضبط ســـيدان الصغيرة للقيادة 
بالطبـــع،  الســـرعة  عاليـــة  الرياضيـــة 
خصوصا عنـــد المطبات الكبيرة، وربما 
ال تتناســـب مع العائـــات الكبيرة جدا، 
وهـــذه نقـــاط صغيرة ال تنســـحب على 

هذه السيارة الناجحة أبدا.

الســـيارة واســـعة بصـــورة عامـــة مـــن 
فـــي  للـــركاب  الـــرأس  مســـاحة غرفـــة 
األمـــام والخلـــف، وذلـــك بفضل ســـقف 
هذه الســـيارة التـــي تعدلـــت والمقاعد 
األماميـــة القابلـــة للتعديـــل واالرتفاع، 
تقـــدم Accent الكثيـــر مـــن مســـاحات 
التخزين ولزجاجـــات المياه والهواتف 
الذكية أيًضـــا، ومجهـــزة تجهيزا جيدا 
بالنسبة لسعرها وضمانها مدى الحياة، 
الســـامة  اختبـــار  درجـــات  وكانـــت 

محايدة جدا. 
هيونـــداي أكســـنت 2021 مـــن أنجـــح 
أبـــواب  بأربعـــة  المتوافـــرة  الســـيارات 
ســـيدان مع اقتصاد كبير في استهاك 
الوقـــود وكان هـــذا جليـــا مـــن خـــال 
التجربـــة، وتأتي بخطـــوط غير معقدة 
أبدا، بمقصورة معقولة، وبنيت بشـــكل 
جيد لســـعره، مع تحسينات كثيرة في 
كل مـــكان، وقررت هيونـــداي أن تترك 
بشكل جيد األفكار القديمة مع أكسنت 
الجديدة، ووصل ذلك بإضافة ألوان 
جديـــدة أيضـــا اكثر شـــبابية 
بحســـب  للســـيارة 
لموديـــات،  ا

الداخلـــي  التصميـــم  قدمـــت  الشـــركة 
خـــال من الرتـــوش، ولهجة غير معقدة 
عجبنـــي  مـــا  أكثـــر  وهـــذا  وصادقـــة، 
التجريبيـــة  ســـياراتنا  فـــي  شـــخصيا 
والتـــي قدمـــت بتصميم داخلـــي أنيق، 
فقـــد قدم مظهـــرا شـــبابيا عمليـــا جدا، 
يضفي التصميم الداخلي شـــعورا أكثر 
ثـــراء، مـــع مقاعـــد تـــان وســـوداء ذات 
لونيـــن ومعاملة مماثلة أللواح األبواب 

أكثر من الموديات المتنافسة معها.
تأتـــي الســـيارة بمســـتوى ارتفاع باطن 
ومـــع  كبيـــر،  األرض  عـــن  الســـيارة 
اتـــزان علـــى الســـرعات العاليـــة وعلى 
مـــع  وبالطبـــع  الحـــادة،  المنعطفـــات 
سهولة الصيانة بالنســـبة لهذه السيارة 
الصغيرة، التي تحافظ على منافساتها، 
وبهـــذا تســـتمر الســـيدان الصغيرة في 
تقديـــم تصميم جذاب عصـــري، وأكثر 
مـــا يلفـــت االنتبـــاه واجهتهـــا األمامية 
وأناقـــة  رقيـــا  أكثـــر  أصبحـــت  التـــي 
مـــع  األمامـــي،  الكرومـــي  الشـــبك  مـــع 
مصابيـــح الضباب الســـفلية الرياضية، 
خاصـــة بفضـــل المصد األمامـــي الحاد 
الجديـــد، ولعل إعـــادة تصميم عجات 
اكسنت بقياس 16 بوصة، والتي تأتي 
بتصميـــم رياضـــي جـــذاب، مـــع المصد 
الخلفي المختلـــف بجاذبية المصممين 
في الشـــركة الكورية الناجحة من أكثر 

األمور وضوحا في الموديل الجديد.
أكســـنت  هيونـــداي  حققـــت  رســـميا 
2021 تقييـــم 4 نجـــوم فـــي اختبارات 
أمـــان هيئـــة NHTSA األمريكية، بينما 
فـــازت بجائـــزة Top Safety Pick من 
معهـــد IIHS األمريكي الختبارات أمان 
الســـيارات، هـــي تأتي مع عـــدة أنظمة 
لكافـــة  أمـــان تشـــمل وســـائد هوائيـــة 
وكاميـــرا  الكترونـــي  وثبـــات  الـــركاب 
خلفية مع مستشـــعرات ركن خلفية 
اإلطـــارات،  لضغـــط  ومستشـــعر 
بجانـــب منـــع انغـــاق المكابح ومنع 
االنـــزالق للخلف أثنـــاء الصعود عل 

المنحدرات بحسب الموديات.

طارق البحار

هيونداي 
أكسنت 2021 

المتجددة
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أبرز أفالم 2021 الكبيرة الجديرة بالمشاهدة حول العالم
ال شـــك أن جائحة كورونا أّثرت على صناعة السينما وعرض 
األفالم عام 2020، ما أدى لتأجيل العديد منها للعام الحالي، 
وزاد شـــغف المتابعيـــن النتظار أقوى العروض. لذا ســـيكون 
عامنـــا الحالـــي 2021 حافـــالً بالعديـــد مـــن أفـــالم األكشـــن 

والكوميديا واإلنيميشن.
 وبحســـب ما نشـــر موقع “فوكـــس نيوز” األميركي، رشـــح 

النقاد عدًدا من األعمال المنتظرة. 
 The Matrix 4 ،أبـــرز مـــا يســـتحق االنتظـــار هـــذا العـــام 
التكملـــة المنطقية لفيلـــم كيانو ريفز الصـــادر عام 1999، 
بـــذات أبطـــال األجـــزاء الســـابقة، لتقتـــرب منهـــم أكثـــر 
 Mission: وتســـتعيد ذكرياتك معهم. عالوة علـــى فيلم
Impossible فـــي جزئـــه الســـابع، ويشـــارك بطولته إلى 

جانـــب توم كروز، ريبيكا فيرغســـون، وفانيســـا كيربي. وروزاموند 
بايك أيًضا. 

 أما فيلم Black widow فيعيد أحد أبطال عالم مارفل من جديد، مع سكارليت 
جوهانســـون، فيمـــا ينتظـــر أن يصـــدر الفيلـــم رقم 25 مـــن سلســـلة جيمس بوند 
الشهيرة بعنوان No Time to Die وهو آخر عمل سيقدمه دانيال كريج. وأخيًرا 
ســـينطلق فيلـــم Fast and Furious فـــي جزئـــه التاســـع. إذ ســـينضم المصـــارع 
األميركي الشـــهير جون ســـينا إلى فريق التمثيل الذي يرأسه فان ديزل وشارليز 

ثيرون. 
وإن كنت من عشاق األفالم الهندية، فانتظر فيلم Gaalib الذي يدور حول إدانة 
والـــد غاليـــب بالهجوم علـــى البرلمان الهندي فـــي دلهي والحكم عليـــه باإلعدام، 

قبـــل أن تتحّول حياته 
الثانويـــة  بدراســـة 
العامة. كمـــا ينتظر أن 
الدرامـــا  فيلـــم  يصـــدر 
موســـيقى  رومانـــس 
Atrangi Re الـــذي كان 
مقـــرًرا إطالقـــه فـــي 14 

فبرايـــر الجـــاري، بالتزامـــن 
مع يـــوم الحـــب، إال أنه تأجل 

بسبب جائحة كورونا، ثم أعلن 
عن عرضه في أغسطس القادم.

فتضـــم  العربيـــة،  الســـينما  أمـــا   
قائمـــة أفـــالم طويلـــة، بعـــد تأجيل 

منهـــا  بســـبب الجائحة، فســـيصدر فيلم العديـــد 
“العنكبوت” ليعيد الثنائي الشـــهير أحمد الســـقا ومنى 
زكـــي، وتـــدور أحداثه بيـــن عصابات المافيـــا وتجار 
المخدرات، بمشـــاركة التونســـي ظافر العابدين. كما 
ســـيكون المشاهدون على موعد مع فيلم “مش أنا” 
لتامر حســـني تشـــاركه حال شـــيحة بعـــد انقطاعها 
عـــن الســـينما ألكثر من 13 عاًما. عـــالوة على فيلم 

“البعـــض ال يذهـــب إلـــى المـــأذون 
مرتين” لكريم عبدالعزيز.

»  Killers Of The الممثلة الجميلة ليلي غالدستون ستشارك في فيلم
Flower Moon الذي سيكون من بطولة ليوناردو دي كابريو، وروبرت 

دي نيرو، ومن إخراج مارتن سكورسزي.
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سيد باقر الكامل، خريج جامعة البحرين تخصص اإلعالم “عالقات عامة“، 
يمــارس هوايتــه فــي التصوير بكل شــغف وحب، ونــال العديد مــن الجوائز 
الدولية والعالمية، أهمها لقب “فنان الفيدرالية العالمية للتصوير“. أكد بأنه 
بــدأ هــذا الحلــم صغيــرا، عندما اقتنى كاميــرا فلمية، وفــي 2009 انطلق في 

مشوار التصوير بالكاميرا االحترافية.

ما أثر دراسة اإلعالم في تحقيق  «
حلمك؟

التصويـــر هـــو جـــزء مـــن تخصصـــي 
فـــي اإلعـــالم، فالتصوير له أثـــر كبير 
لكل مؤسسة وشـــركة، وقمت بتنفيذ 
اإلســـتراتيجيات التـــي تعلمتهـــا مـــن 

الجامعة لتحقيق أهدافي.
من هم األشخاص الذين لهم  «

الفضل الكبير لوصولك لهذه 
المرتبة العالية؟

دعوات الوالدين بالطبع سر نجاح أي 
موهـــوب، وأيضا دعم زوجتي الدائم 
لـــي واألصدقـــاء المقربيـــن، وذراعي 

األيمن محمود عبدهللا.
مهما تعددت الجوائز إال أن الجائزة  «

األولى يبقى أثرها، فما شعورك 
عندما نلت أول جائزة؟

أول جائزة كانت في جامعة البحرين 
مشـــاركة  أول  وكانـــت   ،2013 ســـنة 
لـــي بالمســـابقات ولـــم أتوقـــع الفـــوز، 
ففرحـــت كثيـــرا، وحفزتنـــي الجائـــزة 

للمشاركة في مسابقات أكثر.
حدثنا عن آخر جائزة حصلت عليها،  «

وهل توقعت الفوز رغم مشاركة 
العديد من المصورين من جميع 

أنحاء العالم؟

حققـــت جائزة في مســـابقة التصوير 
بســـبب   2020 فينيكـــس  العالميـــة 
اإلصـــرار، فشـــخصيا أضـــع بداخلـــي 
لتقويـــة  كبيـــرة  الفـــوز  احتمـــاالت 
علـــى  للحصـــول  العزيمـــة واإلصـــرار 

الجائزة.
لكل مصور عدسة تحمل عدة  «

رسائل، فما رسالة عدستك؟

ل تصوير البورتريـــة، والتصوير  أفضِّ

فن، وعدستي تحمل رسالة إنسانية، 
فالصـــورة  والحـــزن،  الفقـــر  مثـــل 

الناجحة يجب أن تحمل قصة.
ما الصعوبات الكبيرة التي واجهتك  «

وعرقلت مسيرتك؟

باهظـــة  التصويـــر  فـــأدوات  المـــادة، 
تلـــك  فـــي  أنـــي  وخصوصـــا  الثمـــن، 
الفتـــرة لـــم أكـــن أعمل، فمـــن الصعب 
توفير المبلغ لشـــراء المعـــدات، ولكن 
حاولت التقاط عدة جلســـات تصوير 
المطلـــوب،  المبلـــغ  علـــى  للحصـــول 
لكن العمـــل بإصرار وعـــدم االنخراط 
عوامـــل  الســـلبيين،  األشـــخاص  مـــع 

ساعدتني لتحقيق أحالمي.

حدثنا عن انضمامك في الفيدرالية  «
الدولية التحاد المصورين 

العالميين.

بمســـاعدة المصور المخضرم عيســـى 
إبراهيـــم، ومن أجـــل االنضمام يجب 
أن تتوافر عدة شروط، وتم تحقيقها 

للحصول على عدة شهادات وألقاب، 
وسعيت لتحقيق ذلك.

نقطة التحول الكبيرة هي عندما  «
تم افتتاح استوديو خاص بك.. فما 

التغيرات الجديدة التي حدثت؟

االســـتديو كان بالحقيقة موجود منذ 

2019، ولكـــن لـــم أتهيـــأ لفتحـــه، وتم 
افتتاحـــه فـــي بداية العـــام المنصرم، 
وقـــدوة  مثـــل  مضـــرب  وأصبحـــت 
للنـــاس، وتطـــور عملي مـــن العمل مع 

األفراد إلى المؤسسات الكبيرة.
هل تأثر عملك في أزمة كورونا؟ «

تأثـــر ســـلًبا والطلبـــات أصبحـــت أقل 
من السابق، وتوقفت مدة من الزمن، 

وثم عاود العمل مجددا.
ما رأيك بالشراكة في العمل؟ «

صديقـــي  هـــو  العمـــل  فـــي  شـــريكي 
محمـــود عبـــدهللا، ولكن مـــن الصعب 
اختيـــار الشـــريك المناســـب، فيجـــب 
االنتقـــاء بدقـــة وحـــذر، فمـــن الممكن 
أن يحدث ســـوء فهـــم وعدم التفاهم 

والتوافق.
ما ضرورة دخولك السوشيال ميديا؟ «

بـــدأت صدفـــة واســـتمررت بتوفيـــق 
مـــن هللا، فلم يكـــن من ضمن أهدافي 
أن أكـــون معلنـــا، فكانـــت بدايتي في 
سنة 2017 لدعم اآلخرين، من خالل 
ونجحـــت  الـــرأي،  وإبـــداء  التصويـــر 
بعض المشـــاريع بســـبب إعالني لهم، 
وأصبـــح لي شـــهرة وشـــعبية بســـبب 
اإلعالنـــات  فـــي  العفويـــة  طريقتـــي 

ورأّيي الصريح.

كثر عدد المصورين وزاد التنافس،  «
كيف تكون المميز واألفضل من 

بينهم؟

مثلما أســـلفت، يجب علـــى الصور 
ومشـــاعر،  رســـالة  تحمـــل  أن 
كذلـــك  مهمـــة،  الصـــور  وجـــودة 
تعاملـــي مـــع الزبائن يكـــون بكامل 
وضـــع  مـــع  والبشاشـــة،  الخلـــق 
األهداف والمضـــي إليها من خالل 

إستراتيجيات مدروسة.
ما خططك المستقبلية؟ «

فتـــح معرض خـــاص لصـــوري الفنية 
والســـفر  البورتريـــة،  تصويـــر  مثـــل 
اللتقاط صـــور تعكس ثقافـــة البلدان 

وحياة الناس.
رسالة توجهها للشباب المتعثرين  «

في العمل وعدم إمكانهم تحقيق 
حلمهم.

كل شـــخص يمتلك حرفة يبدع فيها 
ويجب أن يكّون لنفسه إستراتيجية؛ 
لتحقيق طموحه، واألهم هو مواصلة 
التطـــور والتقدم، وأن يـــزرع بداخلة 
العزيمة واإلصرار “اســـتند إلى نفسك 

وكأنك أكثر األشياء ثباًتا”.

لقاء طالبة االعالم: حوراء السيد علي

جامعة البحرين

المصور باقر الكامل: “استند إلى نفسك وكأنك أكثر األشياء ثباًتا”
عـدستـــــي تحمــــــل رســالـــــة إنســانيــــــة... فالصـــــورة الناجحـــــة يجـــــب أن تحمـــــل قصــة
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المغنية الكولومبية ميراندا تقدم عروضها في مسرح بابلو توبون أوريبي، حيث 
أعيد افتتاح المسارح وسط جائحة كوفيد 19-، في ميديلين، كولومبيا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

كشف حادث سير وقع على أحد الطرق السريعة في 
مدينــة ســالتيلو فــي كواويال المكســيكية عــن خيانة 
زوجيــة، وذلــك بطريقة غير متوقعــة، وفق ما ذكرت 

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
واكتشــف الــزوج أن زوجتــه علــى عالقــة غرامية مع 
شــخص آخر، بعد أن اســتدعته الشــرطة على خلفية 
تورط زوجته في حادث تصادم ســيارتين، ليكتشف 

الزوج “عشيقها السري” جالسا معها في السيارة. 

المكسيك.. حادث سير 
يكشف خيانة زوجية

ســتحمل امــرأة يابانيــة هــي األكبــر 
118 ســنة،  ســنا فــي العالــم، وتبلــُغ 
شعلة األلعاب األولمبية التي ستقام 
فــي هذا البلد اآلســيوي، خالل مايو 
بتجربــة  إعجــاب  وســط  المقبــل، 
حياتهــا الُملهمــة. وبحســب “ســي إن 
إن”، تغلبــت تانــي تانــاكا على مرض 
عايشــت  كمــا  مرتيــن،  الســرطان 
وباءين عالمييــن، وتقول إنها تحب 

المشروبات المشبعة بالسكر.
المعمــرة  المــرأة  هــذه  وســتحمل 
الشعلة األولمبية عندما تعبر واليتها 

في منطقة فيكووكا.
وفــي بدايــة األمــر، ســتكون المــرأة 
وســيجري  متحــرك،  كرســي  علــى 

لمســافة  أفرادهــا  قبــل  مــن  دفعهــا 
تقــارب 100 متــر، ثم ســتخطو بضع 
خطــوات حتــى تســلم المشــعل إلــى 
شــخص آخــر. وتقــول إيجــي تاناكا، 
وهــي حفيــدة المــرأة المعمــرة، إنــه 
من الهائل أن تكون جدتها قد بلغت 
هذا العمر وهي مازالت تحافظ على 

نمط حياة نشيط.
وولدت تاناكا سنة 1903، وتزوجت 
بمالك محل لألرز وهي في التاســعة 

عشرة وأنجبت منه أربعة أبناء.
وظلت تاناكا تعمل في متجر العائلة 
إلــى أن بلغت 103 أعوام، أي أنها لم 
تتقاعد ســريعا، ولديها اليوم خمسة 

أحفاد وثمانية من أحفاد األحفاد.

أكبر معمرة في العالم تحمل الشعلة األولمبية

الثانيــة  اليزابيــث  البريطانيــة  الملكــة  أهديــت 
“كورجــي”  فصيــل  مــن  جديديــن  جرويــن 
لمســاعدتها خــالل األزمــة الملكية مــع حفيدها 
األميــر هــاري وزوجته دوقة ساســكس، ميغان 

ماركل، ومرض زوجها األمير فيليب.
الكلبيــن  أن  ميــل”  “ديلــي  صحيفــة  وذكــرت 
الجديديــن انضميــا إلــى الملكــة )96 عامــا( فــي 
قلعة وندسور، بينما األمير فيليب )99 عاما( ال 

يزال في مستشفى سانت بارثولوميو بمدينة لندن بعد خضوعه لجراحة في القلب.
وقــال مصــدر لصحيفة “ذي صن” أن “الملكلة مســرورة من وجــود الكلبين، خصوصا 
أنهمــا يصــدران الكثيــر مــن الضوضــاء والحركــة في القلعــة أثناء وجــود فيليب في 
المستشــفى”. ويأتي ذلك أيضا بعد أشــهر قليلة من القول إن الملكة كانت في حالة 
حداد على فقدان كلبها “فولكان”، وهو من فصيلة “جيرما شيبرد”، قبل أسابيع قليلة 

من عيد الميالد، والذي رافقها منذ العام 2007.

الملكة إليزابيث ُتهدى جروي “كورجي”

الصحة العالمية تتوقع تاريخ انتهاء جائحة كورونا
قــال رئيــس المكتــب اإلقليمــي ألوروبا 
لمنظمــة الصحــة العالميــة )WHO( هانز 
التاجــي  الفيــروس  جائحــة  إن  كلــوج 

ستنتهي في أوائل العام 2022.
التلفزيونيــة  دي”  “آر  قنــاة  وذكــرت 
الدنماركيــة نقــال عن المســؤول: “أســوأ 
ســيناريو أصبــح وراءنــا. نحــن نعــرف 
بالعــام  مقارنــة  الفيــروس  عــن  المزيــد 
2020، عندمــا بــدأ الفيــروس للتــو فــي 
االنتشــار”. في الوقت نفسه، أشار هانز 
كلوج إلى أن الفيروس على هذا النحو 
ســيبقى بيــن النــاس، ولــن تكــون هنــاك 
ببســاطة حاجــة إلــى قيــود. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، شــدد علــى أن هــذا مجــرد 
توقــع؛ ألنــه ال يمكــن ألحــد أن يتوقــع 
بالضبــط كيــف ســيتطور الوضــع، وفقــا 

لموقع صحيفة “روسكايا غازيتا”.
وزفــت منظمة الصحة العالمية، مســاء 
للعالــم  ســارا  خبــرا  الماضــي،  األربعــاء 
المســتجد  كورونــا  فيــروس  بشــأن 
“كوفيــد 19”. وذكــرت وكالــة “فرانــس 

العالميــة  الصحــة  منظمــة  أن   ،”24
اإلصابــات  عــدد  انخفــاض  أعلنــت  قــد 
بفيــروس كورونا عبــر أرجاء المعمورة، 
بنســبة 16 بالمئة. وعلى الرغم من هذا 
المنظمــة  فــإن  الملحــوظ،  االنحفــاض 
تنتــه  لــم  الصحيــة  األزمــة  أن  أكــدت 
تشــديد  الــدول  تواصــل  لذلــك  بعــد، 
القيــود وحمالت التلقيح. يشــار إلى أن 
الفيــروس أصاب ما يزيد على 115.06 
مليون شخص على مستوى العالم، في 

حيــن وصــل إجمالي عــدد الوفيات إلى 
مليونين و657493.

وســجلت إصابــات فــي أكثــر مــن 210 
أولــى  اكتشــاف  منــذ  ومناطــق  دول 
حاالت اإلصابة في الصين في ديسمبر 
أعلــن  متصــل،  ســياق  وفــي   .2019
األميــن العــام لألمم المتحــدة، أنطونيو 
اللقاحــات ضــد  غوتيريــش، أن توزيــع 
عــدوى فيروس كورونا فــي العالم يتم 

بشكل غير عادل وغير متساو. 

فــي حادثــة مروعــة، قــام رجــل يبلــغ مــن العمــر 35 عامــا، بقتــل زوجته 
البالغــة مــن العمر 30 عاما في منطقة ناالســوبارا داخــل مدينة مومباي 
بالهنــد، بعــد أن رفضــت منحــه نقــودا لشــراء الخمــور. وفقــا للتقاريــر 
المحليــة، فالمتهــم، روبيش شــيامراو مور، وهو ســائق عربة آلية، تزوج 
من فانيتا قبل 8 ســنوات، وكثيرا ما كان يتشــاجر الزوجان حول عادة 
شــرب الكحــول. ويوم األربعاء، طلب مور مــن زوجته فانيتا أن تمنحه 
بعض النقود لشــراء الخمور.  وعندما رفضت، اندلع جدال بينهما، وفي 
نوبة غضب، ذبح الزوج زوجته بســكين ثم ضربها في رأســها بمطرقة، 
مما أدى إلى وفاتها، وفقا لتقرير صادر عن صحيفة “هندوستان تايمز”.

رفضت منحه نقودا للخمر فذبحها وهشم رأسها!
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الجمعــة،  أمــس  أديــل،  البريطانيــة  المغنيــة  أعلنــت 
تــم  انفصالهــا عــن زوجهــا ســيمون كونيكــي، حيــث 

االنتهاء رسميا من إجراءات طالقهما.
تقــدم  البريطانيــة،  ميــل”  “ديلــي  لصحيفــة  ووفقــا 
الزوجــان بطلــب الطــالق فــي ســبتمبر 2019، ونــص 
االتفــاق بينهمــا على توليهما حضانة مشــتركة البنهما 
أنجيلــو البالــغ مــن العمــر 8 ســنوات، مع تقســيم ثروة 

قدرها 140 مليون جنيه إسترليني.
وأشــارت أديــل، إلــى عــدم رغبتهــا في كشــف أســباب 
الطالق ووعدت جمهورها بعدم إطالق أغاٍن تتحدث 

عن االنفصال.
يذكــر أن أديــل البالغــة مــن العمــر 32 عامــا وســيمون 
كونيكــي البالــغ 46 عامــا أعلنا أول مرة عــن عالقتهما 
العــام 2012، وبعــد 9 أشــهر ولــد ابنهمــا أنجيلــو، ثــم 
تزوجــا فــي حفــل ســري، حيث أكــدت أديــل زواجهما 

في خطاب غرامي العام 2017.
ولفتــت أديــل األنظــار بعــد االنفصــال، حيــث فقــدت 
الكثيــر مــن وزنهــا، بعد أن اشــتهرت فــي جميع أنحاء 

العالم ببدانتها.
وخســرت أديــل 45 كيلوغرامــا من وزنها، مــا أتاح لها 

الحصول على إطاللة ومظهر مختلف تماما.

أديل تعلن طالقها وتعد جمهورها بعدم الغناء عن االنفصال


