
قال وكيل الثروة الحيوانية  «
بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني خالد أحمد 

إنه تم وقف إصدار أي ترخيص 
الستيراد الطيور الحية بجميع 

أنواعها من الكويت.

نّبه مصرف البحرين المركزي،  «
شركات التأمين في البحرين 

بوجود زيادة في شكاوى زبائنها 
تفيد بعدم تحديث بيانات تأمين 

السيارات في نظام اإلدارة العامة 
للمرور.

أفاد مراسل العربية في اليمن  «
نقًل عن مصادر خاصة باستهداف 
ميليشيات الحوثي المدنيين في 

مأرب بصاروخ بالستي. وتظهر الصور 
الخاصة سقوط الصاروخ في قلب 

منطقة سكنية مخلفا خسائر بشرية 
ومادية بين المدنيين.

نشر موقع VARIETY َتقريًرا أّكد  «
فيه أنه بعد 3 سنوات من افتتاح 

أّول دار سينما في المملكة 
العربية السعودية، أصبحت 

المملكة أكبر سوق للمسرحيات 
في الشرق األوسط وتتحول إلى 

محرك رئيس إلنتاج األفلم العربية.

تتواصل اإلثارة على مضمار حلبة  «
البحرين الدولية “موطن رياضة 

السيارات في الشرق األوسط”، حيث 
ستشهد اليوم انطلق التجارب 

الرسمية لبطولة العالم للفورموال 1 
وتتواصل لثلثة أيام حتى يوم األحد 

الموافق 14 مارس الجاري.
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التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)

القدس ـ وكاالت

تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم بشرق البحر المتوسط
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سفينة إيرانية

عسكر - ألبا

عقـــدت شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن 
الجمعيـــة  اجتمـــاع  أمـــس  “ألبـــا”، 
العامـــة العادية الســـنوي، وهو أول 
اجتماع للجمعيـــة يعقد افتراضيا، 
إذ تمـــت الموافقة على عدم توزيع 

حصـــص أرباح نقدية للمســـاهمين 
دينـــار،  مليـــون   9,755 وتحويـــل 
صافـــي الربح للســـنة المنتهية في 
إلـــى األربـــاح   ،2020 31 ديســـمبر 

المستبقاة.

“ألبا”: تحويل 9.75 مليون دينار لألرباح المستبقاة

)13(

“الداخلية”: استهداف “الجزيرة” للبحرين مخالف لحسن الجوار

“الخارجية”: قرار البرلمان األوروبي تدخل مرفوض

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

أكدت وزارة الداخلية أن استهداف 
قنـــاة الجزيـــرة التي ترعاهـــا دولة 
وشـــعبها  البحريـــن  لمملكـــة  قطـــر 
من خـــال التحريض علـــى العنف 
والكراهيـــة وبـــث الفتن بيـــن أبناء 
الوطـــن الواحد؛ بهدف ضرب حالة 
االســـتقرار والتماســـك المجتمعـــي 

والوحـــدة الوطنيـــة التي يعيشـــها 
مخالفـــا  يأتـــي  البحريـــن،  شـــعب 
لمبـــادئ حســـن الجـــوار ومـــا نـــص 
عليـــه النظـــام األساســـي لمجلـــس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، 
ويتنافى مع الروح اإليجابية التي 

سادت بعد بيان قمة العا. 

وأوضحت أن ما جاء في البرنامج 
التلفزيونـــي “خـــارج النـــص” الـــذي 
بثته مســـاء األحد 7 مارس 2021 
يأتي ضمن سياسة ممنهجة تتبعها 
القناة لإلساءة إلى مملكة البحرين 
وتشويه سمعتها في مجال حقوق 

اإلنسان.

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن بالغ 
عـــن  الصـــادر  للقـــرار  اســـتنكارها 
البرلمـــان األوروبـــي بشـــأن حقـــوق 
اإلنسان في مملكة البحرين، والذي 
تضمن ادعاءات كاذبة، ومغالطات 
ال تمـــت للواقع بصلة، اســـتناًدا إلى 

مصادر مناوئة وغير نزيهة، تسعى 
إلى تشوية سمعة المملكة.

واســـتغربت الـــوزارة مـــن الكيفيـــة 
التـــي صـــدر بهـــا هـــذا القـــرار دون 
التواصل مـــع المؤسســـة البرلمانية 
المنتخبـــة، والجهات المختصة في 

مملكـــة البحريـــن للتأكـــد من صحة 
تلك المزاعم المغلوطة، إضافة إلى 
تطرق القرار إلى قضايا تمس هوية 
وقيـــم المجتمـــع، مـــا يعـــد تجـــاوًزا 
مرفوًضـــا وتدخًا غيـــر مقبول في 

الشؤون الداخلية للمملكة.
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انطالق التجارب الرسمية لـ “الفورموال 1” اليوم“السعودية” األفضل لصناعة السينماالحوثي يستهدف المدنيين في مأربتنبيه شركات تأمين لعدم تحديثها البوالصوقف استيراد الطيور من الكويت

القرار يسري من األحد... ويشمل السماح للطلبة بحضور المدارس

إعادة فتح الخدمات الداخلية للمطاعم والصاالت والبرك

فتح المساجد لجميع الفروض واستمرار تعليق صالة الجمعة

المنامة -بنا

المنامة- بنا

أعلـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا أنه 
بعـــد العرض علـــى اللجنة التنســـيقية، وبناًء على المســـتجدات 
والمعطيـــات فقـــد تقـــرر بـــدًءا من يـــوم األحـــد المقبل الســـماح 
بحضـــور الطلبـــة بالمـــدارس الحكوميـــة والخاصة ومؤسســـات 
وريـــاض  والخاصـــة  الحكوميـــة  والجامعـــات  العالـــي  التعليـــم 
األطفـــال المرخصة من وزارة التربية والتعليم والمراكز والدور 
التأهيلية الحكومية التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
ودور الحضانـــات ومراكز ومعاهـــد التدريب الخاصة المرخصة 
مـــن الـــوزارة، علـــى أن يترك الخيـــار ألولياء األمـــور في حضور 
أبنائهـــم الطلبـــة والطالبات إلى المـــدارس أو تلقـــي التعليم عن 
ُبعـــد، وأن تتخـــذ جميـــع االســـتعدادات التـــي تكفـــل التحصيل 
العلمي في بيئة مدرســـية مناسبة عند تطبيق الخيارين أعاه. 
كمـــا تقرر إعادة فتـــح الخدمـــات الداخلية للمطاعـــم والمقاهي 
بمـــا ال يتعـــدى 30 شـــخًصا فـــي كل منشـــأة مـــع االســـتمرار في 
تقديـــم الخدمـــات الخارجية، وفـــق اإلجراءات واالشـــتراطات 
المعلـــن عنهـــا ســـابًقا فـــي هـــذا الشـــأن، وإعـــادة فتـــح الصاالت 
الرياضيـــة الداخليـــة الخاصة وبرك الســـباحة وفـــق اإلجراءات 
واالشتراطات المعلن عنها سابًقا في هذا الشأن، واستمرار منع 
إقامـــة جميع التجمعات االجتماعية أو المناســـبات الخاصة في 

المنازل واألماكن الخاصة بما يزيد عن 30 شخصا. 

فتـــح  واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة  قـــررت 
الجوامع والمســـاجد ألداء صاتي المغرب والعشـــاء اعتباًرا من 
أمـــس الخميس 11 مارس 2021، وبذلـــك تكون جميع الجوامع 
والمســـاجد مفتوحة لجميع الفروض اليومية مع االستمرار في 

تعليق صاة الجمعة. ويأتي القرار اســـتناًدا إلى اآلراء الشرعية 
التي صدرت عن المجلس األعلى للشؤون اإلسامية بشأن أداء 
العبـــادات فـــي زمن انتشـــار جائحـــة كورونا )كوفيـــد 19(، وبناًء 
على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، 

وبعد التنسيق مع إدارتي األوقاف السنية والجعفرية.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس اجتماع “التنسيقية”
تـــرأس ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحب  مجلس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
اللجنـــة  اجتمـــاع  خليفـــة 
التنسيقية 372 الذي ُعقد 

عن ُبعد.
واســـتعرضت اللجنة آخر 
مســـتجدات التعامـــل مع 
فيـــروس كورونـــا )كوفيد 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية- ١٩(.
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المنامة - النيابة العامة

حكمـــت المحكمـــة الصغـــرى الجنائيـــة ضد 
الوزاريـــة  القـــرارات  بمخالفتهـــم  متهميـــن 
والتدابير االحترازية لمنع انتشـــار فيروس 
فـــي  مـــدرب  بمعاقبـــة  المســـتجد  كورونـــا 
إحـــدى الصـــاالت بالحبس ســـنة مـــع النفاذ 
والغرامـــة 3 آالف دينار وإبعـــاده نهائًيا من 
الباد بعد تنفيذه للعقوبة، فضا عن تغريم 

مدير الصالة 3 آالف دينار.

طرحت وزارة األشغال وشؤون البلديات 
أمس مناقصة لشـــؤون األشغال للمرحلة 
األولى ألعمال التشغيل والصيانة لنظام 
المعالجـــة “هايبكـــس” فـــي مركـــز توبلي 
لمعالجـــة مياه الصـــرف الصحي تقدمت 
إليها شركة بلوواتر بايو ليمتد بنحو 1.7 

مليون دينار.

حبس “مدرب” تقّصد نقل 
“كورونا” لـ 24 شخًصا

1.7 مليون دينار لتشغيل “هايبكس” 
بـ ”توبلي للصرف الصحي”

أمل الحامد

)04(
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المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريـــق 
الركـــن عبـــدهللا بن حســـن النعيمـــي، في 
القيـــادة العامـــة أمـــس، عـــددا مـــن كبـــار 
الضباط المتقاعدين، حيث كرمهم ونقل 
لهـــم تحيـــات وتقديـــر القائـــد العـــام لقوة 
دفـــاع البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة على جهودهم 
وإخالصهم وتفانيهم في أداء واجباتهم 
خالل فترة عملهم، وذلك بحضور اللواء 
الركن الشـــيخ أحمـــد بن محمد آل خليفة 

وكيل وزارة الدفاع.
وأشـــاد وزير شـــؤون الدفـــاع بمـــا يتمتع 
به رجـــال قوة دفاع البحريـــن من كفاءة 
وروح معنويـــة عاليـــة فـــي خدمـــة هـــذا 
الوطن الغالي وحماية مســـيرته العريقة، 
في مختلف المواقع والتخصصات.حضر 
اللقاء مساعد رئيس هيئة األركان للقوى 
البشـــرية اللـــواء الركـــن الشـــيخ علـــي بن 
راشد آل خليفة، ومدير اإلمداد والتموين 

اللواء الركن علي صقر النعيمي.

وزير الدفاع يكرم عدًدا من كبار الضباط المتقاعدين

الجمعة 12 مارس 2021 - 28 رجب 1442 - العدد 4532

“التربية” تجدد الترخيص 
للمدرسة األمريكية 

ومعهد كيومان
اعــتــمــد وزيـــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم ماجد 
للمؤسسات  التسجيل  شهادات  النعيمي 
الترخيص(  )تجديد  الخاصة  التعليمية 
للمدرسة األمريكية في البحرين ومعهد 
كيومان – الجنبية، لمدة 3 سنوات، وذلك 
وفقا للمادة رقم )9( من المرسوم بقانون 
رقم )25( لسنة 1998 بشأن المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة والــتــدريــبــيــة الــخــاصــة، مع 
االلتزام بالطاقة االستيعابية المسموحة 

من قبل الوزارة لكل مؤسسة.

أدى القضاة الجـــدد بمحاكم وزارة 
الداخلية، امس، القســـم أمام وزير 
الداخلية الشـــيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، بحضـــور رئيـــس األمن 
العـــام. وهنأ الوزيـــر القضاة بعد أن 
تـــم تعيينهم، متمنًيا لهـــم التوفيق 

والسداد في خدمة الوطن، منوها 
إلـــى أهميـــة االســـتمرار فـــي تنفيذ 
البرامـــج والخطط لتطويـــر األداء 

بإدارة المحاكم.
حضر أداء القسم الوكيل المساعد 

للشؤون القانونية.

القضاة الجدد يؤدون القسم أمام وزير الداخلية

استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد 
بن عبـــدهللا آل خليفة، أمس، النائب 
الثانـــي لرئيس مجلـــس النواب علي 

زايد.
وقـــد رحب الوزيـــر بالنائب، مشـــيًدا 
بحـــث  فـــي  النـــواب  بـــدور مجلـــس 
والقضايـــا  الموضوعـــات  ومناقشـــة 
الوطـــن  صالـــح  فـــي  تصـــب  التـــي 

اإليجابيـــة  والمشـــاركة  والمواطـــن، 
في دعـــم الجهود األمنيـــة وتعزيزها 

للحفاظ على األمن واالستقرار.
عـــدد  بحـــث  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن 
المشـــترك، والتـــي مـــن شـــأنها تعزيز 
وزارة  بيـــن  والتنســـيق  التعـــاون 

الداخلية ومجلس النواب.

مشاركة إيجابية للنواب بدعم األمن

الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
عبـــدهللا  النقيـــب  اليـــوم،  خليفـــة، 
ناصر البوفالســـة، بمناســـبة حصوله 
علـــى درجـــة الدكتوراه فـــي القانون 
الجنائـــي من أكاديمية شـــرطة دبي، 
حيث قدم لمعاليه نسخة من الرسالة 
العلميـــة والتي جـــاءت تحت عنوان 
“التحريـــض اإللكترونـــي ودوره في 
الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي 

في ضوء التشريعات البحرينية”.
وأعـــرب وزيـــر الداخلية عـــن تهانيه 
علـــى  البوفالســـة  عبـــدهللا  للنقيـــب 
هـــذه الدرجـــة العالية، ومـــا تتضّمنه 
ودراســـات  مضاميـــن  مـــن  الرســـالة 

علميـــة مهّمـــة، منّوًهـــا إلـــى حـــرص 
وزارة الداخلية على تشجيع البحث 
العلمي والدراســـات التي تســـهم في 
عملية التطويـــر والتحديث وتقديم 
وتعزيـــز  متقدمـــة  أمنيـــة  خدمـــات 

مستويات األداء األمني.

وزير الداخلية يشيد برسالة البوفالسة

المنامة - وزارة الداخلية

أشـــاد العميد عبدهللا خليفـــة الجيران 
نائب محافظ المحرق بجهود اإلدارات 
المعنية بـــوزارة الداخلية في مكافحة 
آفة المخدرات ووعي األهالي وأولياء 

األمور في هذا الجانب.
جاء ذلـــك خالل االجتماع التنســـيقي 
للجنة مكافحة المخدرات بالمحافظة 
الـــذي أقيم بحضـــور عدد مـــن مديري 
اإلدارات، حيـــث تـــم مناقشـــة خطـــط 
وبرامج التوعية الهادفة إلى التعريف 
بمخاطـــر هـــذه اآلفـــة وســـبل الوقاية 
منهـــا وزيادة الوعي المجتمعي حيالها 
خاصـــة فئة المراهقيـــن، باإلضافة إلى 
توعيـــة أوليـــاء األمـــور حـــول كيفيـــة 
االكتشـــاف المبكـــر للســـلوك المنحرف 

في حاالت التعاطي لدى األبناء.
وأكـــد نائـــب محافظ  المحـــرق  أهمية 
مواكبـــة النهـــج المتطور في أســـاليب 
التوعية الموجهة لمكافحة المخدرات، 

والعمـــل علـــى إيجـــاد أســـاليب وطرق 
أكثـــر فاعليـــة وتأثيـــرًا للوصـــول إلـــى 
الفئات المســـتهدفة، معربًا عن شـــكره 
وتقديـــره ألعضـــاء اللجنة علـــى ما تم 
طرحـــه مـــن أفـــكار ومقترحـــات تأتي 
فـــي إطـــار مواجهـــة خطـــر المخدرات 
األهليـــة  المجالـــس  مـــع  بالتنســـيق 
لمبـــدأ  ورجـــاالت المحافظـــة، تعزيـــزًا 
الشـــراكة المجتمعيـــة مـــع كافـــة أفراد 

المجتمع ومؤسساته.

مناقشة خطط التوعية بمخاطر المخدرات

المنامة - وزارة الداخلية

الخارجيـــة،  وزارة  وكيـــل  اســـتقبلت 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج 
آل خليفـــة، أمـــس، ســـفيرة جمهوريـــة 
االشـــتراكية  الديمقراطيـــة  ســـيريالنكا 
لـــدى مملكـــة البحرينبراديبـــا بريانغاني 
ســـارام. وخـــالل اللقـــاء، رّحبـــت وكيل 
جمهوريـــة  بســـفيرة  الخارجيـــة  وزارة 
ســـيريالنكا الديمقراطيـــة االشـــتراكية، 
لمـــا  اعتزازهـــا وتقديرهـــا  عـــن  معربـــة 
تشـــهده عالقـــات الصداقة بيـــن مملكة 

البحريـــن وجمهوريـــة ســـيريالنكا مـــن 
تطور ونماء، مســـتعرضة ســـبل تنميتها 
واالرتقـــاء بهـــا إلـــى آفـــاق أرحـــب بمـــا 
يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة علـــى البلديـــن 

والشعبين الصديقين.
مـــن جانبها، أشـــادت ســـفيرة جمهورية 
االشـــتراكية  الديمقراطيـــة  ســـيريالنكا 
بجهـــود المملكـــة في التصـــدي لجائحة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، متمنية 
لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

االرتقاء بالعالقات مع سيريالنكا إلى آفاق أرحب

الرميحي يشيد بإسهامات قوة الدفاع في دعم التعليم
ــا ــه ــدرات ــق ــة واالرتــــقــــاء ب ــي ــن ــوط ــوادر ال ــ ــك ــ ــي ال االســتــثــمــار فـ

اســـتقبل وزير اإلعالم علي الرميحي 
فـــي مكتبه أمـــس، الوكيل المســـاعد 
لشـــؤون اإلذاعة والتلفزيون عبدهللا 
الدوســـري ومديـــر عـــام وكالـــة أنباء 
البحريـــن عبدهللا بوحجي بمناســـبة 
حصولهما على درجة الماجستير في 
الدراســـات االســـتراتيجية واإلدارية 
مـــن الكلية الملكيـــة للقيادة واألركان 
والدفاع الوطني ونيلهما نوط التميز 
مـــن القائد العام لقـــوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 

آل خليفة.
وأكد الوزير الـــدور الكبير الذي تقوم 
والكليـــة  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  بـــه 
الملكيـــة للقيـــادة واألركان والدفـــاع 
الوطنـــي في دعـــم العلـــوم والمعرفة 
والدراسات االســـتراتيجية في إطار 

مـــا تحظى به مـــن االهتمـــام والدعم 
الالمحدود مـــن عاهل البالد صاحب 
عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
آل خليفـــة، لالســـتثمار فـــي الكـــوادر 
الوطنيـــة والحـــرص علـــى االرتقـــاء 

بقدراتها العلمية والمعرفية.
وأثنـــى الوزير علـــى عقد هـــذا النوع 
من الدورات والبرامج العلمية وفتح 
اإلعـــالم  وزارة  لقيـــادات  المجـــال 
منتســـبي  مـــن  إخوانهـــم  بمشـــاركة 

فـــي  واألمنـــي  العســـكري  الســـلك 
القـــدرات  وتنميـــة  الخبـــرات  تبـــادل 
واكتساب المزيد من مهارات القيادة 
االســـتراتيجي، وتعزيز  والتخطيـــط 
مـــا  الوطنـــي، وهـــو  مفاهيـــم األمـــن 
يجســـد الدور الوطني المخلص لقوة 
رؤى  تحقيـــق  فـــي  البحريـــن  دفـــاع 
التطوير والبناء في شتى المجاالت.
وفي ختام اللقاء، تقدم وزير اإلعالم 
بالتهنئـــة للوكيـــل المســـاعد لشـــؤون 
اإلذاعة والتلفزيون ومدير عام وكالة 
أنباء البحرين لحصولهما على درجة 
الماجستير ونيلهما نوط التميز الذي 
منح لهما تقديـــرًا لجهودهما المميزة 
في مجال عملهمـــا، متمنيًا لهما دوام 
التوفيق والنجاح في الحياة العملية 

والعلمية.

المنامة - بنا

التنسيق بين “الدفاع” و “المالية”
اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل 
خليفـــة صباح امس في القيـــادة العامة، وزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان بن 

خليفة آل خليفة.
وأثنـــاء اللقـــاء، رحب القائد العـــام لقوة دفاع 
البحريـــن بوزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني، 
وتـــم بحث عـــدد مـــن الموضوعـــات المتعلقة 
بمجـــاالت التعاون والتنســـيق القائم بين قوة 
دفـــاع البحريـــن ووزارة الماليـــة واالقتصـــاد 

الوطني.

المنامة - بنا

العالقات مع اإلمارات وطيدة
استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة، امس، بالقيادة العامة، سفير دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد 
آل نهيان، بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا 
النعيمي، ورئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي.
 وأثناء اللقاء، رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بســـفير 
دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، مشيًدا 
بمتانـــة العالقـــات األخوية الوطيـــدة والتاريخية التي تربط 

البلدين الشقيقين.
 حضر اللقاء مدير ديوان القيادة العامة اللواء الركن حســـن 

محمد سعد، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

إنجازات “الدروع 
الملكية” بارزة

اســـتقبل القائـــد العام لقـــوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن 
أحمـــد آل خليفـــة في القيـــادة العامة امـــس الخميس، قائد الـــدروع الملكية 

اللواء الركن راشد النعيمي.
 ورحـــب القائـــد العـــام لقوة دفـــاع البحريـــن بقائد الـــدروع الملكية، مشـــيًدا 
باإلنجـــازات الطيبـــة التـــي يقوم بها منتســـبو الدروع الملكيـــة بتحقيقها من 

خالل تأدية واجبهم الوطني في الدفاع عن أرض الوطن.

المنامة - بنا

 العميد عبدالله الجيران



 بعـــث  وكيـــل وزارة شـــئون مجلـــس 
الوزراء  نائب رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
برقيـــة  آل خليفـــة  بـــن خليفـــة  علـــي 
تهنئـــة إلـــى  رئيس االتحـــاد البحريني 
للكـــرة الطائرة الشـــيخ علي بن محمد 
آل خليفـــة   بمناســـبة تأهـــل منتخبنـــا 
الوطنـــي للشـــباب إلـــى بطولـــة العالـــم 
تحـــت 21 عامـــا والتـــي ســـتقام فـــي 
جمهوريتـــي بلغاريـــا وإيطاليـــا من 23 
المقبليـــن.   أكتوبـــر   3 لغايـــة  ســـبتمبر 

وجاء في نص البرقية “ يسرنا أن نرفع 
إلـــى ســـعادتكم أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات، مشـــيدين بالمســـتويات 
الالعبـــون والتـــي  التـــي ظهـــر عليهـــا 
مكنتهم من تحقيـــق مركز متقدم في 
التصنيـــف الدولي في إنجاز يحســـب 

لمملكة البحرين..”.
المجهـــودات  نثمـــن  كمـــا   “ وأضـــاف   
بهـــا ســـعادتكم  التـــي قمتـــم  الكبيـــرة 
وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة فـــي توفير 
األجواء المناســـبة لالعبيـــن باإلضافة 

إلى دور الطاقـــم الفني واإلداري الذي 
كان له الدور الكبير في ظهور منتخبنا 

الوطني بمظهر متميز”.
 وعبر ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة عـــن تمنيـــات 
ســـموه لالتحـــاد فـــي تحقيـــق المزيـــد 
واإلنجـــازات إلعـــالء  البطـــوالت  مـــن 
رايـــة مملكـــة البحريـــن فـــي المحافل 
الرياضية اإلقليمية والدولية في ظل 
الرعاية الكريمـــة من لدن عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة.
بـــن  علـــي  الشـــيخ  أعـــرب  وبـــدوره   
محمـــد آل خليفـــة عـــن خالص شـــكره 
وامتنانه لسمو الشيخ عيسى بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة على مشـــاعره 
الخالصـــة  القلبيـــة  وتهنئتـــه  الطيبـــة 
والتـــي تعبـــر عن اهتمام ســـموه بدعم 
المنتخبات الوطنية والوقوف بجانبها 
بهـــدف تحقيق المزيد مـــن النجاحات 

والمكتسبات.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

 سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ رئيس “اتحاد الطائرة”
بمناسبة تأهل منتخب شباب الطائرة لبطولة العالم تحت 21

األنصاري ضمن قائمة النساء األكثر تأثيًرا بالمنطقة
ــن ــ ــري ــ اآلخ ــن  ــمـ ــهـ ــلـ ويـ ــات  ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ الـ ــادة  ــ ــي ــ ــق ــ ب يـــســـهـــمـــن   :”CEO“ ــة  ــلـ ــجـ مـ

حلـــت األميـــن العام للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة، هالـــة األنصاري، ضمـــن قائمة 
“أكثر النساء تأثيرًا في الوطن العربي 
والشـــرق األوســـط للعام 2021” وفقا 
العالميـــة،   ”CEO“ مجلـــة  لتصنيـــف 
ابتـــكار  مجـــال  فـــي  لدورهـــا  وذلـــك 
وتنفيـــذ خطـــط وبرامـــج ومبـــادرات 
النهـــوض بالمـــرأة البحرينية وتحقيق 
التـــوازن بين الجنســـين فـــي مختلف 

المجاالت.
األنصـــاري  أن  المجلـــة  وأوضحـــت 
حصلـــت علـــى هـــذا التصنيـــف “رفيع 
المســـتوى” بنـــاًء علـــى إدارتهـــا لملـــف 

تنفيـــذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة 
البحرينيـــة والنمـــوذج الوطنـــي لســـد 
الفجوة بين الجنســـين حيث ساهمت 
فـــي إدخال وتبني العديد من اآلليات 

المبتكرة في هذا المجال.
مختصـــًرا  تعريفـــًا  المجلـــة  وقدمـــت 
لألنصـــاري، أوردت فيـــه أنهـــا حاصلة 
إدارة  فـــي  الماجســـتير  درجـــة  علـــى 
األعمـــال مـــن جامعـــة جولـــدن جيت 
األميركيـــة  المتحـــدة  بالواليـــات 
متخصـــص  دبلـــوم  علـــى  وحاصلـــة 
مـــن جامعـــة اوكســـفورد البريطانيـــة 
فـــي القيـــادة. وقد شـــغلت العديد من 

الخـــاص  القطاعيـــن  فـــي  المناصـــب 
والعام، حيث بدأت مشـــوارها العملي 
في مجال االتصاالت، ومن ثم بالعمل 
كرئيـــس للشـــئون اإلعالميـــة بمكتـــب 
قرينة العاهل رئيسة المجلس االعلى 
للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة مع 
شـــغلها حاليـــًا لمنصـــب األميـــن العـــام 
إضافـــة  للمـــرأة،  األعلـــى  للمجلـــس 
لعضويتهـــا لعدد من اللجـــان الوطنية 

والدولية.
وضمت قائمة المجلة في عدد مارس 
الجـــاري عدًدا من الســـيدات الرائدات 

على مســـتوى الوطن العربي والشرق 
األوســـط، ومن بينهن نســـاء بـــارزات 
في مجـــاالت الخدمة العامة والشـــأن 
وركـــزت  واالجتماعـــي.  االقتصـــادي 
المجلة في اختياراتها للنســـاء األكثر 
تأثيـــرًا علـــى معيـــار أساســـي يقيـــس 
النســـاء فـــي تحقيـــق تكافـــؤ  جهـــود 
ووصفـــت  الجنســـين،  بيـــن  الفـــرص 
هيئـــة التحريـــر المجموعـــة المختارة 
كلـــل  دون  يســـهمن  “نســـاء  بأنهـــن 
بقيادة المجتمعات عن طريق القدوة 
والتمكيـــن وإلهـــام اآلخريـــن والعمـــل 

كقوة من أجل الخير في المجتمع”.

المنامة -بنا
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ديوانية فريج ستيشن: ملفى الشباب والرواد و”األموات”

فريـــج  ديوانيـــة  “البـــالد”  منـــدوب  زار 
“ستيشـــن” العريق في المحرق الشـــماء، 
والـــذي يعتبـــر المقصـــد الرئيســـي لـــرواد 
ولشـــباب المنطقة كلها، وإحدى محطات 
جمعـــة الخير بيـــن المحرقييـــن األوفياء 
والمخلصيـــن والذين يتمســـكون بإرثهم 
وعراقة وتاريـــخ بلدهم، ومدينتهم على 

حد سواء.
يرجـــع  والتـــي  المميـــزة  والديوانيـــة 
وجودهـــا ألكثـــر مـــن أربعيـــن عامـــًا، تقع 
علـــى قارعة إحدى الطرق الرئيســـية في 
المنطقة والمفضيـــة الى منطقة “كازينو” 
المحـــرق، وبالرغـــم مـــن توســـط حجمها 
نوعًا ما، إال أنها كبيرة بذكرياتها، وكبيرة 

ايًضا بمن يرتادها.
وفي لقاء مع الرواد، اسُتهل الحديث عن 
الصـــور القديمة والتي تغـــرق بها جدران 

الديوانية... وسألناهم ما الحكاية؟ 
ويجيـــب الـــرواد، بأنهـــا توثيـــق لألحبـــاء 
والغاليـــن واألصدقـــاء من أهـــل المنطقة 
األمـــوات-  -أي  وبأنهـــم  وخارجهـــا، 
حاضريـــن معهـــم فـــي الديوانيـــة دومـــًا 
بالذكـــرى والمواقـــف الطيبـــة، وبالدعـــاء 

لهم والترحم.
تأملـــت هذه الصور باهتمام، شـــخصيات 
مـــن  منهـــم  األعمـــار،  كثيـــرة، ومتنوعـــة 
أعرفهـــم، وكثيـــرون ال أعرفهم، وتجســـد 

الثقافـــي  التحـــول  مراحـــل  الصـــور 
اللبـــس،  مســـتوى  علـــى  البحريـــن،  فـــي 

والتصوير، ولغة الصورة نفسها.
في صدارة الديوانية، تتربع بشموخ في 
الجدار صورة زعيم العرب الراحل جمال 
عبدالناصـــر، والتـــي رأى خاللهـــا الـــرواد 
متنفسا للروح الجديدة، وللمواقف التي 
تعيـــد الحياة في العروق وفي األجســـاد 

مرة أخرى.
يقول يوسف محمد، “الديوانية تأسست 
مطلـــع ثمانيـــات القـــرن الماضـــي، وهـــي 
ملفـــى للقـــاء األهالي والشـــباب، وعالمة 
فارقـــة فـــي المنطقـــة والحـــي، وكما ترى 
فـــإن جدرانها تغرق بصـــور الراحلين من 
مراحل عمريـــة وزمنية مختلفة، بصورة 
تصـــل إلـــى المئـــات، قدمها الـــرواد وعدد 
مـــن المصوريـــن في الحـــي كهدايـــا، كما 
أنهـــا فرصة نســـتذكر من خاللهـــا الترحم 

عليهم، وإيثار مواقفهم الطيبة”.
ويضيـــف محمـــد، “الجميـــل بـــأن هنالـــك 
مصوريـــن كثـــًرا يأتـــون للديوانيـــة مـــن 
دول  وبقيـــة  والســـعودية  البحريـــن 
بعدســـات  يوثقـــون  حيـــث  المجلـــس، 

الكاميـــرا هـــذه الشـــخصيات وهذا اإلرث 
المحرقي الجديد والـــذي نفخر به كأحد 
دعائم الثقافة البحرينية وهي المجالس 
ودورهـــا فـــي لـــّم الشـــباب وفـــي تعزيـــز 

اللحمة الوطنية”. 
بـــأن  بـــدوره، يعلـــق يعقـــوب العبيدلـــي” 
ديوانيـــة فريج “ستيشـــن” متجددة منذ 
الخمسينات حيث كانت توجد الكراسي 
هنا ولكـــن بالخارج )بالهواء الطلق( وفي 
يلـــم  مـــكان  إلـــى  تحولـــت  الثمانينيـــات 

الـــرواد والزوار، فهي متجـــددة من آبائنا 
وأجدادنا من قبل”.

وينهي العبيدلي بالقـــول، “الديوانية كما 
ترى ملفى للشـــباب والـــرواد و”األموات” 
فبالصـــور الغنيـــة هنـــا، تاريـــخ ومواقـــف 
وترحـــم لمحاســـن األمـــوات ألصدقائنـــا 
وأقربائنا من رحلوا عنا بأجسادهم فقط، 
والشـــكر موصول هنا للمصورين يوسف 
مـــال هللا وعزيز ومـــال هللا على تزويدنا 

بكثير من هذه الصور الغالية علينا”.

مئات الصور لمن 
رحلوا بأجسادهم 

فقط

الشيخ علي بن محمدسمو الشيخ عيسى بن علي

إبراهيم النهام



أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أنه بعد العرض على اللجنة التنسيقية، وبناًء على المستجدات 
والمعطيات فقد تقرر بدًءا من يوم األحد المقبل ما يلي:

- الســـماح بحضـــور الطلبـــة بالمدارس 
ومؤسســـات  والخاصـــة  الحكوميـــة 
التعليـــم العالي والجامعات الحكومية 
والخاصـــة ورياض األطفال المرخصة 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  قبـــل  مـــن 
والمراكز والـــدور التأهيلية الحكومية 
والتنميـــة  العمـــل  لـــوزارة  التابعـــة 
االجتماعية، ودور الحضانات ومراكز 
ومعاهد التدريـــب الخاصة المرخصة 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  قبـــل  مـــن 
االجتماعيـــة، علـــى أن يتـــرك الخيـــار 
ألوليـــاء األمـــور فـــي حضـــور أبنائهـــم 
الطلبـــة والطالبـــات إلـــى المـــدارس أو 
تلقي التعليم عن ُبعد، وأن تتخذ كافة 
االســـتعدادات التـــي تكفـــل التحصيل 

العلمي في بيئة مدرسية مناسبة عند 
تطبيق الخيارين أعاله.

الداخليـــة  الخدمـــات  فتـــح  إعـــادة   -
للمطاعـــم والمقاهي بمـــا ال يتعدى 30 
شـــخًصا في كل منشـــأة مع االستمرار 
في تقديـــم الخدمات الخارجية، وفق 
اإلجراءات واالشتراطات المعلن عنها 

سابًقا في هذا الشأن.
الرياضيـــة  الصـــاالت  فتـــح  إعـــادة   -  
الداخلية الخاصة وبرك السباحة وفق 
اإلجراءات واالشتراطات المعلن عنها 

سابًقا في هذا الشأن.
 - استمرار منع إقامة كافة التجمعات 
الخاصـــة  المناســـبات  أو  االجتماعيـــة 
فـــي المنـــازل واألماكـــن الخاصـــة بمـــا 

يزيد عن 30 شخصًا.
 وأكد الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19-( برئاســـة 
للصحـــة   األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
عبـــدهللا  أهمية مواصلة كافة الجهود 
مـــن  للحـــد  الواحـــد  الفريـــق  بـــروح 
انتشـــار الفيروس والساللة المتحورة 

الجديدة.
ولفـــت إلـــى أن القـــرارات التـــي يتـــم 
اتخاذها حول فتح أو إغالق مختلف 
القطاعات فـــي مملكة البحرين تعتمد 
حـــول  يســـتجد  مـــا  معطيـــات  علـــى 

الفيروس.
وأوضـــح الفريـــق أن كافـــة القـــرارات 

بشـــكل  والدراســـة  للمتابعـــة  تخضـــع 
مقتضيـــات  وفـــق  لتحديثهـــا  دوري 
المرحلة ومتطلباتها بما يحقق الهدف 
المنشود في خفض معدالت االنتشار، 
الجميـــع  التـــزام  لضـــرورة  داعيـــا 
باإلجـــراءات االحترازيـــة المعلن عنها 
الفريـــق  عـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا والجهـــات المعنيـــة بما يصب 

في تحقيق األهداف المنشودة.
وأكد الفريـــق الوطني الطبي للتصدي 
الوعـــي  بـــدور  كورونـــا  لفيـــروس 
المجتمعي في اإلســـهام بعودة الحياة 
كافـــة  التـــزام  خـــالل  مـــن  لطبيعتهـــا 
باإلجـــراءات  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية وأخذ 
والحـــذر  الحيطـــة  وأخـــذ  التطعيـــم 
لتجنـــب زيادة االنتشـــار وارتفاع عدد 

الحاالت القائمة.

المنامة -بنا

إعادة فتح الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي والصاالت والبرك
ــدارس ــم ال بــحــضــور  للطلبة  الــســمــاح  ويــشــمــل  الــمــقــبــل...  ــد  األحـ ــن  م يــســري  ــرار  ــق ال
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المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  عقـــد 
ميـــرزا  عبدالحســـين  المســـتدامة 
اجتماعـــًا افتراضيًا عن بعد مع وفد 
رفيع المســـتوى من شركة “مشاريع 
شـــركات  إحـــدى  وهـــي  المناعـــي” 

مجموعة المناعي.
وخـــالل اللقـــاء، أثنـــى ميـــرزا علـــى 
كبـــرى  مـــع  والعالقـــات  الشـــراكات 
الشـــركات الدوليـــة التـــي تقـــوم بها 
“مشـــاريع المناعـــي” لجلـــب وجذب 
الخبـــرات التنافســـية، حرصـــًا على 

تقديـــم أعلـــى مســـتويات الخدمـــة 
مختلـــف  فـــي  المعاييـــر  وأفضـــل 
المجـــاالت والمشـــاريع التـــي تعمل 

عليها الشركة.
وفي هذا الســـياق استعرض الوفد 
شـــركة  واســـتراتيجيات  خطـــط 
“مشـــاريع المناعي” وأهم الشراكات 
الدوليـــة التـــي عقدتهـــا مـــع بيـــوت 
االختصاص والخبـــرة في مجاالت 
والمجـــاالت  المتجـــددة  الطاقـــة 

األخرى التي تعمل عليها الشركة.

جذب بيوت الخبرة في الطاقة

قررت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف فتح  «
الجوامع والمساجد ألداء صالتي المغرب والعشاء 

اعتبارًا من اليوم الخميس 11 مارس 2021م، وبذلك تكون 
جميع الجوامع والمساجد مفتوحة لجميع الفروض 

اليومية مع االستمرار في تعليق صالة الجمعة.

ويأتي القرار استناًدا إلى اآلراء الشرعية التي صدرت عن  «
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بشأن أداء العبادات 

في زمن انتشار جائحة كورونا )كوفيد 19(، وبناًء على 
توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 

كورونا، وبعد التنسيق مع األوقافين السنية والجعفرية.

 وأكدت الوزارة ضرورة االلتزام بالمتطلبات  «
واإلجراءات االحترازية المنوه عنها مسبًقا حفاًظا على 
صحة وسالمة الجميع، ومن أهمها عدم فتح أقسام 

الصالة المخصصة للنساء وعدم دخول األطفال 
وكبار السن وذوي األمراض المزمنة وإغالق المرافق 

الصحية وغيرها من الضوابط المرعية من الجهات 
المختصة.

 وقالت الوزارة: إنه بحسب المعطيات سيتم بشكل  «
دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق 

الضوابط الشرعية للحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة أن المحكمة  «
الصغرى الجنائية أصدرت حكمها ضد متهمين بمخالفتهم 

القرارات الوزارية والتدابير االحترازية لمنع انتشار فيروس 
كورونا المستجد بمعاقبة مدرب في إحدى الصاالت 

بالحبس مدة سنة مع النفاذ والغرامة 3 آالف دينار وإبعاده 
نهائًيا من البالد بعد تنفيذه للعقوبة، فضال عن تغريم 

مدير الصالة بمبلغ 3 آالف دينار.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بالغا من إدارة الصحة  «
العامة عن وجود تزايد لحاالت اإلصابات بفيروس كورونا 

لمرتادي إحدى الصاالت الرياضية، وبالتحقق من ذلك تبين 

عدم التزام العاملين بارتداء أقنعة الوجه وعدم الحفاظ 
على مسافة التباعد االجتماعي بالنسبة للعاملين ومرتادي 

الصالة، كما تم التوصل أيًضا إلى وجود طبيب يعمل، 
إضافة إلى عمله كمدرب بالصالة الرياضية، وثبت إصابته 
بفيروس كورونا المستجد وبسؤاله من قبل المختصين 

بإدارة الصحة العامة قرر بأنه لم يخالط أحًدا ولم يكن 
يخرج من المنزل، إال انه ثبت توجهه للصالة الرياضية أثناء 

الفترة التي تم سؤاله عنها، ما أدى إلى تفشي فيروس 
كورونا في الصالة الرياضية وإصابة مدربي ومرتادي الصالة 

بالفيروس حتى وصل عدد المصابين إلى 24 شخًصا.

حبس “مدرب” تقّصد نقل “كورونا” لـ 24 شخًصافتح المساجد لجميع الفروض واستمرار تعليق صالة الجمعة

32 ألف دورة غسيل كلى في “العسكري”
ــا ــوًع ــي ــر األســــبــــاب ش ــثـ ــدم والـــســـكـــري أكـ ــ ــ ارتــــفــــاع ضـــغـــط ال

الكلـــى  أمـــراض  استشـــارية  كشـــفت 
بالخدمات الطبيـــة الملكية عن أنه تم 
إجـــراء 32,412 دورة غســـيل الكلـــى 
دفـــاع  لقـــوة  العســـكري  بالمستشـــفى 

البحرين خالل العام الماضي.
وبينت أن النســـبة المئويـــة للمصابين 
من القصور الوظيفي للكلى في العالم 
يعـــادل ما بين 8 10-% %، وهم أكثر 

عرضه للوفاة المبكرة.
الـــدم  ضغـــط  ارتفـــاع  إن  وقالـــت 
ومـــرض الســـكري مـــن أكثر األســـباب 
شـــيوًعا ألمراض الكلى، حيث أشارت 
اإلحصـــاءات إن ارتفـــاع ضغـــط الـــدم 
يشـــكل ربع حاالت الفشـــل الكلوي في 
العالم. وثبت أن مرض السكري يشكل 
الثلـــث، وهـــو الســـبب األكثـــر شـــيوًعا 
بمراحلـــه  الكلـــوي  بالـــداء  لإلصابـــة 

األخيرة في معظم بلدان العالم. 

بينما أشـــارت أخصائية أمراض الكلى 
بالمستشـــفى العســـكري مريم مســـعد 
إلـــى أن مريـــض الكلـــى بالمستشـــفى 
العســـكري يحظـــى على مدار الســـاعة 
وتحـــت  الجـــودة  عاليـــة  برعايـــة 
إشـــراف أطباء متخصصين، ويخضع  

لفحوصـــات شـــاملة وتصويـــر الكلـــى 
بالموجات الصوتية.

وتابعت “تتم متابعـــة الحالة الصحية 
والقيـــام  يومـــي  بشـــكل  للمرضـــى 
لـــكل  للـــدم  الدوريـــة  بالفحوصـــات 
مريـــض علـــى حـــدة، كما يتـــم تحويل 

المرضـــى إلـــى عيادات االستشـــاريين 
والباحثـــة  التغذيـــة  واختصاصـــي 
االجتماعيـــة وغيرها من التخصصات 
عنـــد الحـــاج، فضال عـــن تمتـــع أطباء 
الكلـــى بالخبـــرة الكافيـــة للتعامـــل مع 
عمليـــة  وإجـــراء  الطارئـــة  الحـــاالت 
الدائمـــة  الغســـيل  قســـطرة  تركيـــب 
والمؤقتـــة على مدار الســـاعة متى ما 

استوجب األمر”. 
الكلـــى  غســـيل  لوحـــدة  وكان 
بالمستشفى العسكري دور مهم وفعال 
خـــالل جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد19-(، 
فقد نجحـــت الوحدة في منع تفشـــي 
العـــدوى بين المرضى من خالل وضع 
خطـــة محكمـــة لمنـــع هـــذا االنتشـــار، 
منها تزويـــد المرضى بالتعليمات التي 
يجـــب أتباعهـــا قبل الحضور للجلســـة 

العالجية.

المنامة - بنا

رصد مخالفات سكن العمالة في مقابة والمرخ والمقشع
ــة تــطــبــيــق اإلجــــــراءات ــع ــاب ــت ــة الـــعـــدديـــة وم ــاف ــث ــك تــخــفــيــف ال

الـــوزراء  تنفيـــذا لتوجيهـــات مجلـــس 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة، باســـتمرار متابعة 
مـــن  تعـــزز  التـــي  القوانيـــن  تطبيـــق 
تنظيـــم مســـاكن العمـــال بمـــا يحفـــظ 
ســـالمة كافة أفـــراد المجتمع، واصلت 
المحافظة الشـــمالية حمالتها الرقابية 
المشـــترك  الجماعـــي  الســـكن  بشـــأن 
للعمالـــة الوافـــدة فـــي مناطـــق مقابـــة، 
المرخ، والمقشـــع، في إطار العمل على 
تخفيـــف الكثافة العددية في الســـكن 
الجماعـــي المشـــترك، ومتابعـــة تطبيق 
البروتوكول الصحي للتصدي لجائحة 

كورونا.
علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  وأشـــاد 
وزيـــر  ومتابعـــة  بدعـــم  العصفـــور 
الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة وحرصه علـــى تطبيق كافة 
اإلجراءات االحترازية المطلوبة، الفتا 
إلى اســـتجابة مالك هـــذه النوعية من 

العقـــارات بشـــأن تصحيـــح المخالفات 
فريـــق  قبـــل  مـــن  مســـبقا  المرصـــودة 
العمـــل والجهات الحكومية المشـــاركة 
للمعاييـــر  وفقـــا  وذلـــك  الحملـــة،  فـــي 
واالشـــتراطات المعمـــول بهـــا لتنظيـــم 

السكن الجماعي المشترك للعمالة.
التـــي  المخالفـــات  أن رصـــد  وأضـــاف 
تنتـــج عـــن تأجيـــر بعـــض المواطنيـــن 
األحيـــاء  وســـط  القديمـــة  المســـاكن 

دون  الوافـــدة،  للعمالـــة  الســـكنية 
مراعـــاة ضوابـــط البروتوكول الصحي 
العمالـــة  لســـكن  المنظمـــة  والقوانيـــن 
النظامية والســـكن الجماعي المشترك 
مـــن  تســـببه  ومـــا  العائلـــي،  والســـكن 
إزعاج لألهالـــي، ومطالبتهم بتصحيح 
أوضاعهـــم، تصـــب فـــي الحفـــاظ على 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن  ســـالمة 
المملكة. وأشاد المحافظ بدور مفتشي 

الضبـــط القضائـــي للجهات المشـــاركة 
بالحملـــة، في تســـجيل المخالفات في 
ســـكن العمالـــة، ومتابعتهم المســـتمرة؛ 
الوقـــت  فـــي  تصحيحهـــا،  لضمـــان 
الـــذي أكـــد فيه أهميـــة مراجعـــة مالك 
العقـــارات المؤجرة المخالفـــة الجهات 
ذات العالقـــة المشـــاركة فـــي الحملـــة؛ 
لتصحيـــح أوضاعهـــم وفقـــا للمعاييـــر 
واالشتراطات التي تحددها كل جهة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

مديريـــة  عـــام  مديـــر  اســـتقبل 
العاصمـــة  محافظـــة  شـــرطة 
إبراهيم النجران، عضو مجلس 
النواب النائب زينب عبداألمير.

وتـــم أثنـــاء اللقـــاء، اســـتعراض 
ذات  الموضوعـــات  مـــن  عـــدد 
االهتمـــام المشـــترك والتـــي من 
شأنها تعزيز التعاون والتنسيق 
بين الجانبين تحقيًقا لمزيد من 

األمن في أرجاء المحافظة.
وأكد مدير عام شرطة العاصمة 
أن المديريـــة تســـعى دائًمـــا إلى 

مـــع  التواصـــل  قنـــوات  فتـــح 
لتلمـــس  الصلـــة  ذات  الجهـــات 
بغيـــة  المواطنيـــن؛  احتياجـــات 
تقديم أفضل الخدمات وتعزيًزا 
لمبدأ الشـــراكة المجتمعية الذي 

تنتهجه وزارة الداخلية.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت عبداألمير 
التـــي  للجهـــود  تقديرهـــا  عـــن 
تبذلها مديرية شرطة محافظة 
تقديـــم  ســـبيل  فـــي  العاصمـــة 
أفضـــل الخدمـــات األمنيـــة فـــي 

محافظة العاصمة.

زيادة األمن في “العاصمة”

المنامة - وزارة الداخلية

بنـــاًء علـــى توجيهـــات رئيس األمن 
الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  العـــام 
لمواجهة الكوارث الفريق طارق بن 
حسن الحســـن، وتنفيذا للتوصيات 
المنبثقة مـــن قبل اللجنـــة الوطنية 
لمواجهـــة الكـــوارث، قـــام المكتـــب 
مـــع  وبالتنســـيق  للجنـــة  التنفيـــذي 
هيئـــة الكهرباء والماء بعقد ورشـــة 
الكهربـــاء  “مخاطـــر  بعنـــوان  عمـــل 
أقيمـــت  والتـــي  منهـــا”  والحـــد 
بتقنيـــة االتصـــال المرئي بمشـــاركة 
وزارة  منتســـبي  مـــن  شـــخصًا   81

الداخلية.
الجهـــود  ضمـــن  الورشـــة  وتأتـــي 
الوطنيـــة التـــي تقـــوم بهـــا اللجنـــة 
لرفع مستوى الوعي العام، للتعامل 
مـــع كافة الظـــروف الطارئـــة والحد 
مـــن آثارهـــا وإرســـاء قاعـــدة للعمل 
بيـــن  الدائـــم  والتنســـيق  المشـــترك 
المملكـــة،  فـــي  المؤسســـات  كافـــة 
حيـــث تهـــدف هـــذه الورشـــة إلـــى 
توحيـــد المفاهيم المتعلقة بمخاطر 
الكهربـــاء ودور رجـــال األمـــن فـــي 

الحد منها.

ورشة عن “مخاطر الكهرباء



أكـــدت وزارة الداخلية أن اســـتهداف قناة 
الجزيـــرة التـــي ترعاها دولة قطـــر لمملكة 
البحريـــن وشـــعبها مـــن خـــال التحريـــض 
علـــى العنـــف والكراهيـــة وبث الفتـــن بين 
أبنـــاء الوطـــن الواحد؛ بهـــدف ضرب حالة 
االستقرار والتماسك المجتمعي والوحدة 
الوطنيـــة التـــي يعيشـــها شـــعب البحرين، 
يأتي مخالفا لمبادئ حسن الجوار وما نص 
عليـــه النظام األساســـي لمجلـــس التعاون 
لـــدول الخليج العربية، ويتنافى مع الروح 
اإليجابية التي ســـادت بعد بيان قمة العا 
ومـــا تضمنه من أحـــكام والتزامات واجبة 

التنفيذ.
البرنامـــج  فـــي  جـــاء  مـــا  أن  وأوضحـــت 
التلفزيوني )خارج النص( الذي بثته مساء 
األحد 7 مارس 2021 يأتي ضمن سياســـة 

ممنهجـــة تتبعهـــا هذه القناة لإلســـاءة إلى 
مملكـــة البحريـــن وتشـــويه ســـمعتها فـــي 
مجـــال حقـــوق اإلنســـان، فضـــا عـــن كون 
هـــذا المضمون ليس إال ادعـــاءات مفبركة 
وبعيـــدة عـــن الواقـــع، تمتهـــن التحريـــض 
على العنف عبر إفادات ألشخاص ارتكبوا 
جرائم إرهابية، كان نتيجتها إزهاق أرواح 
بريئـــة، كمـــا ظلـــت هـــذه اإلفـــادات كامـــا 
مرســـا من دون أدلة مادية تؤكد صحته، 
وبذلـــك تكـــون القنـــاة قـــد وضعت نفســـها 
في نهـــج أصبحت فيه صوتـــا لإلرهابيين 

والمحرضين.
وأكدت وزارة الداخلية أن مراكز اإلصاح 
والتأهيـــل فـــي مملكـــة البحريـــن، بجانـــب 
كونها جهة إنفاذ للقانون، فإنها في الوقت 
وإعـــادة  وتهذيـــب  إصـــاح  مراكـــز  ذاتـــه 
تأهيل ولـــم تكن أبدا أماكـــن تحقيق، وأن 
النـــزالء الذيـــن يقضون فتـــرات عقوباتهم 

تلقوا محاكمات عادلة وعلنية واستنفدوا 
درجـــات التقاضي المختلفـــة وتم إدانتهم 
مـــن قبـــل الســـلطة القضائيـــة المســـتقلة، 

استنادا إلى أدلة مادية قاطعة باإلدانة.
فـــي  البحريـــن  ســـجل  أن  إلـــى  وأشـــارت 
مجال حقوق اإلنســـان حافـــل باإلنجازات 
والمبادرات العصريـــة في مجال اإلصاح 
قانـــون  تطبيـــق  ذلـــك  ومـــن  والتأهيـــل 
تطبيـــق  ودراســـة  البديلـــة  العقوبـــات 
الســـجون المفتوحة، مما يعكـــس االلتزام 
األصيل بحقوق اإلنسان، منهجا وممارسة 
على أرض الواقع، ويعزز من مكانة مملكة 
البحريـــن؛ بوصفهـــا مـــن الـــدول المتقدمة 
فـــي مجـــال إنشـــاء المؤسســـات الرقابيـــة 
الوطنيـــة  “المؤسســـة  مثـــل  والحقوقيـــة 
حقـــوق  ومفوضيـــة  اإلنســـان  لحقـــوق 
الســـجناء والمحتجزيـــن واألمانـــة العامة 
للتظلمـــات” والتـــي تضمن تطبيـــق معايير 

حقـــوق اإلنســـان. وإن هـــذه القنـــاة التـــي 
ترعاهـــا قطر ليســـت في موقع يســـمح لها 
أن تنتقـــد سياســـة حقـــوق اإلنســـان فـــي 

مملكة البحرين.
وقالـــت إنـــه “بات واضحـــا أن هـــذه القناة 
تواصـــل التحريض علـــى العنـــف والفتنة، 
اإلعـــام  بحـــق  جريمـــة  يعـــد  مـــا  وهـــو 
المصداقيـــة  الفتقادهـــا  والمجتمعـــات 
فيمـــا تبثـــه، ويجـــب مواجهتهـــا بموقـــف 
حـــازم يمنـــع اســـتغال الحريـــة فـــي دعم 

اإلرهـــاب وتشـــجيع عناصـــره. وإن عرض 
هذا البرنامـــج واألخبار المســـيئة األخرى، 
وسيلة مكشوفة من أجل تعطيل وعرقلة 
تنفيـــذ ما جـــاء في بيان قمـــة العا، حيث 
إن هـــذه األحـــداث المزعومـــة تعـــود للعام 
عليهـــا  والقائميـــن  ناشـــريها  أن  إال   2015
آليـــات  مازالـــوا يعتمـــدون فـــي منهجهـــم 
مفضوحة من حيث توقيت ومضمون بث 
هذه االدعـــاءات عبر تلك القناة من خال 
اإلرهابيـــة،  والجماعـــات  العناصـــر  تبنيهـــا 

فضـــا عـــن أن الذين يديرون هـــذه القناة، 
غيـــر معروفيـــن وال يراعـــون خصوصيـــة 
الخليجيـــة  بيئتنـــا  وتقاليـــد  وعـــادات 
األصيلـــة، وال يهمهـــم تماســـك واســـتقرار 
مجتمعنا الخليجي؛ كونهم ال ينتمون إليه. 
وعلى ضوء ذلك، فإننا نحذر من االلتفات 
لمـــا تبثـــه هـــذه القنـــاة مـــن أخبـــار مفبركة 
وافتراءات؛ ألنهـــا ال تريد الخير لمجتمعنا 

الخليجي ومصالحنا الوطنية”.
وزارة  أكـــدت   ، تصريحهـــا  ختـــام  وفـــي 
الداخليـــة أن جمـــوع الشـــعب البحرينـــي، 
للنهـــج  عبـــرت عـــن رفضهـــا واســـتنكارها 
العدائـــي الـــذي دأبـــت عليـــه قنـــاة الفتنـــة 
مدعومة بتمويل وتشجيع قطري واضح؛ 
بهدف المســـاس بالنسيج المجتمعي، وهو 
أمـــر عصـــي عليهـــم فـــي ظـــل االصطفاف 
صاحـــب  قيـــادة  خلـــف  الكبيـــر،  الوطنـــي 

الجالة الملك.

اســـتنكرت رئيســـة مجلس النواب فوزية 
زينل قرار البرلمان األوروبي بشـــأن حالة 
حقـــوق اإلنســـان فـــي مملكـــة البحريـــن، 
وأكدت أنه يعد اســـتمرارا لنهج مرفوض، 
الحقوقـــي  والواقـــع  الحقائـــق  يتجاهـــل 
فـــي المملكـــة. وشـــددت علـــى أن القـــرار 
اإلرهابيـــة  الجماعـــات  دعـــم  شـــأنه  مـــن 
والراديكاليـــة، وتقويض جهـــود مكافحة 
اإلرهـــاب، وضمـــان الحفـــاظ علـــى األمـــن 
واالستقرار وحماية األرواح والممتلكات، 
الشـــرعية  إلســـباغ  مرفوضـــة  ومحاولـــة 
وجرائـــم  اإلرهابيـــة  الممارســـات  علـــى 
القتـــل واالعتداء المرفوضة من المجتمع 
الدولـــي، وتتعـــارض مـــع المبـــادئ والقيم 
اإلنســـانية، واالتفاقيـــات والمواثيـــق في 

ذات الخصوص.
وأوضحـــت أن “البرلمـــان األوروبـــي الذي 
لطالمـــا وجهنا له الدعوة الرســـمية لزيارة 

البحريـــن، كمـــا دعونـــا أعضـــاءه  مملكـــة 
الرســـمية، ومـــع  الجهـــات  مـــع  للتواصـــل 
عبـــر  والمنتخبـــة  البرلمانيـــة  المؤسســـة 
الدســـتورية،  الحـــرة  الشـــعبية  اإلرادة 
وكذلـــك مـــع المنظمـــات الحقوقيـــة فـــي 
الوطنيـــة  البحريـــن، والمؤسســـة  مملكـــة 
لحقوق اإلنســـان، إال أنـــه يصر في موقف 
مريـــب، ويشـــكك مـــن غايـــات ومبـــررات 
تحـــرك بعـــض أعضائـــه التخـــاذ مواقـــف 

مسيســـة، ونهـــج غيـــر متـــوازن، وأن مثل 
تخـــدم  ال  والقـــرارات  المواقـــف  هـــذه 
المصالح المشتركة بين الدول والشعوب، 
حقـــوق  تطـــور  صالـــح  فـــي  تصـــب  وال 

اإلنسان”.
وقالـــت “كان مـــن األولـــى علـــى البرلمـــان 
موضوعيـــة  بـــكل  ينظـــر  أن  األوروبـــي 
للجهـــود الحثيثـــة لمملكـــة البحريـــن، في 
مجال القوانين والتشريعات الصادرة في 
مجـــال رعايـــة وتطويـــر حقوق اإلنســـان، 
وبشـــأن تطبيق األحكام البديلة، والعدالة 
اإلصاحية، ومبادرة السجون المفتوحة، 
والفكـــر  باألشـــخاص  اإلتجـــار  ومحاربـــة 
المتطـــرف واإلرهـــاب، وتقـــدم المنظومة 
الرقابيـــة والرعايـــة المســـؤولة للســـجناء 
مـــن  لهـــم  يتوفـــر  ومـــا  والمحكوميـــن، 
ضمانات قانونيـــة وحقوقية تحت رعاية 
مـــن القضـــاء البحرينـــي العريـــق الحامي 

للحقوق والحريات وفقا للدستور”.

رئيسة مجلس النواب

“اإلصالح والتأهيل” 
مراكز تهذيب ولم 

تكن أبدا أماكن 
للتحقيق

جموع الشعب 
البحريني يرفضون 

نهج قناة الفتنة 
المدعومة قطريا 
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المنامة - بنا

أكـــد البرلمـــان العربـــي رفضـــه القاطـــع 
واستنكاره الشـــديد للقرار الباطل الذي 
أصـــدره البرلمان األوروبي بشـــأن حالة 
حقـــوق اإلنســـان فـــي مملكـــة البحرين، 
ويشـــدد علـــى أنه يمثـــل تدخاً ســـافرًا 
وغيـــر مقبـــول فـــي الشـــؤون الداخليـــة 
بالتوقـــف  البحريـــن، ويطالبـــه  لمملكـــة 
واصيـــًا  نفســـه  تنصيـــب  عـــن  الفـــوري 
علـــى حالة حقوق اإلنســـان فـــي الدول 

العربية.
وأكـــد البرلمـــان العربـــي أن مـــا تضمنـــه 
القـــرار من اتهامـــات باطلـــة وادعاءات 
بحقائـــق  تـــام  جهـــل  عـــن  ينـــم  كاذبـــة 
وواقـــع األوضاع فـــي المملكة، ويعكس 
اســـتهداف ممنهج ومقصود لتشويه ما 
تشـــهده المملكة من إصاحات واســـعة 
مجـــال  فـــي  لهـــا  مشـــهود  وتطـــورات 

تعزيز حقوق اإلنســـان واحتـــرام حرية 
الرأي والتعبيـــر، وكان األجدر بالبرلمان 
التواصـــل  علـــى  الحـــرص  األوروبـــي 
البناء مع البرلمان البحريني المؤسســـة 
الدستورية المنتخبة من الشعب للتأكد 
مـــن صحة المعلومـــات واالدعاءات من 
عدمها ال االعتماد على ما يصل إليه من 
أفـــراد وتنظيمات غيـــر محايده ونزيهة 
مرتبطـــة بجهـــات ودول معادية ال تريد 
الخير والنماء لمملكة البحرين وشعبها.
البرلمـــان  العربـــي  البرلمـــان  وطالـــب 
األوروبي باالهتمام بمشكات األقليات 
والاجئيـــن في المجتمعـــات األوروبية 
وما تتعرض له من انتهاكات مســـتمرة، 
كمـــا طالبه باالبتعاد التام عن تســـييس 
قضايـــا حقـــوق اإلنســـان واســـتخدامها 
كذريعـــة للتدخل في الشـــئون الداخلية 

لمملكة البحرين.

البرلمان العربي يرفض قرار “األوروبي”

القضيبية - مجلس الشورى

أعـــرب مجلـــس الشـــورى عن اســـتنكاره 
وإدانتـــه الشـــديدين لجميـــع المعلومات 
المغلوطة، والحقائق المزيفة التي وردت 
ضمن قرار صـــادر عن البرلمان األوروبي 
أمـــس )الخميس( بشـــأن أوضـــاع حقوق 
اإلنســـان فـــي مملكـــة البحريـــن، والتـــي 
جـــاءت وفـــق نظـــرة أحاديـــة الجانـــب، 
وتفتقـــر للموضوعية والمهنية، وأبســـط 

أبجديات وقواعد العمل البرلماني. 
وفـــي الوقـــت الـــذي رفـــض فيـــه رفًضـــا 
قاطًعا التدخل الســـافر من قبل البرلمان 
األوروبي في الشـــؤون الداخلية لمملكة 
الحقائـــق،  تزييـــف  وتعمـــد  البحريـــن، 
بصـــورة  البحريـــن  لمملكـــة  والتعـــرض 
المجلـــس أنَّ  أكـــد  مســـيئة ومســـتنكرة، 
الممارســـات العدائية تمثل خرًقا واضًحا 
الدوليـــة،  واالتفاقيـــات  للمعاهـــدات 
والتفاًفا واضًحا على األعراف البرلمانية، 

معبـــًرا المجلـــس عـــن اســـتيائه الشـــديد 
لقيـــام البرلمان األوروبي بمناقشـــة قرار 
تمـــت  ال  ومعلومـــات  أكاذيـــب  يتضمـــن 
للحقيقة بصلة، وال تستند على أية أدلة، 
بل إنَّها تعكـــس آراًء تحريضية، وتحمل 
أجنـــدات سياســـية مشـــبوهة تريد النيل 
من الســـمعة والمكانـــة المرموقة لمملكة 

البحرين
وأكـــد أّن القرار الذي وافق عليه البرلمان 
األوروبي أغفل جميع الجوانب المضيئة 
لمملكـــة  اإلنســـان  حقـــوق  ســـجل  فـــي 
البحريـــن، والمحطـــات المتعـــددة التـــي 
أثبتـــت فيها مملكـــة البحريـــن أنها رائدة 

ومتقدمة ومتفردة في هذا المجال.

 الممارسات العدائية تمثل خرًقا واضًحا للمعاهدات الدولية
“الشورى”: أكاذيب وممارسات تحريضية

القضيبية - مجلس النواب

زينل: دعوناهم لزيارة البحرين... إال أنه مصّر على التسييس
قرار البرلمان األوروبي يضفي الشرعية على اإلرهاب

قرار البرلمان األوروبي تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية
ـــن ـــمعة البحري ـــويه س ـــعى لتش ـــة تس ـــادر مناوئ ـــتند لمص ـــة”: يس “الخارجي

أعربـــت وزارة الخارجية عن بالغ 
عـــن  الصـــادر  للقـــرار  اســـتنكارها 
البرلمـــان األوروبي بشـــأن حقوق 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  اإلنســـان 
والـــذي تضمـــن ادعـــاءات كاذبـــة، 
ومغالطات ال تمـــت للواقع بصلة، 
اســـتناًدا إلى مصادر مناوئة وغير 
نزيهة، تســـعى إلى تشـــوية سمعة 

المملكة.
وتســـتغرب وزارة الخارجيـــة من 
الكيفيـــة التي صدر بها هذا القرار 
المؤسســـة  مـــع  التواصـــل  دون 
والجهـــات  المنتخبـــة،  البرلمانيـــة 
المختصـــة فـــي مملكـــة البحريـــن 
للتأكـــد مـــن صحـــة تلـــك المزاعم 

تطـــرق  إلـــى  إضافـــة  المغلوطـــة، 
القـــرار إلـــى قضايـــا تمـــس هويـــة 
وقيـــم المجتمـــع، ما يعـــد تجاوًزا 
مرفوًضا وتدخًا غير مقبول في 

الشؤون الداخلية للمملكة.
كما أبدت الوزارة أســـفها الشـــديد 
لتغاضـــي القـــرار، بشـــكل فاضـــح، 
عن التقـــدم الذي أحرزتـــه مملكة 
البحرين في مجال حماية وتعزيز 
حقوق اإلنسان، وضمان الحريات 
األساســـية، والتركيـــز فقـــط على 
تحـــري  دون  محـــدودة  حـــاالت 
الدقة، كما أخفق في نقل الصورة 
المســـيرة  تطـــور  عـــن  الكاملـــة 
الحقوقيـــة فـــي المملكـــة بأبعادها 
المختلفة، بما يتناقض مع أصول 

وقواعد العمل البرلماني.
وشـــددت علـــى أن احترام حقوق 
اإلنســـان والحريـــات يعـــد مكوًنـــا 
وطنًيا أساًسا، وأن مملكة البحرين 
تتبني النهج االستباقي والوقائي 
بشأن أية مزاعم محتملة لحاالت 
فردية تمس حقوق اإلنســـان، إلى 

جانب العمل باستمرار على تعزيز 
لمثـــل  االســـتجابة  علـــى  القـــدرة 
للدســـتور  وفقـــا  الحـــاالت،  هـــذه 

والقوانين واألعراف المتبعة.
وختمت الـــوزارة تأكيد أن أبواب 
مملكة البحرين مفتوحة ومتاحة 
أمـــام الجهـــات الدوليـــة المعنيـــة، 
لاطـــاع علـــى ســـجلها الحقوقي 
والبرامـــج والمبـــادرات المتقدمة 
أن  خصوصـــا  الشـــأن،  هـــذا  فـــي 
مكتســـبات  حققـــت  المملكـــة 
حقوقية عديدة جديرة باإلشـــادة 
مجتمـــع  ظـــل  فـــي  واالقتـــداء، 
منفتـــح ومتســـامح، يكفل لجميع 
الحقـــوق  بـــكل  التمتـــع  أفـــراده 

والحريات.

المنامة - وزارة الخارجية

محــاوالت اإلضـرار باآلخريــن سترتــد على الدوحة
اســـتنكرت فعاليـــات برلمانيـــة وصحافية 
استمرار اســـتهداف قطر لمملكة البحرين 
البحرينييـــن  للصياديـــن  التعـــرض  عبـــر 
واســـتمرار قنـــاة الجزيـــرة ببـــث برامجها 
المفبركـــة؛ للنيل من اإلنجازات البحرينية 
ويمثلـــه ذلـــك من تهديـــد لامـــن الوطني 

البحريني.

مكايدات

وقالـــت إن محـــاوالت اإلضـــرار باآلخرين 
سيرتد على ُحكام الدوحة؛ ألن محاوالت 
وتشـــويه  اآلخريـــن  بمصالـــح  اإلضـــرار 
بـــه عاجـــا  قـــام  لمـــن  ســـيرتد  ســـمعتهم 
الشـــعب  الفعاليـــات  ودعـــت  آجـــا.  أم 
واحـــدا  صفـــا  الوقـــوف  إلـــى  البحرينـــي 
ضـــد الشـــائعات المغرضـــة لقنـــاة الجزيرة 
والتمســـك بالوحدة الوطنيـــة. من جانبها، 

اســـتنكرت جمعيـــة الصحفيين اســـتمرار 
قنـــاة )“الجزيرة” القطريـــة نهجها العدائي 
تجـــاة مملكـــة البحرين ومحـــاوالت النيل 
مـــن مكتســـباتها الحضاريـــة التـــي جعلت 
العالـــم كلـــه يثّمن ويشـــيد بالطفـــرات في 
الكثيـــر من المجاالت المهمة التي وضعت 
بادنـــا العزيزة في أعلـــى المراتب، عاوة 
األســـاليب  تنتهـــج  البحريـــن  أن  علـــى 
خافاتهـــا  معالجـــة  فـــي  الدبلوماســـية 
أســـلوب  إلـــى  تجنـــح  وال  اآلخريـــن  مـــع 
المكايدات الذي تمارســـه قطر عبر ذراعها 
اإلعامـــي المعـــروف بـــدوره فـــي زعزعة 
أمن واســـتقرار البلدان العربية. وتابع “إن 
البحريـــن وفي أوج أزمـــة )كورونا كوفيد 
19( تتقدم يوما بعد يوم، وتتفرد كعادتها 
وتتميـــز فـــي كل مـــا تقـــوم بـــه مـــن أجـــل 
صحـــة شـــعبها ومســـتقبله المشـــرق بإذن 
هللا، وإن إشـــادات العالم بهـــذا اإلنجازات 

تســـتمر، وتتوهج بادنا بقيادتنا الحكيمة 
وبعزم رجالها ونسائها وال تلتفت لألحقاد 
وموجـــات الكراهيـــة التـــي تعلـــي صوتها 
كل مـــا أحـــرزت البحريـــن نجاحـــا مبهـــرا 
في مجـــال من المجـــاالت”. وقـــال البيان 
الصحافـــي “ُيحمـــد لقيادتنا فـــي البحرين 
ســـعة صدرها وإبـــداء حســـن النوايا على 
أصحـــاب  الُعقـــاء  نهـــج  وهـــذا  الـــدوام، 
الـــرأي الســـديد والعقـــل الرزيـــن والراجح 
أصحاب الحكمـــة والدراية، يراعون صلة 
الـــدم واألرحام والعاقـــات المتجذرة في 
تاريـــخ المنطقة، ولذلك فإن ُحكامنا دائما 

يضعـــون مصلحة شـــعوب الخليـــج وأمن 
واســـتقرار المنطقـــة في قمـــة أولوياتهم، 

وليس العكس كما يفعل اآلخرون”.

كذابون

فيما أعرب عضو لجنة الشؤون الخارجية 
والدفـــاع واألمـــن الوطنـــي  النائـــب بـــدر 
واســـتنكاره  تنديـــده  عـــن  الدوســـري 
الشـــديدين لبـــث قنـــاة الجزيـــرة القطرية 
فيلًما تلفزيونًيا مسيًئا عن سجل البحرين 
فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان، مؤكـــدا أن 
اســـتمرار قطـــر فـــي اســـتهداف البحريـــن 
مرفـــوض بشـــدة وال يقبل بـــه أي مواطن؛ 
ألنه يســـيء لســـمعة البحريـــن الحقوقية 
واإلنســـانية، ويتعارض مـــع اتفاقية العا 
التي استبشـــر بها الجميع خيرا، ولكن من 
الواضـــح بأن قطر دولـــة ال تحترم العهود 

والمواثيق التي التزمت بها.

وشجب الدوسري ما نشرته قناة الجزيرة 
القطريـــة من ادعاءات ومزاعم كاذبة عن 
حقـــوق اإلنســـان في البحريـــن، مؤكدا أن 
حقوق اإلنسان في المملكة شهدت تقدما 
غير مسبوق في ظل المشروع اإلصاحي 

لجالة الملك في مختلف المجاالت.
بجميـــع  البحرينـــي  الشـــعب  أن  وأكـــد 
مكوناتـــه يلتفـــون حـــول القيـــادة ممثلـــة 
فـــي عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة وولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة 
ويدعمون جميع قراراتهما وتوجيهاتهما.

تهديد

إلـــى ذلـــك، قال النائـــب باســـم المالكي إن 
إلـــى  الدعـــوة  البحريـــن  مملكـــة  تجديـــد 
قطـــر لعقد مباحثـــات ثنائية لحل الملفات 

العالقـــة بناء على ما جاء فـــي اتفاق قمة 
الُعـــا يؤكد حـــرص مملكـــة البحرين على 
تماســـك الكيان الخليجي، داعيا قطر إلى 
اتخـــاذ إجراءات إيجابية لتطبيق ما جاء 
فـــي اتفاق قمـــة العا بعيدا عـــن التصعيد 
واإلســـاءة إلـــى مملكة البحريـــن عبر قناة 
بـــث قنـــاة  المالكـــي إن  الجزيـــرة. وقـــال 
الجزيـــرة القطريـــة لفيلـــم يســـيء لمملكة 
البحرين يتعارض مع مبادئ حسن الجوار 
والعاقات واتفاقـــات التعاون واالحترام 
بيـــن دول مجلس التعـــاون، مؤكدا أهمية 
تجاوب قطـــر اإليجابي مـــع دول مجلس 
التعـــاون الخليجي وعـــدم التغريد خارج 
الســـرب. وأوضـــح المالكي أن اســـتهداف 
قطـــر مملكة البحريـــن عبر قنـــاة الجزيرة 
والتعرض للصياديـــن البحرينيين يمثان 

تهديدا لألمن الوطني البحريني.

فعاليات برلمانية وصحافية: 
االستهداف القطري 

للبحرين يهدد األمن الوطني

المنامة - وزارة الداخلية

“الداخليــة” تدعــو لمواجهــة القنــاة القطريــة بحــزم... وتحــذر مــن االلتفــات لفبركاتهــا

“الجزيرة” ... صوت لإلرهابين وبرامجها لتعطيل قرارات “العال”

المملكة تتبني 
النهج االستباقي 
ألية حاالت فردية 

تمس حقوق اإلنسان

محرر الشؤون المحلية



كشـــف مصدر مســـؤول من المجلس 
فريـــق  مباشـــرة  للبيئـــة  األعلـــى 
المفتشـــين متابعة انتشار رائحة غاز 
بمنطقـــة المعامير والقـــرى المجاورة، 
حيـــث تبيـــن للفريق وجـــود خلل في 
توصيـــل الغـــاز بأنبـــوب لـــدى شـــركة 

صناعية وقرارها حرقه.
وأكـــد المصدر أن المعنيين بالشـــركة 
أبلغوا فريق المفتشين بأن الموضوع 

سيحل في غضون ساعات.
الـــى ذلـــك، تحـــدث النائـــب عمـــار آل 
غيـــر  رائحـــة  انتشـــار  عـــن  عبـــاس 
محتملة ومنبعثـــة من مصنع محاذي 

للمنطقة.
وقـــال إن األهالي يعانون من التلوث 
وانبعاثـــات المصانـــع القويـــة يمثالن 

مصدر خطر على صحة السكان.
وطالب بضـــرورة اتخـــاذ اإلجراءات 
لألنظمـــة  المخالفـــة  المصانـــع  تجـــاه 

واللوائح البيئية في حال تأكيدها.

عمار آل عباس

local@albiladpress.com
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الوفد األوروبي يطلع على أنشطة وجهود “التظلمات”

“التظلمات”: حققنا في مزاعم “العفو” و “هيومن رايتس”

ــادئ حــــقــــوق اإلنــــســــان ــ ــبـ ــ ــرام مـ ــ ــ ــت ــ ــ تـــأكـــيـــد تـــعـــزيـــز اح

دبلوماســـي  وفـــد  أمـــس  قـــام 
ســـفير  مـــن  كل  يضـــم  أوروبـــي 
االتحاديـــة  ألمانيـــا  جمهوريـــة 
وســـفير  بوكمـــان،  كاي  بالمنامـــة، 
بالمنامـــة،  فرنســـا  جمهوريـــة 
رئيـــس  جيـــروم كوشـــار، ونائـــب 
اإليطاليـــة  الدبلوماســـية  البعثـــة 
بالبحرين، أنجيال بوســـيو، بزيارة 
إلى مقر األمانـــة العامة للتظلمات 
فـــي ضاحية الســـيف، حيـــث كان 
العـــام  األميـــن  اســـتقبالهم  فـــي 
للتظلمات، نـــواف محمد المعاودة 
والذي رّحب بهم في بداية اللقاء 
ثـــم اســـتعرض معهم أهم أنشـــطة 
وجهـــود األمانة العامـــة للتظلمات 
فـــي اآلونـــة األخيرة ومـــا اتخذته 
آليـــات  لتطويـــر  إجـــراءات  مـــن 

عملهـــا وتفعيـــل وســـائل إضافيـــة 
إطـــار  فـــي  الجمهـــور  لخدمـــة 
الظروف االستثنائية الناجمة عن 
اإلجـــراءات االحترازية والوقائية 
للتصدي النتشار فايروس كورونا 

)كوفيد 19(.
وخـــالل اللقاء أكـــد األميـــن العام 
للتظلمـــات ألعضـــاء الوفـــد الزائر 
أن األمانة ال تألو جهًدا في ســـبيل 
حقـــوق  مبـــادئ  احتـــرام  تعزيـــز 

عملهـــا  مجـــاالت  فـــي  اإلنســـان 
وضمن منظومة العدالة الجنائية، 
وهـــو الهدف الـــذي وضعته نصب 
عينيها منذ تدشـــينها عام 2013م 
وحتى اليوم، مســـتفيدة في ذلك 
مـــن تراكـــم الخبـــرات والمهـــارات 
لدى محققيها وكوادرها البشـــرية 
كافـــة، من واقع الخبـــرات العملية 
الميدانيـــة ومـــن برامج وأنشـــطة 
التدريـــب والتطويـــر المهني التي 
تقـــام بشـــكل مســـتمر مـــن خـــالل 
المشـــهود  بالخبـــرات  االســـتعانة 
ا ومنها  ـــا ودوليًّ لها بالكفاءة محليًّ
األوروبيـــة  المؤسســـات  خبـــرات 
ذات الصلـــة بعمـــل مكاتـــب أمناء 
أوروبيـــة  دول  فـــي  التظلمـــات 

صديقة.

أصـــدرت األمانة العامـــة للتظلمات 
تصريحـــا صحافيا أكـــدت فيها أنه 
تابعت ما ُنشـــر مؤخـــرا من بيانات 
جانـــب  مـــن  إعالميـــة  وتقاريـــر 
منظمتي “العفو الدولية” و”هيومن 
رايتـــس ووتش” ومـــا تضمنته من 
أوالً  جـــاءت  وادعـــاءات،  مزاعـــم 
فـــي بيـــان للعفـــو الدوليـــة بتاريخ 
3 مـــارس الجاري بشـــأن مـــا قالت 
المنظمة إنهـــا “مواجهة 4 قاصرين 
تهـــم  خلفيـــة  علـــى  المحاكمـــة” 
تتعلق بأعمـــال الشـــغب، واالدعاء 
بأنـــه تم اســـتجواب 2 منهـــم على 
األقل بدون حضـــور محاٍم” والذي 
طالبت فيـــه المنظمة أيضا بضمان 
احتـــرام اتفاقية الطفـــل والمعايير 
الدوليـــة لمحاكمـــة األحـــداث فـــي 
إجـــراءات محاكمتهـــم، وثانًيا في 
البيـــان الصادر من منظمة “هيومن 

رايتس ووتش” بتاريخ 10 مارس 
الجـــاري والـــذي تضمـــن جملة من 
المزاعـــم المتعددة بشـــأن عدد من 
األحداث، لـــم يورد بيـــان المنظمة 
أســـماءهم، وإنمـــا ذكـــر أن “جميـــع 
األســـماء المكتوبـــة بأحـــرف أولى 

هي مستعارة”.
وأكـــدت األمانة العامـــة للتظلمات 
أنهـــا ومـــن منطلـــق اختصاصاتهـــا 
المهنية، وما كفله مرســـوم إنشائها 
فـــي  التحقيـــق  صالحيـــة  مـــن 

االدعـــاءات التـــي تؤثـــر فـــي ثقـــة 
الجمهور حتى دون تقديم شكوى، 
صـــدور  بمجـــرد  باشـــرت  فإنهـــا 
البيانين المذكورين من المنظمتين 
فـــي التحقيـــق بمـــا ورد فيهمـــا من 
مزاعـــم وادعـــاءات بحســـب آليـــة 
العمـــل المتبعة لديهـــا وما تتضمنه 
مـــن إجـــراءات محـــددة مثل جمع 
الشـــاكين  ومقابلـــة  المعلومـــات 
إلـــى  باإلضافـــة  يمثلهـــم  مـــن  أو 
االســـتماع إلى إفادات المسؤولين 

في الجهات ذات الصلة والشـــهود 
بجانـــب فحـــص أي وســـائل أخرى 
متاحـــة تقـــدم أدلـــة موثوقـــة مثل 
تسجيالت المراقبة )CCTV(، ومن 
ثـــم الوصـــول إلـــى نتائـــج تعكـــس 
المنهجية التـــي تتبعها األمانة في 
عملها وهي منهجية قانونية ترتكز 

على الحقائق والوقائع المثبتة.
كمـــا ذكـــرت األمانـــة أنها ســـبق أن 
خاطبـــت منظمة “هيومـــن رايتس 
ووتـــش” عبـــر البريـــد اإللكترونـــي 
مـــن أجل التعاون معهـــا وتزويدها 
لألحـــداث  الحقيقيـــة  باألســـماء 
مـــن  بيانهـــا،  فـــي  ذكرهـــم  الـــوارد 
فتـــح  إجـــراءات  اســـتكمال  أجـــل 
تحقيقات في المزاعم الواردة، مع 
الحفـــاظ على خصوصية وســـرية 

المعلومات.

ضاحية السيف - األمانة العامة للتظلمات

المنامة - األمانة العامة للتظلمات

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الحيوانيـــة  الثـــروة  وكيـــل  قـــال 
بوزارة األشغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي خالـــد أحمد 
تـــم وقـــف إصـــدار أي  إنـــه  حســـن 
ترخيص لالســـتيراد الطيور الحية 
بجميع أنواعها مـــن الكويت، وذلك 
فور انتشار خبر عن وجود إصابات 
بمـــرض  الالحـــم  الدواجـــن  فـــي 

.)H5N8( إنفلونزا الطيور
وقـــال إنـــه تـــم التحقـــق مـــن جميع 
أذونـــات االســـتيراد التـــي صـــدرت 
قبـــل انتشـــار خبـــر إصابـــة الطيور، 
أنـــه ال يجـــد أي إذن  حيـــث تبيـــن 
اســـتيراد للطيـــور الحية مـــن دولة 

الكويت.
وأضـــاف “تـــم التأكيـــد علـــى جميع 
المعنيين واالطبـــاء البيطريين في 
المنافـــذ  فـــي  البيطريـــة  المحاجـــر 
بتشـــديد الرقابة على الواردات من 

الطيور”.

تفعيـــل  تـــم  أنـــه  أحمـــد  وأوضـــح 
فريق العمل للقيام بمســـوحات في 
محالت الطيور واألسواق الشعبية 
وأماكـــن تجمـــع الطيـــور المهاجـــرة 
فـــي مملكة البحريـــن باإلضافة إلى 
الدواجـــن  تربيـــة  مـــزارع  توجيـــه 
برفـــع مســـتوى  والبيـــاض  الالحـــم 

األمن والسالمة الحيوية.

وقف استيراد الطيور من الكويت

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح المدير العـــام لـــإدارة العامة 
بأنـــه  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
المعنيـــة  اإلدارات  مـــع  وبالتنســـيق 
والصناعـــة  الصحـــة  وزارتـــي  فـــي 
والتجـــارة والســـياحة، تـــم القبـــض 
علـــى 3 أشـــخاص يحملون جنســـية 
آســـيوية، إثر قيامهم بتحويل شقة 
في منطقة القضيبية إلى مطعم من 
دون ترخيص واستخدامها كمخزن 
للمـــواد الغذائية، وكذلك بيع عقاقير 

طبية غير مصرح بها.

اإلدارة  تلقـــي  لـــدى  أنـــه  وأوضـــح 
معلومـــات بهذا الشـــأن، تم مباشـــرة 
التـــي  والتحـــري  البحـــث  عمليـــات 
أســـفرت عـــن تحديـــد موقع الشـــقة 
الذيـــن  األشـــخاص  علـــى  والقبـــض 
األعمـــال  هـــذه  فـــي  يســـتخدمونها 

المخالفة للقانون.
وأشـــار المديـــر العام لـــإدارة العامة 
إلـــى  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
أنـــه جـــار اتخـــاذ جميع اإلجـــراءات 

القانونية الالزمة.

القبض على 3 آسيويين حولوا شقة إلى مطعم “مخالف”

تأهيل ضباط الصف للتعامل مع الوقائع ذات الطابع األسري
للشـــرطة  الملكيـــة  األكاديميـــة  نظمـــت 
دورة “إعـــداد وتأهيـــل العاملين بمكاتب 
حمايـــة األســـرة والطفـــل” التـــي أقيمـــت 
فـــي معهد تدريب الشـــرطة باألكاديمية، 
خـــالل الفتـــرة مـــا بيـــن 7 إلـــى 9 مـــارس 
الجـــاري، بمشـــاركة ضبـــاط الصـــف مـــن 
العاملين بمكاتب حماية األسرة والطفل 
تنفيـــذًا  وذلـــك  األمنيـــة،  بالمديريـــات 
لتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريق أول 
آل خليفـــة  بـــن عبـــدهللا  راشـــد  الشـــيخ 
بتوحيد سياسات مكاتب حماية األسرة 
والطفـــل بالمديريات األمنيـــة، وبمتابعة 
مـــن رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق طارق 
الحسن. وأوضح آمر األكاديمية الملكية 
للشـــرطة رئيس لجنة توحيد السياسات 
بمكاتـــب حمايـــة األســـرة العميـــد فـــواز 
الحســـن أن هذه الدورة هي األولى التي 

تعقد في هـــذا االختصاص والتي تهدف 
إلى توحيد منهجيـــة العمل واإلجراءات 
بمكاتـــب حمايـــة األســـرة والطفـــل، مـــع 
إلزاميـــة اجتياز العاملين بهـــذه المكاتب 
لهـــذه الـــدورة، كمتطلـــب أساســـي ألداء 
المهـــام المســـندة إليهـــم، مشـــيرًا إلـــى أن 
األكاديميـــة الملكية للشـــرطة تبنت اآلن 
هذه الـــدورة ضمـــن مناهجهـــا التدربيية 
فـــي الكليـــة الملكيـــة للشـــرطة للتالميـــذ 
الضبـــاط  تدريـــب  كليـــة  و  العســـكريين 
للعامليـــن مـــن الضبـــاط ومعهـــد تدريـــب 

الشرطة لضباط الصف واألفراد.

وأكـــد العقيـــد إبراهيم بخيـــت آمر معهد 
تدريب الشرطة على أهمية هذه الدورة 
التـــي تهـــدف إلـــى رفـــع مســـتوى ضباط 
الصـــف مـــن العامليـــن بمكاتـــب حمايـــة 
كفاءاتهـــم  وزيـــادة  والطفـــل،  األســـرة 
وخبراتهـــم مـــن أجل ضمـــان أداء متميز 
فـــي التعامـــل مـــع الوقائـــع ذات الطابـــع 
األســـري، مبينًا اعتماد هذه الدورة ضمن 
الخطـــط التدريبيـــة للمعهـــد وإخضاعهـــا 
للتقييـــم المســـتمر وصـــوالً إلـــى أفضـــل 

المخرجات التدريبية لمســـتويات األداء 
الشـــرطي الذي يتناســـب مـــع المتطلبات 

والمتغيرات األمنية المتالحقة.
وأشـــارت عضو لجنة توحيد السياســـات 
والطفـــل  األســـرة  حمايـــة  بمكاتـــب 
بالمديريـــات األمنية النقيـــب ريم فليفل 
إلى أن الدورة تضمنت محاضرات نظرية 
حـــول مبـــادئ العمـــل وأهـــداف المكتـــب 
واالختصاصـــات الرئيســـة والفرعيـــة لـــه 
من وقائع ذات طابع أسري، واإلجراءات 

الواجب اتباعها ســـواء مـــا يندرج ضمن 
فـــرع “حمايـــة األســـرة” كالعنف األســـري 
بأنواعه ومحـــاوالت االنتحار واالختفاء 
ومشـــكالت الخدم المرتبطة باألسرة، أو 
“فـــرع حمايـــة الطفل” كتعـــرض األطفال 
للخطر وســـوء المعاملـــة واإلهمال، أو ما 
يتعلق بفرع “الدعـــم والرعاية” كالرعاية 
للخطـــر،  المعرضيـــن  الالحقـــة لألطفـــال 
المرتبطـــة  القضائيـــة  األحـــكام  تنفيـــذ 
دعـــم  المتوفيـــن،  أســـر  دعـــم  باألســـرة، 

مضيفـــًة  واإلدمـــان،  التعاطـــي  ضحايـــا 
بـــأن المنهج اشـــتمل علـــى تمارين عملية 
تعزز الربط بيـــن المنهج النظري والواقع 
العملي لطبيعة اختصاص مكاتب حماية 

األسرة والطفل.
وقـــدم الـــدورة عضـــوا فريـــق التدريـــب 
المنبثـــق عـــن لجنـــة توحيـــد السياســـات 
والطفـــل  األســـرة  حمايـــة  بمكاتـــب 
بالمديريات األمنية مســـاعد مالزم مريم 

مهيزع، والعريف مروى سالمين.

المنامة - وزارة الداخلية

توحيد سياسات 
مكاتب حماية األسرة 

بالمديريات األمنية

خالد أحمد حسن

خلل في توصيل الغاز بأنبوب شركة صناعية

تطبيق أول حكمين من قانون “العدالة اإلصالحية لألطفال” 
التأهيلية البرامج  بأحد  أشهر   6 الحبس  من   5 عقوبة  استبدال 

صرح رئيس النيابة الكلية بأن المحكمة 
الكبـــرى الجنائيـــة قـــد أصـــدرت حكمين 
أمـــس علـــى خمســـة متهميـــن  بجلســـة 
ارتكابهـــم جنايـــات وجنًحـــا  إثـــر  علـــى 
تتـــراوح  منفصلتيـــن  واقعتيـــن  فـــي 
أعمارهـــم بيـــن 16 إلـــى 17 ســـنة وقـــت 
ارتـــكاب الواقعة، حيث قضت المحكمة 
بمعاقبتهم بالحبس مدة 6 أشهر وأمرت 
البرامـــج  بأحـــد  العقوبـــة  باســـتبدال 

التأهيلية.
هذا وقد أحالت النيابة العامة المتهمين 
إلـــى المحاكمـــة الجنائيـــة مســـتندة إلى 
ما توصلـــت إليه التحقيقـــات من األدلة 
القوليـــة ومنهـــا شـــهادة شـــهود اإلثبـــات 
واألدلـــة الفنيـــة المرفوعـــة مـــن أدوات 

الجريمة وهي بصمات األيدي والبصمة 
وتقاريـــر  للمتهميـــن   )DNA( الوراثيـــة 
مسرح الجريمة، وقد تداولت القضيتان 
أمـــام المحكمـــة بحضـــور محاميـــن مـــع 
دفوعهـــم  دفاعهـــم  وأبـــدوا  المتهميـــن 
القانونية ووفرت لهـــم جميع الضمانات 
القانونيـــة، إلـــى أن أصـــدرت المحكمـــة 
حكمها سالف البيان مراعية فيه األعذار 
المخففـــة وحداثة ســـن المتهمين وقت 
ارتكاب الواقعة استهداًء بروح القانون 
الجديـــد والتماســـًا لمقاصـــده وأهدافـــه 

بالنسبة للطفل.
وكان النائب العام قد أصدر توجيًها إلى 
أعضـــاء النيابة العامـــة بتطبيق مقاصد 
لألطفـــال  اإلصالحيـــة  العدالـــة  قانـــون 
ومراعـــاة أحكامـــه أثنـــاء التحقيـــق مـــع 

المتهميـــن الذين تزيد أعمارهم على 15 
وحتى 18 سنة، وذلك بمعاملتهم جنائيًا 
علـــى هدٍي مـــن أحكام القانـــون الجديد 
والتـــي روعيـــت فيها المصالـــح الفضلى 
معاملتهـــم  فيهـــا  وُنظمـــت  لألطفـــال 
جنائيًا بشـــكل متكامل بما يتناســـب مع 
أوضاعهـــم الشـــخصية والنفســـية، كمـــا 
وجه أيضًا أعضاء النيابة بإبداء طلبات 
العـــام  الحـــق  تمثيلهـــم  عنـــد  صريحـــة 
أمـــام القضـــاء بأن يطلبوا مـــن المحكمة 
االســـتهداء فـــي اإلجـــراءات واألحـــكام 
اإلصالحيـــة  العدالـــة  قانـــون  بمقاصـــد 

الجديد في شأن هذه الفئة العمرية.
وبناء على ذلـــك التوجيه طلبت النيابة 
المحكمـــة  مـــن  اليـــوم  بجلســـة  العامـــة 
التفضـــل بأعمال حكم المادتين 70 و71 

مـــن قانـــون العقوبـــات واللتيـــن تنصان 
على الظروف المخففة للعقاب والقضاء 
بعقوبة مخففة أو مصحوبة باســـتبدال 
العقوبـــة بعقوبة بديلة فـــي حالة الحكم 
لحداثـــة ســـن  باإلدانـــة وذلـــك مراعـــاًة 

المتهمين وقت ارتكاب الواقعة.
يذكـــر أنه من ضمـــن البرامـــج التأهيلية 
المتوافقـــة مـــع حداثـــة ســـن المتهميـــن 
برامـــج تجويد وتحفيـــظ القرآن الكريم 
وبرنامج للتثقيف وزيادة الوعي الديني 
العـــدل  وزارة  عليهمـــا  تشـــرف  اللـــذان 
والشؤون اإلســـالمية واألوقاف وكذلك 
برنامـــج تمـــام وبرنامـــج ســـامع اللـــذان 

تشرف عليهما وزارة الداخلية.

 المنامة - النيابة العامة
راشد الغائب



opinions@albiladpress.com07
الجمعة 12 مارس 2021 - 28 رجب 1442 - العدد 4532

جمعيات ال وسطاء
إّن السؤال الذي كان الشغل الشاغل على مدار السنوات الفائتة 
للمهتميـــن بالعمل الخيري وكل أفـــراد المجتمع هو كيف يمكن 
االرتقـــاء بالعمـــل الخيري، بمعنـــى أن يتجـــاوز دوره التقليدي 
الـــذي هـــو عليه اآلن والذي يمكن اختصاره في تلقي ما يجود 
بـــه أهل العطاء ومنحه لذوي الحاجة من األســـر المتعففة، أي 

أّن دورهم ال يتعدى الوسيط ليس إالّ.
إّن واقـــع الجمعيـــات الخيريـــة يؤكد أّنها تدار بــــ “البركة” بينما 
المطلـــوب إحداث تغيير جوهري يجعلها تواكب العصر. المثل 
العربّي يقول ال تعطني سمكة لكن علمني كيف أصيد السمك، 
المعنى هو أنه وبدال من تلقي أبناء األسر المحتاجة المساعدات 
وألمد ال يعلمه إال هللا، فإنه يجب تدريبهم وتعليمهم وجعلهم 
قادرين على إعالة أســـرهم، والبد من اإلشارة هنا إلى أّنه قبل 
سنوات انتهجت إحدى الجمعيات تعليم أبناء األسر المتعففة 
بتمويـــل من أهل العطاء حتى المســـتوى الجامعّي وأســـهمت 
هـــذه الخطوة في إحداث تنمية حقيقية وتحول جوهري في 
مفهـــوم العمل الخيري، لكن المؤســـف أّن المبادرة توقفت ولم 

يعد أحد اليوم يكمل هذه التوجه اإلنساني.
الـــذي يبعث على األمل أّن أغلبية مجالس الجمعيات الخيرية 
كوادر شبابية تتمتع بالمؤهالت والخبرة اإلدارية القادرة على 
تســـيير العمل والنهـــوض به، وبالتالي فـــإن المطلوب مبادرات 
تســـتجيب للواقـــع، غيـــر أّن الســـمة الطاغية على المؤسســـات 
الخيرية المفهوم التقليدي الذي كان سائدا منذ سنوات بعيدة 

وال يراد له التغيير والمؤطر في منح المساعدات المادية. 

مثل هذا النمط ال يمكن أن يسهم بتنمية األسرة وال يحقق أي  «
طموح، بالطبع نستثني بعض الجمعيات الخيرية التي خرجت عن 

النمط التقليدي وأحدثت تنوعا محمودا ومطلوبا في أنشطتها 
انطالقا من مفهوم تنمية المجتمع، وتعد جمعية سار الخيرية 

نموذجا في تبني عدد من األنشطة الثقافية واالجتماعية نذكر 
بينها إطالق مسابقة تحت مسمى “مشروعي”، هذه المبادرة تمثل 
فكرة ريادية تسهم في التنمية االقتصادية الفردية والمجتمعية، 
وفي نفس الوقت تحفز الشباب على اإلبداع كما تسهم في حل 

معضلة البطالة، نتمنى لو أّن الجمعيات الخيرية أطلقت مثل هذه 
المبادرات للخروج من وضعها الراهن.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

اجعل حياتك مثل الفراشات حول النخيل
هنـــاك أناس رائعون يعرفون طريقهم إلى الضوء حين تظلم الحياة، 
ولديهـــم فلســـفة جميلة مليئـــة باألمل ودائمـــا ترى قلوبهم منتعشـــة 
بالســـعادة وتعيـــش مثـــل الكـــروان الذي يصحو مع شـــروق الشـــمس 
ويغني عند أبواب الســـماء، وخالصة سعادة هؤالء اتباعهم دستورا 
يبعدهم عـــن التوتر واالضطراب، ويكســـبهم المحافظة على الهدوء 
فـــي العمل والقـــول، وأهم بنود هذا الدســـتور وجميعنـــا بحاجة إليه 
هو أن ال تظن نفســـك أنك اإلله الروماني الخرافي أطلس الذي قيل 
عنـــه إنه يحمـــل الكرة األرضية على ظهره، ال تكن جديا ألقصى حد، 
وال تجهد نفســـك في التفكير واألعمال أكثر مما هو الزم، أقبل على 
عملك برغبة، فإن ذلك يشعرك بالسرور والسعادة في الحياة، ربما ال 
تحتـــاج أو ال يمكنـــك أن تغير عملك، فما عليـــك في مثل هذه الحالة 
إال أن تعمـــد لتغيير شـــعورك ونفســـيتك، حينئذ تجـــد أن العمل تغير 

حسبما كنت تتمناه أن يكون.
نظم عملك واعمل حسب ذلك النظام، فإن الفوضى في العمل تخلق 

الكراهيـــة له والنفور منه وتجعلك في حالة قلق وتوتر شـــديدين، ال 
تحـــاول أن تعمل كل شـــيء في وقت واحد، فـــإن ذلك يضيع وقتك 
عبثا وربما لن يكون في مقدورك إنجاز أي قسم من األعمال.. الوقت 
ثميـــن جدا فحـــاول أن تغتنم ذلك، واهتم لناحيـــة واحدة من العمل 
وعندمـــا تنجزهـــا فكر فـــي غيرها ثم أقـــدم على إنجازهـــا، تجد أنك 
قمت بقسط وافر من العمل دون أن تبذل من أجل ذلك وقتا طويال.

ومن بنود الدستور أيضا، خذ فكرة حسنة عن عملك الذي تمارسه،  «
بمعنى.. أنك إذا حملت في رأسك فكرة صعوبة العمل فإنك تجده 

كذلك ولو لم يكن صعبا، وإذا حملت فكرة سهولة العمل فإنه سيظهر 
كذلك ولو كان فيه شيء من الصعوبة. تلك وصفة الدكتور فنسنت بيل 

التي تشيع البهجة في النفوس وتجعل حياتنا رائعة مقبولة ومتألقة 
مثل النجوم الالمعة، وكما قال الشاعر البريطاني “شللي” اجعل 

حياتك مثل الفراشات حول النخيل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يتعرض الكثير من عمال التوصيل الذين يستغلون الدراجات النارية 
لتوصيـــل طلبات المطاعم وغيرها إلى المنازل والمكاتب للخطير من 

الحوادث التي قد تودي بحياتهم أحيانًا ال قدر هللا.
وال أظـــن أن أحـــدًا لـــم ير ذلك المشـــهد الدامي لعامـــل التوصيل وهو 
ملقـــى علـــى األرض أو يجلس ُمصابًا على مقربة مـــن دراجته النارية 
التـــي ســـقطت وتحطمـــت بفعل حـــادث اصطدام مع ســـيارة، وبغض 
النظر عن الذي تسبب في الحادث، إال أنه عرض حياة إنسان للخطر، 
إنسان تغرب طلبًا للرزق، ال ليعود إلى دياره جثة هامدة ال سمح هللا.
إن لهـــذه المشـــكلة الكبيـــرة ســـببين رئيســـيين أال وهما ضعـــف مهارة 
هؤالء العمال في قيادة الدراجات النارية، وهو ما التمسته من بعض 
مدربي سياقة الدراجات النارية في مدرسة التدريب التابعة لإلدارة 
العامـــة للمـــرور، في الوقت الذي يتكبدون فيه العنـــاء لتدريبهم، لكن 
يصعـــب علـــى بعضهـــم - وهم مـــن الجاليات اآلســـيوية فـــي الغالب - 

أن يتقنـــوا قيـــادة الدراجات الناريـــة، وهو ما يجعـــل المدربين تحت 
مســـؤولية كبيـــرة، أال وهـــي صعوبـــة اتخاذ قـــرار منح رخـــص قيادة 
الدراجات النارية من عدمه، أما السبب اآلخر فهو التهاون واالستهتار 
من قبل بعض ســـواق الســـيارات، فعدم االنتباه واالهتمام واالكتراث 
بالســـماح للدراجات النارية التي يســـتغلها هؤالء العمال في الطريق، 
يؤدي في أحايين كثيرة إلى مثل هذه الحوادث التي يروح ضحيتها 

البسطاء من العمال األجانب.

إن المسؤولية مشتركة في هذه المشكلة، فمن األجدى عدم منح  «
الرخص إليهم نهائيًا إن كانوا غير كفوئين لهذا العمل أو تمديد تدريبهم 
لمدد أطول، مهما طالت المدة، إلى أن يتقنوا القيادة، إلى جانب ضرورة 

توخي قادة السيارات الحيطة والحذر حتى ال يزهقوا أرواحًا أو يتسببوا 
بإيذاء هؤالء البسطاء من البشر ممن قست عليهم الظروف ودعتهم 

الحاجة إلى االغتراب والعمل خارج بلدانهم.

dr.ali.saegh 
@gmail.com

د. علي الصايغ

عمال التوصيل

قبل أشـــهر، وأثناء عملية التسوق لشراء بعض االحتياجات المنزلية في 
مركز تجاري معروف، اكتشـــفت عدم تواجد إحدى مواد التنظيف التي 
أســـتخدمها عـــادة، وبســـؤال أحد العمـــال؟ أحضر لي مـــادة أخرى، يظهر 
مـــن الصـــور الملصقـــة عليهـــا أنها تـــؤدي ذات الغـــرض.. التقطـــت المنتج 
بســـرعة ودفعـــت فاتورتي مغادرة المحـــل. وبعد بلوغ المنـــزل، فوجئت 
- أثنـــاء توزيع المشـــتريات - أن مادة التنظيـــف التي اقترحت علي، هي 
في الواقع ليســـت إال مادة األســـيد الكيميائية الحارقة. استخدمتها مرة 
واحـــدة بحذر وقلق شـــديدين وحرصـــت أن أضعها في نقطـــة منزلية ال 
تصلها يد أحد، وفي مقالي اليوم دعوة لعدم السماح بتداول هذه المادة 
على نطاق واسع، بل سحب هذه المادة من مراكز البيع بالتجزئة لألفراد 
وحصر تراخيص شرائها وتداولها للمؤسسات التي تحتاج هذه النوعية 

من المواد الستمرار أعمالها ونشاطاتها.
أسئلة كثيرة ظلت تدور في ذهني: كيف يسمح لمادة شديدة الخطورة 
أن تتـــداول وتبـــاع كما علب معجون الطماطم؟ ألـــم تمنع وزارة التجارة 

ألعابـــا لألطفـــال ومـــواد أقل خطـــورة بهدف حمايـــة الناس؟ هـــل ننتظر 
حدوث جرائم ال سمح هللا باستخدام هذه المادة الحارقة؟

وبينما كل هذه التساؤالت واألفكار تجول في خاطري، توجهت بسؤال 
إلى مســـؤول ســـابق عـــن الســـماح بتوافـــر هـــذه النوعية مـــن المنتجات 
علـــى نحـــو يمكن مـــن تداولهـــا بهـــذه الســـهولة، فأجابني بـــأن معلوماته 
تؤكـــد أن األحمـــاض الكيميائية ممنوعة وال يســـمح ببيعهـــا إال بتصريح 

لالستخدامات الصناعية مثال.

وإثباتا للرأي القائل بأن “الواقع أسوأ من مخاوف أو أفكار أي مؤلف أو  «
كاتب”، كشفت األجهزة القضائية قبل أيام عن تحقيق جنائي تجريه في 

واقعة رمي بحريني لمطلقته بمادة األسيد لتكون أول حالة عنف من نوعها 
تسجل رسميا في البحرين. الجهات المعنية مدعوة اليوم إلى تحرك سريع 

لسحب هذه المادة من األسواق وإعادة تنظيم جميع المواد الكيميائية 
بما يضمن تداولها في إطار محدود وبين أيدي المحترفين وألداء أعمالهم 

فقط.

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون

إلى الجهة المعنية... مع التحية

صبًرا يا ِعراق
باليـــد اإليرانيـــة،  ســـنوات طـــوال والعـــراق يحتـــرق وُيدمـــر 
والعراقيون يعيشون ويالت االغتيال وآفات الفقر واالحتالل، 
حيث يستغل جهلة العقل وأبالسة الدين في كل ما ال يرتضيه 
العقـــل واإلنســـانية والديـــن، فباســـم الديـــن نخـــر المحتلـــون 
وأذيالهـــم مفاصـــل الدولـــة ويســـعون في األرض فســـاًدا. جاء 
الغـــزو األميركـــي فـــي 2003م بمشـــروع تفكيك العـــراق دولًة 
وأرًضـــا وشـــعًبا، حيـــث نفذتـــه اإلدارات األميركيـــة الُمتعاقبـــة 
بمعيـــة التيـــارات اإليرانية الفاســـدة ومجاميع لفظهـــم العراق 
وشـــعبه، وُهـــم القابعون فـــي الجحـــور الغربيـــة واإليرانية، لم 
يكن مشروع العراق تحريره؛ بل تدميره، وفًقا لمشروع إذكاء 
التوترات والصراعات، حيث استهدف إسقاط الدولة سياسًيا 
وانهيارهـــا اقتصادًيـــا وجعلهـــا مضطربـــة أمنًيـــا. كان العـــراق 
مفخـــرة األمة العربية ومنارة حضاريـــة، أرضه تزخر بالعلماء، 
وجامعاتـــه العريقـــة مـــأوى أفئـــدة طلبـــة العـــراق ومـــن أرجاء 
الوطـــن العربـــي، وفكـــره صمـــام أمان ضـــد مخططـــات الدول 
الغربيـــة واإلقليميـــة، واليـــوم الماليين من العراقييـــن ُيقتلون 
بالســـالح اإليرانـــي. صبـــًرا يا عـــراق، فإن جرائم مـــن أتوا على 
دبابـــات الغزو األميركي تحت ظل الرعاية اإليرانية وحمايتها 

مستمرة!

فصبًرا يا عراق، ويا شعب العراق، فلكل ظالم نهاية، وفجر  «
العراق سيكون نورًا يتألأل لينير أرض العراق وُيعطر شعبه وُيعيد 

للعراق عروبته ومجده، فصبًرا يا عراق.

عبدعلي الغسرة



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )23928( لسنة 2021
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة ٔافتك لإلستشات ذ م م

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم ٕاليها 
الســيد / محمد حســن محمد احمد العصفور باعتباره المصفي القانوني لشركة 
شركة ٔافتك لإلستشات ذ م م ،المسجلة كشركة شركة ذات مسٔيولية محدودة 
بموجب القيد رقم 106555، طالبا ٕاشهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية 
اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ: 2021/03/08
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

CR2021- 40023 إعالن رقم 
 تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.  
  اســـــــم التاجـــــــــــر:     جاسم عبدهللا عبدالرحمن باسالر

االسم التجاري الحالي:  ريا الين بوتيك
االســـــم التجـــاري الجديد : ريا للتجارة 

قيد رقم  : 3-34452

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -    ٕادارة التسجيل     
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة نبراس للتكنولوجيا ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 113332

بنــاء علــى قرار المســاهمين في نبــراس للتكنولوجيا ذ.م.م ، المســجلة على قيد 
رقم 113332 بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد / جمال محمود محمد 
بنات كمصفي للشركة.   بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا 
لنــص المــادة 325 مــن قانون الشــركات التجاريــة البحريني الصادر بالمرســوم 
بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو 
المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات 
الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

   عنــوان المصفــي :   جمــال محمــود محمــد بنــات  -   973+ 38003449  -  
R1E9644347@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إعالن بحل و تصفية شركة
شركة زوني شبكة الترفية ذ.م.م.

سجل تجاري رقم 116393

بنــاء علــى قرار الشــركاء شــركة زوني شــبكة الترفية ذ.م.م. المســجلة بموجب 
 SAJJAD / القيــد رقــم 116393 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعيين الســادة
ســلطة  أن  المصفــي  يعلــن  بهــذا  للشــركة.  مصفيــا   RAFIQ MUHAMMAD
المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجاريــة 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و عمال بنص المادة
335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر 

SAJJAD RAFIQ MUHAMMAD هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان
sajjadbutt125@yahoo.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
إلى مؤسسة فردية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه 
قــد تقدمــت اليهــا الســيدة / مريــم علي حســن علي  المالكة  لشــركة  
الرمادي لتنســيق الحدائق والدفان البري ذ.م.م، المســجلة   بموجب 
القيــد رقــم1  -  96913  تطلــب تحويــل ملكيتهــا -بتنازلهــا عنهــا- 
ولتكون فرعا تابعًا للمؤسســة الفردية المســماة: المســجن لمقاوالت 
الدفان البري، وقيدها    1 -  58713   والمملوكة لـــ الســيد / جاســم 

محمد سلمان محمد

القيد   94503   -   التاريخ   2021/3/8
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   35064   لسنة 2021
بشأن تغيير اسم شركة فودانا كوفي شوب ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
الســادة أصحاب شــركة فودانا كوفي شوب ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 

94503 ، طالبين تغيير اسم الشركة ليكون:
من: فودانا كوفي شوب ذ.م.م

.LFOODANA COFFEE SHOP W.L
إلى: ذي قود وولف إيتري ذ.م.م

.LTHE GOOD WOLF EATERY W.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة الطارق للعالقات العامة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنه 
قــد تقدم إليها الســيدة/ كريمة طارق باعتبارهــا المصفية القانونية 
ذات  كشــركة  ،المســجلة  ذ.م.م  العامــة  للعالقــات  الطــارق  لشــركة 
مســؤولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 114483 ، طالبــا إشــهار 
إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن 

السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة ٢٠٠١

القيد    5040    -   التاريخ    2021-3-10
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن رقم   40393   لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع 8

لشركة مجموعة الرضا للتجاره والمقاوالت ش م ب مقفلة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها الســادة اصحاب 
شــركة مجموعة الرضا للتجاره والمقاوالت ش م ب مقفلة المســجلة بموجب القيد رقم 5040 

، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع 8
من: الرضا للتجاره ش م ب مقفلة

ALREDA TRADING B S C . CLOSED
الى: الرضا للتجارة واأللمنيوم ش.م.ب مقفلة

ALREDA TRADING & ALUMINIUM B.S.C CLOSED
فعل ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر  

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

www.grnata.com

Broker's license No. 3 
Property Manager's license No. 23

مستعدون للبنـــــاء حسب طلب الزبــون

متوافق مع شروط السكن االجتماعي
محسن الزيمور

17555593
المكتب الرئيسي

36005575 36096888
المهندس خالد Call.

للبناء بمعايير عالية و بأسعار تنافسيـة .. 

For more information contact us on 17785454 or Whatsapp us on 32300076.
لمزید من المعلومات اتصل بنا على 17785454 أو تواصل معنا على رقم الواتساب 32300076.

Model Name Model Year Exterior Color Interior Color Milage (KM) Was Now

A 200 Sedan Progressive 2021 Mojave silver ARTICO man-made leather 4,453 BD 15,995 BD 15,500

C 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Artico leather black 100 BD 16,995 BD 15,995 

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Cavansite blue metallic Leather saddle brown / black 3,613 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue mettallic Leather saddle brown / black 4,963 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue metallic Leather saddle brown / black 7,439 BD 21,995 BD 19,995

GLC 200 SUV 2021 High-tech silver metallic Leather magma grey / black 6,953 BD 20,995 BD 20,500

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Iridium silver metallic Leather silk beige / espresso brown 3,183 BD 20,495 BD 19,995

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Mojave silver matallic 4,841 BD 20,495 BD 19,995

E 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Leather hazelnut brown / black 6,318 BD 22,495 BD 20,500

E 200 Sedan 2020 Polar white Leather hazelnut brown / black 11,494 BD 22,495 BD 20,500

E 63 S 4MATIC Sedan 2020 Designo hyacinth red metallic AMG Exclusive Nappa leather nut brown / black 5,717 BD 52,995 BD 47,995

GLE 450 4MATIC SUV 2020 Brilliant blue metallic Leather in Espresso browm / black 10,313 BD31,995 BD 29,995

CLS 350 Coupé 2020 Designo diamond white bright Nappa leather marsala brown / espresso brown 17,454 BD 30,995 BD 29,500

Leather silk beige / espresso brown 
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Vacancies Available
PAPILLON Restaurant CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17243953  or  EALFARIS@GMAIL.COM 

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 

Terratest Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39442002  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

Shabab alkhaleej electronic company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33777328  or  ABUAREEBATRADING@YAHOO.COM 

WARAICH EQUIPMENT RENTAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 
 suitably qualified applicants can contact

 33118837  or  QAISERMW@HOTMAIL.COM 

GONDAL ELECTRONIC EQUIPMENTS REPAIR CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35962515  or  TASIBGONDAL700@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.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 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALHANAFI CLEANING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39881145  or  bujassim398@yahoo.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

HAIMA TRADING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36738888  or  BUYASER1950@GMAIL.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 

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 

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 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36990956  or  BALSHARIEF@GPS-GULF.COM 

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 

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 

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 

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 

SALEH MOHAMED MOHAMED ALI ALNOAIMI ( NOOR MAEDI / 6805 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17340518  or  SALEH255525@HOTMAIL.COM 

Ser al taqneah For accessories and Telecommunications 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33989633  or  HAJARALMURAISI97@GMAIL.COM 

Uday Jewellery Design S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JEWELLERY & PRECIOUS METAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39581416  or  PANKAJHARILAL57@GMAIL.COM 

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

  CAPTAIN(RESTAURANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17460047  or  SAAD.HARBAN@MOVENPICK.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17460047  or  SAAD.HARBAN@MOVENPICK.COM 

BAMBINO KUWAITI CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 35668812 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34538080  or  XUXINZHI2008@GMAIL.COM

HASAN ALI MANSOOR ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33265545  or  bahraininfosys@gmail.com 

M Kashif Riaz AC Repairing Company S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33045481  or  KASHIFGUJJARG75@GMAIL.COM 

Codebase Technologies S.P.C Owned by Raheel Iqbal 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39259847  or  RAHEEL@CODEBTECH.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 38462055  or  SAYED7YOUSIF7@GMAIL.COM 

A.M.Y COMPUTER AND ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33017766  or  YOUSIFYAQOOB.SIDDIQ@GMAIL.COM 

GHULAM MUSTAFA CARGO HANDLING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  GHULAM135287@GMAIL.COM 

IQBAL YOUSAF OWN AND LEASED PROPERTY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33779557  or  MOHAMMADILYAS227@YAHOO.COM 

LOVELY MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  RIMSPC5@GMAIL.COM 

NAAZ AL NOOR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33118767  or  NAAZKHAN.12334@GMAIL.COM 

PLATINUM SOLUTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34088707  or  MOHAMMAD_SABE3@HOTMAIL.COM 

LA PARIS BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 37788025  or  CHEFSAAD40@GMAIL.COM 

ABU RAKAN FURNITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33533001  or  WAJDIY0@GMAIL.COM 

BABA MAHMOOD FRESH MEAT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33318792  or  MAHMOODSHABBIR1964@GMAIL.COM 

OUD AL RAYHAN BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38797673  or  THASBEERM@GMAIL.COM 

HUSNAIN ASLAM FOR MACHINERY AND EQUIPMENT BAHRAINI PARTNERSHIP C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33436364  or  RJANI55555@GMAIL.COM 

BAHRAIN WORKSHOP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700798  or  BWCENG@BATELCO.COM.BH 

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 

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224615  or  mao@ucc-bh.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

  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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY 
has a vacancy for the occupation of
  PRODUCTS MACHINE LABELLER 

 suitably qualified applicants can contact
 17550011  or  azizbr@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 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALHANAFI CLEANING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39881145  or  bujassim398@yahoo.com 

ALZAIMOOR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17553224  or  zaimoorgarage@gmail.com 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

Gold island  sale household appliances 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33989533  or  GOLD_ISLANDM@HOTMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

FORTUNE TRADERS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624494  or  SALES@FORTUNETRADERSWLL.COM 

HAYYAN TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39269269  or  hayyan_zuhaib@hotmail.com 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

WHITE HAND CLEANING co partnership 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17672227  or  HAYKI62@HOTMAIL.COM 

Belmark contracting w.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008945  or  SANDEEPRAJAN.N@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

AL SABBAGH TRANSPORT Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447742  or  anwrooo@gmail.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 

Alrmeh Consultants W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 35474161  or  naweedsaher@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  INFO@DTS.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

ALJAZI DRYCLEAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39316171  or  S.ALTAHMAZI@GMAIL.COM 

AL KAWTHAR RIVER FOR TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33650970  or  MTAM50668@GMAIL.COM 

ANDY OUD CAMBODIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33444550  or  ANDYOUDINTERNATIONAL@GMAIL.COM 

GG CONSTRUCTION AND CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36941976  or  HKBCLEARANCE@GMAIL.COM 

ALOJAIMI HOME STAR TRADING & CONTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33001080  or  ALOJAIMI1989@GMAIL.COM 

PAK ALNOOR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33732970  or  BMDC.BH3@GMAIL.COM 

EBRAHIM ABDULAZIZ ABDULRASOOL YOUSIF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39775598  or  ebahim__646@hotmail.com 

HUSAIN MOHAMED SAEED ALI / GHUFRANIK / 8003 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33331855  or  HUSAINMOHAMED94@HOTMAIL.COM 

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

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33101055  or  MALDOSSRY999@GMAIL.COM 

AHMED ABDULHUSAIN ALI FARHAN (KO HENOR / 738 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33840430  or  AHFARHAN37@GMAIL.COM 

KING HAMAD GLOBAL CENTRE FOR PEACEFUL COEXISTENCE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39337798  or  hsulaibeekh@icc.gov.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 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 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

SUMON FOR PUBLIC RELATIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36415755  or  SHAHJADAPUR777@GMAIL.COM 

SHOOQ TALEB MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  SHOOQTALEB17@GMAIL.COM 

THREE SCISSORS GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 37211575  or  JENANALJUFFAIRI@ICLOUD.COM 

B R T SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33902408  or  IMTIAZBH66@GMAIL.COM 

YUSUF KHALIFA YUSUF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33623656  or  YUSUKHALIFBH@GMAIL.COM 

KHALED MOHAMED JUMA MOHAMED ALDOY ( NOOR ALEMAN / 11748 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39001278  or  MEELCOM.CO@GMAIL.COM 

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

  ROAD-ROLLER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Bahrain Tanks 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

BAHRAIN WORKSHOP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700798  or  BWCENG@BATELCO.COM.BH 

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

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

N. C. R. (BAHRAIN) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17203644  or  PANAYIOTIS.HAILIS@NCR.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 

UNION PLASTICS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ABDULLA KHAMIS MIRRORS & GLASSES FACTORY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784553  or  AKHAMIS@BATELCO.COM.BH 

ALFADHEL ELECTRICAL B.S.C (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400440  or  accounts@alfadhelbizgroup.com 

MUSKAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17776960  or  SEDHICONT@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785851  or  aliam@batelco.com.bh 

ALLIED GULF CONSTRCTION SERVECES 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258185  or  alliedgulfconstructionservices@gmail.com 

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

  SUPERVISOR 
 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 

JAMEEL SAHMAN CONTRACTIONG 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 77157777  or  tina@jasgroup.co 

ALSAEGH TO PULL CARS & TIRAILER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39455321  or  ASHRAFNERO@GMAIL.COM 

WADI AL BADAEA FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17413470  or  ALHADDAR123@HOTMAIL.COM 

AALI ELECTRICAL & MAINTENANCE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17640195  or  alihussain.aziz@gmail.com 

MAKKAH DELIVDRY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39338189  or  rythm.jehad@hotmail.com 

DIALA TOWER CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233306  or  ABDULLAALJAAFAR@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

SILVER ELECTRO PLATING 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17784460  or  silver@batelco.com.bh 

ADEL ABDULLA JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  RAJA-ADEL@HOTMAIL.COM 

AL NASERA ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39834981  or  ALNASERA1959501@YAHOO.COM 

ALENTIFADHA GENTS HIARDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17670293  or  BRASHID5@HOTMAIL.COM 

ASFAR MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36427770  or  YESSTARTALHAMAD@WINDOWLIVE.COM 

Marsland Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 38444055  or  EBRAHIMR1958@GMAIL.COM 

BAB ALBAHRAIN ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17214869  or  BABELECTRONICS@GMAIL.COM 

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17358100  or  ashraf.nour@bh.yokogawa.com 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

AJNADEEN ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262211  or  plaadc@batelco.com.bh 

AL HALWA AL MALAKIYA 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17340282  or  J.SHOWAITER@YAHOO.COM 

HAMEEDA MOHAMED ABDULRAZAQ MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMHESHAM1947@GMAIL.COM 

DIGITAL COMMUNICATION CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17346677  or  WEDADBUHAMOOD@HOTMAIL.COM 

NEPTON ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39222086  or  ABRAR.ALMAJED@LIVE.COM 

ASWAR ALJANADRIYA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34438754  or  MALDOSSERI50265@GMAIL.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(COOLING DEVICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

MARBLE SLAB CREAMERY 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17111722  or  ALIBEHZAD02@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

EAGLE LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 17879923  or  adraj1@gmail.com 

MEDODENT MEDICAL ITEMS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 39477811  or  MUNICHCONSTRUCTION@YAHOO.COM 

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 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17003201  or  AWAHAB@BATECICT.COM 

ALJAMARAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 39711623  or  ALJAMARATC@GMAIL.COM 

LEBANON RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  HMCS2005@BATELCO.COM.BH 

SHAFLOOT RESTUARANT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33045970  or  AMMISALEEM@GMAIL.COM 

JALAL OPTICIAN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39897188  or  SALES@JALALOPTICIAN.COM 

ALTASHREEQ GATE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17342291  or  ALNAJEMCO@YAHOO.COM 

BAWAB CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290170  or  QBAWAB2002@HOTMAIL.COM 

ALEKHTISAS STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39680228  or  PDC434@GMAIL.COM 

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

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

Al Shaya Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17556555  or  ayman.jafar@alshaya.com 

AL AYAT CONTRACTING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297754  or  ALAYATCONTRACTING@GMAIL.COM 

ZAHNOOR TRADING CO 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17507979  or  yunes.mohamed@azadea.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 

Almoayyed industrial contracting and maintenance services SPC 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact
 17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR FOR OPERATIONS 

 suitably qualified applicants can contact
 17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

AL GANNAS CONTRACTING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600895  or  AHMADI100@HOTMAIL.COM 

SKY HI INTERNATIONAL AIR CONDITTIONING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39467807  or  ALABRAR00@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

METRO WELDING & SMITHERY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39622781  or  metro660@hotmail.com 

L AND A CLASSIC CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36435550  or  SLMAN99931@GMAIL.COM 

ZAM ZAM ELECTRIC INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36435550  or  ALI.SALMAN108777@GMAIL.COM 

AL SHARAFI GLASS MATERIALS EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39062413  or  ALSHARFIGLAN@HOTMAIL.COM 

HUSSAIN MOHAMMED ABDULLA SHAMLAN ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39978833  or  HUSSAINSHAMLAN@HOTMAIL.COM 

AIN AL AOUDA KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 33720002  or  CHEESYBURGERBH@GMAIL.COM 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

AL MAZRAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17643970  or  ABC51854@GMAIL.COM 

RIVIERA CAR RENTAL COMPANY S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17554922  or  KALSHAIBEH@GMAIL.COM 

Sitra Meat Factory. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

Sitra Meat Factory. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

Montreal Furnished Apartments 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39933751  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

Crestbridge Bahrain B.S.C (C) 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17213199  or  BASHAR.BAZIAN@CRESTBRIDGE.COM 

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

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

ABU HADI COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39860606  or  AMEEN2255@GMAIL.COM 

CAFE CORNER 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33080006  or  JASSIM650005457@HOTMAIL.COM 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

GENERAL AUTOMATIVE SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17735606  or  mansoor.husain@gabahrain.com 

GENERAL AUTOMATIVE SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17735606  or  mansoor.husain@gabahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Elyas clearance service 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37721107  or  M_A_M180@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

AWAIS JEWLLER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212914  or  BR.HN@HOTMAIL.COM 

HORIZON TELECOM SERVICES COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38897779  or  mahmood.amin@horizon.bh 

AL AREEN LEISURE AND TOURISM CO THE LOST PARADISE OF 
DILMUN S.P.C OWNED BY ALRAJHI DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of
  LIFEGUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17845151  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

JADOON GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227705  or  JADOONGARAGE@GMAIL.COM 

Alnamal auto car services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36667126  or  Alnamalgroup@gmail.com 

Marble Palace W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33881933  or  MUSTAFACHALIL@GMAIL.COM 

BANT ALDERA GYPSON CARVINS CONSTRCUTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36361228  or  alijma16@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

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

  GYPSUM CARVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

Harvest Interior Decor & Furniture Manufacturing W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17296440  or  DAWN.JACOB@THEJUSGROUP.COM 

Just Baked Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 36676160  or  MOHAMMED.ALQAED@GMAIL.COM 

SULTAN PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33284867  or  shanu16301@gmail.com 

GULF EXHAUST INDUSTRIAL CONTRUCTING 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17701112  or  SARADAWANI@ICLOUD.COM 

Bahrain Cricket Center W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17722211  or  FAHAD.SADEQ@AREFSADEQ.COM 

ZAINAB AL AALI ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33475808  or  alifathma589@gmail.com 

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

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

CLEAR VIEW SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

JABERI WOODEN FACTORIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SITE ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400014  or  Tariq.jaberi@jaberigroup.com 

Colours Furniture Manufacturing  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295917  or  DEVAN@COLOURSBAHRAIN.COM 

AUOON MAHAZZAH FOODSTUFF EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17735521  or  AMINMARHOON@GMAIL.COM 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

GLOSS HAIR DRESSING AND BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17363999  or  HAIRSALONS0@GMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

AL BAAHEYA LADIES SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39841111  or  FATIHAGHAZAOUI65@LIVE.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

BILAL TOWERS CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39470079  or  AL.KHABBAZ@HOTMAIL.COM 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh 

MONSTER POWER AUTO REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33926361  or  JABRANSALEEM@HOTMAIL.COM 

GLOBAL REMOTE BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33609550  or  INFO@PROCOAT.CO 

Ecogreen Technologies W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39595474  or  RAMKI@ECOGREEN.COM.BH 

TRUST ME MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

Skylink Advertising 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33660507  or  SUJITH686633@YAHOO.CO.IN 

Olayar crafts 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact
 35114499  or  olayar.crafts@gmail.com 

Golden Trust Transport 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33464434  or  GOLDEN.TRUST@HOTMAIL.COM 

Sar Golden phone 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17683527  or  AMMARALMAHFOOD17@GMAIL.COM 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556880  or  talshaala@almansoori.biz 

Juice club 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 37720273  or  AREEJ.M.SBE@HOTMAIL.COM 

Diamond Fish Restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17651400  or  DIAMONDFISHCO@GMAIL.COM 

REFCONE HEAT INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39666128  or  hussain@refcone.coM 

HASHEM ALORDON RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33060088  or  NAGEHFARES0@GMAIL.COM 

Bell Racing Helmets Interna tional Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation 

of  ASSISTANT MANAGER 
suitably qualified applicants can

contact 17839999  or  ay@bellhelmet.bh

CITY TOWER GENTS SALON
has a vacancy for the occupation of  

BARBER 
suitably qualified applicants can contact

 17213989  or  NOURALMASRI7@GMAIL.COM
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تنطلق الجمعة منافسات الجولة 12 لدوري ناصر بن حمد 
الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2020، وذلك 

بإقامة 3 مباريات.
عصًرا   4.55 عند  البديع  مــع  األهــلــي  يلعب 

آل  محمد  بــن  علي  الشيخ  اســتــاد  على 
خليفة، وفي ذات التوقيت يلعب الرفاع 
خليفة  مدينة  اســتــاد  على  المحرق  مــع 

عند  الحد  مع  المالكية  ويلعب  الرياضية، 
خليفة  مــديــنــة  اســتــاد  عــلــى  مــســاًء   7.30

الرياضية.
وتستكمل الجولة 12 السبت بإقامة مباراتين: 

ــاع الـــشـــرقـــي،  ــ ــرفـ ــ ــع الـ الـــنـــجـــمـــة مــ
والبسيتين مع المنامة.

إلى  حالًيا  الــدوري  ترتيب  ويشير 
نقطة،   31 برصيد  الــرفــاع  صـــدارة 

المنامة وصيًفا برصيد 20 نقطة، الرفاع الشرقي 19، الحد 
منهما،  واحــد  لكل   12 والنجمة  األهلي   ،15 المحرق   ،18
البديع 9، البسيتين 8، والمالكية في المركز األخير برصيد 

7 نقاط فقط.
والبديع  األهــلــي  فــإن  الجمعة،  مــبــاريــات  ــى  إل وبــالــعــودة 
سيتالقيان في مباراة مهمة على صعيد المراكز المتأخرة، 

إذ سيقطع الفائز شوًطا كبيًرا نحو تأمين موقعه، خصوًصا 
األهلي الذي يتفوق بثالث نقاط على البديع، فيما يأمل 
البديع بتحقيق فوز يجدد فيه تفوقه على األهلي حينما 
مــدربــان  الفريقين  ويــقــود  األول.  القسم  فــي  عليه  فــاز 
وطنيان: علي صنقور مع األهلي وهشام الماحوزي 

مع البديع.
الرفاع  مواجهة  تبرز  الثانية،  المباراة  وفي   
كبيرين  طرفين  بين  خاصة  كونها  والمحرق 
هذه  لقاءهما  لكن  البحرينية،  القدم  كرة  في 
المرة برغبة مختلفة، إذ يسعى الرفاع لتحقيق 
فوز يعزز صدارته ويقربه من حسم لقب الدوري 
لــصــالــحــه، فــيــمــا الــمــحــرق يــأمــل بكسب 
ــقــاط إضــافــيــة يــحــســن مــوقــعــه على  ن
مدربان  الفريقين  يقود  الترتيب.  سلم 
ــي عـــاشـــور مـــع الـــرفـــاع  ــان: عــل ــيـ ــنـ وطـ

وعيسى السعدون مع المحرق. 
 وفي المباراة الثالثة، يبحث المالكية عن فوز يبعده عن 
منطقة الخطر، إال أن مواجهته لن تكون سهلة أمام حامل 
اللقب الحد الباحث عن المزيد من النقاط والمنافسة على 
المراكز األمامية. يقود الفريقين مدربان وطنيان: موسى 

مبارك مع المالكية ومحمد الشمالن مع الحد.

القــدم لكــرة  الممتــاز  حمــد  بــن  ناصــر  دوري 
3 مباريات في انطالق الجولة 12

ــمــدة أســـبـــوع إلكـــمـــال بعض  بــعــد تــأجــيــل الــمــســابــقــة ل
الجمعة  الــيــوم  تنطلق  والــفــنــيــة،  اإلداريــــة  الترتيبات 
للكرة  لــلــســيــدات  ــد  راشـ بــن  عيسى  دوري  مــنــافــســات 
ــــذي ســيــقــام عــلــى صــالــة االتــحــاد بمدينة  الــطــائــرة وال

عيسى الرياضية.
وستبدأ منافسات الدوري بإقامة ثالث مباريات عندما 
يلتقي البسيتين والبحرين )ب( الساعة 10:30 صباحا 
وزارة  وفــريــق  القادسية  التوقيت  بنفس  يلتقي  كما 
الداخلية ثم مباراة األهلي والبحرين )أ( الساعة 11:30 

صباحا.
وتأتي المسابقة في إطار الجهود التي يبذلها االتحاد 
النسائي وقد  النشاط  لتفعيل  الطائرة  للكرة  البحريني 
تمت تسمية الدوري بإسم المغفور له بإذن هللا تعالى 
معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة أسوة بدوري 
الرجال الذي حصد نجاحا كبيرا في نسخته األولى هذا 
وبهدف  للراحل  تقديرا  وذلك   2021  –  2020 الموسم 

منح المسابقة زخما مماثال واهتماما كبيرا.
اعتمد  قــد  الــطــائــرة  لــلــكــرة  البحريني  االتــحــاد  ــان  وكـ
مشاركة ستة فرق وهي األهلي، نادي البسيتين، مركز 
تمكين شباب القادسية، االتحاد الرياضي لألمن العام، 
بنظام  المسابقة  وستقام  )ب(،  البحرين  )أ(،  البحرين 

الــدوري من دور واحد على أن يتأهل األربعة األوائل 
مع  والثاني  الرابع  مع  األول  يلعب  ثم  الذهبي  للمربع 
المتأهلين  الفريقين  لتحديد  واحـــدة  مــبــاراة  الثالث 

للنهائي.
التي يترأسها  النسائية  اللجنة  ويشرف على المسابقة 
عضو مجلس اإلدارة علي السيد، ويشارك في الدوري 
واللواتي تم توزيعهن  المنتخب  مجموعة من العبات 
الــتــوازن  تحقيق  بهدف  المشاركة  الــفــرق  جميع  على 

الفني المطلوب بين جميع الفرق المشاركة.

مــرة ألول  راشــد  بــن  عيســى  مســمى  تحــت  يقــام 
ثالث مباريات بانطالق دوري سيدات الطائرة اليوم

Sports@albiladpress.com 10

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

دددتحت رعاية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ينظم 
نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل الســاعة 3 من عصر اليوم )الجمعة( مهرجان 
كأس جاللة الملك لسباق الخيل على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 

وسيشتمل السباق الكبير على 6 أشواط 
ستقام على كؤوس الملك للخيل العربية 
الــمــســتــوردة  والــجــيــاد  المحلي  والــنــتــاج 
الرفه  وكــأس  الميثاق  كــأس  الــى  إضافة 
وكأس شركة تترسلس والتي ستتنافس 
لــلــفــوز بــهــا مــجــمــوعــة مــن نــخــبــة أبــطــال 
البحريني  المضمار  فــي  الجياد  وأقـــوى 
وســـيـــقـــودهـــا مــجــمــوعــة مـــن الــفــرســان 
والبحرينيين،  والمحترفين  العالميين 
باإلثارة  حافل  بسباق  الجمهور  ينذر  ما 

والحماس. 
الذي  الشوط األول،  اإلثــارة من  وتنطلق 
لخيل  الملك  جــاللــة  كــأس  على  سيقام 
في  المسجلة  األصيلة  العربية  البحرين 
والجائزة  متر   1600 مسافة  الــواهــو”   “
من  جــيــاد   6 ــمــشــاركــة  وب ديـــنـــار   7000
أقـــوى جــيــاد ســبــاقــات الــخــيــل الــعــربــيــة، 
السباقات  فــي  انــتــصــارات  حققت  الــتــي 
متجددة  منافسة  وســتــخــوض  الكبيرة 
بــيــنــهــا فـــي ســـبـــاقـــات الــخــيــل الــعــربــيــة 
الكبيرة منذ الموسم الماضي، وتواصلت 
خــالل مــشــاركــات هــذا الموسم وأبــرزهــا 
مرتين  وكسبها  العهد  ــي  ول سمو  كــأس 
 “1695 عافص  “كحيالن  القوي  الحصان 
إلسطبل الوسمية وبقيادة نفس الفارس 
لتكرار  يسعى  والــذي  كرونين  شيموس 
“كحيالن  البطلين  منافسيه  على  تفوقه 
إلسطبل   “1544 الجالبي   ،1708 عافص 
جاللة  بكأس  فــازا  اللذين  فيكتوريوس 
وسيشهد  الماضيين،  الموسمين  الملك 
بين  متجددة  تكتيكية  منافسة  الشوط 
طاهر  يــوســف  البحرينيين  المضمرين 
وعبدهللا كويتي اللذين سيشارك كالهما 
الخطة  وضــع  وسيحاوالن  جياد  بثالثة 

المناسبة لجيادهما النتزاع الفوز.

منافسة مفتوحة 

على كأس الرفه

الرفه  كــأس  على  الثاني  الــشــوط  ويــقــام 
“نـــتـــاج محلي“  الـــتـــوازن  ــاق  لــجــيــاد ســب
 5000 ــزة  ــائـ والـــجـ مــتــر   1600 مــســافــة 
توقعات  8 جياد وسط  وبمشاركة  دينار 
ــًرا لــتــقــارب  ــظــ ــ ــافــســة مـــفـــتـــوحـــة؛ ن ــمــن ب
التي  ــشــوط  ال جــيــاد  معظم  مــســتــويــات 
ــمــراكــز الــثــالثــة األولــــى خــالل  حــقــتــت ال
الفرس  وأبرزها  الموسم  هذا  مشاركاتها 
“شـــاجـــر“ إلسطبل  ــحــصــان  وال “صـــفـــوة“ 
والحصان  “كامبولينا“  والفرس  المزدهر، 
نــاس،  فــوزي  عبدهللا  ملك  آرت“  “ليفنغ 
اللذان ظهرا بصورة قوية في موسمهما 
متقدمة،  ومــراكــز  ــفــوز  ال وحــقــقــا  األول 
بجانب الحصان “هاي بيم“ ملك إم أند أي 
الذي ظهر بصورة قوية وحقق المركزين 
األول والثاني في مشاركتيه األخيرتين.

صراع الفرسان

شركة  كــأس  على  الثالث  الشوط  ويقام 
تــتــرســل ســبــرنــت لــجــيــاد ســبــاق الــتــوازن 
مستقيم  متر   1000 مسافة  “مــســتــورد“ 
والجائزة 5000 دينار وبمشاركة 9 جياد، 
لكون  مــفــتــوحــة  الــمــنــافــســة  ســتــكــون  إذ 
البحرينيين  للفرسان  مخصصا  الشوط 
المتمرنين الذين ستكون الفرصة متاحة 
وقــدرات  كفاءة  فــإن  لــذا  للفوز،  أمامهم 
حسم  في  مؤثًرا  دوًرا  ستلعب  الفرسان 
المنافسة في الشوط إضافة إلى تقارب 
مستويات مجموعة من الجياد المرشحة 

“فور  الحصان  منها  يبرز  التي  للمنافسة، 
والــذي  ريسنغ،  درايـــف“ ملك جنرز  ويــل 
ــتــكــرار فــــوزه بــكــأس الــمــيــثــاق  يــســعــى ل
من  وهــو  الــتــوالــي،  على  الثاني  للموسم 
البحريني  المضمار  في  المتألقة  الجياد 
ــة األولــــــى في  ــعــ ــ ــز األرب ــراكـ ــمـ وحـــقـــق الـ
الفارس  وسيقوده  القصيرة،  المسافات 
وكذلك  نـــادر،  إبــراهــيــم  الــواعــد  المتمرن 
العاديات،  ترين“ إلسطبل  “باور  الحصان 
والذي حقق الفوز في مشاركته األخيرة 
عبدالرحيم  المتمرن  الفارس  وسيقوده 
جـــاســـم الــــــذي يــعــتــبــر أكـــثـــر الـــفـــرســـان 
إلى فوز وحيد  المتمرنين فوًزا ويحتاج 
لــيــكــون فــارســا   30 الــــ  الــفــوز  إلـــى  ليصل 
لــوك“  ذا  “اليـــك  الحصان  بجانب  كــامــاًل، 
إلســطــبــل رمــضــان وبــقــيــادة أحــمــد مكي 
بــنــاء عــلــى مــســتــواه وســبــق لــه الــتــفــوق 
“فور ويل درايــف“ وكذلك تحقيقه  على 
القوية  السرعة  الرابع خلف جياد  المركز 

األسبوع الماضي.

تنافس مثير على كأس الميثاق

الميثاق  كأس  على  الرابع  الشوط  ويقام 
األولــى  الــدرجــة  جياد  مــن  الثانية  للفئة 
والجائزة  متر   1600 مسافة  “مستورد“ 
8000 دينار وبمشاركة 12 جواًدا، وينتظر 
مجموعة  بين  مــثــيــًرا  صــراًعــا  يشهد  أن 
المتوسطة  الــمــســافــات  أقـــوى جــيــاد  مــن 
التي سبق لها تحقيق انتصارات ومراكز 
متقدمة وتتمتع بإمكانات عالية وأبرزها 
العاديات  إلسطبل  اليــن”  “بــاي  الحصان 
فـــوزه  لتحقيق  يــســعــى  ــذي  ــ والـ ريــســنــغ 
الثالث على التوالي هذا الموسم وبقيادة 
ــمــي اإليـــطـــالـــي فــرانــكــي  ــعــال ــفــــارس ال ــ ال
ــذي يــعــرف الــحــصــان من  ــ ديـــتـــوري، والـ
خالل قيادته للفوز بكأس المعتمدين في 
مشاركته األخيرة، لكنه سيواجه منافسة 
قوية من جانب الحصان “كوال فورست“ 

أتزيني،  أنــدري  وبقيادة  آر  كي  إم  ملك 
الذي سيسعى لتكرار فوزه بكأس الميثاق 
خصوًصا  التوالي؛  على  الثاني  للموسم 
بــعــد ظـــهـــوره الـــقـــوي خــــالل مــشــاركــاتــه 
األول  المركزين  وتحقيقه  الموسم  هــذا 
منافسه  على  تفوقه  وآخــرهــا  والــثــانــي 
الــحــصــان “بــيــوتــشــامــب بــيــجــنــال“ ملك 
آيجن،  ديفيد  وبــقــيــادة  ريــســنــغ”   KHK“
“كــوال  الحصان  مــع  التفوق  تــبــادل  الــذي 
األخيرتين،  مشاركتيه  خــالل  فــورســت“ 
كما يبرز الحصان “كينكس“ ملك محمود 
الصديقي وبقيادة جورج وود، إذ يتمتع 
الحصان بإمكانات جيدة وحل ثالًثا خلف 
في  بيجنال“  بيوتشامب  فورست،  “كوال 
فيما  الــمــوســم،  هــذا  األخــيــرة  مشاركاته 
ستسعى بقية الجياد الدخول على خط 
الجزيرة“  “شبل  الحصان  مثل  المنافسة 
إلســطــبــل الــمــحــمــديــة وبــقــيــادة الــفــارس 

المتمرن إبراهيم نادر. 

تحدي البطلين 

ويقام الشوط الخامس على كأس جاللة 
الملك لجياد الدرجة األولى “نتاج محلي“ 
 20000 والــجــائــزة  مــتــر   2400 مــســافــة 
دينار وبمشاركة 5 من الجياد البارزة في 
سباقات النتاج هذا الموسم في المضمار 
البحريني ويتقدمها بطلة النتاج المحلي 
الفرس “صابرينا“ إلسطبل فيكتوريوس، 
ــهــا  ــتــصــارات ــتــتــويــج ان ــتــــي تــســعــى ل ــ وال
الملك  جــاللــة  بــكــأس  بــالــفــوز  المتتالية 
ــى فــي مــســيــرة انــتــصــاراتــهــا  ــ لــلــمــرة األول
الــــ11  مــشــاركــاتــهــا  جميع  فــي  المتتالية 
الفرس  مع  المتخصص  الفارس  وبقيادة 
حسين مكي وإضافتها لكأس سمو ولي 
التي  البطلة  بأنها  وتأكيد جدارتها  العهد 
وكذلك  الطويلة،  المسافة  رغــم  تقهر  ال 
التي ستواجهها من  المتجددة  المنافسة 
بطل كأس جاللة  القوي  الحصان  جانب 

الملك للموسم الماضي “الطارق“ إلسطبل 
الــذي  ديــفــريــس،  أدري  ــقــيــادة  وب  KHK
لقب  عــلــى  المحافظة  تــحــدي  ســيــواجــه 
االعتبار  رد  مواجهة  في  الغالية  الكأس 
أمام الفرس “صابرينا“ التي تفوقت على 
هذا  مشاركاتهما  خالل  مرتين  “الطارق“ 

الموسم.

لقاء األبطال

وستتجه األنظار صوب الشوط السادس 
الــذي سيقام على كــأس جاللة  واألخــيــر 
الــدرجــة األولــى  للفئة األولـــى مــن  الملك 
والجائزة  متر   2400 مسافة  “مستورد“ 
الجياد  من   11 وبمشاركة  ديــار   20000
المستوردة األبطال والقوية التي تمتلك 
ــارات فـــي الــســبــاقــات  ــصـ ــتـ ــاالنـ ســـجـــاًل بـ
سيخوض  إذ  والــخــارجــيــة،  البحرينية 
إســطــبــل فــيــكــتــوريــوس الـــشـــوط بــقــوة 
ــجــيــاد الــقــويــة  وبــكــتــيــبــة تــضــم 4 مـــن ال
ــفــوز  ــزاع ال ــتــ ــ ــا الن ــي اإلســـطـــبـــل؛ ســعــًي فـ
للموسم  الغالية  الكأس  والمحافظة على 
ممثلوه  يتقدم  إذ  التوالي،  على  الثاني 
الحصان “نيو شو“ بطل كأس ولي العهد، 
والــحــصــان “جــزيــل“ الــســاعــي الســتــعــادة 
انتصاراته، والحصان “وات أ ولكم“ الفائز 
الــمــوســم الماضي  الــمــلــك  بــكــأس جــاللــة 
بجانب الحصان “فيل دو سول“ المتوقع 
ستكون  فيما  تكتيكًيا،  دوًرا  يلعب  أن 
الــمــنــافــســة مـــن جــانــب الــحــصــان “غــلــن 
أدري  وبــقــيــادة  إســنــاد  فـــورس“ إلسطبل 
فريس الذي يعتبر من أقوى الجياد التي 
الموسم  هــذا  البحريني  المضمار  دخلت 
ــن نــفــســه بـــقـــوة بــانــتــصــاراتــه  ــن عـ ــلـ وأعـ
على  األخــيــرة  مــشــاركــاتــه  فــي  الساحقة 
الطويلة،  المسافات  ويجيد  قوية،  جياد 
في  اليوم  صعًبا  اختباًرا  سيواجه  لكنه 
إلسطبل  بــور“  “رايــون  الحصان  مواجهة 
ــارس الــعــالــمــي  ــفـ الـــعـــاديـــات وبـــقـــيـــادة الـ

فرانكي ديتوري وكذلك الحصان “دزرت 
ليون“ إلسطبل المحمدية؛ نظًرا إلمكانات 
وآخرها  المتقدمة  ونتائجهما  الحصانين 
في  والــرابــع  الثاني  المركزين  تحقيقهما 
أحد أشواط كأس السعودية العالمي، ما 
اليوم،  سباق  لخوض  جهوزيتهما  يؤكد 
علًما أن “دزرت ليون“ حل ثانًيا في كأس 
“نيو  أنــف خلف  بــفــارق  العهد  ولــي  سمو 
ليتيغيتر“  الحصان   سيسعى  كما  شــو“، 
إلسطبل إم كي آر وبقيادة أندري أتزيني 
لـــلـــدخـــول بـــقـــوة عــلــى خـــط الــمــنــافــســة 
وإثبات قدرته على مقارعة أقوى الجياد 
الــمــشــاركــة الــيــوم خــصــوًصــا بــعــد فــوزه 
وتحقيقه  األخيرة  مشاركته  في  القوي 
مشاركاته  خالل  األولــى  الثالثة  المراكز 

هذا الموسم. 
ــر الــتــنــفــيــذي لـــنـــادي راشـــد  ــمــدي وأكــــد ال
سلمان  الشيخ  الخيل  وسباق  للفروسية 
كأس  “مهرجان  أن  خليفة  ال  راشــد  بــن 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
يحظى  المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  ال 
نــادي  فــي  وإنــنــا  بمكانة وأهمية خــاصــة، 
الحدث  هــذا  بتنظيم  ونعتز  نفخر  راشــد 
الكبير سنوًيا ونحرص على تهيئة أفضل 
الظروف الممكنة إلنجاح المناسبة الغالية 
بما يتناسب مع مكانتها”، مشيرا إلى أن 
الجميع يتطلع ليشهد سباق كأس جاللة 
المثيرة  والمنافسة  المستوى  قمة  الملك 
وجود  خــالل  من  المشاركين  جميع  بين 
واالستعدادات  والفرسان  الجياد  نخبة 
االهتمام  حجم  يعكس  ما  وهو  الكبيرة، 
لهذا  اإلســطــبــالت  مختلف  تــولــيــه  الـــذي 
السباق الكبير، ومتمنًيا لجميع المشاركين 
تطور  وإبـــراز  اليوم  سباق  في  التوفيق 

مستوى سباقات الخيل البحرينية.

منافسات قوية سيشهدها 
سباق اليوم

ــؤوس ــكـ ــان لـــلـــفـــوز بـــأغـــلـــى الـ ــ ــرس ــ ــف ــ ــاد وال ــيـ ــجـ ــال ونـــخـــبـــة الـ ــ ــط ــ ــراع األب ــ ــ ص

جاللة الملك يرعى سباق الخيل الكبير

أحمد مهديأحمد مهدي
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تتواصـــل اإلثـــارة علـــى مضمـــار حلبـــة 
رياضـــة  “موطـــن  الدوليـــة  البحريـــن 
إذ  األوســـط”،  الشـــرق  فـــي  الســـيارات 
ستشـــهد اليـــوم )الجمعـــة( الموافـــق 12 
الرســـمية  التجـــارب  انطـــاق  مـــارس 
لبطولـــة العالـــم للفورمـــوال 1 وتتواصل 
لــــ 3 أيام حتـــى يوم األحـــد الموافق 14 

مارس الجاري.
النطـــاق  اســـتعدادا  التجـــارب  وتقـــام 
الموســـم الجديد مـــن البطولـــة العالمية 
2021 مـــن خـــال الجولـــة االفتتاحيـــة 
ســـباق  خـــال  مـــن  العالميـــة  للبطولـــة 
جائـــزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
للفورمـــوال 1، الذي ســـينطلق نهاية هذا 
الشـــهر وفـــي الفتـــرة مـــن 26 حتـــى 28 

مارس الجاري.
وتنطلـــق التجـــارب الرســـمية للفورموال 
1 علـــى فترتيـــن الفتـــرة الصباحيـــة من 

10 صباحـــا وحتـــى 2 مســـاء، والفتـــرة 
المســـائية مـــن 3 مســـاء حتى 7 مســـاء، 
إذ تنطلق التجارب للفورموال 1 مباشرة 
بعـــد انتهـــاء تجـــارب الفورمـــوال 2 التي 

انطلقت مطلع هذا األسبوع.
 1 الفورمـــوال  فـــرق  جميـــع  وســـتنطلق 
الرســـمية  التجـــارب  وســـائقيهم خـــال 
بســـيارة  مرســـيدس  فريـــق  وأبرزهـــا 
الفريق دبليو 12 بسائقي الفريق لويس 
هاملتـــون وفالتيري بوتـــاس، فريق ريد 
بـــول ريســـنغ بســـيارة الفريـــق آر بي 16 
بي بســـائقي الفريق ماكس فيرســـتابين 
ماكاريـــن  فريـــق  بيريـــز،  وســـيرجيو 
أم   35 أل  ســـي  أم  الفريـــق  بســـيارة 
بســـائقي الفريق الندو نوريس ودانيال 
ريكارد، فريق أســـتون مارتون بســـيارة 
الفريـــق أيـــه أم أر 21 بســـائقي الفريـــق 
سيباســـتيان فيتيـــل والنـــس ســـترول، 

فريق ألباين بســـيارة أيه 521 وســـائقي 
وأســـتيبان  ألونســـو  فرنانـــدو  الفريـــق 
أوكـــون، فريق فيـــراري بســـيارة الفريق 
أس أف 21 بســـائقي الفريـــق كارلـــوس 
ساينز وتشارلز لكليرك، فريق ألفا توري 
بســـيارة الفريـــق أيـــه تـــي 02 وســـائقي 
الفريـــق يوكـــي تســـنودا وبيير غاســـلي، 
فريـــق ألفا روميو بســـيارة الفريق ســـي 
41 وســـائقي الفريـــق كيمـــي رايكونـــن 
هـــاس  فريـــق  جيوفانـــزي،  وأنطونيـــو 
بســـيارة الفريـــق فـــي أف 21 وســـائقي 
الفريق ميك شـــوماخر ونيكيتا مازبين، 
فريق ويليامز بسيارة الفريق أف دبليو 
43 بي وبســـائقي الفريق جورج راســـل 

ونيكوالس لتيفي. 
وتنطلـــق التجارب الرســـمية اســـتعدادا 
خطـــوة  وكآخـــر  االفتتاحيـــة  للجولـــة 
 1 الفورمـــوال  بطولـــة  الســـتعداد 
والفورمـــوال 2 لبـــدء الموســـم الجديـــد، 
اللتين ســـتنطلقان في البحرين، وخال 
التجـــارب ســـتتمكن الفرق وســـائقوهم 
مـــن خـــوض فرصتهـــم األولـــى لمعرفـــة 
مدى تنافســـية ســـياراتهم الحديثة قبل 

السباق األول لهذا الموسم.
جائـــزة  ســـباق  خـــال  ســـينطلق  كمـــا 
البحرين الكبـــرى الجولة األولى لبطولة 
الفورمـــوال 2 وجولـــة من جوالت تحدي 
البـــورش ســـبرنت الشـــرق األوســـط، إذ 
العالميـــة  البطولـــة  وفـــرق  ســـائقو  بـــدأ 
للفورمـــوال 1 الوصول لمملكـــة البحرين 
في األيـــام الماضية اســـتعداًدا النطاق 

التجارب الرسمية والجولة األولى.
يذكـــر أن الحلبة أعلنت أخيرا عن طرح 

تذاكـــر ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى 
لطيران الخليج للفورموال 1 للعام 2021 
للبيع، إذ ستكون متاحة فقط للحاصلين 
لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم  علـــى 
كورونـــا )كوفيـــد 19( والمتعافيـــن مـــن 
الفيـــروس في مملكـــة البحريـــن؛ وذلك 
لضمـــان انطاق الســـباق فـــي بيئة آمنة 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مـــع  تماشـــًيا 
والتدابيـــر الوقائيـــة المعلـــن عنهـــا فـــي 
المملكة. ودعـــت حلبة البحرين الدولية 
زيـــارة  التذاكـــر  شـــراء  فـــي  الراغبيـــن 

www.( الرســـمي  اإللكترونـــي  الموقـــع 
bahraingp.com( أو زيـــارة مركـــز بيع 
التذاكر في مجمع البحرين ستي سنتر، 
حيث تتوفر بسعر مخفض وموحد يبلغ 
100 دينار للمنصات المعروضة ولثاثة 
أيـــام الســـباق. ولمزيـــد مـــن المعلومات 
عن حلبة البحريـــن الدولية يمكن زيارة 
www.bahraingp.( الرســـمي  الموقـــع 

com( أو االتصـــال على الخط الســـاخن 
.)17450000(

الصخير - حلبة البحرين الدولية

انطالق التجارب الرسمية للفورموال 1

الحلبة جاهزة للتجارب

بـــا  تعـــادل الخالديـــة واالتفـــاق ســـلبا 
جمعـــت  التـــي  المبـــاراة  فـــي  أهـــداف 
الطرفين، الخميس، على اســـتاد النادي 
األهلـــي، ضمن ختام منافســـات الجولة 

12 لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم.
محمـــود،  وليـــد  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
وعاونـــه عبـــدهللا صالـــح وعبدالـــرزاق 
إســـماعيل  الرابـــع  والحكـــم  األحمـــد، 

حبيب.
وفـــي لقـــاء أقيـــم علـــى ملعـــب مدينـــة 
التضامـــن  علـــى  االتحـــاد  فـــاز  حمـــد، 
بنتيجة 1-6، إذ سجل لاتحاد جوزيف 
)هدفـــان(، محمـــد أحمـــد، عمـــار جعفـــر 
وحســـن محمـــد، وللتضامن: ســـيد رضا 
جمعـــة. وأدار المبـــاراة الحكـــم حســـين 
يعقـــوب  عبـــدهللا  وعاونـــه  الشـــويخ، 
ومحمـــود الديري، والحكم الرابع ســـيد 

عدنان محمد.
وفاز مدينة عيسى على سترة بهدفين 

وحســـين  بريتـــو  ســـجلهما  نظيفيـــن 
عبدالكريـــم. أدار المباراة الحكم محمد 
مرشـــد، وعاونه نـــواف شـــاهين وعامر 

العامر، والحكم الرابع عبدهللا قاسم.
وبنـــاء على ذلك يكـــون ترتيب الدوري 

الحالـــة  نقطـــة،   26 االتفـــاق  كاآلتـــي: 
25، الخالديـــة 23، مدينـــة عيســـى 22، 
الشـــباب 21، ســـترة 15، البحريـــن 14، 
قالـــي 11، االتحـــاد 10، والتضامن في 

المركز األخير بنقطة واحدة.

من لقاء الخالدية واالتفاق

فوز سداســي لالتحاد.. والمدينة يتخطى سترة بدوري الثانية
تعادل سلبي بين الخالدية واالتفاق

تغطية - اللجنة اإلعالمية

تحت رعاية رئيس االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة 
سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة، تنطلق اليوم )الجمعة( 
منافســـات بطولة عـــز الخيل لقفز الحواجز علـــى ميدان االتحاد 
الرياضـــي العســـكري بالرفـــه، حيـــث ينتظـــر أن تشـــهد البطولـــة 
الثامنة لهذا الموسم منافسات مثيرة وشيقة بالميدان بناء على 
ما شـــهدته البطوالت السبع الماضية من تحٍد كبير بين الفرسان 
وإثارة وتشـــويق إلى جانب المشاركة الواسعة خصوًصا مع رفع 

مستويات الحواجز إلى ارتفاع 145 سم هذا الموسم. 
وســـتنطلق أولى المســـابقات صبـــاح اليوم الجمعة عند الســـاعة 
8:30 بالمســـابقة األولى لفئة الناشـــئين المستوى األول )مسابقة 
التأهل لمرحلة التمايز( وهي مســـابقة جولة مع جولة تمايز ضد 
الزمن للمتعادلين على المركز األول وارتفاع الحواجز 105 ســـم، 
سرعة المسلك 350 مترا/ دقيقة، المسابقة الثانية فئة الناشئين 
المستوى الثاني )مسابقة على مرحلتين( وارتفاع الحواجز 115 
سم سرعة المسلك 350 مترا/ دقيقة، المسابقة الثالثة المسابقة 
الخضـــراء وهـــي المخصصة للفرســـان الجدد والخيـــل الجديدة 
ويبلـــغ ارتفـــاع حواجزها من 60 - 80 ســـم ســـرعة المســـلك 350 
متـــرا/ دقيقـــة، المســـابقة الرابعـــة لفئة العمـــوم المســـتوى األول 
)مســـابقة التأهـــل لمرحلة التمايـــز( وارتفاع حواجزها 105 ســـم، 
ســـرعة المســـلك 350 متـــرا/ دقيقـــة، والمســـابقة الخامســـة فئـــة 

العموم المســـتوى الثاني وهي مســـابقة علـــى مرحلتين وارتفاع 
حواجزها 125 سم، سرعة المسلك 350 مترا/ دقيقة والمسابقة 
السادســـة لفئـــة العمـــوم المســـتوى الثالث مســـابقة جمـــع النقاط 
التراكمية مع حاجز الجوكر وإرتفاع حواجزها 135 ســـم، سرعة 
المســـلك 350 متـــرا/ دقيقـــة، والمســـابقة الســـابعة لفئـــة العمـــوم 
المســـتوى الرابع وهي مســـابقة جولتين على مسلكين مختلفين 
ضـــد الزمـــن للجولتين وســـتكون أقـــوى وأهم المســـابقات وهي 
المســـابقة الكبـــرى لهـــذه البطولـــة وارتفـــاع حواجزها 145 ســـم، 

وسرعة المسلك 350 مترا/ دقيقة.

من منافسات قفز الحواجز

منافســات مثيرة في بطولة االتحــاد الملكي لقفز الحواجز
الفرسان يعلنون الجهوزية لالنطالق اليوم

حسن علي

أحمد مهدي

Sports@albiladpress.com
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لموسم 2021 بحلبة 
البحرين الدولية

بـــدأ منتخبنـــا الوطنـــي للناشـــئين للكرة 
الطائـــرة تحضيراته المحلية اســـتعدادا 
لاســـتحقاقات الخارجية القادمة وذلك 
“راميريـــز”  البرازيلـــي  المـــدرب  بقيـــادة 
علـــي  إبراهيـــم  الوطنـــي  ومســـاعده 
والمحلـــل اإلحصائـــي المـــدرب الوطني 

محمد سلمان.
االتحـــاد،  إدارة  مجلـــس  عضـــو  وقـــال 
رئيس لجنة المنتخبات الوطنية صاح 
جناحـــي إن قائمـــة المنتخـــب تضـــم 24 
العبـــا، وهـــم يتدربون بواقـــع 5 أيام في 
األســـبوع فيمـــا يحصـــل الاعبـــون على 

راحة لمدة يومين.
يســـتعد  المنتخـــب  أن  جناحـــي  وذكـــر 
للمشـــاركة فـــي البطولـــة العربيـــة التـــي 
مـــن المؤمل أن تقام في مصر والبطولة 
الخليجيـــة المقـــرر لها أن تقـــام في قطر 
دون تحديـــد موعـــد البطولتيـــن لغايـــة 
اآلن، إال أنهمـــا مـــن المفتـــرض أن تقامـــا 
في الصيف المقبل كالعادة ما بين شـــهر 

يوليو وأغسطس وسبتمبر.
وأضـــاف جناحـــي أن القائمـــة الحاليـــة 
ســـتتقلص إلى 14 العبا قبل المشـــاركة 
فـــي البطولتيـــن، فيمـــا مـــن المنتظر أن 
تشـــمل خطـــة اإلعـــداد إقامـــة معســـكر 
الذيـــن  البلديـــن  أحـــد  فـــي  تدريبـــي 
سيســـتضيفان أول بطولة؛ بهدف إقامة 
مباريـــات وديـــة تجريبية تســـبق إحدى 

المشاركتين.
يذكـــر أن قائمة منتخب الناشـــئين تضم 
24 العبـــا، وهـــم: علـــي حبيـــب العـــرب، 
حســـين  علـــي  محمـــد،  أحمـــد  حســـن 
عيســـى، عيســـى حسين عيســـى، حسن 

علي الورقاء، حســـن علـــي صالح )نادي 
داركليب(، يوســـف منصور أحمد، خليل 
إبراهيم علي، علي حســـين أحمد )نادي 
اتحـــاد الريـــف(. كما تم القائمـــة محمود 
ميرزا أحمد، عـــاء أحمد محمد )النادي 
األهلـــي(، حســـين علـــي حســـين، عباس 
ســـيد  المحـــرق(،  )نـــادي  حســـين  علـــي 
هاشـــم فـــاح، محمـــود ميـــرزا عيســـى 
)نـــادي النصر(، رضا أحمـــد علي متروك، 
أحمد عبدهللا يوســـف )نـــادي التضامن(، 
محســـن العصفور )نادي المعامير(، علي 
عبدالمجيـــد البوســـطة )نـــادي النجمـــة(، 

سيد أحمد مرتضى )نادي الشباب(.
وذكـــر جناحي بأن مـــن ضمن البطوالت 
القادمـــة للمنتخبات الوطنية هي بطولة 
العالم تحت 21 عاما لمنتخب الشـــباب، 
والتي ســـتقام في إيطاليـــا وبلغاريا من 
23 ســـبتمبر لغايـــة 3 أكتوبـــر المقبليـــن، 
كمـــا مـــن المؤمـــل أن يشـــارك المنتخب 
األول بـــدورة األلعـــاب الخليجية الثالثة 
والمقرر إقامتها بدولة الكويت الشقيقة 
خال شهر ديسمبر المقبل، إال أن إقامة 
جميـــع تلـــك البطـــوالت مرهـــون بـــزوال 

جائحة كورونا “ كوفيد – 19”.

منتخب ناشئي الطائرة يبدأ تحضيراته
ناصر بن حمد: حريصون على دعم األنجال ألنهم مستقبل القدرة البحرينية

أنجالهم مع  األمور  أولياء  لمشاركة  تشجيعا  والجوائز  المكافآت  مضاعفة 

تواصًا لمكرمة ممثل جالة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
الرئيـــس الفخـــري لاتحـــاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القدرة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة، 
ســـموه  ســـباق  جوائـــز  بمضاعفـــة 
بمضاعفـــة  ســـموه  وجـــه  للقـــدرة، 
ســـباق  فـــي  للمشـــاركين  مكافـــآت 
ضمـــن  كـــم   20 لمســـافة  األنجـــال 
مهرجان كأس ســـموه للقدرة، الذي 
ســـينظمه االتحـــاد الملكـــي خـــال 
20 مـــارس  17 حتـــى  الفتـــرة مـــن 
الحالي في قريـــة البحرين الدولية 

للقدرة.
ووجه ســـموه بتخصيـــص مكافآت 
ســـباق  فـــي  المشـــاركين  لألطفـــال 
مضاعفـــة  وســـيتم  األنجـــال 
المكافـــآت فـــي حال مشـــاركة ولي 
الصغـــار  للفرســـان  كمرافـــق  األمـــر 
المشـــاركين في البطولة؛ تشـــجيًعا 
إلشراك أولياء األمور وأنجالهم في 
ســـباقات القدرة العائلية ومواصلة 
مـــن  أجيـــال  تأســـيس  فـــي  الدفـــع 
رياضـــة  فـــي  المهتميـــن  الشـــباب 
القـــدرة وزرع حـــب الفروســـية في 

نفوس األطفال.
وبهذه المناســـبة، أكد ســـمو الشيخ 
أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
مضاعفـــة  مكافـــآت  تخصيـــص 
للمشاركين في سباق األنجال يأتي 
بإنشـــاء  الموضعـــة  الرؤيـــة  ضمـــن 
قاعـــدة قوية من األنجال المهتمين 
فـــي رياضات الفروســـية ودخولهم 
عالـــم ســـباقات القـــدرة، فـــي ظـــل 
الدعـــم الـــذي تحظـــى بـــه رياضـــة 
القـــدرة مـــن عاهـــل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة وحـــرص جالتـــه علـــى 
متابعـــة الســـباق األول لهـــذه الفئـــة 
في الموســـم الحالي، مشيًرا سموه 

إلـــى أن هـــذا الدعم يعطـــي الحافز 
الكبير في مواصلة تحقيق أهداف 

االهتمام في األنجال ودعمهم.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة “إن المتتبع لمســـيرة النجاح 
التي حققتها ســـباقات األنجال في 
الفتـــرة الماضية يدرك تماًما الرغبة 
الكبيرة لدى األنجال بدخولهم عالم 
رياضـــة القـــدرة فـــي ظـــل االهتمام 
الكبير الـــذي يحظون بـــه والرعاية 
وهـــو  المحليـــة،  االســـطبات  مـــن 
مـــا نحـــرص علـــى دعمه مـــن خال 
القـــادم  الســـباق  جوائـــز  مضاعفـــة 
دعًما لاسطبات والفرسان، وهذه 
المضاعفـــة تعطـــي الجميـــع الحافز 
الكبيـــر لتحقيـــق أهدافهـــم وتقديم 

المستويات المتميزة في السباق“.
وأضـــاف ســـموه “نحـــن حريصـــون 
على دعم االســـطبات والفرســـان، 
ووجهنا االتحاد الملكي للفروســـية 
ســـمو  برئاســـة  القـــدرة  وســـباقات 
آل  عبـــدهللا  بـــن  عيســـى  الشـــيخ 
خليفة على تنظيم الســـباق، ونحن 
حريصـــون أيًضـــا علـــى تخصيـــص 
جوائز ومكافآت لألنجال وعوائلهم 
فـــي الســـباق الـــذي مـــن المؤكد أن 
يحظـــى بمشـــاركة واســـعة وهو ما 

سيســـجل نجاح جديـــد يضاف إلى 
حققهـــا  التـــي  النجاحـــات  سلســـلة 
االتحاد في الموســـم الحالي 2020 

.“ 2021  -
وتابـــع ســـموه “لدينـــا العديـــد مـــن 
األهـــداف التي من شـــأنها مواصلة 
وفـــي  القـــدرة،  برياضـــة  االرتقـــاء 
كل موســـم نجني ثمـــار العديد من 
شـــريحة  تشـــجيع  عبـــر  األهـــداف 
والشـــابات  الشـــباب  مـــن  كبيـــرة 
القـــدرة  ســـباقات  فـــي  بالمشـــاركة 
وهو ما تحقق في الموســـم الحالي 
ونحـــن على ثقة أن ســـباق األنجال 
والعوائل القادم سيكون ذات طابع 

خاص وسيحقق أهدافنا“.

 عيسى بن عبداهلل: 

رؤية مستقبلية 

الملكـــي  االتحـــاد  رئيـــس  أكـــد 
للفروســـية وســـباقات القدرة ســـمو 
آل  عبـــدهللا  بـــن  عيســـى  الشـــيخ 
خليفة أن الرؤية المســـتقبلية التي 
بـــن  يمتلكهـــا ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
حمـــد آل خليفـــة ويطبقهـــا االتحاد 
الملكي على أرض الواقع ستواصل 
فـــي  القـــدرة  برياضـــة  االزدهـــار 

المملكـــة ويخرج جيـــل جديد قادم 
بقوة لسباقات القدرة.

عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  وأشـــار 
أن  إلـــى  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن 
تخصيـــص جوائـــز لســـباق األنجال 
وعوائهـــم لمســـافة 20 كـــم يعكـــس 
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  رؤيـــة  مـــدى 
بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي االهتمام 
بالقاعـــدة الصغيـــرة التـــي ســـتكون 
نـــواة مســـتقبل رياضة القـــدرة في 

الفترة القادمة.
وأوضح سموه أن المتابعة الملكية 
مـــن جالـــة الملـــك لســـباق األنجال 
ومشـــاركة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفة لها األثر الكبير في 
نجاح السباقات وتحقيق األهداف 
المرجـــوة وهـــو مـــا يعطينـــا الحافز 
فـــي مواصلـــة تحقيق هـــذه الرؤية 

المستقبلية.
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  وقـــال 
“لقـــد أدخلـــت  عبـــدهللا آل خليفـــة 
مكرمة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
المحليـــة  لاســـطبات  خليفـــة  آل 
بمضاعفة جوائز سباق سموه الفرح 
والســـرور في نفوس اإلســـطبات، 
واليـــوم يقدم ســـموه حزمـــة كبيرة 
لســـباق  الجوائـــز  مـــن  ومضاعفـــة 
الـــذي  األمـــر  وعوائلهـــم،  األنجـــال 
يؤكد حرص ســـموه علـــى الوقوف 
الـــى جانـــب االســـطبات المحليـــة 
في مســـيرتها نحـــو المشـــاركة في 
االرتقاء برياضة القدرة البحرينية، 
وتشجيع الصغار في المشاركة في 

سباقات القدرة“.
وتابـــع ســـموه بـــأن هـــذه المبـــادرة 
ليست غريبة على سموه الذي دائًما 
ما عودنا على مبادراته الرائدة في 
مجـــاالت تطويـــر جميـــع الجوانـــب 
الفروســـية  بســـباقات  المتعلقـــة 

وسباقات القدرة خصوصا.

تغطية - المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ عيسى بن عبداللهسمو الشيخ ناصر بن حمد

منتخب الناشئين خالل تدريباته

صالح جناحي
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وفــق الســيناريو الليبي... وزير إســرائيلي يدعو إللغاء ملف إيــران النووي بالكامل

تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم في شرق البحر المتوسط

أفادت وسائل إعالم إسرائيلية تعرض 
الســـفينة اإليرانيـــة التـــي تحمل اســـم 
“شـــهر كوردنفـــت” لهجـــوم فـــي شـــرق 
البحـــر المتوســـط، فيما نفت إســـرائيل 
أي عالقـــة لهـــا بالهجـــوم علـــى ســـفينة 

الحاويات اإليرانية.
وفي مطلع الشهر الجاري، وجه رئيس 
الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو، 
باســـتهداف  إليـــران  مباشـــرا  اتهامـــا 
ســـفينة إســـرائيلية فـــي ميـــاه الخليج 
الشـــهر  نهايـــة  عمـــان  ســـواحل  قبالـــة 

الماضي، ردت طهران نافية تورطها.
وأكـــد متحدث باســـم وزارة الخارجية 
اإليرانيـــة فـــي مؤتمـــر صحافـــي بثـــه 
التلفزيـــون الرســـمي أن طهران ترفض 
بشـــدة مزاعـــم إســـرائيل بضلوعها في 

االنفجار. 
“نرفـــض  زاده  خطيـــب  ســـعيد  وقـــال 
بشـــدة هذا االتهام.. أمـــن الخليج مهم 

جدا بالنسبة إليران”.
في المقابل، أكد وزير إسرائيلي لوكالة 
رويتـــرز أن إيـــران اســـتخدمت ألغامـــا 

بحرية لضرب السفينة.
وكان نتنياهـــو أكد في وقت ســـابق أن 
“الهجـــوم كان عمـــال مـــن صنـــع إيران”، 
األكبـــر  “العـــدو  بأنهـــا  إياهـــا  واصفـــا 

إلسرائيل”.
وعندمـــا ُســـئل عما إذا كانت إســـرائيل 
ســـترد على الحـــادث، كـــرر تصريحاته 
الســـابقة بشـــأن عزمـــه منـــع إيـــران من 

تطوير قدرات نووية.
وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن 
إســـرائيل تـــدرس رًدا على اســـتهداف 
إيرانيـــا  تجـــاوزا  باعتبـــاره  الســـفينة 
للخطوط الحمراء بضرب هدف مدني.
تكـــون  أن  المصـــادر  تلـــك  ورجحـــت 
الضربـــات التي اســـتهدفت فـــي مطلع 
الشـــهر، عقـــب الهجـــوم على الســـفينة، 
مواقع في دمشـــق، جزًءا من الرد على 

استهداف السفينة.
الطاقـــة  وزيـــر  طالـــب  ذلـــك،  إلـــى 

اإلسرائيلي يوفال شتاينتز بحل الملف 
النـــووي اإليرانـــي بطريقة تضمن ليس 
تجميده فحســـب بل وإلغاءه بالكامل، 
وهـــو مـــا شـــبهه اإلعـــالم اإلســـرائيلي 

بالسيناريو الليبي.
وفـــي حديث لقناة “الحـــرة” األميركية 
أكد شتاينتز أن بالده لن تسمح إليران 
بامتالك ســـالح نووي، وقال “إن قررت 
فســـتفعل  البرنامـــج  فـــي  االســـتمرار 
إسرائيل كل ما في وسعها لمنع ذلك”. 
كمـــا طالب شـــتاينتز المجتمـــع الدولي 
بممارســـة ضغـــوط كبيـــرة علـــى إيران 
إلجبارهـــا على تفكيـــك البنية التحتية 
وليـــس  النـــووي،  بالبرنامـــج  الخاصـــة 
فقـــط الحد مـــن قدراتها، مشـــددا على 
ضرورة “ليس فقـــط تجميد أو تعطيل 
البرنامـــج النـــووي اإليراني، بـــل إلغائه 
بالكامـــل”، لينتهي األمر “كما حدث في 
ليبيـــا”، حســـب تعبيـــر موقـــع “المـــكان” 

اإلسرائيلي.
يذكـــر أنـــه فـــي ديســـمبر 2003، أعلـــن 
الزعيم الليبـــي معمر القذافي أن بالده 

ســـتزيل طوعا جميع المواد والمعدات 
والبرامـــج التـــي يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى 
أســـلحة محظـــورة دوليا، بمـــا في ذلك 
أســـلحة الدمـــار الشـــامل والصواريـــخ 
الباليســـتية البعيـــدة المـــدى، وقدمـــت 
الواليات المتحدة وبريطانيا المساعدة 
إلـــى ليبيا فـــي إزالة المعـــدات والمواد 
مـــن برنامجهـــا لألســـلحة النوويـــة، مع 
قيـــام الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذرية 

بالتحقق بشكل مستقل.
“االتفـــاق  اإلســـرائيلي  الوزيـــر  وقـــال 
النـــووي مع إيـــران كان خطـــأ بالكامل، 
فبعـــد عامين أو ثالثة قمنـــا بالحصول 
على األرشـــيف السري النووي اإليراني 

بالكامل وإحضاره إلسرائيل”.
وأضـــاف “رأينـــاه )األرشـــيف( بالكامـــل 
وبـــكل وضـــوح، رأينـــا الوثائـــق، علـــى 
يســـتعدون  فهـــم  زعمـــوا،  مـــا  عكـــس 
رأينـــا  نوويـــة،  رؤوس   10 لتحضيـــر 
الـــرؤوس  لتلـــك  التخطيطـــي  الرســـم 
لـــذا  مدونـــا،  ذلـــك  كل  كان  النوويـــة، 
نـــرى أنـــه من الجيـــد أننـــا أحضرنا ذلك 

األرشـــيف، فـــاآلن هـــم ال يســـتطيعون 
إنـــكار ذلـــك، لـــذا ســـنفعل كل مـــا فـــي 
استطاعتنا للدفاع عن أنفسنا والدفاع 

عن العالم”. 
لهيئـــة  التابـــع  “مـــكان”  موقـــع  ونقـــل 
اإلذاعة اإلســـرائيلية عن دبلوماســـيين 
غربيين أنه سيكون من الصعب للغاية 
العـــودة إلى االتفاق النـــووي مع إيران، 
ألنه حتى إذا أرادت ذلك دولهم فاألمر 
“الخروقـــات  بســـبب  مســـتحيل  شـــبه 
اإليرانيـــة خالل األشـــهر األخيرة”. كما 
أكد الدبلوماســـيون أن االتفاق األصلي 
إلـــى  للعـــودة  تعديـــالت  إلـــى  بحاجـــة 

الوضع القديم. 
وانطلقـــت أمس الخميـــس جولة أولى 
من المحادثات بين إســـرائيل واإلدارة 
الملـــف  حـــول  الجديـــدة  األميركيـــة 
اإليرانـــي، علـــى شـــكل لقـــاء افتراضي 
بين رئيس مجلس األمن القومي مئير 
بن شـــابات ونظيـــره األميركـــي جييك 

ساليفان.

القدس ـ وكاالت

سفينة إيرانية

دبي ـ العربية.نت

الجزائيـــة  المحكمـــة  أصـــدرت 
المتخصصـــة فـــي الســـعودية، أمـــس 
الخميس، حكمًا ابتدائيًا بحق خمسة 
متهميـــن مـــن خليـــة تابعـــة لتنظيـــم 
داعـــش اإلرهابي، مكونة من خمســـة 
زعيـــم  يتزعمهـــا  متهمـــًا،  وأربعيـــن 
التنظيم في الســـعودية، المرسل من 
قيادات التنظيـــم الكائنة في مناطق 
الصراع، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل 
السعودية، وذلك بإقامة حد الحرابة 
عليهـــم جميعـــًا. وكانت هـــذه الخلية 
ذات صلة ببعض الحوادث اإلرهابية 
فـــي  حصلـــت  التـــي  اإلجراميـــة 
الســـعودية، ومـــن أبرزهـــا: االشـــتراك 

فـــي اغتيـــال رجال أمن مـــن ضمنهم 
الشهيد العميد كتاب الحمادي )رحمه 
الثالثـــاء  يـــوم  اغتيـــل  الـــذي  هللا(، 
27 /6/ 1437 هــــ فـــي مركـــز العرجـــا 
إلـــى  بمحافظـــة الدوادمـــي، إضافـــة 
اشـــتراكهم في تفجير مســـجد مركز 
التدريـــب لقـــوات الطـــوارئ الخاصة 
أعضـــاء  تـــورط  كمـــا  أبهـــا.  بمدينـــة 
الخلية في تفجيري مســـجد المشهد 
الرضـــا  ومســـجد  نجـــران  بمنطقـــة 
بمحافظة األحســـاء، إضافة لقيامهم 
بالمشـــاركة فـــي المواجهة المســـلحة 
مـــع رجـــال األمن فـــي مركز ســـويف 

الحدودي بمحافظة عرعر.

اإلعدام بحق 5 متهمين تابعين لداعش في السعودية

القاهرة ـ وكاالت

أعلنـــت مصـــر والســـودان توافقهما على 
مقترح تشكيل رباعية دولية لمفاوضات 
ســـد النهضة. واستقبل الرئيس المصري 
عبـــد الفتاح السيســـي، أمـــس الخميس، 
بقصر االتحادية رئيس وزراء الســـودان 

عبدهللا حمدوك،.
وصرح الســـفير بسام راضي، 

المتحدث الرســـمي باسم 
الجمهوريـــة، أن  رئاســـة 
اللقـــاء تنـــاول “متابعـــة 
العالقـــات  موضوعـــات 

الجانبيـــن،  بيـــن  الثنائيـــة 
فـــي ضـــوء الزيـــارة األخيرة 

للرئيـــس إلـــى الخرطـــوم، وكذلك 
محـــل  اإلقليميـــة  القضايـــا  تطـــورات 
اســـتعراض  وتـــم  المتبـــادل”.  االهتمـــام 
آخر التطورات والجهود المشـــتركة بين 
مصـــر والســـودان، فيمـــا يتعلـــق بقضية 
ســـد النهضة، إذ تم التوافق على تكثيف 

التنسيق الحثيث بين الجانبين في ظل 
المرحلـــة الدقيقـــة الحالية التـــي يمر بها 
ملف سد النهضة، وتعزيز االتصاالت مع 
األطـــراف اإلقليميـــة والدوليـــة، لتفعيل 
رباعيـــة  بتشـــكيل  الســـوداني  المقتـــرح 
دوليـــة للتوســـط فـــي تلـــك القضية، 
بما يســـاعد علـــى التوصل التفاق 
قانونـــي شـــامل وملـــزم حـــول 
قواعد ملء وتشـــغيل ســـد 
موســـم  وقبـــل  النهضـــة، 
وأكـــد  القـــادم.  األمطـــار 
دعـــم  السيســـي  الرئيـــس 
مـــن  للســـودان  المتواصـــل  مصـــر 
كل  فـــي  والتنســـيق  التعـــاون  خـــالل 
الملفـــات محل االهتمـــام المتبادل، ومن 
ثم أهمية الزيارة الحالية لرئيس الوزراء 
الســـوداني إلى القاهرة لمتابعة مختلف 
أوجـــه العالقـــات الثنائيـــة ومشـــروعات 

التعاون المطروحة بين الجانبين.

توافق مصري سوداني على رباعية دولية لسد النهضة

دبي ـ العربية.نت

أفـــاد مراســـل العربيـــة فـــي اليمـــن نقـــاًل عن 
ميليشـــيات  باســـتهداف  خاصـــة  مصـــادر 
بصـــاروخ  مـــأرب  فـــي  المدنييـــن  الحوثـــي 
التـــي  الخاصـــة  الصـــور  وتظهـــر  بالســـتي. 
حصلت عليها العربية ســـقوط الصاروخ في 
قلب منطقة ســـكنية مخلفا خســـائر بشـــرية 
وماديـــة بيـــن المدنييـــن فـــي المنطقـــة التي 
حاولت الميليشـــيات التقدم إليها، وخسرت 
فيهـــا المئـــات مـــن قواتهـــا بفضـــل تصـــدي 
الجيش الوطني اليمني والقبائل لمحاولتها 
دعـــم  تحالـــف  وطيـــران  قـــوات  بمســـاندة 
الشـــرعية في اليمن. فيما أتى هذا التصعيد 
في وقـــت التحمت قـــوات الجيـــش اليمني 
فـــي جبهتـــي مقبنـــة والكدحـــة، غـــرب تعز، 
أمس الخميس، بعد تحرير عدد من المواقع 
وتكبيـــد الميليشـــيات الحوثيـــة المدعومـــة 
إيرانًيا خسائر كبيرة في األرواح والمعدات. 
وقال المركز اإلعالمي لمحور تعز: إن قوات 

الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررت 
منطقـــة الكويحة والطوير األعلى في جبهة 
مقبنة غرب المحافظة. وأشار إلى أن قوات 
الجيـــش الوطنـــي التحمـــت مـــع بعضها في 
جبهتـــي مقبنـــة والكدحـــة بمنطقـــة الطويـــر 
األعلـــى وســـط تقـــدم متســـارع. وبحســـب 

مصادر ميدانيـــة، فقد تكبدت الميليشـــيات 
األرواح  فـــي  كبيـــرة  خســـائر  الحوثيـــة 
والمعدات العســـكرية، وتم مصادرة معدات 
وذخائـــر خلفتهـــا تلـــك العناصر التـــي الذت 
بالفـــرار فـــي جبهتـــي الكدحـــة ومقبنـــة بعد 

تلقيهم ضربات موجعة.

من خسار الحوثيين في منطقة الكدحة

تعز.. الجيش يحرر مواقع ويلحم الجبهات ألول مرة منذ 6 ســنوات
الحوثي يستهدف المدنيين في مأرب بصاروخ بالستي

نيويورك - وكاالت

قال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
العاشـــرة  الذكـــرى  بمناســـبة  غوتيريـــش، 
لبدء الحرب الســـورية، إن سوريا ال تزال 
“كابوسا حيا” حيث يواجه حوالي 60 % 

من السوريين خطر الجوع.
وقـــال غوتيريـــش: “مـــن المســـتحيل أن 
نـــدرك بشـــكل كامـــل حجـــم الدمـــار فـــي 
ســـوريا، لكن شـــعبها عاني من بعض أسوأ 
الجرائـــم التـــي عرفهـــا العالم هـــذا القرن. 
حجم الفظائع يصيب الضمير بالصدمة”.

للصحفييـــن  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
“توارت ســـوريا عن الصفحات الرئيسية. 
ومـــع ذلـــك، ال يـــزال الوضع هناك كابوســـا 

حيا”.
وقال غوتيريش للصحفيين “هناك حاجة 
إلى توســـيع إمكانية وصول المســـاعدات 
اإلنســـانية... تكثيف تســـليم المساعدات 
عبر الخطوط وعبـــر الحدود ضروري من 

أجـــل الوصـــول إلـــى المحتاجيـــن في كل 
مـــكان. ولهذا دعوت مجلـــس األمن مرارا 
إلى التوافق حول هذه المسألة الحيوية”.

كان مجلـــس األمـــن قـــد أجـــاز أول مـــرة 
عملية مساعدات عبر الحدود إلى سوريا 
فـــي 2014 من خالل أربع نقاط حدودية. 

المجلـــس  قلـــص  الماضـــي  العـــام  وفـــي 
العدد إلى نقطة واحدة من تركيا بســـبب 
معارضة روســـيا والصيـــن تجديد النقاط 
األربـــع جميعـــا. ومـــن المقـــرر أن يتنـــاول 
المجلس قضية توصيل المســـاعدات عبر 

الحدود مجددا في يوليو.

السوريون يعانون من تبعات حرب ما تزال مستمرة

بعد 10 ســنوات من الحرب .. 60 % يواجهون خطر الجوع
غوتيريش يصف الوضع في سوريا بأنه “كابوس حي”

رانغون ـ أ ف ب

قتـــل تســـعة محتجيـــن فـــي بورمـــا 
اتهمـــت  فيمـــا  الخميـــس  أمـــس 
الزعيمـــة  العســـكرية  المجموعـــة 
المدنيـــة المخلوعـــة أونغ ســـان ســـو 
تشـــي بقبول مدفوعات ضخمة غير 

قانونية.
ويتزايـــد الضغـــط الدولـــي 

بشكل مطرد منذ أطاح 
الزعيمـــة  الجيـــش 
المدنية أونغ سان سو 
تشـــي واحتجزها في 

األول من فبراير ما أدى 
احتجاجـــات  انـــدالع  إلـــى 

يومية في أنحاء البالد.
واســـتنكرت األمم المتحدة األربعاء 
حمالت القمـــع التي تنفذهـــا القوات 
توقيـــف  إلـــى  أدت  والتـــي  األمنيـــة 
أكثر من 2000 شـــخص ومقتل أكثر 
مـــن 60 شـــخصا، حتـــى أن الصيـــن، 

الحليـــف التقليدي لبورما، تدعو إلى 
“وقف التصعيد” والحوار.

وفـــي بلدة مياينغ في وســـط بورما، 
قتل ســـتة أشـــخاص أمس الخميس 
بعدمـــا لجـــأت القـــوات األمنيـــة إلى 

العنف لفض احتجاج.
وقـــال شـــاهد لوكالـــة فرانس 
منهـــم  خمســـة  إن  بـــرس 

اصيبوا في الرأس.
وعقـــد الجيـــش الـــذي 
يبـــرر انقالبـــه بتأكيـــد 
عمليـــات  حصـــول 
تزويـــر واســـعة النطـــاق خالل 
التـــي  التشـــريعية  االنتخابـــات 
فيهـــا  وحقـــق  نوفمبـــر  فـــي  جـــرت 
حـــزب الرابطـــة الوطنيـــة مـــن أجـــل 
الديموقراطيـــة بزعامـــة ســـو تشـــي 
فـــوزا كبيـــرا، مؤتمرا صحافيـــا نادرا 

أمس اتهم فيه سو تشي بالفساد.

مقتل 9 متظاهرين في بورما واتهام سو تشي بالفساد
غزة - وكاالت

قـــررت حركـــة فتـــح الفلســـطينية التي 
يتزعمها الرئيـــس محمود عباس أمس 
الخميـــس فصـــل ناصـــر القـــدوة عضـــو 
لجنتهـــا المركزية بســـبب ســـعيه لطرح 
قائمـــة منفصلـــة مـــن المرشـــحين فـــي 

االنتخابـــات البرلمانيـــة المقبلة في 
األراضي الفلسطينية.

وبررت اللجنـــة المركزية 
لفتح في بيان صحفي، 
القـــدوة  فصـــل  قـــرار 
النظـــام  بـ”تجـــاوزه 

فتـــح  لحركـــة  الداخلـــي 
وقراراتها والمس بوحدتها”.

وقالـــت حركة فتح في بيان إنها 
أمهلـــت القـــدوة، ابـــن شـــقيقة الرئيـــس 
عرفـــات،  ياســـر  الراحـــل  الفلســـطيني 
يوميـــن للرجـــوع عـــن قـــراره والتخلي 
عـــن مســـعى االنشـــقاق لكنـــه أصر على 

موقفه.

وأضافـــت أنه “بعد فشـــل الجهود كافة 
التـــي بذلـــت معـــه )القدوة( مـــن اإلخوة 
بالنظـــام  والتزامـــا  بذلـــك،  المكلفيـــن 
الداخلـــي وبقـــرارات الحركـــة، وحفاظا 
على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله 

نافذا من تاريخه”.
إنـــه  لرويتـــرز  القـــدوة  وقـــال 
وقـــت  فـــي  بيانـــا  ســـيصدر 

الحق.
 67( القـــدوة  ويعـــد 
عامـــا( من قيـــادات فتح 
البـــارزة وســـبق أن شـــغل 
منصب مندوب فلســـطين الدائم 
فـــي األمـــم المتحـــدة ووزيـــر أســـبق 

للخارجية في السلطة الفلسطينية.
وانتخـــب القـــدوة عضـــوا فـــي اللجنـــة 
المركزيـــة لفتح عـــام 2009، لكنه عرف 
بعالقات متوترة مع الرئيس عباس في 

األعوام األخيرة.

الرئيس الفلسطيني يفصل ناصر القدوة من حركة فتح

20 قتيال في حريق 
بمصنع مالبس بالقاهرة

مصرعهم  األقـــل  على  شخصا   20 لقي 
وأصيب 24 آخرون الخميس في حريق 
الــقــاهــرة،  بمصنع مــابــس شــمــال شـــرق 

بحسب مصادر أمنية وطبية.
ولم تعرف بعد أسباب الحريق الذي وقع 
القليوبية  بمحافظة  العبور  منطقة  في 
)على بعد قرابة 40 كيلومتر شمال شرق 
القاهرة(، الذي أرسلت 12 سيارة إطفاء 

للسيطرة عليه، وفق المصادر نفسها.
مستشفيات  إلـــى  المصابين  نــقــل  وتـــم 

عدة.

القاهرة ـ أ ف ب
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مــرة ألول  افتراضيــا   2021 “العموميــة”  اجتمــاع  انعقــاد 

محولة  لألرباح المستبقاة  بـ“ألبا”

عقدت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
 2021 مـــارس   11 الخميـــس  أمـــس 
العاديـــة  العامـــة  اجتمـــاع الجمعيـــة 
السنوي- وهو أول اجتماع للجمعية 
يعقد عبر المنصة االفتراضية. وتمت 
مناقشـــة محضـــر اجتمـــاع الجمعية 
العامة العادية الســـنوي السابق الذي 
عقـــد بتاريخ 8 مـــارس 2020 وتمت 
الموافقـــة عليه. وتم كذلك الموافقة 
علـــى تقريـــر مجلـــس اإلدارة للســـنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020، في 
حيـــن تم مراجعـــة تقريـــر المدققين 
الخارجييـــن للبيانات المالية للســـنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
وتمـــت الموافقـــة علـــى عـــدم توزيع 
حصـــص أربـــاح نقديـــة للمســـاهمين 
وتحويـــل 9,755 ألف دينار - صافي 
الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2020 إلى األرباح المستبقاة.
وتم خـــال االجتماع أيًضا الموافقة 
اإلجماليـــة  المكافـــأة  مقتـــرح  علـــى 
بقيمـــة  اإلدارة  مجلـــس  ألعضـــاء 
210,000 دينار عن الســـنة المنتهية 
فـــي 31 ديســـمبر 2020، والخاضـــع 

لموافقـــة وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والسياحة.

تقريـــر  علـــى  المســـاهمون  واَطلـــع 
 2020 لعـــام  الشـــركات  حوكمـــة 
بـــي إم  كـــي  إعـــادة تعييـــن  وتمـــت 
جـــي )KPMG( كمدققيـــن خارجيين 

للشركة لعام 2021.
وافـــق  ذلـــك،  إلـــى  باإلضافـــة 

المســـاهمون علـــى المعامـــات التي 
جـــرت خال الســـنة المالية المنتهية 
فـــي 31 ديســـمبر 2020 مـــع أي مـــن 
األطراف ذات الصلة كما هو موضح 
فـــي اإليضـــاح رقم 27 مـــن البيانات 
المالية بما يتماشـــى مـــع المادة 189 
من قانون الشركات التجارية وإبراء 
مـــن  اإلدارة  أعضـــاء مجلـــس  ذمـــة 

أي مســـؤولية فيما يتعلـــق بأعمالهم 
وأنشـــطتهم للســـنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2020.
وتـــم الموافقـــة علـــى تعيين ســـيكو 
ش.م.ب. )مقفلـــة( لتقديـــم خدمـــات 
ال  مـــا  باســـتخدام  الســـوق  صناعـــة 
يزيد عن 3 % من رأس مال األسهم 
الصـــادر لشـــركة “ألبـــا” فـــي أي وقت 
يتم تحديده، األمر الخاضع لموافقة 

مصرف البحرين المركزي.
وبهذه المناســـبة، قال رئيس مجلس 
بـــن  دعيـــج  الشـــيخ  الشـــركة  إدارة 
سلمان آل خليفة “لقد شكلت جائحة 
كوفيـــد19- اختبـــاًرا لنا علـــى جميع 
األصعدة دون استثناء، والتحديات 
التي مررنا بها في عام 2020 أطلقت 
إمكانات ألبا وقوتهـــا الحقيقية. لقد 
تعلمنـــا الكثير وأقدمنا علـــى العديد 
من المبـــادرات للمـــرة األولى ويعود 
الفضل في ذلك إلى مرونة موظفينا 
وقدرتهم علـــى التكيف.ومع مضينا 
أهدافنـــا  حددنـــا   ،2021 عـــام  فـــي 
ألن تكـــون ألبـــا فـــي طليعـــة صناعة 
األلمنيوم مع دفع عجلة النمو طويل 

األمد لمساهمينا”.

عسكر - ألبا

المشاركون في اجتماع “عمومية ألبا”

واشنطن - أف ب

واشنطن ستشتري 100 مليون 
جرعة إضافية من “جونسون”

أن  بــايــدن  جــو  األميركي  الرئيس  أعلن 
جرعة  مــلــيــون   100 ســتــشــتــري  إدارتـــــه 
إضافية من لقاح جونسون أند جونسون 
المضاد لفيروس كورونا، في خطوة من 
التي  الجرعات  كمية  أن تضاعف  شأنها 
من  المتحدة  الــواليــات  عليها  ستحصل 

هذا اللقاح.
وقال بايدن إن “تطعيم األميركيين هو 

السبيل الوحيد للتغلب على الجائحة”.

أخبار متفرقة

لتشغيل “هايبكس” في “توبلي للصرف الصحي”

ارتفاع عضوية “العربي لتقنية المعلومات” لـ 9 دول

عطــــــاءات فنيــــــة لتعييــــــن مســــــاح كميــــــات لـ“الرملـــــي اإلسكــانــي”

ــطــور ــت ــســاهــم فـــي الــتــنــمــيــة وال ــن.. والــقــطــاع ي ــري ــح ــب ــره ال ــق م

طرحــت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي أمــس مناقصــة لشــؤون األشــغال للمرحلــة األولــى ألعمــال التشــغيل والصيانــة لنظــام المعالجة 
“هايبكس” في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك ضمن مشروعات الصرف الصحي، تقدمت إليها شركة بلوواتر بايو ليمتد بنحو 1.7 مليون دينار.

يذكـــر أن الـــوزارة انتهـــت فـــي وقـــت ســـابق مـــن أعمال 
المرحلة األولى من تحويل حوضين من أصل 10 لتعمل 
بنظـــام “الهايباكـــس” لتحســـين معالجـــة 100 ألـــف متـــر 
مكعـــب مـــن إجمالي 320 ألف متر مكعـــب تصل لمحطة 

توبلي المستقبلة لتدفقات الصرف الصحي.
كمـــا طرحـــت الـــوزارة مناقصتيـــن أيًضـــا، األولـــى زمنية 
لشـــؤون البلديات لتزويد وتركيب مواد ألعمال الزراعة 
التجميليـــة تنافســـت عليهـــا 8 شـــركات وكان أقل عطاء 
بــــ 180.6 ألف دينار، والثانية لشـــؤون األشـــغال للمرحلة 
الثالثة من مشـــروع شـــبكة الصرف الصحي لمنطقة سار 
تنافست عليها شركتان وكان أقل عطاء بنحو 43.2 ألف 

دينار.
وكذلـــك وكذلـــك طـــرح بنـــك اإلســـكان مناقصـــة لتعيين 
مســـاح كميات لمشروع الرملي االســـكاني القسم الرابع، 

تنافست عليها 8 شركات بعطاءات فنية.

وتم إجماال، فتح 10 مناقصات تابعة لـ 7 جهات حكومية 
بإجمالـــي 45 عطـــاء فـــي حين تـــم تعليق عطـــاء وحيد 
لجهة واحدة. وبلغ مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 

3.1 مليون دينار.
وطرحت شركة نفط البحرين )بابكو( مناقصتين، أولهما 
لتوفيـــر عمالـــة متخصصـــة فـــي تكنولوجيـــا المعلومات 
لدائـــرة تقنية المعلومات في الشـــركة، تنافســـت عليها 9 
شـــركات وكان أقل عطاء بنحو 599.7 ألف دينار لشركة 
نســـكل كمبيوتر سليوشـــنز وأكبرهـــا بقرابـــة 1.1 مليون 
دينـــار، والثانيـــة لتوريد قطع غيـــار إضافية لإلصاحات 
العامـــة واإلصاحـــات األساســـية تقدمـــت إليهـــا شـــركة 
)Howden Thomassen Middle East FZCO( بـ 58.9 

ألف دينار، وتم تعليقه.
كمـــا طرحـــت طرحـــت طيـــران الخليج مناقصـــة لتوفير 
خدمات الغســـيل ألغطية المفروشات الداخلية/  الستائر 

وأحزمـــة المقاعـــد للطائرة تقدمـــت إليها شـــركة واحدة 
بنحـــو 245.5 ألـــف دينار لشـــركة خدمات مغســـلة فندق 
الخليـــج. وكذلـــك طرحت هيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونيـــة مناقصـــة لتوفيـــر مـــوارد بشـــرية لمشـــروع 
النظام الوطني إلدارة المراســـات اإللكترونية تنافســـت 
عليها شـــركتان وكان أقـــل عطاء بنحو 166.3 ألف دينار 

لشركة أطياف للحلول اإللكترونية.
وأيًضا طرحت وزارة المالية مناقصة لتوفير 16 حارس 
أمـــن لمبنـــى الـــوزارة بالمنطقـــة الدبلوماســـية بالمنامـــة 
إضافـــة إلـــى مبنـــى الـــوزارة الواقع فـــي منطقـــة عوالي، 
تنافســـت عليهـــا 10 شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 
77.2 ألـــف دينـــار، إضافـــة إلـــى ذلـــك، طرحـــت المحكمة 
الدستورية مناقصة للتأمين الصحي ألعضاء وموظفي 
المحكمـــة تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات، وكان أقل عطاء 

بنحو 67.8 ألف دينار لشركة تآزر.

انضمت أربع دول عربية مؤخرا لعضوية 
المعلومـــات  لتقنيـــة  العربـــي  االتحـــاد 
مملكـــة  مـــن  يتخـــذ  الـــذي  واالتصـــاالت 
البحريـــن مقـــرا رئيســـا لـــه، وهـــي تونس 
والمغرب وفلسطين واليمن، لتضاف إلى 
كل مـــن مصـــر والكويـــت واألردن ولبنان 
والبحريـــن، وليرتفـــع بذلـــك عـــدد الدول 

العربية أعضاء االتحاد إلى تسع دول.
وقـــال األمين العام لاتحـــاد أحمد عطية 
هللا الحجيـــري “إن قطـــاع التقنية يمتلك 
قدرة هائلة على المســـاهمة فـــي التنمية 
النـــاس  أبعادهـــا، وجعـــل حيـــاة  بجميـــع 
أســـهل وحصولهم على الخدمات أســـرع 
وأكثـــر شـــفافية، ونحن نرحب بمشـــاركة 
األشـــقاء مـــن الـــدول العربيـــة فـــي هـــذا 
االتحاد واالستفادة من التجارب النوعية 

المتقدمة للدول األعضاء”.
وأضاف “كلنا ثقة بأن تعاوننا معا سيثمر 
نجاحـــات ملموســـة على مســـتوى العالم 
تكامـــل  أكبـــر  وإحـــداث  أجمـــع،  العربـــي 
ممكـــن بيـــن الـــدول العربيـــة فـــي مجـــال 
صناعـــة وإنتـــاج تكنولوجيـــا المعلومـــات 
واالتصـــاالت، واالســـتفادة مـــن التجارب 
العربية المتقدمة، وتعزيز حصة شركات 
التقنيـــة العربيـــة مـــن ســـوق االتصـــاالت 

والمعلومات في الدول العربية”.
وأكـــد الحجـــري فـــي هـــذا الســـياق علـــى 
المجتمعـــات  تنميـــة  فـــي  االتحـــاد  دور 

العاقـــات  اقتصادًيـــا، وتوثيـــق  العربيـــة 
الثنائية والجماعية بين الجهات الوطنية 
والعربيـــة العاملـــة في قطـــاع المعلومات 
بيـــن  التعـــاون  وتشـــجيع  واالتصـــاالت، 
النشـــطة  والعربيـــة  الوطنيـــة  الشـــركات 

وأســـواقه،  المعلومـــات  صناعـــات  فـــي 
والعمـــل مـــن أجـــل تطويـــر أشـــكال هـــذا 
التعاون، واإلســـهام في إزالة العقبات من 
طريقه، والعمل من أجل االرتقاء المهني 

ألعضائه.
لتقنيـــة  العربـــي  االتحـــاد  أن  وكشـــف 
انطلـــق  الـــذي  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
بمبـــادرة مـــن جمعيـــة البحرين لشـــركات 
التقنيـــة “ِبِتـــك” قبـــل نحـــو عاميـــن فـــي 
علـــى  العمـــل  فـــي  مســـتمر  البحريـــن 
جـــذب جميـــع الـــدول العربيـــة لعضويته، 
شـــركات  مســـاهمة  لرفـــع  يـــؤدي  وبمـــا 
التقنيـــة العربيـــة في صناعـــة االتصاالت 
والمعلومات على مســـتوى العالم، خاصة 
وأن عـــددًا من الـــدول العربية تصنف من 
بيـــن أعلـــى الـــدول فـــي مجال اســـتهاك 
التقنية دون أن تكون منتجة حقيقة لها.

أحمد الحجيري

المنامة - ووركسمارت 

أعلـــن البيت األبيض، أن الرئيس 
ســـيوقع  بايـــدن  جـــو  األميركـــي 
الجديـــدة  المســـاعدات  حزمـــة 
بقيمـــة 1.9 تريليون دوالر، اليوم 

الجمعة.
جـــاء ذلـــك بحســـب مـــا أعلنـــت 
المتحدثة باســـم البيـــت األبيض 

مؤتمـــر  فـــي  بســـاكي،  جيـــن 
صحافي مساء أمس.

وســـيحصل ماييـــن األميركيين 
على شيكات كمساعدات مباشرة 
تصـــل قيمتهـــا إلـــى 1400 دوالر 
للفـــرد، مـــن أصـــل مبلـــغ إجمالي 

بحوالي 400 مليار دوالر.

بايدن يوقع خطته للدعم االقتصادي اليوم

بـــاك روك  أصـــدرت شـــركة 
العالميـــة  األمـــوال  إلدارة 
للتو تحذيرًا مزدوجًا بشـــأن 
بالذهـــب  االحتفـــاظ  مزايـــا 
)المـــاذ التقليدي في الوقت 

الحالي(.
وقـــال مديـــر المحفظـــة في 
صندوق التخصيص العالمي 
روس  روك،  بـــاك  لشـــركة 

كويســـتريتش، إن الســـبائك 
أثبتـــت أنهـــا وســـيلة تحوط 
أقـــل فاعلية ضـــد التحركات 
فـــي األصـــول األخـــرى، مثل 
األســـهم، وكذلـــك التضخـــم. 
عـــاوة علـــى ذلـــك، يواجـــه 
الذهـــب رياحًا معاكســـة في 
حالة تسارع وتيرة االنتعاش 

االقتصادي العالمي.

شركة عالمية تحذر: إياكم واالحتفاظ بالذهب

كشفت شـــركة اتصاالت مصر 
عـــن حصولها علـــى قرض من 
تحالـــف مكـــون مـــن 4 بنـــوك 
إماراتية، هـــي: اإلمارات دبي 
الوطني، وأبوظبـــي التجاري، 
وبنـــك المشـــرق، إضافـــة إلـــى 
 160 بقيمـــة  األول،  أبوظبـــي 
مليـــون دوالر، وذلـــك لتمويل 

شراء الترددات الجديدة.
وقـــد حصلـــت الشـــركة علـــى 

جديـــدة  تـــرددات  مجموعـــة 
 2600 التـــرددي  الحيـــز  فـــي 
 TDD بتقنيـــة  ميغاهرتـــز 
بنظام حـــق االنتفاع لمدة 10 
ســـنوات، بمقابـــل 325 مليون 
نصـــف  منهـــا  يســـدد  دوالر 
مليـــون   162.5 أي  المبلـــغ، 
دوالر فـــور إتاحـــة التـــرددات 
المصـــري  بالجنيـــه  والباقـــي 

على سنتين.

“اتصاالت مصر” تحصل على قرض بـ 160 مليون دوالر

شدد البنك المركزي األوروبي 
الثابـــت  دعمـــه  علـــى  أمـــس 
للتحفيز النقـــدي في مواجهة 
حـــول  األخيـــرة  التوتـــرات 
أســـعار الســـندات والمخـــاوف 
التضخـــم. ومنـــذ  مـــن عـــودة 
اجتماعـــه األخيـــر فـــي ينايـــر 
ارتفـــع معـــدل التضخـــم إلـــى 

0,9 % فـــي يناير وفبراير في 
منطقـــة اليـــورو متجـــاوزا كل 
التوقعات. في الوقت نفســـه، 
انتعشـــت عائـــدات الســـندات 
إجـــراءات  تمديـــد  وأدى 
مكافحـــة كوفيـــد فـــي العديد 
مـــن الـــدول الـــى إبعـــاد آفـــاق 

االنتعاش االقتصادي.

“المركزي األوروبي”: مخاوف بشأن التضخم

أطلقت مجموعة “فيسبوك” 
نســـخة مخففـــة مـــن خدمة 
ومقاطـــع  الصـــور  مشـــاركة 
“إنســـتغرام”  الفيديو شـــبكة 
170 دولـــة،  مـــن  أكثـــر  فـــي 
تســـتهدف المناطـــق الريفية 
التي  المعزولة  والمجتمعات 
ليـــس لديهـــا وصـــول فائـــق 
اإلنترنـــت.  إلـــى  الســـرعة 

“إنســـتغرام  تنزيـــل  ويمكـــن 
اليت” الذي ال يتجاوز حجمه 
2 ميغا بايت )مقابل 30 ميغا 
بايت لإلصـــدار الكامل( على 
الهواتـــف المحمولـــة العاملة 
للتشـــغيل  “أندرويد”  بنظـــام 

من “غوغل”.
وال يتوافر التطبيق بعد في 

متجر “آبل” عبر اإلنترنت.

إطالق “إنستغرام مخفف” في أكثر من 170 دولة

فـــي  النفـــط  أســـعار  صعـــدت 
التعامات المبكرة، أمس، وســـط 
آمال بزيـــادة الطلب علـــى الخام 
عالميـــا، بالتزامـــن مـــع اســـتمرار 
وعـــودة  اللقاحـــات،  توزيـــع 
الطيـــران  لحركـــة  تدريجيـــة 
أســـعار  اســـتمدت  كمـــا  المدنـــي. 
بيانـــات  مـــن  ارتفاعهـــا  النفـــط 
أميركية صدرت، أظهرت تراجعا 
الوقـــود  مخزونـــات  فـــي  كبيـــرا 
داخل أسواق الواليات المتحدة، 

خـــال األســـبوع الماضـــي. فقـــد 
لخـــام  اآلجلـــة  العقـــود  صعـــدت 
برنـــت  العالمـــي مزيـــج  القيـــاس 
 %  0.60 بنســـبة  مايـــو،  تســـليم 
دوالر   68.31 إلـــى  ســـنتا   41 أو 

للبرميل.
اآلجلـــة  العقـــود  صعـــدت  كمـــا 
للخـــام األميركي غرب تكســـاس 
الوســـيط تســـليم أبريـــل، بنســـبة 
0.44 % أو 29 ســـنتا إلى 64.73 

دوالر للبرميل.

تحسن أسعار النفط مدعومة بآمال زيادة الطلب

أمل الحامد

نّبـــه مصـــرف البحرين المركزي، شـــركات التأمين في 
البحريـــن بوجـــود زيـــادة في شـــكاوى زبائن شـــركات 
التأمين يفيد بعدم تحديث بيانات تأمين الســـيارات 
فـــي نظـــام اإلدارة العامـــة للمـــرور وفـــق اإلجـــراءات 

المتبعة منذ 2016.
ولفـــت المصـــرف فـــي تعميـــم لشـــركات التأميـــن إلى 
الزيـــادات األخيرة في الشـــكاوى الـــواردة من حاملي 

الوثائـــق عبر بوابـــة “تواصل” والتي تفيـــد بأن وثائق 
تأميـــن المركبـــات الخاصـــة بهم لم يتـــم تحديثها في 
نظـــام اإلدارة العامة للمرور، وذلك بســـبب حقيقة أن 
بعض الشـــركات لم تقـــم بالتحديث فـــي النظام على 
الفور، بما في ذلك تلك الصادرة أو المجددة من قبل 
وســـطاء التأمين، نتيجة لذلك، ال يمكن إكمال عملية 
تســـجيل أو تجديد المركبة من خال بوابة الحكومة 

اإللكترونية بسبب هذا النوع من المشكات.
وجـــاء في التعميـــم أنه لتلـــك األســـباب، يتعين على 

جميـــع شـــركات التأميـــن االلتـــزام بضمـــان تحديـــث 
البيانـــات فـــي نظام المـــرور على الفـــور ودون تأخير؛ 
وإجـــراء الترتيبـــات الازمـــة مـــع وســـطاء التأميـــن 
والممثليـــن المعنيين )الـــوكاء( من أجل الوصول إلى 
نظام الشـــركة لضمان تحديـــث المعلومات على الفور 
في النظام. وأكد المصرف المركزي أن عدم االمتثال 
لهذه التوجيهات ســـيؤدي إلى اتخاذ تدابير، بما فيها 
فـــرض عقوبـــات مالية من قبل المصـــرف وفًقا للمادة 

)129( من قانون مصرف البحرين المركزي.

ــدى “الـــمـــرور” ــ ــزي”: تــعــطــيــل تــســجــيــل الــمــركــبــات ل ــ ــرك ــ ــم ــ “ال

شكاوى على شركات تأمين لعدم تحديثها البوالص

أمل الحامد

1.7
مليون دينار

9.75
مليــون دينــار



طرحــت الفنانة أنغــام كليب أغنيتهــا الجديد “هو نفس 
الشــوق” عبــر قناتها الرســمية علــى موقــع التواصل 
االجتماعي “يوتيوب”، مســاء اليوم، إذ تجــاوزت األغنية 
حاجز الـ 17 ألف مشاهدة في أقل من ساعة من طرحها.

وشــاركت الفنانــة أنغــام جمهورهــا كليــب األغنية عبر 
حســابها الرســمي على تويتر، معلقة بكوبليــه من األغنية 

الجديدة قائلة “هو نفس الشوق في قلبي وبحالوته وبعذابه يظهر أن الشوق 
يا قلبي عمره ما يفارق صحابه”.

تخطت أغنية “عيونه لما قابلوني”، للفنان رامي صبري حاجز 
5 ماليين مشــاهدة علــى قناته الرســمية علــى “يوتيوب”، 
منــذ طرحهــا فــي عيــد الحــب، واألغنيــة الجديــدة كتبها 
الشــاعر الغنائــي محمد عاطــف، ومن ألحــان رامي صبري، 

وتوزيع ومكس وماســتر جالل حمــداوي، وبيانو كريم صبري 
وتصوير عماد قاســم. وتصدر المطرب رامــي صبري ترند موقع 

الفيديوهات “يوتيوب” ومواقع التواصل االجتماعي في مصر والدول العربية، بعد أن 
نالت إشادات بألحانها وكلماتها التي جعلتها تحقق عدد مشاهدات في وقت قصير.

تشــهد الســاحة الغنائيــة فــي شــهر مــارس الجاري نشــاًطا 
ملحوًظا من قبــل نجوم الغناء الذين قرروا طرح أغاٍن جديدة 
على طريقة “السينجل”؛ إلنعاش السوق في ظل أزمة انتشار 
فيروس كورونا، حيث طرح الفنان فضل شــاكر أغنية “لســه 

الحالة ما تســرش” من كلمات حسام ســعيد إسماعيل، ومن 
ألحــان محمــود أنور. وطــرح محمد رمضــان األســبوع الماضي، 

أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “أنا البطل” على يوتيوب، واألغنية من كلمات كالوشا 
الفنار وإسالم شندي، وتوزيع إسالم ساسو، وإخراج حسام الحسيني.

طرح أغاٍن جديدة5 ماليين مشاهدةجديد أنغام
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نشـــر موقـــع VARIETY َتقريـــًرا أّكـــد 
ثـــاث ســـنوات مـــن  أنـــه بعـــد  فيـــه 
افتتـــاح أّول دار ســـينما في المملكة 
العربية السعودية، أصبحت المملكة 
أكبر ســـوق للمســـرحيات في الشرق 
األوســـط وتتحول إلى محرك رئيس 
إلنتـــاج األفام العربيـــة، حيث يقول 
ديفيـــد هانكـــوك، المحلل في شـــركة 
“أومديـــا” التي تتخذ مـــن لندن َمقًرا 
لهـــا، والذي يرى أّن الســـوق الجديدة 
ِضمـــن  َتصنيفهـــا  بإمـــكان  تتمتـــع 
أفضـــل 10 أو 15 منطقة فـــي العالم 
فـــي الوقـــت الحالـــي، حيـــث تســـير 
الســـعودية فـــي مســـار مختلـــف عن 
بقيـــة العالم. شـــركة “أومديا” قّدرت 
أنه ســـيكون هناك 1400 شاشـــة في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بحلول 

عـــن  ارتفاًعـــا  ُمحقًقـــا   ،2024 العـــام 
العـــدد الحالـــي الـــذي يقـــل عـــن 300 
شاشـــة للعـــام 2020، ومـــع أكثـــر من 
 2021 للعـــام  متوقعـــة  600 شاشـــة 
وفي العـــام 2020 ارتفعـــت مبيعات 
شـــباك التذاكـــر الســـعودي بنســـبة 3 
٪ لتصـــل الـــى 115 مليـــون دوالر، 
ُمخالِفة بذلك االنخفاض الســـائد في 

بقية دول العالم.
أّن هنـــاك تزايـــدا  التقريـــر  وأوضـــح 
في أرباح شـــباك التذاكر والشاشات، 
تماًما كما هو الحال في أجزاء أخرى 
من العالـــم ِمثل الصين، حيث يوجد 
نمو كبير في صناعـــة األفام. ُيمكن 
القـــول أّن إدخال المحتـــوى المحلي 
هـــو  الســـعودية  الســـينما  دور  إلـــى 

مفتاح اللعبة.

“السعودية” السوق األفضل لصناعة السينما بالشرق األوسط

على الرغم من امتاكه 47 
مليون متابع على اإلنستغرام، 

لكن ليوناردو ديكابريو قرر 
عدم عمل اإلعانات بحسابه، 

حيث نادرا ما ينشر 
صورا شخصية 

له؛ ألنه قرر 
االستغناء 

عن مايين 
الدوالرات 

من نشر 
اإلعانات 

وقرر جعل 
حسابه لدعم 

البيئة 
والحيوانات.

“العباية” قطعة تشــكل جانبا من جوانب األناقة في البحرين

المصممة حصة: أعد تصميما خاصا لفنانة خليجية معروفة

تعــد العبــاءة جــزءا مهمــا مــن اللبــاس الشــعبي في مملكــة البحرين والخليــج، وهي تعكس الحشــمة واألناقة لــدى مجتمعنا، وأصبحــت في الفترة 
األخيــرة  تشــكل مظهــرا متميــزا للعديــد من الشــابات وخصوصا بعد أن أدخلت كافة األلــوان الجذابة في العباءة ولم تعــد بلون واحد وهو اللون 
األسود كالسابق، وأصبحت العباءة البحرينية أحد القطع الفاخرة للعديد من نجوم الفن والسينما في الغرب، وهو ما دفع العديد من المصممات 
لتطوير “العباءة” حتى أصبحت قطعة تشكل جانبا من جوانب األناقة في البحرين، وأصبحت التصميمات الحديثة لـ “العباية” فنا ومصدرا للربح 

للعديد من المصممات الشابات بالبحرين. 

والمصممة البحرينية حصة أصبحت 
متميـــزة فـــي مجالهـــا، معروفـــة على 
مستوى دول الخليج وليس البحرين، 
فقد اســـتطاعت من خال تصاميمها 
المتميـــزة أن تجذب اهتمـــام الفتيات 
الخليجيات مـــن مختلف األعمار وأن 

تكون عامتها الخاصة بها. 
علـــى  ســـنتعرف  اللقـــاء  هـــذا  فـــي 
فـــي  المهمـــة  الجوانـــب  مـــن  العديـــد 
موهبتها، وأسباب اهتمامها بالعباءة، 
ومامـــح  المســـتقبلية،  وطموحاتهـــا 
من شـــخصيتها المميزة، وأن هوايتها 
وشـــغفها بتصميـــم “العبـــاءة” يختلف 

كثيرا عن مجال دراستها وعملها. 

عرفينا بنفسك ومشوارك في 

تصميم العباءات؟ 

جنائيـــة  علـــوم  ماجســـتير  أحمـــل 
ؤامنية، وأعمل في وظيفة حكومية، 
العبايـــات  بتصميـــم  بـــدأت  ولكنـــي 
كهوايـــة أحببتهـــا منذ الصغـــر دعمتها 
أصبحـــت  حتـــى  امتلكتهـــا  موهبـــة 
شـــغفا، وركزت علـــى تصميم العباءة، 
كنـــت  أنـــي  مـــن  الرغـــم  علـــى  فقـــط 
أصمم العديد من “المابس النســـائية 
للحفـــات واألعـــراس”؛ وذلـــك ألنـــي 
كنـــت أحب العباءة كـــزي من العادات 
األصيلـــة،  البحرينيـــة  والتقاليـــد 
وهي أكثر شـــيء نلبســـه فـــي حياتنا 
اليوميـــة كفتيات خليجيـــات، وكانت 
بالثنـــاء  تحظـــى  دائمـــا  تصميماتـــي 
واإلعجاب، كما قـــد تأثرت بالمصممة 

“كوكو شـــانيل”، وكانت دائما تلهمني، 
ســـيرتها  قـــراءة  أعـــدت  أنـــي  حتـــى 

ومتابعة تصاميمها عدة مرات.

هل حققت طموحك من خالل 

مشروعك الخاص؟ 

منـــذ  الخـــاص  مشـــروعي  بـــدأت 
ســـنتين تقريبـــا مـــن خـــال تصاميـــم 
تناســـب أذواق الشـــابات البحرينيات 
أمتلـــك  وأصبحـــت  والخليجيـــات، 
اســـما وشهرة كبيرة لدى الشابات في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، حيـــث 
يشـــكلن 70 % من زبائنـــي، باإلضافة 
إلـــى طلبـــات مـــن باقـــي دول الخليج 
فأســـعاري  العربيـــة،  الـــدول  وحتـــى 

مناســـبة وبتصميمـــات جذابـــة وغيـــر 
تقليديـــة، وأنـــا ال أكـــرر التصميم ، بل 
أنا أرضـــي ذوق كل زبونة بما يجعلها 

أنيقة وغير تقليدية. 

ما طموحك في المستقبل؟ 

كشـــابة بحرينيـــة وجامعية، أصبحت 
لـــي لمســـتي وتصميمي الخـــاص  بي، 
لـــدي الكثيـــر مـــن الطموحـــات، أطمح 
بتوســـيع عملـــي واالنتشـــار، وأعمـــل 
على فتح فروع في جميع محافظات 
 ، الخليـــج  دول  فـــي  ثـــم  البحريـــن، 
قريبـــا،  لمعـــرض شـــخصي  وأخطـــط 
وقـــد شـــاركت بالعديد مـــن المعارض 
كل  حـــازت  والخليجيـــة،  المحليـــة 

تصميماتي على اإلعجاب. 

وماذا لديك من جديد؟  

أعـــد حاليـــا تصميمـــا جديـــدا يخـــص 
معروفـــة  خليجيـــة  ومطربـــة  فنانـــة 
جدا، وستقوم بارتدائه خال برنامج 
يشـــكل  وهـــو  مشـــهور،  تلفزيونـــي 
أفضـــل دعم من هذه الفنانة للشـــباب 
الخليجـــي المبـــدع، علما أنه ســـيكون 
تعرفـــت  التـــي  للفنانـــة  منـــي  هديـــة 
علـــى تصميماتـــي مـــن خـــال منصـــة 

“االستغرام” الخاصة بي. 

لقاء: طالبة اإلعالم غدير الدوسري   
جامعة البحرين 

مسلســل “اللعبة -2 ليفل الوحــش” تصدر مواقع التواصل في 
األيام األخيرة بالتزامن مع عرض الحلقات األخيرة، واحتفل 
نجومــه بعــرض الحلقــة األخيــرة منه مؤخــرا، وســط تكهنات 

بالتجهيز للجزء الثالث من المسلسل.

مسلســـل  نجـــوم  واحتفـــل 
“اللعبة 2” بنهاية عرض الجزء 
الثانـــي والحلقـــة األخيرة من 
العمل الكوميدي على تطبيق 
المسلســـل  وتصـــدر  “شـــاهد”، 
مواقع التواصـــل بعد التفاعل 
مـــع  الجمهـــور  مـــن  الكبيـــر 
الحلقة األخيرة من المسلسل، 
وطالبوا صنـــاع العمل بتنفيذ 
جزء ثالث من المسلســـل بعد 
ومواقفـــه  بأحداثـــه  تعلقهـــم 
بيـــن  والمنافســـة  الكوميديـــة 
فـــي  ماجـــد  وهشـــام  شـــيكو 

كواليس المسلسل.
 ”2 “اللعبـــة  مسلســـل  وحقـــق 

نجاح وانتشار كبير بعد عرضه 
مؤخـــرا على تطبيق “شـــاهد”، 
األحـــداث  بســـبب  وذلـــك 
فـــي  الكوميديـــة  والمواقـــف 
نجاحـــه  واســـتمر  المسلســـل، 
من الجـــزء األول الذي عرض 
وأضيـــف  الماضـــي،  العـــام 
للجزء الثاني عدد من النجوم 
وأبرزهم الفنانة رانيا يوسف، 
بجانب شـــيكو وهشـــام ماجد 
ومـــي  عبدالرســـول  وعارفـــة 
مغـــاوري،  وســـامي  كســـاب 
ثـــروت  محمـــد  إلـــى  إضافـــة 
وأحمد فتحـــي وميرنا جميل 

وغيرهم. 

أبطال “اللعبة 2” يحتفلون 
بعرض الحلقة األخيرة

والنقطــة اللــون  بيــن  الرابــط  علــى  وتركيــز  حياتــه  ن  ـ مـ لقطــات 

معرض “الحوش” لعمر الراشد في عمارة مطر شهرا كامال

“فدوه عيونك” ألبوم القرن الواحد والعشرين

افتتـــح في عمـــارة بن مطـــر المتفرعة عن 
مركز الشـــيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة 
للثقافة والبحوث معرض “الُحوش” للفنان 
التشكيلي عمر الراشد يوم األحد الموافق 
7 مـــارس الجـــاري، إذ يســـتمر لفترة شـــهر 
كامـــل عارًضـــا رســـومات ولوحـــات الفنان 

الراشد.
فـــي هـــذا المعـــرض يســـتذكر عمر الراشـــد 
لقطـــات مـــن حياتـــه فـــي الحـــوش ويركز 
فيـــه علـــى الرابـــط بيـــن اللـــون والنقطـــة 
والخط والفراغ، ومع الحفاظ على الهوية 

المحليـــة البحرينية التي تمتاز فيه أعمال 
عمر الراشد، يقوم الفنان في هذا المعرض 
بتحوير وتحويل األشكال والمكان بشكل 
هندســـي ومنظـــور جديـــد مـــع مبالغة في 
لنقـــل  المألـــوف  عـــن  الخارجـــة  العناصـــر 
تلـــك الـــروح البحرينيـــة بطريقـــة معاصرة 

لجمهور عالمي.
يقـــول الفنـــان عـــن مضمون المعـــرض “إن 
الحـــوش يـــكاد ال يخلـــو على مـــدار اليوم، 
ففـــي النهـــار يكون المـــكان مليًئـــا بصخب 
الحياة، تحت ظال النخلة وشـــجرة اللوز 

المتداخلـــة حيـــث يجلـــس الجميـــع، تـــرى 
األهل والجيران واألصدقاء، وتشم رائحة 
القهوة والهيل والزعفران، وتسمع أحاديث 
النساء وأخبار الرجال وضحكات األطفال 
وتغريـــد الطيور... ذكرياتنا كانت في ذلك 
الحـــوش، تلـــك اللحظـــات الخالـــدة التـــي 
الزالـــت علـــى البال رغم مـــرور الزمن، فيه 
مناسباتنا، جمعاتنا، أعراسنا وأفراحنا، كل 
تلـــك اللحظات، كلها مطبوعة على القلوب 

قبل األذهان”.
يذكـــر أن الفنـــان عمـــر الراشـــد شـــارك في 

العديـــد مـــن المعـــارض المشـــتركة داخـــل 
وخـــارج البحريـــن، وحاز علـــى العديد من 
الجوائـــز منهـــا الجائزة الكبرى مـــن بينالي 
الخرافـــي الدولـــي للفـــن العربـــي المعاصر 
مـــن  الذهبيـــة  الســـعفة  وجائـــزة   ،2012
المعرض الدوري للفنون التشـــكيلية لدول 
مجلـــس التعـــاون فـــي الشـــارقة، كمـــا نال 
علـــى العديد من الشـــهادات التقديرية من 
مختلف المعـــارض الداخليـــة والخارجية، 
وشـــارك فـــي العديـــد مـــن لجـــان التحكيم 

الخاصة باألعمال الفنية التشكيلية.

متجـــددة ومتألقـــة وال أحـــد يراهـــن علـــى ذلك، إنهـــا فنانة 
العـــرب أحـــام الشامســـي، التـــي أثـــارت ضجه فـــي الوطن 
العربـــي أخيرا مـــع إطاقها البومها الجديـــد “فدوه عيونك” 

على جزءين بصورة مشوقة.
يحتوي كل جزء على 13 أغنية، بمجموع 26 أغنية تعاونت 
فيه مع أسماء كبيرة من شعراء وملحنين وموزعين، ولعل 
من أكثر ما يشـــد االنتباه في هذا األلبوم هو شـــغف الفنانة 

أحـــام وحبهـــا لفنهـــا، فلـــم تكتـــف باختيـــار أجـــود الكلمات 
واأللحان فقط، بـــل عملت جاهدة على تصوير كل األغاني 
فيديـــو كليـــب بفكـــرة متميـــزة وإطالـــة مبهـــرة، وبأماكـــن 
خياليـــة، وظهـــرت بجمهورها باألزيـــاء والمكيـــاج كعادتها؛ 
لتثبـــت مجـــددا من خال ألبـــوم “فدوه عيونـــك” أنها طاقة 
متجـــددة وتســـعد جمهورهـــا بنجاحهـــا وتألقهـــا ومفاجآتها 

المستمرة، وهذا يجعلها ملكة عرش األغاني الخليجية.

كتب: خالد خليل جناحي



 الجمعة
 12 مارس 2021
28 رجب 1442 

“مالمو للسينما العربية” يكشف عن البوستر الرسمي لدورته الحادية عشرة
كشــف مهرجــان مالمــو للســينما العربيــة عن الملصق )البوســتر( الرســمي 
لدورة المهرجان الحادية عشــرة، والمقرر إقامتها في الفترة بين 6 و11 

من شهر أبريل المقبل.

مقعـــدي  صـــورة  يعـــرض  البوســـتر 
فيلـــم  لمشـــاهدة  معـــّدان  ســـينما 
علـــى شاشـــة، بحيـــث ترســـم ظالل 
المقعديـــن الرقـــم 11 إشـــارة لرقـــم 
الـــدورة، بينما نالحظ كون الشاشـــة 
على هيئة شاشـــة هاتـــف ذكي، في 
التـــي  االســـتثنائية  للـــدورة  إشـــارة 
منصـــة  المهرجـــان  فيهـــا  سيدشـــن 
العرض الجديدة الخاصة به، والتي 
ستساهم في وصول األفالم العربية 
للجمهور الســـويدي برغـــم تطورات 
وتأثيرها علـــى  كورونـــا  جائحـــة 

تنظيم العروض التقليدية.
العربيـــة،  للســـينما  مهرجـــان مالمـــو 
موعـــده  العـــام  هـــذا  يغيـــر  والـــذي 
السنوى إلى موعد جديد في أبريل، 
ســـينظم دورة هجينـــة، يتـــم فيهـــا 
عرض األفالم بالتزامن بين العرض 

علـــى منصة )ماف بـــالي( إلكترونًيا، 
وبيـــن عـــروض تقليديـــة فـــي قاعة 
“بانـــورا”، يتـــم فيهـــا الســـماح للحـــد 
األقصى مـــن الجمهور الذي تســـمح 
بـــه الســـلطات الصحيـــة الســـويدية 
. أما أنشـــطة المهرجـــان من ندوات 
ونقاشـــات، وفعاليـــات أيـــام مالمـــو 
أبريـــل(،   7-10( الســـينما  لصناعـــة 

فستتم عبر تطبيق “زووم”.
مؤســـس ورئيس المهرجـــان محمد 
الملصـــق  عـــن  تحـــدث  قبـــالوي 
قائاًل: هـــذا ملصـــق الـــدورة الثانيـــة 
التـــي يقيمهـــا مهرجـــان مالمـــو بعـــد 
جائحـــة كوفيـــد، حيث جعلنـــا قرار 
تغيير الموعد أحد أوائل مهرجانات 
العالم التي تنظم دورتين بعد التغير 
الضخـــم الـــذي طـــرأ علـــى صناعـــة 
منحنـــا  الـــذي  األمـــر  المهرجانـــات، 

الموقـــف  مـــع  التعامـــل  فـــي  خبـــرة 
التـــي ســـتظهر آثارها خـــالل الدورة 
القادمة، وعلى رأسها منصة العرض 
الرقمـــي الجديد التي ســـتلعب دورا 
مهمـــا فـــي إيصـــال الســـينما العربية 
أيـــام  خـــالل  فقـــط  ليـــس  للســـويد 

المهرجـــان، وإنمـــا على مـــدار العام، 
كمـــا أننا ســـنقوم بنقـــل كل فعاليات 
المهرجـــان والمنتـــدى علـــى الهـــواء 
على صفحات التواصـــل  مباشـــرة 

االجتماعي الخاصة بالمهرجان.
ويعتبـــر مهرجـــان مالمـــو المهرجان 
الســـينمائي العربـــي األكبـــر واألكثـــر 
شـــهرة فـــي أوروبا، حيـــث قطع منذ 
خطـــوات   2011 العـــام  تأسيســـه 
واســـعة نحـــو تشـــكيل إطاللـــة على 
األوضـــاع االجتماعيـــة والسياســـية 
بنـــاءة  حـــوارات  وإدارة  العربيـــة، 
تهـــم الجمهـــور والمختصيـــن بحكم 
موقـــع المهرجـــان في الســـويد التي 
تضم العديد من الثقافات المتنوعة 
والمتعايشـــة علـــى أرضهـــا، لتصبـــح 
وظيفة المهرجان بناء الجسور بين 
تلك الثقافـــات اعتماًدا علـــى الفيلم 
بصفتـــه لغـــة بصرية عالميـــة، قادرة 
علـــى محـــاكاة البعد اإلنســـاني على 

تنوعه.

نهى نبيل: أفتقد خصوصيتي وراحة بالي كثيًرا... بسبب شهرتي
ــوج واالســتــقــالــيــة ــض ــن ــت لــي ال ــدم ــا ق ــرك ــي ــض وأم ــري ــر ع ــم عــائــلــتــي خــط أح

نهى نبيل، ناشطة في وسائل التواصل، سيدة  «
أعمال، أم زوجة؟

خلطـــة من جميع ما ســـبق، ال أســـتطيع تجزئة من 
أكـــون، فكل جانـــب في حياتي أضـــاف إليها نكهة 
خاصـــة وكل تجربة علمتنـــي الكثير وجعلتني من 

أنا عليه اليوم.
 نهى نبيل بيوتي نتاج ماذا؟ «

والعمـــل  والبحـــث  الجهـــد  مـــن  ســـنوات  ثـــالث 
المتواصـــل ســـبقتها تعاونات جميلـــة وناجحة مع 
العديـــد من العالمات التجاريـــة المميزة. هي حلم 
كان يراودنـــي دائما بتقديـــم عالمة تجارية عربية 
بمقاييس عالمية في مجال الجمال ومستحضرات 

التجميل.
 بدأِت مشوار اإلذاعة في برنامج ماما أنيسة  «

والتلفزيون مع بدور العيسى، هذان االسمان 
ماذا يعنيان لِك؟

 بداياتـــي تعلمت منهما الكثيـــر، ونضجت إعالمًيا 
في سن صغيرة جًدا. أعتبر نفسي محظوظة جًدا 
ألني تخرجت من مدرســـتيهما، ماما أنيسة إذاعيا 

وبدور العيسى في مجال التلفزيون.
 “ال تجعلوا من الحمقى مشاهير”، من  «

المالم في هذه القضية الجمهور أم أصحاب 
الالمحتوى؟

شـــئنا أم أبينـــا، للجمهـــور دور كبيـــر فـــي انتشـــار 
العديد من األســـماء على الســـاحة بغض النظر عن 
المحتـــوى الـــذي تقدمـــه. أعتقـــد أن المتابع أصبح 
يبحث عن غير المألوف ويســـعى وراء االســـتفزار 
ويتابع األشخاص الخارجين عن المعتاد بمختلف 
األشـــكال إمـــا بدافع الفضول أو للتســـلية مما ظلم 

الكثيرين من أصحاب المحتوى الراقي اليوم.
 “الغربة” االعتماد على الذات وفهم العائلة”  «

ماذا قدمت لِك أميركا، وما الذي تغير بِك بعدها؟

واالكتفـــاء  واالســـتقاللية  النضـــوج  لـــي  قدمـــت 
بالذات! لم أعد أعتمد على أحد، واكتفيت بنفسي 
وعائلتي بشـــكل كامل وهي مرحلة عســـكرية في 
حياتـــي، علمتني االنضباط والتركيـــز باألولويات، 
ولكنـــي أتذكرهـــا بحـــب وأشـــتاق للهـــدوء وراحة 

البال فيها.

 ما خطوطِك الحمراء؟ «

هناك الكثير منها، لكن عائلتي خط أحمر عريض!
أول كويتية وإعالمية يتم دعوتها لمهرجانات  «

عالمية.. هل وصلِت إلى ذروة أحالمك؟

سقف أحالمي ال حدود له، رغم اعتزازي بكل هذه 
التجـــارب الجميلـــة، لكننـــي مازلت أطمـــح للمزيد. 
أطمـــح أن تتحـــول عالمتـــي التجاريـــة إلـــى اســـم 

عالمي ينافس أهم األسماء في عالم الجمال.
 تكرهين لقب فاشنيستا والمؤثرة أقربهم لِك،  «

برأيك هل أصحبت الفاشنيستات ذوات تأثير 
سيئ؟

مشـــكلتي ليســـت في اللقب! مشكلتي في تعميمه 
وإطالقه على الشـــهيرات بشـــكل عام دون تركيز. 
الموضـــة  فـــي  تتخصـــص  أن  البـــد  فالفاشنيســـتا 
واألزيـــاء والجمـــال وبكل مـــا يهم المـــرأة من هذه 
الناحيـــة، لكن أصبـــح لقًبا مثيًرا للشـــبهات وارتبط 
واإلشـــاعات  والقصـــص  األســـماء  مـــن  بالعديـــد 

واألكاذيب التي ال تمت له بصلة.

 من مبادئِك في الحياة أال تتنازلي عما تربيِت  «
عليه، فما مبادئِك األخرى؟

أال أتنازل عن أحالمي! ولن أضحي بها مهما كانت 
األسباب.

 النجاح الكبير يأخذ من اإلنسان ويعطيه، ماذا أخذ  «
منِك وأعطاك؟ وماذا تفتقدين في نهى قبل 

الشهرة؟

 محبة الناس والمتابعين نعمة أحمد هللا عليها كل 
يـــوم. رســـائلهم وكلماتهم التشـــجيعية هي مصدر 
قـــوة كبيـــر لي. لـــن أنكر أيضـــا أن النجاح الشـــهرة 
أعطونـــي الحيـــاة الكريمـــة والربـــح المـــادي، لكـــن 
الضريبـــة لم تكن بســـيطة أيضا، دفعـــت ثمنها من 

صحتي النفسية والجسمانية الكثير. 
أفتقـــد خصوصيتـــي وراحة بالـــي كثيـــًرا، وأفتقد 
األيـــام التـــي كنـــت أســـتطيع فيهـــا قضـــاء وقـــت 
عائلي ممتع فـــي المتنزهات واألماكن العامة دون 
القلـــق من أن يقوم أحدهـــم بتصوير أفراد عائلتي 
واقتحام خصوصيتي، هي تفاصيل صغيرة، لكنها 

تعني لي الكثير.

وديعة الوداعي

تعيش النجمة كارين جيالن، حالة نشاط فني من خالل بطولة اثنين  «
من التجارب الفنية الضخمة، التي تستعد للشروع فيهما مباشرة، 

وهما ينتميان لفئة الخيال واإلثارة.

وكشفت منصة Apple TV Plus عن انطالق مشروع مسلسلها الجديد  «
“Calls”، بمشاركة جيالن، حيث تم ابتكار السلسلة الجديدة، على 

أن تعتمد بشكل أكبر على صوت البطل، لسرد تسع قصص فردية 
قصيرة من خالل تسع مكالمات!
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“La Casa De Pabel” يتحدى المسلسالت العربية في رمضان بجزء جديد
بحسب تقارير صحافية جديدة ستقدم منصة نتفلكس 
  ”Money Heist“ الموســـم القادم واألخير من مسلســـل
أو البروفيســـور في الســـادس من شـــهر رمضـــان المقبل 

.2021
يذكر أن نجم المسلســـل المحبوب البروفيســـور “الفارو 
مورتـــي” أكمـــل عامـــه الــــ 46 ونشـــر مورتـــي، صـــورة له 
مؤخرا عبر حســـابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، 
من وراء كواليس تصوير الموســـم الجديد، معلنا عودة 

البروفيسور من جديد.
فيمـــا ينتظـــر الماليين حول العالم من عشـــاق ومتابعي 
المسلســـل اإلســـباني الشـــهير ال كاســـا دي بابيـــل عرض 

الجزء الخامس  La Casa De Pabel Season 5، على 
أحـــر مـــن الجمـــر، بعـــد أن اكتســـب المسلســـل جمهـــورا 
ضخمـــا بفعـــل العمـــل اإلنتاجـــي المميز والمشـــوق الذي 

قدمـــه المسلســـل اإلســـباني األكثـــر شـــهرة والمعـــروف 
بالبروفيسور عند المتابعين في الوطن العربي.

وقـــال مختصون فـــي متابعة العمل الســـينمائي العالمي 

 La ”إن الموســـم الخامـــس مـــن مسلســـل “البروفيســـور
Casa De Papel season 5 ســـيكون أحـــد أهـــم أعمال 

التي سوف تعرضها منصة نتفلكس للعام 2021.

طارق البحار

نهــى نبيــل مــن المؤثــرات الالتي اســتطعن المحافظة على نجمهن ســاطًعا في عالم وســائل التواصل بعــد أن كثر فيه المؤثــرون والمؤثرات أصحاب 
األلقاب دون المحتوى، بدأت مســيرها من أميركا، تحديًدا من والية بالكســبرغ أو كما تحب تســميتها “قرية التوت”، فما بين مدونة موضة ومقدمة 

برامج إلى موثرة في وسائل التواصل االجتماعي. كان لـ “مسافات البالد” معها هذا الحوار: 
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مسلسل “فتح األندلس” يطلق جداًل واسًعا بالجزائر
جــدل واســع أثــاره مسلســل “فتح األندلــس” المتوقــع عرضه 
الموســم الرمضانــي المقبــل، ويحكــي قصــة القائد اإلســامي 

طارق بن زياد.
وضجــت وســائل التواصــل االجتماعي في الجزائــر بالهجوم 
علــى العمــل الدرامــي الــذي يجــري تصويــره حاليــا زاعميــن 
تجاهــل المسلســل ألصول طارق بــن زياد الجزائرية على حد 
تعبيرهــم. وفــي هــذا الصــدد يقول المــؤرخ الجزائــري محمد 
األميــن بلغيــث، فــي تصريحــات خاصــة لموقــع “ســكاي نيوز 
عربيــة” إن “المصــادر األوليــة التــي تتحــدث عــن الفتوحــات 
اإلســامية حول فتح باد المغرب كلها تجمع على أن الرجل 
هــو طــارق بــن زيــاد بــن عبــدهللا ونســبته إلــى قبيلــة لواتــة 
الضاربة في كل ليبيا اآلن، والثابت أن الرجل أسلم في فترة 
مبكرة ما يعني أن والده وجده يحمان ألقابا عربية ويتضح 

هذا من اسمه واسم أبيه واسم جده”.
أمــا المــؤرخ المغربــي محمــد عبدالوهــاب رفيقــي، فيقول إن 
“الجــدل المثــار حول هويــة طارق بن زياد في مسلســل فتح 
األندلــس يتضمــن كثيــرا مــن المزايــدة وكثيــرا مــن التعصــب 
المذمــوم”. وأضاف أن “شــخصية طارق بــن زياد في التاريخ 
اإلســامي ليســت بقــدر كاف مــن الوضوح من حيــث هويتها 
وأصولهــا، وهنــاك اختاف فــي القبيلة التي ينتســب إليها إن 

كانــت هــي قبيلــة نفــزة الموجــودة فــي طرابلــس أو المغــرب 
األقصى”. وأوضح أن “موضوع أصول طارق بن زياد معلوم 
أنــه مــن الخــاف المشــهور بيــن المؤرخين وعليه فــإن ادعاء 
أي طــرف فــي نســبته إليه بــه نوع من المزايــدة”. وبينما يرى 
المؤرخ الســوري محمد مرعي أن “طارق بن زياد يرجح بأنه 
جزائري أمازيغي لم يكن يتقن العربية”، يقول أستاذ التاريخ 
بجامعــة القاهــرة الدكتــور محمــد عفيفــي، إن “الفتــرة التــي 
عــاش بهــا طــارق بــن زياد لــم تكن تعــرف الحدود السياســية 
بين الدول التي نعرفها اليوم وال يمكن الجزم بانتمائه لدولة 
ما دون غيرها لكنه في العموم قائد إسامي أصوله بربرية”.

يــوم  أن  الدولــي  الفلــك  مركــز  أعلــن 
االثنيــن المقبــل 15 مــارس غرة شــهر 

شعبان باعتماد رؤية الهال.
الدولــي،  الفلــك  مركــز  مديــر  وقــال 
عــودة،  شــوكت  محمــد  المهنــدس 
إن شــهر رجــب بــدأ فــي معظــم دول 
 13 الســبت  يــوم  اإلســامي  العالــم 
ســتتحرى  فعليــه  الماضــي،  فبرايــر 
معظم الدول هال شــهر شــعبان يوم 
الســبت 13 مارس. وأضاف ســيحدث 
اليــوم  ذلــك  فــي  المركــزي  االقتــران 
فــي الســاعة 10 صباحــا و21 دقيقــة 
بتوقيــت غرينتــش، ويومهــا ال يمكــن 
رؤيــة الهال مــن أي مكان فــي العالم 
اإلســامي باســتخدام التلســكوب أو 
فتــرة  لبقائــه  نظــرا  المجــردة  بالعيــن 
غــروب  بعــد  الســماء  فــي  قصيــرة 
الشــمس مع وجــود إمكانية لتصويره 

بتقنية التصوير الفلكي بصعوبة.

مركز الفلك الدولي: 
االثنين المقبل غرة 

شهر شعبان
قال تحالف دولي لمكافحة األوبئة إن “ثورة” في التكنولوجيا ساعدت العلماء على 
تطوير لقاح للوقاية من كوفيد19- خال أقل من عام يجب تسريع وتيرتها ليتسنى 
إنتــاج لقــاح للوقايــة مــن أي جائحــة مقبلة خــال مئة يــوم، محذًرا مــن أن الجائحة 

المقبلة التي قد تظهر ربما تكون أسوأ من كوفيد19-.
جــاء ذلــك أثنــاء إطــاق تحالــف ابتــكارات التأهــب لألوبئــة )ســي.إي.بي.آي( دعــوة 
للمانحيــن الدولييــن لدعم اســتراتيجية على مدى خمس ســنوات تتكلــف 3.5 مليار 
دوالر لمواجهة مخاطر أي جائحة في المســتقبل. وقال ريتشــارد هاتشــيت، الرئيس 
التنفيذي للتحالف، في فاعلية ُعقدت عبر اإلنترنت إنه على الرغم من أن كوفيد19- 
حصــد أرواح 2.5 مليــون تقريبــا حتــى اآلن “فقد ال يحالفنا الحــظ إلى هذا الحد في 
المــرة المقبلــة”. وأضــاف “جائحة كوفيد19- ليســت أول جائحة فــي القرن 21، وإذا 
لم نتحرك اآلن فيمكننا أن نثق في أنها لن تكون األخيرة. ليس هناك أي شيء على 
اإلطاق يمنع الفيروس المقبل الذي قد يظهر من أن يكون أشــد فتكا بكثير”. وتابع 

قوله “يجب أن نختصر كل يوم يمكننا اختصاره من كل خطوة من العملية”.

تحالف األوبئة يحذر من جائحة مقبلة “أسوأ فتكا”

يزور السياح تاج محل خال الذكرى السنوية لوفاة 
اإلمبراطور المغولي شاه جهان، الذي بنى تاج محل، 

في أغرا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

كنتاكــي  واليــة  مــن  رجــل  تمكــن 
األميركيــة، من اســتعادة خاتــم فقده 
عليــه  عثــر  بعدمــا  عامــا،   29 قبــل 
شخص، وأعاده إليه بمساعدة مواقع 
التواصــل االجتماعــي. وعثــر ريكــس 
مورمان من مقاطعة بريكنريدج على 
خاتــم تخــرج خــاص بمدرســة بوليت 
الثانويــة المركزيــة لعــام 1987 علــى 
جانب طريق، منذ ما يقرب من ثاثة 
عقود، عندما تعطلت دراجته النارية. 
وعلــى الرغم من نقش اســم غوردون 
لــي ســميث علــى الخاتــم، لــم يتمكــن 
حســبما  مالكــه،  إيجــاد  مــن  ريكــس 

ذكرت وكالة “يو بي آي” لألنباء.
ومؤخــرا فكــر ريكــس باالنضمــام إلى 
“فيســبوك” لاســتعانة بــه للبحــث عن 
غــوردون، حيــث نجحــت خطتــه في 
الخاتــم،  لصاحــب  وتوصــل  النهايــة 

وتواصل الرجان.

توفــي المختــرع الهولنــدي، لــو أوتنز، 
الذي قام بتسجيل أول شريط صوتي 
القــرن  العالــم، خــال ســتينيات  فــي 
الماضــي، وأحــدث ثــورة، حينهــا، في 
المحتوى الســمعي. وبحسب صحيفة 
“ديلي ميل”، فإن هذا المخترع توفي 
عن 94 عاما، فيما تشير تقديرات إلى 
أن نحو 100 مليار شــريط جرى بيعه 
الحيــن. وأدى  ذلــك  منــذ  العالــم  فــي 
اختراع الشريط السمعي “الكاسيت”، 
ســنة 1963، إلــى إحــداث نقلــة كبيرة 
إلــى  النــاس  اســتماع  طريقــة  فــي 
الموسيقى والكتب المسجلة. وبفضل 
هذا الشريط السمعي، استطاع الناس 
ألول مرة أن يستمعوا إلى الموسيقى 
وهــم يتحركون، وغيــر مضطرين إلى 
تــم  مــا  وبحســب  أماكنهــم.  مازمــة 
إعانــه مــن قبــل عائلــة الراحــل، فــإن 
الــذي كان يعمــل مهندســا،  المختــرع 
فارق الحياة في بيته بمنطقة دوزيل، 

نهاية األسبوع الماضي.

بعد مرور 29 عاًما.. 
يستعيد هدية 

والده المفقودة

بعد 60 عاًما.. وفاة 
مخترع شريط الكاسيت

أثــار عــدم حصــول آرتشــي طفــل األميــر 
هــاري وميغــان مــاركل علــى لقــب ملكــي 
ضجة كبيرة، تماما مثل بقية الموضوعات 
التــي تــم طرحها أثنــاء مقابلتهــم مع أوبرا 

وينفري.
الســابقة  األميركيــة  الممثلــة  أن  ويبــدو 
أشــارت إلــى أن المؤسســة الملكية لم تكن 
تريد لها ولطفل هاري أن يكون لهما لقب.

ولّمحت ميغان إلى أن ابنهما عومل بشكل 
غيــر عــادل مقارنــة بأبنــاء عمــه الملكيين، 

األميــر جــورج واألميــرة شــارلوت واألمير 
لويس.

وزعمــت دوقــة ساســكس “كانــوا يقولــون 
إنهــم ال يريدونه أن يكــون أميرا أو أميرة، 
عــن  مختلًفــا  ســيكون  الــذي  األمــر  وهــو 
البروتوكول، وأنه لن يحصل على األمن”.

وقــد يجــد الكثيــر أنــه مــن الغريــب عــدم 
حصــول آرتشــي على لقــب األميــر تلقائيا، 
لكــن القواعــد المتعلقــة باأللقــاب الملكيــة 

ليست مباشرة.

بخالف أبناء عمه.. لماذا لم ُيمنح طفل هاري لقًبا ملكًيا؟

دوق ودوقة كامبريدج البريطانية أثناء مناقشة مع معلمين متخصصين 
في الصحة العقلية خال زيارة مدرسة بعد إعادة افتتاحها إثر تخفيف 

قيود اإلغاق بسبب فيروس كورونا في شرق لندن )أ ف ب(
ويرجع السبب في عدم حصول آرتشي على لقب ملكي، في حين يحظى أبناء عمه بها، إلى القواعد 

التي وضعها الملك جورج الخامس منذ أكثر من 100 عام.

يعد اإلخاص من الصفات الحميدة التي يحرص بعض الناس على ترسيخها 
مع المحيطين به عموما ومع الزوجة خصوصا.

وتكــون األزمــات والكــوارث أكبــر امتحــان لمــا يمتلكــه الرجــل مــن صفــات 
اإلخــاص، وهــو مــا يجســده رجــل يابانــي ال يــزال يبحــث عــن زوجتــه التي 
فقدهــا أثنــاء الزلــزال وموجات تســونامي المدمرة، التي ضربــت اليابان قبل 
10 سنوات. ونشرت إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله” مقطع فيديو للرجل 
الــذي يدعــى ياســو تاكاماســتو، الــذي يوضح فيــه أنه لم يتوقــف عن البحث 
عن زوجته منذ فقدها في كارثة 2011. ويشرح الرجل أنه بدأ رحلة البحث 
عن زوجته بعد انتهاء الكارثة على اليابســة، لكنه عندما لم يعثر على شــيء 

حصل على شهادة في الغوص وبدأ رحلة البحث عليها تحت الماء.
ويضيــف “كانــت زوجتــي تريد العــودة إلى المنزل في آخر رســالة كتبتها لي، 
ولهــذا مــا زل لــدي أمل في أن أتمكن من إعادتهــا”. وأعادت صحيفة “غلوبال 
تايمــز” الصينيــة، أمــس الخميــس، نشــر لقطــات وصفتها بـــ “اللحظــات األكثر 
رعبا” للكارثة التي تعرضها لها اليابان العام 2011، عندما ضربها زلزال مدمر 

وصلت قوته إلى 9 درجات على مقياس ريختر.

ياباني يبحث عن زوجته “تحت الماء” منذ 10 سنوات

إس  “يــو  غواصــة  تعرضــت 
النوويــة  كونيتيكــت”  إس 
األميركيــة لغــزو جيــوش بــق 

الفراش.
أفــادت بذلــك بوابــة “البحرية 
تايمــز” اإللكترونية األميركية 

التــي قالــت إن الحشــرات دخلــت متــن الغواصــة أثنــاء منــاورات عســكرية 
شاركت فيها الغواصة في المحيط المتجمد الشمالي.

وبعــد ذلــك كان أفــراد طاقــم الغواصــة يحاولــون علــى مــدى أشــهر تســميم 
كل  لكــن  مبتكــرة.  أدوات  باســتخدام  الغواصــة  مــن  وطردهــا  الحشــرات 
محاوالتهم باءت بالفشــل. وقال مســاعد رئيس طاقم الغواصة إن البق بدأ 

في حقيقة األمر يجلد كل ليلة جسم كل بحار.
واضطر البحارة نتيجة زحف الحشرات إلى النوم على الكراسي، ما تسبب 

في اإلرهاق والتعب الدائمين لدى أفراد الطاقم وهدد جاهزية الغواصة.

بق الفراش يزعزع جاهزية غواصة نووية أميركية
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