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البرلمانيـــة  التحقيـــق  لجنـــة  انتهـــت 
فـــي الصناديـــق التقاعدية مـــن إعداد 
تقريـــر اللجنـــة، الـــذي ســـيعرض فـــي 
علـــى مجلس النـــواب الثالثاء المقبل، 

وتضمن 50 توصية. 
وأوردت اللجنـــة فـــي تقريرهـــا قيـــام 
الهيئـــة بشـــراء 5 ســـنوات افتراضيـــة 
زالـــوا علـــى رأس  مـــا  3 موظفيـــن  لــــ 
دينـــارا،   76,908.735 بقيمـــة  العمـــل 
وعـــدم قيامها بتحصيل المســـتحقات 
بعشرات الماليين وضياع استثمارات 

مقدارها نحو 17 مليون دينار. 

كما الحظت وجود )41( حالة مكتشفة 
معاشـــات  صـــرف  خاللهـــا  مـــن  تـــم 
المبالـــغ  وكانـــت  لمتوفيـــن،  تقاعديـــة 
المصروفـــة 676,167 دينـــارا، وقد تم 
استرجاع مبلغ 379,328 دينارا منها.

وأشـــارت اللجنـــة في تقريهـــا إلى أنها 
توصلـــت إلى خلـــل واضح فـــي إدارة 
االجتماعـــي  للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة 
وفقـــا  وذلـــك  إدارتهـــا،  ومجلـــس 
الســـتنتاجات عـــدة منهـــا ضعـــف كبير 
في إدارة االستثمار، ما أدى إلى تدني 
عوائـــده، والتـــي أوصـــى بهـــا الخبيـــر 
االكتـــواري بـــأال تقل عن 6 % ســـنوًيا، 
مـــا ســـاهم فـــي تـــردي أوضـــاع الهيئة 

المالية.
فـــي  تـــراخ  هنـــاك  أن  التقريـــر  وأورد 
متابعة مســـتحقات الهيئة ســـواء عند 
الحكومة أو شـــركات القطاع الخاص، 
مبالـــغ  تحصيـــل  أّخـــر  أو  ضّيـــع  ممـــا 
ضمـــن  وتشـــغيلها  الســـتردادها  كان 
استثمارات الهيئة المردود اإليجابي. 

المعلومـــات  دقـــة  عـــدم  إلـــى  ولفـــت 
واألرقـــام، وعـــدم اتســـاقها بخصوص 
الجانبيـــن  فـــي  اإليـــرادات  جـــداول 
)االشـــتراكات وإيـــرادات االســـتثمار(، 
وكذلـــك جـــداول المصروفـــات. فضال 
عـــن عدم إرســـال محاضـــر اجتماعات 
التابعـــة  الشـــركات  إدارة  مجلـــس 

للهيئـــة على الرغـــم من التأكيـــد بعدة 
مخاطبات من اللجنة.

وبين التقرير عـــدم التعاون الهيئة مع 
اللجنـــة، فقـــد امتنعـــت عـــن تزويدهـــا 
بالعديـــد من األمور الهامة مثل تقارير 
التدقيـــق الداخلـــي وتقاريـــر المتابعة 
وتقييم أداء الهيئة والقرارات الالزمة 
التي أصدرها مجلس إدارة الشـــركات 
التابعـــة للهيئـــة، والوصـــف الوظيفـــي 
للرئيس التنفيـــذي والمؤهل المطلوب 
وكذلك قامـــت الهيئة بتمويه وتظليل 
اللجنـــة من خـــالل التعمد فـــي تقديم 
أرقـــام غيـــر حقيقيـــة فيهـــا فروقـــات 
تصل إلى أكثر من 900 مليون دينار.

ضياع استثمارات بـ 17 مليونا وصرف 676 ألف دينار لمتوفين
“تحقيق التقاعد”: شراء 5 سنوات افتراضية لموظفين حاليين بـ 76 ألف دينار

“إن  المدنيـــة  الخدمـــة  ديـــوان  قـــال 
عـــدد الموظفيـــن البحرينييـــن الذين 
تم توظيفهم للفتـــرة من يناير 2019 
 3175 بلـــغ   2020 ديســـمبر  حتـــى 
موظفـــا فـــي 42 جهة حكوميـــة، في 
مقابل 1080 موظفا انتهت خدماتهم 
منـــذ 2019 حتى اآلن”. جاء ذلك في 
رده علـــى الســـؤال البرلمانـــي المقدم 

من النائب أحمد الدمستاني.
وأضاف أن مقدمي طلبات التوظيف 
فـــي جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة ليســـوا 
بالمجمـــل مـــن العاطليـــن عـــن العمل، 
إذ تشـــتمل هذه الطلبات من يعملون 
في القطاع الخـــاص والموظفين في 

القطـــاع الحكومي ممـــن يرغبون في 
الحصول على فرص وظيفية أفضل.
علـــى  وردا  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي   
الســـؤال البرلماني المقدم من النائب 
خالـــد بوعنـــق، قـــال ديـــوان الخدمة 
المدنية: إن إجمالـــي عدد الموظفين 
غيـــر البحرينييـــن فـــي القطـــاع العام 
جميعهـــم  وأن  موظًفـــا،   7328 يبلـــغ 
يعملـــون بنظـــام التقاعد مـــع الجهات 

الحكومية.

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  كشـــف 
اإلســـالمية واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد 
بـــن علـــي آل خليفـــة عـــن تخصيـــص 
لبنـــاء دور عبـــادة تابعـــة  10 مواقـــع 
إلدارتي األوقاف الســـنية والجعفرية 
بينهـــا 7 مســـاجد و3 جوامـــع، وذلـــك 
بحســـب المخطـــط المعتمـــد مـــن قبل 
العمرانـــي  للتخطيـــط  العليـــا  اللجنـــة 
لمدينة ســـلمان، وهي قيـــد إجراءات 
دائـــرة  منهـــا   6 ويتبـــع  التســـجيل، 
األوقـــاف الجعفريـــة وفـــي 4 أخـــرى 

تابعة لدائرة األوقاف السنية.

وقـــال الوزيـــر فـــي رده علـــى ســـؤال 
البرلمانـــي المقدم مـــن النائب فاطمة 
القطـــري “إن الـــوزارة تحـــرص علـــى 
رفع كفاءة تنفيذ المشـــاريع المعتمدة 
لبنـــاء دور العبادة، إضافـــة إلى تعزيز 
الشـــراكة المجتمعية في هذا المجال، 
وتعتمـــد الـــوزارة فـــي إعـــداد خطتها 
االعتمـــادات  توفيـــر  علـــى  الزمنيـــة 
المالية الســـنوية المرصودة، ورغبات 
المتبرعيـــن من أهل الخيـــر في البناء 
فور االنتهاء من اســـتكمال إجراءات 

التسجيل”.

“الخدمة”: 7328 أجنبًيا يعملون في الحكومة
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القاسم:

أدانـــت دول عربيـــة، أمـــس الجمعة، 
إطـــالق الحوثيين طائرات مســـيرة 

باتجاه مصفاة الرياض.
الســـعودية  األنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
المســـؤول،  المصـــدر  عـــن  “واس” 
شجب هذه األعمال التخريبية التي 

تستهدف أمن إمدادات الطاقة.
وأكـــد المصـــدر، أن المملكـــة ُتديـــن 
بشـــدة ھذا االعتداء الجبان، وتؤكد 
أن األعمـــال اإلرهابيـــة والتخريبية، 

التـــي تكـــرر ارتكابهـــا ضد المنشـــآت 
الحيويـــة واألعيان المدنيـــة، والتي 
اســـتهداف  محاولـــة  آخرهـــا  كان 
والحـــي  تنـــورة  رأس  مصفـــاة 
الســـكني التابـــع ألرامكو الســـعودية 
في الظهـــران، ال تســـتهدف المملكة 
بشـــكل  تســـتهدف،  وإنمـــا  وحدهـــا، 
إمـــدادات  واســـتقرار  أمـــن  أوســـع، 
واالقتصـــاد  العالـــم،  فـــي  الطاقـــة 

العالمي كذلك.

إدانة عربية للهجوم الحوثي اإلرهابي على مصفاة الرياض

)03 و12(

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

توظيف 3175 
بحرينًيا في عامين

ليلى مال اهلل

وصـــل عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، إلـــى المملكـــة المغربيـــة 

الشقيقة هذا اليوم في زيارة خاصة.

وكان فـــي مقدمـــة مســـتقبلي جاللـــة الملك لدى 
وصولـــه، صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر موالي 
رشـــيد. وكان جاللتـــه قد غـــادر أرض الوطن في 

وقت سابق أمس.

جاللة الملك يصل إلى 
المغرب في زيارة خاصة

الرباط - بنا

جاللة الملك

الرياض-وكاالت
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المنامة - بنا

البحرين تهنئ تونس 
بذكرى االستقالل

الملك  الجاللة  صــاحــب  الــبــالد  عــاهــل  بعث 
العهد  ــي  وولـ خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء صــاحــب الــســمــو 
خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
ــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــ بــرقــيــتــي تــهــنــئــة إل
بمناسبة  ــــك  وذل قــيــس ســعــيــد،  الــتــونــســيــة 
ذكرى استقالل بالده، أعربا فيها عن أطيب 
الصحة  بــمــوفــور  لــه  وتمنياتهما  تهانيهما 
والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. كما بعث 
رئيس  العهد  ــي  ول الملكي  السمو  صــاحــب 
إلى  مماثلة  تهنئة  برقية  ــوزراء  ــ ال مجلس 
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي.

الثقافة األمنيـة
18 مــــارس يـــوم الشراكـــة المجتمعيــــــة واالنتمــــــاء الوطنـــــــي

الثامــن عشــر مــن  البحريــن فــي  تحتفــل مملكــة 
شــهر مــارس بيوم الشــراكة المجتمعيــة واالنتماء 
الــذي يأتــي تزامنــا مــع مناســبة مــرور  الوطنــي، 
لتعزيــز  الوطنيــة  الخطــة  تدشــين  علــى  عاميــن 
المواطنــة  قيــم  وترســيخ  الوطنــي  االنتمــاء 
)بحريننــا(، التــي تــم وضعها انطالقا مــن البرنامج 
الســامية  الملكيــة  والرؤيــة  الشــامل  اإلصالحــي 
تعزيــز  أجــل  مــن  البــالد  ملــك  الجاللــة  لصاحــب 

االنتماء الوطني وترسيخ الوحدة الوطنية.
ويأتي هذا اليوم تجســيدا لعالقة الثقة بين رجل 
مــن  انطالقــا  والمقيميــن،  والمواطنيــن  الشــرطة 

الحــس الوطنــي بضــرورة التعــاون لحفــظ األمــن 
واالستقرار، فاألمن مطلب للجميع وهو مسؤولية 
والشــراكة  الجميــع،  عاتــق  علــى  تقــع  وطنيــة 
المجتمعيــة هــي تعبيــر صادق عــن روح المواطنة 
ممارســة حيــة وســلوكا حضاريــا  لتكــون  الحقــة 
تجــاه أبناء الوطن وبخاصة الســاهرون على أمنه 
فــي  المجتمعيــة  الشــراكة  وجــاءت  واســتقراره. 
ضوء الثوابت الوطنية التي أقرها دســتور مملكة 
البحريــن وميثــاق العمل الوطني، وهي اســتجابة 
لرغبــة أبنــاء البحريــن فــي المشــاركة الفاعلــة في 
خدمة الوطن وتقدير جهود المخلصين من أبنائه، 

وهــي نابعة من القيم والعادات والتقاليد األصيلة 
لشــعب البحريــن الكريــم، والوقــوف صفــا واحــدا 
للتصــدي لــكل مــن يمــس أمــن الوطن ويســتهدف 

نسيجه ووحدته.
وتجــاوزت الشــراكة المجتمعية المفاهيم النظرية 
لتصبح ممارسة واقعية، تأخذ أشكاال متعددة من 
الســلوك الوطني اإليجابــي، والمتمثل في التربية 
وااللتــزام  القوانيــن  واحتــرام  للنــشء  الســليمة 
بهــا، إضافــة إلــى المحافظــة علــى المرافــق العامة 
األمــن  رجــال  مــع  والتواصــل  البيئــة،  وســالمة 
والتعــاون معهــم إلدامــة االســتقرار، مــا جعــل من 

وارتيــاح،  طمأنينــة  مبعــث  األمــن  رجــل  وجــود 
فالشــراكة المجتمعية هي مبادرة وطنية انطلقت 
من مشاعر وطنية صادقة وهي متجددة لمواكبة 
روح العصــر والتفاعــل مــع األحــداث مــن منظــور 

وطني يسعى لخدمة المصالح العامة.
إن ما نعيشه اليوم من تعاون وتآخ وطموح، يضع 
الجميــع أمــام واجبهــم الوطنــي لتعزيــز المواطنــة 
والهويــة واالنتمــاء وإنهــا تشــكل فرصــة وطنيــة 
لتعزيــز الجبهــة األمنيــة الداخليــة وبنــاء الكــوادر 
الوطنيــة المخلصــة لتكــون مرتكزا لمســيرة البناء 
والتنمية وكذلك تعزيز قيم االخاء والتسامح بين 

مكونــات المجتمــع، فقــد تجاوزنا حــدود الطائفية 
لتعلوا هويتنا الوطنية ويتعزز انتماءنا للبحرين.

وأطلقت الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني 
وترســيخ قيــم المواطنــة، أكثــر مــن مائــة مبــادرة 
وطنيــة، تذكرنــا بأهميــة المحافظــة علــى عاداتنــا 
وتاريخنــا الوطنــي، إذ إن الخطــة الوطنيــة ورغم 
جائحــة  فرضتهــا  التــي  االســتثنائية  الظــروف 
كورونــا، تمضــي فــي مســارين متوازييــن، يتعلــق 
لتنفيــذ  مؤسســي  تنظيمــي  إطــار  بوضــع  األول 
وإدامــة عمــل الخطــة، فيمــا يتعلــق المســار اآلخر 

بتفعيل المبادرات.

أكدت عدد من الفعاليات أن يوم الشـــراكة 
الـــذي  الوطنـــي  واالنتمـــاء  المجتمعيـــة 
يصـــادف 18 مـــارس مـــن كل عـــام، يمثـــل 
فرصـــة لتعزيز هـــذا المبدأ المهـــم في بناء 
بيـــن  قويـــة  وشـــراكة  متكاتـــف  مجتمـــع 

المواطنين والمقيمين ورجال الشرطة.
وأشـــاروا فـــي تصريحاتهم إلـــى أن وزارة 
الداخلية برئاسة الفريق أول الشيخ راشد 
بن عبدهللا آل خليفة نجحت بتعزيز فكرة 
الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطنـــي 
األمنيـــة  والمراكـــز  المجتمـــع  أفـــراد  بيـــن 
والمحافظـــات، الـــذي كانـــت إحـــدى ثماره 
البرنامـــج الوطنـــي “معـــا لمكافحـــة العنف 
واإلدمـــان”، وكان شـــراكة مجتمعيـــة بيـــن 
شـــرطة المجتمـــع فـــي المـــدارس ووزارة 
الداخلية وبالتعاون مع الواليات المتحدة 

األميركية.

سلوك راق

من جانبها، أشـــارت النائـــب الثاني لرئيس 
مجلـــس الشـــورى جميلـــة ســـلمان، إلى أن 
نهـــج “الداخلية” بقيـــادة الوزير، في تعزيز 
واالنتمـــاء  المجتمعيـــة  الشـــراكة  مبـــادئ 
الوطني عبـــر مختلف األنشـــطة والبرامج 
والعمليـــات التي تنفذها الوزارة، أســـهمت 
المواطنيـــن  إشـــراك  فـــي  كبيـــر  بشـــكل 
والمقيميـــن فـــي المهـــام األمنيـــة الجليلة، 
بشكل حضاري وعصري، من خالل إحياء 
روح المســـؤولية االجتماعيـــة والوطنيـــة 
القائمـــة علـــى الترويـــج للثقافة والســـلوك 
الراقييـــن، بغيـــة تحقيـــق هـــدف مشـــترك 
هـــو إحـــالل األمن واالســـتقرار فـــي ربوع 
الوطن الغالي. وأشـــادت بالرؤية المتمكنة 
واإلدارة المحّنكـــة لوزيـــر الداخلية وكافة 
المســـؤولين في الوزارة، التي اســـتطاعت 
أن تبنـــي عالقـــة وطيـــدة بيـــن المجتمـــع 
أهـــداف  علـــى  قائمـــة  األمـــن،  ورجـــال 
مشـــتركة يتفق عليها الجميع، إذ تستغرق 
بعض الـــدول حول العالم ســـنوات طويلة 
وتســـتنفذ طاقاتهـــا وميزانياتهـــا من أجل 
إرســـاء قواعـــد األمـــن لديها، فـــي حين أن 
مملكـــة البحرين تفخر حقيقة بما توصلت 
بفضـــل  رفيعـــة  أمنيـــة  مكانـــة  مـــن  إليـــه 
تضافـــر جهـــود أبنائهـــا المخلصين، ســـواء 
مـــن خـــالل التعاقـــد المجتمعـــي والوطني 
كيـــوم الشـــراكة المجتمعيـــة، أم من خالل 

القوانين والتشريعات النافذة.

نهج متقدم

الشـــؤون  مـــن جهتـــه، ذكـــر عضـــو لجنـــة 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
أن  النعيمـــي،  حمـــد  الشـــورى  بمجلـــس 
الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطنـــي 
وزارة  تطبقـــه  متقدًمـــا  نهًجـــا  أصبحـــت 
الداخلية لتعزيـــز الجهود والعطاء والعمل 
المشترك بين جميع أفراد المجتمع ورجال 
األمـــن، وخدمـــة مملكـــة البحريـــن وإعالء 
شأنها بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأثنى على الخطط والبرامج التي تضعها 
الحكومـــة لدعم ومســـاندة مبدأ الشـــراكة 
المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطنـــي، مشـــيًدا 
باالهتمـــام والمتابعـــة المســـتمرة مـــن ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
وأعرب عن الفخر واالعتزاز بالجهود التي 
يقـــوم بها وزير الداخلية وجميع منتســـبي 
الـــوزارة، ومـــا يطلعون به من مســـؤوليات 
أمـــن  الحفـــاظ علـــى  فـــي  وطنيـــة مهمـــة 
واســـتقرار المجتمع وحمايته من مختلف 

المخاطر.
ولفـــت إلـــى أن المجتمـــع البحريني جّســـد 
والمحطـــات  المواقـــف  مـــن  العديـــد  فـــي 
الشـــراكة المجتمعية الهادفة، وقدم صوًرا 
متعددة للعطاء والبذل التي تعكس أسمى 
قيـــم الـــوالء واالنتمـــاء لمملكـــة البحريـــن 
جائحـــة  أن  مبيًنـــا  الحكيمـــة،  وقيادتهـــا 
فيروس كورونا )كوفيد 19( شّكلت إحدى 
النماذج الراســـخة في التعاون والشـــراكة 
بيـــن أفراد المجتمع والجهـــات الحكومية، 
خصوًصـــا وزارة الداخلية، حيث إن أعداد 
المتطوعين التي تجاوزت 30 ألف متطوع 
والتخصصـــات،  المجـــاالت  فـــي مختلـــف 
تعـــد مثااًل للشـــراكة الحقيقيـــة، والتكاتف 
المجتمعي من أجل المحافظة على صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين.

استثمار أمني

الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  أكـــد  ذلـــك،  إلـــى 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
محمد السيســـي البوعينين “أن كلمة وزير 
الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة 
الوطنيـــة لتعزيز االنتمـــاء الوطني الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
فـــي يـــوم الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتماء 

الوطنـــي الـــذي يصـــادف 18 مـــارس، قدم 
تشـــخيًصا دقيًقا لمظاهر تماســـك النسيج 
االجتماعي الوطني، موضًحا “أن الشراكة 
المجتمعيـــة تعتبر عنصر أســـاس لالنتماء 
الخطـــة  علـــى  ينعكـــس  وهـــذا  الوطنـــي 
الوطنيـــة التـــي تـــم تدشـــينها منـــذ قرابـــة 

العامين”.
وقـــال السيســـي “إن البحريـــن اليـــوم في 
ظـــل جائحـــة كورونـــا، باتـــت تجنـــي ثمار 
االســـتثمار األمني في المواطن من خالل 
العديـــد مـــن المبـــادرات الوطنيـــة، والتـــي 
هدفت إلشـــراك المواطن ليكون الشـــريك 
األول فـــي تعزيـــز األمن، حتى بـــات اليوم 
فيـــروس  مكافحـــة  فـــي  رئيًســـا  شـــريًكا 
كورونـــا بكافة المجـــاالت األمنية والطبية 
“أن  إلـــى  الفًتـــا  وطنـــي”،  برنامـــج  وفـــق 
الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطنـــي 
مشـــروع وطني تؤدي إلى تفعيل التعاون 
وخلـــق أجـــواء إيجابية من أجـــل مجتمع 
آمن ومتعاون يعزز روح األســـرة الواحدة، 
ويأتي تجســـيًدا ألهمية تعاون المواطنين 
والمقيمين ومؤسســـات المجتمـــع المدني 
مـــع رجال األمن لتحقيق الســـالمة واألمن 

واألمان لمملكة البحرين”.
وأشـــار إلـــى “أن وزارة الداخليـــة نجحـــت 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  فكـــرة  بتعزيـــز 
واالنتمـــاء الوطنـــي بيـــن أفـــراد المجتمـــع 
والمراكـــز األمنيـــة والمحافظـــات، والـــذي 
الوطنـــي  البرنامـــج  ثمـــاره  إحـــدى  كانـــت 
وكان  واإلدمـــان”  العنـــف  لمكافحـــة  “معـــا 
شراكة مجتمعية بين شرطة المجتمع في 
المـــدارس ووزارة الداخلية وبالتعاون مع 

الواليات المتحدة األميركية”.
وأشـــار إلـــى “أن الخطـــة الوطنية وضعت 
أسًســـا قويـــة ألهدافهـــا التـــي تنبثـــق مـــن 
الرؤى السديدة لصاحب الجاللة، بترسيخ 
بيـــن  والتكاتـــف  الوطنيـــة  اللحمـــة  قيـــم 
أبنـــاء المجتمع الواحد وتماســـك نســـيجه 
لمـــا فيـــه خيـــر واســـتقرار وأمـــان الوطـــن 

والمواطنين”.

فكرة عصرية

وقـــدم مديـــر إدارة االتصـــال والتســـويق 
بـــوزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة نـــوار 
المطوع أصـــدق التهانـــي والتبريكات إلى 
وزيـــر الداخليـــة بمناســـبة يـــوم الشـــراكة 
الـــذي  الوطنـــي  واالنتمـــاء  المجتمعيـــة 
تحتفـــل بـــه البحريـــن فـــي 18 مـــارس من 

كل عام، مشـــيًدا بمبادرة معاليه الوطنية، 
والتي تجسد واحًدا من تمثالت المشروع 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك، إذ تتوافق روح 
المبـــادرة مـــع مشـــروع جاللتـــه النهضـــوي 
الشـــامل الذي انعكس على عمليات البناء 

والتنمية الوطنية في مملكة البحرين.
وأشـــاد المطـــوع بمبـــادرة وزيـــر الداخلية 
يـــوم  بتخصيـــص  المبـــادرة  “إن  بالقـــول 
الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطنـــي 
تنطلق من أسس ومشاعر وطنية صادقة، 
ومن شـــعور عاٍل بالمســـؤولية تجاه حفظ 
وأهميـــة  واســـتقرارها،  البحريـــن  أمـــن 
الشـــراكة المجتمعية في االرتقاء الثقافي 
جســـور  مـــد  فـــي  ودورهـــا  المجتمعـــي، 
التواصل بين أفراد المجتمع حتى تتمازج 
الـــرؤى وتتظافـــر الجهـــود في دفـــع عجلة 
المشـــاركة  وتحقيـــق  الوطنيـــة،  التنميـــة 
الفاعلة في النهضة الشـــاملة التي تعيشها 
مملكة البحرين إبان المشـــروع اإلصالحي 

لجاللة الملك”.
وأثنـــى علـــى االهتمـــام البالغ الـــذي توليه 
االرتقـــاء  ســـبيل  فـــي  الداخليـــة  وزارة 
بالشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطني 
إلى أعلـــى درجات التقـــدم والرقي، وذلك 
عبر عقد سلســـلة من اللقاءات المســـتمرة 
مع كافـــة أطياف المجتمـــع، وفتح قنوات 
لتعزيـــز  المنتظـــم  المؤسســـي  التواصـــل 
أحـــد  باتـــت  التـــي  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
النماذج الريادية المشرفة في المملكة عبر 
إســـهاماتها المتوالية في تحقيق األهداف 

المنشودة.

ركيزة أساسية

النائـــب  النـــواب  مجلـــس  عضـــو  وأكـــد 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  أن  المالكـــي  باســـم 
واالنتمـــاء الوطنـــي ركيـــزة أساســـية فـــي 
مملكـــة  فـــي  واالســـتقرار  األمـــن  تعزيـــز 
البحريـــن، مشـــيًدا بـــدور ومبـــادرات وزير 
الداخليـــة فـــي تعزيز الشـــراكة المجتمعية 
واالنتماء الوطني كركن أساســـي في بناء 
وتعزيـــز األمن المجتمعي. وقـــال: إن يوم 
الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطنـــي 
الـــذي يصـــادف 18 مـــارس مـــن كل عـــام، 
يمثـــل فرصة لتعزيز هـــذا المبدأ المهم في 
بنـــاء مجتمع متكاتف وشـــراكة قوية بين 
المواطنيـــن والمقيميـــن ورجال الشـــرطة، 
موضًحا أن الشراكة المجتمعية تعبير عن 
المواطنة القائمة علـــى التكاتف والتعاون 

لمـــا فيه خيـــر وعز هـــذا الوطـــن المعطاء، 
منوًهـــا بجهـــود شـــرطة خدمـــة المجتمـــع 
ورجـــال األمن البواســـل في تعزيـــز األمن 
والتعـــاون المجتمعـــي وهـــذا مـــا انعكـــس 
على صـــورة مملكة البحرين كواحة لألمن 
واألمان مما يمثل صورة حضارية فريدة.

مواجهة التداخالت

مـــن جهته، شـــدد الكاتب بصحيفـــة البالد 
إبراهيـــم النهـــام على أهمية يوم الشـــراكة 
المجتمعيـــة واالنتماء الوطنـــي في تعزيز 
مالحـــم التآخـــي والتعـــاون مـــا بيـــن أبناء 
مفاهيـــم  غـــرس  وفـــي  الواحـــد،  الوطـــن 
الوالء والحس الوطني والمسؤولية تجاه 
الوطـــن واآلخريـــن، فـــي وقـــت كثـــرت به 
التدخـــالت، واللغط، والدور الســـلبي الذي 
تمارســـه بعض وســـائل اإلعالم المسيســـة 

والموجهة، خصوًصا من الخارج.
وأشـــار النهـــام إلـــى أهميـــة إظهـــار الحس 
الوطني عبر االســـتجابة لكافـــة المبادرات 
التـــي تســـاعد على بنـــاء المجتمـــع القويم 
جميـــع  خاللـــه  يتكاتـــف  الـــذي  الســـوي 
أبنـــاءه، جنًبا إلى جنـــب، في الحفاظ على 
مكتســـباته، وإنجازاتها، وحماية ســـيادته 
الوطنيـــة من محاوالت التغلغل والتفتيت 

وإفشال مشاريع التقسيم.
وأكـــد أن مملكـــة البحريـــن تحـــت قيـــادة 
عبـــر  نجحـــت  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
تقـــدم  أن  الزاهـــر،  اإلصالحـــي  مشـــروعه 
المنفتـــح،  للمجتمـــع  كنمـــوذج  المملكـــة 
المتعلـــم، المتحضر، والواعـــي، الذي يهتم 
ومن خالل الشراكة المجتمعية أن يساعد 
علـــى تذليل كافـــة الصعوبـــات والمعيقات 
النهـــوض  أهـــداف  تحقيـــق  تـــدون  التـــي 

والتقدم وبناء المستقبل الجديد.

غرس المواطنة

إلـــى ذلـــك، أوضحـــت روان البصـــري إلـــى 
أن االحتفـــال بيـــوم الشـــراكة المجتمعيـــة 
واالنتمـــاء الوطنـــي يعـــد مـــن آليـــات عمل 
وزارة الداخليـــة التـــي تســـاهم فـــي رقـــي 
المجتمع وغرس روح من الحب والمواطنة 
في نفـــوس المواطنين، إذ قامـــت الوزارة 
بالعديد من األمور التوعوية التي ساهمت 
ببناء فكر جديد لدى المواطنين، خصوصا 
ألبنائنـــا الطلبـــة، من خالل زيـــارة عدد من 
المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة، تتضمن 
ومســـابقات  بنـــاءة،  وورش  محاضـــرات، 

توعويـــة من أجـــل تعزيز األفكار الســـليمة 
للطلبة والمدرسين.

كما لفتت إلى تنظيم العديد من الفعاليات 
مبـــدأ  بتعزيـــز  ســـاهمت  التـــي  الميدانيـــة 
الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطنـــي 
مـــن خـــالل تنظيـــم العديـــد مـــن المعارض 
التوعويـــة والتثقيفيـــة الهادفـــة إلى نشـــر 
األمـــن  بمتطلبـــات  والتعريـــف  الوعـــي 

والسالمة على المستويات كافة.

حفظ األرواح

مـــن جانبه، أشـــاد نـــواف حســـن بالمبادرة 
التـــي تبناهـــا وزير الداخلية قبـــل 15 عاًما 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  روح  تعزيـــز  فـــي 
واالنتمـــاء الوطنـــي والحث عليهـــا لتكون 
اليـــوم  بـــه، وهـــا نحـــن  نموذجـــا يحتـــذى 
نجنـــي ثمارهـــا، إذ أصبـــح كل فـــرد، يؤدي 
دوره ويشـــارك في نشـــر مفاهيم الشراكة 
الظـــروف  دراســـة  وكذلـــك  الحقيقيـــة، 
والسياســـية  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
التي تؤدي إلى تحقيق السلم األهلي على 

المدى الطويل.
المجتمـــع  فـــي  “فـــرد  كل  أن  وأوضـــح 
البحرينـــي، أصبـــح له دور حيـــوي وأهمية 
بالغـــة داخل مجتمعه من خـــالل بث روح 
األمـــن  ثقافـــة  ونشـــر  والطمأنينـــة  األمـــن 
والســـلم لدى ذويه وأهلـــه ومعارفه، إذ إن 
حفظ األمن ونشـــر مظاهر السلم وتكاتف 
الـــدرع  يشـــكل  الواحـــد،  المجتمـــع  أفـــراد 
الواقـــي لحمايـــة الوطن وأهلـــه من جميع 
أنـــواع الفتن والجرائـــم ويعمل على حفظ 

األرواح والممتلكات العامة والخاصة”.

روح التالحم

أمـــا علـــي شـــرفي، فأشـــاد بجهـــود وزيـــر 
الداخليـــة، الـــذي تبنـــى مبادرة فكـــرة يوم 
الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطنـــي 
التـــي تحولت اليـــوم إلى مشـــروع وطني 
متميز، لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ 
الوحدة الوطنيـــة التي تم وضعها انطالقا 
من البرنامج اإلصالحي الشـــامل والرؤية 
الملكيـــة الســـامية لصاحـــب الجاللة الملك 
ملك البالد، وكذلك تأكيدا لالهتمام الدائم 
من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
أن تكـــون الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتماء 
الوطني، كتجسيد للحس الوطني وإلبراز 
الصـــورة الصادقة لـــروح التالحـــم والتآزر 

بين أبناء الوطن.

ــارة لــــ “الـــداخـــلـــيـــة” ــبـ ــجـ ــود الـ ــه ــج ــال ــال ب ــف ــت ــاح ــنـــي ل فـــعـــالـــيـــات: يــــوم وطـ
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أشـــارت األمين العـــام للمجلس األعلى 
للمـــرأة إلى إســـهامات جمعية ســـيدات 
مـــن  انطالقهـــا  بدايـــة  منـــذ  األعمـــال 
دعـــم جهـــود المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
البحرينيـــة  المـــرأة  لتقـــدم  الموجهـــة 
والســـعي لرفـــع مشـــاركتها في الشـــأن 
االقتصادي وحثهن على المشاركة  في 
مجالـــس إدارات غرفة تجارة وصناعة 
واالســـتثمار  والمصـــارف  البحريـــن 
أن  إلـــى  الفتـــة  والشـــركات  العامـــة، 
المرحلـــة القادمة تتطلب تعزيز حضور 
رائدات وســـيدات األعمال في المشهد 
االقتصـــادي، وتعزيـــز مســـاهمتهن في 
االرتقـــاء بالقطاعـــات االقتصاديـــة في 
البالد والدفع بعجلة االقتصاد الوطني 
مرحلـــة  فـــي  المســـتدامة  والتنميـــة 

التعافي من كوفيد 19.
جاء ذلك خالل اجتماع عقدته األمين 
العـــام للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة هالـــة 
األنصـــاري، عـــن بعد، مع مجلـــس إدارة 
جمعيـــة ســـيدات األعمـــال البحرينيـــة 
ســـيدة  برئاســـة  الجديـــدة  بتشـــكيلته 
وجـــرى  جناحـــي،  أحـــالم  األعمـــال 
خالل االجتمـــاع بحث تعزيـــز التعاون 
مســـاهمة  تعزيـــز  بهـــدف  المشـــترك؛ 
المـــرأة البحرينيـــة في جميع األنشـــطة 
واالقتصادية  واالســـتثمارية  التجارية 

في المملكة.
واســـتهلت األنصاري االجتمـــاع بتهنئة 
عضوات مجلس إدارة جمعية سيدات 
ثقـــة  علـــى  حصولهـــن  بعـــد  األعمـــال 

زميالتهـــن عضـــوات الجمعيـــة، منوهة 
بمبـــادرة مجلـــس اإلدارة إلـــى توثيـــق 
عشـــرين  مـــرور  بعـــد  الجمعيـــة  عمـــل 
عـــام علـــى تأسيســـها، مع اإلشـــارة إلى 
الجمعيـــة  حققتهـــا  التـــي  اإلنجـــازات 
خـــالل مســـيرتها، والتـــي ســـاهمت  في 
تطويـــر وتعزيز العالقـــات االقتصادية 
واالجتماعية بين سيدات األعمال في 

البحرين.
وأشـــادت األنصـــاري خـــالل االجتمـــاع 
بمساعي جمعية ســـيدات األعمال إلى 
تنفيذ برامـــج وخطط ومبادرات لدعم 
رائدات وسيدات األعمال البحرينيات، 
إضافـــة إلـــى دور الجمعيـــة فـــي دعـــم 
مشاركة المرأة اقتصاديا خالل جائحة 
كوفيد19-، بما في ذلك تعاون الجمعية 
بتقديـــم االستشـــارات االقتصادية من 
خـــالل برنامـــج “مستشـــارك عـــن بعـــد” 
الـــذي أطلقـــه المجلس لدعـــم الرائدات 
المتعثرات في فتـــرة الجائحة، مؤكدة 
أهمية اســـتمرار هذا التعاون في تنفيذ 

البرنامج خالل المرحلة القادمة.
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  أن  وأكـــدت 
يتطلع إلى مواصلة الشـــراكة والتعاون 
المســـتمر مـــع جمعية ســـيدات األعمال 
لدعـــم  المشـــتركة؛  المشـــاريع  فـــي 
فـــي  البحرينيـــة  الكفـــاءات  وتعزيـــز 
مجال األعمال، وخلـــق بيئة اقتصادية 
مســـاندة لهن، وتفعيل طاقاتهن، ودعم 
المشـــروعات،  إطـــالق  علـــى  قدرتهـــن 
الفتة إلى العمل المشـــترك على العديد 
من المبـــادرات مثل برنامـــج “صادرات 
للمـــرأة” ومشـــاركة عضـــوات الجمعيـــة 
في سوق القيصرية في مطار البحرين 
فـــي  المـــرأة  الدولـــي ودعـــم مشـــاركة 

مجال المناقصات والمزايدات.
بدورها، أشـــادت رئيسة الجمعية بدور 
المجلـــس األعلى للمرأة برئاســـة قرينة 
عاهـــل البـــالد صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
في مختلف المجاالت، خصوصا مجال 
دعم المرأة اقتصاديا وتعزيز حضورها 

فـــي مختلـــف المؤسســـات االقتصادية 
بمـــا  منوهـــة  والخاصـــة،  الحكوميـــة 
ينفـــذه المجلـــس مـــن برامـــج تدريـــب 
وتأهيـــل متنوعـــة تهـــدف إلـــى تزويـــد 
المـــرأة بالمهـــارات والتقنيـــات الالزمـــة 
لتكـــون قـــادرة علـــى تأســـيس أو إدارة 
مشـــاريع صغيرة أو الدخول في مجال 
ريادة اإلعمـــال وزيادة مســـاهمتها في 

االقتصاد الوطني.
المجلـــس  بحـــرص  جناحـــي  ونوهـــت 
األعلـــى للمـــرأة على العمل مـــع جمعية 
ســـيدات األعمـــال فـــي مجـــال تقديـــم 
كل الدعـــم الـــالزم لرائـــدات وســـيدات 
وتجـــاوز  البحرينيـــات  األعمـــال 
التحديـــات التـــي تواجههـــم، وأشـــارت 
إلـــى أن الجانبيـــن يمضيـــان قدمـــا في 
تعزيز التنسيق المشترك بينهما؛ بهدف 
تعزيـــز الدعـــم الكمي والكيفـــي المقدم 
لرائدات وسيدات األعمال البحرينيات 
ومســـاعدتهن على تخطـــي التحديات 
وتشـــجيع  مشـــاريعهن،  تواجـــه  التـــي 
المـــرأة علـــى تحمـــل مســـؤولياتها فـــي 
المجتمـــع بمـــا يدعـــم مســـيرة التنميـــة 

االقتصادية واالجتماعية.
وأكـــدت ســـعى الجمعيـــة بالتعـــاون مع 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة للوصول إلى 
كل صاحبة نشـــاط تجاري وتشـــجيعها 
على االنخراط في الجمعية والمشاركة 
فـــي فعالياتهـــا، واالســـتفادة مما تنفذه 
من مشاريع وبرامج تدريبية وخدمات 
استشـــارية موجهة لرائدات وســـيدات 

األعمال عضوات الجمعية.

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة 
إطـــالق ميليشـــيات الحوثـــي اإلرهابيـــة المدعومـــة من 
إيـــران طائرات مســـيرة باتجـــاه مصفاة تكريـــر البترول 
في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، 

في عمل عدائي ممنهج يعكس إصرار هذه الميليشيات 
والمنشـــآت  الطاقـــة  أمـــن  اســـتهداف  علـــى  اإلرهابيـــة 
واألعيـــان المدنيـــة فـــي المملكـــة فـــي انتهـــاك متواصل 

للقانون الدولي اإلنساني.
الراســـخ  البحريـــن  مملكـــة  موقـــف  الـــوزارة  وأكـــدت 

الســـعودية ضـــد كل  العربيـــة  المملكـــة  المتضامـــن مـــع 
مـــا يســـتهدف أمنهـــا وســـالمتها، مشـــددة علـــى ضرورة 
إدانـــة  فـــي  بمســـؤولياته  الدولـــي  المجتمـــع  اضطـــالع 
األعمـــال اإلرهابية اإلجرامية التي تقوم بها ميليشـــيات 

الحوثي التي تهدد األمن والسلم اإلقليمي.
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الوالء واالنتماء ركيزتا المسيرة التنموية الشاملة
الرميحـــي: نعتـــز بمشـــاركة اإلعـــام بجميـــع قنواته في دعـــم مبـــادرات “بحريننا”

أكـــد وزير اإلعـــالم علـــي الرميحي حرص 
الـــوزارة علـــى تدعيـــم أهداف ومبـــادرات 
الخطـــة الوطنية لتعزيـــز االنتماء الوطني 
)بحريننـــا(،  المواطنـــة  قيـــم  وترســـيخ 
وترسيخ مبادئها المعززة للوالء واالنتماء 
والمواطنة الصالحة والشراكة المجتمعية، 
باعتبارها ركائز أساسية في دعم المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة لعاهـــل البـــالد صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
بمشـــاركة  اعتـــزازه  عـــن  الوزيـــر  وأعـــرب 
اإلعـــالم الوطني بجميـــع قنواته ومنصاته 
اإلخباريـــة والرقميـــة فـــي دعم مبـــادرات 
وزيـــر  يقودهـــا  التـــي  الوطنيـــة  الخطـــة 
تنفيـــذ  متابعـــة  لجنـــة  رئيـــس  الداخليـــة 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول  الفريـــق  الخطـــة 

قبـــل  عبـــدهللا آل خليفـــة منـــذ تدشـــينها 
عاميـــن، والنابعة مـــن الرؤيـــة اإلصالحية 
لجاللـــة الملـــك ومبـــادئ الميثـــاق الوطني 
والدستور، الســـيما فيما يختص بالحفاظ 
على الهوية الثقافيـــة والحضارية وإعالء 
قيـــم التســـامح والتعايـــش الســـلمي، الفًتا 
إلـــى متابعـــة القريـــة التراثيـــة دورهـــا في 
إلحيـــاء  وفنيـــة  إعالميـــة  برامـــج  إنتـــاج 
ومشـــاركة  الوطنـــي،  التاريخـــي  التـــراث 
الحملـــة  إنجـــاح  فـــي  الوطنيـــة  الرمـــوز 
اإللكترونـــي  التنمـــر  لمكافحـــة  التوعويـــة 
والشـــائعات، وإعداد تشـــريع عصري لدعم 

الحريات المسؤولة.
وأشـــاد بالجهود الوطنية المخلصة لفريق 
البحريـــن بقيادة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة فـــي الحد من 

تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتقديم 
قصـــة نجـــاح يحتـــذى بهـــا فـــي الشـــراكة 
المجتمعيـــة والعمـــل التطوعـــي والوحـــدة 
الصحـــة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  اإلنســـانية 
المواطنيـــن  لجميـــع  العامـــة  والســـالمة 
الصحيـــة  الرعايـــة  وتوفيـــر  والمقيميـــن، 
والتطعيمـــات المجانيـــة للجميـــع، وإنجـــاز 

خطـــة ماليـــة رائـــدة لتخفيـــف التداعيات 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة علـــى األفـــراد 

والمؤسسات المتضررة.
وأكـــد وزيـــر اإلعـــالم أن مملكـــة البحريـــن 
عـــززت من قدراتها على تجاوز التحديات 
كافـــة والتصـــدي ألي تدخـــالت خارجيـــة 
فـــي شـــؤونها الداخليـــة فـــي إطـــار وعـــي 
وتماســـكهم،  البحرينـــي،  المجتمـــع  أبنـــاء 
واإلخـــالص  الـــوالء  بقيـــم  والتزامهـــم 
لصاحب الجاللة الملـــك واالنتماء للوطن، 
واعتزازهـــم بهويتهم الخليجيـــة والعربية 
واإلسالمية الجامعة، وتقيدهم بواجباتهم 
فـــي  كشـــركاء  الوطنيـــة  ومســـؤولياتهم 
الحفـــاظ علـــى أمـــن البـــالد واســـتقرارها، 
وتعزيز مكتســـباتها التنمويـــة والحضارية 

الشاملة والمستدامة.

المنامة - بنا

أهل البحرين.. على “قلب واحد”
Û  أًيــا مــا كانــت الجهــة أو الطرف أو الجهــاز اإلعالمي أو “المحــرك” خفًيا كان

أم ظاهــًرا، مــن قبيــل أولئــك الذيــن يعتقــدون أو يســعون للتأثيــر علــى أي 
خطوة نحو اإلمام في شــتى مجاالت الحياة اليومية: سياســًيا واجتماعًيا 
واقتصادًيــا وتنموًيــا وغيرهــا فــي مملكة البحريــن، فإن النتيجــة “المثلى”، 
وأقــول المثلــى ألنهــا هــي كذلــك حًقــا، ســيصطدمون بــأن البحريــن “ملــًكا 
وقيادًة وشعًبا”، يجتمعون على قلب وكلمة وموقف رجل واحد في رفض 

أي مساس بوطنهم.
Û  وفي الحقيقة، خطرت لي هذه الخاطرة، وأساسها مسارين: المسار األول

هي الجهود التي تبذلها الدولة من أجل أن تحافظ على معدالت ومؤشرات 
متقدمــة فــي إنجــاز المشــروعات وتحســين مســتوى معيشــة المواطــن، 
والبحــث عــن الحلــول والمبــادرات التي تصون المكتســبات التــي تحققت 
مــن جهــة، والمســار الثانــي هو وجــود أصوات تنفــخ في “نــار اإلعالم” في 
قنــوات وفضائيــات ســواء كانــت الجزيرة أو غيرها مــن فضائيات ومواقع 
إلكترونيــة وإعالمية ومنصات، تحاول بشــتى الطــرق، وهي واهمة، وضع 
العراقيل وتشتيت الجهود، واألخطر، محاولة تأليب المجتمع وإثارة حالة 
من الشقاق والتشكيك واإلساءة، وفي كل األحوال، هي محاوالت فاشلة 
كمــا أشــرنا، فــأن بالدنا “بيت األســرة البحرينية الذي يجمــع الجميع” تحت 
قيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، وتلك الجهود من جانب السلطة التنفيذية بقيادة حضرة صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء حفظهما هللا ورعاهما ليصدر ســؤال :”أيهــا أجدى.. أن نرى الدولة 
تعمل وتســعى وتخطط لحاضر ومســتقبل هذا الوطن وشعبه؟ أم أصوات 
اإلســاءة التــي تأتــي مــن عــدة جهــات، مــن الداخــل أو الخــارج، فقــط لكي 

تحقق بضع أجندات أصبحت مكشوفة للجميع.
Û  ،وحينمــا أعــود وأســتذكر واســتحضر مواقف فقيــد الوطن الراحــل الكبير

المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى، صاحــب الســمو األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة طيــب هللا ثــراه، فــي أحاديثــي ومؤلفاتــي ومقاالتــي، فإننــي أدين 
بالفضــل لهــذا الرمــز الذي ســطر لنا ســجاًل خالًدا من الــدروس، فكان رحمه 
هللا حيــن يتحــدث عــن صيانة الجبهة الداخلية والســلم االجتماعي، يدرك 
أن الحفــاظ علــى النســيج الوطني والوحــدة الوطنية فــي عالمنا اليوم هو 
مطلــب وغايــة لــدى الكثيــر مــن األوطــان، وفــي مجالســه رحمــه هللا كتب 
رســالة خالــدة هــي اليــوم حاضــرة حينمــا نتحدث فــي موضوع كهــذا.. أي 
موضــوع “الوطــن علــى قلب واحد”، ومــن حضر تلك المجالــس واللقاءات 
يســتذكر تشــديده رحمــه هللا علــى التصــدي لــكل فعــل مرفــوض يضــرب 
ســالمة وأمن المجتمع باســتخدام وســائل التواصل أو اإلعالم اإللكتروني 

ألهداف ال خير فيها.
Û  مملكــة البحريــن، ولنكن واقعيين، محدودة مــن ناحية الجغرافيا والموارد

واإلمكانيات، لكنها تمتلك روح التطلع واإلنجاز، واألهم من ذلك، وهي من 
األمور التي رسخها المشروع اإلصالحي لجاللة العاهل المفدى، لديها ذلك 
التنوع العظيم تاريخًيا، ولهذا، البد من أن ندرك أن التطورات والتحديات 
تتطلب صيانة الوحدة الوطنية ودعمها والحذر من بعض الممارسات التي 

تستهدف التأثير على مرتكزات التعددية والتكامل بالمجتمع البحريني.
Û  هــذا الخاطــرة تأتــي في أجــواء ذكرى عميقــة المعاني، نشــيد فيها بجهود

معالــي الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة وزيــر الداخليــة 
الموقــر، الــذي أســس مبــادرة يــوم الشــراكة المجتمعيــة 18 مــارس من كل 
عــام، وثمارهــا في صيانة الوطن وأهله والحفاظ على أمنة وأمانه ماضية 
ويانعــة، وهــي خاطــرة تبــدو فــي مجملهــا “أمنيــات”، وليكــن، فنحــن نــرى 
صفحات جديدة تتراى أمامنا مع كل المصاعب، وليس أقوى منعًة لنا من 
أن يبقى النســيج الوطني والتعايش الســلمي هو الســالح في وجه أسلحة 
بث الكراهية والصدام بين أبناء المجتمع، الذين سيبقون على قلب واحد، 

وبهذا، سيواصلون طريق نهضتهم.

عادل المرزوق

تعزيز حضور رائدات األعمال في المشهد االقتصادي

البحرين تدعو إلدانة اإلرهاب الحوثي ضد السعودية

“سيدات األعمال”: هدفنا استقطاب كل صاحبة نشاط تجاري للجمعية
الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - وزارة الخارجية

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة تعقد اجتماعا عن بعد مع مجلس إدارة جمعية سيدات األعمال البحرينية

وزير اإلعالم

تطوير التنسيق العسكري مع الجيش الباكستاني
سمو رئيس الحرس الوطني يشيد بالمستوى العالي للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين

اجتمـــع رئيس الحـــرس الوطني الفريق 
أول ركن ســـمو الشيخ محمد بن عيسى 
آل خليفة، مع قائد الجيش الباكســـتاني 
الجنـــرال قمر جاويـــد باجوه، في مكتبه 
في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة 

راولبنـــدي  مدينـــة  فـــي  الباكســـتانية 
المجاورة للعاصمة إسالم آباد.

ورحب قائد الجيش الباكستاني بسموه 
شـــاكًرا سموه على تلبية دعوته لحضور 

احتفاالت باكستان.
مـــن جانبه، أشـــاد ســـمو رئيـــس الحرس 

الوطني بالمســـتوى العالي الذي وصلت 
إليه آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين 
الجانبين، مؤكـــًدا مواصلة الجهود نحو 
تعزيـــز العالقات الثنائيـــة بما يصب في 

صالح البلدين الشقيقين.
وتـــم فـــي االجتمـــاع مناقشـــة عـــدد من 

المواضيع ذات االهتمام المشترك وسبل 
والتنســـيق  التعـــاون  مســـتوى  تطويـــر 
العسكري بين الحرس الوطني والجيش 
الباكســـتاني في كافة المجاالت، كما تم 
بحـــث القضايا اإلقليميـــة والدولية ذات 

االهتمام المشترك.

المنامة - بنا

سمو رئيس الحرس الوطني يجتمع مع قائد الجيش الباكستاني في راولبندي



أدى غيـــاب المراقبـــة الدائمـــة لتنفيـــذ 
األعمـــال وإتمامها على أكمل وجه إلى 
إهمال واســـع من قبل المقاول الموكل 
إليـــه هدم مبان تابعة لوزارة اإلســـكان 
بمجمع 813 في مدينة عيســـى. هكذا 

يقول أهالي المجمع وتشير األدلة.
وأكـــد األهالـــي أن المقـــاول الموكلـــة 
إليه مهام هـــدم العمارة رقم 197 في 
المجمع لم يؤد أعماله على أكمل وجه 
مـــن اليوم األول لعمليـــات الهدم التي 
اســـتمرت أكثر من 25 يوما، مشيرين 
إلـــى أن هـــذا األمـــر حـــدث فقـــط مـــع 
هـــذا المقاول بينما العمـــارات األخرى 
التـــي تـــم هدمها لـــم تشـــهد مثل هذه 
المشـــكلة، الفتين إلى أنه تعلل بحجة 
وجود العمـــارة بالقرب من المنازل إال 
أن هـــذا العـــذر ال يســـتقيم، حيـــث إن 
هنالك ٣ عمـــارات تم هدمها تقع على 

مسافة قريبة جًدا من هذه المنازل.
واســـتغرب األهالـــي امتـــداد عمليـــات 
هـــدم المبنـــى أليـــام كثيـــرة، مشـــيرين 
إلـــى أن إحـــدى الشـــركات الوطنية مع 
القاعـــدة األميركيـــة اســـتطاعت بنـــاء 
جســـر كبير في يـــوم واحد فقط وهذا 
المقـــاول أخـــذ 25 يومـــا لهـــدم مبنـــى 
الموقـــع  وغـــادر  أدوار   ٣ مـــن  صغيـــر 
ولـــم يتمـــم أعمالـــه، حيث إنه لـــم يقم 

بتنظيـــف المنطقة ولـــم يرفع األنقاض 
وتـــرك المنطقـــة خربـــة وجعـــل جميـــع 
المواقـــف المتاحـــة فـــي الموقـــع غيـــر 

قابلة لالستخدام.
ولفتـــوا إلـــى أنهـــم تواصلوا مـــع وزارة 
اإلســـكان عبـــر برنامـــج تواصـــل إال أن 
موظفـــي األخيرة دافعوا عـــن المقاول 
وأقفلوا الشكوى من دون إيجاد حلول 
جذريـــة رغـــم تواصـــل األهالـــي معهـــم 

ألكثر من مرة.
وبينـــوا أن الموظفين المســـؤولين عن 
هذه العمليات في الوزارة غير كفوئين، 
مطالبين الوزير بفتح تحقيق في األمر 
وإيجـــاد الحلـــول لألهالـــي ومحاســـبة 
المقاول على عدم إتمام عمليات الهدم 
وعدم تنظيف المنطقة حتى بعد مرور 

30 يوما على عمليات الهدم.
وقالـــوا: لقـــد غـــادر المقـــاول المنطقـــة 
بجميـــع آلياتـــه لهـــدم عمـــارة فـــي ذات 
المخلفـــات  يـــزل  لـــم  لكنـــه  المنطقـــة 
وإشـــارات الهدم، وتـــرك المنطقة خربة 
غيـــر قابلة لالســـتخدام، واســـتحوذت 
خلفهـــا  التـــي  والقـــاذورات  األوســـاخ 
المقاول في منطقة الهدم على مساحة 
واســـعة، ما اضطر األهالي إلى تنظيف 
منطقـــة بســـيطة منها إال أن هـــذا األمر 
لـــم يعالج المشـــكلة القائمـــة حتى هذه 

اللحظة.
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أمتعتنـــا،  نحـــزم  اليـــوم  نحـــن  ^هـــا 
لننطلق فـــي ربوع خير الشـــهور وأفضلها، 
الخيـــر  شـــهر  المبـــارك،  رمضـــان  شـــهر 
والبركات، شـــهر المغفرة والرحمة، وشـــهر 
العتـــق مـــن النيـــران، وإننا اليـــوم نقف في 
ظـــل هـــذه الجائحـــة للســـنة الثانيـــة علـــى 
التوالـــي، ننتظـــر مـــن هللا الفرج بـــأن يرفع 
عنا هذا البالء، وأن ترجع الحياة الســـراء، 
كما عهدناها في مملكتنا الغالية والرخاء.

ولكننـــي ســـأرجع قليالً إلى الـــوراء، ألقدم 
من قلبـــي صادق الرثاء، لمـــن يتزامن ذكر 
اســـمه وســـيرة األســـخياء، األميـــر الوالـــد 
خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا رمز 
الخيـــر والعطـــاء، وصاحب اليـــد البيضاء، 
الكريـــم  الشـــهر  هـــذا  يحمـــل  مـــا  فدائًمـــا 
ذكريات دفينة لمن كان له بصمة في فعل 
الخيـــر، وإننا اليوم ســـنعيش أول رمضان 
دونـــه، ويـــا له من أمـــر جلـــل، فلطالما كان 

رحمـــه هللا تعالـــى مـــن الســـباقين في هذا 
الشـــهر الكريـــم لفعـــل الخيـــرات في شـــهر 
الخيـــرات، ومـــن الســـباقين لتفقـــد أحوال 
المحتاجيـــن واألســـر المتعففـــة والفقراء، 
وكان رحمـــه هللا طوال الســـنوات حريصا 
علـــى توزيـــع المنحـــة الســـنوية فـــي وقت 
مبكـــر قبيل الشـــهر الفضيل كل عـــام ألنها 
تفـــرح الفقـــراء وتقضـــي حواجئهـــم مـــن 
خالل توزيـــع األرز ســـنويًا، وتوزيع الزكاة 

لمستحقيها، باإلضافة إلى توزيع كوبونات 
المـــواد الغذائية، ولطالمـــا رفعت أكفهم له 
بالدعـــاء، وإلـــى اآلن ترفـــع لـــه حتـــى بعد 
فراقـــه، لمـــا كان لـــه مـــن عظيـــم األثـــر في 
تحقيق السعادة وتفريج هموم الكثير من 

األسر.
َأبعـــَد خليفـــة  اليـــوم يتســـاءلون  ولعلهـــم 

خليفة؟!
وإننـــي أجـــزم بذلك لهـــم، نعم بعـــد خليفة 

رحمـــه هللا خليفـــة؛ فهـــا هـــو عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة يأمـــر بإنشـــاء وقـــف خليفة بن 
سلمان لألعمال الخيرية، هذا الوقف الذي 
جاء وفاًء لألب الوالد، فهم من سيكملون 
مســـيرة والدهم الـــذي غرس فـــي دمائهم 
حب عمل الخير والعطاء، وهذه المســـيرة 
بإذن هللا مســـتمرة مع أبنائه الذين عاشوا 
ألجل العمل الخيري وللعمل الخيري، فهم 

مفطـــورون علـــى ذلك مـــن الصغـــر، وإنني 
أجـــزم بأننا ســـنعيش فـــي هنـــاء، في عهد 
قادتنـــا الزاهـــر.. اللهم ارحم مـــن رحل عنا 
وفجعنـــا رحيله ســـائلين المولـــى عز وجل 
أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ورضوانه 
خيـــر  ويجزيـــه  جناتـــه  فســـيح  ويســـكنه 

الجزاء نظير ما قدمه لوطنه وشعبه.

حنان سيف

رفض واستغرب عدد من النواب قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بفرض الرسوم بحق آالف األسر المنتجة البحرينية وخصوصا تلك التي 
تعتاش على ما تحصل عليه من موارد مما تصنعه في منزلها، مؤكدين أن هذا القرار مجحف وغير عادل بحق هذه األسر، والتي بعضها ليس لديها 
معيل وقد يكون ما تنتجه هو المصدر الوحيد لرزقها، وطالبوا الوزارة بإلغاء القرار ألنه ال يصب في مصلحة هذه األسر المنتجة والمجتمع ككل.

فـــي  الدمســـتاني  أحمـــد  النائـــب  وقـــال 
تصريحـــات ل “البـــالد” إن وزارة التجـــارة 
بهـــذا القرار المفاجـــئ تكون قد تخلت عن 
مئات آالف الدنانير وربما ماليين طواعية 
وهـــي  الشـــركات،  بعـــض  وتحـــت ضغـــط 
الغرامات التـــي كان يجب أن تدفعها هذه 
الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ المادة 188 

من قانون التجارة.
وتســـاءل النائـــب الدمســـتاني “ال أعـــرف 
كيف تفكر الوزارة عندما أقرت هذا القرار، 
فهل يعقل أن يفرض وجود سجل تجاري 

على أســـرة تبيع ورق عنـــب بـ 300 فلس؟ 
هـــل هذا صحيح أن تفرض عليهم الوزارة 
ســـجالت تجارية وغرامات في حالة عدم 
االلتـــزام وهم بالكاد يحصلـــون على قوت 

يومهم، وهل هذا هو دور الوزارة؟”.
وطالب الـــوزارة “أن تظهر لنا األرقام التي 
تطمـــح لتحقيقهـــا مـــن هـــذا القـــرار بشـــأن 

السجالت التجارية االفتراضية.

ضحايا القرار

وتقـــول “أم متعب” وهي في أشـــد حاالت 

الحزن، “كوني إحدى األســـر المنتجة، فقد 
اعتمـــدت على مـــا أحصل عليـــه من بيعي 
الكبـــاب، وخبـــز  مثـــل  الشـــعبية  لـــألكالت 
الرقـــاق والخنفروش والقيمات وخصوصا 
وأن زوجـــي راتبـــه التقاعـــد بســـيط جـــدا. 
لـــدي أوالد عاطلون عن العمل ومنذ بداية 
أزمة فإن األمور تســـير من سيئ إلى أسوأ 
ولكـــن عملـــي من البيت كان يســـاعدنا في 
ســـد المصروفـــات، فأنـــا أقـــوم بمســـاعدة 
زوجـــي لتدبيـــر امـــور الحيـــاة وخـــالل كل 
فتـــرة عملي لم أخالـــف النظام التي تطلبه 

وزارة التجـــارة، فأنـــا أعمـــل منـــذ 14 عاًما 
ضمن برنامج األســـر المنتجة وقد ساعدنا 
هذا المشـــروع في تســـهيل األمـــور المالية 

في منازلنا”.
ومـــن جانبهـــا، تقـــول أم عبـــدهللا العاملـــة 

“أعيـــل  المنتجـــة  االســـر  مشـــروع  ضمـــن 
أطفاال أيتاًما وأقوم ببيع األكالت الشعبية 
والبهـــارات ألغطـــي بها مصروفنـــا اليومي 
ومثل هذا القرار ســـيحولنا ألسر )مشردة( 
وليست منتجة، وندعو وزارة التجارة إلى 
النظـــر فـــي أوضاعنا وإلى إلغـــاء مثل هذا 

القرار”.
بينمـــا تبكي أم محمد، وتتســـاءل “هل من 
العـــدل أن نكون في أزمة كورونا ويفرض 
مثل هذا القرار ونحن ال نملك ســـبيال آخر 
نعيـــش به، فأبني الكبيـــر عاطل عن العمل 
وأنا وبناتي نقوم بتجهيز األطباق الشعبية 
لبيعها وعلى الرغم من أن ما نحصل عليه 
قليل، إال أنه يســـد بعض متطلبات الحياة 
اليوميـــة. كنا ســـابقا نشـــارك فـــي معارض 
ومهرجانات وأعـــراس واحتفاالت وطنية 

بدايـــة كورونـــا ولحـــد االن  ولكـــن ومنـــذ 
فالوضع متوقف إال من خالل ما نبيعه من 
البيت. إن هذا القرار ســـيحرم أســـر كثيرة 
مـــن العيش الكريم ويزيد عـــدد العاطلين. 
إننا ندعو الوزارة إلى ضرورة مراجعة هذا 

القرار وإلغائه”.
أم علـــي المتخصصـــة باألطبـــاق الشـــعبية 
بالمجحـــف  القـــرار  وصفـــت  والحلويـــات 
فـــي حق أســـر فقيرة في وقـــت هي أمس 
الحاجـــة إلى المســـاعدة والدعم، مناشـــدة 
الـــوزارة إلـــى إلغاء القـــرار مـــن أجل آالف 

األسر التي ستصبح بال مورد.
بينمـــا تـــرى أم حســـن، إنها ضمن مشـــروع 
األســـر المنتجة منـــذ انطالقـــه، وهي تبيع 
البهارات والبخور، وال تكسب إال “قروش” 

قليلة تسد بها حاجتها.

الدمســتاني: “التجــارة” تخلت عن مالييــن الدنانير بضغط من الشــركات وتالحق البســطاء

الغائب عن العين.. الراسخ في القلوب.. والحاضر بأفعاله

األسر المنتجة تبكي بحرقة: القرار يحولنا ألسر “مشردة”

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 

االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

رجل ال تنسى البحرين مواقفه
باختصـــار وبعيـــًدا عن التفاصيل وأنا أتابع جلســـة المجلس النيابي الثالثاء 
الماضي وتحديًدا عن مشروع تصنيع التبغ في مملكة البحرين عاد بذهني 
شـــريط الذكريات مـــع المهندس الزراعي والدبلوماســـي الســـفير عبدالعزيز 
الحسن الذي انتقل إلى جوار ربه في فبراير الماضي الذي تطّوع بتأسيس 

جمعية مكافحة التدخين منذ أكثر من خمسين سنة.
ـــا، لـــم أتخيل كيف ســـتكون ردة فعلـــه رحمه هللا حول  صراحـــة لـــو كان حيًّ

موضوع مشروع “تصنيع التبغ في مملكة البحرين”.
والمعـــروف عـــن المرحوم ومنذ تأسيســـه للجمعية أنه قـــام بزيارات للعديد 
مـــن المدارس بمختلف محافظات المملكة بهـــدف توعية الطلبة عن أضرار 

التدخين.
وأتذكـــر عندمـــا كنت طالًبا بمدرســـة الهداية الخليفيـــة الثانوية كان يحضر 
للتوعيـــة بأضـــرار التدخيـــن عـــدة مـــرات فـــي كل عـــام دراســـي ســـواء في 

الحديث في الطابور الصباحي أو تقديم محاضرات في قاعة المدرسة.
وكان لـــي الشـــرف عندمـــا أصبحـــت معلًما بمعهد الشـــيخ خليفة بن ســـلمان 

للتكنولوجيا باستضافته لتقدم محاضرة عن أضرار التدخين.
كمـــا تشـــرفت أيًضـــا باســـتضافته بدار المحـــرق لرعايـــة الوالديـــن للحديث 
حول مشـــواره الرسمي والتطوعي وذكر أيًضا مسيرته في مجال مكافحة 

التدخين، رحمه هللا وجعل ذلك في ميزان حسناته.

إهمال واسع من مقاول هدم عمارات مدينة عيسىخميس علي جاسم سبت
والســـامة األمـــن  لمقتضيـــات  مراعـــاة  وال  بالموقـــع  ســـائبة  عمالـــة 

أحمد الدمستاني

بدور المالكي

محرر الشؤون المحلية

يواجـــه 10 من ســـواق األجرة البحرينيين ظروًفا معيشـــية 
“مأساوية” كما يصفونها، فهم من جهة، ال عمل لديهم بسبب 
مـــا تفرضـــه جائحـــة كورونـــا من إجـــراءات أوقفـــت مصدر 
رزقهـــم فـــي “التوصيـــل”، ومن جهـــة أخـــرى، توقفت عالوة 
المعيشـــة عنهم بســـبب عدم تجديد رخصهـــم، فيما أبلغتهم 
وزارة المواصـــالت واالتصاالت مؤخًرا بأنـــه تمت الموافقة 

على تجديد الرخص لكنهم لم يتسلمونها حتى اآلن.

ونقل الســـائقان أيمن السيد وعيســـى الحايكي بالنيابة عن 
ســـواق األجرة البقية لـ “البالد” أنهم تواصلوا مع المسؤولين 
بعد أن تم إيقاف بطاقاتهم بســـبب عدم تســـجيل مركباتهم 
أو التأخر في تســـجيلها، وأن الســـبب فـــي ذلك هو لظروف 
خارجـــة عـــن إرادتهـــم، فبعضهـــم تعـــرض لمصاعـــب ماليـــة 
وآخرون بســـبب الظـــروف الصحية لم يتمكنـــوا من تجديد 
المركبـــات، وعلـــى مـــدى ٩ أشـــهر مضـــت وهـــم يواجهـــون 
مصاعب معيشـــية، كون عدم تجديـــد البطاقات منعهم من 
الحصول على عالوة المعيشـــة التي تعتبر المصدر الرئيس 

لتلبيـــة احتياجـــات أســـرهم المعيشـــية. وتعـــرض كثيـــر من 
الســـواق ألعباء بســـبب تراكـــم الديون وااللتزامـــات المالية 
األخـــرى، فهـــم بال معاشـــات تقاعديـــة وال مصـــدر عمل غير 
ســـيارات األجرة، وقد تواصلوا مع المسؤولين بالوزارة، كما 
تواصلـــوا مع الناشـــطة االجتماعية لطيفة عيـــد التي قامت 
هي األخرى بالتواصل مع المســـؤولين لشرح الظروف التي 
يمر بها السواق، وبعد هذه التحركات، الحت بارقة أمل في 
األسبوع الماضي بأن الرخص سيتم تجديدها، إال أنهم بعد 

مضي أسبوع، ما يزالون ينتظرون استالم رخصهم.

سواق أجرة: ظروفنا “مأساوية” وننتظر تجديد رخصنا

عيسى الحايكي أيمن السيد

محرر الشؤون المحلية



فــي جــدران منزلها الذي امتألت به ميداليــات الفوز، بدت الطفلة 
روان مــن فئــة متالزمــة داون، متفاعلــة ومتجاوبــة ومرحبــة في 
اللقــاء الــذي جمعهــا مع منــدوب صحيفة البالد، الذي وجه ســؤاال 
فوريــا لوالدتهــا هدى الجوعــان التي كانت حاضرة في اللقاء، عن 
الســر وراء قصــة النجــاح البنتهــا، لتجيــب بابتســامة وعبــر كلمــة 

واحدة: األسرة.

ألم  ولـــدت  “روان  األم:  تقـــول 
ثالثـــة  ولهـــا  مهندســـين،  وأب 
إخوة وأختان، كلهـــم أكبر منها، 
وهـــي مـــن مواليـــد  11-99- 11  
وهو كمـــا ترى رقم جميل، وبعد 
ان ُشخصت روان بأنها من هذه 
الفئـــة، بدأنا معها رحلـــة طويلة 
مـــن المتابعـــة العالجيـــة، ومعها 
برنامج مهنـــي وتعليمي، وتمت 
تنشئتها كما األطفال اآلخرين”.

الفئـــة  هـــذه  “مشـــكلة  وتتابـــع 
الرئيسة أن االستقبال واإلرسال 
لديهم بطـــيء، والبعض يصفهم 
بالعنـــاد وهـــو أمر غيـــر صحيح، 
يرتبـــط  أســـلفت  كمـــا  فاألمـــر 
بالتأخر بالتجاوب مع اآلخرين. 
روان التحقت وهي بالثالثة من 
العمـــر بالروضـــة، وكانـــت تأخذ 

النطـــق  فـــي  إضافيـــة  دروســـا 
والحســـاب وغيرهـــا، وفيما بعد 
الحقـــت بمدرســـة الدمـــج العام 

.”2001
وعـــن نصائحها ألوليـــاء األمور، 
علقـــت أم روان “أنصـــح كل أم 
بالرعايـــة الصحيحة في البيت، 
وبأن تهتم بجنينها منذ والدته، 
وأن تعلمه، وأن تســـعى لمعرفة 
طبيعة متالزمة داون والتعرف 
عليه حتى تستطيع التعامل مع 

طفلها بالشكل الصحيح”.
واهتمـــام  “اهتمامـــي  وتـــردف 
مـــا  هـــو  بـــروان،  ككل  األســـرة 
تـــوج علـــى حصولهـــا لغاية اآلن 
على ســـت ميداليات فـــي فترة 
الكورونـــا فقـــط، بلعبـــة رياضية 
جديدة اسمها )البومبسي( وهي 

مشتقة من التايكواندو”.
والثانـــي  األول  “حصلـــت 
والثالث”، هكذا تداخلت الطفلة 
روان معلقـــة علـــى كالم والدتها 
األخير بصوت واضح ومفهوم. 
األم “حصـــدت روان  وأضافـــت 
علـــى ميداليتيـــن مـــن الخـــارج، 

مســـتوى  علـــى  هـــي  ببطولـــة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
واحدة زوجي )فضية( والثانية 
فـــردي )المركـــز الثالـــث(، وكانت 
كانـــت  حيـــث  حينهـــا،  صغيـــرة 
البطولة العـــام 2018، كما فازت 
في البحرين ببطولة )البوتشي( 

العـــام 2017 والتـــي أقيمت في 
بمقـــدرة  الثقـــة  إن  البحريـــن. 
األبناء على اإلنجاز، باالحتضان 
والثقـــة، ســـتمكنهم مـــن تحقيق 

النتائج المذهلة”.
األخطـــاء  أكبـــر  “مـــن  وتزيـــد 
التـــي يقـــع بهـــا أوليـــاء األمـــور، 
عـــدم إدخـــال أوالدهم مـــن فئة 
متالزمـــة داون ببرامج رياضية 
منتظمة، لتفادي زيادة أوزانهم، 
الهضـــم  عمليـــة  أن  والســـبب 
لديهـــم بطيئـــة، وإمـــكان ارتفاع 
الوزن تكون عالية ومضرة لهم، 
ومن األخطـــاء أيضا التأخر في 
أن  يجـــب  والتأهيـــل،  التعليـــم 
يـــدرك الوالديـــن أهميـــة متابعة 

أوالدهم بكافة الجوانب”.
أمـــور  أوليـــاء  نصحـــت  كمـــا 
بتزويدهـــم  كذلـــك  الفئـــة  هـــذه 
وتنويعهـــا،  الســـليمة،  بالتغذيـــة 
وعدم الســـماح لألوالد باإلفراط 
دمـــج  عـــن  فضـــال  بالطعـــام، 

بالمجتمـــع واالختالط  أوالدهم 
يكونـــوا  حتـــى  باآلخريـــن؛ 

أكثـــر تجاوبـــا مـــع محيطهـــم، 
روان  أن  إلـــى  مشـــيرة 

المثـــال  ســـبيل  علـــى 
مؤتمـــرات،  تحضـــر 

فـــي  اآلن  وتعمـــل 
إحـــدى الشـــركات 
والكل  المعروفة، 
ويحـــب  يحبهـــا 

إقبالها للعمل.
بقولهـــا  وتختـــم 
هـــي  “روان 
حببتنـــي  التـــي 
 ، ة لحيـــا با
بـــي  وأوجـــدت 
األمـــل، والرغبـــة 

في أن أكون رقما 
بالمجتمـــع،  فاعـــال 
بـــي  غيـــرت  روان 
أكثـــر مما غيرت أنا 

بها”.

أم روان مع ابنتها

روان متحدية متالزمة دوان... بطلة استثنائية في “البومبسي” 
والدتهـــا تنصـــح أوليـــاء أمـــور الفئـــة: ألحقوهم فـــي برامـــج رياضية ودعوهـــم يخالطـــون اآلخرين

حصلت على 6 ميداليات خالل 
فترة جائحة كورونا

local@albiladpress.com
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554 من متالزمة داون يحصلون على مخصص اإلعاقة
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  ^قالـــت 
االجتماعية في ردها على استفســـارات 
“البـــالد” إنها تقـــدم العديد من الخدمات 
لألشـــخاص ذوي اإلعاقة )ذوي العزيمة( 
عبـــر تدريـــب وتأهيـــل وإيجـــاد فـــرص 
عمـــل لجميع هذه الفئة بما يتناســـب مع 

قدراتهم وإمكانياتهم.
وأضافـــت “تدعـــم الوزارة فئـــة متالزمة 
المســـتفيدين  عـــدد  يبلـــغ  داون، حيـــث 
منهم من مخصص اإلعاقة 544 شخصًا، 

ويصـــرف هـــذا المخصـــص لمســـتحقيه 
وفـــق القـــرار الـــوزاري رقـــم )24( لســـنة 
اســـتحقاق  معاييـــر  بشـــأن  2008م 
مخصص األشـــخاص ذوي اإلعاقة، كما 
ويلتحـــق )7( من فئة متالزمة داون في 
للـــوزارة،  مراكـــز ذوي اإلعاقـــة التابعـــة 
بينما يبلـــغ عدد الملتحقيـــن في المراكز 
األهلية الخاصة )101( شـــخص من هذه 

الفئة”. 
فئـــة  قبـــول  “يتـــم  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت 

متالزمة داون يتم قبولها في المدارس 
الحكومية في صفوف الدمج، باإلضافة 

إلـــى مركـــز أهلـــي مدعـــوم خـــاص بفئة 
العنايـــة  مركـــز  وهـــو  داون  متالزمـــة 
بأطفـــال متالزمة داون، كمـــا أن الوزارة 
قامـــت بإنشـــاء مجمع اإلعاقة الشـــامل، 
والذي يشمل تســـعة مبان متعددة، وإن 
كافـــة الخدمات الموجـــودة في المجمع 
ومنهـــا  داون،  متالزمـــة  فئـــة  ستشـــمل 
التأهيـــل األكاديمـــي والمهنـــي، والنادي 
ومصـــادر  التدريـــب  ومركـــز  الرياضـــي 

التعلم وغيرها من الخدمات”.

التحاق 108 
أشخاص في مراكز 
اإلعاقة الحكومية 

والخاصة

اعداد: ابراهيم النهام

وزير العمل مكرما متوحدين ومصابين بمتالزمة داون في يوليو 2017

دمج “متالزمة داون” بفصول خاصة في 60 مدرسة 
المناعـــي لــــ “^”: التمويـــل وتوظيف األخصائييـــن البحرينيين أبـــرز المعقوقات

قــال مديــر مركــز العنايــة بمتالزمــة داون بالجمعيــة البحرينيــة لمتالزمــة داون محمــد 
عبدالكريــم المناعــي إن نقــص التمويل والكفاءات أحد أهــم الصعوبات التي تواجهها 
مراكــز التأهيــل فئة متالزمة داون، موضحا أن الطموح يتمثل في إدماجهم بالفصول 
الدراســية الكلية وليس الجزئية في المدارس الحكومية، لكنه في الوقت نفســه أشــار 
إلــى أن الجمعيــة نجحت في إقنــاع وزارة التربية والتعليم بدمج هذه الفئة في بداية 

األمر في ثالث مدارس، لترتفع بعد وتصبح لغاية اآلن 60 مدرسة.

وأوضـــح المناعـــي وهـــو خبير دولـــي لفئة 
متالزمـــة داون، فـــي حـــوار مـــع “البالد” أن 
اهتمـــام أوليـــاء األمور بأوالدهـــم من هذه 
الفئـــة أمـــر بالغ األهميـــة؛ لتحقيـــق التطور 
المنشـــود لهـــم وإدماجهـــم بســـوق العمـــل 

الحقا. وفيما يلي نص اللقاء:

إنجاز عربي

 بمناسبة اليوم العالمي لمتالزمة  «
داون، كيف تقرأ الشوط الذي 

قطعته المملكة بهذا المضمار، 
وبَم تنصح؟

نفتخـــر بالبحريـــن؛ ألنهـــا أول دولـــة عربية 
أســـس فيهـــا جمعيـــة عربيـــة متخصصـــة 
في هـــذه الفئة، وهي الجمعيـــة البحرينية 
لمتالزمـــة داون، والتـــي تأسســـت تقريبـــا 
منذ أكثر من عشـــرين سنة، ولكن ولألسف 
العـــادة بـــأن نبـــدأ بتفـــاؤل، لكـــن اآلخريـــن 
يســـبقونا بعدها على مســـتويات الخدمات 
واإلمكانـــات، والســـبب بأنهـــا تقـــدم الدعم 
الكبير جدا وبشـــكل ســـريع وســـخي، وهو 
ما يمنع تعثر عمل هذه المراكز، ناهيك عن 

اهتمامهم باستقطاب الكفاءات والمهارات 
الالزمة.

أجور باهظة

 ما أهم الصعوبات التي تواجه  «
المراكز الخاصة بهذه الفئة في 

أداء واجبها؟

أهمها التمويل، وألنه ومتى ما زادت تكون 
الخدمـــات أفضـــل، وأكثـــر إنتاجـــا، ناهيـــك 
عـــن المقـــدرة علـــى توظيـــف األخصائيين 
األكفـــاء، والذيـــن يتقاضـــون حاليـــا مبالـــغ 
مرتفعة نظير خبراتهم وواجبهم، وباعتبار 
كالتخاطـــب  نـــادرة،  تخصصاتهـــم  أن 
وتنمية القـــدرات والتدخل المبكر والعالج 

الطبيعي.
الصعوبات األخرى تكمن بأن التخصصات 
التـــي تحتاجهـــا فئـــة متالزمـــة داون غيـــر 
متوفـــرة لـــدى الشـــباب البحرينـــي، ونحن 
بحاجـــة لتدريبهـــم؛ لكـــي يـــؤدوا واجبهـــم 
تجـــاه هـــذه الفئـــة، ولقـــد ســـعت الجمعيـــة 
البحرينية لمتالزمة داون؛ لتدريب العديد 
مـــن الشـــباب الذيـــن يعملـــون اآلن لديهـــا، 

ولدى المراكز األخرى المنتشرة بالمملكة.

الدمج ضروري

 كيف يساعد اندماج فئة “متالزمي  «
داون” في المجتمع ألن يكونوا 

أفرادا منتجين؟ 

من أهـــداف الجمعيـــة البحرينية لمتالزمة 
داون السعي إلى دمج هذه الفئة بالمجتمع؛ 
ألنـــه ســـيترتب علـــى ذلـــك نجـــاح خدمات 
الجمعيـــة ويؤكد أن الدمج ضروري بحياة 
هذه الفئة والمجتمع نفســـه والتي كانت ال 

تخرج من البيت.
وبســـبب نشـــاط الجمعية لســـنوات طويلة 
المكافـــح لدمجها بالمجتمـــع، أصبح وجود 
هـــؤالء األطفـــال والشـــباب فـــي النـــوادي 
وغيرها أمرا طبيعيا، داللة على اســـتيعاب 
المجتمـــع لهـــا، وكذلـــك دمجهـــم بالوظائف 

الُمختلفة.

60 مدرسة

 التعليم يمثل عقبة أمام أطفال  «
متالزمة داون وأسرهم، ما الحل 

من وجهة نظرك إلدماجهم في 
البيئة التعليمية بالشكل الصحيح؟

تعليـــم هذه الفئة يواجـــه صعوبات كثيرة، 
منـــذ ســـنوات طويلـــة ونحـــن نتعـــاون مع 
وزارة التربيـــة والتعليـــم؛ بهدف دمج هذه 
الفئة بالتعليم النظامي، ونجحنا في إقناع 
الـــوزارة بقبول هـــؤالء الطلبـــة بالمدارس، 
بدأنـــا بثالثة مـــدارس ووصلـــت اليوم إلى 

أكثر من ستين مدرسة حكومية.
ونقـــف حاليـــا أمـــام عقبـــة مهمـــة، وهي أن 
يكـــون دمج هـــذه الفئة بالتعليـــم النظامي 
الطلبـــة  مـــع  الدراســـية  الفصـــول  فـــي 
الطبيعيين أنفسهم، وليس بصفوف خاصة 
بهـــم، ويســـمى الدمـــج الحالـــي بالجزئـــي، 

وطموحنا أن يكون دمجا كامال.
وحيـــن نصل لهذه المرحلـــة، فنحن بحاجة 
لمدرســـين مختصين يكونون قادرين على 

التعامل مع هذه الفئة بالفصل العادي.

دور األسرة

 كيف تستطيع األسرة أن توجد  «
المزيد من المهارات في طفل 

متالزمة داون؟

دور األســـرة مهـــم جـــدا، فـــإذا كانـــت غيـــر 
مهتمـــة بالطفـــل، لـــن تتجـــاوز قدراته دون 
المتوســـط، أمـــا لـــو كان العكـــس واهتمـــت 
به األســـرة منذ والدته حتى دخوله ســـوق 

العمل، فإن الوضع سيكون مخالف تماما.
ومراكـــز  أخصائييـــن  مـــن  وجـــد  ومهمـــا 
وإمكانات، فمن دون اهتمام أولياء األمور، 
فـــإن النتيجـــة لن تتجـــاوز الحد األوســـط، 

ونادرا ما يكون األمر خالفا لذلك.

مشكلة التخاطب

 يؤكد خبراء على أهمية تنمية  «
التخاطب لعالج اضطرابات اللغة 
والكالم والقدرة على التواصل 

والفهم، كيف تستطيع األسرة أن 
تحقق ذلك؟

التخاطـــب مهم جـــدا بحياة هـــذه الفئة، فـ 
95 % منهـــم لديهـــم مشـــكلة بالتخاطـــب، 
والســـبب أن وقـــت والدتهـــم يكـــون لديهم 
ليونـــة في جميـــع عضالت الجســـم، ومنها 

صعـــب،  لديهـــم  النطـــق  فيكـــون  اللســـان، 
ويحتـــاج للتغلـــب علـــى ذلـــك إلـــى تمريـــن 
أخصائـــي  بيـــن  مـــا  وبالتعـــاون  طويـــل، 

التخاطب وأولياء األمور.

مرتان أسبوعيا

 من واقع تجربتك، ما أهم  «
الصعوبات التي تواجه فئة 

متالزمة داون في البحرين، ما أهم 
المساعي المطلوبة هنا؟

أهمها بـــأن الكثير ممـــن يتعاملون مع هذه 
نحـــن  الفئـــة، ال يفهمونهـــا جيـــدا، وعليـــه 
بحاجة لناس تفهمهم وتفهم معاناة أولياء 
األمور معهم، ولذلك فإنه من غير المعقول 
أن يســـعى ولـــي األمـــر ألن يأخـــذ حقه في 
الســـاعتين العناية ويدخـــل اللجان الطبية 
ليفاجئونه بأن الطفل ال يستحق وخصوصا 
بالليـــل  لعنايـــة  الطفـــل يحتـــاج  هـــذا  وأن 
والنهـــار، وللذهـــاب إلـــى المراكـــز التأهيلية 
على األقل مرتين أســـبوعيا، باإلضافة إلى 

متابعة األم لتعليمه وتدريبه، وغير ذلك.

هدايا من شركة إلى الجمعية البحرينية لمتالزمة داون محمد المناعي

طموحنا إدماجهم إبراهيم النهام
بالفصول الدراسية 

مع زمالئهم من 
الطلبة العاديين

البحرين أول دولة عربية تؤسس جمعية 
متخصصة لمتالزمة داون

طموحنا الدمج الكامل لمتالزمة داون 
في الفصول الحكومية

95 % من متالزمة داون يعانون مشكلة 
بالتخاطب بسبب ليونة اللسان 



تعد ابتهاج خليفة أول بحرينية منحت لقب ســفيرة للســعادة وجودة الحياة معتمد. 
الســفيرة تحدثت في حوار مع “البالد” بمناســبة اليوم الدولي للســعادة الذي يصادف 

20 مارس من كل عام.

عـــن رحلة الســـعادة تقـــول خليفـــة، بدأت 
رحلة الســـعادة عندي منـــذ حولت التقاعد 
إلـــى تعاقد مـــع الحياة واالنطـــاق لخدمة 
المجتمـــع وإســـعاده واالنخراط فـــي عالم 
اإليجابيـــة فـــي يوليـــو 2019، فقد أخذت 
مشـــوار  أكمـــل  بـــأن  نفســـي  علـــى  عهـــًدا 
التطـــوع الـــذي بدأتـــه العـــام 2005، حيث 
كنـــت عضـــوا فـــي اللجنـــة الثقافيـــة فـــي 
إحـــدى األندية الرياضية، ولي مشـــاركات 
متعـــددة مـــع الجمعيـــات الخيريـــة لخدمة 
المجتمع مـــع تطوعي باالتحـــاد البحريني 
للكـــرة الطائرة كعضوة باللجان أو رئيســـة 
إلحداهـــا، فالتطـــوع الـــذي تملكني دفعني 
لبـــدء رحلتـــي في عالم الســـعادة والجميع 
يشـــجعني بفضل اإليجابية التي أتمتع بها 

وسعادتي عندما أسعد من حولي.
بعـــد  األولـــى  رحلتـــي  كانـــت  وأضافـــت: 
تقاعـــدي مـــن وظيفتـــي التربويـــة بعد 23 
عاًمـــا مـــن العطـــاء وتوجهـــت إلـــى دولـــة 
اإلمارات وانخرطت في دورة تدريبية مع 
مركز hdtc بدبي، وبعدها تم منحي مسمى 
أخصائية السعادة والتفكير اإليجابي وتم 
اإلعان هنـــاك بأنني أول بحرينية تحصل 
علـــى هذا اللقب، وبـــدأت بالفعل أترجم ما 
درســـته فيمـــا يخص الســـعادة واإليجابية 
بكتابة المقاالت األسبوعية، وكان حساب 
التعليـــم مســـتقبل البحريـــن هـــو الداعـــم 
األول لـــي فـــي إبـــراز مقاالتـــي، ثـــم قمـــت 

بتنفيـــذ ورش العمل بالتعـــاون مع المراكز 
الثقافية والمراكـــز االجتماعية والمدارس 
والمجالس األهلية ومراكز رعاية الوالدين 
في مختلـــف المناطـــق بالبحرين، ومازلت 
مســـتمرة في هذا الجانـــب، حيث تناولت 
في ورش العمل جميع ما يخص الســـعادة 
وتطويـــر  الحيـــاة  ومهـــارات  واإليجابيـــة 
الذات والقيادة، وقد تناولت الســـعادة في 
مجاالتها الشـــخصية والعائلية والوظيفية 
والمجتمعية، مع االستمرارية في الدراسة 
بما يخص السعادة أيًضا، حيث دخلت في 
عـــدة برامج تدريبية منها ما يخص صناع 
الســـعادة في األزمات وأكملت مسار خبير 
السعادة وحصولي على مستشار السعادة 
وجـــودة الحياة بعـــد اجتياز عـــدة معايير 
وبعدهـــا تم منحي لقب ســـفيرة الســـعادة 
أيًضا وفق متطلبات خاصة ومدى فاعلية 
مـــا أقوم بـــه فـــي المجتمـــع علـــى الصعيد 
المحلـــي والدولـــي، وتـــم اإلعـــان بمنجي 
لقـــب أول بحرينيـــة ســـفيرة للســـعادة في 
وأكملـــت  اإلمـــارات،  مـــن   2020 يوليـــو 
للحصـــول علـــى البـــورد الدولي للســـعادة، 
متطلبـــات  تجتـــاز  بحرينيـــة  أول  وأيًضـــا 
البـــورد بعد دراســـة اســـتمرت لعدة أشـــهر 
مـــع مراكز تدريبيـــة باإلمـــارات وحصولي 
أيًضا على مدرب أول ومستشار مؤسسي 
معتمـــد وخبيـــر تميز مؤسســـي إلى جانب 
المدربيـــن  لتدريـــب  المهنـــي  الدبلـــوم 

استشـــراف  فـــي  المتكامـــل  والدبلـــوم 
العصبيـــة  البرمجـــة  ودبلـــوم  المســـتقبل 
اللغويـــة ودبلـــوم الكوتشـــينج إلـــى جانب 
تخصص األساسي وهو بكالويوس، تربية 

من جامعة البحرين.

من أين تبدأ 

وتقـــول، تبـــدأ الســـعادة الشـــخصية بتبني 
الفـــرد اإليجابيـــة وبتبني عناصـــر التفكير 
اإليجابي المتمثلة في اإليمان المطلق بأن 
هللا هو مســـير األمور مع تكرار التأكيدات 
لـــوم النفـــس وتنظيـــم  اإليجابيـــة وعـــدم 
وضـــروة  األولويـــات  وتحديـــد  أفـــكاره 
تحديـــده ألهدافه في الحياة مع ممارســـة 
النفـــس  إلراحـــة  واالســـترخاء؛  التأمـــل 
وشـــحن الطاقة الداخلية للوصول للسام 

الداخلي والتصالح مع الذات.
وتضيـــف، وكل هـــذا لن يحـــدث إلى بتني 
قيم التســـامح والعفو عن الناس ومجاراة 
اإليجابييـــن واإلكثـــار من قـــراءة القصص 
والناجحيـــن  العظمـــاء  وســـير  الملهمـــة 
والنظـــر إلى النصـــف الممتلئ مـــن الكوب، 
باســـتخراج  مشـــاكلنا  مـــن  واالســـتفادة 
الطاقـــة اإليجابيـــة منهـــا، وأيًضـــا بتحقيق 
التـــوازن في مجـــاالت عجلـــة الحياة على 
والصحـــي  والمـــادي  المهنـــي  المســـتوى 
والديني واالجتماعي والعائلي والدراسي 
وتطويـــر الـــذات واالنخراط فـــي التطوع 
وخدمة المجتمع؛ من أجل رفع مؤشـــرات 
الســـعادة الشـــخصية بقيمـــة العطـــاء فـــي 

المجتمع.

كيف تحقق 

الوظيفيـــة،  الســـعادة  تحقيـــق  وعـــن 
تشـــير، عندمـــا تكون هنـــاك قيـــادة واعية 
الناعمـــة  القـــوة  إســـتراتيجيات  تتبنـــى 
إلـــى  وتحولهـــا  المؤسســـات  تســـيير  فـــي 
الموظفيـــن  تحفيـــز  إلـــى  تســـعى  قيـــادة 
وتطويرهـــم مهنًيـــا، وإتاحـــة الفرصـــة لهم 
للترقـــي وفـــق معاييـــر محـــددة، وتحقيق 
مبـــدأ العدالـــة بينهـــم والشـــفافية معهـــم، 
وبالتالـــي ضمـــان تحقـــق االحتـــرام وفخر 
الموظف بمؤسســـته واالحتـــرام المتبادل 
بيـــن الموظفيـــن واإلدارة والموظفيـــن مع 
البعض وســـط أجـــواء تســـودها العاقات 
االجتماعيـــة القويـــة والـــذي يـــؤدي بدوره 
الوظيفـــي  الرضـــا  مؤشـــرات  رفـــع  إلـــى 
والوالء واالنتماء للمؤسســـة والتشـــاركية 
في اتخاذ القرارات مع المتابعة والتوجيه 
المســـتمر وإطـــاق مبادرات الســـعادة في 
المؤسســـات وفق معايير علمية مدروســـة 

منبثقة من نظريات التحفيز.

كيف نضمن 

الســـعادة األســـرية لن تتحقق إال بتحقيق 
أن  إذ  الوظيفيـــة  الشـــخصية  الســـعادة 
التكامل فـــي جميع مجاالت الســـعادة أمر 
ضروري والعاقة بينهما طردية، فابد أن 
يكون هنـــاك ميزان ذهبي بهـــدف التوازن 
في جميع مجاالت السعادة األربعة، عندما 
يتمتع أفراد األســـرة بالســـعادة الشخصية 
ويتحولـــون إلى أفـــراد يتبنـــون اإليجابية 
االســـتقرار  مـــن  بنـــوع  لحياتهـــم  كمنهـــج 
األسري، نحن بحاجة إلى استخدام القوة 
األســـرية ســـواء  العاقـــات  فـــي  الناعمـــة 
مـــا يخـــص العاقـــة بيـــن الزوجيـــن بالبعد 
عـــن العنـــف وتبنـــي الحـــوار اإليجابي إلى 
جانـــب نحتـــاج القـــوة الناعمـــة فـــي تربية 
األبنـــاء التربيـــة اإليجابيـــة القائمـــة علـــى 
التفاهـــم بيـــن اآلبـــاء واألبنـــاء والتحفيـــز 
وصقـــل قدراتهـــم ومواهبهـــم وإحاطتهـــم 
بالتأكيـــدات اإليجابيـــة، وأن يكونوا قدوة 
ألبنائهـــم واحتوائهـــم بالحنان، وال ننســـى 
دور األب فـــي تحوبـــل زوايـــا البيـــت إلـــى 
زوايـــا تنبـــض بالســـعادة واإللهـــام ببعـــص 

اإلبداعات واألفكار.

كيف نصنع السعادة 

وتؤكـــد أن صناعـــة الســـعادة المجتمعيـــة 
تتـــم عن طريـــق المؤسســـات واألفراد من 
منطلـــق المســـئولية المجتمعيـــة، فعندمـــا 
تساهم المؤسسات في إسعاد المجتمعات 
بالبرامـــج المتنوعـــة ســـواء علـــى صعيـــد 

المحلـــي،  المجتمـــع  أفـــراد  أو  موظفيهـــا 
وعندمـــا تخصص لها أهداًفا ضمن خطتها 
اإلســـتراتيجية فيمـــا يخـــص المســـؤولية 
المجتمعيـــة وحـــث موظفيهـــا علـــى ذلـــك 
وفـــق معاييـــر وأبعـــاد محددة ومدروســـة 
المجتمعيـــة  الســـعادة  ســـنضمن  بالتالـــي 
علـــى نطـــاق واســـع مـــع زيـــادة إنتاجيـــة 
وبالتالـــي  أربـــاح،  وارتفـــاع  المؤسســـات 
ازدهـــار المجتمعات اقتصادًيـــا مع ارتفاع 

مؤشرات السعادة بين أفرادها.

كلمة شكر

اإلنجـــازات  تلـــك  كل  أهـــدي  وتقـــول 
التـــي إلـــى ديرتـــي الغاليـــة البحريـــن، إلى 
أســـرتي الصغيـــرة زوجـــي وأوالدي الذين 
قدمـــوا لـــي الدعـــم ومازالوا، إلـــى إخواني 
وأفـــرادا عائلتي الكبيرة، إلـــى جميع أبناء 
البحرين الذين يفخـــرون بإنجازات المرأة 
نبـــض اإلمـــارات  إلـــى فريـــق  البحرينيـــة، 
التطوعـــي الـــذي احتضنني وإلى فرســـان 
السام بثقتهم بعطائي وقدراتي وإلى كل 
أبنـــاء الوطن العربي الذي أســـتنير بآرائهم 

ومقترحاتهم.

كلمة أخيرة

وفـــي الختـــام تقـــول ســـفيرة الســـعادة إن 
الســـعادة ال تعتمـــد علـــى مـــن أنـــت ومـــاذا 
تملك هـــي تعتمد فقط على ما تظنه أنت، 
فاألشخاص األكثر سعادة يحققون نجاحا 
في حياتهم وعملهم ويمتلكون مستويات 

كبيرة من الطاقة واإلبداع.

ابتهاج خليفة

تقاعدت عـــن العمـــل... وتعاقــدت مع الحيــاة
ســـفيرة الســـعادة لــــ “^”: نحتـــاج القـــوة الناعمـــة فـــي تربيـــة األبنـــاء علـــى التفاهـــم
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يقول جال الدين الرومي: لقد خلق 
هللا المعاناة حتى تظهر السعادة من 
خـــال نقيضها، فاألشـــياء تظهر من 

خال أضدادها.
الديـــن  شـــمس  يتســـاءل  بينمـــا 

الســـعادة  إن  قـــال  مـــن  التبريـــزي: 
حظ؟؟

ا وال بخًتا..وال  الســـعادة ليســـت حظًّ
قدًرا..إنما هي قدرة.أبواب الســـعادة 
ال تفتح إال مـــن الداخل... من داخل 

نفسك...الســـعادة تأتي من الطريقة 
مـــن  الدنيـــا  إلـــى  بهـــا  تنظـــر  التـــى 
الطريقـــة التي تتناغم بها مع الكون. 
ومن الطريقة التي تسلك بها سبيلك 

نحو سعادة أكبر تستحقها نفسك.

المرتبـــة  البحريـــن  مملكـــة  حققـــت 
الثالثة عربيًا، والخامســـة والثاثين 
عالميـــًا متقدمة بخمـــس مراتب عن 
العـــام الماضي، في التقريـــر العالمي 
للســـعادة 2021 الصـــادر حديثـــًا من 
شـــبكة حلـــول التنميـــة المســـتدامة 
والتي تعتبر أحد المبادرات العالمية 

لمنظمة األمم المتحدة.
وأكـــد مختصـــون أن الســـعادة فـــي 
مملكـــة البحرين تعتبر أحد األهداف 
األساسية في جميع االستراتيجيات 
التنميـــة  أن  معتبريـــن  الوطنيـــة، 
المســـتدامة ال يمكن أن تتحقق دون 
االهتمام باإلنسان، وقالوا إن مملكة 
البحرين استطاعت أن تحقق الكثير 
من اإلنجازات على صعيد مؤشرات 
مؤشـــرات  وهـــي  الســـعادة  قيـــاس 

علمية عالمية.
وأوضحـــوا فـــي تصريحـــات خاصة 
لوكالـــة أنباء البحرين )بنا( بمناســـبة 

يـــوم الســـعادة العالمي الـــذي يوافق 
20 مـــارس، أن خطـــط التنميـــة فـــي 
جميـــع المجاالت تســـتهدف مصلحة 
اإلنســـان، فالبحرين كانـــت وال تزال 
تثبـــت نجاحاتهـــا في األزمـــات، وقد 
االجتماعيـــة  ملفاتهـــا  مـــع  تعاملـــت 
بأســـلوب  التنمويـــة  وتحدياتهـــا 
إبداعـــي وبنهج مغاير أثبت فاعليته 

أمام العالم.
بالمركـــز األول   وجـــاءت اإلمـــارات 
عربيـــًا و21 عالميًا ثـــم جاءت بعدها 
السعودية بالمركز الثاني و27 عالميًا 
الكويـــت  جـــاءت  الرابـــع  وبالمركـــز 
وحصلت علـــى 48 عالميًا ثم جاءت 
ليبيـــا بالمركـــز الخامـــس عربيًا و 80 
عالميًا بعدها جاءت المغرب بالمركز 

السادس عربيًا و97 عالميًا.
وحلت الجزائر بالمركز السابع عربيًا 
العـــراق  جـــاءت  ثـــم  عالميـــًا  و100 
بالمركـــز الثامـــن عربيـــًا و110 عالميًا 

ثم لبنان بالمركز التاسع عربيًا و111 
عالميًا واألردن بالمركز العاشر عربيًا 

و119 عالميًا.
األول  المركـــز  فنلنـــدا  وحصـــدت 
الدنمـــارك  جـــاءت  بعدهـــا  عالميـــا، 
بالمركـــز الثاني ثم جاءت سويســـرا 
بالمركـــز الثالـــث ثم جاءت ايســـلندا 
بالمركـــز الرابـــع ثـــم جـــاءت النرويج 
بالمركـــز الخامـــس وبعدهـــا جـــاءت 
هولندا بالمركز السادس، ثم السويد 
نيوزلنـــدا  بعدهـــا  الســـابع  بالمركـــز 
بالمركـــز الثامـــن ثـــم النمســـا بالمركز 
التاسع، وبعدها لوكسمبورغ بالمركز 

العاشر.
واعتمـــد التقريـــر على ســـتة معايير 
اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  وهـــي 
للفـــرد الواحد، والدعـــم االجتماعي، 
ومتوســـط العمـــر المتوقـــع الصحي، 
والحريـــة في اتخاذ خيارات حياتك 

لوحة لموالنا الرومي مع التبريزيالخاصة، وكرم عامة السكان.

كبــار المتصوفيــن يتفنــون بشــرح فلســفة الســعادة الحقيقيــةمختصــون: المملكة حققــت الكثير من اإلنجازات بمؤشــرات عالمية

ا في السـعادة موالنا الرومي: باألضداد... والتبريزي: بالتناغم مع الكونالبحرين.. الثالثـة عربيًّ
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بدور المالكي

قالوا عن
السعادة

السعادة أختصرها في 
جملة واحدة الرضا بما 

قسمه الله. 

السعادة ال تحتاج إلى خطة 
وال تتطلب موارد ولكن تتحقق 
السعادة بإدراك قيمة ما نملكه 
االن، التركيز على االستمتاع به، 

والشعور باالمتنان.

السعادة ليسْت حلًما وال 
وهًما وال بأمر محال بل هي 

تفاؤل وحسن ظن وصبر 
بغير استعجال.

السعادة ليست شيًئا جاهًزا، 
إنها تأتي من جودة أفكارك 

وجميل أفعالك.

وجدت السعادة في 
العطاء في األزمات 
والكوارث، سعادة ال 

توصف بكلمات.

السعادة تكمن في 
االمتنان.

السعادة ال تعتمد على من أنت 
وماذا تملك، هي تعتمد فقط على 

ما تظنه أنت فسعادتك اختيارك 
وأنت الشخص الوحيد المسؤول 
عن جعل السعادة من أولويات 

حياتك الرئيسية.

نعم.. سأعيش بكل إيجابية 
وسعادة، هذا هو قراري. 

فما هو اختيارك؟

قرر أن تكون سعيًدا 
وسيعمل الكون كله 
ا على إسعادك. تدريجيًّ

السعادة ال تأتي من فراغ بل هي 
حصاد لسعي متواصل ركائزه القرب 
من الله ثم معرفة الطريق واإلقدام 

عليه والمحافظة على مقوماته 
بالحمد والشكر وحسن الخلق 

والتعامل والمعرفة.

رئيس فرسان 
السالم أمين 

أبوحجلة 

مروج با 
محرز

داليا 
الرفاعي

سطام بن 
سعيدان

 أحمد خير 
السعدي

ازدهار 
الجراش

ابتهاج 
خليفة

منال 
هادي

رحمة 
فالتة

طارق 
بورسلي

اعداد: بدور المالكي
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أطباء مدخنون
ظاهـــرة اإلدمـــان علـــى التدخين آخذة في االســـتفحال بدرجـــة مخيفة، 
وال أدل علـــى هـــذا مـــن نتائج المســـح الصحي الوطني الـــذي أجري في 
مملكـــة البحريـــن قبيل ثالثة أعوام، والذي كشـــف عن نتائـــج تدعو إلى 
قـــرع جرس اإلنذار. المدمنون على تدخين الشيشـــة بلغت نســـبتهم 28 
% بينما نسبة التدخين لألنواع األخرى من التبغ كالغليون بلغت 86 %، 
ليس هذا فحسب ما يبعث على القلق، لكن األكثر مدعاة للدهشة وغير 
المتوقـــع على اإلطالق أّن أعداد اإلناث المدخنـــات تفوق الذكور.. طبعا 
لهـــذه الظاهرة أســـبابها فالبعـــض أرجعها إلى أّن إقبـــال المرأة على عادة 
التدخيـــن يمثل للكثيرات منهّن داللة على التحضر والرقّي، ومن وجهة 
نظـــر البعض اآلخر يمثل إثباتا للـــذات وتباهيا أمام اآلخرين، والتدخين 
مـــن الموضـــات التي اكتســـحت العالم فـــي العقود األخيـــرة، وربما تعده 
بعضهـــن حريـــة شـــخصية ال يحق ألي أحـــد منعها، تماما كحرية الســـفر، 
وللحد من تفشـــي الظاهرة لجأت دول إلنشـــاء عيادات وبرامج توعوية 
لبيان أضرار التدخين على حياتهن ومستقبلهن، ورغم أن تلك العيادات 
أســـهمت في التخفيف بنســـبة ضئيلة لكن الذي ال تخطئه عين المراقب 

أن التدخين في تفٍش ملحوظ حتى بين المراهقات.
لكـــن األمـــر الصادم والعصي على المنطق فـــي آن واحد أن نجد فئة من 
الكوادر الطبية تتعاطى التدخين بكل أنواعه وبشكل يومّي وبشره مثير 
للدهشـــة من الجنســـين معا، وّبينت دراسة على عدد من الطبيبات أنهّن 
لجـــأن إلى التدخين بدافع الفضول، بينما لجأت نســـبة أخرى تقدر بـ 47 
% للتدخين بدافع “البريســـتيج”، أما األطباء من الرجال فإنهم توجهوا 
لتعاطي التبغ منذ أن كانوا في ســـن المراهقة، وبعدها أصبحوا مدمنين 
حتى وهم أطباء، والذريعة التي يرفعونها أمام أي تساؤل ألحدهم “أن 
التدخين يشجعنا على العمل أكثر”، وسؤالنا هنا أليس باستطاعة هؤالء 
األطباء اإلقالع عن هذه العادة الســـيئة، علما أنهم أكثر الناس دراية بما 

يخلفه التدخين من أمراض مهلكة لحياة اإلنسان؟!
في الواليات المتحدة األميركية تأكد أن من يدخنون سجائر ولو بنسب  «

قليلة من الممكن أن يتعرضوا لعواقب وخيمة، وربما هم عرضة للموت 
بنسبة قد تصل إلى 70 %.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

الزواج المحرج
في العام القادم 2022 تمر الذكرى الستون لنيل الجزائر استقاللها 
الوطنـــي وتحررهـــا من االســـتعمار الفرنســـي، وعلى امتداد ســـتة 
عقود ظلت ملفات الميراث االستعماري التي خلفتها فرنسا بدون 
تســـوية؛ بل شـــكلت عقبة كأداء في تطوير العالقات بين البلدين، 
وخّيب رئيسها إيمانويل ماكرون آمال الجزائريين لرفضه االعتذار 
عـــن الجرائم التي اقترفتها بالده خالل تلك الحقبة االســـتعمارية 
الســـوداء للجزائـــر التي امتدت إلـــى 132 عامًا، رغـــم اعترافه في 

عام 2017 بأن استعمار الجزائر “كان جريمة ضد اإلنسانية”.
وفي أوائل الشهر الجاري أقر ماكرون أمام أحفاد المناضل الوطني 
علـــي بومنجل بتعرض جدهم للتعذيـــب والقتل على أيدي جيش 
االحتالل الفرنســـي خـــالل حرب التحرير الوطنيـــة الجزائرية في 
تراجع عن أكذوبة انتحاره، ومع ذلك فإن اإلقرار بهذه الجرائم من 
سلسلة جرائم عديدة ال يعني للشعب الجزائري شيئًا ما لم يقترن 
بتعويضـــات بما بـــات ُيعرف بـ “جبر الضرر” وهو ما ال تريد فرنســـا 
اإلقـــدام عليـــه لكي ال تفتح عليها باب جهنـــم من مطالبات البلدان 

التي تعرضت الستعمارها وخصوصا األفريقية منها.

في مثل هذه الظروف جاء خبر اقتران الكاتبة الشابة الجزائرية  «
ياسمين بريكي باألمير يواكيم تشارلز نابليون )47 عامًا( حفيد 

نابليون بونابرت األول مفاجئًا وصادمًا للرأي العام الجزائري وليفجر 
سجااًل داخليا، ياسمين التي استحقت لقب “األميرة” بعد هذا الزواج، 

والقارئة جيداً لتاريخ بالدها حيث درست في إحدى جامعاتها، بدت 
كما لو أنها تعلم جيداً ما يشكله زواجها من ذلك األمير من إحراج 
لها، ولم يبُد تبريرها بأن نابليون قائد الحملة الفرنسية على مصر 

أواخر القرن الثامن عشر لم يستعمر بالدها مقنعًا، مع أنه كان 
يحلم باحتاللها، سيما أن هذا االحتالل تم على يد ابن أخيه نابليون 

الثالث الذي اشتهر بمحاولته إخضاع البالد والتنكيل بشعبها 
واستغاللها بأقل تكلفة ممكنة، كما بدا قولها إنها تأمل من زواجها 

تحسين العالقات بين البلدين باهتًا. “المقال كامال في الموقع 
اإللكتروني”.

رضي السّماك

95 مليون دينار “أتروح هدر وأنت ما عندك خبر”
التقريـــر الذي نشـــر قبـــل أيام والصـــادر عن برنامج األمـــم المتحـــدة للبيئة الذي 
كشـــف أن البحرينييـــن األكثر إهدارا للطعام بين شـــعوب الـــدول العربية، حيث 
وصـــل الهدر ما قيمته 95 مليون دينار بحريني، يدعونا على الفور إلعادة النظر 
في اســـتخدام هذه النعمة العظيمة وكيفية المحافظة عليها، “ألن النعمة زوالة” 

إن لم نحسن التعامل معها بشكل حضاري يليق بنا كشعب.
التقرير “الصراحة فّر راســـي وراس غيري من أهل البحرين” الذين اطلعوا عليه 
لضخامـــة عـــدد المالييـــن “اللـــي أتروح هـــدر وأنت مـــا عندك خبر” فـــي حاويات 
النفايـــة دون االســـتفادة المثلـــى منهـــا، ودون إدراك قيمتها، وفـــوق ذلك ضررها 

الكبير على البيئة المحيطة بنا، مع ذلك مقارنة تلك الماليين بعدد السكان.
لذا البد من نسف هذه الثقافة المرفوضة والعمل على تكثيف البرامج التوعوية 
والتثقيفية واإلرشـــادية بهـــذا األمر المرعب، خصوصا ونحن نقترب من الشـــهر 
الفضيل الذي عادة ما يكثر فيه التبذير والصرف واالستنزاف في شراء كميات 
كبيـــرة من المـــواد الغذائية “ومردها في لخمام” أعزكـــم هللا، فبدال من أن يكون 
شـــهر عبـــادة وخشـــوع وروحانيـــات وتقرب لله تعالـــى يصبح عند البعض شـــهر 
“بلعة وتشـــهي ومفوشر” في استعراض أطباق المأكوالت، وما شجع على زيادة 
التبذيـــر كثرة المطاعم وتنوع طباختها التي انتشـــرت في كل شـــارع وداعوس 

فـــي مناطـــق البحريـــن “والواحد ويـــن ما يلتفت أيجـــوف جدامه بلعـــة”، لدرجة 
صارت معظم شوارعنا شوارع “يواعة”.

الصورة الثانية

فـــي ظـــل الظـــروف الصحيـــة الحالية هنـــاك أعـــداد من كبـــار المواطنيـــن، رجاال 
ونســـاء، يشـــتكون من صعوبة إتمـــام معامالتهم الحكومية عـــن طريق المواقع 
اإللكترونيـــة وذلـــك عندما تكـــون لديهم معاملة يريدون إنجازهـــا. وألهمية هذا 
الموضـــوع المطلـــوب مـــن جميع مؤسســـات الدولـــة وخصوصا الخدميـــة توفير 

مكاتب في مقراتها الرئيسية لتسهيل إتمام معامالتهم.

الصورة الثالثة

الشـــهر الفضيـــل علـــى األبـــواب لـــذا ال نريـــد إطالقـــا أن تتكـــرر صـــور المآســـي 
والمخالفات الصحية، والمشاهد المقززة التي حصلت في شهر رمضان الماضي 
فيمـــا يتعلـــق بحمالت إفطار صائم، والتي بســـببها حدثـــت المئات من اإلصابات 
بالجائحـــة التي بـــدأت في مرحلة األفول واالنتهاء مـــن خطورتها وذلك بجهود 

أبناء البحرين األبطال. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

مجلـــس التعـــاون الخليجـــي كيان جـــاء ليبقى مهمـــا تخللت أعماله مـــن عقبات، ألنه 
تجســـيد مؤسســـي لواقع تاريخي وثقافـــي واقتصادي واجتماعـــي قائم على رابطة 
الـــدم، وهي جميعهـــا عناصر تقارب وتوحد عززتها الرقعـــة الجغرافية التي تحتضن 
شـــعوب المنطقـــة فـــي تجانس ثابت ومميـــز للهويـــة والقيم ومن ثم جاء اســـتجابة 
حقيقيـــة لتطلعـــات أبناء وقـــادة المنطقـــة، وإذا كان قيام المجلس لهـــذه االعتبارات 
الثابتـــة، فإنـــه من جانـــب آخر يمثل ضرورة اســـتراتيجية وردًا عمليـــًا على تحديات 
االستقرار واألمن والتنمية لما يمثله هذا الكيان من صمام أمان لمواجهة المتغيرات 

اإلقليمية والدولية التي ال يمكن لدول الخليج مواجهتها فرادى.
كمـــا أن مجلـــس التعاون يبقى مطلبـــا إقليميا ودوليا باعتبـــاره “تحالفا” يعزز بصورة 
مباشرة االستقرار اإلقليمي والدولي، ومن ثم فإن توظيف “قناة الجزيرة” إمكانياتها 
اإلعالمية بما يشق الصف ويشتت الوحدة ويعبث بالشؤون الداخلية للدول األعضاء 
إنما يمثل ضربا بعمق المجلس ومخالفة لمبادئ النظام األساســـي الواضحة في هذا 
الشأن، فالنظام األساسي للمجلس، يهدف لتحقيق الوحدة بين دول المجلس حيث 
يتحـــدث عن المصير المشـــترك ووحدة الهدف التي تجمع أبنـــاء المنطقة، ويتحدث 
عـــن الرغبة في تحقيق التنســـيق والتكامـــل والترابط بيـــن دول المجلس في جميع 
المياديـــن وفـــق ما نصت عليه المادة 4 من النظام األساســـي للمجلس، وجاءت هذه 
المنطلقـــات واضحـــة فـــي ديباجة النظام األساســـي التي شـــددت علـــى روابط دول 

المجلـــس وعالقاتهـــا الخاصة ومصيرهـــا الوجودي المشـــترك، وأن التعاون والوحدة 
فيمـــا بينها تخدم األمة العربية باعتبار المجلـــس نوعا من الوحدة العربية اإلقليمية 

التي تعذر تحقيقها على المستوى العربي الشامل. 
إن ما تثيره “قناة الجزيرة” ال يسمح ببناء “تحالفات فعالة” ويعيق االستجابة  «

المرنة والسريعة للتعامل مع التحديات وما يهدد األمن واالستقرار لكل األنظمة، 
إننا أقوياء فقط حينما نعمل معا بالقواعد المشتركة وفق مبادئ المجلس 

والعالقات األخوية الثنائية التي تجمع الدول األعضاء والقنوات الدبلوماسية التي 
تعتبر الخيار الناجع لحل األزمات مهما كانت طبيعتها خدمة للمصالح المشتركة 

وتغليبها على المصالح الفردية، ذلك قوام فلسفة السياسة واستراتيجية 
البقاء في ظروف تهدد الجميع. قادة قطر وأجهزة اإلعالم فيها تعلم تمام العلم 

التهديدات الظاهرة والباطنة التي تواجه المنطقة وتتطلب حتمية توحيد 
الصفوف والتماهي في جبهة موحدة بمنظور جيواستراتيجي وتطوير مقاربة 

خليجية - خليجية متماسكة للمنظور األمني االستراتيجي للمنظومة الخليجية، 
وهو ما يتطلب من مجلس التعاون في هذه المرحلة الحساسة بالذات ضرورة 

تحصين البيت الخليجي من الداخل وتوحيد الصفوف ووضع استراتيجية 
بالثوابت المشتركة تتماشى مع المتغيرات التي تشهدها المنطقة والمحيط 
اإلقليمي والدولي، واإلبحار عكس ذلك من جانب قطر وأجهزة اإلعالم فيها ال 

يمثل إضرارا بمملكة البحرين فحسب، إنما يضرب عمق منظومة دول مجلس 
التعاون وأنظمة الحكم فيها. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

د. محمد بوحسين

“الجزيرة” أداة لتمزيق النسيج الخليجي.. ومخالفة البرلمان األوروبي القانون الدولي )3(

َع العمـــُل في ديننـــا الحنيف واعتبر عبـــادة يتقرب بها العبد من ربـــه، ويرجو بها  ُشـــرِّ
الكســـَب الحـــالل الذي ال يحتاج معه لمدِّ يـــِد الحاجة للعباد، كُل عمـــٍل يقوُم به الفرُد 
ليســـدَّ حاجاِت أســـرته ونفســـه غيُر مشـــتمٍل على حراٍم أو شـــبهة هو حالٌل ال عيب 
فيه وإْن كان مكســـبه بســـيطًا وشـــأنه وضيعًا، حســـب تصنيف المجتمع، كالبيع على 
جـــادة الطريق، أو تنظيف الســـيارات وبيع قناني المـــاء. وال بأس بأن ُيروَج أصحاُب 
المشاريع واألعمال لمنتجاتهم، بل يجب عليهم القيام بذلك لزيادة مبيعاتهم وضماِن 
نجاح مشاريعهم واستمراريتها وتحقيق األرباح المرجوِة منها، خصوصًا أنهم أنفقوا 
مبالـــَغ طائلة في تأســـيس أعمالهم تلك وأمضوا أشـــهرًا وســـنين فـــي العمل الدؤوب 
والمضني لســـاعاٍت طويلة لتقَف مشاريُعهم على أقدامها، لكن من المخزي والمعيب 
جـــدًا أن ينحـــدَر أســـلوُب اإلعـــالن والترويـــج والبيـــع لهذا المســـتوى المتدنـــي وغير 
المقبـــول شـــرعًا أو ُعرفا، وإْن كان أوُلها تقديُم القهـــوة في زجاجاِت حليب األطفال، 

فال نعلُم كيف سيكوُن آخرها!
عـــي البعـــض أنَّ أصحـــاَب المشـــاريع تلك أحراٌر فيمـــا يعملون وفي الوســـيلِة التي  يدَّ
ُيروجـــوَن بهـــا لمنتجاتهم، والواقُع أنهـــم ال يملكون الحقَّ في تدميِر عـــاداِت وتقاليِد 

المجتمع وتمييِع أفراده، وسحِق قيِمهم وعقائدهم، وقد يقوُل قائٌل إنه رأٌي متطرٌف 
ال داعي له؛ بيد أنه، برأيي، يؤســـُس للفســـاِد األخالقي والتســـطيِح الفكري والخواء 
الديني والمعرفي. فهل تخيلتم هذا المنظر، شبانًا وشابات.. نساء ورجاالً، يجلسون 
فـــي مقهـــى يمزمزوَن قهوَتهم مـــن قناني تخصُّ األطفاَل ال الكباَر في مشـــهٍد آســـُف 
أن أقـــوَل عنـــه إنه مخٍز؟! أصحاُب األخالق والذوق يســـتحوَن من تناوِل الطعام في 

األماكِن العامة أماَم اآلخرين، فما باُلكم بمزمزِة القناني.
المســـؤوليُة ال تقـــُع علـــى أصحاِب المشـــاريع وحَدهم، أولئـــك الذين ُيجربـــون أفكارًا 
للترويج لمشاريعهم، وإن كانت أفكارًا ال تتماشى مع الفطرة السليمة، لكنها تقع أيضًا 
على عاتِق المســـتهلك الذي تســـتهويه تلك األفكاُر فيتســـابق مع غيره لتجربتها وإن 
َل  لْم تكْن مناســـبًة لدينِه ومجتمعه؛ لذا فنحن نهيُب بلجنِة حماية المســـتهلك أن ُتفعِّ
الرقابـــَة على أســـاليِب الترويج وُتجـــري التعديالت الالزمة علـــى القوانيِن واألنظمة 

الخاصة بالتسويِق والبيع والشراء. 
أوُل الغيـــِث قطـــرة، ونحـــن ال نريـــُد لســـقِف مجتمعنـــا أْن تتســـرَب منه أمطـــاُر الِفكِر 

ٍة قد تنُفُذ منها. الترويجي المنحرف وسنعمُل على سدِّ كل ُهوَّ

هدى حرم

أخِضعوا وسائَل الترويِج للرقابة



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -      إدارة التسجيل 
 إعالن بحل وتصفية

شركة: خور أمواج للسياحة ذ.م.م
سجل تجاري رقم  114686-1

بنــاء علــى قــرار المالكة لشــركة خور أمواج للســياحة ذ.م.م ، المســجلة على قيد رقم 
1-114686  بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيدة / هيفــاء عبدالرحمن أحمد 
ناس مصفيا للشــركة.   بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص 
المــادة 325 مــن قانون الشــركات التجاريــة البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم 
)21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلى تقديم مطالباتهــم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 

يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: هيفاء عبدالرحمن أحمد ناس

+973 39329391 
 AMWAJLAGOONTOURISM@GMAIL.COM

القيد:78044
التاريخ : 2021/03/15

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 111 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
الســيد/ محمــد إقبــال بــركات علــي محمــد رمضــان المالك لمؤسســة بــركات لألدوات 
البســيطة المســتعملة )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب  القيد رقم 78044 طالبا 
تحويــل الفــرع 2 والمســمى أبيــورن للمقــاوالت للمؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات 
مسئولية محدودة برأسمال وقدره 500، لتصبح الشركة مملوكة للسيد محمد إقبال 

بركات علي محمد رمضان

القيد: 12585
التاريخ: 2021/3/17

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )46478( لسنة 2021
بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا 
السيد حسن احمد حسن جمعه المالك لـ حلويات جمعه )مٔوسسة فردية( والمسجلة 
بموجــب القيــد رقــم 12585فــرع 5 طالبــا تحويل المٔوسســة الفردية ٕالى شــركة ذات 
مسٔئولية محدودة برٔاسمال وقدره 3000 دينار، لتصبح الشركة مملوكة من السادة 

التالية اسمائهم:
1. حسن احمد حسن جمعه

2. ٓايوت إلدارة المطاعم والمقاهي ذ.م.م            رقم السجل 73284

القيد: 62711
 التاريخ: 18 مارس 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -     ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )CR2021- 44828( لسنة 2021

 بشٔان تحويل مٔوسسة فردية
ٕالى شركة تضامن

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة و الســياحة بٔانه قد تقدمــت ٕاليها 
الســيدة / مريــم عبــاس علــي عبــاس المالكــة لـــ بوتيــك نــور الفجــر )مٔوسســة فردية( 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 62711، تطلــب تحويل المٔوسســة الفرديــة المملوكة 
لهــا بفروعهــا رقــم 3 و 4 و5 و6 و 7 و 9 و10و12و14و15و16و19و21و22و24و25 
ٕالــى شــركة تضامن برٔاســمال وقــدره 2000 دينار بحريني وذلك لتصبــح مملوكة من 

السادة التالية اسمأيهم:
1. مريم عباس علي عباس

2. هاشم يعقوب احمد عبدهللا محمد

القيد: 34878-2
التاريخ : 2021-03-17  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن رقم )0000( لسنة 2021 
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى فرع شركة ذات مسئولية محدودة قائمة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة 
كــرو بــي إج شــركة تضامــن مهنية / مكاتــب محترفة بموجب التخويــل من المالك ل 
مركــز الســحاب لتصليــح األحديــة )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقم 
2-34878، طالبا تحويل المؤسســة الفردية إلى فرع شــركة ذات مســئولية محدودة 
قائمــة  بقيــد رقــم 1-25459 المســمى شــركة انمــاء للتســويق ذ.م.م برأســمال وقدره 

10000 عشرة االف دينار لتصبح الشركة مملوكة لشركة انماء للتسويق ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 31622 لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة جست ان تايم للتجارة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ احمد يوســف يعقوب جمعه المالكي باعتباره المصفي القانوني لشــركة جســت ان 
تايــم للتجــارة ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محدودة بموجــب القيد رقم 
42053-2 طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شطبها من 
الســجل التجــاري، و ذلــك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001
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 للمزيد من

العقارات

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 

السبت 20 مارس 2021 - 6 شعبان 1442 - العدد 4540 08



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

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

CENTRAL RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17263271  or  CENTRALCAFE.CO.WLL@GMAIL.COM 

ALWADAQ FOR FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17879692  or  SFUDHALA@BATELCO.COM.BH 

Eastern Mechanical Services 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34441615  or  EASTERN-ALSHUBBAR@HOTMAIL.COM 

AL AHBAB TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM 

HATTAN SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 34532662  or  ALGHAD-CLEARING@HOTMAIL.COM 

Enova International Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555587  or  FRESHIATRADERS@YAHOO.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

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

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

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

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

Abraj AlKhamis Contracting S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  INFO@DTS.BH 

YUM YUM SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39892262  or  ABDULJALEEL.TTK@GMAIL.COM 

Bahrain Front Line Solutions 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66644452  or  CEO@BAHRAINFRONTLINE.COM 

ALBDWI GATE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33001098  or  SHAMSAHALBDWI@GMAIL.COM 

Flash Star Car Services Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39335858  or  TALALALNOAIMI@GMAIL.COM 

LILY’S MENS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39770001  or  SAJIDAH.ALDORAZI95@GMAIL.COM 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Monteiro Services and Delivery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33365362  or  I.SPORT.COVER@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

MOHHAMMED AHMED  ALI ABDULLA MOHD 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39431833  or  ABU-WALLA@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33224783  or  OMANCOM.BH@GMAIL.COM 

IRIS ROSE SALOON- 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17222111  or  SMEARAJ82@HOTMAIL.COM 

ALBAHJA GREEN MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39845938  or  MOHD10920@LIVE.COM 

Hankook Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33926449  or  SHAHNAZAMJAD748@GMAIL.COM 

Sweet Mix W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39675175  or  JAFFERAL-ALAWI75@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35479727  or  mc4cont@gmail.com 

VECTOR ADVERTISEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33405056  or  CARCAREADV@GMAIL.COM 

GURMAN AC WORKSHOP SPC 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 34339786  or  TOCHAGREWAL@GMAIL.COM 

GAFOOR HOT CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36502220  or  ZAHRAKHALILHAJIH@GMAIL.COM 

Al zubari for construction 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33774455  or  ALZUBARI1968@GMAIL.COM 

Al zubari for construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33774455  or  ALZUBARI1968@GMAIL.COM 

Orchida market 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39665776  or  ABOALI87@HOTMAIL.COM 

ALRAWI Welding, Blacksmith, and Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 34120750  or  ROUFHAJI@YAHOO.COM 

BASKET JUICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332229  or  HHF509S@GMAIL.COM 

Kowaid For Auto Serivce & Maintenance Bahraini partnership compa 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17730760  or  KWAYEDS@GMAIL.COM 

TOP NOTCH CONTRACTING Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35171912  or  TOPNOTCH.WLL@GMAIL.COM 

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

  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

  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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Abraj AlKhamis Contracting S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS FACILITY MANAGEMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39976476  or  SRIRAO@7HILLS-GROUP.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

DUNE TOWERS CONTRACTING company partnership owned by hasan abdul 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

JAIPUR RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17200144  or  IGMHBH@GMAIL.COM 

DELMA TRADING AND CONSTRUCTION s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17611997  or  DELMASER@GMAIL.COM 

AXXITUDE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66973788  or  AIRBOURNE1983@HOTMAIL.COM 

LAUNDRY TREATMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66902050  or  AA.M-33@HOTMAIL.COM 

DAMAC ARTS CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626990  or  FERAS.YUSUF70@GMAIL.COM 

International Family Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33788881  or  FAMILYBH5@GMAIL.COM 

PLACEMENT CONSULTANCY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38702609  or  AQEEL.RAWALIA@GMAIL.COM 

CAMPUS SHOES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33248717  or  SHOECAMPUS@YAHOO.COM 

Ain Al Dar gate for Hairdressing CO. - A Bahraini partnership co 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33325555  or  KALAF1953BH@GMAIL.COM 

HSP Marketing Co. SPC owned by AYMAN SAID ABDULLATIF 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33758998  or  AYMAN.HAMMAD@HSPMARKETING.NET 

AL JABED MECHANICAL AND CONTRACTING CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34110813  or  AL0336260@GMAIL.COM 

AL KAAFI INTERIOR DECORATION - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36698264  or  ALKAAFIC@GMAIL.COM 

BROTHERS LEVER DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33384826  or  RAJASALEEM75@GMAIL.COM 

M21 Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 38838281  or  M21BUSINESSES@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39616667  or  FADHELZAYER@GMAIL.COM 

JAP trading co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36000072  or  ESSAFAQIH@GMAIL.COM 

Altaff Trading Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33823387  or  ALTAFFTRADING@GMAIL.COM 

SHABAB AL BAHRAIN ELECTRONICS W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39385930  or  SHABABRIFFA@GMAIL.COM 

Sultan Al Fakih Real Estate Company S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 38288893  or  SULTAN56659@GMAIL.COM 

AL HAMANI CLEANING CONTRACTING AND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33633646  or  AG5938768@GMAIL.COM 

IHTESHAM GENTS SALON BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33803636  or  ITC.WLL786@GMAIL.COM 

HOLLYWOOD BARBER STUDIO CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35143004  or  IRFAN.SHERU2020@GMAIL.COM 

RIGHT CALORIES RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38886808  or  ABDULLA_SULIBEEKH@LIVE.COM 

AL MARFA GARAGE Company - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33445784  or  NEWMARFAGARAGE@GMAIL.COM 

Wheel Plus For Cars W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33342026  or  ABO0OD251992@HOTMAIL.COM 

Brave Generation Education W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33109342  or  OLIVEBABE55@YAHOO.COM 

TRUST-IN DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35611928  or  ALABER122@HOTMAIL.COM 

ALANABI CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39470107  or  AHMEDJBUQAIS@GMAIL.COM 

AL IQBAL MARKETING & PROMOTION CO - Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33901173  or  GOLDENAIR2012@GMAIL.COM 

PAK ARAB RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66320770  or  89497.GANNF@GMAIL.COM 

MAGANDANG BUHAY ATIN ITO SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939027  or  MABUHAYMARKETING.SPC@GMAIL.COM 

AL AYAAN ADVERTISING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37271949  or  ALAYAAN.ADV@GMAIL.COM 

AMANSA MANAGEMENT CONSULTANCY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36466471  or  medhatbh@gmail.com 

MUHAMMAD AHMAD SOFTWARES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33966759  or  MDAHMED1230PK@GMAIL.COM 

SUNFACE BEAUTY CENTER W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 77922020  or  ckmanagement.bh@gmail.com 

HONG KONG GATEWAY RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

AMAZON GATE STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 36996136  or  FAHMI_PHOTO@HOTMAIL.COM 

H&F 786 TECHNOLOGIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33754829  or  WAQASBAHRAIN@GMAIL.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 

ABDULRAHMAN ALI MATTAR CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344877  or  abdulrahmankam1735@gmail.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MANAMA CLEANING & MAINTENANCE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33660791  or  azizbr@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

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

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

HORIZON INTERNATIONAL GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.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 

HAWASHIM COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17412090  or  tah0o082@hotmail.com 

A A Q Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

Hores auto parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17292961  or  SIDDIQA2013@GMAIL.COM 

JAILANI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39605308  or  GILANIGILANI@HOTMAIL.COM 

SHORT FEOOZ ELECTORICAL CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39442250  or  NADER.ALMAHOZE@GMAIL.COM 

STYLE ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39432124  or  STYLE_ALUM@HOTMAIL.COM 

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

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

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

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

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231213  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

Westline International Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17227206  or  geepasbahrain@gmail.com 

SURPRISES TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

JOY OF BRIDE WEDDING DRESSES RENTAL 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66372774  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

KARTEC SERVICES SPC 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

Golden vision contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

MD SHAHJAHAN SIRAJ FOR TEXTILES- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33782310  or  SHAHJAHAN.UPHOLSTERY@GMAIL.COM 

AL DALIEH FRESH FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33303061  or  HASMH2002@GMAIL.COM 

WALEED JUMA AL NAIMI MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING AND PUBLIC RELATIONS OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 39910868  or  WALEEDALNAIMI2@GMAIL.COM 

NEW FISH LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17748450  or  ALKHAZALI@PPB.GOV.BH 

ZUMANA DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32166698  or  ZOOOZ_91@HOTMAIL.COM 

S C C S MARKETING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36576122  or  USA99009911@GMAIL.COM 

BAB ALHASAD GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17741636  or  HH43.HA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33506093  or  GATESAHI@GMAIL.COM 

MOHAMED MOOSA ABDULLA HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33655528  or  FF.ZS.20@HOTMAIL.COM 

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

  INSULATOR 
 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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

EASTERN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17729595  or  abdulla@hhm-group.com 

ASIA JEWELLERY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 39451519  or  PRO@ASIAJEWELERS.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 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730036  or  TCCBN@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17742962  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.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 

BASMA MARBLE AND GRANITE B.S.C- CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17727676  or  AQEEL444@HOTMAIL.COM 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

GULF PLASTIC INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677757  or  m.m.c.c@hotmail.com 

AWAL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 33197844  or  ORISFOOD@GMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

MOSHYS SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17760999  or  MOSHYS@MAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39455321  or  ASHRAFNERO@GMAIL.COM 

ARFAN AUTO ELECTRCAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36437383  or  JAWAIDRASHID33@GMAIL.COM 

LAZER ZONE 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH 

AL FAISAL LOGISTICS &TRANSPORT  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737585  or  faisal@alfaisal-bh.com 

AGRO FLORA 
has a vacancy for the occupation of

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

BUSAOOD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17676304  or  AKHEDRI@HEALTH.GOV.BH 

KAINAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  KHADIJASUFI57@GMAIL.COM 

SUPER ALMANAR CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555535  or  ahmed.mahdi1985@gmail.com 

AL KABEER BLACK SMITH & WELDING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17670635  or  EM_SDDQ@YAHOO.CO.IN 

Bahrain Steel BSCC E.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERINTENDENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17464222  or  fkhalid@foulath.com.bh 

GRAND KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  ADELABDULLA23@GMAIL.COM 

ALMIZANI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17000949  or  AE.ALMANNAI@GMAIL.COM 

ALAMANI ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17611811  or  SHAIKHA-ALFARDAN@HOTMAIL.COM 

MAHR ALBAWADI LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39671620  or  MARIAMALKHOZAMI@HOTMAIL.COM 

AL BAQAA FRUITS & VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39669000  or  SALMANKM@BATELCO.COM.BH 

KHALED AHMED  ALKOOHEJI  FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33589999  or  KHALID_ALKOHEJI@HOTMAIL.COM 

MADAN ELECTRICAL CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17406677  or  CAPITALS@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR QUANTITY SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

Derby Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33255266  or  ashif.mng@gmail.com 

AL NUJABA CONTTRCOTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36908858  or  zahraa.isa90@gmail.com 

AL MASHRIQ KITHENS 
has a vacancy for the occupation of

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

Um Nayef Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188859  or  OMMNAYEF.REST@GMAIL.COM 

CITY GLASSES W L L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  acityglass@yahoo.com 

MUMTAZ BEGUM HUSAIN KHAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17651622  or  SABEEHA@BATELCO.COM.BH 

Meisei Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17720016  or  H.ALJAD@NASSERPHAMRACY.COM 

AL SAMRY MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77229911  or  info@awtadi.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 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

Busco Contracting Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33334107  or  FAISALKHANSADIQ@GMAIL.COM 

Busco Contracting Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33334107  or  FAISALKHANSADIQ@GMAIL.COM 

SUPER LAUNDRY CO. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17274472  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

TAYLOS ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  SALES ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17611026  or  TYLOS.ALUMINIUM@GMAIL.COM 

Golden Galaxy Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39139349  or  AAR74_2008@HOTMAIL.COM 

FLAG PIRATE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32122226  or  pirateshipservice@gmail.com 

Al Dana Capital Services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17229100  or  HASS303@HOTMAIL.COM 

ALSHABAH MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39458837  or  shabah.group@gmail.com 

CROWN INDUSTRIES BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER AND FLAME-CUTTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830038  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

Five Star For All Food 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39894173  or  MONADALAL65@GMAIL.COM 

GULF DOLPHIN CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 33673742  or  talyia2020@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 

STYLE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17621168  or  NEEW11@HOTMAIL.COM 

Style home Contracting gypsum , dyeing and decoration 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77111106  or  MUNTHER.TURAIF@GMAIL.COM 

ALAYED STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39440342  or  IS.Ap@HOTMAIL.COM 

ZAHNOOR TRADING CO 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17507979  or  yunes.mohamed@azadea.com 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

TAJ MAHAL EXPRESS LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 39805603  or  SURESHKANOJIA816@GMAIL.COM 

ABEDAH BUILDING MATLRIALS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877387  or  ALFADEL20@HOTMAIL.COM 

AWAL GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253295  or  AWALGARAGE@HOTMAIL.COM 

AWAL GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17253295  or  AWALGARAGE@HOTMAIL.COM 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

J and P JEWELLERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17215405  or  jandpjewellerswll@gmail.com 

MOON LIGHT SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673190  or  GEOLOGYSTAR@HOTMAIL.COM 

WAAD CAFITARYA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

JANAT FAATM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33966644  or  HABIBABUHASSAH1979@HOTMAIL.COM 

Alhuda Wrought iron workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17789722  or  ALHUDA_WI@YAHOO.COM 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

AL-MOAYYED COMPUTER SYSTEMS spc 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

ALZUBARA CARPENTRY EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874212  or  alzubara.carpentry@hotmail.com 

LULU TOURISM COMPANY B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17564349  or  SHAWQI.ALSAYEGH@REEF-ISLAND.COM 

ALADLE CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33008122  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39444923  or  bigbossvip911@gmail.com 

DEVILA  CARPENTRY  WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39444923  or  BIGBOSSVIP911@GMAIL.COM 

TRANS GULF CAR RENTAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230815  or  CEO@EATCORP.COM 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730804  or  enquiry@unicorpwll.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730804  or  enquiry@unicorpwll.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

Gulf Capitals Cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33003044  or  HAKEEMKAMEL@HOTMAIL.COM 

WALIA SUPPER COIL TECH WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783853  or  WALLAWLL@BATELCO.COM.BH 

RANYA SECONDHAND EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39869896  or  A-AZIZ20@HOTMAIL.COM 

HAYA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17764506  or  NASSER00@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

EBENEZER BUILDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39889555  or  DONIA10002@HOTMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Point Document Clerance 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479211  or  LAYLAHANIF@YAHOO.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ALAHBAB BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39240024  or  HUHUN888@YAHOO.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Valhalla Services 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17611997  or  ABED_16@HOTMAIL.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

MARAYA GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39102662  or  SHASSAN1984@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

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 

SAZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33994476  or  khalid111@gmail.com 

YOUSIF NIMA MOHAMMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39115611  or  ZAINABALIMOHAMEDAHMED@GMAIL.COM 

Al Areen Palace And Spa S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CHIEF ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

Madeena Mohamed Amin Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39454526  or  JAMALSOUDA@GMAIL.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 

Jaser Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33220455  or  JASERCONT@GMAIL.COM 

2020 PHONE REPAIR AND SELLING SHOP 
has a vacancy for the occupation of

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

SALWA AMIN INTERIORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17717229  or  INFO@SALWAAMIN.COM 

KENZ FURNISHING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39330700  or  KMKBRN@BATELCO.COM.BH 

KENZ PALCE DECOR CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17840088  or  sameer@kenzfurnishing.com 

BLUE BERRIES CLEAINING 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 36469999  or  info@aljalahmacompany.com 

COOL POINT GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39269269  or  hayyan_zuhaib@hotmail.com 

AIDA GARDENS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17695267  or  JINESH71@GMAIL.COM 

RASLAN TENT FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17773321  or  RAHALTNT@YAHOO.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 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

Hyundai heavy industries co. ltd - foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  HYSHIN20@HHI.CO.KR 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

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

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17464222  or  fkhalid@foulath.com.bh 

AL SAFA ALUMNIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786978  or  SAFAALUM@HOTMAIL.COM 

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

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

KHALIL EBRAHIM SALMAN AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000062  or  KARIMA_MOHAMMAD2014@HOTMAIL.COM 

ALFIYA SWEET WATER AND ICE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33043118  or  AGILEBH7@GMAIL.COM 

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17414719  or  HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

JAITON CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36322455  or  omr86n@gmail.com 

JAITON CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36322455  or  omr86n@gmail.com 

JAITON CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36322455  or  omr86n@gmail.com 

HUSSAIN  ALOWAINATI GROUP CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  hussainowainatiholding@batelco.com.bh 

Abraj AlKhamis Contracting S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

Abraj AlKhamis Contracting S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

M R A CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38421882  or  MASIF80@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17879859  or  DOMINICFRANCIS73@GMAIL.COM 

FARSAN ALRIFFA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36555861  or  goldenlink.bh@gmail.com 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

Mashhoor market 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34315344  or  ACTION.BH@HOTMAIL.COM 

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

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

AL ROMMNY Apparel Tailoring Activities 
has a vacancy for the occupation of

  SEWER AND EMBROIDERER 
 suitably qualified applicants can contact
 33332012  or  CAPETA320@GMAIL.COM 

PLATINUM CAR SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34049352  or  BXBBAH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17668367  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

Beyoot alhara market
has a vacancy for the occupation of

HEAVY DRIVER 
suitably qualified applicants can contact

33447709  or  EBTSA1999@HOTMAIL.COM

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

WORKER 
suitably qualified applicants can contact

39933012  or  dr.waqar.mughal@gmail.com
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المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  رفـــع 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، أســـمى آيات التهاني 
البـــاد  عاهـــل  مقـــام  إلـــى  والتبريـــكات 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وإلـــى  خليفـــة،  آل 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، وإلى ممثل 
جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة، بمناســـبة اإلنجـــاز التاريخي 

الماكمـــة  للعبـــة  نوعـــه  مـــن  واألول 
البحرينيـــة، بعـــد تأهـــل العـــب المنتخب 
الوطنـــي للماكمة دانيـــس التيبوف إلى 
جـــرام  كيلـــو   91 فـــوق  وزن  منافســـات 
بمســـابقة الماكمـــة ضمـــن دورة األلعاب 
األولمبية، المقـــرر أن تقام في الفترة 23 
يوليـــو - 8 أغســـطس المقبلين بالعاصمة 

اليابانية طوكيو. 
وأعرب ســـموه عـــن اعتـــزازه الكبير بهذا 
اإلنجـــاز الـــذي يأتـــي ثمـــرة للدعـــم الذي 
يحظى بـــه قطاع الرياضـــة والرياضيين 
بمملكـــة البحريـــن مـــن لدن عاهـــل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفـــة، إذ اســـتطاعت البحريـــن أن 
تخطـــو خطوات رائدة في هـــذا القطاع، 
والذي نجح منتسبوه في تحقيق العديد 
من النتائج المشـــرفة، والتـــي عززت من 
المكانـــة المرموقـــة للمملكـــة عالميا على 

الصعيد الرياضي. 
وقـــال ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
التـــي  المميـــزة  الجهـــود  “نثمـــن  خليفـــة 
يبذلهـــا ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة لترجمـــة التوجيهـــات مـــن لـــدن 
ســـيدي الوالد عاهـــل الباد، باالســـتمرار 
البحرينيـــة،  بالرياضـــة  االرتقـــاء  نحـــو 
الخطـــط واالســـتراتيجيات  مـــن خـــال 

التطويريـــة التـــي ســـاهمت فـــي تطـــور 
مســـتوى الرياضات وتحقيقها لنجاحات 

كبيرة بمختلف المشاركات”. 

وتابـــع ســـموه “رســـمنا رؤيتنـــا لرياضـــة 
الماكمة البحرينية في العام 2018، بعد 
أن وجهنا بتشكيل فريق وطني للماكمة 
بهـــدف تكويـــن قاعدة قوية لهـــذه اللعبة 
تدعـــم رؤيتنـــا فـــي تطويرهـــا والوصول 
الهـــدف  وحددنـــا  العالميـــة.  نحـــو  بهـــا 
الرئيـــس لهذه الرؤية والـــذي يرتكز على 
وصول البحرين من خال هذه الرياضة 
تحقـــق  وبالفعـــل،  طوكيـــو.  ألولمبيـــاد 
هـــذا الهدف والحلـــم علـــى أرض الواقع، 
والـــذي يدفعنا لمواصلـــة الجهود لتقديم 
مزيـــد من الدعم لهـــذه الرياضة من أجل 
تقديم الصورة المشـــرفة في المشاركات 
القادمـــة”.  وقال ســـموه “نشـــيد بالجهود 

التي يبذلها المجلـــس البحريني لأللعاب 
القتالية برئاســـة سمو الشـــيخ سلمان بن 
محمـــد آل خليفة، لتنفيـــذ أهداف رؤيتنا 
لمواصلة رفع مســـتوى األلعـــاب القتالية، 
لتواصـــل عطاءهـــا وتحقـــق المزيـــد مـــن 
النجاحـــات للرياضـــة البحرينيـــة”، مهنئا 
سموه رئيس وأعضاء ومنتسبي االتحاد 
البحرينـــي للماكمـــة علـــى هـــذا اإلنجاز، 
متمنيا ســـموه للماكـــم دانيس التيبوف 
كل التوفيق والنجاح بمنافسات مسابقة 

الماكمة بأولمبياد طوكيو.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

خالد بن حمد: وصول المالكمة البحرينية ألولمبياد طوكيو حلم وتحقق

سمو الشيخ خالد بن حمد 

المالكم دانيس
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تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب الرئيس 
الفخــري لالتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة، اختتمت منافســات بطولة ســموه لســباقات القدرة لمســافة 
120 كــم والتــي أقيمــت علــى مــدار األيــام الثالثــة الماضيــة ونظمهــا االتحاد 
الملكي للفروســية وســباقات القدرة في قرية البحرين الدولية للقدرة وســط 

مشاركة واسعة وتنافس مثير.

وتابع ســـموه الســـباق الرئيس الـــذي أقيم 
لمسافة 120 كم.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة أن عالم رياضة القدرة في 
مملكة البحرين يســـير وفـــق رؤية ومنهج 
التطوير ومواصلة االرتقاء؛ حتى تحققت 
العديـــد من هـــذه األهداف بفضـــل اهتمام 
المشـــاركة  علـــى  اإلســـطبات  وحـــرص 
الفرســـان بشـــكل ســـليم  القويـــة وتهيئـــة 
وتواجـــد أفضـــل الجياد، مبينا ســـموه إلى 
أن الجميـــع يعمل علـــى هدف تأكيد مكانة 
رياضـــة القـــدرة البحرينية التـــي أصبحت 
عامـــة فارقة في تمثيـــل المملكة خارجيا 
بعد اإلنجـــازات العديدة التي تحققت في 

الفترة الماضية.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة أن المنافســـة القوية التي شـــهدتها 
البطولة تأكيد على اإلمكانات العالية التي 
تمتلكها اإلســـطبات والفرسان وحرصهم 
علـــى تقديـــم أفضل المســـتويات، مشـــيرا 
إلى أنه حريص على دعمهم عبر مضاعفة 
الجوائـــز والمكافـــآت، وهـــو ما ســـاهم في 
إبـــراز الســـباق بصـــورة مميـــزة مـــن ناحية 

التنافس والسرعات العالية.
وقـــدم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة التهانـــي للفائزيـــن بالمراكز األولى 
في الســـباق ومتمنيا لإلسطبات التوفيق 

والنجاح في البطوالت القادمة.
كما أشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة بالنجـــاح الـــذي تحقـــق في ســـباق 
مـــا  وهـــو  القويـــة،  والمنافســـة  كـــم   120
ســـيكون دافعا كبيرا نحو مواصلة تحقيق 
األهـــداف في البطـــوالت القادمة، مشـــيدا 
ســـموه فـــي ذات الوقـــت بجهـــود االتحاد 
الملكي للفروسية وسباقات القدرة وكافة 
اللجـــان والمنظميـــن وحرصهـــم على بذل 
الجهـــود إلخـــراج الســـباق بأفضـــل صورة 

تنظيمية.

تتويج األبطال

وقـــد أنـــاب ســـموه، نائب رئيـــس المجلس 
األعلـــى  المجلـــس  عضـــو  للبيئـــة  األعلـــى 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ فيصل بن 
راشـــد آل خليفـــة بحضور رئيـــس االتحاد 
الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة سمو 
آل خليفـــة  عبـــدهللا  بـــن  الشـــيخ عيســـى 
بتتويـــج الفرســـان الفائزيـــن، حيـــث فـــاز 
الفـــارس محمـــد عبدالحميد الهاشـــمي من 
إســـطبل الرعود بلقب بطولة ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة لســـباق القدرة 
لمســـافة 120 كـــم، فيمـــا جـــاء فـــي المركز 
الثاني الفارس عيســـى العنزي من إسطبل 
فيكتوريـــوس، وفـــي المركـــز الثالـــث جاء 
الفـــارس ســـلطان الرميحـــي مـــن إســـطبل 

الزعيم.
ســـباق  فـــي  الفائزيـــن  تتويـــج  تـــم  كمـــا 
فـــي  جـــاء  الخاصـــة، حيـــث  اإلســـطبات 
المركـــز األول الفارس حمـــد الخاطري من 
إسطبات الرويعي، والمركز الثاني الشيخ 
صقـــر بـــن خالـــد آل خليفة من إســـطبات 
عبـــدهللا  الثالـــث  والمركـــز  الفاتـــح  أحمـــد 

النعيمي من إسطبات المغيرات.
وأقيمت بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة للقـــدرة علـــى مـــدار 3 أيـــام من 
اإلثـــارة، حيث شـــهدت مشـــاركة أكبر عدد 
من الجياد في الموســـم الحالي بوصولهم 
إلـــى 257 من مختلف اإلســـطبات، حيث 
شـــهدت البطولة تنظيم ســـباقات 40 و80 
إلـــى  و100 كـــم محلـــي ودولـــي، إضافـــة 

السباق الرئيس لمسافة 120 كم.

مراحل مثيرة

وشهد الســـباق إثارة وندية منذ انطاقته 
مـــن المرحلـــة األولـــى حتى الوصـــول إلى 
المرحلـــة الرابعة، واســـتطاع البطل محمد 
عبدالحميـــد الهاشـــمي )الرعود( مـــن إنهاء 

الزمن بزمن وقدره )4 ساعات و47 دقيقة 
و23 ثانية(، وصاحب المركز الثاني عيسى 
العنزي )فيكتوريوس( أنهى الســـباق بزمن 
وقدره )4 ساعات و47 دقيقة و30 ثانية(، 
والمركز الثالث سلطان الرميحي )الزعيم( 

بزمـــن وقدره )4 ســـاعات و54 دقيقة و40 
ثانية(.

اإلســـطبات  ســـباق  مســـتوى  علـــى  أمـــا 
الخاصـــة، فالبطـــل حمـــد هـــال الخاطري 
)إســـطبات الرويعـــي( أنهى الســـباق بزمن 

وقدره )5 ساعات و14 دقيقة و49 ثانية(، 
والثانـــي الشـــيخ صقر بن خالـــد آل خليفة 
)إســـطبات أحمـــد الفاتـــح( أنهـــى الســـباق 
دقيقـــة  و22  ســـاعات   5( وقـــدره  بزمـــن 
النعيمـــي  عبـــدهللا  والثالـــث  ثانيـــة(،  و44 
)إســـطبات المغيرات( أنهى الســـباق بزمن 
وقدره )5 ساعات و28 دقيقة و35 ثانية(.

الهاشمي: سباق مثير

أكـــد محمـــد عبدالحميـــد الهاشـــمي بطـــل 
ســـباق ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة للقدرة لمســـافة 120 كـــم أنه يعتز 
بحصولـــه على المركـــز األول خصوصا أن 
البطولـــة تحمل اســـم ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة الداعم األكبر للفرســـان 

واإلسطبات في سباقات القدرة.
وأوضح محمد الهاشمي أن المنافسة على 
المراكز األولى لم تكن ســـهلة، وقال: “شهد 
السباق سرعات عالية ومنافسة قوية بين 

كافـــة المشـــاركين، الحصول علـــى المركز 
األول لـــم يأت من فراغ إنما بعمل جماعي 

من الفريق”.
وقـــدم محمـــد الهاشـــمي شـــكره وتقديـــره 
إلى ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
للفرســـان  المتواصـــل  ســـموه  دعـــم  علـــى 
وحرص سموه على توجيههم في السباق 
عاليـــة  معنويـــة  دفعـــة  علـــى  وحصولهـــم 

لتقديم أفضل المستويات.

بطل اإلسطبالت الخاصة: سعيد 
باللقب الغالي

أعرب حمد هال الخاطري من إســـطبات 
الرويعي عن سعادته بحصوله على المركز 
الخاصـــة  اإلســـطبات  ســـباق  فـــي  األول 
فـــي بطولـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة، مشـــيرا إلـــى أن رؤيـــة أعضاء 
الفريـــق وحـــرص الفرســـان علـــى تطبيـــق 
الخطـــة الفنيـــة ســـاهمت بحصولنـــا علـــى 

المركز األول.
وقال حمد الخاطري “ســـباق اإلســـطبات 
الخاصـــة لـــه طعم خاص لـــدى الجميع، مع 
مكرمـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
خليفـــة التـــي زادت مـــن حماســـة ورغبـــة 
الجميـــع بالحصـــول علـــى المراكـــز األولى، 
الحمـــد لله تمكنـــا من الفـــوز بالمركز األول 
والشـــك أن هـــذا الفوز ســـيكون حافـــزا لنا 

في السباقات القادمة”.
وأضاف “لعبت مكرمة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة دورا بارزا فـــي زيادة 
حماســـة اإلســـطبات والفرســـان، الجميـــع 
سعى بشرف الصعود على منصة التتويج، 
وأقدم لســـموه الشكر والتقدير على دعمه 

المتواصل للفرسان”.

لقطة للفائزين في سباق سمو الشيخ ناصر بن حمدسمو الشيخ ناصر بن حمد خالل متابعته للسباق

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

ناصر بن حمد يتابع بطولة سموه للقدرة وينيب فيصل بن راشد للتتويج 
للقــدرة الدوليــة  البحريــن  قريــة  فــي  كــم   120 ســباق  شــهدها  مثيــرة  مراحــل 

سموه يهنئ جاللة الملك وولي العهد رئيس الوزراء وناصر بن حمد بهذا اإلنجاز التاريخي

الهاشمي من 
إسطبل الرعود يحرز 

المركز األول

 الخاطري من 
إسطبل الرويعي 

يظفر بلقب سباق 
اإلسطبالت الخاصة

جانب من التتويج

جانب من السباق
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ماذا يخبئ النجمة وسماهيج لألهلي وباربار؟
ــد ــي ــي لـــــــدوري ال ــبـ ــذهـ ــع الـ ــربـ ــمـ ــن الـ ــ ــانـــيـــة م ــة الـــثـ ــولـ ــجـ الـ

تقام اليوم )الســـبت( الجولة الثانية 
مـــن المربـــع الذهبـــي لـــدوري أندية 
الدرجـــة األولـــى لكـــرة اليـــد بإقامة 
مباراتين، في األولى يلتقي النجمة 
مع األهلي عند الساعة 5.30 مساًء 
وتعقبهـــا مباشـــرة مباراة ســـماهيج 
وباربـــار فـــي الســـاعة 7.15 وذلـــك 
على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وبعدمـــا حقق فريقا األهلي وباربار 
نتيجتي الفوز فـــي الجولة األولى، 
النجمـــة  الفريقـــان  علـــى  يتطلـــب 
وسماهيج إذا ما أراد الحفاظ على 
أمـــل المنافســـة بالوصـــول للمباراة 
منتنصريـــن  الخـــروج  النهائيـــة 
لمبـــاراة  والذهـــاب  اليـــوم  مســـاء 
فاصلة، وبخـــاف ذلك فإن األصفر 

سيكونان  والبنفسج 
طرفي النهائي.

النجمة واألهلي

تكـــون  قـــد  لقـــاء 
فيـــه حـــدة النديـــة 

وشـــد  واإلثـــارة 
األعصاب بيـــن الطرفين 

لتحقيـــق هـــدف الفـــوز حاضرة 
وبقوة كبيرة؛ كون الفريقين ورغم 
حسابات الفوز والخسارة والتأهل، 
فـــإن موقعة “الغريمين” التقليديين 
دائًما ما تكون وجبة دسمة. األهلي 
قد ينتهج إستراتيجية الفنية التي 
ظهـــر بهـــا بالجولة األولـــى وجعلته 
الطرف األفضل رغـــم بعض األمور 

منهـــا،  عانهـــا  التـــي 
مـــن  والنجمـــة 
أن  المفتـــرض 
يكشـــر عن وجهه 
منـــذ  الحقيقـــي 
بصـــورة  البدايـــة 
ظهـــر  ممـــا  أفضـــل 

عليها بتلك المباراة.

سماهيج وباربار

لفريـــق  يكـــون مشـــابًها  قـــد  األمـــر 
ســـماهيج الـــذي يحتـــاج أن يقـــدم 
نفسه في مباراة باربار منذ البداية 
وليس كما كان في المباراة السابقة 
حينمـــا صحـــا من ســـباته بالشـــوط 
الثاني وظهر بصـــورة قوية للغاية، 

مع تقليل األخطاء الفنية التي وقع 
فيها العبوه. 

أن  عليـــه  باربـــار،  المقابـــل  وفـــي 
يتعلـــم من الـــدرس بعـــدم التراخي 
بالشـــوط  حـــدث  كمـــا  والتســـاهل 
الثانـــي تحديًدا والذي جعل الفارق 
مـــن 8 أهداف يصل إلـــى 3 وكادت 
المبـــاراة أن تذهـــب مـــن يديـــه لوال 
تحســـن األمـــور فـــي جانبـــه قليـــا 
وافتقاد ســـماهيج الخبرة وحســـن 

التدبير في تلك األثناء.
األربعـــة  الفـــرق  حســـابات  وبيـــن 
لموقعتـــي اليـــوم، هل نـــرى مفاجأة 
في مباراة ســـماهيج وباربار، وهل 
يخبئ “حامل اللقب” النجمة شـــيًئا 

لغريمه األهلي؟

أكد نائب رئيس جهاز كرة اليد بنادي األهلي حسين مهدي أن فريقه يأمل 
بالظهور الفني المشـــرف الذي يليق بســـمعة ومكانة اللعبة بالقلعة الصفراء 

ولحجم المباراة مع نظيره النجمة اليوم السبت.
وقال مهدي في تصريح لـ “الباد ســـبورت” طوينا صفحة الجولة الماضية 
فور انتهاء المباراة، وباشـــرنا تدريباتنا واســـتعداداتنا بشكل اعتيادي كأية 
مبـــاراة أخرى، واألمور تســـير في الطريق الصحيـــح. مضيًفا أن األهلي فاز 
بنتيجة المباراة الماضية، ولكن األمور لم تحسم حتى اآلن، حيث سنواجه 

فريًقـــا كبيًرا كالنجمة، وعلى إثره سنســـعى لتقديم أفضل 
ما لدينا مـــن أداء؛ من أجل الخروج بنتيجة 

إيجابية.
وتمنـــى مهـــدي أن تكون صافـــرة التحكيم 
فـــي مبـــاراة اليوم على قدر حجـــم ومكانة 

المباراة وأال تتأثر بأية ضغوط نفسية قد 
تؤثر على سير المباراة، كما حدث 

في المباراة السابقة، حيث من 
شـــأنها أن تعكر الجـــو العام 

مشـــاحنات  وتحـــدث 
الجميع في غنى عنها.

مهدي: هدفنا الظهور المشرف

علي مجيد

علي مجيد

بحضـــور رئيـــس الهيئـــة العليـــا لنـــادي 
راشـــد للفروسية وســـباق الخيل سمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفة نظم نادي راشـــد للفروسية 
وســـباق الخيـــل عصـــر أمس الســـباق 
العشـــرين لهـــذا الموســـم، الـــذي أقيـــم 
علـــى كأس الممثل الشـــخصي لجالة 
الملك سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل 
خليفة، وكأس سمو الشيخ خليفة بن 
حمد آل خليفة، وكأس ســـمو الشـــيخ 
ســـلطان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وكأس 
الشـــركة العربية لبناء وإصاح السفن 
“اســـري” وكأس نادي راشد للفروسية 
وســـباق الخيـــل، وذلـــك علـــى مضمار 
سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

قويـــة  منافســـات  الســـباق  وشـــهد 
تقاســـمت خالها مختلف اإلسطبات 
إذ  الســـباق،  بكـــؤوس  االنتصـــارات 
جاءت النتائج متماشية مع التوقعات 
 – “أفنـــان  الحصانيـــن  مفاجـــأة  عـــدا 
اليكو” في الشـــوطين الثانـــي والرابع، 
البحرينـــي  الفـــارس  اســـتطاع  فيمـــا 
المتمـــرن عبدالرحيـــم جاســـم إكمـــال 
عقـــد انتصاراتـــه الـ 30 ليصبح فارًســـا 
كامـــًا حســـب تصنيـــف الفرســـان من 
خـــال الفـــوز الـــذي حققـــه أمـــس مـــع 
واصـــل  كمـــا  “اليخانـــدرو”،  الجـــواد 
الفـــارس المتمـــرن إبراهيم نـــادر تألقه 

بتحقيقه فوزين. 
وكان الشـــوط األول أقيـــم على كأس 
سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة 
والرابعـــة  الثالثـــة  الدرجتيـــن  لجيـــاد 
والمبتدئات من خيل البحرين العربية 
األصيلـــة “الواهـــو” مســـافة 1000 متر 
دينـــار،   2000 والجائـــزة  مســـتقيم 
واستطاع الحصان “الحمداني 1746” 
انتزاع ثاني انتصاراته بقيادة الفارس 

المتمرن إبراهيم نادر. 
وأقيـــم الشـــوط الثانـــي لجياد ســـباق 
التـــوازن “نتاج محلي” مســـافة 1000 

متر مســـتقيم والجائـــزة 2000 دينار، 
وشـــهد فـــوًزا مفاجًئـــا للفـــرس “أفنان” 
ملك عبدهللا فوزي ناس بقيادة دايفد 
آيجن والتي قلبت التوقعات بظهورها 

بصورة قوية كفرس صغيرة السن.
وأقيم الشوط الثالث على كأس سمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن حمـــد آل خليفـــة 
والرابعـــة  الثالثـــة  الدرجـــات  لجيـــاد 
والمبتدئـــات “نتـــاج محلـــي” لمســـافة 
1200 متـــر مســـتقيم والجائزة 2000 
دينـــار، واســـتطاع الحصـــان المرشـــح 
الشـــيخ  ســـمو  ملـــك  “ناهـــي”  الثانـــي 
آل  بـــن عيســـى  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
عبـــدهللا  الفـــارس  وبقيـــادة  خليفـــة 

فيصل تحقيق الفوز بجدارة. 
وأقيم الشـــوط الرابع على كأس سمو 
الشـــيخ ســـلطان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
لجياد سباق التوازن )مستورد( مسافة 
1200 متـــر مســـتقيم والجائزة 3000 
دينار، وشـــهد فـــوًزا مفاجًئـــا للحصان 
“اليكـــو” ملك ناصر علـــي المؤمن الذي 
فاجـــئ الجميـــع بعودته القويـــة بأداء 
رائع وفورمة عالية وقيادة موفقة من 

الفارس حسن الصفار. 

وأقيـــم الشـــوط الخامـــس علـــى كأس 
نادي راشـــد للفروســـية وسباق الخيل 
للجياد المبتدئات “مســـتورد” مســـافة 
دينـــار،   2000 والجائـــزة  متـــر   1400
المرشـــحة  الفـــرس  واســـتطاعت 
الثالثـــة “هابـــي كراف” ملـــك إم أند إي 
ريســـنغ تســـجيل أولى انتصاراتها في 

مشاركتها الثانية في السباقات. 
وأقيـــم الشـــوط الســـادس علـــى كأس 
نادي راشـــد للفروســـية وسباق الخيل 

)مســـتورد(  التـــوازن  ســـباق  لجيـــاد 
مســـافة 1600 متـــر والجائـــزة 2000 
دينـــار، وتمكن الحصان “بوندس بوي” 
ألســـطبل المحمدية وبقيـــادة هيكتور 
كراوتش تسجيل أولى انتصاراته في 

المضمار البحريني. 

“اليخاندرو” يتفوق

كأس  علـــى  الســـابع  الشـــوط  وأقيـــم 

بـــن حمـــد آل  ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا 
لجالـــة  الشـــخصي  الممثـــل  خليفـــة 
الدرجـــة  لجيـــاد  والمخصـــص  الملـــك 
األولـــى “نتـــاج محلي” مســـافة 1800 
متـــر والجائـــزة 2000 دينـــار، وشـــهد 
تفـــوق الحصان “اليخاندرو” ألســـطبل 
الفـــارس  وبقيـــادة  ريســـنغ  العاديـــات 
المتمـــرن عبدالرحيم جاســـم مســـجًا 
فوزه الثاني على التوالي هذا الموسم.

“دوغالس” ينتزع الكأس

وأقيـــم الشـــوط الثامـــن واألخير على 
ســـباق  لجيـــاد  “أســـري”  شـــركة  كأس 
 2000 مســـافة  “مســـتورد”  التـــوازن 
متر والجائزة 5000 دينار، واســـتطاع 
الحصـــان المرشـــح “بـــورت دوغاس” 
ألســـطبل الحســـنين وبقيـــادة الفارس 
المتمرن المتألق إبراهيم نادر استعادة 

انتصاراته بعدما ظهر بصورة قوية.

التتويج

وتسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان 
بن حمد آل خليفة كأس ســـمو الشيخ 
عبـــدهللا بن حمد آل خليفة من المدير 

للفروســـية  راشـــد  لنـــادي  التنفيـــذي 
وسباق الخيل الشيخ سلمان بن راشد 
آل خليفة وذلك بعد فوز جواد ســـموه 
“اليخاندرو” بالمركز األول في الشوط 
الســـابع، فيمـــا قام الشـــيخ ســـلمان بن 
راشـــد آل خليفـــة بتقديم كأس ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن حمد آل خليفة إلى 
المضمر الفائز جيمـــس نيلور كما قدم 
كأس ســـمو الشـــيخ ســـلطان بـــن حمد 
آل خليفـــة للجياد العربية إلى المضمر 
الفائز يوســـف البوعينين، وكأس سمو 
الشـــيخ ســـلطان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
للشـــوط الرابع إلى المضمر الفائز علي 
ناصر المؤمن، كما قدم الشـــيخ سلمان 
بن راشـــد آل خليفة كأس نادي راشـــد 
للشـــوط  الخيـــل  وســـباق  للفروســـية 
ألـــن  الفائـــز  المضمـــر  إلـــى  الخامـــس 
ســـميث، وكأس نادي راشد للفروسية 
الســـادس  للشـــوط  الخيـــل  وســـباق 
إلـــى ســـمو الشـــيخ ســـلطان الدين بن 
محمد بن ســـلمان آل خليفة، فيما قام 
العضـــو المنتدب لشـــركة أســـري كأس 
أســـري مـــازن مطر إلـــى المالـــك الفائز 

عبدالرسول حسنين.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان خالل متابعته السباق

سمو الشيخ عيسى بن سلمان خالل التتويج

جانب من المقصورة الرئيسية

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

سمو الشيخ عيسى بن سلمان يشهد السباق الـ 20 للخيل
االسطبالت تتقاسم االنتصارات و”رحيم” يكمل الفوز الـ 30
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إدانات عربية... الهجوم يقوض أمن المنطقة واســتقرار إمدادات الطاقة في العالم

“عمل عدائي ممنهج” بمسيرات حوثية على مصفاة الرياض

الجمعـــة،  أمـــس  عربيـــة،  دول  أدانـــت 
مســـيرة  طائـــرات  الحوثييـــن  إطـــاق 

باتجاه مصفاة الرياض.
ونقلت وكالة األنباء السعودية “واس” 
عـــن المصـــدر المســـؤول، شـــجب هذه 
األعمال التخريبية التي تستهدف أمن 

إمدادات الطاقة.
إلـــى  وأورد المصـــدر أن الهجـــوم أدى 
ولـــم  عليـــه،  الســـيطرة  تمـــت  حريـــق 
تترتـــب علـــى االعتـــداء أي إصابات أو 
وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول 

ومشتقاته.
وأكد المصدر، أن المملكة ُتدين بشـــدة 
أن  وتؤكـــد  الجبـــان،  االعتـــداء  ھـــذا 
األعمـــال اإلرهابيـــة والتخريبيـــة، التي 
تكـــرر ارتكابها ضد المنشـــآت الحيوية 
واألعيـــان المدنيـــة، والتـــي كان آخرها 
رأس  مصفـــاة  اســـتهداف  محاولـــة 
تنـــورة والحي الســـكني التابع ألرامكو 
الســـعودية فـــي الظهران، ال تســـتهدف 
تســـتهدف،  وإنمـــا  وحدهـــا،  المملكـــة 
بشكل أوسع، أمن واســـتقرار إمدادات 
الطاقة في العالـــم، واالقتصاد العالمي 

كذلك.
العالـــم  دول  دعـــوة  المصـــدر  وجـــدد 
هـــذه  ضـــد  للوقـــوف  ومنظماتـــه 
والتخريبيـــة،  اإلرهابيـــة  االعتـــداءات 
والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها 

أو تدعمها.
التحالـــف  شـــدد  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
العربي لدعم الشـــرعية في اليمن على 
أن محـــاوالت الميليشـــيا المتكررة في 
والمرافـــق  المدنييـــن  علـــى  االعتـــداء 
المدنيـــة بطريقـــة متعمـــدة وممنهجـــة 

تمثل جرائم حرب.
وكان تحالف دعم الشـــرعية في اليمن 
أعلـــن، قبـــل أيـــام، بـــدء تنفيـــذ عمليـــة 
جويـــة  بضربـــات  نوعيـــة  عســـكرية 
اإلرهابيـــة  الحوثيـــة  الميليشـــيا  ضـــد 

المدعومة من إيران.
اســـتهداف  األردن  أدانـــت  بدورهـــا، 

الريـــاض  فـــي  لمصفـــاة  الحوثييـــن 
بطائرات مســـيرة، وقال الناطق باســـم 
اســـتنكار  األردنيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
األعمـــال  لهـــذه  األردنيـــة  المملكـــة 
التـــي  والجبانـــة  المتكـــررة  اإلرهابيـــة 
تستهدف منشأة مدنية وحيوية بهدف 

تقويض أمن واستقرار المنطقة.
وأكـــدت على وقوف األردن الدائم إلى 
جانب السعودية في وجه كل ما يهدد 
أمنها، وأن أمن البلدين واحد ال يتجزأ.
بدورهـــا، اســـتنكرت منظمـــة التعـــاون 
اإلسامي، الهجوم ووصفته بأنه عمل 

“إرهابي وتخريبي جبان”.
كمـــا دانـــت وزارة الخارجيـــة اليمنيـــة، 
بأشد العبارات استمرار جرائم مليشيا 
الحيويـــة  المنشـــآت  ضـــد  الحوثـــي 

واألعيان المدنية في السعودية.
هـــذه األعمـــال  بيـــان إن  فـــي  وقالـــت 
تســـتهدف  ال  والتخريبيـــة  اإلرهابيـــة 
أمـــن  تهـــدد  وإنمـــا  وحدهـــا  المملكـــة 

واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.
ووقـــوف  تضامـــن  الـــوزارة  وأكـــدت 
الجمهورية اليمنية مع المملكة ودعمها 
في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع 

وســـامة  أمنهـــا  وحفـــظ  ارضهـــا  عـــن 
مواطنيهـــا والمقيميـــن فيها ومنشـــأتها 

الحيوية.

مجلس األمن يندد بتصعيد 
الحوثيين في مأرب

دعـــا مجلس األمن جميع األطراف إلى 
العمـــل مع المبعوث األممـــي إلى اليمن 
مارتـــن غريفيث دون شـــروط مســـبقة 
مـــن أجل وقف إطاق النـــار والتوصل 
لكـــن  شـــاملة،  تســـوية سياســـية  إلـــى 
الحوثيين يواصلون هجماتهم الدامية 
في محاولة لاســـتياء على محافظة 

مأرب.
جـــاء ذلـــك في بيـــان أصـــدره المجلس 
باإلجمـــاع )15 دولـــة(، وطالـــب خالـــه 
فـــي  التصعيـــد  بوقـــف  الحوثييـــن 
محافظـــة مـــأرب )شـــمال( علـــى الفور، 
محـــذرا مـــن أنه يعـــرض حيـــاة مليون 

نازح لخطر جسيم.
جميـــع  “يحـــث  إنـــه  المجلـــس  وقـــال 
األطراف علي العمل مع غريفيث دون 
شروط مســـبقة؛ من أجل وقف إطاق 
النار علـــى الصعيد الوطنـــي والتوصل 

إلى تســـوية سياســـية شـــاملة يقودها 
ويملكها اليمنيون”.

وأكـــد فـــي بيانـــه، على “ضـــرورة وقف 
التصعيـــد مـــن قبـــل جميـــع األطـــراف، 
بما فـــي ذلك الوقـــف الفـــوري لتصعيد 

الحوثيين في مأرب”.
وحـــذر مـــن أن “التصعيـــد فـــي مـــأرب 
يعـــرض مليـــون نـــازح لخطـــر جســـيم 
ويهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية 

سياسية”.
وأعـــرب عن “القلق مـــن أن عدم إحراز 
تقـــدم فـــي عمليـــة الســـام يمكـــن أن 
يستغل من قبل اإلرهابيين في اليمن”.
كذلـــك، أعرب مجلس األمـــن في بيانه 
عـــن “القلـــق إزاء الوضـــع االقتصـــادي 
واإلنساني المتردي في اليمن”، مشددا 
المســـاعدات  تســـهيل  أهميـــة  علـــى 
اإلنســـانية ووصـــول ســـفن الوقود إلى 
مينـــاء الحديدة )غرب(، الذي يســـيطر 

عليه الحوثيون.
كمـــا أدان “الهجمـــات عبـــر الحدود ضد 
الســـعودية”، معربـــا عـــن القلـــق بشـــأن 
التطورات العسكرية في مناطق أخرى 

من اليمن.

عواصم ـ وكاالت

حرب متواصلة في ظل وضع اقتصادي وصحي متردي

أبوظبي ـ وكاالت

أعلنت وزارة الدفاع التركية، ســقوط صواريخ أطلقت من شــمالي 
سوريا على مقاطعة كيليس الحدودية جنوبي تركيا.

ولم يســـفر ســـقوط هذه الصواريخ 
فـــي األراضـــي التركية عن ســـقوط 
قتلـــى أو إصابـــات، وفقـــا لما ذكرته 

وزارة الدفاع التركية.
حقـــل  فـــي  الصواريـــخ  وســـقطت 
خـــال في إقليم كيليـــس الحدودي، 
بحســـب ما قالت الـــوزارة، مضيفة 
أن تركيـــا “بعثـــت إشـــعارا” لروســـيا 

تطلب فيه “وقف إطاق النار”.
وبينمـــا وضعـــت أنقـــرة قواتهـــا في 
المنطقـــة في حالة تأهب، أوضحت 
وزارة الدفـــاع التركيـــة، أن قواتهـــا 
باســـتهداف  الهجـــوم  علـــى  ردت 

مواقع محـــددة للمســـلحين األكراد 
شمالي سوريا، وأكدت أنها وضعت 
حالـــة  فـــي  المنطقـــة  فـــي  قواتهـــا 

تأهب.
وقالـــت الوزارة: إن الجيش التركي 
ضـــرب “أهدافا محددة علـــى الفور 

ردا على ذلك”.
وفـــي مارس الماضي، اتفقت تركيا 
وروســـيا على وقـــف إلطـــاق النار 
فـــي محافظـــة إدلب بشـــمال غرب 
ســـوريا لمنـــع التصعيـــد بعـــد مقتل 
36 جنديـــا تركًيـــا في هجوم شـــنه 

الجيش السوري بدعم من روسيا.

سقوط صواريخ من سوريا داخل تركيا وأنقرة ترد

عواصم ـ وكاالت

أفاد المرصد الســـوري لحقوق اإلنسان 
جـــاءت  أوامـــر  بـــأن  الجمعـــة  أمـــس 
للمقاتليـــن الســـوريين المواليـــن ألنقرة 
والمتواجدين ضمـــن األراضي الليبية، 
وأنفســـهم  أمتعتهـــم  بتجهيـــز  بالبـــدء 

تحضيرًا لعودتهم إلى سوريا.
ووفقًا للمرصد، جاءت األوامر من قبل 
الجانـــب التركي الذي أرســـل المرتزقة 
إلى ليبيـــا للقتال هناك. ومـــن المرتقب 
بـــدء عودة هؤالء خال األيـــام القليلة 

القادمة.
الخارجيـــة  الشـــؤون  مســـؤول  قـــال 
األوروبـــي،  االتحـــاد  فـــي  واألمنيـــة 
إن  الجمعـــة،  أمـــس  بوريـــل،  جوزيـــب 

خـــروج المرتزقـــة مـــن ليبيـــا جـــزء 
مـــن مســـار الحـــل السياســـي 

المستدام.
شـــدد علـــى أن االلتـــزام 
الســـاح  توريـــد  بحظـــر 

إلـــى ليبيـــا أمـــر حيـــوي لتطبيـــق الحل 
السياسي.

وقـــال المســـؤول البـــارز فـــي االتحـــاد 
األوروبـــي إنـــه ســـيقدم يـــوم االثنيـــن 
المقبل، تقريرًا شـــاماً لوزراء خارجية 
االتحاد عن جديد العاقات مع تركيا.

وأعلـــن أن االتحـــاد األوروبي ســـيعين 
مبعوثًا إلى ليبيا خال األيام القادمة.

كمـــا ناقش رئيســـا المجلـــس األوروبي 
والمفوضية مـــع الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان ملفـــي ســـوريا وليبيا، 
التصعيـــد  خفـــض  بضـــرورة  وطالبـــاه 

وتعزيز بناء الثقة
وكان تقريـــر من أكثـــر من 550 صفحة 
أعـــده خبـــراء فـــي األمـــم المتحدة 
ونشـــر الثاثاء الماضـــي، أكد أن 
المفـــروض  األســـلحة  حظـــر 
على ليبيـــا منذ 2011 “غير 

مجد إطاقًا”.

تركيا بصدد إعادة مرتزقتها من ليبيا

دبي - قناة العربية

عقـــب توجيـــه تركيـــا قنـــوات اإلخوان التـــي تبث من إســـطنبول 
بالتوقف عن استهداف مصر والخليج ووقف برامجها السياسية، 
كشـــفت مصـــادر “العربيـــة”، أمـــس الجمعة، عـــن وقف إنشـــاء أي 

أحزاب سياسية إخوانية داخل تركيا.
وقالت إن أنقرة أبلغت قيادات اإلخوان بضرورة االلتزام لتجنب 
الترحيـــل، مشـــيرة إلـــى أن النشـــاط اإلعامـــي لقنـــوات اإلخوان 
بتركيـــا ســـيكون مشـــروطا وبتصريـــح. كمـــا أكـــدت أن قيـــادات 
اإلخـــوان طالبـــت تركيا بعـــدم مداهمـــة القنوات مقابـــل التعاون. 
وأوضحـــت المصـــادر أن تركيـــا جمـــدت منـــح الجنســـية لعـــاء 
ســـماحي، مؤســـس حركـــة حســـم اإلخوانيـــة. جـــاء ذلـــك بعد أن 
أصدرت الســـلطات التركية توجيهات بإيقاف البرامج السياســـية 
بفضائيـــات اإلخـــوان التـــي تبـــث مـــن إســـطنبول وهـــي “وطـــن، 
والشـــرق، ومكمليـــن”، أو تحويلهـــا لفضائيـــات خاصـــة للمنوعات 
والدرامـــا، مضيفـــة أن تركيا أبرمـــت اتفاقيات مع قـــادة الجماعة 
لالتزام بالتعليمات، مهددة بعقوبات قد تصل إلغاق البث نهائيًا 
وترحيل المخالفين خارج الباد، وفق ما أكدته مصادر لـ”العربية.
نت”. وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع من تأكيد مصر ردا على 
مطالب مســـؤولين أتراك بالتقارب، بأن االرتقاء بمستوى العاقة 

بيـــن البلدين يتطلب مراعاة األطر القانونية والدبلوماســـية التي 
تحكـــم العاقـــات بين الـــدول على أســـاس احترام مبدأ الســـيادة 
ومقتضيـــات األمـــن القومـــي العربي. بدوره، أعـــرب وزير اإلعام 
المصري، أسامة هيكل، أمس الجمعة، عن ترحيبه بقرار الحكومة 
التركيـــة الخاص بإلزام القنوات المعادية لمصر بمواثيق الشـــرف 
اإلعاميـــة. ووصـــف هذه الخطـــوة بأنها بادرة طيبـــة من الجانب 
التركـــي، تخلق مناخًا مائمًا لبحـــث الملفات محل الخافات بين 

الدولتين على مدار السنوات الماضية.

مصر تشــيد بتقييد أنقرة لفضائيات اإلخوان المعاديــة وتعتبرها بادرة طيبة
أنباء عن وقف إنشاء أي أحزاب سياسية إخوانية داخل تركيا

عواصم ـ وكاالت

أعـــرب الرئيس األميركي جو بايدن، عن قناعته بإجراء محادثة 
فـــي مرحلـــة معينة مع نظيـــره الروســـي فاديمير بوتيـــن، الذي 
اقترح أمس عقد مناقشات “على الهواء مباشرة” بين الطرفين.

وقـــال بايـــدن، فـــي تصريـــح صحافـــي بالبيـــت األبيـــض، أمـــس 
الجمعـــة، ردا على ســـؤال حـــول مقترح بوتين “إننـــي على يقين 

بأننا سنتحدث في مرحلة معينة”.
وســـبق أن تعهـــد بايدن أثنـــاء مقابلة مـــع قناة “أيه بي ســـي” أن 
بوتين “سيدفع ثمن التدخل الروسي” في االنتخابات األميركية، 
كمـــا صرح ردا على ســـؤال حول مـــا إذا كان يعتبر نظيره قاتا بـ 

“نعم”.
وردا على هذه التصريحات، التي أثارت أصداء واســـعة، اقترح 
بوتيـــن علـــى بايدن إجـــراء محادثات علـــى الهواء مباشـــرة في 
أقرب وقت لمواصلة المناقشات بين الطرفين عوضا عن “تبادل 
االنتقـــادات غيابيا”. وفي وقت ســـابق، علق المتحدث الرســـمي 
باســـم الرئاســـة الروســـية دميتـــري بيســـكوف، علـــى رأي بعـــض 
الخبراء حول احتمال نشوب “حرب باردة” جديدة بين الواليات 
المتحدة وروسيا. وقال بيسكوف للصحافيين، أمس “المراقبون 
والمحللون يكســـبون المـــال من هذه التوقعـــات”. وأضاف “نحن 

نأمل األفضل دائمًا، لكننا في الوقت ذاته مستعدون لألسوأ”.
مـــن جانـــب آخر، تعثر الرئيـــس األميركي جو بايـــدن أمس أثناء 

صعوده إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى أتانتا.
وفـــي منتصف الســـلم المؤدي إلى بـــاب الطائرة الرئاســـية، تعثر 
بايدن مرتين وســـقط على ركبته لكنه نجح في استعادة توازنه 

في اللحظة األخيرة ممسكا بيده اليمنى بالسكة المعدنية.
وبعـــد ذلـــك أقلعت طائـــرة “اير فـــورس وان” من قاعـــدة أندروز 

العسكرية في ضاحية واشنطن.

روســيا عن حرب باردة مع أميركا: نطمح لألفضل ونســتعد لألسوأ
بايدن: سنتحدث مع بوتين “على الهواء مباشرة”

عواصم ـ وكاالت

أعلنـــت وزارة الخارجية األميركية، 
أمـــس الجمعـــة، أن إيـــران واصلـــت 
االتفـــاق  خـــارج  خطـــوات  اتخـــاذ 
بمســـار  البـــدء  مـــن  بـــدالً  النـــووي 
جـــددت  حيـــن  فـــي  دبلوماســـي، 
اإليمـــان  تأكيدهـــا  واشـــنطن 
لاتفـــاق  للعـــودة  بالدبلوماســـية 

النووي مع إيران.
األميركيـــة،  الخارجيـــة  وكانـــت 
أعلنـــت أمس انفتاحها على المســـار 
المتحدثة  الدبلوماســـي، وأضافـــت 
باســـم الوزارة مورغان أورتاغوس، 
أن بادهـــا تعمل على عدم الســـماح 

إليران بحيازة الساح النووي.
جـــاءت هـــذه التطـــورات فـــي 

وقـــت أعـــرب فيـــه فريق 
الرئيـــس األميركي جو 
بايـــدن، عـــن احتمـــال 
توسيع االتفاق النووي 

ليشـــمل أنشـــطة إيـــران المزعزعـــة 
فـــي المنطقـــة، ودعم الميليشـــيات، 

والصواريخ الباليستية.
األميركـــي  المبعـــوث  اعتبـــر  فيمـــا 
الخـــاص بإيـــران روبيـــرت مالي، أن 
االتفاق النووي هش ويمكن تقويته 
بماحـــق إضافية، مضيفـــًا أن إيران 
تخطـــئ إذا تصـــورت الضغـــط على 
واشـــنطن من خـــال الهجـــوم على 

القوات األميركية في العراق.
وتتمســـك اإلدارة األميركيـــة بعودة 
إيـــران بالكامل إلى كافـــة التزاماتها 
السابقة، كما تسعى في الوقت عينه 
إلـــى بحـــث إمكانية توســـيع هذا 
االتفـــاق الذي أبرم مـــع الغرب 
وانســـحبت   ،2015 العـــام 
منه واشنطن في 2018، 
ليشمل مسائل أخرى.

واشنطن: طهران تنتهك االتفاق بدال من المسار الدبلوماسي
واشنطن ـ وكاالت

رفض كبير خبراء األمراض المعدية 
في البيت األبيض أنتوني فاوتشي، 
وجـــود حصانـــة مطلقة لمـــن حصلوا 

على اللقاحات ضد كوفيد 19.
فـــي  اســـتماع  جلســـة  وخـــال 
مجلس الشـــيوخ، حول مســـتجدات 
الفيـــروس فـــي الواليـــات المتحـــدة، 
رفض فاوتشـــي تصريح الســـيناتور 
الجمهـــوري رانـــد بـــول، بـــأن النـــاس 
اإلصابـــة  لخطـــر  معرضيـــن  ليســـوا 
بفيـــروس كوفيد - 19 بعـــد تعافيهم 
منـــه أو تطعيمهـــم. فقـــد قـــال بـــول 
لفاوتشـــي “إن األميركييـــن ال يجـــب 
عليهـــم ارتـــداء أقنعـــة بعـــد التطعيم 

صفـــر  بنســـبة  فرصـــة  هنـــاك  ألن 
بالمئـــة تقريبـــا، ألن يصابـــوا 

بالوباء”.
كما خاطـــب العضو عن 
وهـــو  كنتاكـــي،  واليـــة 

طبيب، خال جلســـة اســـتماع للجنة 
الصحة والتعليم والعمل في مجلس 
الشـــيوخ، فاوتشـــي قائـــاً: “لقـــد تـــم 
بقناعيـــن  تتجـــول  وأنـــت  تطعيمـــك 

لاستعراض”.
وأضاف أن احتمال إصابة فاوتشـــي 
باتـــت تقـــارب الصفـــر، وســـأله “أنـــت 
تخبر األشـــخاص الذين حصلوا على 
اللقـــاح ولديهم مناعة بارتداء أقنعة، 
وتتحـــدى كل مـــا نعرفه عـــن المناعة 
مـــن خـــال إخبـــار األشـــخاص الذين 
أقنعـــة،  بارتـــداء  تطعيمـــات،  تلقـــوا 

أليست هذه مسرحية؟”.
ظهـــور  أن  فاوتشـــي  وأوضـــح 
شـــديدة  جديـــدة  متحـــورات 
العدوى من الفيروس، يشـــكل 
تهديـــدا لألشـــخاص الذيـــن 
تعافوا مـــن كوفيد - 19، 
أو الذين تم تطعيمهم.

فاوتشي: “ال مناعة مطلقة لمن تلقوا اللقاح”

شهيد برصاص االحتالل في 
الضفة الغربية المحتلة

ــد فـــلـــســـطـــيـــنـــي أمـــــــس الــجــمــعــة  ــهـ ــشـ ــتـ اسـ
مسيرة  خالل  اإلسرائيلي  الجيش  برصاص 
بيت  قرية  في  االستيطان  ضد  احتجاجية 
دجن شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما 

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.
حنايشة  يوسف  عاطف  إن  الــوزارة  وقالت 
ــر إصــابــتــه بــرصــاصــة في  )42 عــامــا( ُقــتــل إث
الــرأس، وهــو ما أكــده رئيس مجلس قروي 
بيت دجن عبدالرحمن حنني لوكالة فرانس 

برس.
الفور  على  اإلســرائــيــلــي  الجيش  يعلق  ولــم 

على هذه المعلومات.

وزير اإلعالم المصري أسامة هيكل بايدن يتعثر أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية )أ ف ب(

رام اهلل ـ أ ف ب
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الجــرف: 19 % مــن العامليــن في قطــاع الصناعة ســيدات

ا 27 % نسبة العامالت في مجال النقل والخدمات محليًّ

كشـــفت مديرة مركـــز التـــوازن بين 
الجنسين في المجلس األعلى للمرأة 
رانيا الجرف، أن النســـاء يشكلن 19 
% مـــن إجمالـــي العاملين في قطاع 
كمـــا  البحريـــن،  بمملكـــة  الصناعـــة 
يشـــكلن 27 % من إجمالي العاملين 
والخدمـــات  النقـــل  مجـــال  فـــي 
اللوجســـتية، وهـــذه النســـب مقاربة 

للنسب العالمية.
وأوضحـــت الجـــرف أن العديـــد من 
الشـــركات العاملة في مجـــال النقل 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  والخدمـــات 
احتضنت برامج ومبـــادرات لتعزيز 
تواجد النســـاء في القطاع، متوقعة 
رؤيـــة المزيد من النســـاء في مملكة 
البحريـــن تعملـــن فـــي قطـــاع النقل 

والخدمات في ظل ذلك.
جاء ذلك خالل المنتدى االفتراضي 
 – تيرمينالـــز  إم  بـــي  إي  لشـــركة 
البحرين عبر منصة االتصال المرئي 
“تعزيـــز  أهميـــة  لمناقشـــة  “ويبنـــار” 
التوازن بين الجنســـين في سلســـلة 

التوريد والخدمات اللوجستية”.
وقالت الجـــرف إن المجلس األعلى 
الوطنـــي  النمـــوذج  أطلـــق  للمـــرأة 

للتوازن بين الجنسين.
أنـــه يتوجـــب علـــى  إلـــى  وأشـــارت 
كل شـــركة ومؤسســـة فـــي القطـــاع 
الخـــاص وجـــود لجنـــة للتأكـــد مـــن 
تطبيـــق النمـــوذج الوطنـــي للتوازن 
بين الجنســـين ضمن سياسات هذه 

المؤسسات ومبادراتهم.
الخـــاص  القطـــاع  أن  وأضافـــت 
أطلـــق عـــدة مبـــادرات ووصلت إلى 
نحـــو 20 مبادرة، والعديـــد منها في 
مجال سلســـلة التوريـــد والخدمات 
اللوجســـتية، كما أشارت إلى وجود 
والبرامـــج  المبـــادرات  مـــن  العديـــد 

لدعم ريادة األعمال واالبتكار.
االفتراضـــي  المنتـــدى  وأقيـــم 

األربعـــاء برعايـــة وزيـــر المواصالت 
واالتصـــاالت كمال بـــن أحمد، وذلك 
األعلـــى  المجلـــس  مـــع  بالتعـــاون 
فعاليـــات  فـــي  وحضـــر  للمـــرأة. 
المنتـــدى االفتراضـــي خبـــراء علـــى 
مســـتوى مملكة البحريـــن والمنطقة 
والعالـــم في مجال سلســـلة التوريد 

والخدمات اللوجستية.
 وتضمنت فعاليات المنتدى جلســـة 
فيهـــا  تطـــرق  رئيســـية  حواريـــة 
إلـــى بحـــث وتـــدارس  المتحدثـــون 
بتعزيـــز  مرتبطـــة  مهمـــة  مواضيـــع 
لتشـــمل  الجنســـين،  بيـــن  التـــوازن 
لتعزيـــز  المناســـبة  اآلليـــات  إيجـــاد 
أداء الشركات والثقافة المؤسسية، 
وكيـــف يمكن لمجموعة متنوعة من 

المهارات والكفاءات البشرية تقوية 
عالقـــة الشـــركة بعمالئها وشـــركائها 
والجهات الحكومية. كما استعرض 
المشـــاركون أمثلـــة وقصـــص نجاح 
الخطـــوات  وتحديـــد  القطـــاع  فـــي 
التـــي يمكـــن أن تتخذهـــا الشـــركات 
وفـــرق اإلدارة لتحقيق التوازن بين 

الجنسين. 
وتناولـــت الجلســـة الحواريـــة مـــدى 
قدرة الشـــركات والقطاع ككل على 
مـــن  العديـــد  واســـتقطاب  تشـــجيع 
النســـاء الى صناعة سلسلة التوريد 
والخدمات اللوجستية، ليشمل ذلك 
زيـــادة التوعيـــة بفـــرص التوظيـــف 
المتعـــددة المتاحـــة لـــكال الجنســـين 
فـــي مجال سلســـلة التوريـــد والنقل 

وكيـــف  اللوجســـتية،  والخدمـــات 
يمكـــن للنســـاء دخـــول هـــذا القطاع 

وتبوأ مناصب عليا فيه.
الشـــراكات  إدارة  مديـــر  وأكـــد 
ودعـــم العمـــالء في صنـــدوق العمل 
“تمكيـــن” عصـــام حّمـــاد، أن التوازن 
أساســـي  متطلـــب  الجنســـين  بيـــن 

الستدامة االقتصاد.
وأشار إلى أن النساء يشكلن 55 % 
مـــن إجمالي العاملين فـــي “تمكين”، 
و35 % من المدراء هن من النساء.

وتطرق للحديث عن وجود شـــراكة 
مـــن  العديـــد  لتقديـــم  جهـــات  مـــع 
البرامـــج فـــي “تمكين” لدعـــم تقوية 
المرأة والعمل فـــي القطاع الخاص، 
المجلـــس  مـــع  برامـــج  بينهـــا  ومـــن 

األعلى للمرأة.
وذكـــر أن أكثـــر مـــن ألفـــي عميـــل لــــ 
هـــم  األعمـــال  رواد  مـــن  “تمكيـــن” 
رائـــدات أعمـــال، وأكثـــر مـــن 60 % 
المســـتفيدين من البرامج التدريبية 

هن من النساء.
كل  المتحدثيـــن  قائمـــة  واشـــتملت 
مـــن: الرئيـــس التنفيذي لشـــركة إي 
بي إم تيرمينالز – البحرين؛ سوزان 
هانتـــر، مديـــرة مركـــز التـــوازن بين 
األعلـــى  المجلـــس  فـــي  الجنســـين 
عـــام  الجـــرف، مديـــر  رانيـــا  للمـــرأة 
سلســـلة الموردين في شـــركة فوالذ 
رئيـــس  إبراهيـــم،  إيمـــان  القابضـــة 
افريقيـــا  البشـــرية  المـــوارد  قســـم 
إي  فـــي شـــركة  األوســـط  والشـــرق 
بـــي إم تيرمينالـــز إليزابيـــث نديـــر، 
ودعـــم  الشـــراكات  إدارة  مديـــر 
العمالء في صندوق العمل “تمكين” 
أخصائيـــي  كبيـــر  حّمـــاد،  عصـــام 
شـــؤون  فـــي  الموانـــئ  تطويـــر 
الموانـــئ والمالحـــة البحرية بوزارة 
فاطمـــة  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
الرئيســـية  الجلســـة  وأدار  أحمـــد، 
رئيس األســـواق في شـــركة كي بي 

إم جي فخرو كاليان كريشنان.

المشاركون في المنتدى

نيويورك - بنا

األسهم األميركية 
تقفل على تراجع

أنهت مؤشرات سوق األسهم األميركية 
التعامالت أمس على تراجع.  

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 153 
نقطة بما يعادل 0.46 % إلى 32862.37 
آند  ستاندرد  المؤشر  وانخفض  نقطة. 
بورز 500 بمقدار 58.62 نقطة أي 1.48 

% ليسجل 3915.5 نقطة.
و سجل المؤشر ناسداك المجمع 409.03 

نقاط أي 3.02 % إلى 13116.17 نقطة.

أخبار متفرقة

تداوالت أسبوعية في بورصة البحرين

الخطوط السعودية توقع اتفاًقا بـ3 مليارات دوالر 

ــا” ــ ــ ــب ــ ــ ــم “ســــيــــكــــو” و“أل ــ ــهـ ــ ــى أسـ ــ ــل ــ ــز ع ــ ــي ــ ــرك ــ وســـــــط ت

طــــائــــرة  73 شــــــــــراء  تــــمــــويــــل  فــــــي  ــدة  ــ ــاع ــ ــس ــ ــم ــ ــل ــ ل

بلغــت كميــة األســهم المتداولــة فــي “بورصــة البحرين” خالل األســبوع الماضــي 53 مليوًنــا و426 ألًفا و526 ســهًما بقيمة إجماليــة قدرها 8 
ا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خالل 316 صفقة. ماليين و789 ألًفا و617 ديناًرا بحرينيًّ

خـــالل  الــــمستثمرون  وتـــداول 
هذا األســـبوع أســـهم 20 شركــــة، 
ارتفعت أسعار أســـهم 9 شركات، 
في حين انــــخفضت أسعار أسهم 
باقـــي  واحتفظـــت  شـــركات،   7
الشركات بأسعار أقفالـها السابق. 
العـــام  البحريـــن   وأنهـــى مؤشـــر 
تداوالت األســـبوع على انخفاض 

نسبته 0.59- %.
واســـتحوذ على المركز األول في 
تعامـــالت هـــذا األســـبوع قطـــاع 
قيمـــة  بلغـــت  االســـتثمار، حيـــث 
أسهمه المتداولة 5 ماليين و909 
أو  ـــا  بحرينيًّ دينـــاًرا  و554  آالف 

ما نســـبته 67.23 % من إجمالي 
قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية 
ألًفـــا  و490  مليوًنـــا   43 قدرهـــا 
مـــن  تنفيذهـــا  تـــم  و687 ســـهًما، 

خالل 54 صفقة.
أمـــا المرتبة الثانية فقد كانت من 
نصيـــب قطـــاع الخدمـــات، حيث 
المتداولـــة  أســـهمه  بلغـــت قيمـــة 
مليـــون و155 ألـــف و987 دينـــار 
بحرينـــي بنســـبة 13.15 % مـــن 
إجمالـــي قيمة األســـهم المتداولة 
فـــي البورصـــة وبكميـــة قدرها 3 
مالييـــن و924 ألفا و841 ســـهًما، 
 110 خـــالل  مـــن  تنفيذهـــا  تـــم 

صفقات.
أما على مســـتوى الشـــركات، فقد 
جـــاءت ســـيكو في المركـــز األول 
من حيـــث القيمـــة إذ بلغت قيمة 
أســـهمه 5 ماليين و476 ألفا و73 
دينـــارا بحرينيـــا وبنســـبة 62.30 
% مـــن قيمـــة األســـهم المتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا 38 مليونا و563 
ألفا و894 ســـهما، تم تنفيذها من 

خالل صفقة واحدة.
وجاء في المركـــز الثاني المنيوم 
قدرهـــا  بقيمـــة  )ألبـــا(  البحريـــن 
738 ألفـــا و316 دينـــارا بحرينيـــا 
قيمـــة  مـــن   %  8.40 وبنســـبة 

األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 
مليون و387 ألًفا و565 سهما، تم 

تنفيذها من خالل 78 صفقة.
وبالعـــودة إلـــى معـــدالت التداول 
خالل األســـبوع من خالل 5 أيام 
أن  إلـــى  البيانـــات  تشـــير  عمـــل، 
المتوســـط اليومي لقيمة األسهم 
المتداولـــة بلـــغ مليوًنـــا و757 ألفا 
و923 دينـــارا بحرينيـــا فـــي حين 
لكميـــة  اليومـــي  المتوســـط  كان 
مالييـــن   10 المتداولـــة  األســـهم 
أمـــا  أســـهم  و305  ألفـــا  و685 
متوســـط عـــدد الصفقـــات خـــالل 

هذا األسبوع فبلغ 63 صفقة.

قالت الخطوط الجوية العربية السعودية 
فـــي بيان إنها وقعت اتفاق تمويل قيمته 
دوالر(  مليـــارات   3( ريـــال  مليـــار   11.2
للمســـاعدة علـــى تمويل طائـــرات طلبت 
شـــراءها. أوضحت الشـــركة في بيان أن 
المبلغ يغطـــي المتطلبات التمويلية حتى 
منتصـــف 2024، وسيســـهم فـــي تمويـــل 

شراء 73 طائرة طلبتها بالفعل.
ووقعـــت الخطوط الســـعودية االتفاقات 
مع مصـــرف الراجحي والبنك الســـعودي 
الوطنـــي  العربـــي  والبنـــك  البريطانـــي 
وســـامبا وبنك الجزيـــرة وبنك البالد، في 
حين أسدى إتش إس بي سي السعودية 

المشورة في الصفقة.
إيربـــاص  طائـــرات  الشـــركة  وطلبـــت 
وأيـــه-321 وأيه-321نيـــو  أيه-320نيـــو 

إكس.إل.آر وبوينج 787-10.

وفي تصريحات ســـابقة الشـــهر الماضي، 
الســـعودية  الجويـــة  الخطـــوط  أكـــدت 
بتحديـــث  تقـــوم  أنهـــا  “العربيـــة”  لقنـــاة 
ســـنوات،   5 كل  طائراتهـــا  أســـطول 
وفـــق  يأتـــي  النهـــج  هـــذا  أن  موضحـــة 
اســـتراتيجية تضع ســـالمة وأمـــن ركاب 
الســـعودية  الخطـــوط  طائـــرات  وأطقـــم 

وحصلـــت  األولويـــات.  مقدمـــة  فـــي 
التصنيـــف  علـــى  الســـعودية،  الخطـــوط 
لشـــركات  الماســـية”  “الدرجـــة  األعلـــى 
الطيـــران األكثـــر أمانًا صحيًا فـــي العالم، 
 APEX منظمـــة  تصنيـــف  ضمـــن  وذلـــك 
المتخصصـــة فـــي قيـــاس أداء وخدمات 
شركات الطيران والتزامها بأعلى معايير 

الســـالمة والجودة وتصنيفهـــا، بناًء على 
تقييـــم مالييـــن المســـافرين فـــي جميـــع 
أنحـــاء العالم. وأجرت المنظمـــة العالمية 
مراجعـــة شـــاملة لإلجـــراءات التي جرى 
الطيـــران  شـــركات  قبـــل  مـــن  تطبيقهـــا 
فـــي ظـــل انتشـــار جائحـــة )كوفيـــد19-( 
عالميـــا، وقيـــاس مدى التزامهـــا بالتدابير 
كل  وتوفيـــر  االحترازيـــة،  والتعليمـــات 
مـــا مـــن شـــأنه المحافظـــة علـــى صحـــة 
وســـالمة المسافرين خالل هذه الظروف 
غير المســـبوقة، وبناًء علـــى ذلك صنفت 
الشـــركات إلـــى ثالثـــة مســـتويات )ذهبي 
/  بالتينـــي /  ماســـي(. وجـــاءت الخطوط 
الســـعودية ضمـــن القائمـــة الماســـية التي 
تضـــم شـــركات الطيـــران العالميـــة األكثر 
أمانا صحيا في العالم عبر تطبيقها ألعلى 
معايير السالمة وإجراءات الوقاية التي 

توفر األمان واالطمئنان للمسافرين.

المنامة - بورصة البحرين

دبي - العربية

جمعت شركة “بوليســـي بازار إنديا” 
 75 مبلـــغ   ،)  PolicyBazaar India(
درهـــم  مليـــون   275( دوالر  مليـــون 
إماراتـــي( فـــي عملية تمويـــل تهدف 
لتسويع أنشطتها في دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة و منطقة الشـــرق 
األوســـط. وقادت صفقة االســـتثمار 
كابيتـــال”  إيـــدج  “فالكـــون  شـــركة 
البديلـــة.  األصـــول  إلدارة  العالميـــة 
وقد انطلقت شـــركة “فالكـــون إيدج 
كابيتـــال” عـــام 2012 وتمتلك حاليا 
أصـــوالً تحـــت  اإلدارة تقـــدر بنحو 5 

مليارات دوالر.
وتعتبـــر صفقـــة االســـتثمار الخاصـــة 

بشـــركة “بوليســـي بازار” أكبـــر جولة 
عبـــر  التأميـــن  مجـــال  فـــي  تمويـــل 
العربيـــة  اإلمـــارات  فـــي  اإلنترنـــت 

المتحدة. 
وســـوف تخصص المبالغ المتحصلة 
من صفقة التمويل في دعم عمليات 
التوســـع الهائلة في اإلمارات وعموم 
منطقـــة الشـــرق األوســـط. وتهـــدف 
اإلمـــارات”  بـــازار  “بوليســـي  شـــركة 
إلـــى   ،)  Policybazaar UAE  (
تعزيـــز تجربـــة العمـــالء مـــن خـــالل 
منتجـــات  مـــن  مجموعـــة  توفيـــر 
وأوعيـــة التأميـــن والخدمات المالية 
التخصصية لعدة فئات من العمالء.

صفقة تمويل ناجحة لـ”بوليسي بازار” تقودها “فالكون إيدج”

لندن - بنا

شفت بيانات رسمية أمس، الجمعة، أن الحكومة البريطانية اقترضت 
19.1 مليـــار جنيـــه إســـترليني الشـــهر الماضـــي، ما يقل عـــن توقع في 
اســـتطالع للـــرأي أجرته رويتـــرز القتراض 21 مليار إســـترليني )29.2 
مليـــار دوالر(، ويصل باالقتراض في أول 11 شـــهرا من الســـنة المالية 

إلى قرابة 279 مليار إسترليني.

المملكة المتحدة تقترض 19.1 مليار إسترليني في فبراير

طوكيو - بنا

اليابانيـــة  للحكومـــة  تقريـــر  ذكـــر 
أمس أن مؤشـــر أســـعار المستهلكين 
األساسي في البالد تراجع بنسبة 4. 
0 % على أســـاس سنوي في فبراير 
مســـجال انخفاضا للشهر السابع على 

التوالي.
وكشف تقرير نشرته وزارة الشؤون 
الداخليـــة واالتصـــاالت اليابانيـــة أن 
الكيروســـين تراجع بنســـبة 6ر11 % 
عـــن العـــام الفائـــت و هبـــط البنزيـــن 
بنســـبة 2ر6 %، موضحا أن المؤشـــر 
األساســـي ألســـعار المســـتهلك، الذي 
يســـتثني األغذية الطازجة، ظل عند 
5ر101 نقطة أمام أساس قدره 100 
نقطة لعام 2015. وتراجعت أســـعار 
المســـتهلك فـــي عـــام 2020  بنســـبة 

2ر0 % في المتوســـط، مسجلة أول 
انخفاض منذ أربع ســـنوات، في ظل 
توقعات أن ينخفض المؤشـــر بنسبة 
5ر0 % في العام المالي الحالي الذي 
ينتهي في 31 مـــارس، وفقا لما قاله 

بنك اليابان في يناير الماضي.
عـــرض  المركـــزي  البنـــك  وكان 
إجراءات التيســـير النقـــدي في عام 
2013 لدعـــم ثالث أكبـــر اقتصاد في 
العالـــم وللتعافـــي من التقلـــص الذي 
يمـــر بـــه، وال يتوقـــع البنـــك أن يصل 
المعـــدل إلى الهدف المقدر بنســـبة 2 
% بمـــا فـــي ذلك خالل العـــام المالي 
2022 الذي ينتهي في مارس 2023، 
ومـــن المتوقع أن يرتفـــع المعدل في 

العام بنسبة 7ر0 %.

مؤشر أسعار المستهلكين األساسي في اليابان يتراجع

جنيف- رويترز

قـــال مســـؤول تجـــاري يعمـــل من جنيف يـــوم الجمعـــة إن الواليـــات المتحدة 
قدمـــت طعنـــا على قرار أصدرته لجنة تابعة لمنظمـــة التجارة العالمية أوصى 
في يناير بأن تعيد واشـــنطن النظر في سلســـلة من الرســـوم فرضت في عهد 

الرئيس األميركي السابق باراك أوباما على كوريا الجنوبية.
وليس لدى منظمة التجارة العالمية هيئة لنظر االســـتئناف، وبالتالي ســـتنضم 
تلـــك القضية لثماني قضايا أخرى على األقل، مـــن بينها عدة قضايا أميركية، 

تقبع حاليا في متاهة قانونية.
وكانت الرسوم قد ُفرضت على أربع درجات من الصلب في 2016 ومحوالت 

الكهرباء )SE:5110( الكبيرة في 2012 في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما.

أميركا تطعن على قرار منظمة التجارة بشأن نزاع مع كوريا الجنوبية

سنغافورة - بنا

انخفضت أســـعار النفط أمس، الجمعة، لليوم الســـادس على التوالي، لتتراجع 
بنحو 9 % في األســـبوع، إذ تســـببت موجة جديدة من اإلصابات بكوفيد19- 
علـــى األخـــص في أوروبا في فرض إجراءات عزل عام جديدة وثبطت المال 

في تعاف وشيك للطلب على الوقود.
وتراجع خام غرب تكســـاس الوســـيط األميركي 4 ســـنتات أو ما يعادل 0.07 
% إلى 59.96 دوالر للبرميل، فيما هبط خام برنت عشرة سنتات أو ما يعادل 

0.16 % إلى 63.18 دوالر للبرميل.
ويقول محللون إن السوق ما زال يعتريها القلق اآلخذ في التزايد بشأن فاق 
الطلب على الوقود في ظل ارتفاع اإلصابات بفيروس كورونا، وقيود جديدة 

وتباطؤ توزيع اللقاح في بعض الدول.

النفط يواصل خسائره في ظل ضبابية تكتنف آفاق الطلب

8.8
مليون دينار

المحرر االقتصادي

أمل الحامد
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قدمـــت شـــركة شـــركة الحداد للســـيارات مرســـيدس إس كالس 2021 التـــي 
تعكـــس وتجســـد معنـــى الرفاهيـــة وذلك ســـواء من خـــالل القـــوة والرفاهية 

والراحة في آن واحد.
وتعتبر إس كالس 2021 بمثابة أكثر الســـيارات الســـيدان الفاخرة في العالم 
وذلك من خالل وسائل الراحة واألمان والتقنيات التي تقدمها. تظهر السيارة 
الفارهـــة مرســـيدس إس كالس 2021 حصلت على مصابيـــح أمامية جديدة 
وكذلـــك جنوط أحـــدث مع غطاء محرك أطول ومصابيـــح خلفية أفقية ألول 

مرة منذ ثالثة أجيال.
وزادت مرســـيدس من انســـيابية جســـد الســـيارة عموما لتحقق معدل سحب 
مدهشـــا بــــ 0.22، وهو ما يصنفها كأحـــد أكثر الســـيارات اإليروديناميكية في 
العالم متفوقة على تيسال موديل إس. المقصورة الداخلية للجيل الجديد من 
إس كالس 2021 تعطـــي انطباعا أكثر قوة عن هذا الطراز، والذي اســـتثمرت 
فيـــه مرســـيدس الجهـــد والوقـــت مع اســـتخدام أفضـــل التقنيات فـــي مجال 

صناعة السيارات لتظهر بشكل فريد.

وصول مرسيدس إس كالس للحداد للسيارات

قدمـــت فورد أيقونة جديدة للقيادة 
على الطرقات الوعرة عندما كشفت 
النقـــاب عـــن شـــاحنة F-150 رابتـــر 
الصحراويـــة المســـتوحاة مـــن عالم 
الســـباقات فـــي العـــام 2009، بفضل 
تصميمهـــا المبتكـــر الـــذي أتـــاح لهـــا 
خوض أقســـى التضاريس بسرعات 

عالية.
وها هي الشاحنة المتينة فورد رابتر 
تنطلـــق اليـــوم بجيلهـــا الثالـــث الذي 

يجمع بين عناصر التميز الميكانيكي 
والتقنـــي والدقة وتقنيـــات االتصال 
تجربـــة  لعشـــاقها  لتوفـــر  المعـــززة 
ملكية تتحســـن باســـتمرار مع مرور 

الوقت.
وكانـــت F-150 رابتـــر قـــد تفوقـــت 
على منافســـاتها من أيقونات األداء 
الفائق المعروفة من حيث المبيعات، 
وتفـــوق أيضـــا على مبيعات ســـيارة 

شيفروليه كورفيت وبورشة!

تـــم تصميـــم مركبـــة تويوتـــا كـــوروال 
كروس الـ “هايبرد” الكهربائية الجديدة 
HEV كليا كفئٍة جديـــدٍة من المركبات 
الرياضية متعددة االستخدامات التي 
تجمع بين المظهـــر الخارجي العصري 
الجريء، والتصميـــم الداخلي المريح 
توقعـــات  تجـــاوز  بهـــدف  والرحـــب؛ 
األطـــر  منصـــة  ـــن  ُتمكِّ كمـــا  العمـــالء. 
الهيكليـــة العالميـــة الجديـــدة لشـــركة 
تويوتـــا TNGA، مركبة كوروال كروس 

الـ “هايبرد” الكهربائية من تحقيق أداٍء 
عـــاٍل، وتجربـــة قيـــادة مريحـــة، فضال 

عن الهدوء والسكينة داخلها.
ولتطويـــر مركبـــة كـــوروال كـــروس الــــ 
“هايبـــرد” الكهربائيـــة الجديـــدة كليـــا، 
جمعت شـــركة تويوتا بين ريادتها في 
تطوير في تطوير مركبات الـ “هايبرد” 
الكهربائية HEV وخبرتها الواسعة في 
نطـــاق المركبـــات الرياضيـــة متعـــددة 

.SUV االستخدامات

موديـــل  ســـي  إيـــه  جـــي  تتمتـــع 
عصـــري  بتصميـــم  الجديـــدة   GS5
وجّذاب يعكس لغة »جي إيه ســـي« 

التصميمية.
وتأتي مع محرك سعة 1.5 لتر بقوة 
تصـــل إلـــى 166 حصانـــا عند 5000 
الدقيقـــة، و265 نيوتـــن. فـــي  لفـــة 
متر من عـــزم الـــدوران عند -1700
4000 لفـــة في الدقيقـــة، مصحوب 
ذي  أوتوماتيكـــي  حركـــة  بناقـــل 

ســـت ســـرعات يجمـــع بين سالســـة 
التشـــغيل وديناميكية االســـتجابة، 
وبســـعة خزان وقود قدرها 55 لترا، 
وكفاءة استهالك وقود تقدر بــــنحو 

7 لتر/100كم.
كمـــا تأتـــي بتصميـــم عملـــي قـــوي، 
يتميـــز بوجود بلمســـات خاصة في 
الـــذي  بالكـــروم  المزيـــن  التصميـــم 
يقّدم أناقة مميزة، ومنحنيات أكثر 

نعومة وخفة.

فورد رابتور 2021 الجديدة لجميع الطرقات

تويوتا كوروال كروس في البحرين

جمال تصميم جي إيه سي GS5 الجديدة

أضافت شرطة دبي إلى 
أسطولها سيارة جديدة 

خارقة، وهي “تويوتا جي 
آر سوبرا”2021، لتواصل 

بذلك تعزيز وتنمية 
مجموعتها من السيارات 
الخارقة وفائقة السرعة، 

وتشتهر شرطة دبي 
بضم السيارات السريعة 
والفاخرة إلى أسطولها.

وصلت ســـيارة ســـونيت الرياضية الخاصة بالمدن إلـــى البحرين وتم تصميم 
هذه الســـيارة لتكون بارزة وال تنســـى بشـــكل دائم، وتضعها ميزاتها الرياضية 
األساســـية في موقع مميز ضمن فئة الســـيارات الرياضيـــة متعددة األغراض 

المدمجة.
وإلى جانب الخيارات العديدة بالنســـبة لمجموعات نقل الحركة، تأتي سيارة 
سونيت الجديدة بميزاتها المبهرة ضمن تصميم خارجي عصري، وتعد سيارة 
ســـونيت أحـــدث اإلضافات عائلة ســـيارات كيـــا الرياضية متعـــددة األغراض 
الفائزة بالعديد من الجوائز. وتتميز ســـونيت الجديدة بحضورها الديناميكي 
وهيكلهـــا المدمج المفعم بالثقة، بما فيه من تشـــكيل محّدث للشـــبك األمامي 
المعروف باســـم “أنف النمر” من كيا، وأضواء التشغيل النهارية ذات التصميم 

الشبيه بنبض القلب، واللوح المضاد لالنزالق األنيق في األسفل.
وتتميز سيارة سونيت بعدد من الميزات هي األولى من نوعها في فئتها توّفر 

تجربة قيادة مثالية لعمالئها.

“كيــا سونيـت” تصــل البحـريــن

تعتبــر ســكودا ســكاال المحاولة الذكية لســد الفجوة بيــن الموديالت “فابيا” 
و”أوكتافيــا” والمنافســة بقوة ضد الموديالت فــورد فوكس وفلكس واجن 
جولــف، لكن الســيارة األوروبيــة الرائعة تتخطى هذه الموديالت بأشــواط 
لمــا تقدمه من مســاحة وتصميم وبالطبع الســعر المعقــول جدا مع الضمان 
وخدمــة الصيانــة المجانيــة مــن الوكيــل المعتمد شــركة بهبهانــي وإخوانه 
التــي قدمــت لنا الســيارة هذا األســبوع للتجربة لمدة عــدة ايام، والجلوس 

فيها لمعرفة اإلمكانات التي تقدمها بعد وصولها البحرين مؤخرا.

تم تطويرها سكاال الجديدة 2021 من 
 VAG سكودا من وحدات بناء السيارة
MQB’ Lego‘، وتأتي سيارة الهاتشباك 
MQB- التشيكية على قاعدة عجالت
A0 الجديـــدة مـــن مجموعـــة فولكـــس 
فاجـــن المعروفـــة بأدائهـــا المتميـــز، مع 
مجموعة ذكية من الخيارات المتاحة، 
حيث تفرض سكودا سكاال شخصيتها 
علـــى جميع طرازات ســـكودا الســـابقة 
من أوســـع أبوابـــه لتغيـــر المفاهيم عن 
تتميـــز  حيـــث  الهاتشـــباك،  الســـيارات 
بالكثيـــر من التقنيات الحديثة وتتمتع 
بمرونـــة عاليـــة واقتصاديـــة كبيرة في 
الوقود وفخامة كبيرة في كل زواياها.
تتميز ســـكاال بطول يصـــل إلى 4,362 
ملـــم، وعـــرض 1,793 ملـــم، باإلضافـــة 
إلى قاعـــدة عجالت مميـــزة تصل إلى 
2,649 ملـــم، ممـــا ينتج عنـــه مقصورة 
رحبـــة تـــوازي أوكتافيـــا مـــع صنـــدوق 
ســـيارة ســـعة 467 لتـــًرا قابـــاًل للزيادة 
حتـــى 1,410 ملـــم بمجـــرد طي الصف 
الثانـــي مـــن المقاعـــد بالطبع مـــع ذكاء 
الشـــركة التشـــيكية الرائدة التي تقدم 
كثيـــرة  وظيفيـــة  بوســـائل  الســـيارة 
الكفايـــة،  فيـــه  بمـــا  هـــادئ  وبأســـلوب 
وكأن الســـيارة بمحـــرك كهربائي، فهي 
ال تصـــدر أي صوت فـــي الداخل، ومن 
خـــالل الســـياقة األوليـــة الحظـــت أن 
مـــع  قليـــال،  وخـــدر  خفيـــف  التوجيـــه 
فرامـــل قويـــة، لكنهـــا بالفعـــل ســـيارة 
ممتعـــة جـــًدا مع هيـــكل رياضـــي قوي 
جـــدا من الحديد الصلـــب ومواد صلبة 
قوية وممتازة في الداخل، وتتســـارع 
ســـكاال من الثبات لــــ ١٠٠كم/س خالل 
١١.٨ ثانيـــة، وتصـــل لســـرعة قصـــوى 
١٨٨ كم/س، وتستهلك سيارة سكودا 

الجديـــدة في المتوســـط ٦.٢ لتر 
من الوقود لكل ١٠٠كم، كما 

تقـــدم مدعمـــة بأنظمـــة 
الفرامل المساعدة وهي 
المانعة  الفرامـــل  نظام 
لالنغـــالق ABS، نظام 
اإللكترونـــي  التوزيـــع 
نظام   ،EBD للفرامـــل 
اإللكترونـــي  الثبـــات 

ESC، نظـــام مراقبة الهواء باإلطارات، 
وأماميـــة،  خلفيـــة  ركـــن  حساســـات 
مدعمـــة بكاميرا للرؤيـــة الخلفية قابلة 

للتخصيص والتعديل.
التجهيزات والكماليات بسكودا سكاال 
 16 تشـــمل عجـــالت رياضيـــة قيـــاس 
و17 بوصـــة، وفتحـــة ســـقف وتدعـــم 
سيارة سكودا الجديدة أنظمة الترفيه 
ووســـائل المســـاعدة داخـــل المقصورة 
شاشـــة  مـــن  تبـــدأ  والـــركاب  للســـائق 
ترفيهية وسطية تعمل باللمس قياس 
 Apple Car ٨ بوصات تدعـــم توصيل
play وAndroid  وmiroor وتوصيـــل 
شـــاحن   ،USB مخـــارج  طريـــق  عـــن 
الذكيـــة  األجهـــزة  لشـــحن  ســـلكي  ال 
مـــن دون توصيـــل، ومقاعـــد رياضيـــة 
المحـــرك  والـــركاب.  للســـائق  مريحـــة 
رباعي األســـطوانات بقوة 147 حصاًنا 
يبـــدو رشـــيقا جـــدا كمـــا أنـــه أنيـــق بما 
ذلـــك يمكنـــك  الكفايـــة، ووســـط  فيـــه 
أن تشـــعر بأنك في ســـيارة  متوســـطة 
جـــدا،  وناضجـــة  اإلعـــداد،  وممتـــازة 

ولديهـــا قدرة كبيرة مـــن القوة بصورة 
ممتعة وبطريقتهـــا الخاصة، مع زجاج 
يوفـــر الخصوصيـــة، ومرايـــا خارجيـــة 
يعطيهـــا  ممـــا  كهربائًيـــا  للطـــي  قابلـــة 
مظهرا جذابـــا ورياضيا أنيقا، صندوق 
التروس في السيارة سهل االستخدام 
بشـــكل يبعث علـــى الراحـــة، والمحرك 
مميـــز بلطـــف لمواكبـــة حركـــة المـــرور 
علـــى الطريـــق الســـريع، وفـــي مختلف 
الســـرعات التـــي ســـتقررها فيهـــا، مـــع 

متانة واعتمادية.
أمـــا فـــي المقصـــورة الداخليـــة، فهناك 
جميلـــة  لمســـية  زخرفيـــة  إدخـــاالت 
المعلومـــات  نظـــام  إلـــى  باإلضافـــة 
الترفيهـــي 9.2 بوصـــة المذكور ســـابًقا 
االســـتخدام  بســـهولة  تتميـــز  والـــذي 
والمرونة، واستناًدا إلى تجربة القادة، 
تعد الســـيارة سكودا سكاال واحدة من 
أكثـــر ســـيارات الهاتشـــباك عمليـــة في 
البحرين، حيث توفر مســـاحة لخمسة 
أشخاص وجســـم ضخم بشكل مذهل 
والتـــي ســـعتها 467 لتـــرا، أي ما يعادل 
16.5 قـــدم مكعـــب. يختلـــف موديل 
اعتمـــاًدا  كبيـــر  بشـــكل  ســـكاال 
بيـــن  المواصفـــات  علـــى 
الموديـــالت، وتقـــدم 
أماميـــة  بمصابيـــح 
LED وخلفيـــة جميلة 
مع االستغناء عن شعار 
الشـــركة العريقـــة بخط 
كبير الســـم السيارة في 
إعالن قوي لها في الشارع، 
فـــي  شـــيء  أفضـــل  وعمومـــا، 

ســـكاال أن كل شـــيء يبدو متيًنا إن لم 
يكـــن صلًبـــا من الجرانيـــت، مع تصميم 
اندفاعـــي قـــوي بســـيط، ولكنـــه جميل 
جدا، والتصميـــم الداخلي فخم وأنيق 
ونظيـــف، مع مقاعـــد مريحـــة رياضية 
رائعـــة جًدا حًقـــا، وكما أســـلفنا تم بناء 
الســـيارة جيًدا على مجموعة معروفة 
مـــن خبـــرة الشـــركة، فقـــد تـــم ربط كل 
شـــيء مًعـــا بشـــكل صحيـــح، وبالفعـــل 
إن ســـكودا ســـكاال هـــو األنســـب حًقـــا 
للمواصفات الذكية خصوصا مع توافر 

الخدمة المجانية.
وفـــي ختـــام التجربـــة وجدنا الســـيارة 
فـــي  اليـــوم  المعروضـــة  األوروبيـــة 
وإخوانـــه  بهبهانـــي  شـــركة  معـــارض 
بســـترة أنهـــا ســـيارة هاتشـــباك ممتازة 
عموما، وتعتبـــر لغة التصميم الجديدة 
الواضحـــة إضافـــة كبيرة في الســـيارة 
الجميلـــة، والنهج العملـــي في التطبيق 
العملـــي والحجم النقدي جذاب للغاية، 
مـــع ديناميكيـــات مدهشـــة وأداء ذكي 
واقتصادي، وبالشـــك ســـتنال رضا من 
يجربها. وللعلم فد تم تأســـيس شـــركة 
ســـكودا خـــالل فتـــرة انطـــالق صناعة 
الســـيارات في العام 1895 مما يجعلها 
إحـــدى أعـــرق شـــركات الســـيارات في 
العالـــم، ويتم إدارتها مـــن ثالثة مواقع 
فـــي  وتصنـــع  التشـــيك،  بجمهوريـــة 
ســـلوفاكيا،  روســـيا،  الصيـــن،  مـــن  كل 
الجزائر والهند بشكل أساس من خالل 
شـــراكات عبـــر المجموعـــة وكذلك في 
أوكرانيـــا وكازاخســـتان عبر شـــراكات 

محلية. 

بهيــكل رياضي من الحديــد الصلب وتصميــم أوروبي خالب

تجربة قيادة:
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“نتفليكس” و“أمازون” تتصدران ترشيحات جوائز “هوليوود السينمائية”
و”أمـــازون”  “نتفليكـــس”   اســـتحوذت 
وحدهما، على أكثر من نصف الترشيحات 
فـــي فئـــة الســـينما لجوائز جمعيـــة منتجي 
هوليوود، ما عزز حضورهما في عام هزته 

جائحة كورونا.
فمـــن بين األفالم العشـــرة التـــي وقع عليها 
اختيـــار “بروديوســـرز جيلـــد أوف أمريكا” 
ســـتة متوافرة على منصتـــي الفيديو على 
الطلب، في وقت بدأت دور الســـينما تعيد 
فتـــح أبوابها في نيويـــورك وال تزال مغلقة 
منـــذ نحو ســـنة في لوس أنجليس بســـبب 
اإلجـــراءات الصحيـــة المرتبطـــة بفيروس 

كورونا.
ومن بين األفالم المرشحة من “نتفليكس”، 
ُيعتبر “ذي ترايل أوف ذي شـــيكاغو سفن” 
أوفر حظا من “مانك” و”ما رينيز بالك باتم” 
للفـــوز بجائـــزة. أمـــا أمـــازون التي لـــم تكن 
ضمن المنافســـة على جوائز الجمعية العام 
الماضـــي، فتســـتطيع التعويل على “بورات 
سابســـيكوينت موفي فيلم” الذي سبق أن 
نـــال جائزة “غولـــدن غلـــوب”، وكذلك على 
أوف  و”ســـاوند  ميامـــي”  إن  نايـــت  “وان 

ميتال”.
ولم يسبق ألي من المنصتين أن فازت في 
فئـــة الفيلم الروائـــي ضمن جوائـــز جمعية 

المنتجين أو األوسكار.
وتشـــّكل جوائز الجمعية مؤشرا موثوقا به 
نســـبيا لمعرفة إلى هوية األعمال المحتمل 
حصولها على جوائز األوســـكار التي توّزع 
فـــي نهاية أبريـــل. وتضم الجمعيـــة ثمانية 
آالف مـــن العامليـــن فـــي القطـــاع يملكـــون 
القـــرار فـــي هوليـــوود. ومن آخـــر 13 عمال 
فائزا بجائزة األوسكار ألفضل فيلم، عشرة 

أشرطة كانت نالت قبلها جائزة الجمعية.

ـــن الترشـــيحات لجوائـــز الجمعية فيلم  وبيَّ
“نومادالنـــد” الـــذي ُيعتبر من أبـــرز األعمال 
المرشـــحة لنيل الجوائز هذا الموسم، وهو 
من إنتاج “سيرتشاليت” التابعة لـ “ديزني”. 
وســـبق لهـــذا الفيلـــم الـــذي تولـــت إخراجه 
األمريكيـــة مـــن أصـــل صينـــي كلويـــه جاو 
أن فاز بجائـــزة “أفضل فيلم درامي” ضمن 

جوائز “غولدن غلوب”.
أما اســـتوديوهات “وورنـــر” فتتمثل بفيلم 
“جـــوداس أند ذي بالك ميســـايا«، في حين 
يخـــوض المنافســـة من “يونيفرســـل” فيلم 

“بروميسينج يونج وومان”.

وســـتكون شركة “إيه 24” المنتج المستقل 
الوحيـــد الـــذي ينافـــس هـــذا الســـنة علـــى 
جوائـــز الجمعية من خالل فيلـــم “ميناري” 
الذي يتناول قصة عائلة أمريكية من أصل 
كـــوري جنوبـــي تنتقـــل إلـــى الريـــف ســـعيا 
إلـــى حياة جديـــدة. وكما »غولـــدن غلوب”، 
تخصـــص جمعيـــة المنتجين جوائـــز أيضا 
لإلنتـــاج التلفزيونيـــة. وســـينضم مسلســـال 
“بريدجرتـــون” و”تد الســـو” إلى المنافســـة 
هذه الســـنة إلى جانب “ذي كراون“. ويقام 
احتفـــال اإلعـــالن عن جوائـــز الجمعية في 

24 مارس الجاري بالصيغة االفتراضية.

بعد نجاح عملها األول بفيلم A Star Is Born تعود النجمة “ليدي  «
غاغا” بفيلم سيرة ذاتية تجسد فيه شخصية “باتريسيا ريجياني” 

زوجة وريث عائلة ماركة غوتشي السابقة، وسيكون الفيلم من إخراج 
“ريدلي سكوت”، فيما ستبنى أحداثه على قصة قتل باتريسيا زوجها 

“ماوريتسيو غوتشي” العام 1995.
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المائــدة الرمضانيــة التلفزيونيــة علــى موعــد مــع عــدد كبيــر من المسلســات الخليجيــة هذا العــام تتنوع بيــن الدراما 
والكوميديا ألشهر نجوم المنطقة، مسلسات ستنافس بقوة هذا العام بسبب االحترازات الدولية الصحية التي تلزم 

بالجلوس في البيت أكثر!
وستشــارك منصــات البــث العالميــة هــذا العــام القنــوات الفضائيــة فــي بــث هــذه المسلســات، وتتنافس فــي تقديمها 

حصريا لمشتركيها، وهذه جولة عن أبرز المسلسات الخليجية التي ستقدم هذا العام:

أهم المسلسالت الخليجية الجديدة في رمضان 2021
عـــودة “حكايـــات ابـــن الحـــداد” وجديـــد حيـــاة الفهـــد “مارغريـــت” و“كـــف ودفـــوف”

طارق البحار

تم االنتهاء من تصوير مشاهد الجزء الثاني من المسلسل التلفزيوني “حكايات ابن الحداد” 
الذي تدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي خالل حقبة زمنية قديمة، وتدور قصة المسلسل 

حول ابن الحداد الفنان “حسن محمد” مع ابنة الوالي الفنانة “أبرار سبت” والجديد في 
العمل حسب المخرج يوسف الكوهجي هو أن القصص منفصلة متصلة على مر ثالثين 

حلقة باإلضافة إلى الخط الدرامي الرئيس، فهناك قصة رئيسة متصلة إلى جانب القصص 
 المنفصلة، وهي “قصص الفريج” والتي ستضفي على العمل جماال وتشويقا.

العمل من تأليف الكاتب أحمد الكوهجي، ويشارك فيه النجمة فاطمة عبدالرحيم وخليل 
الرميثي وحسن محمد وابتسام عبدالله، وغيرهم، في حين يشهد العمل غياب الفنان الراحل 
علي الغرير، الذي وافته المنية في شهر يناير العام الماضي، بعدما جّسد في الجزء األول دور 

»الوالي نعمان« زوج »الملكة زبيدة«.

تقع مسلسل “الروح والرية” أحداثه خالل حقبة التسعينات، حيث يرصد واقع العالقات اإلنسانية 
بين أفراد األسرة الواحدة في مواجهات شائقة.

وفي التفاصيل تبدأ األحداث، حيث تأخذ “آمنة” المشاهد إلى العديد من األحداث السعيدة 
والحزينة وقعت ألفراد أسرتها ما يجعلها تحمل المسؤولية مبكرا وسط أفكار الناس.

الروح والرية من تأليف أنفال الدويسان، ومن إخراج منير الزعبي، وبطولة شيماء علي وريم 
ارحمة وفاطمة الحوسني وهبة الدري ويعقوب عبدالله وعبدالله التركماني وفهد البناي وإيمان 

الحسيني ومحمد الدوسري ونواف العلي.

تحكي قصة المسلسل عن سيدة من أب عربي وأم إنجليزية تربت على يد والدتها في 
إنجلترا بعد انفصالها عن والدها بعد نحو العام من الزواج وتطبعت بأطباع اإلنجليز 

في كل شيء. وتتتزوج بدورها من رجل عربي مثل والديها، وتنتقل للعيش معه في 
بلده، مع الحفاظ على القوانين اإلنجليزية في التربية والدقة بالمواعيد وسط المجتمع 

الخليجي، وبسبب كل ذلك تعيش معاناة في مجاراة األمور، وتعاني من العديد من 
المشكالت األسرية كونها أنجبت منه أوالدا. المسلسل من إخراج باسل الخطيب، ومن 

تأليف البحريني محمد وعلي شمس، وبطولة: حياة الفهد، حسن البالم، سعاد العلي، حمد 
العماني، هبة الدري، نور الكويتية وغيرهم. المسلسل اليومي في نحو 45 دقيقة للحلقة، 
ويتم تصويره هذه األيام في البحرين تحت إشراف مدير التصوير غربللي الغربللي، بينما 

تولت المصممة ابتسام الحمادي تصميم األزياء المستعملة في المسلسل.

تدور أحداثه في فترة السبعينات من القرن الماضي في قالب من الغموض والتشويق واإلثارة، 
عن طبيعة الحياة في ذلك الزمان، والمجتمع، والمرأة، والكثير من المواقف التي كانت تحدث 

خالل تلك الحقبة الزمنية في المجتمع الخليجي، وتدور حول قضية قتل غامضة بسببها تتحول 
األحداث إلى بوليسية؛ بهدف إلقاء القبض على القاتل. المسلسل من إخراج جاسم المهنا، ومن 
تأليف محمد أنور، وإنتاج عبدالله بوشهري، وبطولة: محمد المنصور، جاسم النبهان، عبر أحمد، 

بثينة الرئيسي، خالد أمين، حسين المهدي. يعتبر مسلسل ”الناموس“ أحد أكبر المشروعات 
الدرامية الخليجية هذا العام، وهو من تأليف محمد أنور محمد، وإخراج جاسم المهنا.

حكايات ابن الحداد 2

الــروح والريـــــة

مارغــريــت

النامــــــوس

النجمة هدى حسين تعاونت في هذا المسلسل الجديد الذي 
صورته في البحرين أيضا، مع الكاتب حمد الرومي والمخرج 
منير الزعبي، مع طاقم تمثيلي من الكويت والبحرين أمثال 
القدير عبدالله ملك وهبة الدري ولولوة المال وروان المهدي 

وأحمد شعيب ومنيرة محمد وغيرهم، ومسلسل كف 
ودفوف سيعرض على قناة MBC وشاهد.

كــف ودفـــوف
يقدم هذا العام النجم الكوميدي عبدالناصر درويش، 

مسلسله الجديد الذي يجسد فيه 30 حكاية مختلفة، وتم 
تصويره مؤخرا في عجمان، بمشاركة نخبة من النجوم أحمد 

العونان، وسلطان الفرج، وعلي التميمي، وميثم بدر، وخليفة 
السعدي، ونيفين ماضي، وسعيد المعمري، ورقية ماغي، 

وأحمد الجسمي ومنصور الفيلي.

»ســـت كـــوم«

تدور حول الصراع بين الزوجات، وتحديدا حول موضوع: التعدد“ بدخول 
الزوجة الرابعة، التي تنشأ بينها وبين ضرائرها العديد من الخالفات 

مع تواجدهن في المنزل نفسه، وهو من تمثيل النجمة إلهام الفضالة 
الزوجة الرابعة التي تحب المشكالت، وتنتقل من وضع إلى آخر حتى 

تقع في حب رجل متزوج، في مسلسل كوميدي مليء  بالضحك.
المسلسل من إخراج سائد الهواري ومن تأليف علي دوخان. وبطولة: 

طيف، شهاب جوهر، خالد العجيرب، في الشرقاوي، عبدالله الطليحي.

أمينة حاف

يتناول مسلسل 
”حين رأت“ موضوًعا 

لم يسبق طرحه درامًيا 
وهو موضوع العرب 
واإلرهاب في أوروبا، 

حيث تدور أحداثه عن 
مجموعة من الطالب 

العرب يدرسون في 
دولة أوروبية، والفكرة 

الرئيسة للعمل هي 
التعايش بين األديان، 

ويطرح قضايا ضد اإلرهاب والعنف، وتم تصويره في بلغاريا. تشارك 
في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الوطن العربي والخليج: من 

الكويت: خالد أمين، ليلى عبدالله، فيصل العميري، ومن اإلمارات أمل 
محمد، من السعودية ريم العلي، ومن سوريا طالل مارديني، ومن 

العراق عزيز خيون، وهو من إخراج حسين دشتي.

حيـــن رأت
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فنلندا “أسعد بلد في العالم” للسنة الرابعة على التوالي
حصدت فنلندا أمس الجمعة لقب “أسعد بلد في العالم” للسنة الرابعة على 
التوالــي، متقدمــة علــى الدنمــارك وسويســرا وآيســلندا، فــي تصنيف عكس 

تقدما مفاجئا لبلدان عدة على “مؤشر السعادة” خالل الجائحة.
وتهيمــن أوروبــا بوضــوح على تصنيف البلدان العشــرة األوائل على القائمة 
والذي يضم أيضا هولندا والنروج والســويد ولوكســمبورغ والنمسا، إضافة 

إلى بلد وحيد خارج القارة األوروبية هو نيوزيلندا.
واحتلت ألمانيا المركز 13 في التصنيف تلتها كندا في المرتبة 14 وبريطانيا 
في المركز 17 والواليات المتحدة في المرتبة 19، ثم فرنسا في المركز 21 
فيمــا حلــت البرازيــل فــي المرتبــة 35 واليابــان فــي المركز 65 وروســيا في 
المركز 76 والصين في 84، وفق تصنيف رســمي يشــمل 150 بلدا باالستناد 

إلى معدل بيانات السنوات الثالث األخيرة.
ويســتند معدو الدراســة التي ترعاها األمم المتحدة والمنشــورة سنويا منذ 
2012، إلــى اســتطالعات رأي مــن معهــد “غالــوب” يجيــب فيها الســكان عن 
اســتبانات بشــأن درجــة الســعادة الشــخصية. وتتــم مقاطعة هــذه البيانات 
مع إجمالي الناتج المحلي ومؤشــرات التضامن والحرية الفردية والفســاد؛ 

لوضع درجة نهائية على 10.
وحلــت بلجيــكا في المرتبة 20، فيما احتلت إســبانيا وإيطاليا المركزين 27 
و28. أمــا البلــدان “األقل ســعادة فــي العالم” بحســب التصنيــف، فتصّدرتها 

أفغانستان مع 2,52 نقطة، تلتها زيمبابوي ورواندا وبوتسوانا وليسوتو.
وحققــت الهنــد أســوأ مرتبــة بيــن البلــدان الكبــرى فــي العالــم، إذ حلــت فــي 

المركز 139.
ومن خالل مقارنة بيانات 2020 مع لسنوات السابقة لتبيان أثر الجائحة، 
الحــظ معــدو الدراســة “ازديــادا كبيــرا في وتيرة المشــاعر الســلبية” فيما 
يقــرب مــن ثلــث البلــدان.  لكــن فــي المقابــل، تقــدم 22 بلــدا علــى مؤشــر 
الســعادة و”ُســجلت مفاجــأة تمثلــت فــي عــدم تراجــع معــدل الرخاء في 

تقويم األشخاص لحياتهم”، وفق جون هيليويل أحد معدي الدراسة.
فــي  يــرون  النــاس  أن  هــو  المحتمــل  “التفســير  أن  إلــى  الخبيــر  وأشــار 
كوفيــد19- تهديــدا مشــتركا وخارجيا يضر بالجميع وقــد أدى إلى تعزيز 

حس التضامن والتعاطف”.

راقصون يؤدون عرًضا لتكريم المغني المكسيكي 
الراحل تشافيال فارغاس في موفيستار ارينا في 

عاصمة كولومبيا، بوغوتا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ذكر مسؤولو إطفاء في أستراليا، 
أخيرا، أن دراجة كهربائية تسببت 
بحريــق هائل داخل أحــد البيوت، 
الشــحن  فــي  بعدمــا جــرى تركهــا 

طوال ليلة كاملة.
وتطايــرت ألســنة اللهــب في بيت 
ســيدني،  بمدينــة  طوابــق   3 مــن 
بعدمــا شــب الحريق فــي الدراجة 
الكهربائيــة. وحضــر أكثــر مــن 20 
إلــى الموقــع ألجــل  رجــل إطفــاء 
الــذي  الحريــق  علــى  الســيطرة 
أحــدث حالة من الهلع، واســتطاع 
7 ممــن كانــوا يســكنون البيت، أن 
يلوذوا بالفرار قبل وقوع الكارثة.
فــي  اإلطفــاء  هيئــة  وأوضحــت 
منطقة نيو ســاوث ويلز، أن 4 من 
ســكان البيت غادروا البيت بشكل 
آمن، فيما لجأ آخران إلى الشــرفة 

وظل آخر داخل البيت.

فــي  كاملــة  مناطــق  تتعــرض 
شــرق أســتراليا إلــى غــزو مــن 
المحاصيــل  تلتهــم  فئــران 
يثيــر  مــا  المســاكن،  وتجتــاح 
ألنــاس  كثيــرة  فعــل  ردود 
عبــر  ذعرهــم  عــن  يعّبــرون 

وسائل التواصل االجتماعي.
وتحــدث المزارعون في والية 
نيــو ســاوث ويلــز عــن “ازديــاد 
القــوارض  هــذه  فــي  هائــل” 
الصغيرة التي تفتك بإهراءات 
الحبوب والحظائر والمســاكن، 

وفق جمعية مزارعي الوالية.
التقطتهــا  فيديوهــات  وتظهــر 
عائلــة مويريــس المقيمــة فــي 
مدينــة غيلغاندرا الواقعة على 
بعد خمس ساعات بالبر شمال 
الفئــران  آالف  ســيدني،  غــرب 

تتنقل بين األنابيب واآلالت.

كارثة الدراجة.. 
تركوها في الشاحن 

فأحرقت بيًتا ضخًما

جحافل من الفئران 
تغزو مناطق واسعة 

شرق أستراليا
هــوب  الهيــب  مغنــي  أصبــح 
األميركــي، كانــي ويســت، طليــق 
كيــم  التلفزيونيــة،  النجمــة 
داكــن  رجــل  أغنــى  كاردشــيان، 
الواليــات  تاريــخ  فــي  البشــرة 
المتحدة، إذ بلغ صافي ثروته 6.6 
مليار دوالر. ووفقا لـ “سكاي نيوز”، 
فإن ويســت بعد أن ادعى أنه كان 
مديونــا بـــ 53 مليــون دوالر قبــل 
ثالث ســنوات فقــط، أصبح مغني 
الــراب وقطــب الموضــة مليارديرا 

معتمــدا العــام الماضــي بمســاعدة 
الناجحــة  التجاريــة  عالمتــه 

.”Yeezy“ للمالبس والمدربين
ووفقــا لـــ “بلومبيــرغ”، فــإن قيمــة 
عالمــة “ييــزي” التجاريــة تبلغ 3.2 

مليار دوالر إلى 4.7 مليار دوالر.
ومــن المتوقــع أن تبلــغ قيمــة خط 
المقــرر  الجديــد   “  Yeezy Gap“
إطالقــه فــي وقــت الحق مــن هذا 
مليــون   970 مــن  أكثــر  الصيــف، 

دوالر.

كاني ويست أغنى رجل داكن البشرة بتاريخ أميركا

أزال متحــف الشــمع فــي واليــة تكســاس األميركيــة تمثال الرئيــس األميركي الســابق دونالــد ترامب 
مــن قاعــة العــرض، بعد أن تعرض للكــم المتكرر من قبل الزوار. واضطر متحف لويس توســو ألعمال 
الشــمع فــي ســان أنطونيــو، بتكســاس، إلــى نقل التمثــال إلى غرفــة تخزيــن، ألن بعــض زوار المتحف 
يقومــون بلكمــه. وقال المدير اإلقليمي لشــركة ريبلــي انترتينمنت، المالكة للمتحف كالي ســتيوارت: 
إن التمثــال تعــرض للكــم والخــدش، ما تســبب فــي الكثير من الضــرر لدرجة أنه كان ال بد من ســحبه 
من العرض العام. وقبل االنتخابات الرئاســية األميركية العام الماضي، وضع متحف مدام توســو في 

برلين التمثال الشمعي لترامب في صندوق قمامة.

متحف يزيل تمثااًل لترامب يتعرض للكم الزوار

انطلقــت مســاء الخميــس، احتفالية 
مبــادرات  أولــى  الريــاض”،  “نــور 
وتضمنــت  آرت،  “الريــاض  برنامــج 
عــرض أعمــال فنيــة تفاعليــة تعتمد 
علــى اإلضــاءة فــي مواقــع متعــددة 
بالعاصمــة الســعودية، بمشــاركة 60 
مــن كبــار الفنانيــن في مجــال فنون 
دولــة   20 مــن  أكثــر  مــن  اإلضــاءة، 
حــول العالــم، 23 منهم مــن الفنانين 

السعوديين.
الريــاض”  “نــور  احتفاليــة  وتشــتمل 
جميــع  تضــم  فنًيــا،  عمــاًل   60 علــى 
بينهــا  مــن  الضــوء،  فنــون  أشــكال 
أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، 
لإلضــاءة،  وعــروض  ومنحوتــات، 

وعــروض تفاعليــة، وقطــع حركيــة، 
خارجيــة،  وأعمــال  وتركيبــات 
ومجموعة من أشكال الفن الخفيف، 
يتــاح لســكان وزوار مدينــة الرياض 
االستمتاع بها عن قرب في مختلف 
تخصيــص  مــع  المدينــة،  أرجــاء 
فــي  لالحتفاليــة  رئيســين  مركزيــن 
كٍل مــن مركــز الملــك عبــدهللا المالي 
ومركــز الملــك عبد العزيــز التاريخي 

بالمربع.
باكــورة  الريــاض”  “نــور  وتمثــل   
مبادرات برامج )الرياض آرت(، الذي 
يهــدف إلــى تحســين جــودة الحيــاة 
فــي المدينــة بما يتوافــق مع أهداف 

“رؤية المملكة 2030”.

انطالق فعاليات “نور الرياض” بمشاركة 60 فنانا

الفضــاء  مستكشــف  أصبــح 
غاريــوت،  ريتشــارد  والبحــار 
بيــن  يجمــع  إنســان  أول 
استكشــاف القطبين الشمالي 
إلــى  والطيــران  والجنوبــي 
الدوليــة  الفضــاء  محطــة 
نقطــة  أعمــق  إلــى  والنــزول 

بكوكب األرض، التي تعرف بـ “خندق ماريانا”.
وقــال ريتشــارد غاريــوت، وهو مطور ألعــاب فيديو “إنه حرفيــا أعمق مكان 
على كوكب األرض.. عمقه حوالي 11 ألف متر من الماء، أي أن عمقه تحت 
سطح البحر يزيد عن ارتفاع جبل إيفرست عن مستوى سطح البحر، بفارق 
ال يقل عن ألفي متر على األقل”. وعاد الرجل من رحلة الغوص قبل أقل من 
أســبوع، وقال: إن األمر اســتغرق حوالي 4 ساعات للنزول 11 كيلومترا في 

أعمق نقطة من المحيط الهادي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

بعد الفضاء.. مغامر يصل إلى أعمق نقطة على األرض الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:22

 11:45 

03:11 

05:49

07:19 

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي moanes.almardi
@albiladpress.comرئيس التحرير

عبر بكلمات بسيطة عن مدى حبك ألمك
عند شرائك هدايا يوم األم من محالت الحواج

جوائز مقدمة من مجموعة الحواج
10

إبتداءاً من
10 مارس إلى 21 مارس

إستمتع بعروضنا الخاصة على مجموعة مختارة
من العطور ، الساعات و مستحضرات التجميل

 يحصل كل فائز على جائزة قيمة

ستحصل على بطاقة اإلهداء على
رابط مباشر عبر رسالة نصية مع كل شراء

بأحد الجوائز العشرة

باإلضافة إلى باقة العطور الكبرى

لتحصل على فرصة الفوز


